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Rusija Verčiama 
Taikinties su Lenkais

• »

PLENUOJAMA PRAŠALIN 
TI TURKŲ SULTANĄ.

Plečiasi bolševikizmas tarpe 
turku.

PAKRINKA TURKŲ KABI
NETAS.

PRAMATOMA GRAIKU 
BULGARŲ KARĖ.

T

METAI-VOL V. No. 171

Kaune Dideles Manifestacijos
Graikai daugiau domoą atkrei

pia į Trakiją.
-------------------- i

Atėnai, liepos 21. Grai
kų kariuumniiČK Kinarkesnis 
veikimas prieš turkus nacijo
nalistus Mažojoj Azijoj knip- 
ir sulaikomas.

šiandie Graikija didžinusip 
<lomn atkreipia į Trakiją. Nes

Matyt, turės baigties šaitano 
viešpatavimas. Džiaugiamasi Atgavus Vilnių 

ir Kitus Lietuvos Plotus
Konstantinopolis liepos 21. 

1 — Svarbiausius turku nacijo- 
naJistų miestas Anatolijoje, 
Angora, yra nužiūrimas kaipo 
nauja islamo sostinė. A ligoto
jo yra susirinkimų vieta emi
sarų iš Indijos ir Persijos.

Čia pranešta, jog emiras 
...................... K

Angoroj turi keturis savo at- 
stnvnK-ofirierus, yra pažadėjęs 
Muttapliai Kerną’ pašai, tur
kų nacijonalisLą vadui, duoti 
visokią galinui pagelbą išgel
bėti pasaulio išlamizmų.

Iš pasitikčtinų versmių pa
tirta, jog musulmonų atstovų 
susirinkime Angoroj pakeltas 
klausimas proklemuoti karalių 
Husseiną, Hedjazo kalifą, vie
toje dabartinjo turkų sultauo 
Konstantinopolyj. Sakoma, 
llussein paeinąs tiesiąja linija 
iš Magometo gentkarčių.

Sulaikomas Trakijoj 
puolimas.

Graikų puolimas prieš 
ku.s nacijonalistus ir bulgaius 
'Ti ūki joje laikinai sulaikomas, 
kol Turkijos sultono vyriausy
bė nepatvirtins talkininkų pa
duotos taikos sutarties.

Kuomet. įvyks tas faktas, 
tuomet kuoaišhiausiai grai
kams bus žinoma, ką jie turi 
daryti Trakijoje. Tuomet do
kumentaliai Ims paskelbta, 
kam turi prigulėti Trakija. Ir 
graikai be atidairos briausis 
prieš Adrianopolį.Gi jei Adria 
nupoljo komendantas ims>prio- 
šinties, graikai nusiplaus ran
kas liedami žmonių kraujų.

Jei bus reikalo, graikai Tra
kijoje pavartos kariuomenę at
šauktą iš Smirnos fronto.

Plečiasi blošerikizmas.
Nežiūrint to, knd graikų ar

mijai Turkijoje neblogiausia 
sekasi, vietos stovyklose tal
kininkų oficierai didžiai susi
rūpinę faktu, kad turk’ų tarpe 
smarkiai plečiasi bolševikiz
mas.

Mustapha Kernai paša turi Į 
užmezgęs oficijalius ryšius su 
Maskvos valdžin. Lenino atsto
vai atkeliavo Angoron liepos 
G. Bolševikų agentai lengvai 
prieina prie lengvatikių ir iš
naudojamų turkų. Kadangi be 

[kitko jie yra tamsus, tad len
gvai pasiduoda agentų kal
boms ir kurstymams.

Daugel vietose sušaukiami 
turkų susirinkimai. Seka kar
ščiausios kalbos, atkreipiamus 
ypač prieš Angliją. Sakoma, 
jug Anglija artimuose rytuose 
visų nelaimių tikras šaltinis.

Skelbiami atsiliepimai.
Turkų nneijonn.iEtų valdžią 

kas savaitė paskelbia karėtus 
ą! t (liepimus į tupkus. Snztip- 
ri:in jiems dvasią. Palaiko juo
se ištvermę. Karšto suktli- 
nmosna prieš talkininkus 

Vienam tokiam ntsiliepime, 
I>av., sakoma:

” Darbuoti tės dėl savo Iravu- 
oios laisvės ir su tikslu išgel
bėti musulmonus nuo anglų ti- •__ !•_ _________ —____ <•<__
los rusų, arabų, kurdų ir toto
rių, kurie susijungs su mumis. 
Atėjo momentas visiems poro-; 
dyti veiklumą. Su Lenkija jau 
apsidirbta ir sovietų armijai 
pasirengusi briauties Persijon 

|ir Mesopotamijon. Kitos spė- 
sugrinuti kos sutraukiamos Rumunijos 

visą lenkų ministerių kabinę- trontan, kur muaų draugai voi-
I

Kitaip j Tą Žiuri Bolševikų
ir.i.

v aAUiiia

Nestipriai Laikosi Lenkijos 
Ministerių Kabinetas

ANGLIJA PASIŲSIANTI 
BOLŠEVIKAMS ULTIMA- 

* TUMĄ.

t 
BOLŠEVIKAI YRA KITO

KIOS NUOMONĖS.

Sako. reikia ginti Lenkiją.

Jie nori taikinties tik su 
Varžai.

Londonas, liepos 21. — Va
kar Anglijos ministerių kabi
netas turėjo susirinkimų. Ap 
kalbėta Rusijos sovietų vai-1 
džios atsakymas Anglijai len- į 
kų klausime.

Atsakymas nepatenkino An
glijos vyriausybės. Nutarta 
pranešti (ultimatumo formo
je J sovietų valdžiai, kad toji i 
duotų kuoveikiaus galutinų 
savo atsakymą, ar darys tai
kų su Lenkija, nr ne.
Ministerių kabinetas podraug 

nusprendė,' kad jei bolševikų 
kariuomenė pereis tikros lxm 
kijus rubežius, tuomet toksai 
žygis Iras priskaitomas prie' 
karėa žygio prieš pačius tal
kininkus. Ir tuomet talkinin
kai pakilsią ginti Lenkiją.

Nepasiųsią kariuomenės.

Išreikšta mintis, jog Lenki
jai svetimų šalių kareiviai ne
reikalingu Lenkija turinti už
tektinai vyrų. Todėl talkinin
kai lenkams pagalbon neduo
sią kariuomenės.

Bet vietoje to talkininkai 
lenkams pristatysią kiek rei
kiant pinigų ir karės medžia
gos. Be to, gen. Wrangeliui ir 
kitiems priešbolševikiniams vn 
dams duosią visokią galimą 
jiararnų.

Prekybos atnaujinimas.

iPngaliaus kabineto posėdyje 
apkalliėta klausimas prekybos 

_ su Rusija. Nieko galutina ne
nutarta. Bet čia nnontoniau- 
jama, kad kaip ilgai bolševi
kai nesilaikiusią su lenkais, 
<«»•<* A ****!•««* nA«^*>Ar)A
siaut! išnaujo tarybų su K ras
ai mi prekylon klausime.

Pasakojama, kad jei Runijos 
sovietų valdžia šiandie paklau
sytų Anglijos ir taikinimu su 
lenkais, tuomet Anglija ir tal
kininkai imtų tarties patys su 
bolševikais imi daryti taikų.

Prancūzai ui lenkus.

It Paryžiaus pranešamu, 
jog prancūzų parlamente I^en- 
kijoa Hansimc kalbėjęs nri- 
•ūsteris pirmininkas Miilo 
rand. Jis paieiškąs, kad Ang
lija Maskvai siunčia uit ima tu
mę. Ir jei sovietų valdžia at
sisakytų taikinties su lenksis, 
tuomet prancūzai visomis prie
monėmis gintų Lenkiją

Varšuva, liepo.) 21. — šian
die lenkams galimu sulaukti 
pakvnišusios gn'vos- Talkinin
kai pažadn lenkus ginti. Bot 
praktikoje nieko nedaroma. 
Angliju diplomatiniu keliu 
darbuojasi dėl Lenkijos, kaip 
kituoinet yrn žadėjusi. Knd 
tuo tarpu bolšeriku armijos 
visu frontu pažangiuoju.

Didžiausias vargas tame, 
kad štai vakar bevieliu tele
grafu iš Maskvos pasiųsta len
kams laika su pastaba, kad 
tort 'taTkūii TH^infaisylii talki
ninkai.

Bolševikai stovi už tai, kad 
Rusijos ir L*nkijos nesnliki- 
mai — tni ne talkininkų rei
kalas. Su tuo reikalu ypač 
Anglija negali turėti niejeo 
liendrn. ,

Todėl bolševikai lenkams 
pasiųlo taiką be jokio pašali
nio tarpininkavimo.

lankai, gavę pasiųlymų, tuo 
jaus atlaikė susirinkimą. Ne- 
linin kas nutarta. Nes jiems 
nekokiu butų apsilenkti talki
ninkų ir priimti imlscvikų pa- 
siųlymą. Juk tuomi butų 
smarkiai nukauta Anglijos di
plomatija.

Bet imant kitaip, taippat 
bloga. Nes talkininkų pagel
iai žadama, teeinu* ji neatei
na.

ix*nkų spauda tame klausi
me pasiskirKČiusi. Kaikurie 
laikraščiai pataria taikinties 
su bolševikais ąpsilenkiant 
talkininkus. Sako, lenkų tauta 
pati turi giuii savo gyvy’ię. 
Llovd George neišgelbės len
kų.

PADEREW8KI IBNAUJO 
STOJA POLITIKON.

Siūbuoja lenką minlsteria ka
binetas.

tur-

Konstantinopolis, liepos 21. 
— Praeitų fceštadienj čia ]>as- 
lajjčia papcūiavo iš Prancūzi
jos sultauo ministerių kabine
tu ])irniinin tas (didysis veja
ma) Damnn Forid paša. Su 
juo parkeliavo ir kiti atstovai, 
I. h'mu:ū<Ji nuu talkininkų tai
kos sutartį

Miniota 
pačią dieni
Su’tano runįuose buvo sušauk
tas svarbus susirinkimas. Da
lyvavo risi parkeliavusieji at
stovai ir sultauo namiškiai. 
Tariasi, kas padaryki su taikos 
sutartimi.

Matyt, nieko gera nenutar- 
ta. Nes štai šiandie iš minis- 
terių kabineto jau pasitraukia 
keli ministeriai.

Sakoma, pats ministeris pir
mininkas su sultonu stovi už 
tai, kad patvirtinti sutartį. Nes 
ar taip, ar kitaip bus galas 
Tuikijai. Bet no pat virti n ns 
sutarties gali Imt <!• i aršiau.

