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METAI-V0L V. No. 171 

Bolševikai Paeme 
Nuo Lenkų 

Energingas Veikimas Atkrei
piamas prieš Gardiną 

-

Lenkai Pasirengę Kariauti; 
Tik Nežinia, Kaip Ilgai 

AIRIJOJE NUŽUDYTAS PO 
LICIJ0S KOMISIJONIE-

RIUS. 

oma, jam atlyginta už jo 
žiaurumą. 

LENKAI PALIEKA LAU
KUOSE JAVUS. 

Gyventojai bėga galvatrūk
čiais. 

Pietuose svarbiausias bolše
vikų tikslas kuoveikiaus sus
kaldyti lenkų frontą ir prasi
mušti ant Lvovoį Jie nori pa
imti tą miestą. 

Tam tikslui prieš lenkus 
daugiausia pavartojama raita-
rija. Nes pėstininkams neleng
va numarsuoti didelius plo-

Varšava, liepos 20. — Bol
ševikų armija paėmė Lydą, 
svarbų geležinkelių centrą. 
Lenkų kariuomenė su pasku-1 tUs. 
ba atsimeta i pietus ir pietva-1 Tečiaus daugel vietose ir 
karus. Tuo tarpu bolševikai Į raitarijai nepavyksta žygiai, 
varosi ant (Jardino, kito svar-i'Nes lenkai stipriai laikosi. 
baus Lietuvos respublikos 
miesto. 

Šito nepaprasto briovimosi 
motu per Lietuvą ir Baltgudi-
ją pergalėtojams tenka dau
gybė nenuvąlytų javų laukuo-
1<e. Nes lenkai didžiausius že
mės plotus buvo apsėję, ma
nydami turėsią daug naudos. 

Šiandie tūkstančius akrų su 
javais ir daug šieno pievose 
jie priversti palikti. 

Lenkai gyventojai bėga su 
savąja armija ant Lenkijos. 
Su savimi pasiima jiev į vairius 
naminius daiktus, net kai-ku-
rie varosi savo galvijus. Va
žiuotų ir pėsčių pilni vieške
liai. 

. Kraustomi amerikoniški 
daiktai. 

Amerikoniška paselpos są
junga Baltstogėje patalkė di
delius sandelius su maistu, 
drabužiais ir kitais daiktais. 
Ta sąjunga maitino ir dengė 
tūkstančius vaikų. 

Šiandie tte sandeliai su pas
kuba iškraustomi. Viskas lio-

Lenkai kariausią. 

Kiek čia numanoma, lenkai 
pasirengę ilgi aus kariauti su 
bolševikais. Lenkų vyriausy
bė yra nuolatiniam susinėsi
me su Londonu, kur-laukia
mas ir nesulaukiamas iš Mas
kvos atsakymas apie pasiųly-
mą bolševikams padaryti ar
misticiją su lenkais. 

Kadangi ligi vakar dienos 
atsakymas dar nesulauktas,\»: 
kams nelieka kitokio išėjimo, 
kaip tik tolinus vesti karę ir 
lukeriuoti talkininkų uįtary 
m o. 

Nesenai juk pats Pilsudskį 
yra pasakęs, jog jis nedary
siąs armistieijos lenkų su bol
ševikais. Girdi, talkininkai 
prigundę lenkus kariauti, te
gu dabar talkininkai rūpinasi 
Lenkijos likimu. 

Smarkiai kautasi už Lydą. 

Anot lenkų, bolševikai Ly
dą paėmę po žiauraus mūšio 
su lenkais. 

Pietinėj Polesėj bolševikai 
duojama į geležinkelių vago-1 įveikė lenkų raitelius ir paėmė 

l)ombrowica sodžių. 
Stiprios bolševikų atakos 

Cork, Airija, liepos 20. — 
Anglų policijos Airijoje divi-
zijoniiiis komisijonierius pulk. 
Smyth liepos 17 d. vakare nu
žudytas vienani apskikvi:> kliu-
bo kambaryj. 

Pulk. Smyth su apskričio 
policijos inspektomi Craig 
buvo rūkomajam kliubo kam
baryj, kuomet buta i i nėjo pen
kiolika ksūkuotu w n i . 

lnėjusieji pirmi :;sia salėje 
revolveriais atrėm.; patarnau
toją, kuriam įltotri tylėti ir 
nesijudinti iš viet.*. Kiti pen
ki inėjo rūkomąja kambariu 
ir tenai atrėmė revolverius j 
pulk. Smyth it inspektorių 
Craig. 

Vienas iš i nėjusių tarė pul
kininkui: 

"Sveikas savo pavaldinius 
mokini šauti tiesiog. Dabar 
pats esi po šoviniais. Buk ga
tavas ." 

Keli šūviai jin paleisti ant 
vietos paguldė. 

Žmogžudžiai pasprūdo. 

Imperatorius Craig pažeis
tas tik kojon. Užpuolikai a-
kimirkoj apleido butą ir įsi
maišė minion gatvėje. I r to-
ktfffi *hiTdtl Tja*prtn16. 

Buvusioje karėje pulk. Smy
th buvo praradęs vieną ranką 
ir buvo apdovanotas Viktori
jos kryžiumi. 

J is buvo garsus Airijoje 
tuo, kad savo pavaldiniams 
policijantams visuomet liepda
vo šaudyti tiesiog be jokios 
atodairos. Prireikus nesigai
lėti žmonių. 

Toks jo pasielgimas paga
mino jam priešiningų. Apie jo 
žiaurumus klausimas buvo ke
liamas net pačiam Anglijos 
parlamente. 

MASKVA NESUTINKA SU ANGLIJOS PASIŪLYMAIS 
BOLŠEVIKAI M0RI TURĖTI REIKALUS TIK SU VARšAVA 

BOLŠEVIKAI NENORI AR 
MISTICIJOS SU LENKIJA. 

as žada •esues sąl; 
lenkams. 

Londonas, liepos 20. — Ru
sijos sovietf valdžia atsakė 
Anglijai į šifos pasiųlymą bol
ševikams padarvti armisiii-ij^ 
su Lenkija. 

Laikraštis Times vakar pas
kelbė ištraukas iš hli atsakymo. 

Times pareiškia, kad bolše
vikų dokumentas ilgokas. Ma
noma, jog vyriausybe veikiai 
jį ištisai paskelbs. 

Atsisako keliauti Londonan. 

Sovietų valdžia atsisako sių
sti savo atstovus Londonan 
vesti taikos tarybas su lenkais 
padedant Anglijai. Sako, tas 
negalimas daiktas. Nes Angli-
ja yra partija ne. 

Be to, sovietų valdžia griež
tai nesutinka, kad tose su len
kais taikos tarVbose (falyvau-
tų Pabaltijos viešpatijų at
stovai. Nes Rusija su Pabal
tijos šalimis J a u padarė, tai
ką. -Ir lenkai su tomis šalimis 
neturi nieko bendra. Lenkai 

šiandie reikalui turi lik su 
viena Rusija. 

Žada geras sąlygas. 

Kas link pačios Lenkijos, 
sovietų valdžia pareiškia, kad 
Anglijos pasiųloma armistiei
jos linija lenkams neteisinga. 
Sako, bolševikai lenkams ga
lės duoti kur-kas.geresnes tai
kos sąlyga^. 

Pagaliaus bolševikai atsisa
ko turėti ką-nors bendra, ty. 
daryti armisticiją, su gen. 
VVrangeliu pietinėj Rusijoj. -

Sako, kaip gen. YVrangelio 
kariuomenė, taip visi ten jo 
globoje esantieji pabėgėliai, 
turi pasiduoti ne jokių sąlygų. 

Atsakymo tonas pašiepiantis. 

Times pareiškia, jog sovie
tų valdžios atsakymo tonas 
sarkastinis (pašiepiąs). Nes 
pažymima, jog Anglijos pasių-
lymai dar labjaus padidina 
lenkuose nepasitenkintą ir ne
pasitikėjimą talkininkais. 

Toks griežtas Anglijai, tai
gi i r talkininkams, at jakynuir*, 
anot Times, regis, neleis* Ang 
lijai tolesniai vesti tarybų su 
bolševikais prekybos reikalais. 

Kaune Didelės Manifestacijos 
Džiaugiamasi Atgavus Vilnių 

ir Kitus Lietuvos Plotus 
WASHINGTON, liepos 19, 

1920, " Draugu i / ' Chicagoje. 

Lifetuvos Atstovybė yra ga
vusi šiandie, liepos 19 dieną, 
kiek į pavėlintą iš Kauno kab-
legramą, kuri buv0 Eltos pa
siųsta liepos 17, trečią valan
dą po piet: 

« < i 

BULGARIJA MOBILIZUO 
J A NAUJOKUS 

Prasideda susirėmimai su 
graikais. 

— 

POCH STUDIJUOJA LEN 
Kį KRIZI. 

Iškeliavo atostogosna. 

atvanges-

> 

nus. Bus išvežta j 
nes vietas. Daugel is panėgėlnj 
iš Vladivostoko taippat siun
čiama i tolesnes vietas. 

Atsimetimas tvarkoje. 

Lenkų štabo raštinėse tvir
tinama, jog lenkų armijos at
simetimas iš Lietuvos ir Bal-
tgudijos (lenkai vadina šiau
riniu frontu) atliekamas tvar
koje, sulig pagamintų tam tik
slui pienų. . 

Sako, jog lenkai mažai ką 
praranda geležinkeliams pri
gulinčių daiktų. Tvirtinama, 
jog jie ten nepraradę nei vie-. 
nos paprasčiausios lokomoti-
vos. 

Pietuose bolševikai atmušami. 
Podraug čia pasakojama, 

kad lenkų kariuomenė atsime
tanti ant savo šalies tiktai 
šiauriniam fronte. Bet pieti
niam karės fronte lenkai stip
riai laikąsi. I r vietomis jie dar 
atmuša bolševikų puolimus. 

atmuštos aplink Ilusiatyn ir 
Arzomanie, taippat Dubno a-
pylinkėse. 

