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Taip yra parėdę anglai. 

DIDELIS GRAIKŲ UŽSIMO 
JIMAS PRIEŠ TURKUS. 

Graikams eina pagelbon ang
la i 

Konstantinopolis, birž. 29 
(suvėlinta). — Graiku armijos 
pavykimai Smirnos fronte 
skaitomi tik įžanginiais vei
kimais išvystyti didelę ofen-
syvą prieš • turkus nacijona-
Iistus. 
• Šiandie graikų transporti

niai laivai atvežė daug ka
riuomenės i Pandermia ir tei. 
išsodino. Jie su anglų pagel-
ba mėgins ištiesti savo fron
tų nuo Pandermia ligi Smir
nos, per 160 mylių, ir tuomet 
pasileisti per Anatoliją. 

Kitų talkininkų atsinešimas 
j turkus labai indomus. Atro
do, kad jie bus tik kaipo tė-
mytojai 

fronto pasiuntė Ismido fron
tas prieš anglus. Buvo nori
ma j veikti ten anglus ir pas
kui turkai naeijonalistai čio
nai, Konstantinopolyj, turėjo 
paveržti sultano valdžių. • , 

Tečiaus tie naeijonalistų 
pienai nepavyko. Padaryta 
didelė klaida. 

Apie tą klaidų pagyrė grai
kai. Ir jie kuoveikhns pasi
leido pirmyn Smirnos fron
te, varydami pirmyn nes
kaitlingus turkų būrius. 

Tsip jie nužygiavo ^ m y 
lių ir buvo priversti sustoti. 
Nes susidūrė su skaitinges
nėmis turkų spėkomis. 

Graikai apsistojo, apsikasė 
ir šiandie skelbia, jog jie kon-

Su liepos 1 d. atskiri "Drau
go" numeriai pardavinėjami I Londonas,, liepos 1. — Ang-
ne po 2c, bet po 3 centus. j i i j0 s augštasis koraisijonierius 

Nėra reikalo čia aiškinti, j Palestinoje yra Si r Herbert 
kodėl Įvyko ta atmaina, Nes Samuel. Tomis dienomis jis 
visi gerai žino. kaip šiandie jis Palestinos atvyko Londo-
yra brangi visokia laikraš-j n a n . jįŠ užtikrino, kad nors, 
čiams spauzdinti medžiaga. Palestinoje riuošiama žydams 

Kiti laikraščiai jau seniau valstybė, tečiaus tenai nežy-
pabranginti. Mes tai padarėme j dams gyventojams pilnai ap
lik dabar, kad sumažinti sun- • draudžiamos teisės. 

Anglija Palestinoje visus 
reikalus mėgina patvarkyti 
taip, kad įstatymų akiveizdo-
je butų lygus visi gyventojai, 
kaip tai žydai, arabai (musul-
manai) ir krikščionys. 

Nežydai žemvaldžiai nebus 
atsavinti nuo savo žemės. Vi
siems žmonėms ateivystė bus 
apdrausta.Šalies valdymas bus 
pastatytas ant augščiausiojo 
laipsnio. Pirmąją vietą turės 
užimti ekonominiai reikalai ir 
gyventojų sveikumas. 

DARBININKAI PRIEŠINA
SI RADIKALAMS. 

Gundomi atsisako streikuoti. 

kenkybes leisti gerą, geriems 
žmonėms laikrašti. 
UtlIflIlIMIIIIIIIIIIIUIIIIIIMIIIIIItlIUIIHIIIl 

DEMOKRATŲ PLATFOR 
MOJĘ NEBUS PALIESTA 

PROHD3ICIJA. 

Bus padėtas tautų sąjungos 
klausimas 

Prancūzija pasiurrfė neskait- l k a m s i r * * b " f " l , r o S° s P"1 

lingu būrį savo koliomjų ka
reivių į Samsun, Juodųjų ji;7 

rių pakraščiuose. Gi italai 
pranešė, kad jie pasitenkina 
dabartine ekonomine padėtimi 
Turkijoje ir čia neprisiųstą 
savo kareivių. 

Turkų klaidos. 
Graikai tomis dienomis pa 

sigyrė žymiais pažangiavi 
mais Smirnos fronte. Prane
šė apie didelius savo nu
veiktus ten darbus. 

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

Turkų nacijonalistų vadas 
padarė klaidą. Jis dvi savo 
armijos divizijas iš Smirnos 

tikrai soliduoja frontą. Bet 
pasakius jie laukia," ar kartais 
turkai nepadarys daugiau 
kokių kja.idų. Tuomet grai-

hes pirmyn. 
Turbūt, graikams blogai. 

Čia nuomoniaujama, kad ar 
graikams kartais 
gai. Girdima, 

norą 
kad 

San Francisco, Cal, liepos 
1. — Demokratų partijos su
važiavimo komitetas, kuris ga
mina partijos platformą, at
metė visokius kaip "sausųjų, 
taip "slapiųjų" reikalavimus 
platformon padėti svaigalų 
prohibioijos klausimą. 

Bet užtaigi komitetas suti
ko platformon padėti tautų 
sąjungos klausimą. Tasai 
klausimas svarbiausias parti
jai daiktas. Nos norima, kad 
Suv. Valstijos tautų sąjungon 
jstotų be jokių iš savo pusės 
pareiškimų. Tuo tarpu repu-
blikonų partija yra tam griež
tai priešinga. 

Platformon bus pad<'ia ir 
Airijai užuojauta ir patari-

, V • | mas, kad Airija savo ncpri-

DESCHANEL BUVO PARY 
ŽIUJE. 

Rymas, liepos 1. — Radika
lai socijalistai birželio 29 čia 
rfcOcLTi*l KJ-I nr*mpi*Q 1 i 4 \mv\x\-r\ \T\ 

kams streiką. Suspenduota 
daug darbų. Bet ne visi darbi
ninkai klauso radikalų. Tą die
nų labai iškilmingai buvo pa
minėta Šv. Petro šventė, ne
žiūrint paskelbto streiko. 

Krassino Nuomonė Apie Rusiją 
ir Talkininkus 

TIKRAI BUS ATNAUJINTA 
PREKYBA SU RUSIJA. 

Krassin sako, kad talkininkai 
to pageidauja. 

i<f pač io . 
London. liepos 1 (Rašo ang-

uieną geučraif.-M m. iaiKr. korespondentas). 
darbo federacijos ir socijalistų 
partijos vykdomosios valdy
bas turėjo susirinkimą genera-
lio streiko klausime. Socijalis-
tai karštai stovėjo už streiką, 
katrą jie buvo paskelbė. Bet 
federacijonistai buvo priešin
gi-

Po trumpų pasitarimų fede
racijonistai nesutiko su soci
jalistų norais. Ir apleido susi
rinkimą. 

Reiškia, nekas išeis iš to 
socijalistų paskelbto .streiko. 

>io-

... , ., , ,• iklausomvbės klausima paves-
juos ne tik sulaikė, 1x4 s>aln ., .„ : . . 
, • . , , , v.. . , ~ , . , tu įsnstr tautu sąjungai, 

dar juos atblokšti atgal. Galt * „ : " , . , . . -
Kalbama, jog pro':ibKfjos 

prisieiti graikams bėgti ten, 
iš kur jie yra atėję. 

Keikia žinoti, kad Mustapha 
Kernai paša turi stiprią ir ge
rai apginkluotą kariuomenę 
katra gali ilgai laikytics 
prieš galingesni priešininką. 

Graikija, talkininkams lei
džiant, pakėlė karę prieš tur
kus. Bet kas bus, je» ji tos 

k'ansimas bus aptariamas 
pačioj konvencijoj. Nes nei 
viena pusė nenori užsileisti. 

.Šiandie bus skaitoma plat
forma. Ir tuojaus seks nomi-
navimas kandidato j preziden
tus. Kandidatais į preziden
tus nori but keliolika žmonių. 

Valstybės sekretorius Colby 
tvirtina, kad jei prezidentas 

karės nelaimės. Kas gi jai \yiisonas išreikštų norą kanai-

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

Po konferencijos su mini sto
riu pirmininku jis vėl išva
žiavo Normandijon. 

Sakoma trmupoį ateityj vi
sai sugryšiąs Paryžiun. Nes 
esąs sveikas. 

PAMESTA BOMBA TIES 
PARLAMENTO RŪMAIS. 

"Esu pilnas vilties, kad vei
kiai bus atnaujinta prekyba 
pasaulio su Rusija," sakė bol
ševikų valdžios atstovas Kra
ssin, kurs turėjo pasikalbėji
me su mano draugu. 

Krassin atsisako duoti ko
kių nors informacijų laikraš
tininkams. Nes jis Anglijos 
vyriausybei pasižadėjęs susi
laikyti informuoti pasaulį a-
pie vedamas prekybos klau
sime tarvbas. 

taika >u Rusija reiškia taiką 
Europoje ir Azijoje. 

