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Kitaip į Tą Žiuri Bolševikų 
Valdžia 

Nestipriai Laikosi Lenkijos 
Ministerių Kabinetas 

TI TURKŲ SULTANĄ. 

Plečiasi bolševikizmas tarpe 
tarkų. 

Konstantinopolis liepos 21. 
— Svarbiausias turku nacijo-

NETAS. 

Matyt, tarės baigties sultano 
viešpatavimas. 

PRAMATOMA GRAIKŲ-
BULGARŲ KARĖ. 

Graikai daugiau d omo* atkrei
pia i Trakiją. 

i 

Atėnai, liepos Gn 
"ūaiiStu 

Konstantinopolis, liepos 21.; 
miestas Anatolijoje, j _ Praeitą pštadienį čia pas- i kU kariuomenės smarkesnis 

Angora, yra nužiūrimas kaipo 'lapčia parkeliavo iš Prancūze j veikimas prieš turkus naeijo-
nauja islamo sostinė. Angoro- j o s sultaaoiministerių k a b i n - - j n a n s t u s ^ a Ž 0J°J Azijoj kaip-
jo yra susirinkimų vieta emi-U0 pirmininkas (didvsis vezt-i i r sulaikomas, 
sarų iš Indijos ir Persijos. JraS) Damaį Ferid paša. Su! Šiandie Graikija didžiausia 

Čia pranešta, jog emiras j a o parkeliavo ir kiti a t s tos i ! d o m a atkreipia i Trakija. Nes 

• 

ANGUJA PASIŲSIANTI 
BOLŠEVIKAMS ULTIMA-

i TUMĄ. 

BOLŠEVIKAI YRA KITO
KIOS NUOMONĖS. 

Sako, reikia ginti Lenkiją. 

Londonas, liepos 21. — Va
kar Anglijos ministerių kabi
netas turėjo susirinkimą. Ap-' 
kalbėta Rusijos sovietų val
džios atsakymas Anglijai len
kų klausime. 

Atsakymas nepatenkino An-

Jie nori taikinties tik su 
Varšava. 

Varšava, liepos 21. — šian
die lenkams galima sulaukti 
pakvaišusios galvom Talkinin
kai pažada lenkus ginti. Bet 
praktikoje nieko nedaroma. 
Anglija diplomatiniu keliu 
darbuojasi del Lenkijos, kaip 
kituomet yra žadėjusi. Kad glyos vvnausvbes. Nutarta, , . ., ~~1 v,. ', ,.. " , » tuo tarpu bolševiku armijos pranešti (ultimatumo formo- . » . . 

je) sovietų valdžiai, kad toji 
duotų kuoveikiaus galutina 
savo atsakymą, ar darys tai
ki} su Lenkija, ar ne. ^ ' 
Ministerių kabinetas podraug 

nusprendė," kad jei bolševiku 
kariuomenė pereis tikros Len
kijos rubežius, tuomet toksai 
žygis bus priskaitomas prie 
karėo žygio prieš pačius tal
kininkus. I r tuomet talkinin
kai pakilsią ginti Lenkiją. 

Nepasiųsią kariuomenės. 

Išreikšta mintis, jog Lenki
jai svetimų šalių kareiviai ne
reikalingi. Lenkija turinti už
tektinai vyrą. Todėl talkinin
kai lenkams pagelbon neduo
sią kariuomenės. 

Bet vietoje to talkininkai 
lenkams pristatysią kiek rei
kiant pinigų ir karės medžia
gos. Be to, gen. "VVrangeliui ir 
kitiems priešbolševikiniams va 
dams duosią visokią galimą 
paramą. 

Prekybos atnaujinimas. 

Pagaliaus kabineto posėdyje 

I V V C l l , < 

Kaune Dideles Manifestacijos 
Džiaugiamasi Atgavus Vilnių 

ir Kitus Lietuvos Plotus 

Feisal, Sirijos karalius. Kurs 
Angoroj turi kfturis savo at-
stovns-oficierus, yra pažadėjęs 

[MuViapnai Kema' pašai, tur
ku nacijonalistii vadui, duoti 
visokią galimą pagelbą išgel
bėti pasaulio išlamizma. 

Iš pasitikėtinų. versmių pa
tirta, jog nmsulnuanų atstovų 
susirinkime Angoroj pakeltas1 

klausimas proklemuoti karalių 
Ilusseiną, Hedjazo kalifą, vie
toje dabartinio turkų sultano 
Konstantinopoly j . Sakoma, 
Hussein paeinąs tiesiąja linija 
iš Magometo gentkarčių. 

Sulaikomas Trakijoj 
puolimas. 

Graikų puolimas prieš tur
kus nacijonalistus ir bulgaius 
Trakijoje laikinai sulaikomas, 
kol Turkijos sultano vyriausy
bė nepatvirtins talkininkų pa
duotos taikos sutarties. 

Kuomet Įvyks tas faktas, 
tuomet kuoaiškiausiai grai-

visu frontu pažangiuoja. 
Didžiausias vargas tame. 

kad štai vakar bevieliu tele- j kams bus žinoma, ką jie turi 
.grafu iš Maskvos pasiųsta len
kams taika su pastaba, kad 
tori "talkon nesumaišytų talki
ninkai. 

Bolševikai stovi už tai, kad 
Rusijos ir Lenkijos nesutiki
mai — tai ne talkininkų rei
kalas. Su tuo reikalu ypač 
Anglija negali turoti nieko 
bendra. , 

Todėl bolševikai lenkams 
pasiūlo taiką be jokio pašali
nio tarpininkavimo. 

Lenkai, gavę pasiūlymą, tuo 
jaus atlaikė susirinkimą. Ne
žinia kas nutarta. Nes jiems 
nekoktu butu apsilenkti talki- smarkiai plečiasi bolševike 

daryti Trakijoje. Tuomet do
kumentaliai bus paskelbta, 
kam turi prigulėti Trakija. I r 
graikai be atidairos briausis 
prieš Adrianopolį.Gi jei Adria 
nopolio komendantas ims/prie--
sinties, graikai nusiplaus ran
kas liedami žmonių kraują. 

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

Plečiasi bloševikizmas. 
Nežiūrint to, kad graikų ar

mijai Turkijoje neblogiausia 
sekasi, vietos stovyklose tal
kininkų oficierai didžiai susi
rūpinę faktu, kad turkų tarpe 

priėmusieji nuo talkininku tai-! tenai jai grūmoja karė su Bui
kos sutartį Turkijai. !garija. Tai svarbesnis daiktas, 

MinisterM pirmininkas t a | k a i P s u T u r k i j a ^ t i e s -
psčią dienai aplanke sultaną. fta yra žinoma, jog daugiau 
Sultano rūmuose buvo sušauk- i k m P 5;000bulgarų karės veta 
tas svarbus susirinkimas. Da
lyvavo visi parkeliavusieji at
stovai i r sultano namiškiai. 
Tartasi, kas padaryti su taikos 
su i artinu. 

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

Sakoma, pats ministeris pir
mininkas stf sultanu stovi už 
tai, kad patvirtinti sutartį. Nes 
ar taip, a r kitaip bus galas 
Tuikijai. Bet nepatvirtinus 
sutarties gali but d-1 aršiau. 

Todėl krinka sultano kabine
tas ir nežinia, kas bus pradėta 
toliaus. 
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LENKAI ATMUŠĖ BOLŠE
VIKUS VOLINIJOJ. 

Bet evakuoja Kovelį. 

ninku ir priimti bolševikų pa
siūlymą. Juk tuomi butų 
smarkiai nukauta Anglijos di
plomatija. 

Bet imant kitaip, taippat 
bloga. Nes talkininką pagel
bą žadama, tečiaus ji neatei
na. N 

mas. 
Mustapha Kernai paša turi 

užmezgęs ofieijalius ryšius su 
Maskvos valdžia, Lenino atsto
vai atkeliavo Angoron liepos 
6. Bolševikų agentai lengvai 
prieina prie lengvatikių i r iš
naudojamų turkų. Kadangi be 

į kitko jie yra tamsus, tad len 

Varšava. liepos 21. — Senai 
laukiamą g<meralį bolševiku 
puolimą išilgai upės Styr len
kai pilnai a t mušę praeitą pir
madieni, sulig ofieijalio len
kų armijos štabo pranešimo. 

Tenai prieš bolševikus did
vyriškai darbuojas/ septynios 
lenkų divizijos. 

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

ranų iš regulerės bulgarų ar
mijos yra Adrianopolyj. Jir 
ten stovi pagclboje turkam? 

Pačiam AdrlMicpolyj ir apv-
linkėse suskni'cma ligi 40,000 
kariuomenės. 

Graikams gerai vyko kariau
ti prieš turkus nacijonalistus 
Mažojoj A-//joj. Bet jei Bulga
rija pakiltu karėn už Trakiją, 
tuomet graikams išeitų gana 
blogai. Ir režmia kaip jie iš 
to išsisuktu. 

TALKININKAI TIKRIEJI 
GERADARIAI JA™*. 

NAMS. 