Todėl kriukn sultauo kabine
tas ir nežinia, kas bus pradėta 
toliaus. *

tį Turkijai.
•ris pirmininkas tą 
?iiąį aplankė sultoną.

susirinkimas. Da-

LENKAI ATMUŠ? BOLŠE
VIKUS VOLINIJOJ.

Bet evakuoja Kovelį.
—k

Varšuva. liepos 21. — Senai 
laukiamą gcneralj bolševikų 
puolimą išilgai upės Stvr len
kui pilnai a!mušę praeitą pir
madienį, sulig oficijalio len
kų armijos štabo praneSimo.

Tenai prieš bolševikus did
vyriškai da rimo just septynios 
lenkų divizijos.

Lenkai su amerikonais la
kūnais evakuoja Kovelį, piet- 
rytuose nuo Brest-Litovsko. 
Nes tam šone perdaug skait
lingos liolševikų spėkos, lan
kai jaučiasi neatsilaikysią 
prieš spaudinių.

BULGARIJA MOBILIZUO
JA NAUJOKUS.

Prasideda susirėmimai su 
graĮkais.

Pasakė;
“Prancūzija laikys savo žo

dį. Esu tikras, kad ir Ang
lija tam reikalui bus ištiki- 
nui°

Paryžius, liepas 21.— Len
kų plenipotentu Paryžiuje vie
toje Pateko paskirtas žinomas 
muzikas Pr.dcrevFki. Patek 

Įsknit<*Mi lenkų užrulicžinių rei-Jbėti musulmanus nuo anglų ti- 
Jkalų ministeris. Lenkiją atsto-(ranijos. Tai svarbiausias tiks- 
Įvavo augiausioj talkininkę 
taryboj.

Reiškia, jog Paderpvsaki iš
naujo gryžta lenkų valdžion. 
Reik’" trirAt*** toje vsldžioie 
atmainų.

Yra žinią, ksd lenkai soči, 
jalistai daiimojasi

Konstantinopolis, liepos 21. 
— Iš Bulgarijos Mistinės So
fijos parėjo žinių, jog bulgarų 
vyriausybė pašaukia karet- 

192’ •»»*♦•» Yifi’ijoku“. ■ 
Be to, mobilizuojama visa k«-1 
riuoinenė.
Visoj Bulgarijoj dažnai įvyk

sta didelės demonstracijų* 
pri<*š graikus. Graikijos-Bul- 
garijos paruliežiuoM* Joti Įvy
ksta susikirtimai vienų ir kitų 
sargybų.

Pulk. Daricone pasaukiąs 
vadovauti bulgarų knrluome- 
nei šinuritiose nuo Rhodolplio 
kalnų. t

Du šimtu bulgarų kėsinosi 
sudeginti grr‘.xų sodžių TcJiu- 
ruk. Bet graikai bulgarus 
blaškė. Užmušta du vyru 
viena inoteriMič,

Nauja karė Balkanuose
Čia nuoniuniuujnmn, kad 

Balkanuose užsiplieks ir vėl 
nauja kari*. Kituomet Bulgari
ja bnvo jierspėjusl taikinio-

iš- 
ir

•-'t-' X“ ■

Į lOTlfl
gari ja. Tai svarbesnis daiktas, 
knip su Turkija peštiea.

Čia vrn žinoma, jog daugiau 
kaip 5.000'bulgarų karės veta- 
ranų is regulerės bulgarų ar
mijos yra Adrianopolyj. Jir 
ton stovi yagdbnje turkam?

Pnčinni Adrinncpolyj ir apy
linkėse susknucnin ligi 40,000 
kariuomenės.

Graikams gerai vyko kariau
ti prieš turkus naci jonai istus 
Mažojoj A z joj. Bet jei Bulga
rija pakiltų karėn už Trakiją, 
tuomet graikams išeitų gana 
blogai. Ir 1 ęž'nia kaip jie iš 
to išsisuktų.

TALKININKAI TIKRIEJI 
GERADARIAI JA™V 

NAMS.

Pavedė jiems Nekolajevską ir 
dali Sachalino.

Honolulu. liepos 21. — Iš 
Tokyo gauta žinių, jog talki
ninkų augšėiaiisioji taryba 
miešto Spa Japonijai pripaži
no pasiimti rusų Si be rijos 
miestą Nikolajevyką ir šiauri
nę <lalį Sachalino salos.

Be to. .tuose apskriėinose 
jie japonams leido įkurti ka
rines valdžias su tikslu saugo
ti nuo bolševiką savo paval
dinius ir savo šalies reikalus.

WASHINGTON, liepos 19. 
1920, “Draugui.” Chicagoje.

Lietuvos Atstovybė yrn gn- 
• ’* ’• ■ fb ’■

kiek jmvėlintą iš Komio kab- 
legramą, kuri buv0 Eltos pn- 
siųsta liepos 17, trečią valan
dą po piet:

“šįryt sugrįžo Kaunan tai-, 
kos delegacija Musų kariuo
menė vakar inėjo viena vaka
rop Vilniun. Vievio, Nemen- 
čino ruožte nuginkluota pakri
kusi lenkų kariuomene. Pietų' 
link Maišegalos. nuginkluota 
visa lenkų brigada., šiandie 
musų delegacija tariasi Vil
niuje su Rusų kariuomenės va
dais Vilniuje Rusų okupuotai 
Lietuvos teritorijai parimti.’

Kita kablegniinti nuo Balu
čio iš Kauno lui^ųsta liepos 
18 dieną šiaip skamba:

“Prieš paimant Vilnių. Lan- 
dvarave turėjom smarkią ko
vą su lenkais. Yra nukautų, 
sužestų abiejose pusėse. Inter- 
navome ties Vilnium apie du 
------------ i ■ -----------------------------------?--------—

tūkstančiu lenku kareivių, apte 
dešimtį karininkų, keturias ba- 
terejas, keliasdešimtis kulko
svaidžiu ir kitos karo medtttn- 
goa. uxusukjai apaupe vuuu 
Vilniaus apylinkes. Vakar dėl 
Vilniaus atvadavimo buvo di 
dėlė demonstracija Kaune. 
Musų kariuomenė paėmė Dru
skininkus, Merkinę, Verėną. 
Marcinkonis, Valkininkus. 
Pietų link Vilniaus inčjome 
Sorak-Tatarai. Dvinsko ruožte 
musų dalis stumiasi priekyn 
Vidžių link.”

Vileišis. Lietuvos Misija ir 
Atstovybė Amerikoje sveiki
na visus Lietuvos piliečius A- 
merikoje su musų sostinės Vil
niaus ir kitų lenkų okupuotų 
Lietuvos dalių atvadavimu 
ir pataria visoms vietos betu
riu organizacijoms apvaikšti- 
nėti iškilmėmis tą laimėjimą, 
o drauge ir išnešti tam tikrus 
nutarimus delei Lietuvos Res
publikos per Suvienytų Vals
tijų pripažinimą.

Vileišis.

PASIBAIGĖ STREIKAS 
ITALIJOJE.

Londonas, lie|>os 21. — 1- 
t ai i joje pasibaigė geležipkelio- 
rių streikas keleto* savai
čių liedarbės.

kams prijiažinti vakarinę Tra
kijos <ialį. Tallrinin%ai nepnk- 
laimė. Graikai ima okupuoti 
tą Tnikijoi0lnlj. Pasekmės ga
li pasirodyti ir labai liūdnos.

Nes ta dalis tirštai apgyven
ta bulgnrais-iuusulmnnais. B>* 
to ten daug yra bulgarų kri
kščionių, turkų ir kitų.

Graikai laiKosi pakiašč.ų.

Graikų kariuomenė kol-kas 
nesileidžia šalies giluinon. lai
kosi jūrių pakraščių, kur ją 
apsaugoja anglų karės laive
liai.

Kuomet jie susilauks skait
lį ogesnės kariuomenės, matyt, 
tuomet pasileis Išlies gilumom 
Bet ką jie ten sutiks, tai jau 
kitas klausimas.

Trakijos sostinės Adrlnno- 
polio turkų komendantas Jnfar 
Tavar turi stiprią armiją. To
je armijoje Ih» lurkų yrn žy
mus skaitlius ir bulgarų, dau
giausia buvusių karių vetera
nų.

Čin tiesiog ruMiprnntainn. 
kas iurėtų boi, sutmnri pakil
tų karė bulgarų su graikais. 
Nes talkininkai šitiems nega- 

ir<>nian. Kur musų araugai vei- j** vuvv , lėtų gelbėti. Vargiai prieš bui
tini paskelbs generalį streiką.’ kus, kad jie s^ugotusi grai- garus pakiltų Jugoslavija.

GELEŽINKELIEČIAMS 
PRIPAŽINTA DAUGIAU 

$600,000,000.
BRANGIAU BUS GELE2IN 

KELIAIS VAŽINĖJIMAS.

Darbininku viršininkai konfe 
ruoja.

: Geležinkelių darbo taryba 
Chicagoji* vakar pagalinus jmi- 
skelbė savo nuosprendį gele
žinkeliečių ližinokesties piuii- 
dinimo klausime.

Tasai tarybos nuosprendis 
senai buvo laukiamas.

1,85)4.287 geležinkeliečiams 
pripažinta GOO milijonų dolio- 
rių daugiau užmok ėst les ]M*r 
metus.

Tie visi geležinkeliečiai pri
klauso prie 16-ok atskiriu or
ganizaciją. Tų organizacijų 
viršininkai šiandie aptaria ta
rybos nuosprendį.

Nes taryba nei pusės nepa
skyrė tiek, kiek darbininkų 
buvo nū kalnu jnina. Abelnni i- 
mani, užmokestis padidinta li
gi 21 nuoš. Tuo tarpu kniku- 
rie geležinkeliečiai buvo rei
kalavę ligi GO nuošimčių dau
ginu.

Svarbu> daiktas ta.*-, kad 
darbininkams padidinta užmo
kestis bus mokama Ir už pra
eitus tris mėnesius.

Brangesnis bus važinėjimas.

Padidinus darbininkams už
mokestį, kompanijoms bus lei- 
bla*išdidinti mokestį už važi
nėjimą geležinkeliais ir už iš- 
vežiojimą prekių.

et*. | 4 w. *•i nu pmMiuuu gnu tif-
užilgo visokie daiktai dar la 
Įgaus turės jmbrungti. Ir pa
sekmėje tie patys geležinke
liečiai pasijus nepatenkinti

- K

i

•
pripažinta užmokesti, jei aną 
priims, ir pareikalaus naujo 
pripažinimo, dar labjaus di
desnių algų.