Atgavo kubilinius laivus. 
"Mes buvom užėmę Persi

jos uostą Engeli. Kam tai* 
Atsiimti 40 žibalo kubilinių 
laivų, katruos ten nubugdė 
gen. Denikino armija pagelb-
stint anglams. Juk Baku žiba
las mums butų be jokios ver
tės neturint tų laivų. Ir kuo
met mes atgavome tuos lai
vus, šiandie nėra mūsų ka
riuomenės Persijoje. Taip pa
sakiau pačiam Lloyd George-
ui. 

"Lloyd George reikalauja 
sugrąžinti anglams privatines 
nuosavybes, kokios prarastos 
revoliucijos metu. Tas jo rei-

Tokyo, liepos L — Ties ja
ponu parlamento rūmais pa
mesta bomba. Plyšdama ap
griovė rūmus. Nelaimių su 
žmonėmis neivvko. 

ANGLAI VISUR PRIEfNA. 

WRANGEL TURI BERD 
JANSKA. 

Sevastopolis, liepos 1. — 
Priešbolševikinė kariuomenė, 
kuriai vadovauja gen. Wran-
gel, pažanginoja pietinėj Ru
sijoj. Paėmė miestą Berd.ian-
ska. 

Londonas, liepos 1. — laik
raštis Times praneša, jog vie
na stipri anglų kompanija sa
vo kontrolėn paėmė visą na
vigaciją Dunojuje. 

ikalavimas vra kaipir ultima-
"Prekvba Rusijos jau jku-; . \i • A- i * 

. . . . . tumas. Mes gi sutinkame tą 
padaryti. Bet tiktai po nuo
dugniausių tardymų. Nes yra 
atsitikimų, kad turtingi rusai 
prieš revoliuciją savo nuosa-
vybes yra pavedę anglams, 
arba kitiems svetimšaliams. 

nyta su Skandanavija, ' pa
sakojo Krassin mano drau-

! gui ." Švedijos kompanijos nuo 
mūsų užsisakė visokių prekių 
už 15 milijonų kroneni (nor-j 
maliai puspenkto milijardo 
dolieriu) ir dalis tu prekių >. . . . , . . .... . , , 

*' * ' . : Situokiuose atsitikimuose toks 
tau pasiusta per Stettma 11 . , . . ». 
J H ' *^ \ nasielgimas priešingas mušu 
Revelj, Estonijon. 

mielai 
užmegsti 

ŽUVO DARBDNINKAS. 

Mark Manufacturing Co. 
dirbtuvėje ant slenkančio kra
no (keltuvo*) nukrito darbinin
kas 0. Pruter. Žuvo ant vie
tos 

NEPAPRASTAS PADĖJI 
MAS RUMUNIJOJE. 

Nežinia iš kur žmonės ima pi
nigų. 

tuomet atlygins už paneštus 
nuostolius. 

Chicagiečiai Sveikina Arkivys-
kūpą Mannfac 

duoti, jis vienbalsiai butų no
minuotas konvencijoje. 

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

neištikimas Britanijos impe-
ARKTVYSKUPAS STOVI UŽ -taciia, kuomet an: pagrindu riJaL B e t a š n e k ™ m e t "ePa-

AIRLTOS NEPRIKLAUSO- pasirodė Arkivvskupas drau- y a d i n t a s ? Pa iku» koklU(> ?a l^ 
ciau tikrai būti, jei turėčiau 
Įžeisti jūsų vėliavą ir bimną. 

MYBĘ. " ge su mūsų Arkivyskupu. 
daugeliu pralotų ir žymiausių 

Tuo tikiu keliauja jis Airijon. | Chicagos piliečių su miesto 
Birželio 30 d. vakare Au- majoru Tbompsonu. t 

ditorinm teatre, Chieagoje, Mūsų Arkivyskupas Jurgis 
ebieagiečiai sutiko ir pasvei
kino didelj airių tautos pat-
rijotą ir garsų už darbinin
kų teises kovotoją Auštrali 
jos Arkivyskupą Mannix. 

Teatre j vyko didelė manifes-

LIEPOS 1, 1920. 

Ohicago ir apylinkt* — šian
die j-ražus oras ir šiloiau; šian
die vakare ar rytoj laukiam: 
frriausmai ir lietus. 

Vakar augščiausioji temperatū
ra buvo 78 laipsniai; žemiausioji 
- t 70 1. 

Sanlė teka 5:1?% leidžiami Si29. 
Mė:v.:l:s teka «:32 vakare. 

V. Mundelein skaitlingą pu
bliką supažindino su Arki
vyskupu Mannix. Gi majoras 
Thompson miesto vardu jį 
pasveikino. 

Arkivyskupas Mannix pir
miausia savo kalboje prisimi
nė nuotiki, kaip jis baro i-
skųstas šios šalies vyriausy
bei už tai, buk kelionės motu 
nepakilęs, kuomet garlaivyg 
grota Suv. Valstijų himnas. 

Sakė: 
"Nekuomet aš taip iio.iai-

clgiau ir neturėjau reikalo 
teisinties arba aiškinties. Aš 
esu vadinamas išdavikas ir 

•Jugoslaviją važiuojant pavog
ta jos siuntiniai su drabužiais. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrius tūkstančiams ru
munų yra išdalinęs visokių 
drabužių. Bet dauguma tų 
drabužių kažkuokir.o keliu at 
sidurę j krutuves. 

Krautuvėse galima atrasti 
nies. Tas tikslas ingalėti pab- j tiktai amerikoniškas avalines. 
rangusi pragyvenimą, kursi Tos avalinės čia pardavinėja-

"Anglijos pirkliai 
sutinka su mumis 
prekybinius ryšius. Ir, mano 
nuomone, jie tą padarys, ne
žiūrint to, jei nepavyks čia 
mums su politikinėmis tary
bomis. 

"Prancūzai pirkliai irgi pa
geidaujami. Mes norimo pir-

nacijonaUzacijos politikai. 

Viskas taikos taryboms. 
"Kaip mūsų viešųjų skolų, 

taip privatiniu reikalų klausi
niai turėtų but aptariami tik 
taikos tarybose, ty. generalėj 
taikos konferencijoj talkinin
kų su Rusija. 

"Suprantama, tokioj konfe> 
kliauti su prancūzais, nors jų ' reneoijoj mes dėtumėm savo 
atsisakymas, mųs visai nepa- j kontr-reikalavimus už padą-
žeistu. Nes tai visa, ką mes 

Bukareštą*", nirž. 12. (kores
pondencija). — visa Rumuni
ja paliesta spekuliacijos vil-

cijonalj himną, gi tas yra 
"Dieve Saugok Airiją." Ke
liauju Airijon išmokti kitą 
giesmę. Tai airių kareivių 
giesmę. 

"Esu išvadintas iš sanktua-
riumo kovoti už airių laisvę 
nežiūrint užsipuldinėjimų 
spaudos ir anglų propagan
distų, katrie yra blogi kaip 
Australijoje, taip Amerikoje; 

"Aš noriu pagerbti prezi
dentą Wilsoną už jo išreikštas 
mintis ir 'žodžius kas link visų 
tautų laisvės. Ypač tuos: Ttk 
gu visur viešpatauja teisybė, 
paremta žmonių norais. 

"Jei kartais TVilsonas pa
miršo tuos žodžius, de Va
lerą jų nepamiršo.'' 

kankina Ivgiai kaip turtinmio-
sius, taip vargdienius. 

Pragyvenimo pabrangimas 
Rumunijoje buvo pakėlęs ke
letą streikų. Bet, kaip ir kitose 
Europos šalyse, čia žmonės ne
suprantamais keliais jsigija 
r>ir>inm ruivl-Aai /^o i l inc <iroV>n. 
r ' — n t l f ^4»-«.w.. ' n n . r j 

žius ir daug rėdosi. 
Turtingos rumunu mofervs 

mos nuo $4 ligi $S pigiau, 
kaip Amerikoje. 

Moteriški parėdai, katrie 
pirmiau kainavo 200 leisų ar
ba $3i), šiandie kainuoja 2, 
00O leisų (Rumunijos pinigai). 

Kabineto nariams vargas. 

Visokios rūšies darbinin-

galėtume gauti Prancūzijoje, 
galime gauti ir visur kitur. 

Ves prekybą ir amerikonai. 
"Amerikos išdirbėjai ir 

prekių siuntėjai pageidauja 
atnaujinti santikius su Rusi
jos turgavietėmis. Bet jie kol-
kas nežino, kaip pradėsią tą 
darbą — ar susinėsią tiesio
giniai, ar gal sn anglų pagel-
ba. 