Pavedė jiems Nekolajevską ir 
dali Sachalino. 

WASHINGTON, liepos 19. | tūkstančiu lenku kareivių, apie 
1920, "Draugui. ' ' Chicagoie. dešimt j karininkų, keturias ba-

T • i * i i . i. - i terejas, keliasdešimtis kuiko-
Lietuvos Atstovybe yra ga-' 

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

"Šįryt sugrįžo Kaunan tai-

; svaiazių ir KITOS Karo medžia
gos. Mūsiškiai apsupė visas 

i Vilniaus apylinkes. Vakar del 
i Vilniaus atvadavimo buvo di
delė demonstracija Kaune. 
Mūsų kariuomenė paėmė Dru
skininkus, Merkinę, Verėną. 

kos delegacija. Mūsų karino-! Marcinkonis, Valkininkus, 
menė vakar inėjo viena vaka-1 pietų link Vilniaus inčjome 
rop Vilniun. Vievio, Nemen- Sorak-Tatarai. Dvinsko ruožte 
cino ruožte nuginkluota pakri- m u S ų dalis stumiasi priekyn 
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 paaiįųsta liepos 
18 dieną šiaip skamba: 

Vileišis. Lietuvos Misija ir 
Atstovybė 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-
uėti iškilmėmis tą laimėjimą, 

Honolulu, liepos 21. — Iš 
Tokyo gauta žinių, jog talki
ninkų angšfiausioji taryba 
mieste Spa Japonijai pripaži
no pasiimti rusų Si beri jos 
miestą Nikolaje\>ką ir šiauri
nę dali Sachalino salos. 

Be to, .tuose apskričiuose 
jie japonams leido įkurti ka
rines valdžias su tikslu saugo
ti nuo bolševikų savo paval
dinius ir savo šalies reikalus. < 

"Prieš paimant Vilnių. Lan- o drauge ir išnešti tam tikrus 
dvarą ve turėjom smarkia ko nutarimus dėlei Lietuvos Res
vą su lenkais. Yra nukautų, publikos per Suvienytų Vals-
sužestų abiejose pusėse. Inter- tijų pripažinimą, 
navome ties Vilnium apie du Vileišis. 

GELEŽINKELIEČIAMS 
PRIPAŽINTA DAUGIAU 

$600,000,000. 

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

Kitaip ir but negali. Jei ko
kios nors pramonės darbinm-

PASIBAIGĖ STREIKAS 
ITALIJOJE. 

BRANGIAU BUS GELEŽIN- k a m s pripažįstama didesnė uz_ 
KELIAIS VAŽINĖJIMAS. į ( l a r h 9 a r patarnavrmą užmo-

kestis, visuomet už tai turi at-
Darbininku viršininkai konfe- sak>" t i v»saomenė «vo kišer 

ruoja. 

Londonas, liepos 21. — 1-
talijoje pasibaigė geležinkelie
čių streikas po keletos savai
čių bedarbės. 

BULGARIJA MOBILIZUO 
JA NAUJOKUS. 

apkalbėta klausimas prekybos 
- su Rusija Nieko galutina ne- j nie pasiskirsčiusi 

nutarta. Bet čia nuomoniau-
jama, kad kaip ilgai bolševi
kai nesitaikinsią su lenkais, 
taip ilgai Anglija neprade-
sianti išnaujo tarybų su Kras-
sirra prekybos klausime. 

Pasakojama, kad jei Rusijos 
sovietų valdžia šiandie paklau
sytų Anglijos ir taikintusi su 
lenkais, tuomet Anglija ir tal
kininkai imtų tarties patys su 
bolševikais padaryti taikų. 

Prancūzai už lenkus. 

I^enkų spauda tame klausi-' gvai pasiduoda agentų kal-
Kaikufie 

laikraščiai pataria taikinties 
su bolševikais apsilenkiant 
talkininkus. Sako, lenkų tauta 
pati turi ginti savo gyvybę. 
Lloyd George neišgelbės len
kų. -

PADEREWSKI IŠNAUJO 
STOJA POLITIKON. 

Iš Parvžiaus pranešama, 
jog prancūzų parlamente Len- " 

Siūbuoja lenkų ministerių ka
binetas. 

boms ir kurstymams 
Daugel vietose sušaukiami 

turkų susirinkimai. Seka kar
ščiausios kalbos, atkreipiamos 
jpač prieš Angliją. Sakoma, 
jog Anglija artimuose rytuose 
visų nelaimių tikras šaltinis. 

Skelbiami atsiliepimai. 
Turkų nacijona.istų valcičia 

kas savaitė paskelbia karšius 
a-iiiiepimus į turkus. Sustip
rina jiems dvasią. Palaiko juo
se ištvermę. Kaisto sukili-
mnosna prieš talkininkus 

Vienam tokiam atsiliepime, 
pa v., sakoma: 

"Darbuokitės del savo buvu
sios laisvės ir su tikslu išgel
bėti musulmanus nuo anglų ti 

Prasideda susirėmimai su 
graikais. 

kams pripažinti vakarinę Tra
kijos dalį. Talkininkai nepak
lausė. Graikai ima okupuoti 
tą Trakijos/lali. 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 kitų. 

Graikai laikosi pakraščių. 

Graikų kariuomenė kol-kas 
nesileidžia šalies gilumom Lai
kosi jūrių pakraščių, kur ją 

sta- didelės demonstracijos j apsaugoja anglų karės laive-
prieš graikus. Graikijos-Bul-i li«i. 

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 Įvyk-

Paryžius, liejas 21.— Len
kų plenipotentu Paryžiuje vie-

• toje Pateko paskirtas žinomas 
kijos klausime kalbėjęs na- L i f t a s Paderewski. Patek 
msteris pirmininkas Milfe L į ^ ̂  n i r tb t fmi , wt-
K ^ ; . ? 1 ^ ™ ^ - : *?• A^*!kalųministeus. Lenkiją atsto-.ranijos. Tai svarbiausias tiks- *™*^ graikų sodžių Tchu 

vavo augsčiausioj talkininkų las rusų, arabų, kurdų ir toto-lija Maskvai siunčia ultimatu-l, 
taryboj. 

Beiškia, jog Padere\«sk» iš-
rių, kurie susijungs su mumis. 
Atėjo momentas visiems paro- j viena moteriškė 

naujo gryzta lenkų valdžion. \ dyti yeiklumą. Su Lenkija jaw 
Reikia tikif?es toje valdžioje 
atmainų. 

Yra žinią, 

apsidirbta ir sovietų armija 

mą, J r jei sovietų valdžia at
sisakytų taikinties su lenkais, 
tuomet prancūzai visomis prie
monėmis gintų Lenkiją. 

Pasakė: 
"Prancūzija laikys savo žo

dį. Esu tikras, kad ir Ang- jalistai danuiojasi sugriauti.kos sutraukiamos Rumunijos 
lija tam reikalui bus ištiki Į vi*ą lenki] ?i.inisterių kabinę- jfrontan, kur mūsų draugai vei-
ma.'' į tą. įkiai paskelbs generalį streiką.' 

garijos panibežiuose jau Įvy
ksta susikirtimai vienų ir kito 
sargybų. 

Pulk. Daricone pasauktas 
vadovauti bulgarų kariuome
nei šiauriuose nuo Rbodolpbo 
kalnų. 

Du šimtu bulgarų kėsinosi 

nik. Bet graikai bulgarus iš
blaškė. Užmušta du vyra ir 

pasirengusi briauties Persijon 
kad lenkai sooi- ir Mesopotamijon. Kitos spė-

Nauja karė Balkanuose. 
Čia nuonioniaujama, kad 

Balkanuose užsiplieks ir vėl 
nauja karė. Kituomet Bulgari-

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

Trakijos sostinės , Adrir.no-
polio turkų komendantas Jafar 
Tayar turi stiprią armiją. To
je armijoje be turkų yra žy
mus skaitlius ir bulgarų, dau
giausia buvusių kanų vetera
nų. 

Čia tiesiog nenuprantama, 
kas turėtų but, kuomet pakil
tų karė bulgarų KU graikais. 
Nes talkininkai šitiems nega-

ja buvo perspėjusi taikiniu- lėtų gelbėti. Vargiai prieš bul-
kus, kaol jie saugotusi grai- garus pakiltų Jugoslavija. 

Geležinkelių darbo taryba 
Cbicagoje vakar pagaliaus pa
skelbė savo nuosprendį gele
žinkeliečių nžmokesties padi
dinimo klausime. 

Tasai tarybos nuosprendis 
senai buvo laukiamas. 

1,894,287 geležinkeliečiams 
pripažinta 600 milijonų dolie-
rių daugiau nžmokesties per 
metus. 

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

Nes taryba nei" pusės nepa-
>kyrė tiek, kiek darbininkų 
buvo reikalaujama. Abelnai i-
mant, užmokestis padidinta li
gi 21 nuoš. Tuo tarpu kaiku-
rie geležinkeliečiai buvo rei
kalavę ligi 60 nuošimčių dau
giau. 

Svarbus daiktas tas, kart 
darbininkams padidinta užmo
kestis bus mokama ir už pra
eitus tris mėnesius. 