Kitaip ir bnt negali. Jei ko
kios nors pramonės darbinm- 
knms pripažįstama didesnė 114 
derlią ar juitaraaruną užmo
kestis, visuomet už tai turi at
sakyti visuomenė savo kięe- 
niuini.

Nebus streiko dabar.

Nereikia nei aiškinti, kad 
tn padidinta užmokestlmi go- 
ležinkeliečini butų patenkinti.

Jų organizacijų viršininkai 
konferuoja ir. turbūt visą tą 
reikalų paduos darh. Matyt, 
tas klausinuLS bus (teduotas 
referendumui.

Bet kad gnu t u 
ko nebus — tai 
geležinkeliai vis
iš po vyriausybė* kontrolės. • 
Tn kontrolė pilnai pasibaigs 
su rugsėjo 1 diena. Tr tuomet 
čia reikia tikėties nepaprns-

laiku stroi- 
ftiktas, Nes 
dar neišėję

žinkeliečių pasipriešins nuujni 
užmokesčiai.

LIEPOS 21, 1920.

(.'hirngo ir priemiesčiai. — šian
die ir rytoj gražus oras; nepra
matoma ntmainu temperatūroje.

Tcm|Hralurn vakar augšciaąiua 
85 L; žemiausia — G3 L

PINIGU KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie- 
pa« 20 d. buvo tekia iralig Mer- 
cha n t* I/oan k T mat Co.: 

Anglijos sterlingų avnrni $3.84)4 
Lietuvo* 100 aukojau 2.58
Vokietija* 100 markių 2.08 
Lenkijon 100 markių .G5
Bnuiratijoa už 1 ddierj 12 fr. 20 
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Italijna už 1 dol. 17 L 28
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putinai reikia jis atkartojo 
“Pinigų.” Pirkome Lietuvos 
Laisvės Paskolos ženklų iki 
šiol, pirkime daliar dar la
binus. Žiūrėkime, kad nepri- 
svitų mums gailėtis, kaip da- 
liar Lenkams.

Paisinys ir Lenkija.

Lietuvos Laisves Paskola.
VILNIUS IR BONAI.

Lietuvos ir Lenkijos 
Karė.

Pasinaudodami savo galyla* 
.Lenkai buvo užėmę didelius 
Lietuvo.* plotus su miestui.*: 
Seinais, Tralinis, Vilnium, 
Švenčionimis ir kitais. Pasi- 

Įnaudodūmi Lenkų pralaimėta 
(kare Lietuviai vjuluoju savo 
'žemes iš jio Lenkų ir grąžinu 
. Lietuvai jos miestus.

(
Lenkų galybės žlugimas gu
lima būvu įspėti gana senai.

r Tada jau mes rašėme, kad 
(Lenkai geruoju turėtų atiduo- 
i ti Lietuvai visus neteisėtai už- 
įimtus plotus nuo Dvinsko iki 

Gardino. Lenkai to nenorėjo. 
Šiandien tų plotų jie vistiek

* neteku. Jei Lenkiu tuos plo- 
[tus butų įnuuis atidavę geniu
oju, mes butuuie likę jų drau- 
gai. Bet Lenkų norėta, kad 
Lietuviai eitų išvien su Ru
sais. Lenki j politikams rodė
si, kud pasaulis ims taip ne
apkęsti Lietuvių, kaip neup- 

Lkenčia bolševikų. Neras už
traukti pasaulio neapykantą 
ant Lietuvos buvo tu‘p dide
lis, knd tam tikslui Lenkai 
ryžosi turėti vienų priešą vir
šau*.

Sukelti Lietuvius prieš save 
Lankams j atsisekė. Vievijc, 
Leilvarave ir kitur Lietuvių 
Icariuouieuė sumušė L akus, 
atėmė šiek tiek ginklų, suėmė 
kareivių. Ar pasiseks Len
kams sukelti 'uiraulį prieš 
Lietuvą, tui labai abejotina.

Kas kitus skriaudžiu, tus 
! sukelia neapykantą prieš save, 
i Lietuviui neužėmė svetimu zc- 
'Uiių, nesisuvinu svetimų mies- 
tų. Pasaulis neturi už ką ne

skęsti Lietuvių.
Karė Lietuvos su Lenkija 

rlar tik prasidėjo, u nepasibui- 
!gė. Todėl mums nėra ką sku

bintis krykštauti. Vilniuje LmI- 
ševikiii vis-gi teliėra. Jie ]«Lu

> <lėjo pasitraukti iš mus žemės, 
[bet dar nepasitraukė.

P-no Bronislovo K. Bulučio 
J telegramos laitai džiaugsimu- i 
C gos. Jis neabejoja apie Rusų 
i ištikimybę. I

Ponia Bronislovienė Balu 
F tienė yra rusė. Jis nebūtų joa I 
Įvedęs, jei nebūtų įtikėjęs ru- 
iiaals. Bet mes gulime truput} 

šalčiau žiūrėti į dalyku*.

Prasidėję kūrę turime žiūrė- 1 
ti, knd ją laimėtume. Vilties', 
turime duug ir geros. Bet dnr- j 
lx> ir turto turime pridėti dar 

danei n u. Lietuvoje kas gyvas 
turi įtempti visas savo jiega*. I 
Mes Šičia Amerikoje duokime 
piniginės paramos. <

Klausiamas, ko pirmiausiai , 
karoję, Napulcouns I
J atisakė •“Pinigų.” Klausiamas, i 
I k** reikia paskui, jis pridėjo 1 
r—

į

Ijiikrnštyj The Chicago Dni- 
ly Tribūne liepos 17 d. nume- 
ryj padėtas atatinkantis šioms 
dienoms puišinys (karikatū
ra).

Nupieštas dvilypis trobesys 
Sunderland Herose, Landūne, 
kur turi savu raštinę tautų 
sąjungos valdyba.

Vienas tas trobesys stovi 
apžėlęs voratinkliais. Prieša
kinėje gatvėje riogso tik kaž
kokia knrietnitč, kntrnn iškin
kytas vienas arkiepalaikis. Ir 
tasai nusvėręs gaivų žemyn, 
nes pririštas prie kokio tai 
mieto šąligatvėje. Gal jis ten 
senai stūkso.

Apačioje po tuo paišintu pa
dėtas )>anišas: “Sunderland 
trolio, kuomet lenkų nrmijn 
savarankiai buvo perėjusi sve
timus rubežius, ko neturėjo 
^įdaryti sulig Versailleso tai
kos sutarties.”

Kas-kita yra kitas trobesys. 
Priešakinėje gatvėje daugybė 
žmonių į visas puses bėga. Iš 
trobesio skleidžiasi nei perkū
nija šauksmai: ginklų! gelbė
kit! ginklų. Po šituo paišini u 
yra parašas: “Sunderland 
troba, kuomet lenkų armija 
genama atgailint Lenkijos ru- 
bežių.”

Kaip matome paišine* nuš
viečia nesuteptų teisylię.

Versailleso taikos sutarti
mi lenkinus buvo Įsakyta ne
išeiti iš paskirtų jiems rube- 
Žių. Jaukui išėjo t r užpuolė 

i piningus tautas su tikslu 
jas pavergti. Tuomet tylėjo 
tautų sųjunga, talkininkai nu
sidavė nematą tų lenkų pra- 
jovų.

Bet lenkai pagalinus prili
po liepto galų. Susidūrė jie 
su stipresniu prizininku. Pri
versti jie bėgti į nuosavus ru- 
Is'žius, «avon žemėn. Ir štai 
tautų sąjungoje ir talkinin
kuose* jiakeltiis trokštuos gel
bėti lenkus.

Kam-gi juos gelbėti! Ar to
dėl, kad jie vejami iš svetinių 
žemių! Ar gal todėl, kad jie 
priverčiami pasitrauict! savon 
šalin!

Jei talkininkuose butų dau
giau teisybės, Lietuva senai 
butų pasitvarkiusi, lenkams 
nereikėtų kentėti ir dėl jų im- 
pcrijalistiniu godumu truksiu u 
kelti.

Paskutinieji įvykiai Lietu
voje pripildo musų visų šir
dis džiaugsminga viltimi. Len
kų imperijai išmuš sukniubo. 
Taika tarp demokratinės Lie
tuvos respublikos ir Rusijos 
Sovietų pasirašyta 12 liepos. 
Teisėtas lietuvių reikalavimas 
dėl Vilniaus ir Gardino paten
kintas. Lietuvos kariuomenės 
pulkai, vydami pakrikusius 
lenkus, žengia į senų jį Vilnių, 
Lietuvos didmiestį. Voltui len
kai kasė mums duobę — pa
tys įgriuvo. Veltui stengėsi, 
eikvodami milijonus, per jmi- 
saulinę spaudų teisybę užden
gti Tiem buvo mrwn -noMėiv. 
musų puseje ir laimėjimus. Lie 
tuvos užrubežinė politika su
tinka pilnų pritarimų alijnntų. 
Akivaizdoje šių išimtinos 
svarbos faktų ir mes Imdami 
čia, Amerikoje, už jūrių, ma
rių, negalime likti vien pa
tenkintų žiūrėtojų rolėje. Ne 
deluų plojimais ir šauksmais 
“Valio” turime pasirodyti: 
plojimų ir šauksmų Lietuvai 
nereikia. Reikia nuritinti pra
dėtąjį darbo kalnų, kad visa 
Lietuva pnjnstų: reikia prie 
šios linksmos progos visiems 
be išimties po vienų laisvės 
boną nusipirkti, o tie kur dar 
nepirko ir kažko dar laukia 
— užsykį bent du bonu priva 
lo įgyti. Tai ir visam pasko
los darbui butų galas. Taip, 
tat privalome pasielgti, jei ne
norime vėjavaikio vardų įgyti, 
liet vardų rimto Lietuvos sta
tytojo — darbininko.

Tokioj*? šalyje, kaip Ameri
ka, su plačiausia išvystyta in
dustrija visur vartojamas tik
slingas daria) padalinimu*. Tas 
principas tinka ir yra varto
jamas ir valstybiniame darbe. 
Lietuvos Misija nevienų sykį 
yra pareiškusi: jeigu ameri
kiečiai sukels 5 mil paskolos, 
tai Lietuvos lietuviai atgaus 
Vilnių. Taigi Vilniaus atgavi
mas — šių dienų klausimas, 
tik mes amerikiečiai lietuviui, 
dabokime, kad neatsiliktume. 
Prisiruošimai prie to dideliu 
žingsniu Lietuvoje, kaip atga
vimas Vilniaus, reikalinga bu-

vo daug ir daug pinigų. A- 
menkos lietuviai, iki Šiam lai
kui paskolinę Lietuvai arti nu* 
Ii jono doL be abejo, dnug 
šiam svarbiam reikalui juitar- 
nnvo.