Pranešama, kad bolševikų 
kariuomenė pergrupuojama su 
tikslu pulties ant Kovelio, už 
75 mailių pietuose nuo Brest-
Litovsko. 

BOMBOMIS APMĖTĖ ANG
LŲ KAREIVIUS. 

Du užmušta, daugelis sužeista. 

SIRIJOJE PASKELBTA 
. MOBILIZACIJA. 

Mobilizuojami arabai prieš 
prancūzus. 

Londonas, liepos 20. — Si
rijos karalius Feisal su savo 
vyriausybe visoj šalyj paskel
bė mobilizaciją. 

Tai arabų atsakymas pran
cūzams į jų ultimatumą, kad 
karalius su savo vyriausybe 
pasiduotų prancūzams. Nes 
Prancūzijai pripažintas Siri
jos mandatas tautų sąjungoje. 

Tuo tarpu Paryžiuje gauta 

Cork, Airija, liepos 20. — 
Aną naktį tuojaus po nužudy
mo čia policijos komisijonie-
riaus Smytb, buvo prisiųsta 
keli militariniai automobiliai 
su kareiviais. 
Prieš prisiųstus kareivius pa 

kilo gyventojai. Į važiuojan
čius imta mėtyti bombos. Pa
mesta apie 60 bombų. Sako
ma, jog apie 70 kareivių su
žeista. 

Visam mieste buvo pakeltas 
neapsakomas teroras. « 

Kareiviai prieš gyventojus 
puolėsi su durtuvais. Du žmo
gų nužudyta ir daugelis su
žeista. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S S.) 

2inių, kad prancūzų kariuome
nės koliumnos jau kuone vi
sai okupavo Bekka klonį, Si
rijoje, i r briaujasi toliau 

Prancūzai nuomoniaaja, kad 
gal Sirijos valdžia pabaigoje 
susipras ir be kraujo pralieji
mo pasiduos prancūzams. 

Konstantinopolis, liepos 21. 
— Iš Bulgarijos sostinės So
fijos parėjo žinių, jog bulgarų 
vyriausybė pašaukia karei
viauti 1921 metų naujokus. 
Be to, mobilizuojama visa ka
riuomenė 
Visoj Bulgarijoj dažnai jvyk-

sta didelės demonstracijos 
prieš graikus. Graikijos-Bul-
garijos parubežiuose jau' Įvy
ksta susikirtimai vienų ir kitą 
sargybų. 

Pulk. Dari eone pasauktas 
vadovauti bulgarų kariuome
nei šiauriuose nuo Rbodolpbo 
kalnų. 

Du šimtu bulgarų kėsinosi 
sudeginti graikų sodžių Tcbu-
ruk. Bet graikai bulgarus iš
blaškė. Užmušta du vyru ir 
viena moteriškė. 

Nauja karė Balkanuose. 
Čia nuomonia ujama, kad 

Balkanuose užsiplieks ir vėl 
nauja karė. Kituomet Bulgari
ja buvo perspėjusi talkinin
kus, kad jie saugotusi grai
kams pripažinti vakarinę Tra
kijos dalį. Talkininkai nepak* 
lausė. Graikai ima okupuoti 
tą Trakijos dalį. Pasekmės ga
li* pasirodyti ir labai liūdnos. 

Nes ta dalis tirštai apgyven
ta bulgarais-musulmanais. Be 
to ten daug yra bulgarų kri
kščionių, turkų ir kilų. 

Graikai laikosi pakraščių. 

Graikų kariuomenė kol-kas 
nesileidžia Šalies gilumom Lai
kosi jūrių pakraščių, kur ją 
apsaugoja anglų karės laive
liai. 

Kuomet jie susilauks skait-
lingesnės kariuomenės, matyt, 
tuomet pasileis šalies gilumon. 

ius, liepos 21. — Mar
šalas Foch padarė visus pie
nus bolševikų-lenkų armis-
ticijai ir kopijas tuojaus pa
siuntė Varsa von Pilsudskiui 
ir talkininkų užrubežinių rei
kalų raštinėms. 

Aišku, kad lenkams, tur
būt, patarta patiems sulig tų-
pienų jmsiųlyti armisticiją bol
ševikams. 

Maršalas Foch iškeliauja 
atostogosna. Jei su lenkais bu
tų kas nors bloga, maršalas 
žada sugryžti. 

Maršalo armistieijos pienuo
se svarbus daiktas tas, kad 
rubežius tarpe Rusijos ir Len
kijos turi nustatyti talkinin
kai, bet ne patys rusai su len
kais. 

šįryt sugrįžo Kaunan tai
kos delegacija. Mūsų kariuo
menė vakar inėjo viena vaka
rop Vilniun. Vievio, Nemen-
čino ruožte nuginkluota pakri
kusi lenkų kariuomenė. Pietų Vidžių link." 
link Maišegalos. nuginkluota 
visa lenkų brigada. Šiandie 
mūsų delegacija tariasi Vil
niuje su .Rusų kariuomenes va
dais Vilniuje Rusų okupuotai 
Lietuvos teritorijai parimti/* 
* 

Kita kablegrama nuo Balu
čio iš Kauno pasiųsta liepos 
18 dieną šiaip skamba: 

tūkstančiu lenkų kareivių, apie* 
dešimtį karininkų, keturias ba-
terejas, keliasdešimtis kulko
svaidžių ir kitos karo medžia
gos. Mūsiškiai apsupė visas 
Vilniaus apylinkes. Vakar del 
Vilniaus atvadavimo buvo di
delė demonstracija Kaune. 
Mūsų kariuomenė paėmė Dru
skininkus, Merkinę, Verėną, 
Marcinkonis, Valkininkus. 
Pietų link Vilniaus inčjome 
Sorak Tatarai. Dvinsko ruožte 
mūsų dalis stumiasi priekyn 

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

Vileišis. 

GELEŽINKELIŲ DARBO 
TARYBA SKELBIA NAU

JAS UŽMOKESTIS. 
Londonas, liepos 20. — Su

lig oficijalio pranešimo iš Ma- g Į a n d į e geležinkeliu darbo 
skvos, bolševikai apleido Vii- t a r y b a C h i c a g o j e p a s k e l b i a 

"Pr ieš paimant Vilnių, Lan-
dvarave turėjom smarkią ko 
vą su lenkais. Yra nukautų, 
sužestų abiejose pusėse. Inter
navome ties Vilnium apie du 

LENKAI SMARKIAI GENA 
MI I š LIETUVOS. 

Lenkai bėga iš Baranovičių. 

Berlynas, liepos 20. — Vo
kietija gav0 naują Pranciizi-
jos protestą. Sakoma, jog vo
kiečiai nepriderančiai pagerbę 
prancūzų vėliavą, iškabintą 
ant prancūzų pasiuntinybės. 
Buvo prisiųsta viena kareivių 
kompanija be išeiginės unifor
mos ir pabaigoje tie* vokiečiai 
pašiepę prancūzus giedodami 
savo tautinį himną. 

nių ir pasileido j piet vaka
rus paskui bėgančius lenkus. 
Visur vedama energinga 
kampanija. Norima kuovei
kiaus lenkus išmušti iš Gardi
no ir suvaryti juos tikron Len
kijon. 

Bolševikai paėmė Lydą. 
Jiems veikiai teks \r Barano
vičiai. Nes lenkai ir iš ten jau 
bėga. 

Pranešime pareiškiama, kad 
bolševikai užėmę upės Lan li
niją, vakaruose nuo Slucko. 
Lenkų puolimai ant Dubno 
atmušti su dideliais jiems nuo
stoliais. 

Krymo fronte seka mūšiai 
pietuose nuo Oriechovo. 

SUNAIKINTA 18 SOLSEVI-
KŲ PULKį \ 

Bolševikai evakuavę Novo-
rosiiską. 

Bet ką jie ten sutiks, tai jau 
kitas klausimas 

Trakijos sostinės Adriano-
polio turkų komendantas Jafar 
Tayar turi stiprią armiją. To
je armijoje be turkų yra žy
mus skaitlius ir bulgarų, dau
giausia buvusių karių vetera
nų. 

Čia tiesiog nesuprantama, 
kas turėtų but, kuomet pakil
tų karė bulgarų su graikais. 
Nes talkininkai šitiems nega
lėtų gelbėti. Vargiai prieš bul
garus pakiltų Jugoslavija, 

Copenhagen, liepos 20. W 
Iš Rusijos čia pranešta, jog 
priešbolševikinei armijai, ku
riai vadovauja gen. Wrangel, 
sekasi kariauti prieš bolševi
kus. 

Pranešta, kad ta armija su
naikinusi 18 bolševikų raitari-
jos pulkų ir 20,000 bolševikų 
kareivių paėmusi nelaisvėn, 

Sakoma, jog 100,000 kazokų 
prasimušę per bolševikų fron
tą ir susijungę su gen. Wran-
geli0 armija. 

Bolševikai evakuavo Novo-
rostiską, Jekaterinodarą ir Ta-
ganrogą. 

geležinkelių darbininkams pa
didintas užmokestis. 

Kiek sužinota, taryba neiš
pildo darbininkų reikalavimo. 
Daliai darbininkų užmokestį 
padidina tik perpus, kiek jų 
buvo reikalauta. Kitiems dar
bininkams nepripažinta nei 
pučės reikalavimų. 

Geležinkelių darbininkų or
ganizacijų (į kurias priklauso 
arti poros milijonų vyrų) vir
šininkai jau kelinta diena ta
riasi, kas prisieis padaryti, jei 
padidintos užmokestys nepar 
tenkins darbininkų. 

Sakoma, -jog tuojaus bus 
paskelbtas referendumas. Nuo 
šito pasekmių prigulės toles
nis veikimas. Gal bus pakel
tas generalis streikas. f 

Tįk tiek šiandie yra žinoma, 
jog darbininkai labai nerimau
ja. Gal viršininkams ir pavyks 
sulaikyti juos nuo streiko da
bar. Bet paskiau nebus gali
ma tas padaryti. 

