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SUKICD WR ANGELIO KAZOKAI CHURCHILL APLEIDO Už 
(MAMĄ VISTĄ.

Vokiečiai Paminėjo Vokietijos 
Imperijos Insteiglmą

Paliko kolionijų sekretorium.

NEDUODA “SLACKE 
RIAMS“ PILIETYBES

RASTŲ.
NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS ’4

Atsistatydino Anglijos Karo 
Ministeris

KAZOKAI MUSASI SU SE 
NEGALAIS.

PAMINĖJO VOKIETIJOS 
IMPERIJOS ĮSTEIGIMĄ.

Vadai suareštuoti ir statyti 
karo teisman.

Darbuojamasi nuversti socija- 
listų valdžių.

’ Konstantinopolis, Sausio 19. Berlynas, Sausio 19. — Pirm 
— Gen. Wrangelio būrys ka- 50 met)i geležinė Bismarko 
zokų, apie keletas tūkstančių, i’»nka įsteigė \ okietijos im- 
nuginklavo savo ofieierus ir Parijų ’r padėjo pamatus bu- 
pakėlė maištų su tikslu išei-; vus’a,n EnroP°.i<“ karui, kokis 
ti iš po Prancūzijos kailio- neturi sau lygaus. Vokietija 
menės kontrolės. Prancūzų ka- Trfthrimejo karų ir šiandie pa- 
ruomenę sudaro Senegalai, keista respublika. Nežiūrint 
juodi vyrai. 1°» intelectualė Vokietija va-

Kazokai stovi Tdmtalja rto-jkttr Wkil,ni"*ai Paminėjo 50 
vykiojo, už 26 mailių į Siau- sukaktuves.

Atlaikyta daugybe Įvairių

Londonas, Sausio 19. — 6- 
f i ei jnlia i 'paskelbta, kad Ang
lijos karo ministeris WASaton 
Cburcbill apleido* užimamų 
vietų ir sutiko būt kolionijų 
sekretoriumi. Nepaduota tos 
atmainos priežastis.

Be to, sužinota, kad į ka
ro ministerius buvęs pakvies
tas lordas Derbv. Bet tasai * * 
atsisakęs.

Nesenai buvęs karo minis
teris lankėsi Prancūzijoje. Iš 
ten jam sugryžus sugriautas 
Prancūzijos ministerių kabine
tas.

Yri žinių, kad Cburcbill tu
rėjęs būt siunčiamas Brusse- 
lin konferencijou su Vokie
čiais. Prancūzai tuo nepasi
tenkino.

j Pagaliau kalbama, kad Vq- 
' kietuos nuginklavimo klausi- 

ClturęhiU buvęs

New York,. Sausio 19. — 
Augšaesftiojo teismo aeisėjas 
Tiermey atsisakė išduoti pilie 
tybės raštus keletui jaunų vy-» 
rūkų. N«< karo metu jie šau
kiami tarnybon atsisakė, stoti 
karuomenėn pasisakydami e- 
šų svetimšaliai.

Teisėjas pareiškė:

Washington. — Paties pre
zidento \V ii šono nusprendimu 
turi būt deportuojamas Airi
jos miesto Cork lordas ma
joras O'Callnghan, kuisai šion 
šalin atvyko be Anglijos val
džios leidimo, taigi ir be pas- 
porto. >

MUŠIS SU LENKAIS TIES 
GIBAIS.

rne

Dublinas. Cork miesto
“Jeigu? jus neturėjote noro ln*litarinis viršininkas gvven 

patarnauti šaliai karo metu 
suprantabia, jus negalite būt 
šalies- pHJečiais.”_

(Airius tokių priemonių, ku

Iš laikraščio “Karys”).
(Sibai (Suvalkų gub., j pie

tus nuo Seinų) via tarp dvie
jų ežerų: Pamario ir Gerelio. 
Pro kaimų eina plentas j Au
gustavu. J pietus nuo Gibų 
tuojaus prasideda Augustavo

je prieiti prie vielų tvoi 
Kaip tik Lenkai pradėjo di 
kyti tvorų, mūsiškiai palėk 
iš šautuvų ir kulkosvaidi 
tokių ugnį. kad pas tvorų 
dulkės kilo nugštyn, ir L 
kai tirpo prie musų vi 
tvoros... Tie jau daugiau 
mindžios Lietuvos šventų lt 

kų... Po to tuojau puolė 
ra grandinė, bet jos likim

kų pajėgos, mes gerai įstip- 
rinonie kiekvienų kalnelį, pas
lėpiau savo kulkasvaidižius

Lenkų puolimas.

Lenkai matydami, kad
NEW S0RK0 VALSTUAJ r‘°*1 apkrausiančios kareivius. 

ttlAI.
Mexico City. — Vanduo sn- 

Sausio pyl>Tnų didelio tvenki-Watertown, N. Y.',
19. — Siaurinę New Yorko nio tie* Pachica miesteliu. Už- 
valstijos dalį palietė didgĮis telėjęs vanduo užliejo mieste- 
šaltis. Vakar vietomis butą Ji* žmonių žuvo ir kelios 
daugiau 20 laipsnių žemiau O.‘dešimtys sužeista.

Kanadoj siaučia dideli sai
čiai. Iroųuois Falls, Ont., va- Copenhagen. — Iš Rusijos

rvakarus nuo Konstantinopo
lio. >

Jiems sukilus, -Prancūzų ka
ruomenė prieš juos nustatė ¥
kulkasvaidžius ir pradėjo bar- ra"c,a‘ Pa»'ente plaą.aa ak.l- 

kalkaa kaip koki, kruf„. tls ™

susirinkimų ir pasilinksmini
mų. Gatvėse visur buvo išsklei 
stos tautinės vėliavos. Laik-

t . - -
nuomonių, kaip kad ministeris 
pirmininkas Lloyd George.

kitokių kar ryte termometras rodė 40 ,ln*esto Luga į Novgorodu vn-

POPEŽIAUS PADALYTI 
PINIGAI.

laipsnių žemiau O.

M0KE8TYS Už IŠKASA
MAS ANGĮJS.

, žiuojnntį traukinį pagavo lie- 
tpsnos, pakilusios eksplioda- 
vus benzinai. Žuvo 68 keliau
ninkai Rusai.

azokai tuojaus atsakė sau-

J Kova tęsėsi trumpai. Kazo
kai buvo apsupti ir privers
ti pasiduoti Prancūzams. Tš

imperijos jivystymų pagerbta
kabė*' Vilhelmas A

Rymas, Sausio 19. — Pope
lius Benediktas iš visų pa
saulio dalių 1920 metaiR gavo 
16,747,604 lirų vaikų sušelpi
ami nukentėjusiose nuo karo 

Inos pinigus nada-

Laukiami, rinkimai.
Vasario 20 d., š. m., Prusi-

Prancuzų puses krito 10 ka- joj0 įvyks rinkimai preziden 
reivių. Kiti 20 kareivių ir 2 b) Prūsijos prezidentas skai- 
oficieru sužeista. Į įosj visos imperijos preziden-

Tuojaus kazokų vadai suirn-1 į.,s

o visoms "sam 
goms pašelpos.

Paminėton sumon ineina►
100,004) lirų popežiaus perso- 
nalės aukos.

Harrisburg, Pa., Sausio 19. 
— Pennsylvanijos gubernato-' 
rius Sproul, kad padidinti 
valstijos reikalams įplaukas, 
paagųlo uždėti mokesčius už 
iškasamas šitoje valstijoje an-

centus ir minkštųjų — 4 cen 
tus.

SUOKALBIN INTRAUKTAS 
BUV?S KAIZERIS.

SUIMTAS 17-as SINN-PEI 
NERIŲ VADAS.

ir apsitvėpėm vielų tvora. I je dietoje mūsiškiai iš jų 
vakarus nuo Gerelio buvo kita juokiasi ir kaip piktžoles si 
musų kuopa, kuri taippat ge- na> saVo pUoiimų sustabdė- ' 
i9i įsitvirtino ir tvora apsiC jvisolnis pajėgomis užgulė 
vėrė. Pirmutinius savo apka- bus Reiuia pažymėti, kad
sus apklojome plonytėmis ve
lėnomis, Lenkams suklaidinti.
Turėdami gerus apkasus, niuv py

dvi Lenkų grandinės sunai 
tos 10-ties minučių laikot*

ta ir statyta Prancūzu karo 
teisman.

Dar seniau Prancūzai buvo išrinkti monarchistų. Tinka- 
sumanę kazokus nuginkluoti, miansiMs prezidentas jiems bu- 
kuomet jie buvo pradėję neri- tų fieldmaršalas von Hinden 
mauti. Buvo pareikalauta pa- burg. Kai-Iprie nori generolo 
dėti giifklus. Bet kazokai pra- Ludendorffo.
nešė nepadėsiu ginklų. Sakė, į Monarebistai yra nuomo- 
nuo jų ginklai gali būt utim- nės, kad kuomet jie turėsiu

, ti ne kitaip, kaip tik spėko- nuosavų prezidentų, tuomet su

Monarebistai laukia tos die
nos. Jie darbuojasi prezidentu

GRIPPITH’UI GRŪMOJA 
KARO TEISMAS.

Berlynas, Sausio 19. — Iš 
Viennos pranešta, kati Vokie- 
ijos monarebistai suokalbiauja

»n?i'h)"(omu’"8 nronarclnj,,. Tan
suokalbiu įntraflktas ir 
buvęs kaizeris su buvnsiuoje 
soso .įpėdiniu. Tad, buk,Olan- 

’dijos valdžia apgalvojanti pra , 
šalinti iš savo žemės buvusį 
kaizerį if jp sūnų.

sų vyrukai tarp savęs kalbė
jo:

— Tegul tik Paliokas pa
sirodytų iš miško, tai mes jam 
parodysim, kų Lietuva kainuo
ja! — Ūpas visų buvo geras.
Nenorį kariauti su Lietuva.