Bet ir Vilnių atgavus pas
kolos reikalas netik, kad ne- 
at puola, bet dar labiau aiškė
ja: Lietuvos plotas pasididi
na, įvairių reikalų pasidaugi
na. Juk ir pats Vilnius ir jo 
apielinkės, pasiliuosnodamob 
nuo lenkų okupacijos, maldau
ja musų paramos. Todėl prie 
darbo, prie bonų su dviguba 
energija. Iš Vilniau-*, Suval
kų ir Gardino apielinkių gy
ventojai pirmoj eilėj privalo
te ntrihepti. Jankam* uiėjus, 
jus daugumoje ubtijojute dei 
Lietuvos ateitie*, dalmr nebe
gali būt abejonių. Norėsite 
grįžti gimtųjų vietų atlanky
ti, — negi važiuosite be Ih>- 
nofl!

Kai-kas, atidėliodsmas pir
kimų bonų, nopateislnnuini tei
sindavus nenorįs rizikuoti, nes 
tai lankai. Ui rusui užimsiu 
Lietuvę. Dabar tam neva pa
siteisinimui nebėra į mina t o. 
Is'nkų pavojus dingo amžinai. 
Rusų {Sovietai pasirašę taikos 
sutartį su Lietuva veja, kaip 
ir iut*s, paspringuaiu* lenkus 
ir pripažino pilnų Lietuvos ne
priklausomybę, gvarant imda
mi jos neliečiamybę. Tai rei
škia kų nors!) Jeigu Rusijos 
bolševikai pripaŽin,, Lietuvos 
nepriklausomybę Jr Lietuvos 
teisingus teritorijnlius reika
lavimus, kodėl tad nepripn-' 
žįsta visi čionykščiai lietuviai, 
(adgi ir socijalistai Uetuvos 
reikalo — laisvės paskolos! 
Gana, rodos, teorijomis dan
gstytis, laikas imtis praktikos 
darbo. Momentas yra taip rim
tas, rytojus dar rimtesnis. J 
tempkime visas saro mora
les ir materijai** pajiegus? Te- 
nelieka miiaų liirpo nei 

bono.

Lietuvos Misija,
257 W. 71st Str. 

New York, N.

I
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STEIGIAMOJO SEIMO

Kristaus Kančios 
Lošimas.

Teutras gali- atkartoti gerus 
ir blogus, linksmus ir verks* 
mingus žmonių veiksmus. .Sun
kiausiai*. uždiivuiyš Imdavo at
kartoti Kristaus kančių. To 
uždaviniu nei geriausi (mum- 
liję artistai negidetluyo taip 
gerai atlikti, kaip sodiečiai 
kaimo Obcrunuiiergun Būva- 
rijoje, kuri yra Vokietijos da
lis. Bet tie sodic*’u.i Kristaus 
kančių lošdavo 
dešimti metai, 
jie rengdavosi 
pasuinku.

Kadangi dabar via 1920 me
tai, vienas amerikietis siū
lė OberammergicčianifC pinigų, 
kad jie važiuotų j Amt'rikų ir 
čia loštų Kristaus kančių, bet 
jie neapsėmė.

Daugelis lošėjų tapo karėje 
sužeisti. Rikardas Lang lošda 
vo Lozoriaus rolę. Jis tapo 
nušautas. Viso labo užmuštų

tiktai kas 
Pri*«š lošinnt 
maldomis ir

iš lu kaimo yra 70 vyrų. An
tanas Ijmg, kuris lošdavo 
Kristaus rolj ii diduma stam- 
liesniųjų lošėjų tebėra gyvi. 
Daugiuusiai trūksta muzikan
tų. Bet sodžiaus viršininkas 
tikisi kada nors vėl sutvarky
siąs visą lošimų.
Panašų lošimų rengia praliet*, 

mieste Nancy, vadovaujant šv. 
Juozapo parapijos klebonui 
kum Petit Jie buvo pradėję 
loKiTiniK 1904 in. Karės matu 
liūliovė, nes anuotus jiems 
sudeginu jų lošimų triubų. 
Prancūzų losimai m. taip 
rai sekasi knip vokiečių.

KUNIGŲ SEIMAS

ge-

meA. L. R. K. Kunigo S gos 
tinis ir Visuotinas A. L.
>R. K. Kunigų Seimas.

Atsibus šįmet liepos 28 ir ,29 
d. Pittshurgh, Pa.

Viri gerbiami Ir brangų* 
Broliai Kunigai šiucnni užkvie 
čiami pribūti ir dalyvauti.

Labai svarbus , šių dienų 
iuusu pačių ir musų žmonių — 
visų lietuvių, reikalai verste 
Verčia mus vistu dalyvauti 
viršun nė tarno Seime.

Apie kitus seimą paliečiu n 
čius dalykus bus pranešta tu 
linu.

Kun. M. J. Urbonas.
A. L. R K Kunigų S-gos pinu.

Skaitoma Laikinuji Konsti
tucijų. Prie tos progos C’apin- 

' akis (soc. demok.) prirodini*- 
' ju, kad Lietuvai nėra reikalu 

rinkti prezidentų; tai, girdi, 
yrn ntgyveiięa snvo laikų da
lyką*. Jo darbų atliksiu* Sei
mo pirmininkas. Ministerių 
kabinetan turi būti sudarytas 
iž Seimu norių ir t. L

Po jo kalbu* diskusijų* už- 
Imigiiunu*. Konbtitucijo* pro
jektu* gražinamu* komisijai.

Tolimi ttkaitonuid amnesti
jos projektu*. Kyla, ginčai 
nekuriu punktų. Skaitymu* 
užbaigtus.

i
Gegutes 22 d.

Eina rinkiniu.* seniūnų 
vigus. Bėgamiems Seinn< 
kalama iiiibal*u<>tn 5lt,0l)U auk. 
nvonen. •

Skuiloiuas mneegtijo* pro
jektu*. Vėl smarkus ginčai <i**l 

I lenkų ir Panemunė* kareivių 
sukilėlių.
“Darbo Eederacijoa” nariai 

smarkini Įiasipriešintą iu>*i nr- 
bntų suteikta* i'.dinosaviiua* 
arkliavHgiaiiib ir žmogių 
džianu. Jų r«*ikidavimąs pn 

' imta*.
I Mirties imusun |uuųtikinima. 
{Jo* vietą uiiuo kalėjimo bau
smė iki gyt a:‘galvai

Amnestijos projektas pri
imtas. Paleidžiami iš kalėji
mų vari nusikaltėliai, išskyrus 
tuos, kurie darė agitacijas ir 
veikė priišuriukų valstybių 
naudai, ir išskyrus žtuugžu- 
džius, arkliavagius ir slaptus 
degti i įdarius. Nepuriems tik
tai dalis bausmės dovanota.

Gegužės 26 d.

Didžiumai nubalsavus svar
stomas skubus žemės reformos 
projektas. Soc. drmokr. prane
ša, knd jie nehalsnosių tatne 
reikale. (Mat jie reikalavo, 
kad Seimas atidėtų tų dalykų 
ant tolinu; girdi, jie su tuo 
klausimu <in n«*susipažinę ge
rai. Turbut, jie niekados ir ue- 
snsipažins su juo, nes jiems tie 
dalykai nelabai rupi. Kas kita 
riaušės sukelti. Tai jų pašau-

V. K 1. ’
Projektu punktais skaito 

Rimka (s. 1.). Su nekuriais 
projekto punktais m<sutinkn 
Žemės l'kio ir Ufeienių mi- 
nisteriai. . Jie duodu įvairias 
pastabas.

Krupavičius (kr. dem.) nu
rodo, kad reikią žiūrėti, l;o 
tauta viduje pagtddauja ir tai 
vykinti, neatsižvelgiant, ar už
sienyje, nr pavieniams kas 
nore projekte nepatinka. Eina 
diskusijos. Iš jų paaiškėjo, 
kad beveik visų yrn vienoda 
nuomonė, kud butų sustabdy
tas pardnvinėjinias miškų ir 
žemių, esančių privatinėse 
raukosi*. Tas įstatymas su ne- 
kuriomis pataisomis priimtas. 
Jis įgyja guliu nuo priėmimo 
dienos.

Ema diskusijos, kaip ginti 
> n uolu i ninkus nuo skriaudų, da
romų jiems iš dvarininkų pu
sės.

Vakariniame posėdyje svar
stomas L. Vai s. laiikinosios 
konstitucijos projektas. Priė
jus prie punkto apie vykdo
mųjų valdžių — Kairys (e. 
deni.) nereikia prezidento, jo, 
girdi, reikalauja, tik tie gvven 
toji; sluogsniai, kurie turi kii- 
žinkokius slepiamus jMilitikos 
tikslus.”

Lašas (s. 1.) knip Kairys.
Grinius primena, kad pro

jekto komisija G įtaisais prieš 
vieuų pripažino, kad reikia 
prezidento, kad jo užliukyiuiu* 
ncjMididins išbiidų. (8oc. tiem, 
kelia triukšmų. Tai kaip jiems 
rupi didžiuma. Jų sauja lt- ir 
jie nori, kad visi dėl jų atsi
žadėtų savo nuomonių Dikta
toriai! V. K.).

Kum Staugaitis nurudo, kud 
DuiŽM yra pasaulyje valstybių 
l>e prezidento, o ir tos nežinia, 
ar ilgai Im* jo apsieis. Jis siū
lo projektų ,atiduoti komisijai 
da sykį peržiūrėti.

bue. demokr. ir nekuria s<c. 
liaudininkai vis šaukia, kad 
j rezidento nereikia.

Kaupas (kr. dem.) juokingu 
l udu kritikuoja soc. demokr. 
Jei jau, girdi, taurinti pini
gus, tai nereikia nei runiiitevių 
pii alininko, lik reikia, kad 
H»imo pirmininkas turėtą tris 
galvas sau, už prezidentų ir 
iniiiist<>rių pirmininkų. “Opo- 
cicija prieš prezidentų*’ —sa
ko jis — ”gaJi būti ir išlos 
j usės, kad jaučiama, jog nei 
Tr<M*kis nei Mm :a< nelik.*! iš 
rinkti Lietuvos pnVidentn.”