Brangesnis bus važinėjimas. 

Padidinus darbininkams už
mokestį, kompanijoms bus lei-
sta'padidinti mokestį už važi
nėjimą geležinkeliais ir už iš-
vežiojimą-prekių. 

niurni. 
Nebus streiko dabar. 

Nereikia nei aiškinti, kad 
ta padidinta užmokestimi ge
ležinkeliečiai butų patenkinti. 

Jų organizacijų viršininkai 
konferuoja ir, turbūt visą tą 
reikalą paduos darb. Matyt, 
tas klausimas bus paduotas 
referendumui. 

Bet kad greitu laiku strei
ko nebus — tai faktas. Nes 
geležinkeliai vis dar neišėję 
iš po vyriausybės kontrolės. 
Ta kontrolė pilnai pasibaigs 
su rugsėjo 1 diena. Ir tuomet 
čia reikia tikėties nepapras
tų nuotikių, jei didžiuma gele
žinkeliečių pasipriešins naujai 
užmokesčiai. 

LIEPOS 21, 1920. 

Chicago ir priemiesčiai. — Šian
die ir rytoj gražus oras; nepra
matoma atmaina temperatūroje. 

Temperatūra vakar augščiaų/ia 
S5 L: žemiausia — 63 1. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 20 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.84t£ 

.Lietuvos 100 auksinų 2.58 
Tad pasirodo tas, kad ne- V o k i c t i j o s 1 0 0 m a r k i ų 2.58 

užilgo visokie daiktai dar U- lifcak&a 100 markių .65 
bjaus turės pabrangti. Ir pa- Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 20 
sėkmėje tie patys geležinke- Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 70 
liečiai pasijus nepatenkinti Italijos už 1 dol. 17 1. 28 
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b T t V l l KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
ka^dic-na išskyros nedėldienius. 

PRENTMERATOS KAUTA: 
ICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meto . . . . . . . . . • • • * * • 

VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Meto S.OO 

Prenumerata mokasi iškalno. la i -
skaitosi nuo užsirasymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti ir 

senas adresas. Pinigai geriausia slų-
isperkanl kratoje ar esprese "Mo-

aey Order" arba įdedant pinigus į 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Tel. McKinley 6114 

rtuvos ir Lenkijos 
Kare. 

Pasinaudodami savo galybe 
inkai buvo užėmę didelius 

jetavos plotus su miestais: 
einais, Trakais, Vilnium, 

> » t U « . l V , l i U i i i . - 1 1 ttivuiui - . %*—-

ludodami Lenkų pralaimėta 
ire Lietuviai vaduoja savo 
?mes iš po Lenkų ir grasina 
jietuvai jos miestus. 
Lenkų galybės žlugimas ga-

buvo įspėti gaua senai 

lutinai 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. 

Paišinys ir Lenkija. 
Laikraštyj The Chicago Dai

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

Xupieštas dvilypis trobesys 
Sunderland House, Landone, 
kur turi savo raštine tanių 
sąjungos valdyba. 

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

Apačioje p0 tuo paišiniu 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 j visas puses bėga. Iš 
trobesio skleidžiasi nei perkū
nija šauksmai: ginklų! gelbė
kit! ginklų. Po šituo paišiniu 

Lietuvos Laisves Paskola. 
VILNIUS IR BONAI. 

yra parašas 'Sunderland 
ada jau mes rašėme, kad! t r o b a? k u o m e t l enk l? armi-Ja 

nkai geruoju turėtų atiduo- S e n a m a ^gal^nt Lenkijos ru-
Lietuvai visus neteisėtai už-
įtus plotus nuo Dvinsko iki 

iardino. Lenkai to nenorėjo. 
Šiandien tų plotų jie vistiek 

steko. Jei Lenkai tuos plo-

bežių. 
Kaip matome paišinys nuš

viečia nesuteptą teisybe. 
Versailleso taikos sutarti

mi lenkams buvo jsakyta ne
is butų mums atidavę genio-į išeiti iš paskirtų jiems rub'e-

mes būtume likę jų drau-! žių. lankai išėjo Ir užpuolė 
. Bet. Lenkų norėta, kad \ kaiajningas tautas su tikslu 

lietuviai eitų išvien su Ku- \ j&* pavergti. Tuomet tylėjo 
?sais. Lenkų politikams rodė-į tautų sąjunga, talkininkai nu-

kad pasaulis ims taip ne
skęsti Lietuvių, kaip neap-
mčia bolševikų. Noras už

traukti pasaulio neapykantą 
»ant Lietuvos buvo ta:p didc-

, kad tani tikslui Lenkai 
žosi turėti vieną priešą vir-

Sukelti Lietuvius prieš save 
žnkams pasisekė. Vievije, 
iitvarave ir kitur Lietuvių 
iriuoinenė sumušė L:nkus, 

šiek tiek ginklų, suėmė 
reivių. Ar pasiseks Len-

sukelti pr^aulį prieš 
ietuvą, tai labai abejotina. 
Kas kitus skriaudžia, tas 
relia neapykantą prieš save. 

ietuviai neužėmė svetimų žc-
nesisavino svetimų mies-

}. Pasaulis neturi už ką ne
tęsti Lietuvių. 

Karė Lietuvos su Lenkija 
ir tik prasidėjo, o nepasibai-

Todel mums nėra ką sku
bintis krykštauti. Vilniuje lk>l-

svikai vis-gi tebėra. Jie paža
do pasitraukti iš mus žemės, 
it dar nepasitraukė. 
P-no Bronislovo K. Balučio 

»legramos labai džiaugsmin
gos. Jis neabejoja apie Rusų 

tikimybę. 
Ponia Bronislovienė Balu-

I tienė yra rusė. Jis nebūtų jos 
vedęs, jei nebūtų įtikėjęs ru-

I sais. Bet mes galime truputį 
ieiau žiūrėti j dalykus. 
Prasidėję karę turime žiūrė

ti, kad ją laimėtume. Vilties 
irime daug ir geros. Bet dar

bo ir turto turime pridėti dar 
Į daugiau. Lietuvoje kas gyvas 

iri įtempti visas savo jiegas. 
tes šičia Amerikoje duokime 

liniginės paramos. 
Klausiamas, ko pirmiausiai 

reikia karėje, Napoleonas I 
įatsakė "Pinigų." Klausiamas, 

reikia paskui, jis pridėjo 

sidavė nematą tų lenkų pra-
jovų. 

Bet lenkai pagaiiaus prili
po liepto galą. Susidūrė jie 
su stipresniu priešininku. Pri
versti jie bėgti i nuosavus ru
bežius, savos žemėn. Ir štai 
tautų sąjungoje ir talkinin
kuose pakeltas trukšnias gel
bėti lenkus. 

Kam-gi juos gelbėti? Ar to
dėl, kad jie vejami iš svetimų 
žemių? Ar gal todėl, kad jie 
priverčiami pasitraustl savon 
šalin? 

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

Paskutinieji įvykiai Lietu
voje pripildo mūsų visų šir
dis džiaugsminga viltimi. Len
kų imperijalizmas sukniužo. 
Taika tarp demokratinės Lie
tuvos respublikos ir Rusijos 
Sovietų pasirašyta 12 liepos. 
Teisėtas lietuvių reikalavimas 
del Vilniaus ir Gardino paten
kintas. Lietuvos kariuomenės 
pulkai, vydami pakrikusius 
lenkus, žengia į senąjį Vilnių, 
Lietuvos didmiest'. Veltui lan
kai kasė mums duobę — pa
tys įgriuvo. Veltui stengėsi, 
eikvodami milijonus, per pa
saulinę spaudą teisybę užden
gti. Tiesa buvo mūsų pusėje, 
rausų pusėje ir laimėjimas. Lie 
tuvos užrubežinė politika su
tinka pilną pritarimą alijantų. 
Akivaizdoje šių išimtinos 
svarbos faktų ir mes būdami 
čia, Amerikoje, už jurių, ma
rių, negalime likti vien pa
tenkintų žiūrėtojų rolėje. Ne 
delnų plojimais ir šauksmais 
' ' Valio'' turime pas i rod yt i: 
plojimų ir šauksmų Lietuvai 
nereikia. Reikia nuritinti pra
dėtąjį darbo kalną, kad visa 
Lietuva pajustų: reikia prie 
šios linksmos progos visiems 
be išimties po vieną laisvės 
boną nusipirkti, o tie kur dar 
nepirko ir kažko dar lankia 
—užsykį bent dn bonn priva
lo jgyti. Tai ir visam pasko
los darbui butų galas. Taip, 
tat privalome pasielgti, jei ne
norime vėjavaikio vardą Įgyti, 
bet vardą rimto Lietuvos sta
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 Misijįa nevieną sykį 
yra pareiškusi: jeigu ameri
kiečiai sukels 5 nūl. 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
vimas Vilniaus, reikalinga bu-

Kristaus Kančios 
Losimas. 

