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Menki Graikų Žygiai
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Turkijoje
Graikai Gali Sulaukti Susi

krimtimo
DIDELIS GRAIKŲ U2SIMO- 

JIMAS PRIEŠ TURKUS.

Graikams eina pagelbon ang
lai.

Konstantinopolis, birž. 29 
(suvėlinta). — Graikų armijos 
pavykintai Smirnos fronte 
skaitomi tik įžanginiais vei
kimais išvystyti didelę ofen- 
syvų prieš • turkus nrtcijona- 
listus.

šiandie graikų transporti
niai laivai atvežė daug ka
riuomenės į Pandermin ir ten 
Išsodino. Jie su anglų pagel
iai mėgins ištiesti savo fron
tų mio Pandermin ligi Smir
nos, per 100 mylių, ir tuomet 
pasileisti per Anatolijų.

Kitų talkininkų atsinešimns 
į turkus Inbai ii įdomus. Atro
do. kad jie bus tik kai|s> tė- 
mytojai.

Prancūzija jiaslmrb' neskait
lingų bur; savo kononijų ka
reivių j Samsun, Juodųjų jg-

Su liepos 1 d. atskiri “Drau
go** numeriai pardavinėjami 
no po 2c.. bet po 3 centus.

Nėra reikalo čia aiškinti, 
kodėl Įvyko ta atmaina, Nes 
visi gerai žino, kaip šiandie 
yra brangi visokia laikraš 
čiams spausdinti medžiaga.

Kiti laikraščiai jau seniau 
pabranginti. Mes tai padarėme 
tik dabar, kad sumažinti sun- • 

žmonėms laikrast).
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' LYGIOS TEISĖS VISIEMS 
PALESTINOJE.
* -

- Taip yra parėdę anglai.

DARBININKAI PRIEŠINA 
SI RADIKALAMS.

Gundomi atsisako streikuoti.
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DEMOKRATŲ PLATFOR
MOJE NEBUS PALIESTA 

PROHIBICUA.

Bus padėtas tautų sąjungos
klausimas.

rių pakraščiuose. Gi itnJni 
pranešė, kad jie pasitenkina 
dabartine ekonomine padėtimi 
Turkijoje ir čia neprisiųsi:; 
savo kareivių.

Turkų

Graikai tomis 
aigyrė žymiais

klaidos.

dienomis pa 
pažaugiavi 

nuris Smirnos fronte. Prane
št* apie didelius savo r.u 
veiktus ten darbus.

Tiesa, knd jie ten pasivaro 
pirmyn gerokai. Bet taipgi 
tiesa, kad jie -neatliko dide
lio žygio.

Turkų naeijonalistų vadas 
pailarė klaidų. Jia dvi savo 
armijos divizijas iš Smirnos

frmito pasiuntė Ismido fron
tas prieš anglus. Buvo nori
mu įveikti ten anglus ir pas
kui turkai nacijonnlistai čio
nai, Konstnntinoixilyj, turėjo 
paveržti snltano ^vakV-ią- •

Tečiaua tie nacijotuilirių 
pienai nepavyko. Padalytu 
didelė klaidu.

Apie tą klaidą patyrė grai- 
Iul. Ir jie kuoveikinns 
leido pirmyn Smirnos 
te. Korydami pirmyn 
kaitlingiis turkų būrius.

Taip jie nužygiavo 20 my
lių ir buvo priversti sustoti. 
Nes susidūrė su sknitlingo- 
nėmis turkų spėkomis.

Graikai apsistojo, a|isikasč 
ir šiandie skelbia, jog jie kou- 
nnliduojn frontą. Bet tikrai 
[Uisukius jie Inūkia, ar kurtais 
turkai ne padalys daugiau 
kokių kĮaidų. Tuomet grai
kams ir vėl butų progos į Kil
ties pirmyn.

Turbut. graikams blogai.

čia nuomoniaujamn, kad ar 
graikams kaytais nėra 
g^i. Girdima, kad 
juos m* tik sulaikę. Is«t 
dnr juos atblokšti atgal, 
prisieiti graikams bėgti 
iš kur jie yra atėję.

Reikia žinoti, knd Mustapha 
Kėniai juiša turi stiprią ir ge
rai apginkluotą kariuomenę 
katra gali ilgai laikyt ics 
prieš galingesnį jjriešininką.

Graikija, talkininkams 
džiaut, pakėlė karę prieš 
kus. Bet kas Ims, jei ji 
karės nelaimės. Kas gi 
tuomet atlygins už paneštus 
nuostolius.

bin
tu rkai 

gali 
Gali 
ten,

lei- 
tur- 
tos 
jai

San Francisco, Cal., liepos 
1. — Demokratų partijos su
važiavimo komitetas, kuris ga
minti partijos platformą, at
metė visokius kaip “sausųjų, 
taip “slapiųjų” reikalavimus 
plat fonnon padėti svaigalų 
probibieijos klausimą.

Bet užtaigi komitetas suti
ko platformon jmdėti tautų 
sąjungos klausimą. Tasai 
klausimas svarbiausias parti
jai <įniktas. Ne* norima, kad 
Suv. Valstijos tautų sąjungon 
įstotų in* jokių iš. savo pusės 
pareiškutMf. Tuo tarpu n*ptt- 
blikonų partijn yra tam griež
tai priešinga.

Platformai! bus padėta ir 
Airijai užuojauta' ir patari
mas, kad Airija savo nepri
klausomybės klausimą paves
tų išrišti tautų sąjungai.

Kalbama, jog pro'itbirijos 
liausimas bus aptarinmas 
pačioj konvencijoj. Nes nei 
viena pusė nenori užsileisti.

šiandie bus sknitomn jilat- 
forma. Ir tuojaus seks nomi- 
navitnae kandidato į praziden- 
tus. Kandidntais į preziden
tus nori būt keliolika žmonių.

Valstybė* sekretorius Colbv 
tvirtina, kad jei prezidentas 
Wilsonas išreikštų norą kanrlt- 
duoti, jis vienbalsiai butų lio- 
minuotas konvencijoje.

Londonas, j liepos 1. — Ang
lijos atigslasis kotnisijunierius 
Palestinoje yra Sir llerbert 
Sanmel. Tomis dienomis jis 
iš Palestinos atvyko lx>ndo- 
nnn. Jis užtikrino, knd nonę 
Palestinoje riuošiama žydams 
valstybė, tekiau* tenai nežy
doms gyventojams pilnai ap- 

’ draudžiamos teisė*.
' * P*<,<..-!’n(|ii visn

reikalus mėgina patvarkyti 
taip,‘kad Įstatymų akiveizdo- 
je butų lygus visi gyventojai, 
kaip tai žydai, arabai (musul
monai) ir krikščionys. , 

Nežydai žemvaldžiai nebus 
atsavinti uuo savo žemės. Vi
siems žmonėms ateivystė bus 
npdransta.Aalies valdymas bus 
pastatytas an1 angščiausiojo 
laipsnio. Pirmąją vietą turės 
užimti ekonominiai reikalai ir 
gyventojų sveikumas.

DESCHANEL BUVO PARY 
ŽIUJE.

Paryžius, liepos 1. — Tomis 
dienomis Paryžiun apsilankė 
prezidentas Dcschanel, kurs y- 
ra išvažiavęs Normandijon.

Po konferencijos su ministe- 
riu pirmininku jis vėl išva
žiavo Normandijon.

Sakoma Iruujpoj, ateityj vi
sai sugryšięs Paryžiun. Nes 
esąs sveikas.

WRANGEL TURI BERD 
JANSKĄ.

Sevastopolis, liepos 1. — 
Priešjiolšrvi k inė lai ri uomenė, 
kurini vadovauja gen. Wrau
gei. pažangiuoja pietinėj Ru
sijoj. Pnėmė miestų Berdjnn- 
ską.

NEPAPRASTAS PADĖJI 
MAS RUMUNIJOJE.

Nežinia iš kur žmonės ima pi
nigų.

Chicagiečiai Sveikina Arkivys 
kūpą Mannix

PIRKITE KARĖS T A UTY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.8.).

ARKIVYSKUPAS STOVI UŽ 
AIRIJOS NEPRIKLAUSO

MYBĘ.

Tuo tikiu keliauja jis Airijon.
Birželio 30 d. vakaro An- 

drtorinm teatre, (’hiraguji*, 
cliicagiečiai sutiko ir pasvei
kino didelį airių tauto* jmU- 
rijotą ir garsų už darbinin
kų teises kovotojų Australi 
jos Arkivyskupų Muunix.

Teatro pyko didelė nmnifes-

LIEPOS 1, 1920.

('hicsgn ir apylinke — šian
die grafus oras ir( šilčiau; iisn- 
die vskarr* ar rytoj IsoidaTu: 
giisusinai ir lietus.

Vakar nugSruuiūoji temperatū
ra buvo 78 lsijisnūu; icniiamuop 
-i *» I*

Banlė teka 5:18; leidžiasi 829. 
Mėnulis teka 8:32 vakare.

locija, kuomet nnt pagrindų 
pasirodė Arkivyskupas drau
ge su mūrų Arkivvsknpu,
daugeliu pralotų ir žymiausių 
Chicagos piliečių su miesto 
majoru Tlioinpsonu. t

Musų Arkivyskupas Jurgis 
V. M m ulelei n skaitlingi; pu
blikų siųmžindino su Arki- 
vyskupų Manais. Gi majoras 
Thompaon miesto virau jį 
pasveikino.

Arkivyskupas Marinis pir- 
miausin savo kailio j e ;rrisimi- 
nė nnotikį. knip jis buvo į- 
rkųstas šios šalies vyriausy
bei uį tai, buk kelionės metu 
nepakilęs, kuomet garlaivy) 
protą Suv. Valstijų himnas.