Rugsėjo 20 ir 21 d. Lenkai 
darė žvalgybas, kuriose mūsiš
kiai jų du nukovė ir keletu pa
šovė. Vienas tokių pašautų pa
kliuvo į musų rankas. Vieti-

Gibus puolė didžia 
smarkumu, kartu šaudydan 
iš šautuvų, kulkosvaidžių 
patrankų, kurias prisi 
kuone į vienų linijų su pės 
ninkais. Jos stovėjo nuo m 
sų apkasų nedaugiau kai 
800 žingsnių. Šaudė ne tik 
apkasus, bet į visų kaimų ir 
apylinkės laukus, nors tuo« 
laukuose nieko nebuvo., 
viena grįčia tapo visai 
riauta, o daugelio

niai gyventojai yvieni stovėjo fĮ<aip stogh lentos lėkė

mis.
Kadangi kazokai visas lai

kas buvo pavojingi talkinin-

nno pagelba busiu galima sug
rąžinti monarchijų.

Kova visomis priemonėmis

Dublinas, Airija, Sausio 19. 
— Griffitb yra svarbus as
muo Airijoje. Jis vienas iš žy
miausių Airijos tautos vadų. 
Jis yra įsteigėjas žinomos 
sinn-feinerių organizacijos. Jis 
yra suareštuotas Anglų val
džios.

Yra žinių, kad jam grūmo
ja karo „teismas. \

Belfast, Airija, Sausio 19.— 
Suareštuotas David Kent, 
sinn-feineris, Anglijos parla
mento narys.

Anglai ligšiol jau yra sua
reštavę 17 Anglijos parlamen-

PASIBAIGE DARBO KONG
RESAS. .

Mexico City, Meksika, Sau
sio 19. — čia pasibaigė Pan- 
Amerikoniškos Darbo Federa- 

to narių sinn-feinerių, kurie'ei jos kongresas. Tos Federa-
atsisakę eiti parlamentan ir
veda kovų prieš Anglus Airi
joje,

Sinn-feinerių parlamento na- 
narių yra kelios dešimtys.

cijos pirmininku po (bdelių
trukšmavimų išnaujo išrink
tas žinomas Samuel Gompers, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas.

kams ir pačiam Konstantino- vedama prieš šiandieninę so- 
poliui, tad nuspręsta- juos eijalistų valdžių, kuri labai 
visus pasiųsti į Mudros, Lem- nepopuliarė.
nos saloje.

NEŽINIA KAM GRAIKAI 
GULDO GALVAS.

Daug žųsta Graikų oficierų.

1,700 kazokų buvo ten pa- Kaiserio gimtuvės.
šito mėnesio 27 d. bus ,kuisi ųsta statydinti laikinas sau 

kazarmes. Po šito tuojaus pa- zerio gimtuvės. Nors kaizeris 
sekė visų kazokų sukilimas. gyvena ištrėmime, bet Vokie- 

_ _______________ čiai jo nepamiršta. Paštos dar
MINISTERIŲ PIRMINJNKŲ bininkai pasakoja, kad Vokie- 

SUVA2IAVIMAS. ,čiaf jam į Olandiją siunčiu
_______ __ I glėbiais pasveikinimus ir rei-

Paryžins, Sausio 19. — Čia škinms ištikimybės. Monarcbis 
paskelbta, kad Anglijos ’ mi- tai agituoja ir atvirai sako, 
nisteris pirmininkas Lloyd kad jie norį kaizerio, nes gir- 
George ir naujas Prancūzijos di, jis .reikalingas Vokietijai, 
pirmininkas Briand turėsiu Padėjus Vokietijoje labai 
konferencijų čia Sausio 25 d. neaiškus. Daug panašus į pa-

Toje konferencijoje bus ap- dėjimų Rusijoje prieš revoliu- 
tariamas Vokietijos nuginkla- cijų 1917 metais. Tik skirtu- 
virbo klausimas ir kiti reika- mas tame, kud Vokiečiai yra
lai.

NORI REZIGNUOTI KABI 
NETAS.

Paryžius, Sausio 19. — Iš 
, Madridą gauta žinių, kud Is

panijos ministerių kabinetas, 
kuriam pirmininkauja Dato, 
nusprendė paduoti rezignnvi- 
mo raštų karaliui, kaip veik
tasai sugrvšiųs iš Sevillc.

apšviesti ir kiekviename atsi
tikime daugiausia vadovauja
si protu, bet ne įsikarščiavb 
mais, kaip kad daroma Rusi
jos tamsių minių.

ORAS.

Konstantinopolis, Sausio 18. 
Brusos fronte, Mažojoj Azijoj, 
Graikų karuomenė pakėlė puo
limų prieš Turkus nacijonalis- 
tus. Taspi puolimas — tai iš
mėginimas Graikų armijos 
stiprumo. Oficijabame prane
šime pažymėta, jog pirmose 
kovose sh Turkais žuvę 8 o- 

, ficierai ir 30 kareivių. Tns 
reiškia, kad oficierai veda ko
von kareivius pašvenčia savo 
gyvybes Graikijos garbei. 
Taimyrą visuomet Graikų ar
mijoje.

Turkai nacijonalistai, Savo 
keliu, išreiškia daug pasitikė
jimo. Jie sako, kad 'Brusos 
fronte Graikų karuomenės mo
raliu padėjimas esųs kur-kas 
blogesnis, kaip Smirnos fron
te ir kitur. Nes nacijonalistai 
pnrinktiniausių savo kamome- 
»ę pasiuntę ant Smirnos, gi 
Brusos fronte palikę didumo
je nereguliarę.

Chicago. — Šiandie apsi
niaukę, rytoj nepastovus oras; 
temperatūra palengva kįla.

Sako, Graikai praradę 800.

Graikai, sako Turkai naci
jonalistai, buvo patirę apie

nereguliarę karuomenę ir mė
gino pasinaudoti tųjų tinka
mąja proga. Tad prieš Turkus 
pastūmė tik tris divizijas. Po 
smarkaus Turkų priešinimosi 
Graikams visgi pavyko paimti 
Bieledjik ir patraukti pietų 
šonan išilgai geležinkelio į E 
skisher. Anot Graikų, šita ge
ležinkelio stotis nepaimta, kad 
išvengus didelio kraujo pralė-, 
jimo. Ir nebūtų buvę iš to di
delės naudos.

Turkai pripažįsta pavykimų 
Graikams. Bet sako, kad tn- 
«ai jų pavykimas nevertas to
kių didelių aukų, kokia* pa
nešė Graikai. Anot Turkų 
pranešimo, Graikai Brusos 
fronto kovose praradę 800 ka
reivių. Ir pažymima, kad Grai
kai Eskisher nepaėmę tik dėl 
apturėtų didelių nuostolių.

Turkai turi'lėktuvų.

Graikų oficierai Konstanti
nopoly, diskusuodami apie pa
dėtį karo lauke, sako, kad

ir viskuom aprūpinta armija. 
Ji aprupihta ir lėktuvais. 
Šitie Graikams duoda didelį 
patarnavimų žvalgyboje.

Pagaliau iš Brusos praarta, 
kad dęl didelių nuostolių ir 
nepavykimų, Graikai atsimetę 
j savo senąsias linijas.

TURKAI SAKOSI ĮVEIKE 
GRAIKUS.

Konstantinopolis. Sausio 19. 
— Turkai nacijonalistai skel
bia, kad jų kariiomenė įtei
kusi Graikus kovose, įvyku
siose Eskisher apylinkėse.

Sakoma, Turkai pastaromis 
dienomis buvę pasivarę gero
kus plotus pirmyn. Dabar at
simetą atgal.

GRAIKAI DIDŽIAI NU 
KBNTEJE NUO TURKŲ

Konstantinopolis, Sausio 19. 
Anot naujausių žinių, Bru- 

šiandfc Turkų nacijonalistų sos fronte, Turkijoje, Graikų 
armija jau nebėganti kokia tai karuomenė labai nukentėjusi 
paprasta sudėtinė ir su men- nuo Turkų nacijonalistų, Grai 
ku išlavinimu karuomenė, kaip kai ne tik įveikti, bet dar jų 
tąį^ buvę praeitų pavasarį. Bet apie 7,000 pateko Turkų ne
puikiai organizuota, išlavinta1 laisvėn.

ištolo ir patylom Šnibždėjo, 
matyt, prijaučiantieji Len
kams, kiti prašė musų karei
vių sužeistąjį jiems atiduoti, 
o jie jam teismą padarysią, 
atsilyginsią už padarytas 
skriaudas. Lenkiukaa bailia: 
dairėsi į šonus. Paklaustas, 
ko Lietuvon lenda, atsakė:

— “My nie cbcemi z Litwų 
wojownc, ale nas gonią naši 
panv, buržuazja” (Mes neno 
rime su Lietuva kariauti, bet 
mus varo ponai buržujai). Ži
noma, jiems rupi savo dvarai 
apsaugoti rr ant “cblopų” jo
dinėti.

Spalių 22 d. anksti rytą vėl 
darė žvalgybą, bet mūsiškių 
gerai apšaudyti pasitraukė ir 
vėl nutilo. Visame bare nei 
šūvio, roifos, kad ir karo nė
ra. Kareiviai baigė tvorą pinti, 
kiti apkasus taisė, treti, lais
vi nuo tarnybos, drabužius 
taisė, bulves kepė*...

Lenai kaip žolė krito.