Teatras gali- atkartoti gerus 
ir blogus, linksmus ir verks
mingus žmonių veiksmus. Sun
kiausias uždavinys būdavo at
kartoti Kristaus kančia. To 
uždavinio nei geriausi pa^au-
lije artistai negalėdavo taip 
gerai atlikti, kaip sodiečiai 
kaimo Oberammergan Bava
rijoje, kuri yra Vokietijos da
lis. Bet t;e sodiečiai Kristaus 
kančią lošdavo tiktai kas 
dešimti metai. Prn«š lošiant 
jie rengdavosi maldomis ir 
pasninku. 

Kadangi dabar via 1!)20 me
tai, vienas amerikietis siū
lė Oberammergiečiams* pinigų, 
kad jie važiuotų į Ameriką ir 
čia loštų Kristaus kančią, bet 
jie neapsėmė. 

Daugelis lošėjų tapo karėje 
sužeisti. Rikardas Lang lošda 
vo Lozoriaus rolę. Jis tapo 

l " Pinigų." Klausiamas, ko ga-< nušautas. Viso labo užmuštų A. L R. K Kunigų S-gos pinu. smė iki gyvai * galvai 

iš to kaimo yra 70 vyrų. An
tanas Lang, kuris lošdavo 
Kristaus rol? ii diduma stam
besniųjų lošėju tebėra gyvi. 
Daugiausiai trūksta muzikan
tų. Bet sodžiaus viršininkas 
tikisi kada nors vėl sutvarky
siąs visą lošimą. 
Panašų lošimą rengia prance. 

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

KUNIGU SEIMAS. 
A. L. R. K. Kunigu S-gos me

tinis ir Visuotinas A. L. 
B. E. Kunigų Seimas. 

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 reikalę pasidaugi
na. Juk ir pats Vilnius ir jo 
apielįnkės, pasiliuosnodamos 
nuo lenkų okupacijos, maldau-
TO nrcncn n a r a m n e 
s— — — f. J Į — . — . u ^ — .,-*-— r---
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 abejonhr. Norėsite 
grįžti gimtųjų vietų atlanky
ti, — negi važiuosite be bo-
no?!! 

Kai-kas, atidėliodamas pir
kimą bonų, nepateisinamai tei-
sindavos nenorįs rizikuoti, nes 
tai lenkai, tai rusai užimsiu 
Lietuvą. Dabar tam neva pa
siteisinimui nebėra pamato. 
Lenkų pavojus daigo amžinai. 
Rusų Sovietai pasirašę taikos 
sutartį su Lietuva veja, kaip 
ir mes, paspringusius lenkus 
ir pripažino pilną Lietuvos ne-
priklausamybę, gvarantįloda
mi jos neliečiamybę. Tai rei
škia ką norsM Jeigu Rusijos 
bolševikai pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę ir Lietuvos 
teisingus teritorijalius reika
lavimus, kodėl tad nepripa
žįsta visi čionvkščiai lietuviai, i 

* ' i 

tadgi ir socijalistai Lietuvos! 
reikalo — laisvės paskolos?; 
Gana, rodos, teorijomis dan
gstytis, laikas imtis praktikos 
darbo. Momentas yra taip rim
tas, rytojus dar rimtesnis. Į-
tempkime visas savo mora
les ir materijales pąjiegas? Te-
nelieka mūsų tarpe nei vieno 
be bono. 

Lietuvos Misija. 
257 W. 71st Str. 

New York, N. Y. 

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

tai — mes prezidentu rinksim;» 
ne kr. demokratą, bet soc. de
mokratą, tik ne soc. demokra
tą rusų komunistų kvapo gau
dytoją, bet lietuvi 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-

Geguiės 26 d. 
Didžiumai nubalsavus svar

stomas skubus žemės reformos 
projektas. Soc. demokr. prane- j jektą priima. Soc. Dem. susi-
ša, kad jie nebalsuosią tame i laiko nuo balsavimo, 
reikale. (Mat jie reikalavo, 
kad Seimas atidėtų tą dalyką 

Skirstosi 12 vai. nakties. 

Gegužės 28 d. 
Manimi 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, tai geriausia miesto 

:: > .,:i!-.;avi!;.--:i,::Jls nišku~ir;s0de> M S t e u k o k i *>m k l a u ' 
žeinių, esančių privatinėse. *>{oW š a l ė l u gyvauti . 

ant toliau; girdi, jie su tuo 
klausimu da nesusipažinę ge
rai. Turbūt, jie niekados ir ne-
susipažins su juo, nes jiems tie 
dalykai nelabai rupi. Kas kita 
riaušės sukelti. Tai jų pašau
kimas. V. K.). 

Projektą puidctais skaito 
Rimka (s. L). Su nekuriais 
projekto punktais nesutinka 
Žemės l'kio ir Užsienių lai-
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 pavienieins kas 
nors projekte nepatinka Eina 
diskusijos. Iš jų paaiškėjo, 
kad beveik visų yra vienoda 
nuomonė, kad butu sustabdy-' 

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 
Parašė 

Vystanti Sakelė 
Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio 

Norėdami 
suokite: 

gauti Adre-

DiAUGAS" FUBL. m. 
1800 W. 46th Str. 

Chicago, DL 
• • •"••". . • , . • • g 

rankose. Tas įstatymas su ne
kurtomis pataisomis priimtas. 
Jis įgyja galią nuo priėmimo 
dienos. 

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

Soc. demok. pasiūlymas ne-
i priimtas. \ 

Svarstomas įstatymas apie 
pr. vi tinęs ukes ir kaip jąs 
normuoti. Privatinei ūkei pa
likta 50 dešimtinių. Projektas 
priimtas. 

y^'r.vd ginčai del Panemunės 
bvlos ištvrimo. Paduodami į-

Vakariniame^ posėdyje svar - | v a i i c s buįaLŠaulys. (kr. dem.) 
siūlo išrinkti tam tikri komi
sijų. Siūlymas pri-mias Į ko-

STEIGIAMOJO SEIMO 
DARBAI. 
Gegužės 21 a. 

Skaitoma Laikinoji Konsti
tucija. Prie tos progos Čapin-
skis (soc. demok.) prirodinė
ja, kad Lietuvai nėra reikalo 
rinkti prezidentą: tai, girdi, 
yra atgyvenęs savo laiką da
lykas. Jo darbą atliksiąs Sei
mo pirmininkas. Ministerių 
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. 

i 
Gegužės 22 d. 

Kiną rinkimas seniūnų su
eigos. Bėgamiems Seimo rei-

Atsibus šįmet liepos 28 ir ,29 kalams nubalsuota 50,000 auk. 
avanso. * 

Skaitomas 

stomas L. Vals. Laikinosios 
konstitucijos projektas. Priė
jus prie punkto apie vykdo
mąją valdžšį — 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 G balsais prieš 
vieną pripažino, kad reikia 
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 tas nežinia, 
ar ilgai be jo apsieis. Jis siū
lo projektą atiduoti komisijai j ; 
da sykį peržiūrėti. 

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

Kaupas (kr. dem.) juokingu1* 
būdu kritikuoja soc. demokr. 

išrmkt; mSî ą įsrmkta i i^iKnes; 

-s 

TEISINGOS DRABUŽIU 
RAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišenių;. Gvarantuojame kad i 
sutaupinsime jurus 10% iki 59% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurir 
dalykai mažiau negu wholesal« 
kainos. 

Vyru Ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 

' bet neatsišaukti siutai Ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng 
ir kitokio styiiaus 132.50 iki 960 
Pamatykite mušu specijale eile 

' siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.5%, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Menuos vii-

' nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 Ir augš-
čiau. Vyrtt kelines $4. ir augšdiau. 

* Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 

| Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne 

, dėliomis iki 6 vai. vakar*. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

s •• 

smok Gerą Amatą. Už 
dirbk S35 iki $75 Sakaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai 
cių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTEK SCHOOTJ 
1M> N. Stele Str. 

Kampas Lake str. ant 4 tu lubų 

OR. J. SUNSLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4930 W. 18 Bt 

Kamp. 49 Oornt 
Bes. \Xm W. 4B A ' — 

Telefonas Cicero MM 
Ofiso Cicero 49 

KALBAI 
• • — J I 

PRANEŠIMAS 
dr. M. T. STRK0L1S i 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas < 
Perkolia ofisą i People Teatrą 

1616 \V. 47 Str. Tel. Boul. MO 
Valandos: 1 iki 2 po pietų. ; 

i t> iki i vak. Nędėi. 1© iki 12 ryte. 
Bes. 2*14 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKialey 263 

• • V * » • « ' • • " « • • • • • • » 

8 -
Tetefonas Boulevard 91 f9 

OR. G. KASPUTIS 
•a 

Ii 

DEKTISTAS 
3331 & Hateted Str. 

VALANDOS: 9—12 A M. 
1_6; 7 _ « p. M. 

St - M , Drorer 

. Dr.C.Z.Vezelis x 
i LIETUVIS DEHTISTAS 
Į Valandos: suo 9 ryto Ud 9 *•*. 