"Tikrai pasakius, prekyba 
neturi nieko bendra su politi-
kiniais santikiais. Mes turime 
žalios medžiagos. Mes galime 
gvarantuoti 15 milijonų to
nų visokio maisto ir žaliosios 
medžiagos. Bet to visa mes 

1 rytus mums nuostolius admi
rolo Kolčako, gen. Yudeničo, 
gen. Denikino, gen YTrange-

Į lio ir pačių talkininkų. 
"Mūsų liaudis negali sup

rasti, kodėl svetiniu šalių ka-
pitalistai. katrie prakišo pi
nigų revoliucijos metu, reika
lingi butų atlyginimo, kuomet 
rusams valstiečiams, katrie 
lygiai daug nukentėjo nuo tų 
rvajjiiaii>ių. m i n u u u t 8v?<»» 

kytas koks nors atlyginimas. 

Norima atlyginimo nuo Vokie
tijos. 

"Mūsų liaudis jokiuo budti 
negali suprasti fakto, jog to
kios šalys, kaip Italija ir Ser
bija, neskaitant kitų šalių, i-

negalėtume pagaminti, kol ne- j i n a atlyginimų nuo Vokietijos. 
Įsigjsime nuosavų transpovti-į Kad tuo tarpu Rusija, katra 
nių laivų ir kol savo žemdir- l d a u S P 1 a™ u kariavo prieš 
bių neaprupinsime reikalingo- Į Vokietiją ir pati labjaus nuo 
mis žemdirbvstės' mašinomis. Į i o nukmiėju, ne tiktai nieko 

"Suprantama, išpradžiu už kams padidintos užmokestys. 
kas metai kelis kartus aplan-j Ir profesijų žmonės daro ge-
ko Paryžių ir iš tenai narsi ve-1 rus pinigus, 
ža kuopuošniausių parėdalų, a-| B ^ prasčiausiai už visus ki-
valinių ir visokių drabužių, tus apmokami aktoriai. Zino-

Reikia žinoti, kad pertek-; ma Rumunijoje komedijinė ak-
liaus daiktų čia įvežimas už-j <orė M. Giurgos per mėses] 
draustas, nž tuos daiktus ima-| "ždirha vos 3,000 leisų. Muzi-
mas augštas muitas. Bet daž-j kai artistai už vakarą paima 
nai arba su uždraudimu aj>si-[nuo 20 ligi 50 leisų. 
lenkiama arba augštas muitas; Kmmmijoje aktoriams var-Jpie mūsų atsinešimą kas link 
užmokamas. j gas- Nes kratomųjų paveikslų Į propagandos Rytuose, inėmus 

atvožiamas mums prekes 
mes mokėsime auksu. Ir sten
gsimės knoveikiaus pagaminti 
savų prekių." 

Priversti veikti Rytuose. 
Paliezdamas , politikinius 

klausimus Krassin sakė: 
"Ministeris pirmininkas Ll

oyd George klausė manės a-

| negauna, bet dar talkininkų 
verčiama jiems atlyginti." 

Iš to pasikalbėjimo paaiški, 
jog Krassin darbuojasi dviem 
reikalais — prekybos ir tai
kos. 

, ; pramonė neišvvstvfa. 
Pavogti princeses siuntimai, j ^ ^ ^ k a b i n e t o 

Praeitą.' žiemą princesė Elz-i nariai. Nes jie turi pasitenkin-
bieta buvo iškeliav įsi Pary-iti prieškarinėmis algomis. Ši-
žiun ir tenai prisipirkusi bran-Į tie žmonės tai bent vargsta, 
gių drabužių. Parvažiavo ji-: nors valdo viešpatiją. Nes vie
nai namo susikrimtusi. Per špatijos iždas pustuštis. 

Turkiją, Persiją ir, abelnai. A-
ziją. Aš atsakiau, kad kaip 
ilgai talkininkai rems lenkus 
ir gen. VVrangelį, katrie vei
kia prieš mus. mes esame pri
versti ką-nors tokio daryti 

"Aš jį mėginai intikinti, jog 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 30 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95^ 
Lietuvos 100 auksinų 2.66 
Vokietijos 100 markių 2.66 
Lenkijos 100 markiu .80 
Prancūzijos už 1 doberį 12 r. 12 
Šveicarijos už 1 dolierį o fr. 4y 
Ttaliins nž 1 dol. 16 1. S0 
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LIETUVIŲ K AT M I K V DIENBASTIS 

"DRAUGAS" " 
Ema kasdienę išskyrus nedėklienius. 

P R E N U M E R A T O S KAINA: 
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE: 

Metams SSOO 
Pusei Metu 4.00 

SCV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu iOO 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašynio dienos 
n e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių 
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laiaką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1300 W. 46th St. Chicago, EI 
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Lodge ir Cummings 
Didžiosios partijos Suvie

nytose Valstijose beveik vie
naip laiko savo visatines kon
vencijas, arba seimus, kuriose 
paskiria kandidatus j prezi
dentus. Po maldos eina giedo
jimas Amerikos himno, po 
himnui didėji prakalba. Tą 
prakalbą amerikiečiai vadina 
Keynot adress, lietuviškai iš
eitų "didžiojo, arba raktinio, 
garso kalba." Republikonų sei 
me Chicagoje tokią kalbą lai
kė H. C. Lodge, o Demokratų 
Seime San Francisco 28 birže
lio ją pasakė Homer S. Cum 
mings, to -seimo pirmininkas. 

Lodge kalba buvo protinga, 
bet 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 Semi o už-
rubežinių dalyku pirmininkas 
ir seniaus yra daug dirlvs di
plomatijos sritije. Lodge jau 
senas žmogus Savo praka.k? 
jis taip pasakė, kad toliau sė
dintiems sunku buvo girdėti. 

Cummings'o kalba kuopui-
kiausiai pasisekė. Seimo rvn-
gėjai pasirūpino pinus sukel
ti klausytojų upą. Po n aldos, 
kurią atkalbėjo kataliku kuni
gas P. L. Ryan, vietinio av-
kiyvskupo pagelbininkas, pra
sidėjo įspūdingos apeigos A-
merikos vėliavai pagerbti. 
Karės muzika, vargonai ir tū
kstančiai balsų giedojo St<ir 
Spangled Banner. Tos apeigos 
ir giesmės -taip sukėlė seimi
ninkų upą, kad net augštus 
valdininkus, kaip Rooseveltą, 
laivyno sekretoriaus page.'bi-
ninką, pagriebė entuzijazmas. 
Taip sukeltoje klausytojų dva
sioje bepig buvo kalbėti. 

Homer S. Cummings yra 
stiprus nesenas vyras. Jis tu
ri aiški] ir stiprų balsą. Kiek
vienas žodis buvo girdėti to-
ivmiausiame kamneliie. P ra-
•* a. v 

kalbos turinije buvo pilna a-
kyvų stambių žinių. Jos buvo 
puikiai sutvarkintos ir labai 
gražiai išreikštos. Kadangi tai 
bovo partijos seimas, tai stam
bioje jo kalboje negalėjo ap-
seiti be gyrimo savosios par
tijos ir be peikimo priešinin
kų. Socijalistų Cummings vi
sai neminėjo. Visi jo ypai te
ko Republikouam?. Tie partijų 
ginčai mun.s nevarbu. Juos 
praleisime. 

Demokratų Partija 
ir Darbininkai. 

* Minėdamas Demokratų par
tijos nuopelnus Cummings 

o t v e j a i S uŽSiiiiiiie a p i e : tuituiaų i r i a n t u o j SttVįją pifi i-

darbininkus. Pirmoje vietoje' formą 

dviem trumpais sakiniais jis 
pasakė du stambiu daigtu. 
"A secretary of labor was 
given a seat in the cabinet of 
the president. Eight hour laws 
were adopted" (Darbo sekre
toriui tapo duotas sostas pre
zidento kabinete. Aštuonių va
landų darbo teisės tapo priim
tos.). 

Kad darbo sekretoriui tapo 
duota vieta prezidento kabine
te, tai tat mūsiškai reiškia, jog 
valdininkas, kurio priedermė 
yra sužinoti, tvarkinti ir aprū
pinti darbininkų reikalus, jau 
tapo lygus kitiems prezidento 
sekretoriams, o tie sekretoriai 
yra lygus kitų viešpatijų mi
nistrams. 

Belgijoje darbo ministerija 
tapo įvesta 1884 metais. Suvie
nytose Valstijose tat įvyko tris-
dešimčia metų vėliau, dėlto, 
kad šitoje šalije darbininkų 
priešai buvo galingesni, negu 
Belgijoje. 