Vyriausybė geležinkeli ut* 
dar kontroliuoja. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 19 d. buvo tokia sulig Mer-
chante Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.84 
Lietuvos 100 auksinų 2.65 
Vokietijos 100 markių 2.65 
Lenkijos 100 markių .65 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 10 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 64 
Italijos už 1 dol. 17 L 05 
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LIETUVIŲ KATALIKĄ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams f 8 0 0 
Pusei Metu 4.00 

8UV. VALST. 
Metams 66.00 
Pusei Metų 6.00 

Prenumerata mokasi likalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą, laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Tel. McKinley 6114 

lutkiai reikia jis atkartojo 
"Pinigų.' ' Pirkome Lietuvos 
Laisvės Paskolos ženklų iki 
šiol, pirkime dabar dar la-
biaus. Žiūrėkime, kad nepri-
seitų mums gailėtis, kaip da
bar Lenkams.' 

Lietuvos Laisves Paskola. 
VILNIUS IR BONAI. 

r 

Lietuvos ir Lenkijos 
Kare. 

Pasinaudodami savo galybe 
Lenkai buvo užėmę didelius 
Lietuvos plotus su miestais: 
Seinais, Trakais, Vilnium, 
Švenčionimis ir kitais. Pasi
naudodami Lenkų pralaimėta 
kare Lietuviai vaduoja savo 
žemes iš po Lenkų ir grąžina 
Lietuvai jos miestus. 

Lenkų galybės žlugimas ga
lima buvo įspėti gana senai. 
Tada jau mes rašėme, kad 
Lenkai geruoju turėtų atiduo
ti Lietuvai visus neteisėtai už
imtus plotus nuo Dviusko iki 
Gardino. Lenkai to nenorėjo. 

Šiandien tų plotų jie vistiek 
neteko. Jei Lenkai tuos plo
tus butų mums atidavė geruo
ju, mes būtume likę jų drau
gai. Bet Lenkų norėta, kaft 
Lietuviai eitų išvien su Ru
sais. Lenki] politikams rodė
si, kad pasaulis ims taip ne
apkęsti Lietuvių, kaip neap
kenčia bolševikų. Neras už
traukti pasaulio neapykantą 
ant Lietuvos buvo ta?p dide
lis, kad tam tikslui Lenkai 
ryžosi turėti vieną priešą vir
šaus. 
^ Sukelti Lietuvius prieš save 
Lenkams pasisekė. Vievije, 
Leitvarave ir kitur Lietuvių 
kariuomenė sumušė Lankus, 
atėmė šiek tiek ginklų, suėmė 
kareivių. Ar pasiseks Len
kams sukelti pasaulį prieš 
Lietuvą, tai labai abejotina. 

Kas kitus skriaudžia, tas 
sukelia neapykantą prieš. save. 
Lietuviai neužėmė svetimų že
mių, nesisavino svetimų mies
tų. Pasaulis neturi už ką ne
kęsti Lietuvių. 

Karė Lietuvos su Lenkija 
dar tik prasidėjo, o nepasibai
gė. Todėl mums nėra ką sku
bintis krykštauti. Vilniuje bol
ševikai vis-gi tebėra. Jie pažą 
dėjo pasitraukti iš mųs žemės, 
bet dar nepasitraukė. 

P-no Bronislovo K. Balučio 
telegramos labai džiaugsmin
gos. Jis neabejoja apie Rusą 
ištikimybę. 

Ponia Bronislovienė Bąlu-
tienė yra rusė. Jis nebūtų jos 
vedęs, jei nebūtų įtikėjęs ru
sais. Bet mes galime truputį 
šalčiau žiūrėti į dalykus. 

Prasidėję karę turime žiūrė
ti, kad ją laimėtume. Vilties 
turime daug ir geros. Bet dar
bo ir turto turime pridėti dar 
daugiau. Lietuvoje kas gyvas 
turi įtempti visas savo jiegas. 
Mes šičia Amerikoje duokime 
piniginės paramos. 

Klausiamas, ko pirmiausiai 
reikia karėje, Napoleonas I 
atsakė "PinijrŲ." Klausiamas, 
ko reikia paskui, jis pridėjo 

Pinigų/' Klausiamas, ko ga-

Paišinys ir Lenkija. 
Laikraštyj The Chicago Dai

ly Tribūne liepos 17 d. nume-
ryj padėtas atatinkantis šioms 
dienoms paišinys (karikatū
ra). 

Nupieštas dvilypis trobesys 
Sunderland House, Landone, 
kur turi savo raštinę tautų 
sąjungos valdyba. 

Vienas tas trobesys stovi 
apžėlęs voratinkliais. Prieša
kinėje gatvėje riogso tik kaž
kokia karietaitė, katron inkin-
kytas vienas' arklepalaikis. Ir 
tasai nusvėręs galvą žemyn, 
nes pririštas prie kokio tai 
mieto šaligatvėje. Gal jis ten 
senai stūkso. 

Apačioje p 0 tuo paišintu pa
dėtas parašas: "Sunderland 
troba, kuomet lenkų armija 
savarankiai buvo perėjusi sve
timus rubežius, ko neturėjo 
padaryti 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 paišiniu 
yra parašas: "Sunderland 
troba, kuomet lenkų armija 
genama atgal ant Lenkijos ru-
bežių.,, 

Kaip matome paišinys nuš
viečia nesuteptą teisybę. 

Versailleso taikos sutarti
mi lenkams buvo jsakyta ne
išeiti iš paskirtų jiems rube-
žių. Lenkai išėjo Ir užpuolė 
kaiminingas tautas su tikslu 
jas pavergti. Tuomet tylėjo 
tautų sąjunga, talkininkai nu
sidavė nematą tų lenkų pra-
jovų. 

Bet lenkai pagallaus prili
po liepto galą. Susidūrė jie 
su/Stipresniu priešininku. Pri
versti jie bėgti į nuosavus ru-
bežius, savon žemėn. Ir štai 
tautų sąjungoje ir talkinin
kuose pakeltas tmkšmas gel-

Paskutinieji įvykiai Lietu
voje pripildo mūsų visų šir
dis džiaugsminga viltimi., Len
kų imperijaligtnas sukniužo. 
Taika tarp demokratinės Lie
tuvos respublikos ir Rusijos 
Sovietų pasirąžyta 12 liepos. 
Teisėtas lietuvių reikalavimas 
del Vilniaus ir Gardino paten
kintas. Lietuvos kariuomenės 
pulkai, vydami pakrikusius 
lenkus, žengia į senąjį Vilnių, 
Lietuvos didnliestį. Veltui /len
kai kasė mums duobę — pa
tys įgriuvo. Veltui stengėsi, 
eikvodami milijonus, per pa
saulinę spaudą teisybę užden
gti. Tiesa, buvo mūsų pusėje, 
mūsų pusėje ir laimėjimas. Lie 
tuvos užrubežinė politika su
tinka pilną pritarimą alijantų. 
Akivaisdoje . šių išimtinos 
svarbos faktų ir mes būdami 
čia, Amerikoje, už jūrių, ma
rių, negalime likti vien pa
tenkintų žiūrėtojų rolėje. Ne 
delnų plojimais ir Šauksmais 
" Valio'' turime pasirodyti: 
plojimų ir šauksmų Lietuvai 
nereikia. Reikia nuritinti pra
dėtąjį darbo kalną, kad visa 
Lietuva pajustų: reikia prie 
šios linksmos progos visiems 
be išimties po viena laisvės 
boną nusipirkti, o tie kur dar 
nepirko ir kažko dar laukia 
— uisykį bent du bonu priVa 
lo įgyti. Tai ir visam pasko
los darbui butų galas. Taip, 
tat privalome pasielgti, jei ne
norime vėjavaikio vardą įgyti, 
bet vardą rimto Lietuvos xta-
tytojo — darbininko. 

Tokioje šalyje, kaip Ameri
ka, su plačiausia išvystyta in
dustrija visur vartojamas tik
slingas darbo padalinimas. Tas 
principas tinka ir yra varto
jamas ir valstybiniame darbe. 
Lietuvos Misija nevieną 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 lietuviai, 
dabokime, kad neatsiliktume. 
Prisiruošimui prie to didelio 
žingsnio Lietuvoje, kaip atga-

bėti lenkus. . 
. . . . . . vtmas Vilniaus, reikalinga bu 

Kam-gi juos gelbėti f Ar to- . r . ., • -~ 

vo daug ir daug pinigų. A-
merikos lietuviai, iki šiam lai
kui paskolinę Lietuvai arti mi
lijono dol., be abejo, daug 
šiam svarbiam reikalui patar
navo. 

Bet ir Vilnių atgavus pas
kolos reikalas netik, kad ne-
atpuola, bet dar labiau aiškė
ja: Lietuvos plotas pasididi
na, įvairių reikalų pasidaugi
na. Juk ir pats Vilnius ir jo 
apielinkės, pasiliuosuodamos 
nuo lenkų okupacijos, maldau
ja mūsų paramas. Todėl prie 
darbo, prie bonų su dviguba 
energija. Iš Vilniaus, Suval
kų ir Gardino apielinkių gy
ventojai pirmoj eilėj privalo
te atsiliepti. Lenkams užėjus, 
jus daugumoje abejojote del 
Lietuvos ateities, dabar nebe
gali but abejonių. Norėsite 
grįžti gimtųjų vietų atlanky
ti, — negi važiuosite be ly
noti? 