Draugelis (kr. dem.) “Tns 
prtaidonto klausimas, kiek jau 

ijj gvildenome, vii’.uh turi dn? 
n* aiškumų, reiki*i jj dar ko- 
mštijoj persvarstyti. K tu 
brangumo, tai jis labai mažai 
b« augiau galt uaiuuuii mtuų 
vnMybtd, kiek p**rnni kninuvo' 
irAų pasiuntinys Londone, 
duluir .Seimu ats'uvas 0-apins- 
1 as. Bet dėl to dar nereiškia, 
knd tos lxia<k>no atstovybės Į 
i .etuviu i
Ui neišsigąsta mm*. Uwnokra-

tai — mes praidenlu rinksim 
ne kr. dmiiokratą. bet soc. de
mokratų, tik ue soc. demokra
tų rusų komunūtų kvapo gau
dytoją, bet lietuvį m»c. demo
kratų.”

Grinius pastebi, kad tiek 
duug prikalbėta, o komisijai, 
kuri dar svarstys tų klausimų, 
nesnteikta jokių nurodymų.

Toliau svarstomas skubus 
žemės n> formos projektas. Ei
na diskusijos. St. Seimas pro
jektų priima. Soc. Deni. *usi- 
iaiko nuo balsavimo.

Skirstosi 12 vai. nakties.

Gegužės 28 d.

Dm romi jMiidaiudmai Vyriau
sybei: npie išvežimą prekių 
\ okietijon, apie kareivių mai- 
tinimą; apie dvarininkus, ku
rio skubiausia miškus ]«irda 

I v*nnorA/taml yirfn^vrnnrpe 
už akių užl»vgLi,upie rekvizici
jas, apie sušaudymą Kupišky 
dviejų žmonių, apie urėdą 
Zakševskį.

Kun. Staugaitis praneša 
seniūnų posėdžio projektų, kud 
bt. Seimas turėtų daryti tik 
3 visumos j ^sūdžius per sa
vaitę. Soc. dem. siūlo daryti 
posėdžius vakare, kad dau
giau publikos galėtų atsilan
kyti.

Bičiūnas (kr. dem.) kalba, 
kad jei jau <lei publikos posė
džiauti, tai gerinusia miesto 
sėdė, ties ten koki 4,000 klau
sytoji^ galėtų dalyvauti.

Soc. demok. pasiūlymas ue- 
niiiiutns.

Svarstomas įstatymas apie 
pr.VLtines uk«»s ir knip jus 
iionunoti. Privatine: ūkei pa
likta 50 dešimtinių, l'rajukjas 
priimtas.

.Viim ginčai dol Paiiemunės 
bylos ištyrimo, raduuduiui į- 
vniiųs buiiai-Šaulys (kr deni.; 
siūlo išrinkti tam tikr-i komi
sijų. Siūlymas priimtas J ko- 
mi si^ų ifarylda - 7 Lik ik*s.

------------------------------------------------------- R

I

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose soenos 

veflttflėlis.

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c.

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. *

Norėdami gauti Adre
suokite:

“DRAUGAS” PUBL. OO. 
1800 W. 46th Str.

Chicago, JU.
.................-...............................*...! I«-

4
:. -.............. I

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitei

Dūk Virėju. Ki
rpėjai vUur nu
kala ujami. Go
riausias amatas, 
mes llmokinamo 
) kalėta sarai-
Alų. prityrimas 
duodamas mokl-

nantlea. Vietos atdaros Sptcijalla 
Kriauej-stds Skyrius, 'mokslas ut- 
saa^dtna rime

MASTEH SCHOOL 
ISO M. Stalo Str. 

Komisu Lake Mr. ant 4ty luby.

!C---------------------------------------------------------- II

»
DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 Bt. 

lįirop. 4* Oemrt 
Ra*. I23B W. 4* Av*a

T»l»ton*ji Cicero MM 
Ofiso Cicero 4» 

KAL,BAMK

vieno
<

y
Y.

DARBAI.
Gegužės 21 a.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

M»a<u>no »yiM's; >
nereilti'L Tnip pat || 

, . • m ma!’**

bu
rei

de) 
no-

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRKOL’iS 

Udu.b Gyilrtoja* Ir (llnin
Frrknil* oria* j I*coplc Tcftlr* 

IBIS W. «T Str. TeL Benį. TBO 
Valanda*; 1 liu t po F*a*V- 
4 iki * vak. Nedėl. 14 iki U ryto.

Ilc*. 3B14 W. 4*rd Street
Nuo ryto Iki pl*t. 
TiL McKJnlrjt 3M

>■" » i ■ i

TrWi«uw Ikrah-unl S1SD

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

U31 K Hahasa Str. 
VAIJLNPOS: 4—12 A. M.

1—4; r—4 p. M.

412.50 iki M«

po 415. li to, 
ir |4«. Juodj

»■

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kalno* katiną pritinka klcktia- 
nain kUcnlul. Gvarantuojun* kad 
auUupinalma Jutu* !•% Utį 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai makiav nagu vbolaaala 
kalno*.

Vyru Ir Jaunu ralkynu galan 
drabužiai padirbti ant ulaakymo 
bet noalrUAuuktl alutal Ir orerko- 
lal «u dlrtaltala ir b*. for flttta* 
ir kitokio atyllaui 
l'amatyklte muau apecilale eile 
•lutu ir ov ark otų 
110. |22.5*. 126.
Siutai po |46 iki 146. Molino* ui
ti o* nutai po l>l iki M#. Vaiku 
alutal Ir o*ark olai *4.10 ir au*4. 
Ctau. Vyru kelinti* 44. tr auctdau. 
Malino* puavlJnae keline* 46.50 iki 
411.M. fipeclJMl* nuoftlmu* 6* ant 
kltkviuu pirkinio alunfilaano J, 
Europa.

Atdara kiekviena <llcna . tkl * 
vai. vakare Subatomla 10 vaL Na
ci ei lomia Iki * vai. vakar*.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

!5B!

J, r. WAITCHE5 
ATTORNKY AT LAW 
inUUU ADVOKATAM

S. D. LACHAWICZ 
UETUVTS GltAUOKII'H 

Itumtes l*M* 
lw,k.w ,
3X14 XI 1T

DR. A. A ROTH,



■

GALY, IND.

DRUIDAS lt

CHICAGOJE. Jį LIETUVIAI AMERIKOJE.
a —— .........................................    ■ Į ......j ... . -

UTAUMsKOS AVENTŠS.
------------------------------------------
NOVLNA AV. 0**08 BAŽ

NYČIOJE

Tėvai Domininkonai veda pa
maldas.

REIKALAUJA. f

MIESTE LABAI AIKVOJA- 
MAS MAISTAS.

Apie tai praneša sveikumo ko 
misijonieritu.

Chicagoje be jokio reikalo 
kasdien tiek daug maisto su
naikinama, kad tuo nulietu, 
butų galima pavalgidynti de
šimtis tūkstančių žmonių.

kuip saku sveikumo kumjM- 
janierius Dr. R.»xxt§on.

Municipalčn atmatų ptai-. 
gon kasdien su vežama tiek 
daug iš miesto gražaus mais
to, kud reikia net stebėties, 
kaip žmonės be atodairos mai 
s tų naikina ir pagaliuus drįs
ta tvirtinti, kad maistas bran
gus.

Atmatų naikinimo įstaigon 
nuvežama daug bulvių, mėsos 
ir duonos. Kaip bulvės, taip 
mėsų žmonės galėtų pavartoti 
sekantiems valgymams, bet ne 
mesti laukan be jokios atodai
ros.

Anot koiiiisijonieriaub, vir
tų gražių bulvių kasdien nu
vežami tiesiog bušeliai.

Dr. Robertuon už tai kalti
na šeimininkės, -lis sako, jog 
vyrai kartais ir gann sunkini 
uždirba pinigus. Kad tuo tar
pu moterys be pasigailėjimo 
aikvoja.

To negana. Tokios šeiminin
kės m* tik sau nuostolius da
ro, liet mailiau ir -palaiko 
žiurkes ir uiirijadus musių.

Jo nuomone, yra mieste tau
pių šeimininkių. Bet tų neper- 
daugiausia.

Taip neturi būt.

ftv. Onos bažnyčioje, Brigli- 
ton Park, praeitų sekmadienį 
Tėvai Domininkonai (misijo- 
n oriai) pradšj0 noveną prie 
šv. Onos. Novenos pamaldos 
pasibaigs ateinantį pirmadie
ni.

KsH-kuriair; vakarais įvyks
ta procesija, kurioje nešamu 
tos šventosios kaulai.

Pamaldose dalyvauja tuks- 
tnntinės žmonių minios. Daug 
žmonių, vpač paliegusiti. suva- 
KUivę to Kilų uuttolų. Aicidziu- 
si, šaukiasi šventosios užtary
mo.

.1—

SALIUNAI VIS DAR NEIŠ
EINA It MADOS.

Vienam iš jų ir vėl nužudy
tas žmogus.

Anų vakarų salinne po num. 
3S44 Cottage Grove avė. Jo
bu Mulionev, 5813 So. Morgan 
gat., nužudė George Dorgun, 
buvusį kareivį iš fftreator, III.

Prie saliuno salėje buvo 
šokiai. Karės veteranas šokęs 
KU viena moteriške ir jų j- 
žeidęs. Pareikaluutn, kad jis 
viešai atsiprašytų.

Veteranas to nepadarė. Tuo
met Midioney prišokęs trenku 
su kumštimi pažuimėn. Tasai 

. | sudribo ir tuo jaus mirė.
■ *• a >- , a a*. , A a — I ■ a *• a •«Pasibaigė Šokiai. Malioney ir 

keli^ kilus policija paėmė su 
v o globali.

iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

»_____________________

DAINOS MYLĖTOJŲ 
DOMEI

WANDERER BUVO PAKAU
KTAS TEISMAN.

Užvakar teisman buvo pa
gauk t hs žmogžudį* Wanderer, 
kum nužudė savo moterį ir 
nežinomų vyrų, katruo mėgi
no pridengti savo piktų dar
bų.

Teismas jam paskyrė du ad
vokatu.

Ryloj įvyk* pirmieji išklau
sinėjimai. Sulig advokatų, 
VVaaderer neprivalo prisipa
žinti esųs kaltas. Ne* kitaip 
jam nereikalingi apglnėjai.

STEIGIAMAS FONDAS KO
VAI PRIEŠ ŽIURKES.

L. Vyčių Chicagos Apskr. 
choras, kurio tikslas yra kal
ti lietuvių dainų, šaukia pirmų 
po vakacijų susirinkimų, kuris 
įvyks liepos 23 d., 7 vai. vaka
re, Mark Wliite Sųuare parko 
svetainėje. Visi seni nariai, 
buvusieji ir norintieji būti na
riais, kviečiami skaitlingai su
važiuoti.