Staiga kairėje pasigirdo 
šautuvų ir knlkasvaidžių tra
tėjimas. Kareiviai pameta sa
vo darbus pradėjo rinkus į 
apkasus, kovai ruoštis. Vi
siems buvo aišku, 2 minučių 
iš dešinės mums pranešė, kad 
matosi einant ir jojant dau
gybė Lenkų ir kažkokia vil- 
ktinė (gurguolė). Kuopa bu
vusi į yakarus nuo Gerelio ir 
ligšiol tylėjusi, staiga palei
do smarkiausi šautuvų ir kul- 
kasvaidžią ugnį. Lenkai ra
miai ėję ir tokio “sveiki” is 
Lietuvių nelaukę, iškarto pa
kriko, nes perdaug jau karš
tai juos mūsiškiai zirziančių 
bitelių lietivn šventjno. Te- 
Čiaus už kiek laiko atsipeikėję 
nuo pirmutinio smūgio, puolė 
atakuoti musų kasinius. Musų 
drąsus vyrai laikinai ugnį su
laikė ir leido Lenkams tvarko-

ir durnai su dulkėmis pi 
daužytus langus ėjo 
Žmonės, tokio pragaro st 
užklupti, tuščius namus 
metę, kas spėjo pabėgo, o 
ti sulindo į bulvių duobes. ?

(Pabaiga sek. nnm.). |

ATIDĖTAS NUGALABINI-
MAS.

Dublinas. Airija, Sausio 
— Corko karo teismas bt 
pasmerkęs miriop Josepb 
rpby už dalyvavimų užpt 
nie militarinės policijos, 
šiandie jis turėjo būt nuj 
bintas. Pareikalavus nele 
n liūgo j o apginėjui nugalabi 
mas atidėtas. Susekta neai 
kūmų.

SUŠAUKIAMA UNIJŲ AV 
STOVŲ KONFERENCIJA

Washington, Sausio 19.
Amerikos Darbo Federaciji 
sekretorius Frank Morrisori 
Balandžio 23 d. čia sušauki 
konferencijou 109 nacijonali 
ir intetnacijonalių unijų atstu 
vus. šaukiami atstovai tų unS 
jų, kuros priguli prie A. D. 
deracijos.
Konferencijoj bus aptariam) 

klausimas apie pakeliami 
kovas prieš unijas su tiks 
visur įvykinti “open sbop.’

PINlfiĮĮ KURSAS.

Svetimų šalių pinigų vertė,, 
nnnt nemažiau $25.000 Sausio 1 
buvo tokia pūgai Mcrchnnts 
an and Trust Co.:

Anglijos sterlingi) svarui $ 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 

Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

' 4: j.
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vos Uždaviniai
Šitame numarije baigiame 

sdinti ketvirtųPraneuzo p. 
Vinei straipsnį apie tarp- 

lutinę Lietuvos politiku. Mu 
is gaila, kati turėjome tų 

lipsiu išmarginti savo pas
tolis. Jis paskelbė, kokias

skalas Lietuvos priešai lei- 
prieš mus tėvynę Genevoje 

rodėsi, kad kiekvienas 
žinoti tų paskalų neteisin- 

kai.p tat (žino visi gy-
intleji politika. Bet mų 
itytojai yra darbininkai 
»nės, neturintieji laiko gau- 

politikos paskalus ir tvar
sti jų neteisingumo prirody 

Todėl darbininkų iaik 
lo redakcijos priedermė

70 pridėti paaiškinimus, iš
Įfcrių butų matyti kur paska 
įgse yra klaidos, kur tiesos 

' Tiesų - sakė beabejonės 
įlevė, kad yra pavojus su 
sti germanizmui, bolševiz 

ii ip islaniizniui. Kai-kurie 
įsų skaitytojai gal nežino, 

islamu vadinasi Turkų ti
kimas arba religijų. Daugiau 

200 milijonų žmonių pri
liko to tikėjimo, apimančio 
iias labai dideles tautus 
ropoję, Azijoje ir Afrikoje, 
kadangi Vokietija tapo Kil
ota, kadangi jos pergalėto
jai palieka tik tiek turto 

‘ laisvės, kad galėtų vien ver- 
-gy veninių gyventi, tai aiš- 
'jog Vokietija ieškos sau 

tininkų, galinčių padėti 
įlėtojus įveikti. Krikščio- 

• neapykanta gyvenantie- 
[•ocijalistai bolševikai po ke- 

blokados metų, po nuolati- 
karių dar labiau įniršo, 

slėniui, arba Islamo tikėji- 
žmonės senai krikščionis 

lindavo šunimis ir niekin- 
ivo kaip gyvuolius. Sutartis 

Islumo su bolševizmu labai 
inki tuoni labinus, kad po 

Iševikais Rusijos plotuos*' 
daug Totorių apie Kazn- 

ir Vfų, daug Sarty ir kito 
anapus Kaspijos juros. 

Vokietija yra mokslininkų 
karininkų šalis. Nesuskui- 

lionis daugybėms žmonių 
įsitenkinusių dabartim' 

irka Vokiečiai (Mirupįs va- 
Į. Tie vadai neišmokįs Rusus 

Turkus civilizacijos darbu 
irbti, bet išmokys lengvesnio 
ligto: sugriauti nepakenčia- 

pergulėtojų užvestų tvur-

Kovoti su tais plunuis yru 
Irus uždavinys Amerikai, 

infuzijai ir Lietuvai. Nuo 
fo dalies tume darbe Lietu- 

.neatsisako, liet čia painio
ti Lenkija. Ji vrn padariusi 

įtartį su Prancūzija, kad toji 
įremtų visus Lenkų užnibe- 

Itiiuf reikalus. Tarp tų inkn-

(Pabaiga).
Visi Latvijos gyventojai y- 

ra įbugę dėl pranešimo, kad 
raudonoji gvardija iš Latvių 
yra sutraukta netoli Latvijos 
ribųLugoje ir Gatčinoje (Luga 
yra 120 viorstų nuo Petrogra
do, Gatčina yra 35 viorstai 
nuo Petrogrado. Į artymiausių 
Latvių 'miestų Riezeknę arba 
Biežicų iš Lugos yra apie 200 
viorstų, iš Gatčinos apie 85 
viorstai daugiau. Red. priera
šas). Sovietų agentai paskel
bė raudonu terorizmų (gąz- 
diniinų ir grūmojimų žudyti 
Red. pr.) prieš Talkininkų at
stovus. Kas savaitę tenka į- 
traukti į užrašus daug žmog
žudysčių. Žūva vis sužinojimo 
tarnybos agentai veikiantieji 
Latvijoje irTalkininkams prieš 
šnipus. Politiškasis užrubeži- 
nių Latvijos dalykų ministeri 
jos direktorius oficijaliai pas
kelbė, kad Latvijos armija 
negalėtų ilgai gintįs, jei talki
ninkai ją nepalaikytų. Bolše
vikų propaganda Latvijos ar
mijoje yra smarki. Vyriausia 
sis Latvijos štabas jau pripa
žįsta reikalų pasitraukti, jei 
bolševikai užpultų, šiapus Dau 
givvos, palikti jiems Rygų, o 
sau pasilaikyti Jelguvų (Min
taują).

Iš Lietuvos pareina geres
nių žinių. Tu šalis dar nepasi
duoda bolševikų propagandai, 
nes jos žmonės išmintingi ir 
myli savo tėvynę. Lietuvos ka- 
ruoinenės ūpas iki šiol via 
puikus, jos pasišventimas tau
tos reikalams stebėtinas. Bet 
ji yra tarp vokiško priekalo 
ir bolševikiško kūjo, prie to 
dar turėdama ginti nuo Len
kų .savo žemės dalį Lietuva imi 
to, kad jos padėtis yra pasi
baisėtina. Bolševikų komisaras 
Axelrode įsikūrė Kaune stip- 
įių atstovybę su 80 narių. Jie 
perka triobas, automobilius ii 
turi nepaprastai didelių prie
monių savo nuomonėms skelb
ti. Jie nepaprastai gabiai mo
ka naudotis Lietuvos ir Lenkų 
nesutikimu dėl Vilniaus. Jus 
žinote, kad Rusijos Sovietų 
Respublikos vardu Axelrode 
padarė Kaune Lietuvos vald
žiai pareiškimų, pranešdamas, 
kad tarptautinės karuomenės 
atsiuntimas j Vilnių bus pas 
kaitytus, kuipo taikos sutar
ties laužymas. (Mes savo lai
ku rašėme, kad tuomi pareiš
kimu bolševikai labai pasitar