Kadangi ta darbininkams 
naudinga permaina įvyko \Vil-
sonui prezidentaujant, tai jo 
partija ir didžiuojasi tuomi. 
Wilsonas prieš tapsiant prezi
dentu buvo politinės ekonomi
jos profesorium universitete, 

jis gerai žinojo, kad 
darbininkų ministerija daro 
daug naudos darbininkams ir 
visai šaliai. 

Apie aštuonių valandų dar
bą nėra reikalo kalbėti. Ilgus 
metus darbininkai kovojo, kol 
galutinai išsipildė jų teisingi 
norai. Darbas susitrumpino, 
bet darbininkų pelnas nesuma
žėjo. Niekuomet Amerikoje, 
nei kitur pasaulije, darbinin
kai negaudavo taip didelių al
gų, kaip Wilsonui preziden
taujant. Jeigu tat Demokratų 
Seime delegatai vėliavomis, 
maršaviniu ir telegrama pa
gerbė "\Vilsona bei jo portre
tą, tai ir darbininkai tam pri
taria 

Toliau Cummings trumpai 
paminėjo, kad Clyton'o pri-
deekas prie Shermairo teisės 
prieš trustus, paliuosavo dar
bininkus iš sunkios prigulmy-
bės nuo darbdavių. Nemaža 
naudos padarė demokratai tu
rėdami valdžią Amerikoje, 
kad įsteigė valdiškas darbo 
prirodymo vietas, kur žmogus, 
netekęs darbo, lengvai ir pi
giai gali jo rasti. 

Šitas darbininkų reikalų su
pratimas buvo didelis AVilsono 
ir jo pagelbininkų nuopelnas 
prieš karę. Karės metu tie 
nuopelnai atvedė daug gerų 
vaisių. Darbininkai ir jų orga
nizacijos parėmė Suvienytų 
Valstijų vyriausybę karės me
tu. Jei ne ta darbininkų para
ma, kas žiu kas butų pasidarę 
ir Amerikoje ir visame pasau
lije. 

Cummirtgs neminėjo, bet del 
teisybės nereikia užtylėti, kad 
po karės žymiai sumažėjo dar
bininkų ir valdžios sutartis.Vai 
džia sutrukdė anglekasių strei
ką rudenije 1919 m. ir nepa
vartojo savo galybės prieš 
plieno fabrikantus tuo pačiu 
laiku. Tiesa, tuodu streiku 
buvo suardę, užrubežinę vald
žios politiką. Tai-gi neteisi
nant nei nekaltinant nei vie-

pusės, nereikia užmiršti 

Demokratai ir Tautų Sąjunga. 
Demokratų Konvencijos pir

mininko Cuniming?'o didžioji 
prakalba buvo iš trijų dalių: 
pumoje jis išdėjo Demokratų 
partijos nuopelnus, antroje 
kalbėjo apie karę, trečioje a-
pie tautų sąjungą. Kadan-gi 
Lietuvos ateitis tik tuomet bus 
šviesi, kuomet pasaulyje ne
beliks militarizmo, arba dide
lių smarkiai ginkluotų kariuo
menių, kadan-gi sakoma, kad 
tautų sąjunga tą militarizmą 
panaikysiant,tai mums rupi pa 
žiūrėti, ar mųs viltis gali kiek 
stiprėti del Demokratų 
Konvencijos, ar ne. 

Amerikos Pažiūros Prieš 
Karę. 

Progresistu partija 1912 ir 
1916 buvo pareiškusi, kad tau-
• /vov^c" w v t b m v\r> <"««**»**»» V F / \ I T I O 
« v ' * i » - M M U U f / « - . i t H f V*. Ak VS ***.«£ 

nors sutartį, idant karių ne
bereikėtų. Republikonų parti
ja 1916 m. buvo pritarusi tar
ptautiniam teismui, ištyrian-
čiam tautų kivirčius ir nelei
džiančiam kariauti. Demokra
tų partija tais pačiais 1916 m. 
Įtraukė į savo platformą Tau
tų Sąjungos sudarymą. Tai 
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 prezidentą, kad 
pradėtų pasaulyje tamtikrą 
judėjimą,idant susidarytų tarp 
tautinė vienybė, statanti tei
sybę, vietoje karės. 18 gruo
džio tų pačių 1916 m. prezi
dentas AVilsonas išsiuntinėjo 
notą visoms kariaujančioms 
viešpatijoms, kurioje jisai sa
kė, kad reikia ką nors pada
ryti, idant toliaus nebūtų ka
rių, ir kad prie to tikslo į-
vvkdvmo Suvienvtos Valstijos 
prisidės visomis savo spėko
mis. 

Minėtina, kad Vokietijos at
sakymas buvo neaiškus, o 
talkininkai atsakė visi bend
ru laišku rašytu Paryžiuj*1 10 
sausio 1917 m. Tame laiške 
buvo pasakyta, kad taikiniu 
kai "visa širdin:: pitana su
manymui sudaryti tautų są
jungą, kuri padarytų taikos 
ir teisybės tikrybę pasaulyje." 

Dvyliką dienų po to. atsaky
mo prezidentas AVilsonas 22 
sausio 1917 m. buvo Suvieny
tų Valstijų Senate ir kalbėjo, 
jog visose šnekose apie einan- į 

augybę visoms tautoms ir 
pasauliui 

čios karės pabaigą visi pripa
žįsta, kad po jos turi įvykti 
tokia viešpatija sutartis, ku
riai esant jau nebegalėtų iš
kilti kita tokia nelaimė, kaip 
dabartinė karė. Kad tas tik
slas taptų išpildomas reikia 
organizuoti didžiajas žmonių 
giminės jiegas (niajor forces 
of mankind). 

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

Balandžio 2 dieną 1917 YYil-
sunas atėjo į kongresą, ty. Se
nato ir Atstovų buto bendrą 
posėdį, kuriame pasakė karš
tą prakalba ir pareikalavo a-
pgarsinti karę Vokietijai. To
je kalboje buvo pasakyta, kad 
Amerika nori pakelti karę 
prieš karę — war against vvar, 
— kad Amerikos tikslas yra 
įvykinti visatinį teisybės vieš
patavimą tokia laisvų tautų 
sutartim, kokia atneštų taiką 
ir 
padarytų pačiam 
antgalo laisvę. 

Šitą prezidento kalbą ir min
tis patvirtino Suvienytų Val
stijų atstovai, Kongreso ua-
riai, keturiomis dienomis vė
liau, pritardau ' jo žodžiams 
ir 6 balandžio £917 m. apgar
sindami karę Vokietijai. 

Tautų Sąjunga Karės Metu. 

Kol karė tęsėsi nei \Vilsono, 
nei kongreso, nei Amerikos vi
suomenės mintys nesimainė a-
pie Tautų Sąjunga. 8 sausio 
1918 m. yra ir liks atmintina. 
Tada \Vilsonas, kalbėdamas 
Kongrese, išdėjo garsiuosius 
keturiolika poa&tų. Tarp jų 
buvo vienas, kuris šitaip skam 
bėjo: 

"A general association lof 
nations mušt be formed un-
der specific convenants for 
the purpose of affording 
mutual guąranties of politi-
cal independence and terri-
toriai integrity to great 
and small statės alike." T.y. 

Visatinė tautų sąjungą 
turi tapti sudaryta tamtik-
romis sutartimis, kad gali
ma butų duoti viena kitai 
garantijų, apdraudžiančių 
politišką neprigulmybę ir te 
ritorijos čielybę didelėms ir 
mažoms viešpatijoms vie
naip. (Pabaiga bus.). 

IIIIIIIIUIIII 
S 
S KAPITALAS 
I $200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

I 

! Išmok Gerą Amatą. Už-1 
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i.anues. Vielos alda.ro:>. Specijulis 
Krmuoysu-s Skyrius, įr.okslas už-

I ganėdina. visus. 
MASTER SCHOOL 

180 X. State Sir. 
Kamilas Lake str. aut 4tų lubų. 

Temykite Lietuviai! 
Visiems žinoma, kad ITNIVERSAL STATE BANKĄ yra tikraf 

Lietuviška. Valstybinė Banką, kuri visada remia Tautos ir Vals-
S tybes reikalus ir kaipo tokia Lietuvių įstaiga širdingai kviečia 
~ visus Lietuvius—Amerikiečius užmegsti ir palaikyti ryfcius su 
• aiuomi Banku, nes Bankas randasi parankiausioj v i e u j yra atdu-
• ras vakarais du syk savaitėje žsuuiiiu sodeli pinigai yra ku.-pil-
• niausiai apsaugoti didžiu kapitalu ir sumaniu vedimu bankiniu 

8 reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 
Jeigu ines neremshuė savo Tautos ir viens kita, tai svetimi tik-

I t a i naudosis iš mūsų ir vilios mus pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimais', kurie mušu vardo kaipo Lietuvių Vania 

_ nepakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisingas įstaigas ir 
m \ai>iai.-> paty.s o ne - \e l iui i naudokitės. 