Kai-kas, atidėliodamas pir
kimą bonų, nepateisinamai tei-
sindavos .nenorįs rizikuoti, nes 
tai lenkai, tai rusa! užimsią 
Lietuvą. Dabar tam neva pa
siteisinimui nebėra pamato. 
Lenkų .pavojus dingo amžinai. 
Rusų Sovietai pasiraSę taikos 
sutartį su Lietuva veja, kaip 
ir mes, paspringusius lenkus 
ir pripažino pilną Lietuvos ne-
priklausamybę, gvarantuoda-
mi jos neliečiamybę. Tai rei
škia ką nors!! Jeigu Rusijos 
bolševikai pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę Ir Lietuvos 
teisingus teritorijaiius reika
lavimui, kodėl tad nepripa
žįsta visi čionykščiai lietuviai, 
tadgi ir socijalistai Lietuvos 
reikalo — laisvės paskolos! 
(Janą, rodo*, teorijomis dan
gstytis, laikas imtis praktikos 
darbo. Momentas yra taip rim 
&s> rytojus dar rimtesnis. J-
tempkime visas savo mora
les ir materijales pajiegasT Te-
nelieka mūsų tarpe nei vieno 
be bono. 

Amnestijos projektas pri
imtas. Paleidžiami iš Kalėji
mų visi nusikaltėliai, išskyrus 
tuos, kurie darė agitacijas ir 
veikė priešininkų valstybių 
naudai, ir išskyrus žmogžu
džius, arkliavagius ir slaptus 
degtindarius. Nekuriems tik
tai dalis bausmės dovanota. 

Gegužės 26 d. 

del, kad jie vejami iš svetimų 
žemių? Ar gal todėl, kad jie 
priverčiami pasitraukti savon 
šalin? 

Jei talkininkuose butų dau
giau teisybės, Lietuva senai 
butų pasitvarkiusi, lenkams 
nereikėtų kentėti ir del jų im-
perijalistinio godumo trukšmą 
kelti 

Kristaus 
Losimas. 

Lietuvos Misija, 
257 W. 71st Str. 

New York, N. Y. 

STEIGIAMOJO SEIMO 
DARBAI. • 

Gegužes 21 d. 
iš to kaimo yra 70 vyrų. An
tanas Lai t g, kuris lošdavo 
Kristaus r oi? ii diduma stam
besniųjų lošėju tebėra gyvi. skaitoma Laikinoji Konsti-
Daugiausiai trūksta immkan- t u c i j a P r i e t o g p r o g o s č a p i n „ 
tų. Bet sodžiaus viršininkas g k i s ( g o c demok.) prirodinė 

a 

Teatras gali atkartoti gerus 
ir blogus, linksmus ir verks
mingus žmonių veiksmus. Sun
kiausias uždavinys būdavo at
kartoti Kristaus kančią. To 
uždavinį o nei geriausi paoau-
lije artistai negalėdavo taip 
gerai atlikti, kaip sodiečiai 
kaimo Oberamniergan Bava
rijoje, kuri yra Vokietijos da
lis. Bet t;.e sodiečiai Kristaus 
kančią lošdavo tiktai kas 
dešimti metai. P r tas lošiant 
jie rengdavosi maldomis ir 
pasninku. 

Kadangi dabar via 1920 Mie
tai, vienas amerikietis siū
lė Oberammergiečiams pinigų, 
kad jie važiuotų į Ameriką jr 
čia loštų Kristaus kančią, bet 
jie neapsėmė. 

Daugelis lošėjų tapo karėje 
sužeisti. Rikardas Lang lo^ta-
vo Lozoriaus rolę. Jis tapo 
nušautas. Viso labo užmuštų 

tikisi kada nors.vėl sutvarky 
siąs visą lošimą. 
Panašų lošimą rengia pranct'. 

mieste Nancy, vadovaujant šv. 
Juozapo parapijos klebonui 
kun. Petit. Jie* buvo pradėję 
lošimus 1904 m. Karė* metu 
paliovė, nes armotos jiems 
sudegino jų lošimų triobą. 
Prancūzų lošimai nctaip ge
rai sekasi kaip vokiečių. 

— 

KUNIGU SEIMAS. 
i 

A. L. R. K. Kunigų S-gos me-
'tinis ir Visuotinas A. L. 

R. K. Kunigų Seimas. 
Atsibus šįmet liepos 28 ir 29 

d. Pittsburgh, Pa. 
Visi gerbiami ir brangus 

Broliai Kunigai šiuonu užkvie 
čįami pribūti ir dalyvauti. 

Labai svarbus šių dienų 

ja, kad Lietuvai nėra reikalo 
rinkti prezidentą; tai, girdi, 
yra atgyvenęs savo laiką da
lykas. Jo darbą atliksiąs Sei
mo pirmininkas. Ministenų 
kabinetas turi būti sudarytas 
iš Seimo narių ir t. t. 

Po jo kalbos diskusijos už
baigiamos. Konstitucijos pro
jektas gražinamas komisijai. 

Toliau skaitomas amnesti
jos projektas. Kyla ginčai del 
nekuriu punktų. Skaitymas ne
užbaigtas. 

Gegužės 22 d. 
Kiną rinkimas seniūnų su

eigos. Bėgamiems Seimo rei
kalams nubalsuota 50,000 auk. 
avanso. 

Skaitomas amnestijos pro
jektas. Vėl smarkus ginčai del 
lenkų ir Panemunės kareivių 
sukilėlių. 

"Darbo Federacijos" nariai niusų pačių ir mūsų zmomų — 
visų lietuvių, reikalai verste j smarkiai pasipriešino, kad ne
verčia mus visus dalyvauti hutų suteiktas paliuosavimas 
viršminėtante Seime. 

Apie kitus seimą paliečiau 
čius dalykus bus pranešta to 
liau. 

Kun. M% J. Urbonas, 
X. L. R. K Kunigų 8-gos pirm. 

arkliavagiams ir žmogžu
džiams. Jų reikalavimas pri
imtas. 

Mirties bausmė panaikinimą. 
Jos vįetą užims kalėjimo bau
sme iki gyvai galvai. 

Didžiumai nubalsavus svar
stomas skubus žemės reformos 
projektas. Soc. demokr. prane
ša, kad jie nebalsuosią tame 
reikale. (Mat jie reikalavo, 
kad Seimas atidėtų tą dalyką 
ant toliau; girdi, jie su tuo 
klausimu da nesusipažinę ge
rai. Turbūt, jie niekados ir ne-
susipažins su juo, nes jiąms tie 
dalykai nelabai rupi. Kas kita 
riaušės sukelti. Tai jų pašau
kimas. V. K.). 

Projektą punktais skaito 
Rimka (s. L). Su nekuriais 
projekto punktais nesutinka 
Žemės Ūkio ir Užsienių mi-
nisteriai. Jie duoda įvairias 
pastabas. 

• 

Krupavičius (kr. dem.) nu
rodo, kad reikią žiūrėti, ko 
tauta viduje pageidauja ir tai 
vykinti, neatsižvelgiant, ar už
sienyje, ar pavieniems kas 
nors projekte nepatinka. Eina 
diskusijos. Iš jų paaiškėjo, 
kad beveik visų yra vienoda 
nuomonė, kad butų sustabdy
tas pardavinėjimas- miškų ir 
žemių, esančių privatinėse 
rankose. Tas įstatymas su ne-
kuriomis pataisomis priimtas. 
J*8 įgyja g*ti$ nuo priėmimo 
dienos. 

Eina diskusijos, kaip ginti 
nuomininkus nuo skriaudų, da
romų jiems iš dvarininkų pu
sės. 

Vakariniame posėdyje svar
stomas L. Vals. Laikinosios 
konstitucijos projektas. Priė
jus prie punkto apie vykdo
mąją valdžią — Kairys (s. 
dem.) nereikia prezidento, jo, 
girdi, reikalauja, tik tie gyven 
tojų sluogsniai, kurie turi ka-
žinkokius slepiamus politikos 
tikslus.' • 

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

jekto komisija 6 balsais prieš 
vieną pripažino, kad feikia 
prezidento, kad jo užlaikymas 
nepadidins išlaidų. (Soc. dem. 
kelia triukšmą. Tai kaip jiems 
rupi didžiuma. Jų saujalė ir 
jie nori, kad visi del jų atsi
žadėtų savo nuomonių. Dikta
toriai! V. K.). 

Kun. Staugaitis nurodo, kad 
maža yra pasaulyje valstybių 
be prezidento, o ir tos nežinia, 
ar ilgai be jo apsieis. Jis siū
lo projektą atiduoti komisijai 
da sykį peržiūrėti. 

Soc. demokr. ir nekurie soc. 
liaudininkai vis šaukia, kad 
prezidento nereikia. 

Kaupas (kr. dem.) juokingu 
būdu kritikuoja soc. demokr. 
Jei jau, girdi, taupinti pini
gus, tai nereikia nei ministeria 
pirmininko, tik reikia, kad 
Svirno pirmininkas turėtų tris 
galvas sau, už prezidentą ir 
ministerių pirmininką. "Qpo-
cicija prieš prezidentą" —sa
ko jis.— "gali būti ir iš tos 
Tuąės, kad jaučiama, jog nei 
Trockis nei Lem '.a-s neliks iš 
rinkti Lietuvos prezidentu." 

Draugelis (kr. dem.) "Tas 
I rezidento klaua'uias, kiek jau 
;|į gvildenome, vįs'tofc turi dar 
nt aiškumų, reiki i ji dar ko
misijoj persvarstyti. Kas link 
brangumo, tai jis labai mažai 
biaugiau gali kainuoti mūsų! 
\alstybei, kiek pariuu kainavo 
narsų pas iunt i :^ Londone, 
dabar Seimo atstovas Oapius-
lus. Bet del to dar nereiškia, 
kad tos Lomioho atstovybės 
Lietuvai nereikli. Taip pat 
lai neišsigąsta soc. demokra

tai — mes prezidentu rinksim 
ne kr. demokratą, bet soc. de
mokratą, tik ne soc. demokra
tą rusų komunistų kvapo gau
dytoja bet lietuvį soc. demo
kratą." 

Grinius pastebi, kad tiek 
daug prikalbėta, o komisijai, 
kuri dar svarstys tą klausimą, 
nesuteikta jokių nurodymų. , 

Toliau svarstomas skubus 
žemės' reformos projektas. Ei
na diskusijos. St. Seimas pro
jektą priima. Soc. Dem. susi
laiko nuo balsavimo. 