Tni ligi visi rėmėjai ir kuo
pų Chicagos Apskričio valdy
bos ir visi Vyčių veikėjai ne- 
jiamirškite šio svarbaus susi
rinkimo.

Bus kalbama apie privatinį 
choro išvažiavimų ir praneš
ta daug svarbių dalykų.

Apskričio Valdyba.

Sveikumo komirijoatoriau* 
Dr. Ro bert šono sumanymu. 
Chicagoje steigian”*“ fondas 
kovai prieš žiurkes, kurios 
miestui dafo didelius nuosto
lius irpiatimi tarpe žmonių vi
sokia.-. užkračiumųsiu* Ilgu.-*

Iš to fonde bus d uodimui* 
dovanos denis, kartie dau
giausia išnaikint tų bjaurybių 
žmogaus įnamių.

Tau fondu u $600 davė gal
vijų skerdyklų firmos ir javų 
randelių kompanijos.

CICERO, ILL.CICERO, ILL.

i* 
jų tikslus, pradės .-kuitliugiau 
priklausyti.

i Yra taip-gi ftv. Petro ir Po- 
1 vilo draugija ir Tnutins 

kliu Ims.

Veikimas.

Iki šiol veikimas buvo kaip 
ir apmiręs. Dabar pamalu 
pradeda judėti.

štai, trys savaitės atgal ftv. 
Petro ir Parijo draugija buvo 
įrengus piknikų. Pavyko. Die
na buvo graži, žmonių priva
žiavo daug. Pelno, girdėt, liko 
virš šimtas dol. Kitos draugi
jos bei kuopos, uepasilikda- 
mos, rengia ir-gi ilgų išvažin- 
virrn virpini* r i roplm P 
rui butų, kad ir rudenio sulau
kę nesėdėtų rankas sudėję, o 
griebtųsi už dariu, migdami 
vakarus su. programomis 
įvairiais pamarginimais.

Stoka vienybes

Gal niekur nėra taip steką 
vienybės kaip čia. Xeuk nar- 
tyviai žmonės nesutariu, liet 
tas pats yrn irau vienų pažiū
rų žmonėmis. Veikėjai, turbut. 
neperamlo ir pannr.-ę yra, jog 
vienybėje galybė. Kun, kam, 

,iM-i MiuiiiMuiip un jau rviMij 
sutarti. Nesutikimai kyla, tan
kiausia, sus i rinkliuose. Kai- 
kurie įsižeidžia tuo, kodėl ma
nu įnešimas liko nejvykdintas, 
arba jieraistatydamas save 
“aš daug galiu’’ Geriau te
gul kiti tave ir tavo veikimų 
jiaiugto ir pasako, knd esi ga
bus, o ne pačiam girties.
Grįžtant prie tn, kodėl mano 

įnešimas liko neįvykilinta.*, 
reikia alsinu u Li, ku<i jei luoin 
sykiu liko neįvykdintas, bus 
įvykdinta* kitų sykį, o nebūti 
priešingam kito- sumanymui 
arba tuojau rašyti j ’aikraš- 
čius kitus užgaunančius korc-s- 
jMmdencijas. 1-aikraščių skai
tytojai nori teisingų žinių. Y- 
patiški nesutikimai bei viso
kios nesąmonės neturi būti 
rašomus į JaikraSeHM. Ginčai 
ir nesutikimai, tankiausia, kylu 
iš inusų jmm'iu nesusipratimo 
bei gero up*inrųstymo.*

Tad dauginus vienybėj gy
venkime, daugiau raustykime, 
o mažiaus kitus purvais drab
stykime. Visi išvien ir santai
koj veikdami, daug dauginus 
galėsime nuveikti ir tas vei
kimas bus jmlm kiuiugesnis.

Senas Rorcfordietis.
_______________

Liejios 14 dienų ]ias mu* 
atsilankė svetys iš Lietuvos 
kun. J. Meškamkas, Žemai
čių Seminarijos profesorius. 
Jis papasakojo apie didaųrtinį 
socijalį ir ekonominį Lietu
vos stovį, ragindamas ir A- 
menkos lietuvius prisidėti 
prie tojo darbo, tai yra per
kant bonus ir dedant savo pi
nigus į Lietuvos pramonę bei 
banku*. Papasakojo taippat 
ir apie rinkimus į Steigiamų 
jį Seimų ir pirmųjų dienų dar
bus. Per prakalbų buvo ren
kamos aukos: sušelpti Lietu
vos Darbo Federacijų (Krik
ščionių Dmb, Ui gauizaiijiu j 
ir ginantiems Lietuvos neprik
lausomybę ateitininkams.

Aukas sudėjo sekantieji: 
Po $5.00: P. Misiūnas, S.‘ Bra
zauskas ir AJBabaskienė.

Po $2.00: K. Varelka ir P.
Stulga. $120 A. Alnpelis.

Po $1.00: J. Nnvardauskie- ’ 
nė, I. Stalriionienė, A. Zdan- l 
kus, T- Bara usk i s O. Bagdo
nienė, I. Normantas. T. Auk
štakalnis, K. Snialskis, M. i 
Prokuratas, A. Rūkas, K. Sa- 
baliauskis, J. Alvikas. T. Kli^bvt katalikams tik jau reiktų 
romiškas. A. Nalivaika, P. Ta- 
nw»šiunas. A. Gundies. K. Var- 
talka, J. Sk ra Imli h, J. Mika
lonis, J. Dubenis, J. Šerkš
nio, J. K įmirki s, J. Grigaliū
nas, J. Šimkus, J. Vadaliatic- 
kis, J. Lebonas, K. Rimkus, J. 
Kumža, A. Pažėra, C). Vwlec- 
kienė. J. Libauskis, P. Siber- 
skis. J, Rudis, J. Tnmkus. D. 
•Saka, A. Malsauskis, L. Mi- 
Hera, A. Radevičius, M. Po
cienė, P. Kalainienė, P. Po
cius, S. Stnlnionis, V. Ugne- 
vičius, P. Šnera*. B. Trvkše- 
lis, B. Stankus ir U. Burnnau- 
hkienė.

Smulkių aukų $4.S0. Viso 
surinkta 72.00,

Žmonių prakalbose buvo ne
didelis būrelis, bet visgi sudė
jo nemaža aukų Lietuvos at
gaivinimui. Vakarai- užsiimi-j 
gė tautišku inmii, kurį sudai
navo visa publika.

Krūmelis.

ROCKFORD, ILL.

1H5-

bei

L. .Vyčių 14 kp. Mvsitim* suL. .Vyčių 14 kp. mvaitmi* su- 
ririnkima* įvyk* aeredoje, liepos 
21 A, 8 vai. vakare.

Valdyba.

sirinkimas įvyks aeredoje, hepos
21 A, b vai. vakare.

Valdyba.

It BRIDGEPORTO.1$ BRIDGEPORTO.

r

% • ati JO NU

A. PETRAT1S & CO.
Mobtgacf Banf 

HTAI tftTftTI iNbJHANCk 
EuROPEžM aŠtERICiN Buri At

)

AaM«*4 taną* |(išnašų

Liepos 21 L. Vyčių 10 kp.
vykt uvarbuB suMnakmuts. karm- 

nic reikės svarstyti kaulink atei
nančia L- Vyčių Mimu. Bus ren
kama komisijn psguninti ae'iniui 
įnefatnų. Taipgi turšaunr nutaru. 
ar siųtim1 atstovą į ir ko
kiu siųsune atstovų į munų ir ko

pa ur vicol Tad-gi malonėsite 
Amtiiagsi susirinku.
• Painumu >r pusmetinę
duoklę. Kurie nesate užsymokėjv 
ai metilą, nudonėmie -aladygrU už 
organą “Vytį.“

N. Kulys, rašt

BIZNIERIAI GARSINKITE

i*- * i ■ i*» iih* ~

RETKALTNGI
Vyrai ir Vaikai dirbti Pack- 
ging H o ūse

HETZEL & 00.
1743 Larrabee Str.

REIKALINGAS VARG0NI 
NINKAS.

kuris galėtų užimti ir vaikų 
mokytojaus vietų. Išlygos ge
ros.

Kreiptis šiuo adresu: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthen&is,
Montreal. Canada

... — ... ■ I ■ ■ ofc ,

REIKALINGOS
Magmos ir niuugys

Deli viršelius ant iMintplc cnsc-s. I 
Prityrę ir neprityrę. Darbas atlie
kamas ant klijuojamo* masinos, 
taip kaip poperinių dėžių. Leng
vas, švarus ir galima dauginu, už
dirbti kaip prie bcnch darbo. Ge
ros algos 'ir geros darbo sąlygos.

Atsišaukite šiuo adresų:

Knickerbocker Case Co.
226 N. Clinton Str.

REIKALINGI LEIBERIAI.

LEIBERIAI REIKALINGI 
PRIE FABRIKO DARBO. 
DARBAS PRIE MAŠINOS 
IR TRFCK’O. GEROS AL
GOS.

ATS1ŠAIKJTE — EM- 
PLOYMENT DEPT.

ACME STEEL GOODS 00. 
. 2834 ARCHER AVĖ.

REIKALINGI

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & STEWART

Visokios klesos darbininkai 
prie ]Nicking plautos. Nepap
rastai geros darb0 sųlygos.

HETZEL & CO. 
1743 L&rrabee Str.

REIKALINGI

Pinigai yra sitiNiiatni ; Lie
tui ų ii i ri • J'ilis

svieto. Laivakortės 
ant visų linijų.

CENTRAL MANUFACTORING DISTRICT
BANK

1112 We»t 35-th Street
, luruu. Viri M,ovO,<mhi.<m>

A STATĖ BAKK
A t du ra l'ancd.liala. Hrrcdentin tr Kubutoitia vakaml*

I

A JMINISTRATORKOS 
PARDAVIMAS.

nu«^ 
etatu-

Aiunml praiK-anm, luul paKnt 
|ir>millnu) l’rolmlr Cmurt’o Cnuk 
„ty. dalyke M»KF VAVMIVK-
UICK, tatpri ilnotna- kalta, .Mike 
.tadkte-* k-s. mli-UMto, buru.lo »-jrro 
Vcnmikoa Yadkl<-*i<*. dabar Vr«a«>l- 
ka OrąmliK. du i lamai Ir virsta, lo j 
tas. vial po numeriu Nu. 1SS7 W. 47 
NTHEET CHICAGO. ILMKOIR. tur
tą* tlršmiiirtri ntiruUo bu- |wr|liii>- 
ta* krtvrr*r. Mrpov 21. IttO. tllojr 
vai. ryte, |»r> Ko, 67 W. Mrmroc Mr. 
C3U<«*u. III. aut antrų lubų, dri ap- 
mokėjlnx> aktdų priklsitMuetŲ yn— 
linui lt.wiuj.iu Ir l.lthm- akriliniu- 
kant* mirusio. Kartotieji pirkti 
ailankykilr-

J. P. U'Arrt'HHK. 
Advokatas dri

JuUlno llasiuko.