Sakė:
“Nekuomet aš taip notia i- 

r Iri n u ir netarčiau reikalo «— • 
teisi n ties arba aiškinties. Aš 
esu vadinamas išdavikas ir 

t* ’ 1ŠTTVV ♦ a «i r

neištikimas Britanijo.* impe
rijai. Bet aš nekuomet nejia 
vadintas jiniku, kokino gulė
čiau tikrai Imti, jei turėčiau

“Aš žinau tiktai vieną na 
cijonnlj himną, gi tas yra 
“Dieve Saugok Airiją.” Ke
liauju Airijon išmokti kitą 
giesmę. Tni airių kareivių 
gieamę.
“Esu išvadintas iš sanktua- 

riumo kovoti už airių laisvę 
nežiūrint užsi|>uldinėjimų 
spaudos ir angių propagan
distų. katrie yra blogi kaip 
Australijoje, taip Amerikoje.

“Aš noriu pagerbti prezi
dentą Wilsoną už jo išreikštas 
mintis ir lodžius kas link visų 
tautų laisvės. Yjiar tuos: TtL 
gu visur viešpatauja teisybė, 
paremta žmonių norai*.

“Jei karinis Wilsonas pa
miršo tuos žodžius, dc Va
lerą jų nepamiršo.“

Bukarestai, birž. 12. (kores
pondencija). — visa Rumuni
ja paliesta spekuliacijos vil
nies. Tas tikrins ingalėti pab
rangusį pragyvenimą, kurs 
kankina lygiai knip turtinguo
sius, taip vargdienius.

Pragyvenimo {uibriuigimas 
Rumunijoje buvo pakėlęs ke
letu streikų. Bet, kaip ir kitose 
Europos šalyse, čia žmonės ne- 
murfint įmini*: lodini* iuiiriiti 
pinigų, perkasi dailius drabu
žius ir duug rėdosi.

Turtingos rumunų moterys 
kns metai kelia kurtus aplan
ko Paryžių ir iš tenai parsive
ža kuopuošninusių parėdnlų, n 
valinių ir visokių drabužių.

Reikia žinoti, knd pertek
liaus daiktų čia įvežimas už
draustas, už tuos daiktus ima
ma* augštas muitas. Bet daž
nai arba su uždraudimu apsi- 
lenkiama arba augštns muitas 
užmokamas.

Pavogti princesės mantiniai.

Praeitų* Žiemų princesė Elz
bieta buvo iškeliav įsi Pary
žiun ir tenai prioipirkusi brau-

i

J

Rymas. liepos 1. — Radika
lai socijnlistai birželio 29 čia 
paskelbė general; darbinin 
kiuns streikų. Sus|x*nduotn 
daug darbų. Bet ne visi darbi
ninkai klausti radikalų. Tą die
nų labai iškilmingai buvo pa
minėta šv. Petro šventė, ne
žiūrint paskelbto streiko.

Tų pačių dieną 
durim federacijos ir soči ialistu f 
pui 11jo,-> i \ kilumusius valdy - 
bos turėjo susirinkimų gene ra
lio streiko klausime. Socijalh- 
tai karštai stovėjo už straiką, 
katrų jie buvo paskelbę. Bet 
federacijonistai buvo priešin
gi.

Pu trumpų jmsiltirimų fede- 
racijonistni nesutiko su soci- 
jalistų norais, k apleido susi
rinkimų.

Reiškia, nekas išeis iš tu 
socijalistų paskelbto streiko.

Krassino Nuomonė Apie Rusiją 
ir Talkininkus

TIKRAI BUS ATNAUJINTA 
PREKYBA SU RUSIJA.

Krassin sako, kad talkininkai 
to pageidauja.

London. liepos 1 (Rašo tmg-
genora’*-.* i |tj, lai k r. korespondentas), —

PAMESTA BOMBA TIES 
PARLAMENTO RŪMAIS.

Tokyo, liejMJs 1. — Ties ja
ponų |uirlnnientu mumis 
mesta bomba. Plyšdama 
griovė ritmus. Nelaimių 
žmonėmis ne j vyko.

JMI- 
ap

St!

ANGLAI VISUR PRIEINA.4
Londonas*, liepos 1. — i^iik- 

laštis Times praneša, jog vie
na stipri anglų kompanija sa
vo kontrolėn paėmė visų na
vigaciją Dunojuje.

ŽUVO DARBININKAS.

Mark Manufai’turlng Co. 
dirbtuvėje nnt slenkančio kui
lio (keltuvo) nukrito darbinin
kai O. Pruter. žuvo nnt vie
tos.

j Jugoslaviją važiuojant pavog
ta jos siuntiniai sii drabužinis.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrius tūkstančiams ru
munų yra išdnlinęs visokių 
drabužių. Bet dauguma tų 
drabužių kažkuokiuo keliu at 
sidurę į kratuves.

Krautuvėse galima atrasti 
tiktai amerikoniška* avalines. 
Tos avalinės čia jmrditrinėja- 
mos nuo $-1 ligi $8 piginu, 
knip Amerikoje.

Moteriški parėdai, katrie 
pirmiuu kainavo 200 leisų ar
ba $35, šiandie kainuoja 2. 
1)00 leist; (Rumunijos pinigai).

Kabineto nariams vargas.

Visokios rųŠies darbinin
kams padidintos užmokesty.*. 
Ir profesijų žmonės <lnro ge
nia pinigus.

Bet prasčiausiai už visus ki
tus apmokanti aktorini. Žino
ma Rumunijoje komedijinė ak
torė .M. Gittrgos ;>cr mėse.-j 
uždirba vos J.fMMl leisų. Muzi
kai artistai itž vakarą ]Miima 
nuo 20 ligi 50 leisų.

Ruirfunijoje aktoriams var
gas. Nes kratomųjų paveikslų 
pramanė neišvystyta.

Daug vargo turi kabineto 
nariai. Nes jie turi pasitenkin
ti prieškarinėmis algomis, ši
tie žmonės tai bent vargsta.

gių drabužių. Parvažiavo ji-r nors valdo viešpatijų. Nes vie
nai namo susikrimtusi. Pcr! Apatijos iždas pustušti.0.

, -

“E«n pilnn* viltie*, kml voi 
kiai bus ulmiujinlu prekyba 
pasaulio su Rusija.’’ sakė bot- 
šėrikų valdžios atstovas Kra
ssin. kurs turėjo pasikalbėji- 
ir»i su mano draugiu

Krassin atsisako duoti ko
kių nors informacijų laikraš
tininkams. Nes jis Anglijos 
vyriausybei pasižadėjęs susi- 
laikyti informuoti pasaulį a- 
pie veliama* prekybos kinu- 
siine tarybas.

“Prekyba Rusijos jau įkū
nyta sn Sknndnnavijn.” pa
sakojo Krassin mano drau
gui.” Švedijos kompanijos nuo 
musų užsisakė visokių prekių 
už 15 milijonų kronerų (nor
maliai puspenkto 
dolierių) ir dūlis 
jau pasiųsta per 
Revelį, Estonijon.

“Anglijos pirkliui 
šutiniui su mumis i 
prekybinius ryšius. Ir. mano 
nuomom*, jie tą padarys, ne
žiūrint to. jei nepavyks čia 
mums su politikinėmis tary
bomis.

“Prancūzai pirkliui irgi pa
geidaujami. Mes norime pir
kliauti sii prancūzais, nors jų 
atsisakymas mus visai nepa
žeistų. Nes lai visa ką mes 
galėtume gauti Prancūzijoje, 
galime rauti ir visur kitur.

Ves prekybą ir amerikonai.
“Amerikos išdirbėjai ir 

prekių siuntėjai pageidauju 
atnaujinti sentikius su Rusi
jos turgavietėmis. Bet jie kul
kas nežino, kaip pradėsią tą 
darbų — ar susinešiu tiesio
giniai, ar gnl su nnglų pagel- 
ha.
“Tikrai pasakius, prekyba 

neturi nieko bendra su politi- 
kiniais ^antikinis. Mes turime 
žalios medžiagos. Mes galime 
gvnrantimti 15 milijonų to
nų visokio maisto ir žaliosios 
medžiugos. Bet to visa mes 
negalėtume pagnminti, kol no- 
įsigįsirm* nuosuvų transporti
nių laivų ir kol savo žemdir-l 
btų neaprupinsime reikalingo-1 
mis žemdirbystėm mušinomis. Į 

“Siiprnnfama, išpradžių už 
atvežiniiuis mums preke* 
me* mokėsime auksu. Ir ster. 
gsimės kuoveikiuu.* pagaminti 
savų prekių.“

Priversti veikti Rytuose.
Pidiezdamn*** politikinius 

klausimus Krassin sakė:
“Ministeris pirmininką* IJ- 

oyd George klausė manės «. 
pie musų atainešinių kas link 
propagandos Rytuose, inėnius 
Turkiją, Persiją ir, abelnai. A- 
rijų. AŠ atsakinu, knd kaip 
ilgai talkininkai rems lenkus 
ir gen. tVrangelį, katrie vei
kiu prieš mus, mes esame pri
versti ką-nors tokio daryti.

“Aš jį mėginai intikinti,jog

milijardo 
tų pn-kių 
Stoti iną j

i mielai 
užmegzti

taika >u Rusija raiškia taiką 
Europoje ir Azijoje.

Atgavo kubilinius laivus.
“Mes buvom užėmę Persi

jos uostą Engeli. Kum tai! 
Atsiimt: 4t) žibalo kubilinių 
laivų, kutnios ten nubugdė 
gen. Denikino arini jn pagel b- 
.-tint anglams. Juk Rūkti žilHi
las mums butų Im* jokios ver
tės neturint tų laivų. Ir kuo
met mes atgavome tuos lai
vus, šiandie nėra musų ka
riuomenės Persijoje. Taip piu 
sakiau pačiam Lloyd George- 
ui.