Skirstosi 12 vai. nakties. 
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Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Gegužės 28 d. 
Daromi paklausimai Vyriau

sybei: apie išvežimą prekių 
Vokietijon, apie kareivių mai 
tinimą; apie dvarininkus, ku
rie skubiausia miškus parda
vinėjo, norėdami, įstatymams 
už akių užbėgti,apie rekvizici
jas, apie sušaudymą Kupišky 
dviejų žmonių, apie urėdą 
Zakševskį. 

Kun. Staugaitis praneša 
seniūnų posėdžio projektą, kad 
St. Seimas turėtų daryti tik 
3 visumos posėdžius per sa
vaitę. Soc. dem. siūlo daryti 
posėdžius vakare, kad dau
giau publikos galėtų atsilan
kyti. 

Bičiūnas (kr. dem.) kalba, 
kad jei jau del publikos posė
džiauti, ^ai geriausia miesto 
sode, nes ten koki 4,000 klau
sytojų galėtų dalyvauti. 

Soc. demok. pasiūlymas ne
priimtas. 

Svarstomas įstatymas apie 
pr.vttinęs ukes ir kaip jąs 
normuoti. Privatine: ūkei pa
likta 50 dešimtinių, projektas 
priimtas. V 

Wr.a ginčai del Panemunės 
bylos ištyrimo. Paduodami į-
vaiiųs budai.Šaulys (kr dem.) 
siūlo išrinkti tam tikri komi
siją. Siūlymas priimtąjį | ko-
m&lją' išrinkta ~7 zmciiėtf. 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. > 
* Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre-
suokite: 
"DRAUGAS" PUBL. OO. 

1800 W. 4«th Str. 
Chicago, 111. 

« 

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

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
f keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nant i es. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. * 

MASTER SCHOOL 
ĮOO IT. State Str. 

ant 4tu lubų 
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lubų. 
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DR. J, SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Eamp. 49 Oourt 
Be*, l t f f W . 49) Aveooe 

Telefonas Cicero 26 M 
Ofise Cicero 49 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. » -

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišenių!. Gvarantuojame kad 
tsutaupinsime jums 19% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; 'nekurie 
dalykai mažiau negu whole»ale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $16, 17.0d, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
.Siūlai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $$6 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augšchau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

-
Atdara kiekviena diena iki 9 

vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
daliomis iki 6 vai. vakarą 

•* f 

S.GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

a-----

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
r*, kuoraet skaitai ar siuvi ar m-
iai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Speeijalistag 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas dykai, 

Kampas 18-toa gatvės. 
S-čios lupos viri Flątt'o apttefcos. 

Kamnarta 14, 16,. 16, IT t r l t 
Tėmvkite | .mano p i n į t 

Valandos: txųt> T ,vaJ. išryto 1M t 
vai. vakare, Panedėtiais. 8«re4o-
mJe ir pauyftkmiia, 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedol. 10 iki 12 ryta 

Res. 2914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet., 
Tel. McKinley 966 

y » M » » > i » * * « i » » , M » » » . — — — » • » » ^ 9 t 
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Telefonas Boulevard 9199 

OR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3361 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A M. 

1—5; 7—8 P. ' 

TaL Drovar 764? * 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DEKTI8TAS 

Valandos: BU o 8 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lyg t vakare 

4719 SO. AbHIAND a V E N I E 
arti 47-tos Gatvės 

I 
1 • ' — ™ ~ ™ • " — ™ • - - • — 

DR. S . NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflaM ir Osvenlm* n«t« 
6952 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo1 

2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 6. 

Tfltcfi 

% . — 

J, P. WAUCHES 
ATTOBKEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4MS S. WOOD HTBKBT 

ĮM W. I S A STBBBT 
McKnu£P*3to 

9ą t » » • • mm m m m mm • ' • * • » « • • 

4B4 

S 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIU8 

Patarnauju, laidotuvėse ko piglaurta. 
Boikale moldiiu atsiaaukti. o mano 
darbu bualte ufgonodinti. 
2314 W. 26 PI. v O W c ^ a , H L | 

Tel. Oą—Į 9199. 

BBS 

Resid. 1169 Iadepeadeaoe Blvd. 
Telefoną* Vau 

DR. A. A. B8TH, 
5 2 ? ^ Mnlimlftii, V y t i s * , 
Valka ir r i s* esuoaalfc* « * * 

™ ^9jjP»*6^sW**a^lw9> p^mm»M,vJ ' j^^VD ^ • 

9*6ta 7 ^ 6 vak. ******* t # - 4 . 
OfMMI 6664 So, UąlMmA H . , 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, liepos 21 d., 
Šv. Prakėda p. 

Ketvirtadienis, liepos 22 d., 
Šv. Marija Magdalena. 

MIESTE LABAI AIKVO J A 
MAS MAISTAS. 

NOVENA ŠV. ONOS BA2 
NYČIOJE. 

Tėvai Domininkonai veda pa
maldas. 

Apie tai praneša sveikumo ko 
misijonierius. 

Cliicagoje be jokio reikalo 
kasdien tiek daug maisto su
naikinama, kad tuo maistu, 
butu galima pavalgidynti de
šimtis tūkstančių žmonių. 

Tai/) sako sveikumo komisi-
jonierius Dr. Rihcrtson. 

Municipalėn atmatų įstai
gon kasdien su vežama tiek 
daug iš miesto gražaus mais
to, kad reikia net stebėties, 
kaip žmonės be atodairos mai
ste naikina ir pagaliaus drįs
ta tvirtinti, kad maistas bran
gus. 

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

Anot komisijonieriaus, vir
tų gražių bulvių kasdien su-
vežauii tiesiog bušeliai. 

Dr. Robertson už tai kalti
na šeimininkės. Jis sako, jog 
vyrai kartais ir gana sunkiai 
uždirba pinigus. Kad tuo tar
pu moterys be pasigailėjimo 
aikvoja. 

To negana. Tokios šeiminin
kės ne tik sau nuostolius da
ro, bet maitina -ii:, .palaiko 
žiurkes ir mirijadus musių. 

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

Taip neturi but. 

Šv. Onos bažnyčioje, Brigh-
ton Park, praeitą sekmadienį 
Tėvai Domininkonai (misijo-
noriai) pradėjo noveną prie 
8 v. Onos. No venos pamaldos 
pasibaigs ateinantį pirmadie-

Kai-kuriais vakarais įvyks
ta procesija, kurioje nešama 
tas šventosios kaulai. 

Pamaldose dalyvauja tūks
tantinės žmonių minios. Daug 
žmonių, ypač paliegusių, suva
žiavę iš kitų miestų. Meldžia
si, šaukiasi šventosios užtary
mo. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
m t < H > n > « > « n n i I I n • • • • • • • • » • * ^ i » • w » » n « • • • 

REIKALAUJA. 

GARY, IND. 

SALIUNAI VIS DAR NEIS 
EINA IŠ MADOS. 

Vienam iš jų ir vėl nužudy
tas žmogus. 

Anų vakarų saliune po num. 
I5844 Cottage G rovė ave. Jo-
Un Malioney, 5813 So. Morgan 
gat., nužudė George Dorgan, 
buvusį kareivį iš Streator, UI. 

Prie saliuno salėje buvo 
šokiai. Karės veteranas šokęs 
su viena moteriške ir jų į-
žeidęs. Pareikalauta, kad jis 
viešai atsiprašytų. 

Veteranas to nepadarė. Tuo
met Malioney prišokęs trenkė 
su kumštimi pažannėn. Tasai 
sudrib0 ir tuojau* mlre. 

Pasibaigė šokiai. Malioney ir 
kelis kitus policija paAnė sa
vo globon. 

WANDERER BUVO PAŠAU 
KTAS TEISMAN. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

DAINOS MYLiTOJŲ 
DOMEI 

Užvakar teisman ouvo pa
šauktas žmogžudis Wanderer, 
kurs nužudė savo moterį ir 
nežinomų vyrų, katruo mėgi
no pridengti savo piktų dar
bų. 

Teismas jam paskyrė du ad
vokatu. 

Rytoj įvyks pirmieji išklau
sinėjimai. Sulig advokatų, 
Wanderer neprivalo prisipa
žinti esųs kaltas. Nes kitaip 
jam nereikalingi apglnėjai. 

STEIGIAMAS FONDAS KO 
VAI PRIEŠ ŽIURKES. 

L Vyčių Chicago* Apskr. 
choras, kurio tikslas yra kel
ti lietuvių dainų, šaukia pirmų 
po vakacijų susirinkimų, kuris 
Įvyks liepos 23 d., 7 vai. vaka
re, Mark White 8qnare parko 
svetainėje. Visi seni nariai, 
buvusieji ir norintieji būti na
riais, kviėt-iaiui skaitlingai su
važiuoti. 

Taipgi visi rėmėjai ir kuo
pų Chicagoa Apskričio valdy
bos ir visi Vyčių veikėjai ne
pamirškite šio svarbaus susi
rinkimo. 

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

Apskričio Valdyba. 

Liepos 14 dienų pas mus 
atsilankė svetys iš Lietuvos 
kun. J. Meškauskas, Žemai
čių Seminarijos profesorius. 
Jis papasakojo apie dabartinį 
soeijalį ir ekonominį Lietu
vos stovį, ragindamas ir A-
merikos lietuvius prisidėti 
prie tojo darbo, tai yra per
kant bonus ir dedant savo pi
nigus į Lietuvos pramonę bei 
bankus. Papasakojo taippat 
ir apiev rinkimus į Steigiamų-
jį Seimų ir pirmųjų dienų dar
bus. Per prakalbų buvo rem 
karnos aukos: sušelpti Lietu
vos Darbo Federacijų (Krik
ščionių Darb. Organizacijai) 
ir ginantiems Lietuvos neprik
lausomybę ateitininkams. 