g DABAR YRA LAIKAS 
mį Xuo 1 Liepos nesugadinus nuošimčio P E R K E L T I SAVO 
S 1 ' l M i i l S 1 saugų ir >tipru Banką. 
S Presuokite *s»v Bankinę knygutę kHrios Cnieagos.arba kito 
2 mie>to banku-. Kurį jus ikeužganedina arba uera jums paranki 
• — »K-S sukolektuo^uu »r petkelsun vjįt^ pniigus s « naašimeiais 
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DtL J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofims 4930 W. 13 S t 
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Ofiso Cicero 49 
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(Under State Government Supervisien) fi 
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TAIGA VISOJE AMEK1KOJE S ' 
Po saldžios užžiura ™ ; 

Banko Tortas Virš $ 2 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 | 
1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo)... $16,754.95 • 
1919, Sausio 1 941,689.49 H 
1920, Sausio 1 1,625,997.43 S 
1920 Birželio 30 2,121,595.33 • 

siaiuc Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno S 
pareikalavimo su 3-čiu nuošimčių. ™ 

siii.-ki.e pinigus ir važiuokite į Lietuvą per šia Didžiausia A- H 
merikoje Lietuviu Agentūra. M 

informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai | 
Banko skyriai: Taupinūuo. Komercijos. Paskolos , Apdraudos H i 

nuo liguies. Pinigų ir šipkarėiu siuntimo. • 

IŠMAINOME kitu šakų pinigus pagal dienos kursą. * 

Praktikuoja 38 m e t e i 
Ofisas S148 So. Morgan SC 

l Kertė S2-ro SL, Chicago, UL 
SPBCLTALIST,AS 

Moteriškų. Vyriškų, ta ipgi chro
nišku l igų. 

i OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
] iki S po pietų, nuo S iki 8 va lan-
| d a vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 p o p l e t 
Telefonas Yards 687 

Dr. L L MAKARAS 
LtetarU Gydytojas Ir CkBrsrgae 

I KmeHait: 1HM 0*. Mfc^aU— Ava. 
Ti l i fnai Pnlli—s M* tr r s l l l t l U M 
ChJcagoj: 4615 Bo. W o o « M b 

Tik Kctverc* vakaKe aa* 5*3* ud 1 4 1 
T. 

B A N K O VALDYBA: 
Josepli J. Klius. President 
Wm. M. Aiitoiiisen. Vice-Pres. 

and Casbier 
Jos. 4. Krasowski. Vice-Pres., 
Stasys V. Valauehauskas, Ass't. 

Cashier 

BANKINĖS VAL.\XDOS: 
Panedėliais, (Seredomis, Ketver-
gais ir Fėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. p o pietų. 
VAKARAIS: L'tarninkais ir Su-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
S:30 vai. vakare. 

8 
8 Telepnone: Tards S492 

1 UNIVERSAL STATE BANK E 
S 

3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ttL 
Kampas 33-čios gatvės. 

nos 
kad po karei labai sumažėjo 
darbininkų ir valdžios sutartis. 

Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Samuel Gompers, 
savo seimą Mont realije tyčia 
apleidęs, buvo atvažiavęs j 
Cliiea^o j Republikonų 
1-onvenciją, kad ji jtraukių 
darbiniiikų reikalus į savo 
platforma. Republikonai neį
traukė. Dabar Gompers yra 
San Francisco ir taip-gv nori, 
kad Demokratai j t rauktų dar-

Kelionės įspūdžiai nuo Chicagos 
iki Londono. 

(Pabaiga). 
Ant rytojaus susirinkę visi 

j daigta nusitarėme patys ru 

Dabar, maždaug, jau esame 
apsirūpinę. Jau užsivi/.avoiu 
pasportus latviu atstovybėje, 

HiiniHiiiiuiniiiiiiiiiiui 

jjjBg 
A. SHOSflS 

Tnrln patyrimą 
moterių l igose; rū 
pest ingai prižiū
riu l igone ir kūdi 
ki l a ike l igos. 

pintis, katram kaip patinka, užsimokėjom po 6 šilingus ir 
Septyni iš mūsų paėmę drąsę dabar laukiame tik tos dienos, 

kada gausime išvažiuot. 
Susiradome kelios ': Londo

no lietiniu ba/nyeia. Šventos 
Trejybės ir Dievo Kūno šven-

išsirupino leidimus ant Olan
dijos. Tie jau išvažiavo 2 die
ną birželio. 

Mes likusieji kreipėmės prie 
agentą, kad išvažiuotume antįtes apvaikščiojom lietuviu 
Liepojaus. Bet pasirodė ne j bažnyčioje. Bažnytėlė mažutė, 
lengvas išvažiavimas. Pigesnės bet gražiai išpuošta. Choro nė 
klesos jau užimtos. Tada tnrė-' ra nei kokio, neturi nei pašto 
jome pirktis į pirmą klesa. ir'vaus vargonininko. Vargoni-
mokėt po 84 doi. ir tai tik 
ant 16 birželio. Katrie pirko 
paskiau, nors tą pačią dieną, 

ninkas ateina tik tam sykiui 
pamaldas atgrajint. 

Atvažiavę Londonan, tr> s 
tie jau tegavo tik ant 26 birž.' lietuviai pasigedo savo baga-

-*-: žų, kurie prapuolė. Patarčiau 
Niekas nėra pranašas, dėlto keliaujantiems gerai bagažu? 

sunku pasakyti, ar Gompers 'ui j užadresuoti. Reikia ant audek-
pasiseks. Bet jei LVmakratu. į lo aiškiai parašyt savo pavar

dę ir prieplaukų vardus, pa-
vyzdin Montreal, London, 
Libava ir prilipdyt žymioje 
vietoje prie l>agaio. M'uėtų 
žmonių bagažai prapoolė del-

partija atsimintų savo gražią
ją praeirj, jei suprastų atei
ties naudą, tai ji leistų darbi
ninkų vadams išreikšti darbi
ninkų reikalus ir tą išreiškv 

\ i rauktų VSA * . t , ' ^ , f i 4/N 1» .wl « « . .^ 
i;iij r i a u i c i i : o«»-»« pč»i *ąjv,-! i tw, <\n\t p t t e _|y m i r v pis .orį5«* 
platformą arba programą. ; tik poperiniai ženkliukai. Tie 

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

Nors trumpai aprašiau šią 
kelipnę, bet ji pasirodo pusė
tinai karti. Užtai negaliu už
miršt padėkoti ir Chicagos a-
gentams ir patariu jiems 
užsidaryt savo ofisus. Jiems 
tiktai rupi savo klijentus sa
viškai apkirpti ir bile iš savo 
akiu. išstumt. Agentai mums 
padarė didžiausį skurdą, rū
pesčius ir iškašeius. Kuris 
žmogus nejsidėjo daugiau pi-; 
nigu, nes nenorėjo, arba ne
galėjo, tam yra šiandien var
gas. Kitas jau siūlinėja nei 
*avo laikrodėlį parduot su 
dideliu nuostoliu. Kadangi 
Chicagos agentai, nuo Londo
no ant Liepojaus laivakorčių 
negali parduot, tai jiems rei
ktų turėti toks žmogus, kuris 
nurodytų ten nukeliavusiems 
prieglaudas ir kitas reikalin
gas vietas, j kurias reikia 
kreiptis. Tuomtarpu agentai 
paleidžia žmones klaidžioti 
po platų ir klaidų miestą. Tai 
tiek patyrimų iš šios dalios ke
lionės. Antrą dalį, t. y. kelio
nę nuo Londono iki Liepojaus 
ir nuo Liepojaus iki namų pa
rašysiu kitą kartą. 

Petras Gerd&unas. 