navo Lenkams, ypač Zeligows- 
kiui, nes davė jam progos pa
silikti Vilniuje. Red. priera
šas). Bolševikai neslepia savo 
noro užpulti Zeligowskį ir at
gimti Vilnių (Jie tų tik pašne
ka, pasitarnaudami savo nau
jiems draugams Lenkams, su 
kuriais jie baigia daryti su
tartį Rygoje. Už tuos pareiš
kimus bolševikai pelno iš Len
kų kitų žymių nusileidimųRed. 
prierašas*). Tais pareiškimais 
jie nusiduoda pasitarnauju 
Lietuvai ir tikisi susilaukti iš 
jos dėkingumo (Lietuva nega 
Ii būti dėkinga už patarnavi
mų Zeligowskiui ir už Vilniaus 
klausimo supainiojimų. Red. 
prier..). Dabartinė Kauno val
džia p. Griniaus vedama tarsi 
lyg painiojasi . į tas kilpas. 
Axelrode yra kuogeriausiu su 
Lietuvos karo ministru ir su 
jos generalio štabo viršininku, 
su kuriedviem jis labai tan
kiai matosi. Bet Lietuvos ar
mijos valdžia patrijotiškesnė 
ir budresnė j tuos kompromi
sus nekantriai žiuri ir nesi
džiaugia jais. (Dabar pats ne
laikąs įtarinėti Lietuvos karo 
ministrų arba jos štabo vir
šininkų, buk mažiau patrijo- 
tingi už kitus. Lenkų intry- 
gorns siekiant prie augščiau- 
sio tikslo Lietuviai neįtarnė- 
.ia savo karuomenės vyriausy
bę Red. prieraš.) Tas Lietuvos 
karuomenės vadas žino, kad 
užpakalije Lietuvos bolševikai 
labiausiai nori užgauti Lenki
ją (Jie labai meilingai tariasi 
Rygoje ir abeji vieni kitiems 
padeda skriausti Lietuvų Red. 
pr.), o paskui susisiekti su 
Vokietija. Vienas slaptas do
kumentas žinomas Lietuvos 
karuomenės vadams sako, 
kad “bolševikai turi pereiti 
per Kaunu, nes tks yra’sau
giausias kelias į Suvalkus ir 
grūmoti Varšuvai’’ (Suvalkai 
yra 300 su viršum kilometrų 
nuo Varšuvos. Tarp Suvalkų 
ir Vuršavos yra Augustavo 
girios ir Narevo balos. Patys 
Suvalkai yra šviežiai sulenkė
jęs didumoje žydiškas Lietu
vos miestas. Sunku suprasti, 
kokiais tikslais bolševikai ga
lėtų briautis tenai. Red. prie
rašas). Jie žino, kad toje die
noje, kada bolševikai pasiektų 
savo dvilinkų tikslų: sunaikin
ti Lenkijų, susisiekti su Vo
kietija, tada butų po nepri- 
gulmybės Lietuvai (Lenkija

DRAUGAS
ir Prancūzija tik vienų tikslų 
teturi: užkariauti Lietuvų. Lie
tuva nenori padėtj nei vie
niems nei kitiems. Red. priera
šas). Tai-gi pačiomis paskuti
nėmis dienomis keturi lietu
viškų divizijų komendantai 
suprasdami į kokių baisių pa
dėtį Kauno valdžia įtraukia 
Lietuvų beflirtuodama ir besi
tardama su bolševikais bei Vo
kiečiais, pasiūlė generolui Žu- 
kauskiui, kad jis paimtų dik
tatūrų ir išvaikytų valdžių. 
Kaipo patrijotas gerbiantis 
teises generolas Žukuuskis at
sisakė tų padaryti. (Jeigu p. 
Vinei neklysta paduodamas ši
tų paskalų, tai Lietuvos val-
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lų Lenkija pirmon vieton pas- Į Dar yra vienu minėtina tai-
tatė Lietuvos pavergimų. Tuo 
tikslu uždavinys yra pasida
lintas. I^enkija spaudžia Lie
tuvų iš rytų pusės nuo Vil
niaus. Prancūzija griebė Klai
pėdą ir spaudžia Lietuvų iš

syklė, kurios neprisilaikė vie
nus, kitus gabus asmuo Lietu
va praeiti je. Ta taisyklė yra, 
kad apie tarptautinius klausi
mus tartųsi tik valdžios su 
valdžia, o privačiai, nors ga-

vakarų šono. Kada Lietuva gi įtinusieji, asmenys gali tik pa 
imsi, tada Paryžius ir Varsa-įsišnekėti. Janus Kadzivilas ve- 
va vienaip šaukia, buk Lietuva įlė tarybas su Švedais. Jis bu-
esant Vokiečiams parsidavus. 
Imk valdžia Lietuvoje nebege
ra ir nevadina Lietuvos val
džia, tik Kauno valdžia.

Kni-kuricms Lietuviams ima 
Kalytis, kad geriau pasiduoti 
tam dvilinkom spaudimui. As
meninė tuštybė kugžda kiek
vienam,1 kad jis yra gabesnis 
už kitus, ir kad geriau už ki
lus pasitarnaus tėvynei ir pa
sauliui. Tiktai Lietuvos visuo
menė iš šalies žiūrėdama į 
tuos, kurie nori valdžios, min
tiju, jog mažiausiai gabus yra 
tie, kurie tėvynės spauAėjų 
malone nori įgyti savo šalije 
valdžios, lauk raštini nko prie
dermė^ yra priminti tautai, kud 
los protingumo taisyklės neilž 
mirštu.

vo gabus ir patrijotas, bet pri
vati* asmuo. Jo tarybos Lietu
vai tik neluimes padaugino.

Lietuvos valdžia, ypač Pu 
tiekis, lengvai sutartų ne 
lik su Prancūzais, bet ir su 
Lenkais, jei tiktai abeji pripa
žintų, kad Lietuva turi teisę 
gyventi. Žodžiais abeji daug 
kartų tą pasakė, bet žodžių 
negunu. Tegu Lenkai atsitrau
kia iš Vilniaus, kuris yni ne 
jų ir Prancūzai iš Klaipėdos, 
kuri jiems nekuomet nepri
klausė. Tada pasidarys didis 
stebuklas: ulieji pamatys, kad 
Lietuvoje nėra Vokiškos įtek
mės nei kvapo, ir kad bolše 
vikai su Vokiečiais imt Lietu- 
\ų ne.-iisisickia.

atsispirti. Kaip bus gaila, jei1 
taps leista katastrofai įvykti.”

Tai lygiai tas pats, kų aš ne
liauju kartojęs nuo pat pra
džios Rusų revoliucijos. Ta 
puti mintis buvo metmenimis 
p. Franklin-Bouillon’o stebė
tinai gražios kalbos Užrubeži- 
nių dalykų komisijoje Pran
cūzijos Senate. Tos minties tei
singumų patys nuotikiai paro
do kuoaiškiausiai.

Rene Vinei.

j DR. S. BIEŽIS a
I LIETUVIS GYDYTOJAS I
f IK CHIRURGAS |
I 2201 W«it 22ittl Street |
|Tel. Canal 6222 I
|Ke*. 3114 IV. 42ud Street ■
, Tel. MoKInley 4888*

džią butų dideliai kalta, jei 
nesušaudytų minėtuosius ketu
ris divizijų komendantus. Ge
riau visai neturėti karuome
nės, negu turėti tokių, kurio
je divizijų komendantai renka 
tautai diktatorius. Visa mų 
viltis yra tame, kad p. Vinei 
gautoji žinia nėra tikra Red. 
prierašas).

Tečiaus Lietuva, kuri galėtų 
šiais laikais išpildyti tokį gra 
žų darbų vakarų civilizacijos 
išgelbėtojos nuo bolševikų a- 
narcliijos, nepajiegs jo atlikti 
nei ištrukti iš mirties puti, jei 
ji pasilaikys tų valdžių, kuri 
dabar yra (“Draugo“ Redak
cija stebisi, kaip civilizuotas 
Prancūzas galėjo parašyti ši
tokį sakinį. Kokia buvo jo 
nuomonė apie mus? Mes ne- 
mainysim savo valdžios sulig 
Paryžiaus nurodymų. Jei iš 
kelių milijonų Lietuvių atsi
ras vienas, kuris išdrys Pran
cūzų ar Lenkų pinigais ir dur
tuvais išveržti iš Lietuvos vy
riausybės valdžių, taį tas tegu 
žino išanksto, kad jo karjera 
gali pasibaigti ant sausos ša
kos. Daugelis Lietuvių nei šu
nį nemėgsta karti, liet niekas 
nepapeiks tų. kas jmkars iš
davikų. Red. prierašas).

Atsakomybė už tų apverkti
nų padėtį daug mažiau krinta 
ant pačios Lietuvos, nes ji y- 
ra savo geografine padėtim 
nelaiminga, o daug daugiau 
ant Talkininkų viešpatijų, nes 
nemokėjo geru laiku duoti pa
sekmingos jMiramos tai šaliai, 
kuri negalėdama apginti savo 
neprigulmybės vienomis savo 
jiegomis, pateks į pavojų, jei 
negaus jiagelbos į laikų, tajrti 
tiltu tarp bolševikiškos Rusi
jos ir Vokietijos, ant nelaimės 
sau ir Europai. t

Gera nors tiek, kad talkinin
kų diplomatai pradeda su
prasti tų padėtį. Tarp nesus
kaitomų laiškų, kuriuos aš 
gaunu iš Baltijos šalių, aš įno
riu užeituoti tų išgąsčio šauk
smų pareinantį nuo vieno la
bai prakilnaus asmens, atsto
vaujančio Lietuvoje vienų di
delę viešpatijų Lietuvoje. Tų 
laiškų aš kų tik gavau: jis yra 
labai žymėtinus.

“Talkininkų politikoje Lie- 
tnvojė ir visose Europos rylų 
šalyse, rašo jis, balinai reikia 
daryti didelę permainų. Jei 
lo nebus įlies visi sugarmėsi
me į neišvengiamų katastrofų 
(pražūtingų sugriuvimų). Aš 
turiu rimtų priežasčių minty
ti. kad jeigu nuotikiai eis 
kaip eina, tai Lenkiją taps so
vietų sugniužinta ateinančiu 
pavasariu. 'I’ada įvyks Kovie- 
tų ir Vokietijos sųryšis.“ 

Laiško raštininkas, pažymė
jęs blogumų, parodo ir vaistų: 
“Reikia Talkininkams antgalo 
išdrįsti akiveizdojt* bolševiku 
pavojaus suorganizuoti nauja 
sius Europos rytų viešjAtijas, 
pripažinti jų teisę gyventi lais
vėje ir ncprigulinyhėjo, sut- 
varkinti jų ginčus, kad neini-

DR. L. C. BORLAND
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20 Dienų Dykai
Nuošimtis. Mes mokame nuo
šimti nuo Sausio 1-mos ant 
visų depozitų padėtų prieš 
visų depozitų padėtų 
prieš Sausio 20-tų.