K.---------------------------------------------——M

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui Street 

CHICAGO, IU4IOU 
Wclwu Yanla MO

▼alBadoa: — S Iki 11 U ryto; 
t po platų Iki • rak. N *441 lo
mi* nuo I Iki I vaL vakar*
————————————

S-

ai-

DR. GHARLES SEGAL ’
Perkėlė um ori-* po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
*|x-ei*UM*> diarrų. tnolrrų tr vy
rų u«ų.

Valandos nuo lt iki 12 Itryto: nuo 
S iki ( pn plotų: nuo 1 Iki t:tt 
vakaro. Ncdėliotnla 10 iki 1.

Tvlcfonaa llrcirj 2SB0

»•

(Pabaiga).

Parapija.

Nors lietuvių skaičius ir 
mažas, bet parapija nedidelė.
Kaip kitur, taip ir čia rauda- 
si tokių, kurie nežino ]>atys 
olom esu ir kam tiki. Jei visi 
išvieno dirbtų Bažnyčios bei 
tėvynės labui, daug daugiu u 
būt galima nuveikti.

Lietuviai turi ----T_=XX-’

didelę bažnytėlę. Klebonu yra
kun. SlavynaK. Nora dar nese
nai čia klebonauja, bet para
pijos skolas žymiai sumažino.
Jo pastangomis Ir |>arapijonų
duosnuniu į vienuohkų mėne

nauja,

vienos

WESTVILLE, ILL.

Jei rastųsi inųs mitute 
bito sutirikuc. tai viena* galė
tų prirašyti didžiau*] juokų 
laikraštį iš niusų tautininkų- 
npxak>žninkų gyvenimo.

ga-

Viena* negale žninkų klelx>-
nab, • 4 aiaunufavęs” pa* tauti-
įlinkus au savu žmona ir au-
num, žmia įkurti čia, turbut
tautiiūnkanih, kli<4torių, o au
nu mokinti kunigauti. Tudol

sių liko atmokėta virš šešių 
tūkstančių dol. rko’os. Jei ir 
toliam* taip gerai vukas ais, 
neužilgo bus stav>nia 
didesnė bažnyčia.

Draugijos
Iki šiol drauj$j.<A

mirdavo, kitos gimdavo. Ita'oar 
geriausia gyvuoja N L R. K. 
A 137 kp. Ji taip pasekmin
gai augo, kad pagalio; net no- 
r*in skilti Bet da'itar girdėti 
vėl, jog pasiliks Uip kuip lai
vo.

Nors Vj ’ių 83 kp. mm neimi 
gyvuoja, liet ihtt diJžinuMU 
Reikia tikėti, kad ateityj vin 

ka* pMgervb. susipratus jauni- 
_tubb. permatęs vyčių veikimų.

U'estvillės nežali-žuinkų pačiu
tė* jau rengiitoi pradėti nešti 
kiaušinius, šlat. kur šviežia, 
ten gardu, nes M-nnsifi nezalež- 
ninkų vyskupą* jnu viltai ima 
smukti, riusihnnkrufijęa au kir- 
kužc, niMitobUiudęa vieno saitu- 
tuiiink<> “šendę“, pradėjo mo
kinti kai-kurių vaikui. Suku, 
nora vaiku- moky-in.tik ku.tni 
ir jia pats nežino, bet iš West- 
villtta neisiu. Kaikune juokda 
riai sako, kad neužilgo neza- 
ležninkų vyskupui [irisiois im
ti pikę ir mulų ir Jeislios | 
Žemes auglių kasti. Ne-gi Im 
dnusi. Jei taip atsitiktų, tai 
žymiai atpigtų We«tviUej 
luaušiuiai.

Pauicrtabž.

*

ditiĖsC,j j* f

lA-ilnTUii prie keleto gerų dar
bų.

JAMES B. CLOW & S0N6 
534 S. Franklin Str.

arba
2338 8. Westem Avė.

i

IhtinAkau aut puaaartvs Onos Jan
kaitra. pactnun^tua
parap. NarvCtoU au
Ji pati ar luta apl*
noSklta Mūri adresu:

IS3»

is
J*
PO

K* oda t ars
■iMIraSiuMl
(!*<•»<• pra-

KTAKIK1X>VAM POItVC.
Umluorlh Ate.

tTiimen Hetoltla. III.

AKT PAKUAVtMO
ttotniata p*Cia* «m kietų an

glių u valkų vetimtM*. įgaliuoju 
nitai parduodu .A t atkaukite: 

JADVYGA HIGKFA'IMKKK.
IMt M. Su^dlrtd Avc.

FURNI0UI ANT PARDA 
VIM0.

Parsiduoda greitu laiku.
1405 $0 Ot ©mero. UI

Tttophon*: Tard* *4»

Tūrio pAtyrlmA 
moterių Ugocc; ru- J 
paauagal pridu
rtu ligoo* ir kūdi
ki Luke ilgo*

AKUšERKA
’ V. W. RUTKAOSKAs"

ADVOKATAS
OflMU IMdruleatyj:

29 South La Šalie Strcet 
Kjunb*rt» SM

TeL Omu*] SSM

I

■ 
I 
I 
I

A. SHUSHO ■
I

■
I

I
I

■

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokluunn: aaslUUtos tr UatuvUkna 

kaJby, arUmnUkos. knyrvadyaiė* «t*- 
nogr*fljo* typavrrltlns, pirklyboa (Al
ai ų. Bar. Valai. Morijoa, abelnoa lato- 
rljoa. sanrmfljo* polIUklnėa ekono
mijos. pllIatyaUa, ffS‘“ rTlrr‘-

MokUtltno valandos: nuo * ryto Iki 
< vnlandoa po platų: vakarais nuo ( 
Ud !• ral.

3106 So. Z\., ZLai.-.

i

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10*01 So. MMiljPto. Avenue t

▼ALAKDOSi » Ui • ntar. X

FASPOHTV BLAŠKAU 
riLDOMK

DYKAI.

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga gauti gražų

dviem pagyvcnuuuia tuunių namų
ir taippat gerai išdirbu biznį. Pir
moB kleaut knygynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose tuiujamd įtai- 
gymai, kaip va: visame name ga- 
zaa, gcriauM elektros įvedimai, 
maudynės abejuose j>agyvcnimum 
so, bMcmentuo. akutena pamatas 
2 |>ėdų ir lb colių štoras. Grindį* 
basemcnU cementinės. Garu šildo 
mas visai namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-maa pagyvenimų — pir 
mos klcsus knygjnes ir cigarų 
krautuvė kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs mūru, durji ir Įau
gai asuonnui. -^ne pagyvciumo 
dtirįs ir langai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namų ir biznj vidų U- 
ne kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojau* j

P. MAKAREWICZ,
i 1757 W 47 g»t Chicago. Ui

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJETVV1H AKIV bPECLAIJHTAS 

. ■ 1‘aunrru. akly

. - . . . V. .*. ai-latnUi.o. n.r-
v u*. «rn< ataMrlaaf

tr u*.i4.a«r.u« karMla akly krrtvaa aky* 
katarakta. omjitjU; nrtikraa akla ladadam. 
I*r«ma caiari-ia*. l-kir* parodanti, ma- 
tiaaaiaa MaJ4a. Alualal priUlkauU liUU- 
<al. talt Ir n.rtaatlMn. |*«r»ll-ata har..- 
ku, aa,a ra««Ji<aa >r valkaa rUiaaHaa a»- 
kyklaa ValaaOv. nao 11 Hd I vakaro. Na- 
aaUaaala aua l» UI 1 r»l pat* 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
trro.rr kaa*

N 'M

i

■ OR. G. M. GLASER
rmKUkuolu »«• nw«*l 

iMtaaa SU* So. Morgan SI. 
KcrU- U-rn st. t tuos**, iii.

BPBCTJAUATAS 
Motarilkų. ’’,rUkŲ. uipgi ebr*- 

tiUkų U«ų.
oriVO TALAUDOS: Kuo 1« ryt* 
Iki 1 po pietų. BUO * iki * **1M- 
da vakare
Nadcliomla auo • uu > p® plot 

TaloCoaM Y arda (IT
| .................... ■ -■■■■-«
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B
Pradedant ŠIANDIEN Liepos 21-mą, 9 Vai. Ryte!

IŠĖJIMO Didehs^Appraisers IŠPARDAVIMAS I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiii

DIDELIS ATIDARYMAS

Didžiojo Išpardavimo

Esą Priversti Paaukoti visą savo $15000.00 Stoc’ką

Susidedantį iš Rakandų, Dlvonų, Karpetų ir Naminių Baldų Krautuvės
9

B

I

“ I JOHN BALNIS & PUNDINAS
k

Liepos

10 dienu tiktai.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

vi ns stockas tapo atiduotos ant mielaširdystės žmonių per Fnmih.rc Sales Co., of Chicago Appraiserš arid

jiiiiiiiiHiiiiiiMiiiHintiiiiiiiiiiiiiiHimiiimniiiii
■M
| Lai niekas neužlaiko Jus nuo

Į DYKAI! DYKAI! |

= Gražios dovanos kiekvienam E 
| kuris atsilankys per šj išpar- | 
= davima. ~

=
= =

S

4536 SOUTH PAULINA STREET _________________
t Adjustcrs Kadhulu paiduoTas j 10 dienų nežiūrint aut kokios.
---------------------------------- .— ------- .-------------------- ■ - -

---------- r ii
Šitas Visas Stock’as Turi Būti Pamainytas j Pinigus Tuojaus

Didžiausi Bargenai, kurių Jus dar negirdėjote — Tiktai klausimas. Ar gali! ! Ar IŠPIRŠTI! 1 Praleisti tokia proga kokia duoda tau šis išpardavimas. PADEK viską j šalj ir ateik ant šio išparda
vimo šiandiena. Vienas doiieris atstos trijų vertės.