Seredomis nuo 4 lys 9 vakare -
4719 SO. ASHLAND AVENUK, 

47-»« 

E S, NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflau Ir Gyralmo riet* 

Ant Viršaus Galvenai State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki • 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
M 

—K 

d. Pittsburgh, Pa. 
Visi gerbiami ir brangų^ 

Broliai Kunigai šiuomi užkvie 
čiami pribūti ir dalyvauti. 

Labai svarbus »šių dienu, 
mūsų pačių ir mūsų žmonių — 

amnestijos pro
jektas. Vėl smarkus ginčai d e l - . ^ ^ ^ ^.vk turi da; 
lenkų ir Panemunės kareivių j u< s i šku rnUą -̂ gfc į, d a r k o . 

Jei jau, girdi, taupinti pini- c r D C į ¥ . j r c i y n i v i o 
j,us, tai nereikia no; in.inistpvi.i OLIIULMIC OAf U AMui 
pirmininko, tik reikia, ' kad | 
F^iino pirmininkas turėtų tris j 
galvas sau. už prezidentą ir 
ministerių pirmininką. "()po-
cicija prieš prezidentų"' —sa
ko jis — "gali būti ir iš tos 
I usės, kad jaučiama, jog nei 
Trnokis noi T^mia* neliks iš 
rinkti Lietuvos pr^identu." 

Draugelis (kr. dem.) ' 'Tas 
prezidento klausimas, kiek jau 

« ~ 

sukilėlių. 
"Darbo Federacijos 

J.P.WAUCHES 
ATT0HRE7 AT LAW 

LSETUTB ADVOKATAS 
Mtt 8. WOOD 

7M W. ISth S _ 
CBCAOO. 

» - — 

nariai 
visų lietuvių, reikalai verste j smarkiai pasipriešino, kad ne
verčia mus visus dalyvauti butų suteiktas paHiiosavimas 
viršminėtame Seime. i arkliavagiams ir žmogžu-

Apie kitus seimą paliečian |džiams. Jų reikalavimas ptt 
čius dalykus bus pranešta to • imtas, 
liau. į Mirties bausmė }»naikinima. 

misijoj "persvarstyti. Kas link 
brangumo, tai jis labai mažai'? 
b? augiau gali kainuoti mūsų J 
valstybei, kiek p?raai Tcainuvo.S^ . , < , , , - , . „ , . 

,,. . , 1S01 S. Asmasd A v. Chicago 
H.T»SQ pasituiti::vs Londone, > _ , ,. . . , 
dabar Seimo'atst«>vas ^pins-Įj Kn̂ r-v- )*-!->« estvės 
I as. Bet del to dar nerei*k'a. 

Smetonos gerai pritaikinti a.k itat 
) bus palengvinimu del Just; ftkig. 
( Kuorvet t-, kenti n<:o gaivos skau-
/ dėjimo, kuomet raidės liejas 1 Stru 
( fv. kuomet skaitai ar siuv: ar »$.• 
; Sai. tai tuomet yra ženklas, kad 
į reikia Jums akiniu. Maso 15 metų 
) oatyrimas priduos Jums renauv.a 
) patarnavimą ui prieinama kana 
< net taip žemai net iki $3.M. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

S, D. LACHAW!CZ 
U ET r VYS GRABORtTJS 

itarnauj-u. !.iir;o!i:T*»e Ko pttfautfa, 
i<»;U3ic rr.f'd*iu ats'.*auktl. o to»no 
2.114 W. M PI. Ofcicago. IB. 

a-

:<.,-.<o«s i !»!»><. \ir^ PUM'o aptloko*. 

kad t«s 1/osdono atstovybe, 
Kun. M. J. Urbonas. Jos vietų užims kalėjimo bau-j Lietuvai nereikia. Taip pat 

'lai neišsigąsta sof. dninokra-

li.in!h«ri- 1* 
T*mrkrh> j 

Valaidos: Ipe 
ral. vakar» 
mis Ir PetnyClo 

1.%, 10. 17 ir 18 
mano parsis. 
r vai tfcrvto Ik! • 
tipd^in*. Sererto-

Kt-Mil. t138 Im<openden<Y Btrd. 
Tfl«fonas Van B«ren 2*4 

DR. i A. am, 
V.UMX» K7dytn}M Ir ekUiugas 
Kpf«rijaM«itsj» MoVrtfku. TrrOcsj 
Vaiko ir iftsn strasiftsj MgĘ 

VĄAJUIVAB: 1*—U r*fe * - « pa 
|MH :—« vak. VeMttosssk i»—tt Ą. 
Onsss: MSS4 Ro. H a l i n a KL, 
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CHICAGOJE. 
KiTAUKMOS ŠVENTĖS. 

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

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

MIESTE LABAI AIKVOJA-
MAS MAISTAS. 

NOVENA ŠV. ONOS BAŽ 
NYČIOJE. 

Tėvai Domininkonai veda pa
maldas. 

tai praneša sveikumo ko-
misijonierius. 

Šv. Onos bažnyčioje, Brigh-
ton Park, praeitą sekmadienį 
Tėvai Domininkonai (misijo-
noriai) pradėj0 noveną prie 
Šv. Onos. Nbvenos pamaldos 
pasibaigs ateinant] pirmadie
nį. 

^ * . t * i " * » t * t i<tt?^ vakarai? |vyk?-
ta procesija, kurioje nešama 
tos šventosios kaulai. 

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

SALIŪNAI VIS DAE NEIŠ
EINA IŠ MADOS. 

Vienam iš jų ir vėl nužudy
tas žmogus. 

Oiicagoje be jokio reikalo 
kasdien tiek daug maisto su
naikinama, kad tuo mai<tu, 
butų galima pavalgidynti de-
V * A* A. 1 ~ ± v * X—. * . . 

SiuiitS tuKMOitcių i.rf:vliiU. 
'Taip sako sveikumo komisi-

jonierius Dr. K/;xrt$on. 
Municipalėn atmatų j.-tai-

gon kasdien suvežama 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 
mėsą žmonės galėtų pavartoti 
sekantiems valgymams, bet ne 
mesti laukan be jokios atodai
ros. , 

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

Dr. Robertson už tai kalti
na šeimininkei*. Jis sako, jog 
vvrai kartais ir gana sunkiai I *u kumštimi pažaimėn. Tasai 
uždirba pinigus. Kad. tuo t s x > m i n l , o "' m°->au> min"'' 
pu moterys be pasigailėjimo 
aikvoja. 

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

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

Taip neturi but. 

Liepos 14 dieną pas mus 
atsilankė svetys iš Lietuvos 
kun. J. Meškauskas, Žemai
čių Seminarijos profesorius. 
J is papasakojo apie dabisrtini 
socijalj ir ekonomini Lietu
vos stovį, ragindamas ir A-
merikos lietuvius 

jų tikslus, pradės skaitlingiau 
priklausyti. 

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

Veikimas. 

REKALAUJA. 

REIKALINGI 
Vyrai ir Vaikai dirbti Pack-f 
ging House 

EETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

Iki šiol veikimas buvo kaip-
ir apmiręs. Dabar pamu-u 

prisidėti | p r a ( ieda judėti, 
prie tojo darbo, tai yra per-

W1NDERE» BUVO PAŠAU
KTAS TEISMAN. 

Užvakar teisman buvo pa
šauktas žmogžudis TVanderer, 
kurs nužudė savo moterį ir 
nežinomą vyrą, katruo mėgi
no pridengti savo piktą dar
bą. 

Teismas jam paskyrė du ad
vokatu. 

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

Aną vakarą saliune po num. 
3844 Cottage Grove ave. Jo
hn Mahoney, 5813 So. Morgan 
gat., nužudę George Dorgau, 
buvusį kareivį iš Srreator, III. 

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

Veteranas to nepadarė. Tuo
met Malioney prišokęs trenkė 

Pasibaigė šokiai. Malioney ir 
kelis* kitus policija pačmė sa
vo globon. 

kant bonus ir dedant savo pi
nigus į Lietuvos pramonę bei 
bankns. Panaaakmn t a l n n a t 
ir apie rinkimus į Steigiamą
jį Seimą ir pirmųjų dienų dar
bus. Per prakalbą buvo ren
kamos aukos: sušelpti Lietu
vos Darbo Federaciją (Krik
ščionių Darb. Organizacijai) 
ir ginantiems Lietuvos neprik
lausomybę ateitininkams. 

Aukas sudėjo sekantieji: 
Po $5.00: P. Misiūnas, S.'Bra
zauskas ir AjSabaskienė. 

Po 12.00: 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. Nalivaiką, P. Ta-

I š GHICA6BS UETOViy 
KOLONUŲ. 

DAINOS MYLĖTOJŲ 
DOMEI. 

STEIGIAMAS FONDAS KO
VAI PRIEŠ ŽIŪRĖJĘS. 