UETUVOSLAISVĖS 
SARGAI. 
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Dr. M. T. STOKOI/B 
LEEIT^ns 

Gydytojas Ir Cairurgae 
Ofisas: 1757 U. 47tb St , 

(47 ir Wood gat.) 
alandos: 10 ryto iki 2 po pietį), | 
:30 iki 8:36 vakare Nedėliomis 

Ud 12 rytais. 
Tcl. Boulcrard 180 

Res. 2914 W . 43rt Street. 
Tel. McKinlcy 8«S 

m ; S2S5 So. Halstnl S t - CĮhįt^go. TįL 

I 

Telefonas Bovilovarrl 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S331 S. Halsted Str. 
Chicago. IU. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. H. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORTTS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigtausia. 
Reikale meldžiu atsisaukt., o mano 
darbu busite užpoeėdinti. 
2814 W. 23 PI. Chicago. DL 

" * 8 

& ' t T*L Drorar 7M* 

Dr. C. Ž. Vezelis 
LIETUVIS DE9TISTA5 

Valandos: suo 9 ryto iki I «ak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vnkan* 

4713 SO. ASHLAND A V K S L H J 
arti 47-tos Gatrės f 

DR, S. NAiKEIS D 
L1KT1JV1S 

GYDYTOJAS I B CHTRCRGAS 
Oflaas ir G/ranimo Tt«t» 

S242 So. Halsted Str . 
Aat Viršaus Unirersml S ta te 
Valandos B U O . 1 0 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 
T u l i f a a Ti 

Dr.M.Stupoicki 

r DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą p o nona. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovi?, moterų ir Ty
ra lig*. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto:.nuo! 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare, Nedėl iomis 10 iki L 

Telefonas D r c i d 2880 

3107 So, Morgsc Street 
CHICAGO, ILLOIOIS 

T U r t a i a i Tard* 6 0 M 
Valsndos: — 8 lkl 11 18 ryto; 
t po pietų Iki 8 rak. KadėUo-
mla nuo 5 iki 8 vaL 

- « 

fv.~w. inimuŠKi^l Į 
I ADVOKATAS 

Ofisai DjdmteetyJ: s 

29 Sonth La Saite Street | 
Kamoaria 134 

Tel. Central J 
• Vakarais, 812 W. 33 St * 

New Yorke 30 ir 31 gegužio 
buvo seimas Lietuvos Laisvės 
Sargų ir Susivienijimo Ameri 
kos XieruviTj Karei\in. Tame 
Seime abi organizaciji susilie
jo ir žada veikti po "Lietuvos 
Nepriklausomybės Saluninku 
Sąjungos" Konstitucija. 

Či*. matoma*, klaida, bet JI nesy-
k't a tk ir tota or lg inu iev - R e d . ) . f 

iP.WAlTCHES 
ATTORKEY AT LAW 

LIETrVIS ADVOKATAS 
4Mt S. WOOP STRMPT 

7M K. 18«h STRKKT 

McKinler VJf* 

I 
« 

t 

I 
I TcL Y s r f s 4SS1 

• 
I 

PASPORTT' BLAĮTKAS 
PILDOME 

nrfcAL 

Kaltic ConsultatioB Bnreao, Inc. 
SS So. Dojirbom St Chicaso. 

Kooui 20« 

Rosld. 113* Indrpendence Blvd. 
T<^rfObas Van Baręm 2*4 

OR. A. A. ROTH, 
f « « gydytojai tr c b i i m g m s 

SppcŲallsta^ M o t e n i k ų . Vyrt fk« 

įOf lms: SS54 So. Halsted St., 
Tdefonafl Brover 

VAIiAUDAS: 10—11 r r t o S—a « a 
P*et9 7—8 vak. Wed*ttoarta f— l t A, 

t 
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file:///Vil-
file:///Vilsona
file:///Vilsono
file:///Vilsonas
http://alda.ro
file://-/eliuii


- ~'-'si7į9į-fi^į^-f:Ji 
• 

KHvirta&eftk, lieja* 1 1920 
JE3SH 

DRAUGAS * 0 -

B Užbaigus vakaro programą, nimui su savo vargonininku }*% 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, liepos 1 d.. 
Brang. Kraujo V. Jėzaus. 

Penktadienis, liepos 2 d., 
Sv, P. Marijos Aplankymas. 

iŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ,. 

IŠ NORfH SIDĖS. 

PER 8 METUS APVAGINĖ 
JO BANKĄ. 

Pasiglemžė apie 16,000 dol. 

Hilton Štamui, pasitikėti-
nas valdininkas Continentel & 
Conjmercial National bankoj, 
suareštuotas ir prisipažino, 
kad jis per aštuonis metus ap
vaginėjęs banką ir išeikvojęs 
*pie 16,0G0 dol., prigulinčių 
bankai. 

Pasisakė, 
imdavęs algos, gi norėjęs gy
venti "augštai ." Taip ir gyve
nęs svetimais pinigais. 

NEBAUGIAUSIA PALIKO 
TURTŲ. 

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

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

Suprantama, gražus tai pa
likimas. Bet tas nurodo, kiek 
tai žmonės be niekur nieko 
priplepa visokių nebūty daik
tų. 

Tiesa, miręs Sullivan valdė 
didelius turtus. Bet jis jų ir 
nesigailėjo visiems, naudin
giem reikalams. 

Birželio 22 d. Northsidiečiai 
turėjo nepaprastą pramogėlę, 
Šv.Mykolo Ark. par. mokyklos 
užbaigimą. Gerbiamos seserys 
Kazimierietės, kurios veda šią 
mokyklą, prie pagelbos vargo
nininko J. Brazaičio, jau nuo 
kelių savaičių rengė vaikus 
prie tos pramogos. Programa 
buvo gana Įvairi ir perstaty
mas nusisekė visais žvilgs
niais ^erai. 

Visųpirma didžiųjų vaikų 
choras padainavo "Vakaro 
l\»in»" ir "Piemenėlis". Pas
kui ant scenos išėjo 11 juodų 
vaikų, pasirėdžiusių ilgais 
surdutais, su "cilindėnais" 
ir parodė, kaip kokiuose at
sitikimuose pasielgti ir kito
kius parodavimus atliko.Jiems 
vadovavo J. Paliulis. 

Toliaus sulošė "Užžavėtas 
smuikas." Visi lošikai, bet 
ypatingai J. Savickas sinui-

Iš to juokų buvo nemažai. Bet 
užriš daugiausiai patiko žmo 
uėms "Peteliškių šokis", ku
ri atliko 12 mažų mergelių, 
tam tinkamais rūbais pasirė
džiusių. Bėgiojo, lankstėsi, 
drilavo, rankomis, sparne
liais mosavo, taip kad išro
dė, jog štai pakils tas plakšta-
kių būrelis i orą ir nulėks kur 
i gėlių darželį saldžių smičių 
V X . • 

ČiUIptA. 

Paskųs 8 mergaitės, kitoms 
dainuojant, " K u r banguoja 
Nemunėlis," parodė, ką žmo
gus jaučia girdint tą dainą 
\ e mažiaus patiko ir japonie-
čių drUius, kurį išpildė 10 
mergelių, japonų kostiumais 
pasipuošusių. 

Paskui išėjo patys mažiau
sieji vaikai, lietuviškas vėlia
vėles nešini, mandagiai pasvei
kino svečius ir gražiai padai-
M t o : "Avižėlį," "Saulelė vi 
miško" ir "Te gyvuoja mųs 
tauta." 

Toliaus sekė diplomų ir do
vanų išdalinimas. Šjais metais, 
ačiū seserų rūpestingumui ir 
tam, kad mokslo laiką padau-
gino, užbaigė mokyklą net 9 
mokiniai: 1. Andriejus Jesins-
kas, 2. Julijonas Malonis, 3. 
Juozapas Valiūnas, 4. Bronis
lovas Nausėda, 5. Albinas 
Monstavičius, 6. Monika Po
ciūtė, 7. Izabelė Butkiutė, 8. 
Mikalina Savickiutė ir 9. Mar
celė Kilikevičiutė. 

Klebonui išdalinus diplomus 
ir dovanas atsižymėjusiems 
mokiniams, gerb. kun. Serafi
nas pasakė gražią prakalbą, 
kurioje ragino vaikus, užbai
gusius mokyklą, toliaus tęsti 
mokslus, nes mūsų tautai rei
kalingi yra mokyti vyrai, o 
tėvus ragino leisti savo vai
kus į savo parapijinę mokyk
lą, kad jie nežūtų Bažnyčiai ir 
tautai. 

Paskui dar gerb. kl. Pr. Ju
ras karštai prirodinėjo nor-
saidiškiains. kad būtinai leis-

BIZNIERIAI GARSINKniS h va,,kn? :' ? v o ™*&*.iT 

I IK A U l» L . kvtoju nubaustus už prasiien-
1 fnmns vaiku> užtaria ir vipto-

POUCIJAI ĮSAKYTA PRI 
ŽIURtTI LIEJIMO 

VANDENS. 
Policijos viršininkas paskel

bė parėdymą policijai prižiū
rėti, kad žmonės bereikalo ne-
aikvotų vandens laistydami 
žolę aplink namus uždrausto
mis valandomis. 

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

Kas nepildo to miesto parė
dymo, gali but suareštuotas. 

i (visi sustoję padainavo Tautos 
himną _ir linksmai šnekučiuo
dami išsivaikščiojo į namus. 

Ačiū reikia pasakyti gerb. 
seserims ir varg. J. Brazai 
čiui už surengimą tokio gra 
žaus vakaro. 

Gryno pelno parapijos nau-
dai liko apie $150.00. P. M. 

ponu B. Janušausku. Choristai 
kviečiame pribūti S vai. 

M. M 

PRANEŠIMAI, 
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS. 