“Lloyd (o*org<* reikalauja 
sugrąžinti anglimis privatines 
nuosavylies, kokios prarastos 
revoliucijos metu. Tas jo reL 

■ kulavimns yra knipir ultiina- 
tunins. Mes gi sutinkame tų 
padaryti. Bet tiktai po nuo- 
dugniaurių tardymų. Nes yra 
at.-itikiraų, knd turtingi rusai 
prieš revoliucijų savo nuosa- 
vylws yra pavislę aiigliiins, 
arba kitiems svetimšaliams, 
šituokiuuse atsitikimuose toks 
piisielginuis ĮirieŠiugas musų 
nacijomdizacijos politikai.

Viskas taikos taryboms.
“ Kaip musu viešųjų sk*dų, 

taip privntinin reikalų klausi-* 
niai t uratų Imt uptariami tik 
laikos taryboM», ty. generalėj 
taikos konferencijoj talkiom* 
kų su RusijiL

“Suprantama, tokioj kouf<> 
reneoijoj mes dčtumėm savo 
kuntr-reikalavimus už pada
rytus mums nuostolius admi
rolo Kolčuku, gen. Yudeničo, 
gen. Denikino, gen Wrange- 
lio ir pačių talkininkų.
“Musų liaudis neguli sup

rasti. kmlol svetimų šalių ka
pitalistui. katrie prakišo pi
nigų revoliucijos metu, reika
lingi butų atlyginimo, kuomet 
rusams valstiečiams, katrie 
lygini daug nukentėjo nuo tų 
kapitalistų, turėtų l>ut atsa
kytas koks nors atlyginimas.

Norima atlyginimo nuo Vokie
tijos.

“Musų liaudis jokiuo bud ii 
negali suprasti fakto, jog to
kios šalys, kaip Italija ir Ser
bija, neskaitant kitų šalių, i- 
ma atlyginimų nuo Vokietijos. 
Kad tuo tarpu Rusija, katra 
daug pečiau kariavo prieš 
V-±-?««;4b ?r Ttnfl *5~a1 Irn.i'ttją ir pliti lišatjaiur. ia.iir 
to mik“iilėjt», ir? tiktai iiit-kū 
neguiina. ls*t dar talkininkų 
verčiama jiems atlyginti.’’

Iš to jmsikallM’jinio pnuiški, 
jog Krassin darbuojasi dviem 
reikalais — prakybos ir tai
kos.

PINIGU KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 30 d. buvo tolus sulig Mer- 
chant* Loan & Trust Co.: 
Anglijo* Kterlingų svarui 
Lietui o» 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijon 100 markių 
Pranei! rijo* už 1 dolieri
Šveicarijoj už 1 dolicrj 5 tr. 4i! 
ItAlija* ui 1 dol. 16 L st)

IG.95ĮS
2.ČG
2.66

.80 
12 r. 12
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BW. VALNT.
M.-iaiu* .....«•.«•••..•• 26.00 
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Prenumerata ntokoal IMtalno. Lai* 
ka* akaltoai nuo uivlrnlytao dieno* 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrv«« viiada reikia prlalųall Ir 
eenax adrvaan. l’lnlRal Kcrlailnlu nlų- 
Mi Uperkant Itruaojo nr tfipreac "Mo- 
noy Order” arba Įdedant pinikus 1 
registruota Ulkk.4.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago. IU.
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Lodge ir Cummings
Didžiosios ] Mirt i jos Suvie

nytose Valstijose beveik vie
naip laiko savo visatines kon
vencijas. arlm seimus, kuriose 
paskiria kandidatus j prezi
dentas. Po maldos eina giedo
jimas Amerikos himno, po 
himnui didėji prakalba. Tų 
prakallui aim-rikiečiai vadina 
Keynol adresg, lietuviškai iš
eitų “didžiojo, arba.raktinio, 
garso kalba.” Republikonų sei 
me Chicagoje tokių kalbą lai
kė H. C. Lodge, o Demokratų 
Seime San Franei^co 28 birže
lio jų pasakė lloiner S. Cum 
ra i ngs, to -seimo pirininiukus.

Iztdge knllta buvo protinga, 
1x4 šalta. Ji, kaip diplomato 
raštas, buvo tokia, kad j<>s ne
gali nei girti nei peikti, nieko 
nežada nuo nieko neatsisako. 
Senatorius Lodge ir dabar yra 
Suvienytų Valstijų Senii«» už 
rubežinių dalykų pirmininkus 
ir Beniaus yra daug dirl>> di
plomatijos sritije. Lodge jau 
senas žmogus Savu prakaltą 
jis taip pasakė, kad toliau sė
dintiems sunku buvo girdėti.

Cunimings'o kalba kuopui- 
kinusiai juisisckė. Šeinio r> n- 
gėjui pasirūpino pinui: sukel
ti klausytojų ūpų. Po Maldos, 
kurui atkalbėjo katalikų kuni
gas P. U Ryan, vietinio ar- 
kiv5sku|M* pagelbininkaz, pra- 
sitf'jo įspūdingos ajieigos A- 
menkos vėliavai pagerbti. 
Karės muzika, vargonai ir tū
kstančiai balsų giedojo Shtr

- Sjmnglvd Banner. Tos apeigos 
ir giesmės taip sukėlė neinii- 
ninkų ujmj, kad net augštu* 
valdininkus, kaip Rouseveltų, 
laivyno sekretoriaus pngv'hi- 
ninkų. pagri*‘lK* entuzijaznius. 
Tnip sukeltoje klausytojų <hu 
šioje bepig buvo kalinėti

11 ome r S. Cummings yra 
stiprus nesenus vyras. Jis tu
ri aiškų ir stiprų balsų. Kiek
vienas žodis buvo girdėti to- 
hraniausiiuiic kampelije. Pra- 

, kalbu? turinije buvo pilna n- 
kyvų stambių žinių. Jos Imvo 

j puikiai sutvarkintos ir labai 
I gražiai išreikštos. Ktelaugi tai 

btfv<» partijos seimas, tai stam
bioje jo bailioje negulėjo ap- 

» seiti Iie gyrimo savosios |mr- 
tijos ir be peikimo j riešmin- 
kų. Sočijalistų Cummings vi
sai neminėjo. Vinį jo y pa i te
ko Rcpublikonam-. Tie partijų 
gint ui mum* na.\ a r bu. Juos 
pruieisimc.

dviem trumpais sakiniais jis 
pasakė <lu stambiu daigiu. 
“A secretary of labor vas 
gi ve n a sent in tlie cabinet of 
tlie president. Eight hour law« 
were adopted” (Darbo sekre
toriui tapo duotas sostas pre
zidento kabinete. Astuonių va
landų darbo teisės liųni priim
tos.).

Knd darbo sekretoriui tapo 
duota vieta prezidento kabine
te, tai tat mūsiškai reiškia, jog 
valdininkas, kurio priedermė 
yrn sužinoti, tvarkinti ir aprū
pinti dnrliininkų reikalus, jau 
tapo lygus kitiems prezidento 
sekretoriams, o tie sekretoriai 

• yra lygus kitų viešpatijų nii- 
nist ranis.

Belgijoje darbo ministerija 
tnjHi įvesta 18S4 metais. Suvie
nytose Valstijose tat įvyko tris- 
dcšimria metų vėliau, dėlto, 
kad šitoje šalijc darbininkų 
priešai buvo galingesni, negu 

| Belgijoje.
Kaduugi tu durbimakauis 

1 naudinga permaina įvyko W il
so n ui prezidentaujant, tai jo 
partija ir didžiuojasi tuomi. 
Wilsonas prieš tapsiant prezi
dentu buvo politinės ekonomi
jos profesorium universitete. 
Tai-gi jis gerai žinojo, kad 
darbininkų ministerija daro 
dnug naudos darbininkams ir 
visai šaliai.

Apie astuonių valandų dar
bų nėra reikalo katilėli. Ilgus 
metus darbininkai kovojo, kol 
gulutinai išsipildė jų teisingi 
norai. Darinis susi trumpino, 
Is-t darbininkų pelnas nesuma
žėjo. Niekuomet Amerikoje, 
nei kitur jau-aulije, darbinin
kai negaudavo tnip didelių al
gų, kaip AVilsonui preziden
taujant. Jeigu tat Demokratų 
.Seime delegatai vėliavomis, 
maršavimu ir telegrama pa
gerbė Wilsoną bei jo jsirtre- 
tą, tai ir darbininkai tam pri
taria.

Tolinu Cuniinings trumpai 
laimi nėjo, kud Clyton’o pri
darkąs prie Sherman’o teisės 
prieš titįstus, paliuosavo dar
bininkus iš sunkios prigulmy- 
bės nuo <larl»davių. Nemaža 
naudos padarė demokratai tu
rėdami valdžių Amerikoje, 
kad įsteigė valdiškas darbo 
prirodymo vietas, kur žmogus, 
nutekęs dariai, lengvai ir pi
giai gali jo rasti.

Gitas darbininkų reikalų su
pratimas buvo didelis \Vilsono 
ir jo pngelbininkų nuopelnas 
prieš karę. Korės 
nuopelnai atvedė 
vaisių. Darbininkai ir jų orga
nizacijos parėmė Suvienytų 
Valstijų vyriausybę karės me
tu. Jei ne tn darbininkų ]>uru- 
ma, kas žiu kas butų pasidarę 
it* Amerikoje ir visame pasau
li je.

Cummings neminėjų, bet <lel 
teisybės nereikia užtylėti, kad 
po kūrės žymiui tramažėjo dar
bininkų ir valdžios sutartis.Vai 
tižia sutrukdė angiekasių strei
kų nideuije 1919 m. ir nepa
vertojo savo galybės prieš 
plieno fabrikantus tuo pačiu 
laiku. Tiesu, tutsiu streiku 
buvo suardę uzmbežioę vald- 

politikų. Tai-gi neteiri- 
noi nekaltinant nei vie- 

pusės, nereikia užmiršti 
]h> karei lnliai sumažėjo

metu tie 
daug g<’rų

Demokratų PartijaDemokratų Partija 
Į ir Darbininkai.