Aukas sudėjo sekantieji: 
Po $5.00: P. Misiūnas, S. Bra
zauskas ir A.Sabaskienė. 

Po $2.00: K. Vareika ir P. 
Stulga. $120 A. Šlapelis. 

Po $1.00: J. Navardauskie-
nė, I. Stalnionienė, A. Zdan-
kus, L Barauskis O. Bagdo
nienė, I. Normantas, I. Auk
štakalnis, K. Smalskis, M. 
Prokurotas, A. Rūkas, K. Sa-
baliauskis, J. Alvikas. T. Kli-
mauskas, A. Nalivaika, P. Ta
mošiūnas, A. (lundies, K. Var-
talka, J. Skrabulis, J. Mika
lonis, J# Dubonis, J. Serkš-
nis, J. Kunickis, J. Grigaliū
nas, J. Šimkus, J. Vadaliaue-
kis, J. Lebonas, K. Rimkus, J. 
Kumža, A. Pažėra, O. Vedec-
kienė, J. Libauskis, P. Siber-
skis, J, Rudis, J. Tamkus, D. 
Šoka, A. Malšauskis, L. Mt-
llers, A. Radevičius, M. Po
cienė, P. KalaLnienfl, P. Po
cius, S. Stalnionis, V. Ugne-
vičius, P. Šneras, B. Trekše-
lis, B. Stankus ir IT. Baranau
skienė. 

Smulkių aukų $4.80. Viso 
surinkta 72.00. 

Žmonių prakalbose buvo ne
didelis būrelis, bet visgi sudė
jo nemaža aukų Lietuvos at
gaivinimui. Vakaras užsibai
gė tautišku imnu, kurį sudai
navo ,visa publika. 

Krūmelis. 

jų tikslus, pradės skaitlingiau 
priklausyti. 

Yra taip-gi Šv. Petro ir Po
vilo draugija ir Tautinis 
kliubas. 

Veikimas. 

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

Štai, trys savaitės atgal Sv. 
Per*o ir Povilo draugija buvo 
įrengus piknikų. Pavyko. Die
na buvo graži, žmonių priva
žiavo daug. Pelno, girdėt, liko 
virš šimtas dol. Kitos draugi
jos bei kuopos, nepasilikda-
mos, rengia ir-gi ilga/išvažia
vimų virtinę. Labai puiku. Ge
rai butų, kad ir rudenio sulau
kę nesėdėtų rankas sudėję, o 
griebtųsi už darbo rengdami 
vakarus su programomis bei 
įvairiais pamarginimais. 

Stoka vienybės. 

Gal niekur nėra taip stoka 
vienybės kaip čia. Netik par-
tyviai žmonės nesutaria, bet 
tas pats yra irsu vienų pažiū
rų žmonėmis. Veikėjai, turbūt, 
nepermato ir pamirkę yra, jog 
vienybėje galybė. Kam, kam, 
bet katalikams tik jau reiktų 
sutarti. Nesutikimai kyla, tan
kiausia, susirinkimose. Kai-
kurie įsižeidžia tuo, kodėl ma
no įnešimas liko neįvykdintas, 
arba persistatydamas se*ve 
"aš daug galiu." Geriau te
gul kiti tave ir tavo veikimų 
pamato ir pasako, kad esi ga
bus, o ne pačiam girties. 
Grįžtant prie'to, kodei mano 

įnešimas liko neįvykdintas, 
reikia atsiminti, kad jei tuom 
sykiu liko neįvykdintas, bus 
įvykdintas kitų sykį, o nebūti 
priešingam kito sumanymui 
arba tuojau rašyti į 'aikraš1 

čius kitus užgaunančias kores>-
pondencijas. Laikraščiui skai
tytojai nori teisingu* žinių. Y-
patiški nesutikimai bei viso
kios nesąmonės neturi būti 
rašomos į laikraščius. Ginčai 
ir nesutikimai, tankiausia, kyla 
iš mūsų pačių nesusipratimo 
bei gero apsinuĮstyino. 

Tad daugiaus vienybėj gy 

REIKALINGI 
Vyrai ir Vaikai dirbti Pack-
ging House 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGAS VARGONI 
NINKAS. 

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

Kreiptis šiuo adresą: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada 
1 — • • 

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Dcti viršelius ant asmple cases. 
Prityrę ir neprityrę. Darbas atlie
kamas ant klijuojamos mašinos, 
taip kaip poperinių dėžių. Leng
vas, švarus ir galima daugiau, už
dirbti kaip prie bench 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 TRUCK'O. GEROS AL
GOS. 

ATSIŠAUKITE — BM-
PLOYMENT DEPT. 

ACME STEEL GOODS CO. 
2834 ARCHER AVE. 

ROCKFORD, ILL. 

—— > 
. 

Taupink rytoj - ir praded 
šiandie. Sis yra JŪSŲ 
draugiškas Valstijinis lankas. 

Pinigai yra siunčiami į Lie
tuvą ir į viczc Vilcz filis 

svieto. Laivakortės 
ant visų linijų, 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 

• 1112 West 35-th Street 
i Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 

N 

• 

Atdara Panedėliaie, Seredoms ir Subatorns vakarais 

A2MINISTRAT0RK0S 
PARDAVIMAS. 
i v • • • • « ' " ' aaaa"aaa» w aaa»^ar*-Maiai«aaaiaatav • 

ftiuomi pranešam, kad pagal nus
prendimą Probate Court'o Gook Geni
nt*. I l l inoK da lyke M I K E YADKII . -
WICZ, taipgi ž inomas kaipo Mike 
Jadkiewicz, mirusio, buvusio vyro 
Veronikos Yadkiewicz. dabar Veroni
ka Caepulifc, d u namai ir v ienas lo 
tas, visi po numeriu No. 1337 W. 47 
STRKET CHICAGO. ILIJNOIS, tur-
tau> vlržminėto mirusio, bus parduo
tas ketverge. I. a opos 23, 1S20. 11 toje 
vaU. ryte, po No, 57 W. Motiroe Str. 
Cliioągo, 111. an t antnj hibu, del ap
mokėj imo skolai priklauisanrni . n a 
tiniai Kaziuku i ir k i t i ems skolinin
k a m s mirusio. Norintieji pirkti at 
si lankykite 

J. P . WAITCaaBS. 
Advokatas del 

JtiMmo Baziuko. 

— ! 

— 

REIKALINGI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th & STEWART 

Telephone: Tardą f « t S 

• - • • 

t 

REIKALINGI 

Visokios klessoa darbininkai 
prie packing plantos. Nepap-

venkimo, daugiau mastykime, '^stai geros darb0 sąlygos. 

/ 

Sveikumo komisijonieriaus 
Dr. Robertsono sumanymu 
Chirugoje steigiamas fondas 
kovai prieš žiurkei, • kurios 
miestui daro didelius nuosto
lius irplatina tarpe žmonių vi
sokias užkraeianuįsias ligas. 

Iš to fondo bus duodamos 
dovanos tiems, kartie dau
giausia išnaikins U] bjaurybių 
žmogaus įnamių. 

Tan fondan $600 davė gal
vijų skerdyklų firmos ir javų 
sandelių kompanijos.' 

CICERO, ILL. 

L. Vyčių 14 kp. savaitinis su-
nirinkimas įvyks seredoje, fiepos 
21 d., 8 vai. vakare. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

K. PrTHATlS F A B I J O N Ą * . 

> 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

R t A L ESTATt- ; N S J R I N C F 

EUNOPEAN AMERICAN BU^^AU 
Siuns a Pinigus Parduoda Laivuhortas 

N O T A R I J I 
J249 SO Hilsted Strtet, Chicago Illinois 

T i r P H O N f BOULrVAND t^'1 

Liepos 21 L. Vyčių 16 kp. į-
vyks svarbus susirinkimas, įkuria

me reikės svarstyti kaslink atei
nančio L. Vyčių seimo. Bus ren
kama komisija pagaminti seimui 
[nešimų. Taipgi turėsime nutarti, 
ar siusime atstovą į seimą, ir ko
kiu siusime atstovą į soimą ir ko

pa ar vieni. Tad-gi malonėsite 
skaitlingai susirinkti. 

Primenu iadp-gi i^pusmetino 
duokle. Kurie nesate užsymokėjy 
už metus, malonėkite atsilyguti už 
organą "Vytį." 

N. Kulys, rast. 
/ 

• • • • • • • • • i 
BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS 

< 4 D R A U G E . " ! « • • • • • • • • • 

(Pabaiga). 

Parapija. 
Nors lietuvių skaičius ir ne

mažas, bet parapija nedidelė. 
Kaip kitur, taip ir čia randa
si tokių, kurie nežino patys 
kuom esą ir kam tiki. Jei visi 
i&vieno dirbtų Bažnyčios bei 
tėvynės labui, daug daugiau 
but galima nuveikti. 

Lietuviai turi pasistatę ne
didelę bažnytėlę. Klebonu yra 
kun. Slavynas. Nors dar nese
nai čia klebonauja, bet para
pijos skolas žymiai sumažino. 
Jo pastangomis ir parapijonų 
duosnumu į vienuolika mėne
sių liko atmokėta virš sesių 
tūkstančių dol. sko'os. Jei ir 
toliaus taip gerai viskas eis, 
neužilgo bus statom* nauja, 
didesnė bažnyčia. 

Draugijos. 

Iki šiol draugija vienos 
mirdavo, kitos gimdavo. Dabar 
geriausia gyvuoja S. L. K. K. 
A. 137 kp. Ji taip pasekmin
gai augo, kad pagalio: net no
rėjo skilti. Bet dabar girdėti 
vėl, jog pasiliks Uip kaip bu
vo. 

Nors tyr ių 8'i kp. nuo senai 
gyvuoja, bet nėir dU/.musia 
Reikia tikėti,-kad ateity.i V& 

kab pagerės, susipratęs jauni
mas, permatęs vyžių veikimą 

o mažiaus kitus purvais drab
stykime. Visi išvien ir samal
koj veikdami, daug daugiaus 
galėsime nuveikti ir tas vei
kimas bus pasekmingesnis. 