IŠ BRIGHTON PARK. Lietuvos Vyeių 4-tos kp. pus-
Į metinis, ir labai svarbus, susirin-

Lietuvos Laisvės P a s k o l o s ^ iv>"ks ketver^< B«P« 1 *•• 
. . . -u • • • ! 1920 *&-, parapijos svetainėje, 

rinkimas pasibaigia su pirma, . , . ' . JT „ , , *" ,. r . • , f ,- :punktualiai 8:00 vai. vak. diena liepos mėnesio, bet pati . . . 
, , v ., • , , , J \isi nariai ir narės esate kvie-

paskola neuzsibaigs tol, kol,.. . „ . - ; _.. , , 
cianu atsilankyti, nes reikia labai 
daug dalykų nutarti. Apart to. 
reikia rengties j L. C. A. metinio 
išvažiavimą, 'kuris įvyks liepos 5 
d., Beverley Tfilk 

Po susirinkimo žaislės. 
Alb. C. AlaburdaitL rast. 

neišparduosime mums paskir-
tos kvotos. Tat, visi j darbą. 
Sukruskinie, pripildykime sa
vo kvotą pirmiau neg kiti. 

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

T T : . : _ _ . 2 „ ~ : ;„;„„.+; T T 

bonų. Jų galima nusipirkti 
Stoties valdyboj bei pas parda. 
vinėtojus. J. A. Mickeliunas. 

Stoties Pirm. 

PRANEŠIMAS. 

A. M. C. & B. U. of X. A. Lo-
cal 257 laikys pusmetini susirin
kimą, ketverge, liepos 1 d., 8:00 
vai. vak., p. J. J. Ežerskio svet., 
4600 S. Paulina gat. 

Visi nariai (rės) privalo būti
nai atsilankyti, nes bus rinkimas 

Šj vakarą Šv. Jurgio parap. ,nauj.« valdybos ir delegatų į kon-
svet. "Kanklių" choras rengia!v<*ci»-
šeimuiišką vakarėlį atsisveiki-j Kviečia Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
WORCEST£R, MASS. 

ATPIGSIĄ VISOKIE RA
KANDAI. 

.Rakandų išdirbėjai praneša, 
jog jų išdirbiniams kaina jau 
pasiekusi augšČiausią laipsnį. 
Ir neužilgo pradėsianti kristi 
žemyn. 

Tie išdirbėjai Chicagoje tu
ri suvažiavimą. 

DIDELĖ MOKYKLOMS 
*m • mm m mm m 

D ą n t a i A i 

Viešųjų mokyklų taryba pa
tvirtino šiems metams sąma
tą, kuri yra $25.201,685. Dau
giau kaip pusšešto milijono 
už pernykščius metus. 

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

Kadangi nedėliomis būva į-
vairųs išvažiavimai, tokiu bū
du esame priversti susirinki
mą perkelti į paprastą vaka
rą. 

Tai-gi, gerbiamieji nariai 
ir narės, prašomi skaitlingai 
dalyvauti sekančiame susirin
kime. Turime daug naujųjų 
dalykų apsvarstyti, nes jau ir 
piknikas artinas. Vieta pas
kirta, tik turime dar ką nors 
daugiau pasvarstyti. 

Toliaus, gerbiamieji, nepa
mirškite pakalbinti ir atsivesti 
nors po viena naują narį, ka
dangi iki 200 trūksta dar 33 
narių. Pasidarbuokime, kad už 
poros mėnesių savo draugijo
je turėtumėm jau 200 narių. 
Tada galėsime pasilsėti. 

Taip-gi priedermė yra "\Vor-
cesterio lietuvių visuomenės 
paremti katalikišką spaudą. 

V. Blavackas, rast 

PHTLADELPHIA. PA. 

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

Pirmiausia mokinių choras ko jam ant galvas vainiką, 
atgiedojo giesmę "Širdie Jė- kiti gieda giesmes. 

barnaičiai, mergaitės atliko 
rožių drilių, pi.jano skambini
mas ir, ant galo, atvaidinta 
gražus veikalėlis "Turciju.-, 
kmis vaizduoja laikus, kada 
krikščionys buvo persekiojami 
už katalikystę !:• parodo, kaip 
jie savo tikėjimą brangino ii 
kovojo už jį. 

Vienoje vietoje perstato su
žeistą ir mirštantį kareivį. IŠ 
klausęs išpažinties kunigas ne
gali nunešti "jam šv. Sakra
mento, nes priešai taikė už
mušti. Atsiranda mažas vai
kutis, kuris prašo kunigo lei 
dinio nunešti Šv. Sakramente 
tam kareiviui, sakydamas: 
"Tėve Dvasiškas, pavelik man 
nunešti Šv. Sakramentų tam 
kareiviui pro priešą, nes jei
gu jus užmuštų, tai kas tada 
stotus su milinis visais." Kun. 
paduoda Pušką ir vaikutis 
eina, bet tuomtarpu tampa 
mirtinai sužeistas. Kitas krik-
:čio:is kareivis pakelia j j mn 
žemės. Vaikutis sako: "Pri«-
teliau, priimk Šv. Hostiją nuo 
manęs ir nunešk tenai, kur aš 
turėjau nunešti." Ištaręs tuos 
žodžius vaikutis miršta. Aki
na kunigas, paima šv. Sak
ramentą ir nuneša anam ka 
reiviui. 

Vtikalėlio pabaiga peršlapo 
laimingųjų vietą, kame būryj 
angelų pasimato nužudytas 
vaikutis. Vienas angelas lai-

BELL SYSTEM 

Kodėl Telefono Kainos Yra Pakeltos 
Xaujos kainos ineinančios | gale Liepos 1 ta

po sustatytos State Utilities Commision 
prašant Telefono Kompanijai, ir yra tai 
rezultatas penesdešimts išklausymų, kurie 
Įvyko nuo praeito rugpjūčio mėnesio tarne 
laike taippat parašyta 7.000 drukuotų la
pų paliudijimų, f 

Reikalavimas Telefono Kompanijos aukštes
nių kainų tapo pamatuotas ant fakto, kad 
išpriežasties didelių algų ir kitų išlaidų 
turėjo didelius nustolius. 

Kompanija neprašo padidinimo kainų, kad 
davus savo stockholderiams arba bondeh-
olderiams daugiaiu pinigu: tiktai dėlto, 
kad butų galima apsimokėti jau pakeltas 
algas savo darbininkams, kurie tarnauja 
žmonėms ir apsimokėjus už materijolą 
ir kitus reikalingus dalykus. 

Dividentai Btockholderiams nebus padidinti 
Kaina nuošimčių ant Kompanijos stovinčių 
bondsų nebus padidinta. 

Kainos visokio materįjolo pakilo. Telefono 
cable kainuoja 143% daugiau: switchbards 
190% daugiau: stulpai ir dratai geležies, 
angliai ir tt. taip pat baisiai pakilo. 

Kompanija turi ap ;^ 15,000 vyrų ir moterų 
darbininkų. C>. . io . . . . S.sos pakilo apla
mai imant nuo $87.50 iki $85.00 į mėnesį 
per paskutinius penkis metus. 

Algos kitų darbininkų taippat tapo pakeltos. 
Darbininkams algos turėjo būti kelamos, kad 

butų galima jiems sutikti kitus brangu
mus, kad padarius pragyvenimą. 

šitos naujos kainos yra tik liglaikinės. Ar jos 
bus pakaktinos padengti lėšas tai parodys 
kompanijos statementas, kuris turės būti 
priduotas Komisijai kas mėnuo. 

Kompanija palieka kaipo Trustee telefo 
no biznio žmonijos labui. Ji turi gauti to
kias kainas, kad apsaugojus nuosavybe ir 
patarnavimą: kainos turi būti teisingai 
nustatytos nenuskriaudus kompanijos ir pre
numeratorių. 

Naujos Kainos 
Keturių-Partijų Piniginė Dėžė 

Rezidencijoms Patarnavimas 
Nuo 1917, gvarancija dešimts centų į dieną 

tapo reikalaujama ir už perviršių šauki
mų po 5 centus. Per trylika metų gvarau-
'cija buvo penki centai dienoje, o 1913 per
v i r š i s šaukimų tapo pamainytas po ketu
ris centus už kiekvieną. Kuomet r-.iterijo-
las, darbininkų algos ir viskas kilas kilo, 
dar nebuvo prašoma daugiau. Dabar ši-
gvarancija yra pakeista j šešis ir mase cen
tus į dieną ir šaukiant tiktai vieną kart;-
dienoj ir už perviršių šaukimų po penkis 
centus. 

Dviejų-Partijų Piniginė Dėžė 
Rezidencijoms Patarnavimas 

• 
Gvarancija tapo permainyta nuo dešimties 

centų j dieną, darant du šaukimu dienoje, 
ui perviršių šaukimų po keturis centus uf. 
kiekvieną j dvylika ir pusę cento į dieną, 
darant du ir puse šaukimų, už perviršių 
šaukimų po penkis centus. 