I
 Minėdamas Demokratų par
tijos nuopelnns Cummings 

■ dviem atve jai.- užsiminė apie 
Į darbinuįku;.. Pirmoje vietoje

žios 
mint 
UOS 
knd 
darbininkų ir valdžion sutartis

Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Samuel Gompers, 
savo seimą Monfrealije tyčia 
apleidęs, buvo atvažiavęs į 
Chicago 
konvenciją, 
dur bininkų 
platformą, 
traukė.
San k rancisco ir taip-gi nori, 
kad Demokratai įtrauktų dar
bininkų įeikidun į savąją plat
formą.

j Republikonų 
kad ji įtraukiu 
reikalus į savo 
Republikonai neį-

Dabar Gompers yra

Demokratai ir Tautų Sąjunga.

Demokratų Konvencijos pir
mininko ('ummings’o didžioji 
prakalba buvo iš trijų dalių: 
pnmąjc jis išdėjo Demokratų 
partijos nuopelnus, antroje 
kalbėjo apie karę, trečioje a- 
pie tautų sąjungų. K adau-gi 
Lietuvos ateitis tik tuomet bus 
šviesi, kuomet pasaulyjo ne
beliks militarizmo, arba dide
lių smarkiai ginkluotų kariuo
menių, kadan-gi sakoma, kad 
tautų sųjungu tų militarizmų 
]>anaikysiant,tai mums rupi pa 
žiūrėti, ar mus viltis gali kiek 
stiprėti dėl Demokratų 
Konvencijos, ar ne.

Amerikos Pažiūros Prieš
Karę.

Progresistų jiartija 1912 ir 
1916 buvo pareiškusi, kad tau
toms reikia padaryti kokią 
mos sutartį, idant karių ne
bereikėtų. lk-pubiikunų parti
ja 1916 m. buvo pritarusi tar
ptautiniam teismui, ištvrinn- 
viam tuutų kivirčius ir nelei
džiančiam kariauti. Demokra
tų partija tais pačiais 1916 nt 
įtraukė į savo platformų Tau 
tų Sąjungos sudarymą. Tni 
vis buvo tik partijų balsai, 
bet visų partijų.

Paskui partijas pasirodė ir 
oficijalių Amerikos nuomonių. 
28 rugpjūčio 1916 m. Suvieny
tų Valstijų Senatas vienbalsiai 
sutarė prašyti prezidentų, kad 
pradėtų pasaulyje tumlikrų 
judėjiinų.idant susidarytų tarp 
tautinė vienyIh\ statanti tei
sybę. vietoje karės. 1S gruo
džio tų ]>ačių 1916 iil ]>rezi- 
dentas Wilsunns išsiuntinėjo 
notų visoms kariaujančioms 
vit'špatijoins, kurioje jisai sa
kė, kati reikia kų nors ]>ada- 
ryti, idnnt ttiliaus nebūtų ka
rių. ir kad prie to tikslo J- 
vykiiyino {Suvienytos Valstijos 
prisidės visomis savo spėko
mis.

Minėtinu, kad Vokietijas at
sakymas buvo neaiškus, o 
talkininkai atsakė visi bend
ru laišku rašytu Paryžiuj*’ 10 
sausio 1917 m. Tame laiške 
buvo pasakyta, kud tulkinin 
kui “visu širdim’ f litai u su
manymui sudaryti tautu są
jungą, kuri jiadarytų taikus 
ir teisybės tikrybę pasaulyje.”

Dvyliką dienų po to. atsaky
mo prezidentus Wilsonus 22 
sausio 1917 m. buvo Suvieny
tų Valstijų Senate ir kalbėjo, 
jug visose šnekose apie einan-

čios knrėa jnibaigų visi prijm- 
žjsta, kad po jok turi įvykti 
tokia vipėjialijų sutartis, ku
riai esant jau neišgalėtų iš
kilti kita tokia nelaimė, kaip 
dabartinė kare. Kad tas Lik- 
klės taptų išpildoma reikia 
organizuoti didžiąją*' žmonių 
giminės jiegas (niajor force* 
of innnkind). i

Anglijos ir Prancūzijos val
džios suprato tą Amerikos ’.o- 
džių reikšmę ir susyk sudarė 
po komisiją tam klausimui ty
rinėti.

Balandžio 2 dieną 1917 Wil- 
sonas atėjo j kongresą, t y. Se
nato ir Atstovų buto bendrą 
posėdį, kuriame pasakė karš
tą prakalbą ir pareikalavo a- 
pgarsinti karę Vokietijai. To
je kalboje buvo pasakyta, kad
Amerika nori pakelti karę 
prieškar. wOr ngnhisl wnr. 
— kad Amerikos tikslas yra, 
įvykinti visatinį teisybės vieš- 
patarimą tokia laisvų tautų 
sutartim, kokia atneštų taiką 
ir saugybę visom - tautoms ir 
padarytų pačiam pasauliui 
uirtgalo laisvę.

Aitų prezidento kalltų ir min
tis patvirtino Suvienytų Val
stijų atstovai. Kongreso na
riai, keturiomia dienomis vė
liau, jiritanian ’ ju žodžiams 
ir 6 balandžio 1917 m. apgar
sindami karę Vokietijai.

Tautų Sųjunga Karės Metu.

Kol karė tęsėsi nei \Vilsono, 
nei kongreso, nei Amerikos vi
suomenės mintys nesimuinė a- 
pie Tautų Sąjungų. S sausiu 
191S ul yra ir lik.' atmintina. 
Tadu Wilsimas, kalbėdamas 
Kongrese, išdėjo garsiuosius 
keturiolikų punktų. Turi) jų 
buvo vienas, kuris šitaip skani 
bėjo:

“A general MBOciation lof 
nations mušt be formed un- 
der specific com'enants for 
tlie purpose of affording 
niutunl guųranties of politi- 
ral independentą and tvrri- 

' toriai integrity to great 
and Hiuall statės alike.” T.y.

Visatinė tautų sąjungų 
turi tapti sudaryta tamtik- 
romis sutartimis, kati gali
mu hutų duoti viena kitai 
garantijų, apdraudžianėių 
jiolitiškų neprigulmybę ir te 
ritorijos ėielvlię tlidelėms ir 
mažoms viešpatijoms vie
naip. (l’iiltaiga bus.).

Keliones įspūdžiai nuo Chicagos 
iki Londono.

(Pabaiga).
Ant rytojaus susirinkę visi 

į daigtų nuaitarėme patys ru 
pintis, katram kaip patinka. 
Septyni iš muaų paėmę drąsą 
išsirūpino leidimus aut Olai.-
dijos. Tie jau išvažiavo 2 die
nų birželio.

Mes likusieji kreipėmės prie 
agentų, kad išvažiuotume ant 
klūpojau*. Bet jaudrudė ne 
lengvas išvažiavimas. Pigesnės 
klesos jau užimtos. Tada turė
jome pirktis į piruią kiršų ir 
mokėt po M dol. ir tai tik 
ant 16 birželio. Katrie pirko 
paskiau, nors tą pačią dieną, 
tie jau tegavo tik ant 26 biri. 
■- ■ 1 -■ -'g'—ary

Niekas nėra pranašas, dėlto 
bunku pasakyti, ar Gompers'ui 
pasiseks. Bet jei Demokratų 
partija atsimintų savo gražią
ją praeitį, jei suprastų atei 
ties naudą, tai ji leistų darbi
ninkų vadam* išreikiti darbi
ninkų reikalus ir tą išrriškt- 
mą įtrauktų į savo partijom 
platformą arba programą.

Dabar, maždaug^ jau esaiut- 
aptiirupinę. Jau ažaivizavmu 
]>as|>ortus latvių atatuvylM'jp, 
užsimokėjum ]mi 6 šilingus ir 
daliui laukiam** tik tos dienos, 
kada gausime išvažiuot.

Susiradome kelius J Londo
no lieturių luižnyiią. Rventos 
Trejybės ir Dievo Kūno šven
tes apvnikšt’iojom lietuviu 
bažnyčioje. Bažnytėlė uutžuLė, 
liet gražiai išpuošta. Choro nė 
ra net kokio, neturi nei jiast i 

1 vuus vargonininko. V argu ui- 
mukas n lenui tik lam sykiui 
pamaldas atgrajint

Atvažiavę Londonan, trjs 
lietuviai ptuig**do savo buga 
žą, kurie prapuolė. Patai iau 
keliaujantiems gerai bagažu* 
užadrrstioti. Reikia ant audek
lo aiškini parašyt savo pavar
dę ir prieplaukų vardus, Įia 
vyzdį n Alonfreal, London, 
Libava ir pnlipdyt žymioje
vietoje prie l agato. Almėtų 
žinoti ių bagažai prapuolė (kil
to, kad prie ją baru pri-cgt; 
tik popenniai ..cnkliukm. Tie

:

■

5 
S

KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIS
$25,000.00

(Under Statė Govemmcnt Supervuion)
DIDZI.MKIA IR ST1 PRIAINL\ ĮJITITU lYN.VASIM: INK- 

TAIGA V1M M K AM LIUKOJF
ls»

Banko Turtas Virš $2,490,000.00
1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. .$16,754.95
1919, Sausio 1 ..................... *.................... 941,689.40
1920, Sausio 1 ....................................... 1,625,997.43
1920 Birželio 30 2,121,595.33

Matus (lauki- iiatk'-lu* iiinitni* Kalinta atMIniU aut kiekvieno 
]>on-lknJn tlruo ku 3-čiu nnoUnadiv.