%

Čionais Žemiau Padedame Keletą iš Šimtų Dalykų Kuriuos Bus Galima Gauti Šiame Išpardavime

VAIKU VEŽIMĖLIAI.
J Reg. $2.50 Vaiku V’cžim. .. 98c. 
2 Reg- $7.50 vaiku vežim. .. $4.95

Reg- $10.00 vaiku vežim. $7.48 
■ Reg. $15.00 vaiky vežim. $10.48 
£ Reg. $35.00 vaiku vežim. $19.98 

J Reg. $40.00 vaiky vežim. $24.45

LINOLEUMS —D1V0NA1.
Reg. 69c. yd. Congoleum 

Už...............................48c. yd.
Reg. $2.00 yd. Linoleum

Už...............................79c. yd.
Reg. $2.50 yd. Linoleum

Už.............. ’...............98c. yd.
Reg. $2.75 yd. Linoleum

Už............ .. ........... $1.29 yd.
Reg. $3.00 yd. (Inlaid Linoleum1

Už .......................... $1.98 yd.
Reg. $65.00 (9x12)

Axminster Divonas .. $31.45
Reg. $75 (9x12) Rug. .. $44.85

h0 . ... _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  .
Reg. $6.00 Vaikams Lopšiai rankos po............ $3.98 pora šimtai visokiu styliu puoduku, to-

$3.98 R^. $2.00 Pečines lentynos
Po...................................... $1.19

Reg. $2.50 Pečines Lentynos
Po,.............. ...'...............$1.37:

Reg. $2.75 Pečines Lentynos
P- $1.65

$13.50 Sanitares Springsos Į NAMINIAI BALDAI. Reg. 20c didele Bliudai 
. $7.48 Reg. $6.50 vertės Leicin« Fe- Po ........................................ 14c. ■

rielkaičiu, cukriniu, grietiniai pil-
1 ti, ir kitokiu indu, peilu, kariuos 
pirkti pigiau negu ištikruju kai- ! 
noja. j r |
Gas Manleliai po 7, 9, 10, 14 ir ; 
16c. Kainos buvo nuo 10 iki 25c. ■ 

Cylindrai.- globęs, uždangalai lam- ■ 
ponis ir tt. visi už regulares r . 

$2.95 kainos-
45c. Skaurados............po 22a j—

i $4.50 Carpet Syv^epers po $3.39 
25c. Pečiui pališius .. po 19a j 
15c. Blackine.................... po 9a J

$2_98 Visokios rūšies puodai, pilki, j 
d eincnr •• melini, sagonai, skaurados, kavai

e4ncRe& $ 05 Grcziamos imbrikai, muilinyaos, prosai, fe- |
*4-95o .s™ r.....?6M rankoms lazdeles, Gas Heatera,
e, « Re?' $7 °° Gvarantuojamos gnj GaIui paipo,t iepiaili į, B
53.25 žarnos masinos po .. »4.48 Jūkiu reikaK jj del „rau

Reg. $ 12.00 Dicyde Masinos - - - - ...................................

$5.45i Po.........................,...$8.69
!eg. $13.00 Hot Platės Pečiai (Reg- $17.50 Skalbiamos mašinos 

Dabar Kaina................... $8.95 P° ................... • • • $10.87
Reg. $85.00 Ruby Crown Range Rck’- 10 centu Pečiu Liltera 

Dabar Kaina ............ $55.45 ' P°........................................... 4c<
$110 Darling Comb Range^*1 00 duot<*

$9.45

z=

-
H

j.;-
L ■J

i'

L*Tį 1 1.

LOVOS.
Reg. $13.50 Vertės Lovos 

Dabar kaina................
Reg. $20.00 vertės lovos 

j Dabar kaina...................$12.48
e/- ęn /,3Av7?’ilR1i«c*S4 4? Reg. $30.00 vertės lovosReg. $6.50 (36x7z) Rūgs. $4.451 ............ $lg 95

PARLOR SETAI. Reg- $37.50 vertės lovos
Reg. $250X16 Molini. Mulberry'“’;^ f24-95

b

I ~ T - r\eg. mciini, įviuiberry n „ T-------1 Reg. $4).00 vaiku vežim. $26.98 yįlour ar,Tapestry Queen Annc Reft $^.00 vertes Brass lovos 
j Reg. $60.00 vaiky vežim. $37.69 3 šmotu Parlor Setai D m’"* • * ^Z'45

S PRIEGALVES. R<^sJooS) SeH ” $I69’85 ^abar po $12.95In . r* • i Reg. $300.00 Setai Reflc2250 vertės eribs

Po....................................
Reg. $3.50 Gas Heaters 

p x
Reg. $4.50 Gas Heaters

I Po...................................
Reg. $2.50 Cocoa Dood Mats

Poa ............................ .. $1.49
Reg. $3.00 Cocot Dood Mats

Po ......................r..v.. $1.98
Reg. $5.00 Cocoa Dpod Mats

Po . ' -------

$2.29

PEČIAI — ŠILDOMIEJE.

Reg. -8.00 Laundry Pečiai 
$12.95 Dabar Kaina.................$4.95 Po

Reg. $5.00 Laundry Pečiai 
Dabar Kaina.................

Reg. $7.50 Hot Platės Pečiai 
.*.. $10.45 Dabar Kaina....................!

dangalai ir Mahogony Laru po s Turime dar ir daugiau lovų ant^'
. ______l| .Dabar Kaina ............ $142)5 kuriu sutaupinsime jums

Reg. $1.75 Rcx Down Priegalve Reg. $50.00 vertės Lampos ir gulares pirkimo kainos.
Uždangalai už............$28.75

Reg. $7.50 vertės Parlor Pedėstal
Dabar kaina....................$4.95

. Turime labai daug atskyrių ke- 
$z.by Supiamuju kėdžių, Parlor

Stands, Stalu visi bus parduoti už 
tokia kaina kokia pirkti po 98c, 
$1.48, $1.98, $2.48 ir iki $15.00 

$4.48 visi verti du syk tiek.

$5 69 REFRIGERATORS.

Reg. $35.00 vertės Relrigerator 
$7.48] Gvarantuojamas kaina $19.95

Reg. $40.00 vertės refrigerators Kcg. 
$8.95 Kaina .......................... $21.75 Po

Reg. $25.00 vertes Wardrobe~ Reg. $12.00 Saniatre Springsos 
Kaina .......................... $16.48 Poi

■ Reg. $1.00 Leader Priegalve 
W Po .................................... 69c.B H Reg. $! .25 (XX) Priegalve

Dabar po.............................78c.
t’j Reg. $1.50 (XKX) Priegalve

Dabar po.............................99c.

Pardavimo kaina . . $187.75
Reg. $350.00 Setai

Pardavimo kaina . . $198.89 
Reg. $25.00 Vertes šilkiniai Už-

Reg. $22.50 vertės cribs
Dabar po ................. $13.65

Reg. $16.50 vertės cribs
Dabar .............. .’

dabar laikas juos visus įsigyti kol ■ 
dabar kainos žemos. -------

š

■

5

E

I

Dabar .......................... $1.23
Reg. $2.50 Dovvn Priegalve

Dabar.................................$1.48
Reg. $5.00 Double Priegalves 

Dabar

KALDROS.

Reg. -7.50 Vertės Kaldra 
Dabar kaina.................

Reg. $9.00 vertės kaldra
Dabar kaina.................

Reg. $12.00 vertės kaldra
Dabar kaina.................

Reg. $13.50 vertės kaldra
Dabar kaina................

Reg. $15.00 vertės kaldra 
Dabar kaina................ $9.95

MATRASAI.
Reg $4.50 vertės Vatiniu viršuj ^,abar Į^" ; $69.95
„ Po............’2.-98Reg. $150 Laurel Victory No. 8 Rc«- $L25 51,10105
Ret $9.50 vertės vai,mu viršų: Dabar Kaina ............ $97.85 ė„ įi
r. May.atae1,?0..........' • • 55 95Reg. $175 Crown Comlr RangeRcg- $4-30 Wa6h Benc,al „
Reg. $12.50 vertes Matrasai lt Dabar Kaina S148 75: ................................... $2.95

Dabar kaina................. $6.95 o C13 50 Drrhv Oai Aildnina* Mediniai bliudai, cukrines, feran-
Rcg. $15.00 Combination Mat. I .^ahar Kaina tfi 45 k°ms lazdos, tarkos ir kiti reika-
p m v ' i ' U ‘' 58 95 Ro«- $22 50 Index Oak Šilimas *“«' <U’4‘" “ '/» k,inM-
Reg. $20.00 Vertes Malrasa, j Dabar Kaina ............ $16.95 INDAI.

Dabar kal,,a ............ ♦ 043Keg. $30.00 Red Oalc Šildomas„
Dabar Kaina ............ $19.89| 0 lonelkos

SPRINGSA1.

Reg. $11.00 Sanitare Sprin

Re
59a

69a

KĖDĖS.

= ••• ............................ 4a
ngsos Apart šitų pečiu dar turime dau- Reg. 15c dideles toridkos 
$6.95 gybė kitų ant kurių Jums šutau- Po........................................ 9c.

pinsime V2 kiek už juo j mokėsi Reg. 15c dideles Srubines Toriui- Reg. j
ateinančia žiema. ! kos po ............................... 9a' Kai:$8.45

X

Reg. $7.50 Kėdės 
Dabar kaina po

Reg. $8.00 kėdės
I IaUmv f 4 OC*
w«aaz«aa A.<A4s>a sAz • ••••• |

Reg. 12.00 kėdės
Dabar kaina po............$7.45 |

$5.50 Virtuvėms Stalai
ina po ..................... $2.95 j■

DAR YRA ŠIMTAI KITOKIŲ DALYKŲ REIKALINGŲ NAMUI KURIUOS GALIMA GAUTI UZ NEGIRDĖTAI ŽEMA KAINĄ S
lllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

IŠPARDAVIMAS PRASI

DEDA - -- 

ŠIANDIENĄ 
Liepos 21-ma 9 vai. ryte 

TIKRAI PER 10 DIENU.
S 
utmiiiiiiiiiinnniiinHiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

■

JOHN BALNIS EINA J MANUFACTURING BIZNI UŽTAT VISAS JO STOKAS RAKANDU TURI BŪTI PARDUOTAS. JO PRA
LAIMĖJIMAS YRA JUSU LAIME. GERIAUSIOS VERTES DALYKAI PARSIDU0S PIRMA. TAIGI NIEKO NELAUKĖ ATEIKITE 

ANT ŠIO DIDELIO IŠPARDAVIMO. *

ATSIMINKITE VARDĄ, DIENĄ IR VIETĄ
The Furniture Company’s Appraisers and Adjusters Išpardavimas Krautuvėj - 

John Balnis & Pundinas 
4536 South Paulina Street

■ 
r

8

8
=
9

=

i

Pristatoma Dykai
Visi tavorai nupirkti šioje 
krautuvėj per ši tspardavima 
bus pristatomi dykai j bilc 
kuria dal^ miesto.

Geo. W. | j
manager in Charge.
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