Pinigai siunčiami į Lietuvų ir 
visas dalis pasaulio. Laiva
kortės ant visų linijų?

z .
J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus

Central
Manufacturing 

Dlstrict Bank
1112 Weit 35-th Street

Turtas VliS *6,000,000.00

A STATE BANK

AMERIKONIŠKA LINIJA
Tic.soginis l'aturnat inui

NĖW YORK-HAMBURG
Gerinusius kelias Eietut lutus ir Rusams.

Didelis modemiškas laivas “MANCHU&IA“ 
Išplaukia VASARIO 26. 1921 

Trečia Kliasa iš New York o 1 Liepojų $132.00 
Trečia Kliasa iš New York o į Eitkūnus $130.00

Trečios kllaaos pasažieriui valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jleniH patarnauja, l'ždaryti kambariai reservuojatni mo
terims ir valkams. Atsišaukite Į Kompanijos Ofisą, 14 No. Ilear- 
Isim Ktr. Cliioago, arba j l.okalj Agentą.
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S Pitone Houltard 491 5

Į Ashland Jewelry Music Store |
Sjiccijalcs Ctilunibia E 2 Gral'anolu S 

bu 12 rekordų $12(150. Spt'cijalt* C 2 ■ 
Grafoiiola ku 12 rekordų $56.50. S 
(’asb ar ant išniokesčitl Naujausi lietu- 
viski rekordai. 2

hideliatne piisirinkimc auksi
niai laikrodžiui, deimoutui, žie
dui ir kili utiksinul dalykui.

= 4537 So. Ashland Avenue
g Chicago, III.
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BEIMHOVEKO KONiSEIlVATOIIIJOJE muzikos mokslo metas.
Prasid<jo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.

Mokinama įvairių muzikos šaky. I'zuirašyti galima bllc kada.
3259 South Halsted Street Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 924 4

T«L Drow 7042

Dr. C. Z. Vezeflas
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandom: nuo 9 ryto Iki • rak. 
Šaradomis nuo 4 lig 9 vakare 
4719 80. ASHLAND AVENUE 

arti 47-toa GatvėsL

II

Tel. Yardu 6668 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojau, Chirurgas Ir 
Akožerau.

8303 8. Halsted St. Clilcago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—8 Ir 
4—8 vakar* Ned. 10—12 18 ryto.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVY* GRABORII'S

I
PatHrtiauJu l»lilntuv**c koplsmuirta R.1- 
kal. rn.oUlu Kt.ltauktl. o inaan darbu 
bu.it. uftcanAdind.

2314 W. 33rd PI. Chtrago Ill.| 
Te,. Canal >199

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

<' tnid 2118

m ryto
I "
n\ nl.iiidiiM 
StiyVi tiiiium:

» , 28-•

iki 8 vilkite

«3rd Ktr.

s V. w. RUTKAUSKAS
« ADVOKATAS
S Ofisas Didmiesty,:J 29 South La 8&Ue Straet
| Kamharis M4
■ Telefonas: Central 4ieo

Vakarais. 812 W. 33rd St
Telefonas: Yards 4*kt

DR. G. M. 6LASER
Pmktlknoja n matai 

Ofisą. 814S So. Morgan S4,
Kertė 82-ro St., Chicago, DL 

8rECIJAEI8TA8
Moteriškų, Vyrtšhi), taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki I po pietų. Duo*t iki 8 valai* 
dą vakare.
Nedėllomia nuo 9 Iki S po plst. 

Telefonas Yards M7
N.......................

Phons Canal 287

I

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 No. Halsted Street

Valandos: 10 iki 13 ryto: l iki 
po plst. 8 Iki • vakare.

kati.il


Trečiadienis, Sausis 19, 1921 DKIŪGSS 3

LIETUVIAI AMERIKOJE
THOMPSONVILLE, CONN.

Gruodžio 26 d. L. L. P. bonų

susirink iniun, kuris “bus Sau-| 
šio 23 d. salėj aut New York į 
ir Broaduay. Čia galimu bus

IŠCHIGAG0S UETUYiy 

KOLONUy.

U NORTH SIDES.

Jau buvo rušyta “Draugo”,
komitetus surengė prakalbas. užsimokėti mėnesines ir nau- kų yru nuveikus draugija Šv 
Kulbė jo geri), kun. Ambotas iš jai įsirašyti. Juozupo Apiekuno, kiek gerų

Kviečia Valdyba, j ir mieluširdingų darbų yru ut- 
I likus tautos ir bažnyčios la- 

WAUKEGAN, ILL. bui. t
Ši nosine t, pirmume ausirin- 

Nors L. Vyčių 47 kuopa khnp Sausio

Hartford, Gonti., nesenai su
grįžęs iš Lietuvos. Laimi gra
žiai papasakojo apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą.

Visus ragino aukomis gelbė
ti Lietuvą, apginkluoti karei
vius, Šaulius. Gyrė Lietuvos 
St. {Seimą; sakė keturis sykius 
buvęs jo sesijose, kad Atsto
vai duoda naudingus įnešimus 
Lietuvos labui. Sakė pervažia
vęs Lietuvą skersai ir išilgai ii 
matęs, kad ūkininkai pasiturin 
čiai gyvena. Ragino leis
ti vaikus mokyties, ypa
tingai vertelgystės, nes tokių 
žmonių Lietuvoje labai trūks
tą. Dabar, sakė, visa beveik 
vertelgystė yra Žydų rankose. 
Prisiminė ir apie plėšikus Len 
kus. Sakė, avantiurininkas 
Zeligovvskis turi būti išvytas 
iš Vilniaus. Publikoje tuo tar
pu pasigirdo didelis delnų plo
jimas. Ant galo ragino visus 
nupirkti nors po vieną šautu
vą, kuris atseina $10.00, o 
kulkosvaidis $50.00. Ragino 
taip-gi pirkti L. L. P. bonų. 
Pertraukoje bonų parduota už 
$500.00. Kalbėtojui atsiliepu 
kas pirmas nupirks šautuvą 
šauliams, šios ypatos aukojo:
Antanas Lopša ......... $25.00
Barbora. Cilvinaitė .... 20.00 
Jurgis J^nulavieius .... 20.00 

. Po $10.00: J. Cipkus, Br. 
Ciepulis, J. Miglinas, M. Če
pulienė, J. Zigmontienė, K. 
Miglinas, B. Buiniekas, P 
Trėigis, A. Ališauskas, V. ri
pkas. R. Žilinskienė, J. Ros 
kiavičius, A. Ciepienė, O. Au 
gustinaitienė, J. Gaigalas, .1. 
Markeliunas, O. Raguckienė, 
J. Makaveckas, T. Kundrotas. 
S. Jokubauskas, J. Jetkiavi 
eius, B. Paeaitienė, M. Marčių 
kiavičienė, V. Luscinskienė, A 
Malinauskas, J. Gudaitis, E 
Mockeliutė, F. Martinauskns 
F. Čigonas, A. Buiniekas, V 
Banis.

Po $5.00: Kun. Ambotas, A 
Butėnas, 1. Grigaitis, S. Gri 
galiūnas, E. Valunutė, J. Ja 
eius, M. Narutavičienė, P. Va 
latka, A. Krnsinskas.

Po $2.00: M. Miglinienė, P 
Mockialis, M. Jonaitis, O. Sve 
dienė, L. Janas.

Po $1.00: A. Dedonis, K. 
Lopsukas, Bevardis.

Viso surinkta $451.00.
Visiems aukotojams tariame 

širdingą ačių.
Musų kolonija da nebuvo 

girdėjus tokios prakalbos, ko
kią pasakė kun. Ambotas. 
Žmonių susirinko nemažai ir 
visi liko dideliai patenkinti 
gerb. kalbėtojo kalbu.

L. L. B. Stoties Kom.

, • . ,, - ------- 2 d-> dr-j* vėl
mažai skelbiasi spaudoje, bet pasižymėjo gerais nutarimais: 
gražiai darbuojasi tėvynės bei Ub(L SjJ.gai paaukotu $15 00 
organizacijos labui. Naujų Me- (nors pnti draugija yrft (iar. 
tų vakare minėta kuopa buvo narė) ir nutarta "išmokėti 

engusi įspūdingą vakarėlį. Federacijai po 6c. nuo kiek
io ved. buvo p. V. Špokas, ku- vįeno nario
•iŠ pasakė trumpę prakali^, NH,or£„lsįu„ Buu„žin.
įtikėdamas visiems laimin

giausių Naujų Metų. Po to pa- į sura(lllf
kvietė visus prie skanios va- ..„k , - , . . c,. . , . . , pyti nors kiek ineigų. Suma-iariėnes, kurią pagamino dar-I . .. ..... ’ . ‘ . nyta surengti piknikas'irbavioa vytas. Per vakarienę karas )92, ,,, Tam Jar
pasakyta daug Kražių kalbų, L i5rinkta kolnitetas 
vpac gražiai kalbėjo gerb. .. • r. . . ,
klebonas, kun. Kloris. Jis iki Xnuja Šv' JaozaP° Apieku- 
soties svečius prijuokino. Pas- 1,0 di-jos valdyba šiems nie
kui kalbėjo F. Bujanauskas Palns:
ir J. Mickeliunas. Apart kai- Pinu. — A. Marcinkevičia, 
bų, buvo dainą ir muzikos, pageli). — J. Ramoška, nut. 
Kelias dainas padainavo vy- rast. — A. Bislis, fin. rašt. — 
rų kvartetas. Solo dainavo J. J J. Kupenkas, ižd. — K. Kai- 
Bukantis. Jam pijamų pritarė tūlis, iždo glob. — J. T&ino- 
p. F. Bujanauskas. Dainos ševičia ir V. Šimkevičia, kon 
svečiams taip patiko, jog net t r. rast. — J. Naujokas, marš 
ln kartu reikalavo atkartoti. — J- Riška ir M. Sriubas, tei- 

Žodžiu sakant, svečiai buvo sėjas — F. Vaskunas, teis. 
visa kuo patenkinti. Garbė L. rašt. — M. Amlriuškevičia, 
Vyčių 47 kuopai už surengi- prie karūnos — M. Daugirda, 
mą tokio vakaro. A. Rugenis, V. Kavalauskas.