Mų*kllc ptutKu- ir taHuokltc | IJrtuti} per *1* IHilštatiM^ A> 
nuTiktiJe l.t<-iurln AkvuIuH,.

Informacijos Visuose Reiniuose Suteikiamos Dykai.
Bnitku -Ltrial: Tnupiulnut. Dunkoli*. Aptlrautlu*

nuo uimii--. l’inUtp ir iipknnMu -.lumimu.

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą.
BANKO VALDVHA:

Jom-|>1i J. Hii*». J'rcMldeat
Wni. >1. Aulonl.-cti. Vk:«-Pre*

un<l Cnuhler
Jii^. J. KntMiitukl. Vtee-l’roM 
Kt*->, V. VolAuc-IiaiiMk**, Aaa't.

Coahicr

• •

BANKINES VALANDOS: 
rancdėtlal*. Heredomln. Ketvnr- 
trai* ir Pelnytomis nuo • ral 
lAryto iki t vai po pietų. 
VAKARAIS: Ctarninkaia Ir Su- 
balomis nuo * vaL Uryto iki 
t: 10 ral. vakare.

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Kauipas 33-čios gatvės.

■HIUIUIHHIUIHHHIU1II
greit nusitrynė. Laivo darbi
ninkai, nežinodami kur dėti, 
greičiausiai, iškėlė tuos baga
žus Prancūzijos prieplaukoj 
Havre.

Nore trumpai aprašiau šių 
kelipiję, bet ji pasirodo puse 
tinai karti, l’žlai negaliu už
miršt {Midėkoti ir Ciiicagus a- 
gentnms ir jiutariu jiams 
u/sidaryt savo ofisus. Jiems 
tiltai rupi savo klijentus sa
viškai ajikirpti ir bile iš savo 
akių išstuiut. Agentai mums 
jmduri’ didžinusį skurdų, ru- * 
pančius ir iškaičius. Kuris 
žmogus imįsidėjo daugiau pi
nigu, nes nenorėjo, arlia ne
gulėjo, tam yru šiandien var
gas. Kitas jau siūlinėja nei 
savo laikrodėlį jmrduot au 
dideliu nuostoliu. Kadangi 
Chieagos agentai- nuo Londo
no ant Livpojaus laivakorčių 
negali parduot, tai jiems rei
ktų turėti toks žmogus, kuris 
nurodytų ten nukeliavusiems 
prieglaudas ir kitas reikalin-
gus vietas, j kurias reikia 
kreiptis. Tuomtnrpu agentai 
paleidžiu žmones klaidžioti 
po platų ir klaidų miestą. Tni 
tiek |>atyrunų iš šios dalies ke
lionės. Antrą įlalį, t. y. kelio
nę nuo Londono iki Liejiojaus 
ir nuo Liepojaus iki numų pa
raksiu kitą kartą.

Potras Gerdžmnaa

LIETUVOS LAISVES 
SARGAI.

New Yorke 30 ir 31 gegužio 
buvo beimąs Lietuvoj Laisvės 
Sargų ir Susivienijimo A mari 
kos "Lietuvių Kareivių. Tani“ 
Seime abi orgnuizaciji susilie
jo ir žada veikti po “Lietuvos 
Nepriklausomybės Salnninku 
Sąjuugos” Konstitucija.

Čia matomai hiatas, bet JI naai- 
k; atkartota nrt<ia*>*x- R«4.).*

’r
Išmok Gera Amatą. Už* 
dirbk $35 Ii $75 Savaitėj

S
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T Dr. M. T. STRIK0L1S
LlfcTIVlS 

Gydytoj** Ir Chirurgą* 
OHmm: 1767 W. 47U> Sg. 

<47 tr Wood S*L) 
Valandos: 10 ryto Iki X po pietų. 
4: JO Uti t:M vakar* NodaUouM* 
» Utį 12 rytais

Tcl. ikrakiirt ieo
IK*. 3S14 W. 4tal SUX«*.

Ti-I. MvKlnley 2M

X

irai-.

Buk kirpta Ki
rptai vtaur r*i- 
kalaiUsmi d*, 
ruuiata* amai**. 
tu«a išmokinamo 
I
eiti. prityrimą* 
<fuo<t*maa moki.

Vietų* atdaro*. Spocualui 
Kruui'yalna Skyrių*. inok»l** ul-
sanMitm vtaua

MAKTF-ll SCHOOL 
IM N- Mau- Bu*.

Kampa* Lakr Mr. ant 4lų lubų.

.... .............................................

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4930 W. 13 St.

w Kaznp. 4* Ooart 
Ro*. IMI W. 4» Avcove

T*l«ropa* Cioar© MII 
OOao Cte*ro 4» 

KALBAME UETLVLUA1

I |JR, G, M, Rl ASFR i
rntkUfcuoJ* M tūriai 

Ottoa* 3141 ho. Morsan NC.
KrrlS M-n> SL. (lik-*«v. UL

SPKCIJALMiTAB 
Mouriikų. Vyrukų, taiptri chro- 

nUkų llKų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki I ro plotų. *uo t Iki g ralaa- 
d» vakare.
N*4*!lotnli» nuo • Iki 3 po pl*t 

Telefonui Tani* C*T
M—

M--.... .  .....  .................................... y
Dr. L E. MAKARAS

Lietuvi* Gydytoja* ir Ohlrargaa
ItoMbuMtei 1*M* N*. Mteblraa Ava ?

T.lrf—. rnll— MI Ir l*Hw*a
Oleacoj: 4S16 bo. Woo4 BCr.

Tl* vah*a* aa* S>3O tld IM

X

TMepbone: Tards •<»>

IU.

I

S. D. LACHAWICZ
IZETIVYS URABOIUra 

r»l*rBaiUu. Uidelovta. k* *l*i*iut*.
nuloti* mutauklL • tnan« 

d«n>u l>u*it. uiKoi>«dkBU.
3114 W. 33 Pi. diicngo. IIL

M, OMd S1M.

M
THcfooa* lioulctard SIM

DR. G. KASPUTIS
F DR. S. NAIKEUS

DENTI8TAB
3331 6. Halstoi Str.

ChlcaKo. IU.
VALANDOS: »—11 A. >1.

1—4; T—« P. M.
>X

LIKUTIS
GYDYTOJA* IR aURLIUiAM 

OtUu tr O/v«BiaM »im» 
MM Bo. Halated Mr.

Aut VlrUu. t ulunal Mate liauk 
V alau d ua ano .111 Iki 11 ryta: nuo 
1 Iki 4 po platų: nuo 7 iki * vak. 

Nodėllomla nuo 10 Ud 2.
Tarti* M44

- --f ■ -......... . ■■

*.............................. ..........—
a Y Dw*r T44*

Dr. C, Z. Vezelis
UKTCTVUi DKNTIOTAS

V*l*Qdo*: *uo » rylo Iki X **K 
8«r*<!oml* nuo 4 >rK * r*k*r* 

4712 80. ASHLAND AVEKUM 
Arti 47-40* Ganė*

■............. — ■ ......... . .. . .—J

1 i—— —------ -----—’*—«
nn nnani ro oro ai 
un( unanmo olurl
PcrkZ-ie aasn oB«a po nu* 

4729 S. Ashland Avenne 
Speciali, t*. dMovų. moterų ir ry- 
«N «Ure.

Valanda* nuo 10 iki II liryto; nuo 
1 Iki 0 pc plotu: nuo T iki S: 10 
vakare Ne'oi lomi* 10 Iki L

Telrfcmas brrtrl SUSO

X'

»

X P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTI ym^^VQ|**TAM 
ererA,?JKIB,r .

MaKtaMer

- ♦UL.’ ■TTJ.ea-

PASPUltn.’ BLANKAS 
PILDOME

nrtjM.

=3

»

M'

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgui Street 

CJUCAGO, ILLUOlM 
Blifeti Tania MM 

TalaBdoa: - 1 IM 11 B ryto;
• P® P’atų IMI » rak. NaOMlo- 
mla nuo k Iki I vai vakaaa.

. -.................  j

^sssssssssssssas

j V. W. RUTKAUSKAS ■ i
ADVOKATAS I l 

t BaBe Street i
KA-Mm M4 j.-

Tri. O»P»I MM

Vakarais, 81S W. 33 SU !
TeL YsrUs M8t

J 29 South La
...

I
I



DRAUGAS

Įčhicagoje
nimui su savo vargonininku | 
ponu B. Janušausku. Choristai1 
kviečiam* priimti 8 vai.

V. .V.K

Katalikiškos šventes.

Ketvirtadienis, liepos 1 <L, 
Brang. Kraujo V. Jėzau*.

Penktadienis, liepos 2 d., 
šv. P. Marijos Aplankymas. 
-e . ■ * - -
PER 8 MET U 8 APVAGINA 

JO BANKĄ.

IŠ CHICAGOS LETUVip 
KOLONUĮIII «

16 NORfH 8IDĖS.

Užbaigus vakaro programų, 
visi sustoję padainavo Tąutos 
himnų- ir linksniai šnekučino 
dnini išsivaikščiojo į namus.

Ačiū reikia pasakyti gerb. 
seserims ir varg. J. Bružai 
čiui už surengimų lokio gra 
žaus vakaro.

flrvno pdno parapijos nau- 
dai liko apie $150.00. P. M

PRANEŠIMAI.
BELL SYSTEM

IA DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. Kode! Telefono Kainos Yra Pakeltos

Pasiglemžė apie 16,000 dol.

Mihon Stauim, pasitikėti- 
ruis valdininkas Continentel & 
Commercial Naliuiinl lmnkoj, 
suareštuotas ir prisipažino, 
kud jis per aštuonis metus ap
vaginėjęs bankų ir išeikvojęs 
aj»ie 16,000 dol., prigulinčių 
hankai.