Senas Rorcfordietis. 

WESTVILU5, ILL. 

HETZEL & 0 0 . 
1743 Larrabee Stą. 

—— — 
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REIKALINGI 
• • 

Jei rastųsi mųs mieste ga
bus satirikas, tai vienas galė
tų prirašyti didžiausį juokų 
laikraštį iš mūsų tautininkų-
nezaležninkų gyvenimo. 

Vienas nezaležninkų klebo
nas, "atsimufavęs" pas tauti
ninkus su savo žmona ir sū
num, žada įkurti čia, turbūt 
tautininkams, klioštorių, o sū
nų mokinti kunigauti. Todėl 
YVestvillės nezaležninkų pačiu
tės jau rengiasi pradėti nešti 
kiaušinius. Mat, kur šviežia, 
ten gardu, nes senasis nezalež
ninkų vyskupas jau visai*ima 
smukti. Susibankrutijęs su kir-
kuže, nusisamdęs vieno saliu-
niuinko "šendę", pradėjo mo
kinti kui-kurių vaikus. Sako, 
nors vaikus mokysiu, tik ko,tai 
ir jis pats nežino, bet iš YVest
villės neisiu. Kaikurįe juokda 
riai sako, kad neužilgo neza
ležninkų vyskupui prisieis im
ti pike ir mulą ir le is t i s j 
žemes anglių kasti. Ne-gi ba
dausi. Jei taip atsitiktų, tai 
žymiai atpigtų "VVestvillėj 
kiaušiniai. 

Paukštelis. 

Leiberiai prie keleto gerų dar
bų. 

_ 

ną 

AKUŠERIUI 
A.SHUSH0 

Turtu j>*tyrtmą 
DavoteHų l igose; ru- j 
peartlngal prižiū
riu litronę ir kudi-
kj lai k© ligos. 

3a&6 So. Halsted St., Cticm^h HL 

Dr. M. St upnicki 
3107 So. Morgtt otreet 

CHICAGO, l U J a t O I B 
T e l e f o u a TaroVi fiOtfl 

Taltiodos: — I lkl 11 I i r i t o ; 
I po pletu Iki I rak. N«dėl io-
mia nuo S lkl 8 ral. 

DR. CHARLES SEGAL 
r e r k ė l ė savo ofisą p o n u m . 

4729 S. Ashland Avenue 
Speeiallfitas džiovų, moterų ir Ty
ru ligų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 Išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : t t 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Te le fonas Drexel 2880 

K — 

i 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisą* Didmiesty!: 

29 South La SaJle Street 
Kambaria SS4 

TeL Central t S M 

Vakarais, 812 W. 33 St 
TeL Tardai 4*81 

. S 
• M 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietark Dcatutaa 

10801 So. Michigan, Avenue 

Mokinama: angl i škos ir l ietuviškos 
kalbų, ari tmetikos , knyrredystės , s te 
nografijos, typewritlns", pirklybos te i 
sių, 8uv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, sreografijos, polit ikinės ekono
mijos, pi l istystės, dail iarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pie tų; vakarais nuo • 
iki 10 vai. 

3106 So. H>.»stCw Z\, w.>ix0w. 

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

arba 
^338 S. Westeni kwt. 

Paieška u savo puseserės Onos Jan-
kaitės, paeinančios i* Kvedainės 
parap. Norėčiau su ja susirašinėti. 
Ji pati ar k a s apie pa žinote pra
neškite š iuo adresu: • \ 

STANISLOVAS PORUC, 
1520 Wcntworth Ave. 

Chicago Hcaglat>, UI. 

PASPORTŲ BLAJTaLAS 
PILiDOMfi < 

Balt ic Consultation Burean, Inc . 
M t o . D e a r b o m St. Ohica«o. 

R o o m 904 

= re. 

VSXAKDO(>i I M I 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LUOTU VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

PaiancvUM riaų aklai 
tempimą k a a jrrSv 
pršolaatfmt afcauda-
• i..,^ «ja.v««, avaisa^r 
nu, aptemimo, n«r-
votum%, akaudanftlaas 

Ir užeidegruslue karMlu akiai kreivos akya. 
katerakto, nemiegio; netlkraa akis indedaa. 
Daroma egraaminaa lektra parodantis ma-
žiaueiaa H^a<in* Akiniai pritaikomi teiata-
gai, toli Ir atti mataaUema pagelbata. Sergė
kite aavo regėjimo ir vaikus einančiu* ra** 
kyklon. Valandos:, nuo 12 iki 8 vakaro. Ne> 
dėiiomla nuo lt iki 1 vai. po pietai-

1553 W. 47th St. ir Ashland A v. 
Telefonas Draver B6M. 

J V 

PIGIAI IR G E R A I . 
Parduodam ir m a i n o m namus, l o 

tus, farmas ir visokius biznius. P a s 
mus ga l ima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A CO. 

SI 14 S. Halsted st., Chicago, UI. 
i • i 

i • m I <^m 

A ^ T PARDAVIMO 
naujas t leminis pečius ant kietų a » -
glių ir vaikų vežimėlis . Išvažiuoju 
uStat parduodu. Ataiftaukite: 

JADVYGA MlCKEVlč lEMK, 
455S §. MaiHMield Ave. 

5S =5 

FURNIdlAI ANT PARDA
VIMO. 

Parsiduodu greitu laiku. 
1405 50 Ot.. Oio#ro, UI. 

ANT PARDAVIMO, 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygyną* ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynės abejuose pagyvenimuo
se, .basemeutas, akmens pamatas 
2 pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
ba8emente cementinės. Garu šildo 
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo. 1-mas pagyvenimų — pir 
mos klesos knygynee ir cigarų 
krautuvė kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parduosiu namą ir biznį viduti
ne kaina dėlto kad isvaliuoja į 
Europą. Atsišaukite tųojaus j 

P. MAKAREWIOZ, 

! Dr. L L MAKARAS 
LietuTis Gydytojas ir C M r a f f M 
Ra*ela*Mle: l tsM Se. SfluMal— ATS. 

retėtos** ranauas U t bf FmUmtm UtV 
ClUcacoj: 4515 6 0 . Waooi Btr. 

n * S<SS SU Vatt 

J aa« 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canat 6222 
Re*. SI 14 W. 42i»d Street 

Tel. McKinley 

. DR, G. M, GLASER 
Prakt ikuoja 18 meta i , 

Ofisą** 3148 So . Morgan 84. 
Ker t ė 'S 2 - ro 6t., Chicago, I1L 

8 P E « I J A U S T A S 
MoUriSkų. Vyrtikii, taipgi ekro-

ai ik i i Ūgy. , 
OFISO TALANDOS: N H O l t ryto 

1 iki t po pie tų , nuo • iki * va lan
da vakare. 

Nedėl iomls auo 8 iki J po p i e t 
Telefonas Tards «1T 

1757 W. 47 gat. Chicago, Cl. , 
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Trt#a<Ws, liepos 21 1920 

H 

| Pradedant ŠIANDIEN Liepos 21 -mą, 9 Vai. Ryte 

IŠPARDAVIMAS Didelis Appraisers 
Iš BIZNIO 

Esa Priversti Paaukoti visą savo $ 1 5 0 0 0 . 0 0 Stoc'ką 

Susidedantį iš Rakandų, Divonų, Karpatų Ir Naminių Baldų Krautuvės i 

jiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiii 

Lai n iekas neuž la iko J u s n u o | 
MM 

1 J 0 ' 
r 

s ŠIANDIENĄ m 
Liepos 21-ma 9 A. M. per | 

E 10 dienu tiktai. | 
JOHN BALNIS & PUNDINAS 

DYKAI! DYKAI! 
Gražios dovanos kiekvienam 

kuris atsilankys per šį išpar* į 

4536 SOUTH PAULINA STREET idavima i 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - r w w ^ «p, 9 ^ « , « « • • ^ • ^ ^ ^ • • ^ ^ - ^ ^ ^ • • * « • • » • iiiiiiiiiiiiUHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 

Šis visas stockas tapo atiduotas ant mielaširdystės žmonių per Furniture Sales Co., of Chicago Appraisers and Adįusters kad butu parduotas j 10 dienų nežiūrint ant kainos. -
i 

• 

_ 

Šitas Visas Stock'as Turi Būti Pamainytas j Pinigus Tuojaus ' • 

Didžiausi Bargenai, kuriu Jus dar negirdėjote — Tiktai klausimas. Ar gali!! Ar IŠDIRSTI!! Praleisti tokia proga kokia duoda tau šis išpardavimas. PADEK viską j šalį ir ateik ant šio išparda
vimo šiandiena. Vienas dolieris atstos tnju vertės. 

— 

• • s 

Čionais Žemiau Padedame Keletą iš Šimtų Dalykų Kuriuos Bus Galima Gauti Šiame Išpardavime 
t _ . . • • * • Y 1 LINOLEUMS — DIVONAI. 

\ _\ Reg. 69c. yd. Congoleum 

I EjSS Už 48c. yd. 

\ iReg. $2.00 yd. Linoleiyn 
L- / . . . . . . . . . . . . . . f t /Ci V U« 

Reg. $2.50 yd. Linoleum 
Už 98c. yd. 

Reg. $2.75 yc£~Linoleum 
Už ^l .Z*f yd. f sti/fM 

I iReg. $3.00 yd. (Inlaid Linoleum-^ A « 1 » ^ «t . * i VAIKU VEŽIMĖLIAI. j [,ž y v ^j gg i Reg. $13.50 Vertės Lovos 

m Reg. $2.50 Vaiku Vežim. . . 98c.'Reg. $65.00' (9x12) * ' b Dab™)™m • / • • • , 9 ' 4 5 

i Reg. $7.50 vaiku vežim. . . $4.95! Axminster Divonas . . $31.45jRcfr į20:00 v e r l e s l o v o s
f . 