Linksmai laiką praleidžiant, Trustisai: J. Lapinskas,
neužmiršta ir jnusų brangi tė-E- Vaškunas, V. Kaitulis 
vynė, Lietuva.

| ti iždo, nutarė darbuotis, kad 
budus, kaip pasida- 

leigų. Suma
Į nyta surengti piknikas'ir va

bėjo kun. Bnška ir Dr. Nai- 
kelis. Kun. Briška savo kalbo
je nupiešė Lietuvos praeitį ir 
dabartį. Dr. Naikelis kallmjo, 
kaip Amerikos valdžia stoda
ma pasauliniu kuran skelbė 
obalsį: laisvė visoms tautoms, 
o po karo ta žadėtu laisvė 
mažoms tautoms tapo užmir
štu. Paskui nurodė reikalą 
šelpti Lietuvą aukomis. Po 
kalbos buvo renkamos aukos. 

Aukojo:
Po $5.00: x V. Bilienė, K. 

Verkelis, A. Beinoraitė.
O. Švelniutė $3.00.
Po $2.00: P. Baltutis, J. 

Puišis, J. Matjošaitis, O. Kve- 
da raitė, B. Sekleckis.

Po $1.00: A. Švedikienė, J. 
Garuckus, M. F., B'. Freiti- 
kaitė, P. Budreckis, M. Tarno 
šaitienė, T. Alelunas, K. Čap- 
skis, K. Mickeliunas, A. Žvi- 
gas, P. Preitikienė, P. Ster- 
bis, A. Andrišiunas, P. Karu
žas, M. Talauskas, A. Berši- 
naitė, P. Kilevičius, D. Pušin- 
skis, A. Beršinas, B. Jakaitis, 
V. Čėčis, Ig. Želnis, J. Žakas, 
S. Kibartas, V. llevičius, A. 
Staponavičius.

Smulkiais $5.85. Viso $59.85.
Pinigai pasiųsti L. Raud. 

Kryž. Rėmėjų dr-jos Centram
Jeigu kurio aukotojo pa

vardė arba auka butų netaip 
paskelbta, prašomas ateiti L. 
R. K. R. draugijos susirinki- 
man, kuris įvyks Sausio 23

, 2 vai. po pietų, Šv. Jur
gio mokyklos kambaryje, ant 
3-čių lubų, o klaidą mes pa
taisysime.

L. R. K. R. Dr. 32 sk. vald.

REIKALAUJA. mHiiiiiiiiiiiniiiiMtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

REIKALINGAS tuojaus at-l| 
sukantis Vargoninkas. Alga j g 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti j s 
pus

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britam, Conn,

LETOVOS. PREKYBOS R fRAMONES

BANKAS

AURORA, ELL.

Sausio 9 d. Lab. Sąj. 18 kp. 
buvo iiK'tinis susirinkimas. Bu
vo ir kalbėtojas p. S. Jucevi
čius iš Clii(*Sigos, kuris gra
žiai papasakojo apie Imtiną 
reikalą prieglaudos našlai
čiams ir seneliams. Žmonių 
atsilankė ncdnfig dėl to, gal, 
kad tą dieną buvo trejos pra
kalbos.

Naujų miiių įsirašė 12 ir vi
si užsimokėjo už visus metus. 
Bet senųjų narių tiktai 7 tc- 
užsimokėjo. Nežinia kas per 
priežastis, kad tiek mažai se
nų narių teatsilankė. Tai gi 
dabar kviečiame visus senus 
narius, podraug atsivesti ir 
naujų, li ilinl Ii Š\.Knz.. dr je-

Aukų surinkta $32.1X1.
A. Bislis, nut. rašt.,

1434 S. 49 Ct., Cicero, III. 16 T0WN OF LAKE.

ItelkulIntfOH vurgonlninkiui. galįs 
vesti chorų. Alga gera. Krelpkitles 
prie:

liEV. J. KAKAKAIT1S 
1(106 (lifford Avė. Koehover, N. Y.

REIKALINGA sena moteris prie na
mų, skalbti nereikia durbo kaip ir 
nėra, tik du kūdikius ten nekiek pri
žiūrėti Ir valgyti paduoti — tie kūdi
kiai yra nemaži yra 5 ir 9 rrw.tų. 
t) su mokesčių sutiksim. Meldžiamo 
atsišaukti yputlftkaj ar laiškų.

JONAS GEDUELI,
780 N. St. Louls Avė. Clilcogo. III. 

Ant antru. lubu.

= ir jo'skyriai
s Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
S Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
5 kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 
s TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 
s nigus L. P. P. Bankan. T« n gr.usi
= 7% padėjus 2 metams
| 5% ” 1 ’»
Ę 3% ” neapribuotam laikui.
5 Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie Busidė-
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

I M NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET. NEVARK. N. J.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiHiii

ANT PARDAVIMO.
Namas ant pardavimo 2 pagyvo- 

nimų hu elektra ir visais pagerini
mais, basetuentus ištaisytus žale lo
tas ir garailžius. l’ursiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestų.

J. VAIftN'OKAS,
1508 W. 1» Court Cicero, 111.

CUNARD LINE

Po valgiui neužmirSk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIO. PraStdina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėginti vien*. Parduodama 
pas visu* aptlekorlua.

Saugok akiij regėjimą

S. S. SAXON1A 14,300 Tonų,
Sausio 22 diena

Kambarių Kaina .......................... $180.00
3čia Klasą, Kaina ..........................  $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxų
TIESIAI I HAMBURGĄ

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 
Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.

Po vakarienės buvo (žaidi
mai ir įvairus šokiai. Susirin 
klišieji linksminosi iki vėlu
mai. Pageidaujama daugiau 
tokių vakarų. > Į Angelo Sargo draugija lai-

Sausio 23 <1. parapijos mo- kė mėtinį susirinkimą Dievo 
kyklos vaikučiai, vedami se- Apveizdos parap. mok. 4 kam 
serų Kaziinieriečių, rengia ne- paryje. Kaip paprastai, susi- 
paprastą vakarą. Visi jau ži- rinkimas tapo atidarytus mai
no, kad ką seserys Razimie- da. Po to buvo perskaitytas 
rietės paima vadovauti, tui protokolas iš praeito mėnesio 
surengia taip, jog gražiau >r pasirodė, kad Angelo Sargo 
niekas negali padaryti.Tat wau draugi ja daug veikia. Nutar- 
keganiečiai, nepraleiskit to va-11#, *<a,l visi draugijos nariui 
karo. Pereitą kartą, kada sekmadieniais po pietų, užuot 
parap. mokyklos mokiniai bu-H'ą vaikščioti po gatves, susi 
vo įrengę vakarą, tai buvę ja- rinktų į daržą, kuris randasi 
me silkė, jog $5 nebūtų gai-įšale mokyklos, žaisti sviedinį, 
la, kad pamatyti tokią pro- Nutartu, kad nariai žaidime 
gramų. Gi šito vakaro progra- nevartotų kitos kalbus, kaip 
ma, be abejonės, bus gražesnė, tik? lietuvišką. Tolinus kalbėta 
Kai tokiam vakarui, tai ir bi- aP*e įrengimą balio. dienu; pa
lietai nebrangus. Vaikučiai, a**kino, kad jeigu visi per kvo- 
sako, norį, kad jų gabumus vi- timus gaus nemaižiau 90%, tai 
si matytų, dėl to ir bilietai bus jiems įrengtas balius. Vi- 
pigųs. Artimesniųjų ko-pi pasižadėjo mokyties kad 
lonijų Lietuviai'ir-gi kviečia- Kayus 90%. Draugija yra ge- 
mi atsilankyti. Vakaras bus riame stovyje. Turi savo kny- 
Lietuvių svetainėj (prie 9-tosls.vnėlį, kurį nariai lanko sek- 
ir Lincoln gat.) Pradžia 6 vai.piadieniais.
vakare.

It DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Draugijos narys.
Liudvika.

It BRIDGEPORTO.
WEST PULLMAN, ILL.