Sveikumo komisijonieriaus 
Dr. Bohertsono sumanymu 
Cliicagojo steigiamas fondas 
kovai prieš žiurkrs, kurios 
miestui daro didelius nuosto
lius irplatina tarpe žmonių vi
sokias užkračiamąsias ligas* 

Iš to feodo bus duodamos! 
/loT^T^OK; fi(it>»C t/ •> T*t ii» 

L. Vyčių Chicagos Apskr. 
choras, kurio tikslas yra ksl-
ti lietuvių dainą, šaukia pirmą 
po vakacijų susirinkimą, kuris 
Įvyks liepos 23 d., 7 vai. vaka
re. Mark "VVliite Sąuare parko 
svetainėje. Visi seni nariai, 
buvusieji ir norintieji būti na
riais, kviečiami skaitlingai su
važiuoti. 

Taipgi visi rėmėjai ir kuo
pų Chicagos Apskričio valdy
bos ir visi Vyčių veikėjai ne-
namirškite šio svarbaus susi-
rinkimo. 

Bus kalbama apie privatinį 
choro išvažiavimą ir praneš
ta daug svarbių <3alykų. 

Apskričio Valdyba. 

talka, J . Skrabulis, J . Mika
lonis, J. Dubonis, J . Šerkš-
nis, J . Kunickis, J . Grigaliū
nas, J . Šimkus. J . Vadaliauc-
kis, J . Lebonas, K. Rimkus, J . 
Kumža, A. Pažėra, O, Vedec-
kienė, J . Libauskis, P.. Siber-
skis, J . Rudis, J. Tamius, D. 
Šoka, A. Malšauskis, L. Mi-
llers, A. Radevičius, M. Po
cienė, P. Kalainienė, P . Po
cius, S. Stalnionis, V. Ugne-
vičius, P. Šneras, B. Trekše-
lis, B. Stankus ir U. 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 iuuiu, kurį sudai
navo visa publika. 

Krūmelis 

Štai, trys savaitės atgal Šv. 
Petro ir Poįvilo draugija buvo 
įrengus pikniką. 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 ilgą išvažia
vimų virtinę. Labai puiku. Ge
rai butų, kad ir rudenio sulau
kę nesėdėtų rankas sudėję, o 
griebtųsi už darbo rnigdami 
vakarus su. programomis bei 
Įvairiais pamarginimais. 

Stoka vienybės. • 

Gal niekur nėra taip stcka 
vienybės kaip čia. Netik par-
tyviai žmonės nesutaria, bet 
tas pats yra irsu vienų pažiū
rų žmonėmis. Veikėjai, turbūt, 
nepermato ir pamiršę yra, jog 
vienybėje galybė. Kam, kam, 
bet katalikams tik jau reiktų 
sutarti. Nesutikimai kyla, tan-

REIKALTNGAS VARGONI
NINKAS. 

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

Kreiptis šiuo adresu: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada 

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Dėti viršelius ant asmple cases. 
Prityrę ir neprityrę. Darbas atlie
kamas aut 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. 

R E I A A L I N G I LJSIJSJCKIAI. 

mošiunas, A. Gundies, K. Var- fkiausia, susirinkimose. Kai-
kurie įsižeidžia tuo, kodėl ma
no įnešimas liko neįvykdintas, 
arba persistatydamas šarve 
" a š daug galiu." Geriau te
gul kiti tave ir tavo veikimą 
pamato ir pasako, kad esi ga
bus, o ne pačiam girties. 
Grįžtant prio to, kodėl mano 

mesimas liko neįvykdintas, 
reikia atsiminti, kau jei tuom 
sykiu liko neįvykdintas, bus 
įvykdintas kitą sykį, o nebūti 
priešingam * kito" sumanymui 
arba tuojau rašyti i ^ik raiš
čius kitus užgaunančias kores
pondencijas. Laikraščių skai
tytojai nori teisingų žinių. Y-
patiški nesutikimai bei viso
kios nesąmonės neturi būti 
rašomos į laikraščius. Ginčai 
ir nesutikimai, tankiausia, kyla 
iš mūsų pačių nesusipratimo 
bei gero ap^i uostymo. 

LEIBERIAI REIKALINGI 
PBIE FABRIKO DARBO. 
DARBAS PRIE MAŠINOS 
IR TRITK'O. GEROS AL
GOS. 

ATSIŠAUKITE — EM-
PLOYMENT DEPT. 

Taupink rytoj - ir praded 
šiandie. Šis yra JŪSŲ 
draugiškas Valstijinis Bankas, 

Pinigai yra siunčiam i Lie
tuvą ir i vis?. ...'.':• '7".lis 

svieto. Laivakortės 
ant visų linijų. 

CENTRAL MANIlFACTtlBING DISTRIGT 
BANK 

i i 12 West 35-th Street 
, Tarutį Virš »6.<H*0,00u.0v 

A STATE BANK 
Atdaru Panedėliais, Seredoms ir Subatoius vakarais 

A^MINISTRATORKOS 
PARDAVIMAS. 

ACME STEEL GOODS 00. 
2834 ARCHER AVE. 

siuemi praiii'šam. kad pagal nus
prendimą Probate Ceurt'o Cook Cou-
n t y . I l l ini . lv <«aUL<- M Į K F T . A n K I F -
\VKY., taipgi žinoma- kaipo Mike 
Jadkiewk-z. mirusio, barusio vyro 
Veronikos Yadkien'icz. dabar Veroni
ka Czepalis, du namai ir viešas lo- j 
tas. visi po numeriu No. 1SS7 W. 47 ' 
STREET CHICAGO, ILLINOIS, tur
tas viršminėto mirusio, bus paniuo- | 
tas ketverto. Liepos 22. It20. 11 toje 
vai. ryte, po No. 57 W. Monroe Str. 
Chicajro. 111. ant antru lubų. del ap
mokėjimo skoiu priklausanfin *»s- Į 
tinui Baziukui ir kitiems skolinin
kams mirusio. Norintieji pirkti at 
silankykite 

J. P. VTAITCHES. 
Advokatas del 

Justino Baiiuko. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. MargSfi Street 

CHICAGO, n . i«ow 
Telefonas Yarts B6S9 

Valandos: — 8 lkl 11 tS ryto: 
I po pietį} lkl 8 rak. Nadėllo-
mis nuo S iki 8 vaL vakarą. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. ' 
39th & STEWAET 

ROCKFORD, ILL. 

CICERO, ILL. 

L. .Vyčių 14 kp. savaitinis m-
Kirinkimas įvyks seredoje, liepos 
21 d., 8 vai. vakare. 

Valdyba, 

IŠ BRIDGEPORT0. 

Liepos 21 L. Vyčių 16 kp. j-
\->kjs svarbus susirinkimas, kuria-

kaslitik atei-
/</>T70-r»rvw fi(ir»ic 1/o-rtiit <1a'l 

giausia išnaikins tų hįaiirybiu!1110 reikės svarstjti 
. • „,:„ itimiMo L. Vvėiu seimo. Bus ren-

zinuKau^ įnamių. i .-. - . . . . 
" , . __ . , .karna koainja pagaminti «eimu! 

Tan fondan $600 davė f.*«.-;inciimų< T a i p R i t u r W l l 0 n u t a r t , 
vi.ių skerdyklų firmos ir javiju l . shlwilli0 a t s t o v ą į £m į r ko 
sandelių kompanijos. 

S * * n : J ; » N » 5 

| 4 FETRATIS & CO. 
M o B V G A G r 

. r * r ?--r A r.[ N ' m . \ M . .. 

į tvSOKAU AMtRiCAk BuRMt 

i f 

j ar Kiųsimo atstovą j 
į ki;; snųsimc atstovą j seimį ir ko-
j pa ar vieni. Tad-gi malonėsite 
skairiing i nusirinkti. 

, P a M U ^aip^i ir. pusmetinę 
kurie nesate užsjmokėjv 
. •jnlmrfiiTln alailyg'iiti už 

organą "Vy'j-
N Kulys va>*. 

::/ iite 

BIZNIERIAI GARSINKITE 

(Pataiga). 

Parapija. 

Nors lietuvių skaičius ir ne
mažas, bet parapija nedidelė. 
Kaip kitur, taip ir eia randa
si tokių, kurie nežino patys 
kuoru esą ir kam tiki. Jei visi 
išvieno 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 parapijom] 
duosnumu į vieniniiką mėne
sių liko atmokėta virš šešių 
tūkstančių dol. sko'os. Joi ir 
toliaus taip gerai viskas eis, 
neužilgo bus staiom> nauja, 
didesnė bažnyčia. 

Draugijos. 

Iki šiol drau|ij«'.> 
mirdavo, kitos gimdavo 
geriausia gyvuoja S L. R. K. 
A. 137 kp. J i taip p a s e k m i n -
gai augo, kad pagalio; net no
rėjo skilti. Bet dabar girdėti 
vėl, jog pasiliks taip kaip bu
vo. 

Nors Vyvių 33 kp. nuo senai 
gyvuoja, M nėn- diJ/.musia 
K <ia tikėti, ka<4 ateityj vis 

įkas p a g e r i , sii>ipr*tęf jaum-

gy-Tad daugiaus vienybėj 
venkime, daugiau mastykime, 
o mažiaus kitus purvais drab
stykime. Visi išvien ir santai
koj veikdami, daug daugiaus 
galėsime nuveikti ir tas vei
kimas bus pasekniingesnis. 