Parisskr, jog jfe permokai 
imdavęs algos, gi norėjęs gy- 
tpiii ‘taugsuu. laip n gy 
uęs svetimais pinigais.

* 
NEDAUGIAUSIA PALIKO 

TURTŲ.

Kuomet nesenai Chicagoje 
netikėtai mirė garsus politi
kas Roger C. Sullivan, buvo 
pranešta, jog jis palikęs dide
lius turtus. Vieni jo paliktus 
turtus apskaitė ligi 5 milijo
nų. Kiti sakė busią apie 10 
milijonų.

Šiandie paaiškėjo, kud mi
ręs Sullivan yra palikęs tik 
pusantro milijono dol. vertės 
turtų.

Suprantama, gražus tai pa 
likimą*. Bet lūs nurudo, kiek 
tai žmonės be niekur nieko 
priplepa visokių nebūty daik
tų.

Tiesa, miręs bu Iii vau valdė 
didelius turtus. Bet jis jų ir 
neligai įėjo visiems, n&uiliu 
gi vi ii reikalams.

POLICIJAI ĮSAKYTA PRI 
ŽIŪRĖTI LIEJIMO 

VANDENS
Policijos viršininkas paskel

bė parėdymų policijai prižiū
rėti, kad žmonės bereikalo ne- 
ąi kvotų vandens laistydami 
žolę* aplink namus uždrausto
mis valandomis. *

Laistyti vandenį yra gali
mu tik tarpe 5 ir 7 valandų 
ryte ir nuo 7:30 ligi 10 vai. 
vakare.

Kas nepildo to miesto parė
dymo, gali būt suareštuotas.

ATPIGSIĄ VISOKIE RA
KANDAI.

Ra kunti ų išdirbėjai praneša, 
jog JU išdirbiniams kaina jau 
pasiekusi augščiausių laųisnį. 
Ir neužilgo pradėsianti k rišli 
žemyn.

Tie išdirbėjai Chicagoje 
ri suvažiavimų.

tu-

I •
Birželio 22 d. Nortliridieriai 

turėjo ne|>aprastų pramogėlę, 
Šv.Mykolo Ark. par. mokyklos 
užbaigimų. Gerbiamos seserys 
Kazimieriotės, kurios veda šių 
mokyklų, prie i»agvll>os vargo
nininko J- Brazaičio, jau nuo 
kelių savaičių rengė vaikus 
prie tos pramogos. Programa 
buvo gana įvairi ir perstaty
mas nusisekė visais žvilgs
niais >gerai.

Visųpirnia didžiųjų vaikų 
choras padainavo “Vakaro 
IPtinn” ir “Piemenėlis“. Pas
kui ant scenos išėjo 11 juodų 
vaikų* pasi n.-iiži ilsių ilgai; 
surdutais. «u “cilinderiais” 
ir parodė., kaip kokiuose ul 
sitikimuose pasielgti ir kito
kius parodavimus atliko.Jiems 
vadovavo J. Paliulis.

Tolinus sulošė “Užžavėtas 
ųmuikas.“ Visi lošikai, bet 
ypatingai J. Savickas smui- 
korians rolę gerai atliko.

Iš to juokų buvo nemažai. Bet 
užriš daugiausiai patiko žino 
nėms “Peteliškių šokis“, ku
rį atliko 12 mažų margelių, 
tam tinkamais rūbais pas i rė
džiusių. Bėgiojo, lankstėsi, 
drilavo, rankomis, sparne
liais mosavo, taip kad išro
dė, jog štai pakils tas plakšta- 
kių būrelis j orų ir nulėks kur 
į gėlių darželį saldžių siulčių 
Čiulpti.

Paskos 8 mergaitės, kitoms 
dainuojant, “Kur banguoja 
Nemunėlis,” parode, kų žmo
gus jaučia girdint tų dainų. 
Ne mažiau? pūtiku ir japonic- 
č.ių drilius, kurį išpildė 10 
mergelių, japonų kostiumui* 
pasipuošusių.

Paskui išėjo patys mažiau
sieji vaikai, lietuviškas Vėlia
vėles nešini, mandagiai pasvei
kino svečius ir gražiai padai- 
mrvo: “Avižėlj,“ “Saulelė »*ž 
miško” ir “Te gyvuoja mus 
tauta.“

Toliau? sekė diplomų ir do
vanų ibdaliuiiuas. Ąiuis metais, 
ariu seserų rujiestingumui ir 
tam, kad mokslo laikų }>adau- 
gino, užbaigė mokyklų net 9 
mokiniai: 1. Andriejus Jesins- 
kas, 2. Julijonas Malonis, 3. 
Juuzapas Valiūnas, 4. Bronis
lovas Nausėda, 5. Albinas 
Monotavičiu*, 6. Monika Po- 
ciutė, 7. Izabelė .Butkiutė, & 
Alikalina Savickiutė ir 9. Mar- 
edė Kilikevičiatė.

Klebonui išdalinus diplomus 
ir dovjuiatj atsižymėjusiems 
mokiniams, gerb. kun. Serafi
ną* pasakė gražių prakallių, 
kurioje ragino vaikus, užbai
gusius mokyklų, tolinus tęsti 
mokslus, nes musu tautai rei-jzau, mos dėkingi.

Iš BRIGHTON PARK.

Lietuvos laisvės Paskolos 
rinkimus pasibaigia su pirma 
diena liepos mėnesio, bet judi 
paskola neužsihaigs tol, kol 
neiiparduoaime mums paskir
tos kvotos. Tnt, visi į darltų. 
Sukruskiiue, pripildykiiue sa
vo kvotų pirmiau neg kiti.

Pirkusieji bonus, kurie dar 
pilnai neišmokėjo, meldžiami, 
be atidėliojimo, išmokėti, nes 
to reikalauja L. Misija.

Viri praScmi irigj-ti L. L. 
Bonu. Jų ra!ima nusipirkti 
blukus VUlU> buj Oei įMta po du. 

vi nėtoj us. J. A. Mickeliunas.
Stoties Pirm.

Į Lietuva* Vyčių 4-tu« kp. pu*, 
nictinis, ir labai Kvnrbus, aiuciriu- 
kilnus jvvkv ketverm*. liepta 1 d..

i 1920 m., parapijos svituiuėjc.
punktualiai 8:00 vai. vak.

I Viri nariai ir narės esate kvic- 
'čiami atsilankyti, uos reikia labai 
daug dalykų nutarti. Apnrt to. 
reikia rciiiflics į L. (’. A. metinio 
išvažiavimų, kuris įvyks liepos 5 
d„ Bcverley "Hills.

Po Huririukiiuo žaidęs.
Alb. C. Aluburdaitf, rait.

• 
PRANEŠIMAS.

Naujo* kaino* laainanėloa I gale Ucpo* t ta
nu numatyto* Štate l’tiliUea Coiinni*lun 
prakant Telefono Kompanijai. Ir yra tai 
rvaultata* p*ne»deMinti lAklnuojtiiy, kurte 
|vyk<> nuo praeito rugpjūčio mėne*|o tame 
laika talpiai pa raly tu 7.000 brukuotų la
pų tadludljltiių. *

KeiknUviuia* Telefono Kompanija* auKAte*- 
nių kalnų tapo pamntuota* unt fakto, knd 
ikpriotaatlMi didelių algų Ir kitų iMuidų 
turėjo dideliu* nu*toliu*.

Kompanija ne prado padidinimo kuinų, kad 
dnvu* *avo ntockholdertnru* nrb* bondeh- 
olderinm* dauginiu pinigų; tikini delta, 
knd butų gailina apcimokctl jau pakelta* 
n Ignu »vu darbininkama. kurie tarnauja 
įmone m* Ir apalmokt-ju* ul inaterijolų 
Ir kitu* reikalingu* dalykui*

Dlvltfental *tockh<dderiain* n c l> u* padidinti
Kalnu nuoAlmčIt) ant Kampanija* »lov|ni'lų 
bond»ų nebu* padidintu.

Kalno* vlaukio ninterjjųlo pakilo. Telefono 
eabk kainuoja 14Joj daugiau; awllehbard» 
l»0*> dauginu; atulpnl Ir d ra tai getellee, 
angliai Ir tt. taip pat balniai pakilo.

Kompanija turi *p‘* 15.000 vyrų ir matarų 
darbininkų. m... . also* pnkllo upla.
mal imam nuo (37.R0 iki 140.00 | m.'ncnj 
por pnakuttnlu* penki* metu*.

Alpo* kitų darbininkų taippat tapo pakelto*. 
Darbininkam* algo* turėjo būti kalamo*, knd 

hutų gulima jiem* nutikti kitu* brangu- 
tnu*. kad padarius pragyvenimų.

Alio* naujo* kaino* yra tik Ilalalkinė*. Ar jo* 
bu* pakaktino* padengti lėAna tai t* rody, 
kompanijų* atatemontaa. kurt* turė* btitt 
priduota* Komisijai kaa mėnuo.

Kompanija palieka kaipo Trume* talefo 
no Plonio tmonljon labui. Ji turi gauti to
kia* kaina*, kad apunurnju* nuosavybe Ir 
1>atarnnvlmų; kalne* turi tiuli t,minga* 
nuatatyto* ncnuskrlnudu* kompanijos ir pro- 
numerntorių.

Naujos Kainos

IŠ BRIDGEPORTO.

Šį vakarų Sv. Jurgio parap. 
svet. “Kanklių” choras rengia 
šeumniškų vakarėlį atrisveiki-

A. M. ('. & B. V. of N. A. Im- 
eui 2'7 lailiys j.'.w»ctin; Misirin- 
kimi} ketvergo, liepti* l d., 
vai. vak., p. J. ,1. Ežerskio svvt., 
4600 S. Pauliiui gn(.

Vito nariai (rėš) privalo būti- 
nui atsilnukytį, nes bus rinkimas 
nnuj.ts valdybės ir delegatų į kon
vencijų.