Sausio 14 d, Šv. Jurgio pa r. 
svet. buvo prakalbos, kurias 
surengė L. Rnud. Kryž. rė
mėjų dr-jos 32 skyrius. Kal-

Lietuvos gelbėjimo diena.
Gruodžio 12, 1920, visi Wėst- 

pullnianiečiai Lietuviai, kaip 
vienus, nežiūrint pažiūrų, su
rengė Lietuvos gelbėjimo die-|knsiuwe P’dri.jotiŠkus
ną, Įn iv kurios visi' išanksto •įH"sn,,ls- NH ir sulenkėję Lif 
gerai prisirengė. Vakaro v«._Unviai, iki šiol Lenkams tar- 
lėjum buvo J. Kuika. I’rogra-fr,nv,5 “nl stH,° desimti

mą išpildė vietinis jaunimas: n,’s’ P'»k«lumi po šautuvą Lie- 
L. Vyčių 35 kp.. vadovaujant ,UVOh ka'’«‘iviąms. Pradėjm 
Sorokai, sulošė “J laisvę žen «’»ka« rinkli nebuvo tokio, ku 
giunt”. Veikalas išėjo tiesiog s neimtų davęs ir bežiūrint 
artistiškai. Parapijos clioras, k'"vu. Atmo-
vudovaujunt vietos vargom-1k'*,9|>< **la*das, Lietuvai liko 
ninkui p. J. Karečkai, padai- H12’2^" ^'’- l’ullnia
iihvo kelidliką putrijotinių no kolonija projaireijonuliai 
dainelių. Išlavintus elioras su- ""kf>"lis •'‘HiiuiŠė rekordą visų 
kėlė didelį žmonėse lipą. A puri j rib'tinių kolonijų. Pinigai į 
to. dai' buvo prakalbos. Dvieinp‘'*‘'ri,'V lasiusia sekančiai: 
atvejais kulia*jo vietinis klebo-Į. Imdavos šauliams $1,67/.(X) 
mis kun. J. Paškuuskus ir adv. *’ la<du\os (iinimuj $610.8.). 
Gugi-. Abu kalbėtoju -iisirin ' (Pabaiga bu

Gruodžio u ėn. Šv. Agotos 
moterų ir nierguičių dr-ja lai
kė priešmetini susirinkimų. 
Apsvarsčius visus reikalus, 
priminta ir apie Lietuvą. Kad 
paremti broliu^, kovojančius 
už tėvynės laisvę, nutarta iš 
iždo paaukoti $100.00. Pini
gui (7,<XX) auks.) pasiųsti Lie
tuvon Valstybės prezidento, 
A. Stulginsko vardu.

Paskui perskaityta laiškas 
nuo Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno. prašantis paramos. 
Nutarta, kad kiekviena narė 
tafn tikslui paaukotų po $1.00. 
Nemaža pasidarytų auka, jei 
visos narės išpildytų šitą nu
tarimu.

Sausio 2 d., š. m., įvyko me
tinis dr-jos susirinkimas. Ka
dangi Šv. Agotos mot. ir merg. 
dr. yra viena iš seniausių ir di
džiausių pašelpinių moterų dr- 
jų Town <>f Lake, nes gyvuo
ja jau 11 metai ir nemažai 
kusojt*. turi turto, tat nutarta 
per tris mėnesius, būtent Va
sarį, Kovą ir Balandį priimti 
draugijon naujus narius be jo
kio įstojamo mokesnio. Tai-gi 
moterys ii' mergai lės, katros 
norite priklausyti prie geros 
ir naudingos pašelpinės mo
terų dr-jos, rašykitės per tą 
laiką. Susirinkimus dr-ja laiko 
kiekvieno Mėnesio pirmą sek
madienį, antrą valandą |w> 
pietų, šv. Kryžiaus purapijos 
svetainėje.

Visais reikalais, ai' ligoje, 
kreipkitės šiuo adresu:

0. Juozapaitienė. nut. rašt.,
4067 So. Rielimoml Si.

It T0WN OF LAKE.

Sausio 19 d. L. V'včių 13 
kuopa, vietoji* susirinkimo tu
rės labai gražų programėli 
toje pačioje salėje, kur būva 
kuo|N)s susirinkimai.

Kviečiami yra ir kilų kui- 
mynių kuopų nariai linksmai 
praleisti laikų ir pasigerėti 
Įvairiu programėlių.

Korespondentas.

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl Jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jums gerlauBį patarnavim* dėl 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma Hpecljalisto,

W. F. MONCRtFI’’, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJALISTAS 

1801 8. Ashland Ave^ Chlcago. 
kertė 18tos gatvės; l-člos lubos 

Kambarls 14-15-18-17 
Viršui PLATTS aptiekoa 

Tėmyklte mano parašų. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki V 
vak. Nedėlioiuls nuo 9 ryto iki 
12 d.

ĮIIIIII
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Canal 267 2

I DR. C. K. KLIAUGA s
= LIETUVIS DENTISTAS = 
=1821 8o. Halsted 8t., Chicago, H!.;
ĘĘ Kampas 18th St.
SValand.: 9—12 rytų, Ir 2—9 vak.
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PEARL QUEEN

iimiiuii::":"”""—::.....

Dirbtos 8. V. A.
Priimtos Ir vartojamos geriausių 

Koncertinų muzikantai Jas vartoja 
visose Suvienytose Valstijose.

Mes turime Jas 76, 102 ir 102
dubcltavl ir Įritinki ’rceds, gvaran- 
tuotas ant penkių metų.

Katnltogas siunčiamas dykai kos- 
tumieriatiis ne ChlcagoJ gyvenan
tiems.

GEOROI & VITAK 
Music Co.

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, III.
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KONCERTINOS
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| VISUOMET TURĖK OMENĮ JE
= Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 
5 auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 

laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, III.
=
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altijos-AmerikosLinija
Vietoj ltusijos Amerikos Linija

TIEKIAI BE PEItKEDIMU IS NEW YOKKA I

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00 
LIEPOJAU Kaina 3 Klesą $145. Karės taks $5.00 

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplaukia 1 Febr. 
“POLONIA” buv. “KURSK” išplauk. 15 Febr.

Kreipkitės prie musų agentu Jusi, mieste nrl»a
K. KEMPE, General Westcm Psssenger .Agent 

J2O Nortli La Kaliu St., Chicago, Illinois.

JtlIIIIIIIIIIIIIIIHI

Keliaujantiems Lietuvon
Šį Pavasarį

KOVO 1 I). 1021 išplauks ant Laivo SAXONKA per Hamburgą 
pirmu partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, l.lctuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tų partijų važiuoti tai tuojaus miltus pranešk. Mes 
Išgaustm pasporKHT ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partijų 
bus Lietuvoje j laiku pradėti pavusario darbu. Galėsite parvužluott 
be Jokiu keblumu nes p. Komunas važiuos kurtu su jumis iki Kutino. 

Treėios klesos kaina iš New York iki Eytkunų 8130.70 Pirmos
klcsos 8135.70.

Kasyk tuojaus dėl platesniu Informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Ęroackvay, Boston 2/, Mass.
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AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai aagllfkoa Iv IMtnvttkoa 

kalbų, arltmatikoa, knygvadystėa, ate- 
nografljoa, typawrltlag, plrklyboa tei
si ų, guv. Teist, loterijos, abalnoa Isto
rijos, geografijos, polltlklnės okoao-. 
mljoa, pllletystės, dalliaratystės.

Mokinimo valandoa: nuo 9 ryte. Iki 
6 valandoa po plotų; vakarais nuo • 
Iki 18 vat
3106 So. Halsted St., Chicago.

STPAIGHT"
10

12 
pTMEB 

Kizr.5

MELBA 1O’
STPAIGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koks Havana cigaras.
PaklaiiMk smvo k rautui n luito— Bvt hJffu 

kTBu t u vfiiukas ucliiH—rašyk tiiuiuš.

I.LEWI5CICARMFC.C0.K»mk.N.J|
Largest Independerit Cgar Factory intbe World

Culdcnoienivhorr' bv fumiūtrų d.-.v., 
nu depaitnC nt otores -

PIRKITE LIETUVOS 
VALSTYBĖS PASKOLOS 

BONUS.

ENGLANDER
wrr CDGC SttIkG

RNi.lakuch tr i;\u uirY 
Kt-v'Aiik -8, . Aly' - Cb*' .y

‘j,



r DRAUGUS Trečiadienis, Sausis 19, 1921

DIENOS METU NUŽUDY
MAS ŽMOGUS.

Z

DRĄSUS PLĖŠIKŲ UŽPUO 
LIMAS.

Pagrobta 12 maišu su regist 
ruotais laiškais.

Du intariamu "juodrankiu” 
areštuota.

Vakar anksti vyto i l’nion 
geležinkelio stoti iš pastos 
nuvežta keliolika maišų su re
gistruotais laiškais. Laiškai 
turėjo būt iškrauti geležinke
lio vagonai) ir pasiusti į St. 
Paul ir kitur.

Sunkiam paštus automobi
liui sustojus šalimais stoties 
ir ėmus maišus iškrauti, stai
ga -nt važiavo pasažierinis au
tomobilius ir sustojo palei pa- 
štos automobilių. Išlipo ketu
ri plėšikai su revolveriais ir 
geležinkelio darbininkams į- 
sakė visus maišus su laiškais 
Sukrauti jų automobiliun.

Tas įsakymas veikiai buvo 
išpildytas apimtų baimės dar
bininku. Po to plėšikai sulipo 
automobilinn, pasuko į Mon- 

I roe gatvę ir išnyko nei kampa
| r*w.

Nepraėjo nej 15 minutų, kaip 
visame mieste pakeltas polici- 

| jos alannas. Pasklido po visur 
dętektivai. Tr ligi vakar vė
lybo vakaro nesusekta nei pė-

. dsakiu tų plėšikų.
' Iš pastos paskelbta, kad 

siunčiamuose laiškuose nebu- 
’ vę jokių bankų ir didžiulių 
b Firmų siunčiamų pinigų. Nuo- 

moniaujamn. kad plėšikams 
- galėjo tekti arti 100 tukstan- 
| čių dolierių pinigais ir “mo- 

ney orderiais,” (perlaidomis). 
Policijos autoritetai nuonio-

£ niauja, kad čia veikia stip
ri organizuota plėšikų gauja, 
kuri turi savo kuopas jvai- 

j^riuose miestuose. Nes ir ki
tur atliekami užpuldinėjimai 
ant paštds siuntinių. Prieš or
ganizuotus plėšikus nelengvas
daiktas veikti policijai.

MIEGAMOJI LIGA. 
LIGA.'

• Cbieagoje ėmė platinties, t. 
Į v., miegamoji liga, kurios ver

smė ligšiol tikrai neišaiškin
ta. Ta liga apsireiškusi pir- 

| miausia Europoje po pinomo* 
E ‘‘ispaniškos influenzos” siau-
’ tinio.