Senas Rorcfordietis. 

REIKALINGI 

Visokios klesos darbininkai 
prie packing plautos. Nepap
rastai geros darbo sąlygos. 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGI 

WSSTVILLS> H i . 

r»crms:rs vy™? vnlcms 

Jei rastųsi mus mieste ga-
bns satirikas, tai vienas galė
tų prirašyti didžiausį juokų 
laikraštį iš mūsų tautininkų-
įiezaležninkų gyvenimo. 

Vienas nezaležninkų klebo
nas, "atsinrafavęs" pas tauti
ninkus su savo žmona ir sū
num, žada įkurti čia, turbūt 
tautininkams, klioštorių, o sū
nų mokinti kunigauti. Todėl 
Westvillės nezaložninkų pačiu
tės jau rengiasi pradėti nešti 
kiaušinius. Mat. kur šviežia, 
ten gardu, nes senasis nezalož
ninkų vyskupas jau visai ima 

įsmukti, ttusibankrutijęs su kir-
kuže, nusisamdęs vieno saliu-

vienos nininko "šendę". pradėjo mo-
l)abar]kinti kai-ktirių vaikus. Sako, 

nors vaikus mokysiu, tik ko,tai 
ir jis pats nežino, bet iš \Vest-
villės neisiu. Kaikurie juokda 
riai sako, kad neužilgo neza-
ležninkiĮ vyskupui prisieis im
ti pike ir mula ir leistiem j 
žemes auglių kasti. Ne-gi ba
dausi. Jei taip atsitiktų, tai 
žymiai atpigtų "VVestvillėj 
kiaušiniai. 

Pautotilis. 

Leiberiai prie keleto geni dar
bų. 

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

arba 
2338 S. Western Ave. 

Tartla MM 

mm 
A.SHBŠH0 

Turtu p*t3rrtmą 
moterių ligose: ra-
peatingai prižiū
riu lirose ir kudt-

£i kj Uuke Ugo*. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė «tvo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas (UIOTŲ. motery ir vy
ru ligu. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo ? iki S:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

] V. W. RUTKAUSKAS • 
i 1 
J 

\ 29 South La SaUe Street j 

I 
I 

ADVOKATAS 
Ofisai Didmiesty!: 

S 
K a n t a m «M 

TeL Oeatral 

S365 So. Halsted 8t.. Ohlcago. m. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama.: antliikoa ir Uetim&kos 

kalbn, aritmetikos, knygvedystes, ete-
nografijoa, typowrtttos, ptrklybos tei-
tių, S«r. Valat. istorijoa, abelnos isto
rijos, ateografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, aailiaraiystės. 

Mokinimo valandos: nuo • ryto lkl 
4 valandos po pietų; vakarais ano ( 
lkl 10 vaL 

3106 So. EžteZ 2\.. C^L 

1 
8 

• Vakarais, 812 W. 33 S t j 
M&l 

PASFORTT; BLANKAS 
PILDOME 

DYKAL 

Paieftkau savo puseserės Onos Jan
kaitis, paeinančios 1S Kvedainča 
parap. Norėčiau su ja susirašinėti. 
Ji pati ar kas apie pa Mn<v»« pra
neškite šiuo adresu: 

STAMSLOVAS PORDC. 
1529 Wont»tMth Avc. 

Cliiraen Hciįchts. III. 

Baltk- Consoltatioa Baremn, Inc. 
SS 80. P t i t o m 8 t Oitoago. 

Boom 200 

ANT fARDAVIMO, 

Dr. 0 . VATrUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIV SPEC1AIJSTAS 

Psleosrina vteq akt« 
tempime kas yr» 
pri«fau*1mi »kau.1A-
•'•:.,' , a , V O S . « V 8 l j f U -
.10. *ptemln:o. «*r-
votom». t¥.md**Hv 

Ir nisi<fejr<Mlttt k&rMln akic krrivos »ky« 
katerakto, oemiegto; netikra* akis inrtedam. 
Daroma eciamiaas . ktr.i parodantis ma-
iiauaia* kiaidaa. Akiniai pritaikos;! teisia-
ptl. toli rr «Hi matantiems paįrelbata. Berę*-
kit* savo regėjimo ir valkos einaailus mo
kyklon. Valandos: nuo 12 lkl 8 vakaro. N*-
d̂ iiomK nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 
1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 

Teaef ooa» Draver I 

Dr. L L MAKARAS 

niiįvi m caER.\i. 
Parduodam Ir mainom namus, lė

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS « OO. 

3114 S. Halsted st., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
naujas žieminis pečius ant kietų an
glių ir vaikų veameJis. ĮSva&uoju 
užtat parduodu. Atsiiauklte: 

JADVYGA MICKEVIČIENE, 
4SM S. .VUrJifsHd Ave. 

— 
FURNI6L4I AfTT PARDA

VIMO. 
Parsiduoda greitu laika. 
1405 50 Ct. Oieero. IU. 

*ta proj?a gauti gražų 
dviem pagyvenimais murini namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir 
moe klesos knv-gynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, i 
maudynės abejuose pagv-venimuo-
•e, basementas, akmens pamatai 
2 pėdų ir 18 colių storas. Grindį? 
basemente cementinės. Garu šildo 
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo. 1-mas pagyvenimų — pir 
mos klesos knygynes ir cigarų 
krautuvė kampas 47-tos ir Wood 
gatvw Grindjs muro. durįs ir lan
gai ąžuoliniai.* 2-mc ]>agyvciiinie 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parduosiu namą ir hiziij viduti
ne kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europį. Atsišaukite tuojaus j 

P. MAKAREWICZ) 

1757 W. 47 gat. Chicago, UI. 

»> 
I 

Lietuvis Gydyto)** lt 
•ssJĮsjssi MM* 8a, lOtUcsa Ava, 

TMrttomr railma UI Ir PSflasM SMV 
Chfcagoj: 4&16 Be. Woo* Str. 

' Tik Ketvarce rakake nw 5l38 Iki ?M 

šišvi 
S. BIEŽIS. 

LltTTl-MS GYDYTOJAS IR 
CBIRi'ROAS 

2201 Wc¥t 22nd Street 
ll 6222 
l Vi'. 42nd StTWT 

Tel. McKinley 4988 

» — — M 

DR. 6, M. GLASER 
rraktikiioja SS metai 

OfitMf, Si 48 So. Morgan St 
Kerte S2-ro St, Cblca*©, Dt 

SPBCIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki t po pietų, nuo * iki 8 valan
da vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 2 po pist 

Telefonas Yardi <8t i 

http://Illini.lv
file:///Vest-


DRAUGAS "reiiadičEis. liepos _'l 1920 

F 

J 
: 
P 
T 

» 

i 

lllllliniinilllllllllllIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IlillitslIl&lillililiiliiiiiiiHiliiliiii 

j Pradedant ŠIANDIEN Liepos 21-mą, 9 Vai. Ryte 
Didelis Appraisers 

iš BIZNIO 
V 

IŠPARDAVIMAS 

i 

» 

2 UlllllllllllUlItlIlIlIlIlIlIlUlllllllllllllllIUIIIIIIIIL 
= = 

• f DIDELIS ATIDARYMAS | 
5 i Didžiojo Išpardavimo | 

1 1 ŠIANDIENĄ ( 
fi s Liepos 21-ma 9 A. M. per | 
S = 10 dienu tiktai. § 
• 1 i 
• iiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiii 

Esa Priversti Paaukoti visą savo $15000 .00 Stoc'ką 
• 

Susidedantį iš Rakandų, Divonų, Karpetų ir Naminių Baldų Krautuvės 

JOHN BALNIS & PUNDINAS 
4536 SOUTH PAULINA STREET 

JlllilIiHIlIlIUHMIilHMHIIIIIIIiMHiimilHIIIIHII 

= Lai niekas neužlaiko Jus nuo § 

(DYKAI! DYKAI!Į 
5 Gražios dovanos kiekvienam § 
| kuris atsilankys per si ispar- | 
i davimą. = 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

Šis visas stockas tapo atiduotas ant mielaširdystės žmonių per Fumiture Sales Co., of Chicago Appraisers and Adjusters kad butu parduotas j 10 dienu nežiūrint ant kainos. 

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 į šalj ir ateik ant šio išparda

vimo šiandiena. Vienas dohens atstos trijų vertės. 

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

s • • s 
• 
• 

i 

LINOLEUMS — DrVONAI. 
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 Linoleum LOVOS. 