Kviečia Valdyba.

X K

LIETUVIAI AMERIKOJE.
»

WORCE8TER, MASS.

Spaudos Draugijos, po glo
ba Šv. Povylo, susirinkimas 
bus 6 d. liepos, 8 valundų va
kare. »

Kada ugi itadaliujui* būva į- 
vairųs išvažiavimai, tokiu bu
du esame priversti susirinki
mų perkelti į ^įprastų vaka
rų-

Tri-gi, _ 
ir narės, prašomi skaitlingai 
dalyvauti sekančiame susirin
kime. Turime daug naujųjų 
dalykų apsvarstyti, nes jau ir 
piknikas artinas. Vieta leis
ki rta, tik turime dar kų nors 
daugiau iiasvarstyti.

Tolinus, gerbiantieji, nepa
mirškite pakalbinti ir atsivesti 
nors po vienų naujų narį, ka
dangi iki 200 trūksta dar 33 
narių. Pasidarbuokime, kad už 
poros mėnesių savo draugijo
je turėtumėm jaū 200 narių. 
Tada galėsime pasilsėti.

Taip-gi priedermė yra Wor- 
cesterio lietuvių visuomenė* 
fjaremti katalikiškų sjaudų.

V. Blavackas, rašt.

gerbiamieji nariai

PHILADELPHIA, PA.

Birželio 20 d. Šv. Kazimiero 
mokykloje buvo vaikučių mo
kslo metų užbaigimo vakaru* 
su įvairia ir indomia progra
ma.

Pinniauaia mokinių choras 
atgiedojo giesmę “širdie Jė- 

,li Po giea-

Viešųjų mokyklų taryba pa- 
|virti»o šiem* metams suma
lu, kuri yra $25,201,685. Dau
giau kaip pusšešto milijono 
už pernykščiu* metus.

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
“DRAUGE."

A rfVAAtlB • 9 AUJOKAI

A PETRATIS R CO
Mortgage Bank
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TttrHioHt Beu.Ml

kalingi yra mokyti vyrai, o 
tėvus ragino leisti savo vai- 
kus į savo parapijinę mokyk
lų. kad jie nežūtų Bažnyčiai ir 
tautai.

Paskui dar gerb. Jd. Pr. Ju
ras karštai prirodinėjo nor- 
saidv-kiuiiir, kad būtinai leis
tų vaikus į savo mokyklų ir 
papeikė tuos, kurie seserų mo
kytojų nubaustus už praaiien- 
jguutu vaiku* užtaria ir viato- 

”je to, kad ir patys dar nubau
stų. atbėgę mokyklon seserie 
išbara ir vaikus atėmę siun
čia j viešąsias mokyklas- 2a- 
nema, tokie tėvui vaikų ištvir
kimų itua ant savo sąžinės.

Tiktai bendrai veikiant mo
kytojams ir tėvams galima lau 
kti gerų xš vaikų makalo ir su
ki ėjimo pasekmių.

mės pasveikinimo eiles gražiui 
|Mixhkė J. Paulauskus. Po to 
vėl choras ]Nt(lainnvo “Trys 
obuolėliui.” Gružų duetų unt 
pijuno išpildė K. Kostunti- 
nas ir S. Barauskas, kiuži vai
kučiai labai gražiui atvaizdi 
no veikalėlį ‘ • Vakacijus. ” Po 
to vėl duetų ant pijano gražini 
paskambino E. ir J. Poškai. 
Toliau sekė mažų mergelių žai
dimas, deklamacija. Paskui di 
desuė! mergaitės, pasirengu
sius Lietuvą vėliavos spalva, 
jiad.inavo “Lietuva mano, 
b rungi Tėvynė.“ Po lo maži 
vaikai atliko vėliavų drilių, 
trio ant pijano išpildė J. 
Slankos, J. rtaziuns ir d. Ta- 
mu'ailis ,tn>žos mergaitės a* 
liko vėdyklių drilių. P*&ku> 
skyrium dainavo margaites t:

«.—................ .... ................■■■--»•
barnaičiai, mergaitės atliko 
rožių drilių, pijano skambini- 
mns ir, aut galo, atvaidinta 
gražus veikalėlis “Turcijus 
kuris vaiziluoj.i laikus, kada 
krikščionys buvo |>ersekiojami 
už katalikystę ?• parodo, kaip 
jie kuvu tikėjimų ’irungino ii 
kovojo už jį.

Vienoje vietojo persiūto uit 
žeistų ir miiitaplj kareivį. Iš 
klausęs išpažinties kunigas ne
guli nunešti'jum šv. Sakra
mento, nes priešai taikė už- 
imJti. Atsiranda mažas vai
kutis, kuris prašo kunigo Iri 
dimo nunešti šv. Sakramentų 
tam kareiviui, sakydamas: 
“Tėve DvusiAkns. pavelik man 
nunešti šv. .Sakramentų tam 
kareiviui pro priešų, nes jei
gu jus užmuštų, tai kas tada 
stotus su mumis visais.” Kun. 
paduoda Pušku ir vaikutis1 
eina, liet tuomturpu timpų 
mirtinai sužeistas. Kitas krik- 
M«ii jūs kareivi* palteliu jį nu > 
žemės. Vaikutis sako: “Prn«- 
teliuu, priimk šv. llostijų nuo 
munęs ir nunvSr tenai, kur aš 
turėjau nunešti.“ Ištaręs luos 
žodžius vaikutis miršta. AUi- 
mi kunigus, ptuiua šv. .Sak
ramentų ir nunešu anam ku 
reiviui.

.Veikalėlio pabaigų perstata 
luiiuiugirių vietų, kame būryj 
angelų jut>iiuato nužudytas 
vaikutis. Vienas angelus lai
ko ,iaiu ant galvas vainikų, <> 
kiti giedu giesmes.

Perstatymas žmonėms labai 
patiko.

Po dur p-lė Al. Riuikiutė pa
sakė atsisveikinimo su mokyk
la eiles ir programa užbaigta 
tautus himnu.

Paskui bmu diplomų daliui- 
tmis. Mokyklų užbaigė ir dip
lomus guvu J. Pauluubku», 0. 
Lnikeičiutė ir M. Rimkiutė. 
Po to dar klebonas suteiks 
vaikam.' dovanų už gorų moki
nimus i ir gražų užsijailrvTnų.

Žmonių būvu pilna svetainė. 
Pirmutinė padėka priguli mo- 

k) tujoms, sfscriin^ Kazimiero* 
lems, ui ireugiiMų **o. gražu u<> 
vakaro ir išmokinimų musų 
vaikučių. Padėka taipgi ir kle
bonui, kun. J. J. Kacuoktui, 
nes jo rupesniu musų parapija 
turi-tokias mokytojas.

Bet ar visi lietuviai suprau-

l

Keturiu Partijų Piniginė Dėžė 
Beaiueuajmns Patarnavimas

Nuo 1*17. irvnrnncijA dcRiitil* rantų | <!b-nt> 
lupę rvlknlaujamn Ir ut pervirki ų kauki
mų po 5 centu*. I'* r trylika in*lų gvaran- 

‘rija buvo (K'nkl eratal dienoj*, o 1»I3 prr- 
virAlji* kaukimų tapo pamainyta* po kant
ri* centu* ui kiekvienų. Kuonut r-sur-rljo- 
l.i,. darbininkų olgoa Ir vlakn* teito* kilo, 
dar nrbuvo praioina dnugtilu. Dabar Al- 
gvaraneija j-r* pakeikta Į koki* ir fui** ran
tu* ) dienų Ir kaukiant tiktai vienų karti, 
dienoj ir ul perviršių kaukimų po penki* 
centu*.

Dviejų Partijų Piniginė Dėžė 
Rezidencijoms Patarnavimas

•
Gvarunclja tapo permainyta nuo dnknutle* 

centų | dienų, darant du laukimu dienoje, 
u* pcr-lrAtų kaukimų po keturi* centu* u* 
kiekvienų | dvyliki) ir pu*ę cento | dienų, 
durant du Ir pu*$ kaukimų, ui pvrvlrAlų 
kaukimų po penki* centu*.

Dviejų Partijų Piniginė Dėžė 
Vietoms Bumo Patarnavimas

GvarancIJa lapo pamainyta nuo dvyllko* Ir 
punėn cento | divn* darant du Ir pu*c Rau
kiniu po beturi* centu* ut vieno J juaikio- 
Ilki) renių j dienų, injii.uiit trl* Rauklmu* 
p*r dienų ui iKirvlrirų Šaukimų po pen
ki* cestu* ui kiekvieni).

Vienos-Partijos Piniginė Dėžė 
Biznio Vietoms Patarnavimas •

Gvoruaclj* dvidešimt* penkių rentų | dlen* 
darant keturi* kaukimu* diena}* paailik* 
tik ut kaukimu* pervirs to bu* vietoj pen
kių keturi centai.

Jeigu pasidaryti auvirk du klmtu kaukimų per 
toen«*j ant bumo Itnijoa ir Privatine* 
Krane b Eschange Unljo* tuoiuvt bu* tn* 
centai vištoj dviejų ir puaėa.

Kūnine** Enletinlon Telefonai ir Branch Ei- 
ebange Stutlon* kalnuoa po mu.I >nUnde- 
Mtnta — penki* centu* 1 mene*) vieloj pen- 
ku*d<-*li.-.u ceutų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

H EIK Al ANGAS
(lirai Ir toloinsn* imagu* priaidėll 
prie serai apmokami* blanlo. Savi
ninko* Savininko* butilo nori oltl I 
dldoi.nl bl»n| ai viena* ncKoh-domu* 
atpirktu roikalfuju laiainKo pusininko 
u* romi suprantu t* i>i*nj pusininką* 
K*ii bau visai prasta* darbininkas, 
pinlru turi turėti uiutlamua ISOOOO.