Sveikumo departamentas va- 
Skar paskelbė, kad pradėjus 
į. sausio 4 d. Cbieagoje tuja liga 
E susirgo 15 žmonių. *

KĄ ATLIEKA SVAIGALAI.
r ■ > ,

Joseph Kremarik (turbūt, 
Kremarczyk) aną dieną bu- 

. damas kaip ne sutvėrimas 
girtas susivaidijo su savo mo
terimi (1436 West Erie gat.)
ir tą išvijo iš namų.

• Jis pasilikęs pagyvenime su 
viena savo maža mergaite, 
atsuko gazo ragelį, pasiėmė 
mergaitę ant kelių ir taip il
gai ją Įnikę, kol toji pritroško 
gazo ir mirė.

L Tada jis mirusią mergaitę 
pametė ir pats gidė lovon su

• mintimi pasidaryti galą, už- 
sitroškinant gazu.

Bet jum nepavyko. Kaimy
nai pajuto baisų gazo kvapą 
ir pašaukė policiją, ftita iš
laužė duris ir pabludėlį at-

Į- gaivino.
ftiandie jis uždarytas kalėji

me. Sakosi nežinojęs, ką da
lęs, nes buvęs gilins.

PAVOGTA 9 AUTOMOBI 
LIAI.

Vakar dienos metu, kuomet 
gatvėse buvo pilna praeivių, 
ties l.annbee ir liees gatvėm 
įvyko kruvina trageilija, To
je vietoji* ėjo kažkoks žmo
gus. Prie jo prišoko IMiųi jau 
ni vyrai ir su revolveriais nu-j 
žudė ji ant vielos.

Greitai atvykusi policija at- 
įado tik sustingusi lavonų ne- 
pažistaino žmogaus, turėjusio 
apie 411 metų amžiaus. Sali
mais jo atrasta pamestu du 
revolveriu.

Mačiusieji tą piktų darbą 
pasakoja, kad tai keršto dar
bas. Sako, veikiausiai ta atli
kę Italai “juodrankiai.” Nes 
kuomet jų auka jau gulėjusi 
ant šaligatvio, i ją dar kelis 
kartus išauta. Du iš piktada
rių pametė savo revolverius, 
tuojaus visi keturi pasuko ar- 
timon gatvaitėn ir pranyko.

Policija areštavo du intaria
mu piktadariu: Samų Bongo- 
rino ir John Butyoviechi.

CENTRALINĖ POLICIJOS 
NUOVADA.

Cbicagos policijos departa
mentas neturi atsakančios een- 
tralinės nuovados. Šiandie cen
tro ofisai prijungti prie dvie
jų paprastų nuovadų — Des- 
plaines ir Harrison gat.

Tad apgalvojama- pastaty
dinti tani tikrą modeminę 
cenraljnę stotį.

CHICAOOJE 4.000 SALIUNŲ

Apie 4,000 Cbicagos saliuni- 
ninkų miesto kolektoriaus ofi- 
san padavė pareiškimus gauti 
licenciją pardavinėti “near 
beer.” Aplikantus jieržiuri po
licijos viršininkas. Prasižengu
siems siiliunininkanis nebus 
duota licencijų.

Sausio 27 d. Cbieagoje pra
sidės Suv. Valstijų dentistų 
suvažiavimas. Bus atstovų iš 
įvairių miestų. Suvažiavime 
pirmininkaus Cliicago Dental 
draugijos pirmininkas Knapp.

PRANEŠIMAS.
“Draugo” Administracijoj 

galima gauti tikietų Dramos 
Kursų vakarui, kuris įvyks 
Nedėlioj, Sausio 23 dieną, Mel- 
dažio svetainėj, AVest Sidėje. 
Tame vakare dalyvaus ir pati 
kursų vedėja artistė Unė Ba- 
bickaitė.

PRANEŠIMAS.
Sausio 27 d. Audros Vajlų 

parap. svetainėje 2323 W. 23 
pi. bus “Draugo” Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinki
mas. Visi šėrininkai kviečia^ 
mi atsilankyti. Kas negalėtų 
atsilankyti, teįgalictja savo vie
toje kitą. Bus pasiųsti vi
siems pakvietimai. Kas ne
gaus, tepraneša savo adresą, 
kad galėtum^ pataisyti ir kad 
laiškai galėtų pasiekti.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
“Draugo” Bendrovės Di

rektoriai.

Praeitą parą Cbieagoje pa
vogta 9 automobiliai.

l’honc Hcrlry 74*9
DR. I. M. FEINBEPG

tllydo vpit'IJnllHl visokiai. vyrų Ir
molenj lytiškas IIram 

3401 Midbon Str.. kampas Wcs- 
Irm Ava, Chlcago 

Valandos: 2—4 po plot 7—• vak.

TURTO SUTVARKYMU IŠPARDAVIMAS!!
Didelis Stock'as Jaunu Vaikinu ir Vyru

Drabužiu ir Reikmenų Siūloma už

KAINOS
Iš priežastiesmirties Pono J. J. Stonkaus, musų dalininko biznije Theodore Wemer 

& Co., mus priverčia padaryti šį pasiulijimą. Didžiausios vertes drabužiai siūlomi už 
pusę kainos nes mums pinigas yra būtinai reikalingas, kad atmokėti įdėtuosius Pono 
Stonkaus pinigus ir todėl mes turime griebtis šių priemonių.

v- *\ • " • 1
Nežiūrint kainos nei uždarbio visos kainos ant drabužiu bus perkirstos pusiau, tas reiškia kad dabar galėsi nusipirkti du drabužius vie

toj vieno. Tokios vertės drabužiai nėra visur gaunami nes jie yra geriausių išdirbisčių kaip tai

“SOCIETY BRAND”
ir kitu geru išdirbisčių geriausios vertės drabužiai, kurių kainos sekančios —

“KUPPENHEIMERS”

/

$40 Siutas ar Overkotas parsiduos už $20.00
$50 “ “ “ “ “ $25.00
$75 “ “ “ $37.50

arba už pusę senosios kainos kaip parodyta ant prisekto tlkieto.

Čionais jus galite rasti sau tinkama Styliu gera materijola ir gražia spalva Siutuose ir Overkotuose — ir galėsi išsirinkti iš daugybės 
drabužiu kurie musų krautuvėj randasi. Pati vertė kalba už savę, kuomet užsivilks! viena iš ju tuomet tegalėsite spręsti.

50% NUOLAIDOS ANT VISU SIU DALYKU.
SWEATER KOTAI i V ŠILKINIAI MARŠKINIAI KEPURES

APATINIAI IR KITOKIOS SKRYBĖLĖS

PANČIAKOS
RŪŠIES MARŠKINIAI

NAKTINIAI MARŠKINIAI PIRŠTINES

PAJAMAS DARBINIAI MARŠKINIAI KAKLARYŠIAI

Viskas už pusę kainos.

, Išpardavimas tęsis iki Vasario 26 Kasdieną.ė
VISKAS CASH KREDITO NEBUS ATEIKITE ANKSTI 

Theodore Werner - Tom Hoekstra

THEODORE WERNER & CO.
11140-42 Michigan Avenue Roseland

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augiuos rų- 

Mes OVARANTUOTA VICTROLĄ vertė. Iki 2250.60 
tik už 2*5.00, priedų Veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE, didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurte nubankrutljo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVES 
GVARANCIJO8. Kam ta.1 pirkti IA antrų rankų 
maAlna, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ OVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertė, iki 2250.00, tik už 
226.00 eit rekordais Ir adatom. VELTUI IA mu.ų 
SANK ROVOS.

Pilnai užtikriname t am I. ta, kad nėra kito. krau- 
tuvėaznet nankrovoe lygio, mu.ų sankrovai palygi
nant nuplglnlmu.

Mea žinome, kad apsimokės tamlstal atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi tne. turime kele
tą augAtos rųAles TIKROS ODOS IR VEI/UIRO 
SEKLYČIOMS RETŲ. kuriuos parduosime už pir
mų pasiūlymų Muina reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI miesto Ir 
prlemteartuose. Taipgi lAstunėlame C, O. D. I.II1EK- 
TY BONDHAI PRIIMAMI.

Atdara kas dienų Iki 9 vai. vak. Nedėldlenials nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
VlrAlausla sankrova Ir pardavimo kambarį.

2023 No. Aslilaml Avė., Kampas 21-o. Gatvės.

Sankrovos 
Kaina tik

’35S

/

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI”

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
Oflma Ir Gyvenimo vieta 

3252 Houth Ftalited Street 
Ant virtau. llalverml Stata Beak 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta: nuo 
2 Iki 4 pe pietų: nuo 7 Iki » vak. 

Nedaliomis nuo 10 Iki 
Trlrfoaar Tarta «S44

Trlrtama. Piiltmnn SS»
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
10301 8o. Michigan Avenne 

nuariami. UI.
VAIANnnSi • ryte Iki » ynkaea 

Te|. PullniHO 342 Ir SIMO.

J MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

i LIBERTY BONDSUS
| į 1.. .L . . ..■ 1 =============
J Jeigu Jus turite^ Liberty Rondsus ir norite 
f juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
I mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
* tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antna&n

j Bailio States Davalopment Corporalion
■ 35 South Dearborn Str., Chicago. Olinoit.

Dr. M. Stupnicki'
3107 So. Morgan Street

(T1ICAGO. ILLtMOIM 
Tt’li'fone.r Vania 5032

Valandos: — S iki II IA ryto:
6 po pietų Iki 3 vak. Nedėllo- 
mls nuo S iki 8 vai. vakare.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■n
DIRBTUVE J

Vėliavų, Karūnų, tarpų, ženklelių 
ir kitokių draugystėm reikalingų 

dalykų.

A. J. POMLA

1908 W. Division St. Ohicago, IU.
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