• Rea mo 00 vaiku vežim $7 48 Reg. $75 (9x12) Rug. . . $44.851 D a į " ™ Y v " " * 
• Reg. $10.00 va,ku vezjm. S7-48, į į 3 ^ ^ %4.45(Reg. $30.00 vertės lovos 

\ 

rceg. $13.50 Sanitares Springsos 
ro $7.48 

^eg. $6.00 Vaikams Lopšiai 
Pn $3 Qft 

Reg. $15.00 vaiky vežim. $10.48 
Reg. $35.00 vaiky vežim. $19.98 

Dabar kaina $18.95 

8 r\eg. VJJ.VV vaiKu vezim. ęiv.vo PARLOR SETAI. Reg- $37.50 vertės lovos 

Reg. $40.00 vaikų vežim. $24.45 !
R e g . $250.00 Melini, Mulberryl B a ^ r , ^ i n a V , ; - - ? 2 4 ' 9 5 

Reg. $45.00 vaikų vežim. $26.98 Ve|our ar Tapestry Queen AnneRe8- $75.00 vertes Brassjovos 
• Reg. $60.00 vaikų vežim. $37.69 3 | m o t u p a r | o r Setai 

DDicrnvcc Pardavimo kaina . . $169.85 
g PKItlaALVty R e g $30000 Setai 
fc-Reg. $1.00 Leader Priegalve Pardavimo kaina .'. $187.75 
• Po 69c. Reg. $350.00 Setai 
fReg . $1.25 (XX) Priegalve Pardavimo kaina . . $198.89 
•J Dabar po 78c. Reg. $25.00 Vertes Šilkiniai Už-
m Reg. $1.50 (XKX) Priegalve 'dangalai ir Mahogony Lampos Dab ar po 99c. Dabar Kaina $14.95 

n , , tciAC P E Č I A I — ŠILDOMIEJE. 
Dabar kaina $52.45, 

Reg. $20.00 vertės cribs Reg. -8.00 Laundry Pečiai 
Dabar po $12.95 Dabar Kaina $4.95 

Reg. $22.50 vertės cribs (Reg. $5.00 Laundry Pečiai 
Dabar po . $13.65! Dabar Kaina $3.25 

Reg. $16.50 vertės cribs ^eg. $7.50 Hot Platės Pečiai 
Dabar po $10.45 Dabar Kairia $5.45 

Turime dar ir daugiau lovų antR e£ $ , 3;9°. H o t P l a t e s P e č i a i 

NAMINIAI BALDAI. 
Reg. $6.50 vertės Leicines Fe~ 

Reg. 20c didele Bliudai 
Po 

rankos po . . . . . . $3.98 pora šimtai visokiu styliu puoduku, to-
Reg. $2.00 Pečines lentynos 

Po $1.19 
rielkaiciu, cukriniu, grietiniai pil
ti, ir kitokiu indu, peilu, kuriuos 

Reg. $2.50 Pečines Lentynos pirkti pigiau negu ištikruju kai-
Po $1.37 „oja, | 

$2.75 Pečines Lentynos j c ^ Manteliai po 7, 9, 10, 14 ir 
*VČA K* ;. • 1 - b 5 ! 16c. Kainos buvo nuo 10 iki 25c. 

Keg. $ .̂!)U uas Heaters \n v , • , , v i - i • i 
Po . . . . . . . • . . . . . $2.29 C y l , n d r a , > ^.-ujd«i8»l»lam-

Reg. $4.50 Gas Heaters I. P°m s l r *'** m V* r e « u , a r e s 

i 
• 
H • 
: • 
• • • 

: 

iki Po S2 Q5Kainos-
Reg. $2.50 Cocoa Dood Mats I j[5c. jSkaurados po 22c. = 

Poa . . . , $1.49 ?.450_ C**^ BMSfcere po $3.39 B 

Reg. $3.00 Cocot Dood Mats 
p V c i no 

Reg. $5.00 Cocoa Dood Mats 
$&i.«FO 

25c. Pečiui pališius . . po 19c. 
15c. Blackinė . . . . . . . . po 9c. 

5 
Visokios rūšies puodai, pilki, ** 

melini, sagonai, skaurados, kavai m 
Reg. $10.50 Gręžiamos Masinos j ^ ^ ^ m u J l i n y č i o 8 ) p r o $ a i ) f e . . 

Vo * b b y rankoms kzdeles, Gas Heaters, S 
Gazui paipos, šepečiui ir šimtai vi- • 
šokiu reikalingu dalyku del namu, J 
dabar laikas juos visus įsigyti kol — 
dabar kainos žemos. 

Reg. $1.75 Rex Dovvn Priegalve|Reg. $50.00 vertės Lampos ir 
Dabar $1.23 Uždangalai už $28.75 

:Reg. $2.50 Dovvn Priegalve Reg. $7.50 vertės Parlor Pedestal 
Dabar $1.48 

Reg. $5.00 Double Priegalves 
Dabar $2.69 

KALDROS. 
Reg. -7.50 Vertės Kaldra 

Dabar kaina . $4.48 
Reg. $9.00 vertės kaldra 

Dabar kaina $5.69 
Reg. $12.00 vertės kaldra 

Dabar kaina $7.48 
Reg. $13.50 vertės kaldra 

M Dabar kaina , $8.95 
J Reg. $15.00 vertės kaldra 
4 Dabar kaina $9.95 

Dabar kaina $4.95 
Turime labai daug atskyrių kė
džių, Supiamuju kedžiu, Parlor | Mat rasai po $5.95 
Stands, Stalu visi bus parduoti užReg. $12.50 vertės Matrasai 

1 * 1 * 1 1 * * 1 • * ' A A . m • 

kuriu sutaupinsime jums % re-
gulares pirkimo kainos. 

MATRASAI 
Reg. $4.50 vertės Vatiniu viršų 

Matrasai Po $2.98 
Reg. $9.50 vertės vatiniu viršų 

tokia kaina kokia pirkti po 98c, 
$1.48, $1.98, $2.48 ir iki $15.00 
visi verti du syk tiek. 

REFRIGERATORS. 
Reg. $35.00 vertės Refrigerator 

Gvarantuojamas kaina $19.95 

Dabar kaina $6.95 
Reg. $15.00 Combination Mat. 

Dabar kaina $8.95 
Reg. $20.00 Vertės Matrasai 

Dabar kaiaa $10.45 
SPRINGSAI. 

Dabar Kaina $8.95 
Reg. $85.00 Ruby Crovvn Range 

Dabar Kaina $55.45 
Reg. $ 110 Darling Comb Range 

Dabar Kaina $69.95 
Reg. $150 Laurel Victory No. 8 

Dabar Kaina . . . . . $97.85 
Reg. $175 Crovvn Comk Range 

Dabar Kaina $148.75 
Reg. $13.50 Derby Oak Šildomas 

Dabar Kaina . J. $8.45 
Reg. $22.50 Index Oak Šildomas 

Dabar Kaina $16.95 
Reg. $30.00 Red Oak Šildomas 

Dabar Kaina . . . . . . $19.89 

Reg. $7.00 Gvarantuojamos gre-
žarnos mašinos po . . . . $4.48 

Reg. $ 12.00 Bicycle Mašinos 
*v •• $8.69; 

Reg. $17.50 Skalb įamos masinos 
1 U . . . . . . . . . . . » • • • w X V . O f 

Reg. 10 centu Pečiu Liftėra • 
° • ^c. 

Reg. $1.00 šluotos 
ro . . . . . . . . . . . . . . . . vvC 

Reg. $1.25 šluotos 
Po 69c. 

Reg. $4.50 Wash Benčiai 

Mediniai bliudai, cukrines, feran-
koms lazdos, tarkos ir kiti reika
lingi dalykai už V2 karnos. 

INDAI 

Reg. $40.00 vertės refrigerators Reg. $ 11.00 Sanitare Springsos 
Kaina ,.' $21.75 Po . . : .k. $6.95 

Reg. $25.00 vertes Wardrobe Reg. $12.00 Saniatre Springsos 
Kaina $16.48 Po $8.45 

$4.98 
Reg. 10c mažos torielkos 

Po 4c 
Apart šitų pečiu dar turime dau- Reg. 15c dideles torielkos 
gybė kitų ant kurių Jums šutau- Po 9c. 
pinsime Y2 kiek už juos mokėsi Reg. 15c dideles Srubines Toriel-Reg. $5.50 Virtuvėms Stalai 
ateinančia žiema. kos po 9cJ Kaina po $2.95 

: 
M 

: 

KĖDĖS. 
Reg. $7.50 Kėdės 

Dabar kaina po . 
Reg. $8.00 kėdės 

Dabar kaina po . 
Reg. T2.00 kėdės 

$4.45 

Dabar kaina po $7.45 

S 

§ DAR YRA ŠIMTAI KITOKIŲ DALYKŲ REIKALINGŲ NAMUI KURIUOS GALIMA GAUTI UŽ NEGIRDĖTAI ŽEMĄ KAINĄ 
; f 11111111 f 111111111111 j 111111111111111 f 111 • 111111111111 a 1112, 

| IŠPARDAVIMAS PRASI- | 
i DEDA *<*&*. 1 

J ŠIANDIENĄ ( 
m Liepos 21-ma 9 vai. ryte 
I | TIKRAI PER 10 DIENU, j 

B MIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIItlIlIlHIIII Illllllllir 

JOHN BALNIS EINA I MANUFACTURING BIZNI UŽTAT VISAS JO ŠTOKAS RAKANDU TURI BŪTI PARDUOTAS. JO PRA
LAIMĖJIMAS YRA JUSU LAIME. GERIAUSIOS VERTES DALYKAI PARSIDUOS 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 

2IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||Į 

S i 
Į Pristatoma Dykai I 
| Visi tavorai nupirkti šioje % 
1 krautuvėj per ši išpardavimą f 
i bus pristatomi dykai į bile | 
E kuria dalį miesto. = 

• 

š 

Geo. W. Wilson. 
Manager in Charge. 4536 South Paulina Street 
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