VAIKU VEŽIMĖLIAI. ™f%"' J~ ' " " ^ u F y d . " R e š ' S13.50 Vertės Lovos 
Reg. $2.50 Vaiku Vežim. . . 98c. Reg. $65.00 (9x12) '* L Daįar

n
k*ina ••.•••••• * 9 ' 4 5 

Reg. $7.50 vaiku vežim. . . $4.95 Axminster Divonas . . $31.45 R e& P ; 0 0 v e r l e s l o v o s į Dabar kaina $12.48 
R * $10.00 vaiky vežim. $7.48 j į * $75 ( 9 * W ^ J % * * R e g . $30.00 vertės lovos 
Reg. $15.00 vaiku vežim. $10.48 " - , $6.,„ (36x72) Rūgs. ?4.45( j ^ g g | J g ^ 
Reg. $35.00 vaiku vežim. $19.98 PARLOR SETAI. Reg- $37.50 vertės lovos 
Reg. $40.00 vaiku vežim. $24.45 R $250.00 Melini, Mulberry! B a ^ r . ^ n a •.••„•• * 2 4 9 S 

Reg. $45.00 vaiku vežim. $26.98 Velour ar.Tapestry Queen Anne R < * L
$73f.verles B r a s s ™L0S

A - PEČIAI - ŠILDOMIEJE. 
Reg. $60.00 valku vežim. $37.69 3 | m o t u Pa r lor Setai _ D į " ^mi ; • • v.- ^ZAS

 R m . m , , p .. . 
Pardavimo karna . . $169.85 R e g f2m v e r , e s c n b s „, ac

 R e & , 8 ° 2 U u n d r y P e C , a ' . « p 
Dabar po $12.95 Dabar Kama $4.95 p-PRIEGALVES. 

Reg. $13.50 Sanitares Springsos \ NAMINIAI BALDAL Reg. 20c didele Bliudai 
L ™ . : • - • - : : : : : • • $7-48lReg. $6.50 vertės LeicineŠ Fe- Po s 14c 
Reg. $6.00 Vaikams Lopšiai r a nko s po $3.98 pora šimtai visokiu styKu puoduku, to-

P o $3.98 Reg. $2.00 Pečines lentynos rieftaičiu, cukriniu, grieriuiai pil-
Po $1.19 ti, ir kitokiu indu, peilu, kuriuos 

Reg. $2.50 Pečines Lentynos pirkti pigiau negu ištikruju kai-
Po, $1.37 noja. i 

Reg. $2.75 Pečines Lentynos U į | į ^ y ^ ^ % ]Q j Ą n 

n * °^W ct\ 'n ' ' I I *i.o3 \fc Kainos buvo nuo 10 iki 25c. 
Keg. $3.DU bas Heaters r v i • i L ^ J I • I 

p ' »2 /O Lylindrai,- globęs, uždangalai tam-
Reg. $4.50Gas Heaters ' ' , P01115 i r [l * * •* Vi r e 8 u I a r e s 

Po $2.95k a m o s-
Reg. $2.50 Cocoa Dood Mats j 5 c - Skaurados po 22c 

p o a $1.49 $4-50 Cerpet Syvęepers po $3.39 
Reg. $3.00 Cocot Dood Mats' ^ įįįįį P ^ " 8 • • P° ^ 

p $1 Aol Dc. blackine . . po Uc 
Reg. $5.00 Cocoa Dpod Mats y ^ ̂  p u M ^ 

n *IA*CA r>" -•' »* v* melini, sagonai, skaurados, kavai Reg. $10.^0 Gręžiamos Masinos i m b r i k a i j m t t 3 i l i y č i o 8 , p r o s a i > {e_ 
rankoms lazdeles, Gas Heaters, o 

$187.75 R e £ L
$22-50 ver t^s c r i b s _ „ Rekl*'3!?™dry P e Č i a i *o oc R ^ : i l ^ . v ^ t r a n t u o j a r a 0 c f / o GazJpaipos, šepečiui ir šimtai vi-v* * * v* 

Reg. $300.00 Setai 
Ree. $1.00 Leader Priegalve Pardavimo kaina . . »15/.#d["~S" r •««/.,. iŠ i Vlz *o oe - c /xo 

Po . 69c. Reg. $350.00 Setai L ? f c C ~V~V ^lUS
 Q ^ ^ TH'^ v - R 

i Reg. $1.25 (XX) Pnegalve Pardavimo kaina . . $198.89 R e § ' ^ ve.rtes c n b s
 e i n i B % *7™ .** ̂ ^ PecLaį , _ • % $ , 2 ° ° B , C y c I e M a S H K*. fiQ,dabar laikas juos visus įsigyti kol 

• Dabar po 78c Keg. $25.00 Vertes Šilkiniai Už- D a b a r *> ' • $ 1 0 ' 4 5
 n Dabar Kama . $5.45 ^o . . . . . . . . $8.69 d a W k a i n o $ ž e m o s > 

S Reg. $1.50 (XKX) Priegalve dangalai ir Mahogony Lampos turime dar ir daugiau lovų antReg- $ , 3 -0° Hot Platės Pečiai Reg. $17.50 bkalbiamos masinos 
• Dabarpo 99c Dabar Kaina $14,95 kuriu sutaupysime jums % re- n Dabar Kama $8.95 ™ • • - • • • 5 1 0 - 8 7 

H Reg. $1.75 Rex Down Priegalve Reg. $50.00 vertės Lampos irlgulares pirkimo kainos. R e §- $85.00 Ruby Crown Range Keg. IU centu Pečiu Liftera 
• Dabar $1.23 Uždangalai už $28.75 U 1 ™ . . t . Dabar Kama $55.45 _ Po 4 c 
3 Reg. $2.50 Down Priegalve Reg. $7.50 vertės Parlor Pedestal 

Daba $1.48 

MATRASAI. Reg. $110 Darling Comb Range Reg- S1-0 0 ^ l u o t o s 

Dabar kaina $4.95 Ref, $ 4 5 ° D
verles Vatimu

e
V

0
ir

0
s" Dabar Kama $69.95 Po 59c 

• 

Reg. $5.00 Double Priegalves !
T u • p laH • d „ # a t , • ^ D

 M a ^ P ° " • • " , • : ^ ? 8 Reg. $150 Uurel Victory No! P ^ g ̂ ' 2 5 š l u o t o s 

S J L . «9 CQ |«nme labai daug atskyriu ke-Reg. $9.50 vertes vatiniu virsu;. 5abar Kaina $97.85 ° ° * * * * ^^c-Dabar $2.69 J - c • - f 7*- "Z T ^ ; ^ 7 "? vcriCb Y m i l u u
# ; i r^C U a b a r Kama $97.85 D

 l K},A •••- •: • • • ;.-. 
? ^fu' SuP iamUiU. k k d B i ' J

 P S 5 ^ „ ^ i T K / P 0 - * •• Y, * • ' ?5*95Reg. $175 Crovvn Comk RangeR ef $ 4 - 5 0 W a s h ^ ^ a i 
KALDROS. 

Reg. -7.50 Vertės Kai 
Dabar kaina 

Reg. $9.00 vertės kaldra 

Stands, Stalu visi bus parduoti už Reg. $12.50 vertės Matrasai 5abar Kaina Po $2.95 
feran-
reika 

REFRIGERATORS. INDAI. 

KĖDĖS. 

Reg. $7.50 Kėdės 
Dabar kaina po $4.45 

Reg. $8.00 kėdės 
Dabar kaina po $4.98 

Reg. r2.00 kėdės 
Dabar kaina po $7.45 

Reg. $15.00 vertės kaldra Reg. $25.00 vertes Wardrobe iReg. $12.00 Saniatre Springsos pinsime y2 kiek už juos mokėsi Reg. 15c dideles Srubines Toriel-Reg. $5.50 Virtuvėms Stalai 
Dabar kaina $9.95 Kaina $16.48 Po S S. 4 5 ateinančia žiema. I kos po 9cJ Kaina po $2.95 

* Dabar kaina $5.69 
J Reg. $12.00 vertės kaldra Reg. $35.00 vertės Refrigerator 

I Dabar kaina $7.48 Gvarantuojamas kaina $19.95 
Reg. $13.50 vertės kaldra iReg. $40.00 vertės refrigerators Reg. $11.00 Sanitare Springsos 

Dabar kaina $8.95 Kaina $21.75 Po $6.95 

Reg 
Reg $20.00 Vertės Matrasai J D a b a r K a i n a j R 9 5 

D a b a r k a m a * 1 0 ' 4 5 p e g . $30.00 Red Oak Šildomas 
SPRINGSAI. n u i e i o o o R e § - '0c mažos torielkos 

Uabar Kama $19.89 p . 
Apart šitų pečiu dar turime dau- Reg. 15c dideles torielkos 
gybė kitu ant kurių Jums šutau- Po 9c 

DAR YRA ŠIMTAI KITOKIŲ DALYKŲ REIKALINGŲ NAMUI KURIUOS GALIMA GAUTI UŽ NEGIRDĖTAI ŽEMĄ KAINĄ 

m 

! 

ŠIANDIENA 
=. Liepos 21-ma 9 vai. ryte 
I TIKRAI PER 10 DItNU. I 

tiiiiimiiiiiiiiiiHiinuiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

The Fumiture Company's Appraisers and Adjusters Išpardavimas Krautuvėj 

John Balnis & Pundinas 
4536 South Paulina Street ' 

| krautuvėj per ši išpardavimą Į 
| bus pristatomi dykai j bile I 
| kuria dalį̂  miesto. i 

1 Geo . W. W i k o c . 1 
= M a n a g r r in C h a r ^ e . = 
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