Kreipkitės pas:
T. A.

2745 W. 43rd Str.
t šiandie, mm 5 Iki

U.
Chicago. III. 

V:3O vakare

VVOMEN AND autus rur IlKhl. 
elnan work. Pcnnancat I>u»ltlun. 
L*uruet* al*rt at 316 »c*k. Kxpa- 
rincad bindary giriu makc 334.00 per 
weck.

Entrunc*. Docr c n
Jalui I". Cuneo Oo., liti E. Graiul >»«•• 

Junc M. ti. 10).

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera alga ir bonus. Atrišau- 
k it«-:

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Avė.

22nd ir Crawford Avė.

Karaliau TucevIflanA H Kauno 
tnleoto (Vytuut proap. No. IR) įte
ko aure dukter* lino* Bialiui kiouuėa. 
gyvaauaioa Korheater. N. Y. North 
Mr. 384 U. a Amerika.

Kratau lutų lai kratflų perapaua- 
dlnll.

Su tikra pagarba. 
Karallua Tuecvltčrnė.

• • Kauna*,
,M Vytauto prv«p. Ko. Ik.

I.ivlura.

Dr. P. P. ZAJLLYS

PAIEŠKOJIMAI.
I*al<«4kau brolio Ztrmonlo Hi*n- 

lM>rK». iMieina Suvalkų radyboa. Ma
rijampolė* Mpakrtėlo. šunaki; rabk'- 
Mokolra kaimo. i*v*JUavo IS Mela
vo* I *70. paak-jtlulal* lalkala Kyvanu 
Clctvriandn. i ihta K*a opi* Ji tlao- 
tt) ariat jin rmt* lai utnlAauklu | 

KAL'N AT AVIMIS.
Vokalui Kalvė. A. A. turim Ik-inoK*- 
In MnUen iltauliikul.

ZIGMONTCI SlNUKRGVt.

VASARNAMIAI ANT
RAMOS.

DlDKIJb BAHGANAS.
l*ar*idu<xta namu* *u nuritu pa

keliu iKiaciuaatu ir didele b*rne. par- 
aiduod* labai pigini U pncburtlc* aa- 
nnirikua iinaJUuoj.1 Ueluion.

WIL4MAS WEXV6, 
3MO W. 41 Placc

MŪRINIS NAMAS UŽ
$8,500.00

Baltu spMUMlu piitu uaniun.
f lutai, 5 ir G ruimai. Garu šildo
ma* 2, (Tarinei pečių, 7 pėdų bci- 
M-nictitak. Kieto medžio pudUgus, 
durpe ir rdiaotung mad«* hrtauš-1 
Ituti Toiletuuoe p~i 
gus, Kiliko*, vanos, ir aieuoa. Gra
žioj apygardoj arti bulvaru ir 
Slicnnan parko 5520 8. Eiuabeth 
St.

.Mes turime ir dnuguiu uaaiu, 
gražiose apygardose. Nuriutiejc 
pirkti narni}, kreipkite, pas

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hennitage Avė. 
Tel. Yards 145 Chicago, UI.

•>

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka
ri jų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasurnamių (Co t Inges) 
arini pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lement s Resort Farmos, So
dus Alich.)

Vasarnamiai ir Į>uvieni ka 
mliarini passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigiuninti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, ]kt buėerių iš Benton 
Harbor.

Sūrite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas

A. J. LEMONT, 
Leuiont’s Resort Farm,

Sodus, Michigan.

AMT PARDAVIMO
Gro*orn<. Sieroj vietoj. I'rluiastl* par
davimo anvlnlnka* valiuoja J maino*. 
UII H. Paulina Mr. flikMgo. IIL

Lienivu Deniisiju x
* lOlivl so. Mtctnipui. Arcnun v

M*»ua4. UL
VOJLAMlKMl • Iki ■ raka**. X

REIKALINGI:

—— I* —— t 
ta iiarapijuiės mokyklos svar-j 
Im>? Itaugebs tėvų savo vaikus 
leidžia į .viešąsias nioksklai-, 
kunuoce jų /.ledi liri. dažniau 
sįa, žūva ir Bažnyčiai ir tėvy- 
nei-Lietuvai. Užtat gerbiame 
Hetaviškac parapijuie. ąsoty 
Mrta ir leiskim'.* josua savo 
vaikučius,

Vystanti takele.

MOTERYS.
MERGINOS.

VYRAI,
VAIKAI

dėl fabriko durim. Prie mašinų Drill puneli pres.-ing ir Į 
tt. Taippat prie coil vinding dėl soldering dratų ir | 
offiso darbo knip klerkai, typistes. Turi mokėti an- I 
gliškai kalbėti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pa*:

KELLOG SWICHBOARD & SUPPLY C0. 
1066 West. Adamss Str.

, arba

po 6 vai. vakare, atsišaukite
B F. ZIKA.

2515 South AuBtm Boulevard. Cicero. Ui.

dldoi.nl
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Kaip klaidingai 
Jie Mano

Nekurie Vyrai Vis 
Dar Mano Kad Už

%

Negalima Nusipirkti Gero Siuto
Senas paproti!-------mes tave jau tųnme! Užtat kad jus ma-.
Irt” kaip kainos mėnuo po kiia augštin — kad jau
negali augščiau kilti — nemanykite kad prekes niekados ne
puls. Kuomet pradedi jausti UŽGANĖDINTAS su kainomis “spe
cialiai nužemintomis” iki $40, $50 ar $60 — tos kainos jau 
nepuls nei vieno dolierio žemyn! Tik vienas išėjimas padaryki 
kainas tokias kokius jos buvo — tai atsikratyti Augštos Kainos 
Papročių.

Neklausykite kalbu apie aukštas kainas— 
Nemąstykite apie augštas kainas— 
Nekalbėkite apie augštas kainas— 
Atsikratykite augštos kainos papročių visiškai!

Tiktai pasisakykite sau — ”A5 GALIU nusipirkti sau siutą dra

bužiu už $25, $30 ar $35. Reikia apsižiūrėti!” Duokite mums 

proga prirodyti kad galima!

Ateikite ir apžiūrėkite musu 3,000 siu tik, kurių kainos yra $25< 
neapžiurėjus negn^ma spięsti - - su'j elde tpie musu $10,000,660 
užganedinimo gvarancija kokia yra duodama tiktai žiūrėkite j 
žemiau paduotas figurrs: % *

Musų Vienoj Chicagos Krautuvėj Parduota.

Pancdėlj.......................................mes pardavėme 63 siutus po $25
Utaminkc...................................... mes pardavėme 52 siutus po $25
Scredoj .................................... mes pardavėme 59 siutus po $25
Ketverge.......................................mes pardavėme 76 siutus po $25
Pėlnyčioj ...................................... mes paiuaveme 66 uruliu po $25
Subatoj .................................... mes pardavėme 118 siutus po $25

Išviso 454 siutus po $25 vienoj savaitėj.
(Nekalbant npie t tiksiančius siutu kuriuos pasisekė parduoti po 
$20, $30 nr $35.)

šios figūros paimtos iŠ praeitos sąvaitės — birželio 14 iki 19.
Kiekvienas iš tu $25 muui yra grynos-vgražiai padirbta.;, už 
kurio stovi musu $10,000,000 gvarancija. 454 vyrai kurie pir
ko šiuos siutus bus tikrai UŽGANĖDINTI!

Pirkite Ant Antrų Lubų, Sutaupyki! $10
Tai Afusų Patarimas, Bet Jus Sutaupinsit nuo $15 iki $20

Per nekuri laika visi garsino kad būtinai reikalinga mokėti DAUGIAU — mokėkite DAUGIAU — mokėkite DAUGIAU, jeigu nori gauti siutą • 
kuris tau šiek-tiek laikytu. Ir be abėjo nekurie tai tikėjo. Mes dabar sakome — mokėkite MAŽIAU— tas galima GREIČIAU įtikėti! Ar jie 
priparode jums priežastis savo augštu kainu?

Ar jie tikrai už*^mėJiiio jus kaip lad l..<«‘ju? Nežinoma kad ne*

1. Musu krautuvės randasi ant Antrųjų Lubu.
2. Mes sutaupome $497,678.00 per metus randos.
3. Mes turime didelias kriaučių šapas.
4. Paprastos krautuves — be jokiu pagražinimu.
5. Cash business — nėra kredito pralaimėjimu.

nilTUelarš

*•FOREMAN &CLARK
________________________________

« N.W Cor. Statė and Jackson

Guaranteed 
*25 Clotlie?

Nusipirk Tą Palm Beach Dabar
Kelias dešimčiai vyru kiekviena diena mes juos parduodame — 
vyrai kurie nori turėti gražius siutus vasarai, čionais kaip tik 
galima pasirinkti. ' i

Stockas yra pilnas — pasirinkti dabar kaip tik laikas. Jie vėsus, 
Mokairs ir kiti Palm Beach siutai, padaryti sulyg^rėliausio styliaus 
gvaranluojami. Sutaupins jums užtat kad

Gvarantuoiami $25
Siutai

(Paini Kfnclirt, Mohairn, Kool Klothn)

Mes dabar prašysime jusu PASKAITYTI penkias PRIEŽASTIS 
kodėl musu KAINOS taip ŽEMOS. Perskaitykite juos du kartu. Lai 
jie atkrato jus nuo Augštu Kainu Papročio. Lai jie paęodo jums ti
kra musu Gvarancija TAUPUMO. Atsiminkite kad šimtai tūkstančiu 
vyru visoj šalij jau prityrę ta kg mes jums čionais dabar kalbame! 
Bukite teisingi sau ir savo banko accountui ir IŠTIRKITE — pa
matykite kokius drabužius $25, $30 ar $35 gali šiandiena nu
pirkti su gvarancijos F & C.
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