Dviejų-Partijų Piniginė Dėžė 
Vietoms Biznio Patarnavimas 

Gvarancija tapo pamainyta nuo dvylikos ir 
pusės cento į dieną darant du ir pusę šau
kimų po keturis centus už vieną j penkio
lika centų '} uteną, iuįmaftt tt'is šaukimus 
per dieną už perviršių šaukimų po pen
kis centus u i kiekvieną. 

Vienos-Partijos Piniginė Dėžė 
Biznio Vietoms Patarnavimas •' 

Gvarancija dvidešimts penkių centų j dieną 
darant keturis šaukimus dienoje pasiliks 
tik už šaukimus pervirš to bus vietoj pen
kių keturi centai. 

Jeigu pasidaryti suvirs du žimtu šaukimų per 
mėnesi ant biznio linijos ir PrivaUnės 
Branch Ezcnange linijos tuomet bus tris 
centai vietoj dviejų ir pusės. 

Business Extension Telefonai ir Branch Ex-
chunge Stations kainuos po septyniasde-
š-imts — penkis centus j mėnesį vietoj pen-
kesdešimts centų. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

KV.IKYl.lNGAS 
Geras ir teisingas žmogus prisidėti 
prie gerai apmokamo biznio. Savi
ninkas Savininkas biznio nori eiti į 
didesnį biznį aš vienas negalėdamas 
atpirkti, reikalauju teisingo pusininko 
aš gerai suprantu ta biznį pusininkai 
gali būti visai prastas darbininkas, 
pinigų turi turėti mažiausia $S00.OO. 

Kreipkitės pas: 
T. A. Br 

2745 W. 4Srd Str. Chicago. 111. 
Valandos nuo 5 iki 9:30 vakare 

PAIEŠKOJIMAI 
Paieškau brolio Zigmonto Stan-

bergo, paeina Suvalkų redybos, Ma
rijampolės apskričio. Šunskų valšč-
Makoles kaimo, išvažiavo iš Lietu
vos 19?0. paskutiniais laikais gyveno 
Olevelande. Ohio. Kas apie ji žino
tų arba jis pats lai atsišaukia į 

KAUXATAYT£IUS, 
Vokiška gatvė. A. J . a rba Bcisogn-
la stoties Viršininkui. 

ZIGMOKTUI STXBERG11. 

WOMEN" AXD GIRLS for light, 
clean \vork. Permanent position. 
Learners start at $15 week. Expe-
rinced bindery girls make $30.00 per 
week. 

Entrance, Door 60. 
John F . Canco Co., 491 E. Grand avc. 

June 8. 9, 10). 

DIDELIS BARGAKAS. 
Parsiduoda namas su augštu pa

keltu basemantu ir didele barne. par
siduoda labai pigiai iš priežasties sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon 

W I U M A S WELUS. 
2o00 W. 45 Pku-e 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Ave. 

22nd ir Crawford Ave. 

zau. mes dėkingi." Po gies
mės pasveikinimo eiles gražiai 
pasakė J. Paulauskas. Po to 
vėl choras padainavo "Trys 
obuolėliai." Gražų duetą ant 
pijano išpildė K. Kostanti-
nas ir S. Barauskas. Ma>;i vai
kučiai labai gražiai atvaizdi
no veikalėlį "Vakacijos." Po 
to vėl duetą ant pijano gražiai 
paskambino E. ir i. Poškai. 
Toliau sekė mažų mergelių žai-
dirias, deklemacija. Paskui di-

je to. kad ir patys dar nubar.-ldesnė^ mergaitės, pasirengu 

Perstatymas žmonėms labai 
patiko. 

Po dar p-lė M. Rimkiutė pa
sakė atsisveikinimo su mokvk-

* • 
h. eiles ir programa užbaigta 
tautos himnu. 

Paskui buvo diplome dalini
mas. Mokyklą užbaigė ir dip
lomus gavo J. Paulauskas, 0. 
Lmkeičiutė ir M. Rimkiutv1. 
Po to dar klebonas suteikė 
vaikams dovanų už gerą moki-
nimąsi ir gražų ažsUaikynoę. 

Žmonių buvo pilna svetainė, j 

Karalina Tucevičieno. iš Kauno 
miesto (Vytaut prosp. No. 15) iše-
ko savo dukters Onos Bielinckieneės, 
gyvenusios Rochester, N. Y. North 
atr. 284 U. S. Amerika, 

Prašau kitų laikraščių perspaus
dinti. 

Su tikra pagarba, 
Karalina Toceviieeae, 

. Kaunas, 
«a Vytauto prosp. No. 45. 

Lietuva. 
•'• • 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentbtat 

į lustu so. Michigan. A t m n e 
l •muaa, m. 
i TALAND06: I U I TrtMil. • 

VASARNAMIAI ANT 
8AND0S, 

MŪRINIS NAMAS Už 
Iii 

Baltu spausta pi i tu namas. 2 
flatai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo
mas, 2. garinei pečių, 7 pėdų bei-
sementas. Kieto medžio padlagos, 
durys ir vėliausios mados intaisi- • 
mai Toilctuossc i>v,i\,c*̂ -i~, pauiii-. 
gos, sinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir j 
Sherman parko D520 S. Elizabcth j 
St. 

Mes turime ir daugiau namu, 
gražiose apygardose. Norintieje 
pirkti namą, kreipkitės pas 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 

_ _ . m . . «->, davimo savininkas važiuoja j mainas. 
Tel. Yards 145 Chicago, UI. 4M4 s . p,u)ini l s t r. o , ^ , 1IL 

v : . A i_ i i i ^ . ^ ^ ^ ; ^ 
įvuiit" įcugctcs am ugnsuv 

laiko praleisti pasilsio (vaka-
cijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont's Resort Farmos, So
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka-
mliariai passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bučerių iš Benton 
narnor. 

Kurite platesnių žrnių, mel
džiu rašyti pas 

A. J. LEMONT, 
LemonVs Resort Farm, 

Sodus. Michigan. 

ANT PARDUTMO 
Grosernė, geroj vietoj. Priežastis par-

Ih 

ATONIG 
ii^zzjkizzz*:**'' 

Po vmlclol oeutmlrSk, kad ganan-
•tas vaistas ta ro skilviui yra EATO-
KIC. Prašalina rimia nesmagumas 
suvirškinimo, o ta t reiškia, kad rei
kia pamėginti rtana. Parduodama 
p u Ttana apttakonaa. 

ta parapijinės mokyklos svar-

l 

M O R T G A G E B A N K 
R F A L E S T A T f i "*SJJLS.*» N C t 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 

•v<j'; -\ w i . i l s A ^ 

n»ma. tokie tėvai vaiku ištvir
kimą ima ant savo sąžinė.-. 

Tiktai bendrai veikiau' mo
kytojams ir tėvan^ galima lau.im. rdiis .mažos mergaitės a* 

likti ^erų i i vaiku mokslo ir au-i 'nkn vėdyklių 

vaikai atliko vėliavų drilių, 
i n" ant pijano išpildė J . 
Maukus. J. Raziulis ir J . Ta-

drilių. r>_-i 
1 OM1UI 

klejimo pasekt dainavo margaitės n 

vakaro ir išmokinimą mūsų 
vaikučių. Padėka taipgi ir kle
bonui, kun. J. J. Kaulakiui, 
nes jo rupesniu mnsų parapija 
tari ̂ tokias mokytojas. 

Bet ar visi lietuviai supran-

sia, žūva ir Bažnyčiai ir tėvy-
nei-Lietuvai. O t a t gerbkime! 
lietuviškas parapijines moky
klas ir leiskime, josna savo 
vaikučius, 

Vystanti šakelė. i 

I 
: REIKALINGI: 
MOTERYS, 
MERGINOS. 
VYRAI. 
VAIKAI 

del fabriko darbo. Prie mašinų Drill punch pressing ir 
tt. Taippat prie coil winding del soldering dratų ir 
offiso darbo kaip klerkai, typistes. Turi mokėti an
gliškai kalbėti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pas: 

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

• . t arba 

po 6 vai. vakare, atsišaukite 

B. T. ZIKA, 

2515 South Austin Boulevard. Cicero, Dl 

/ 
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Nekurie Vyrai Vis 
Kaip klaidingai 
Jie Mano 

P " • 

c 
į i 

Dar Mano Kad Už 
Negalima Nusipirkti Gero Siuto 

• 

Senas paprotį! mes tave jau tunme! Užtat kad jus ma
tele kaip kainos aaenuo po mintim' kiia augštin — kad jau 
negali aug.štiau 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 padaryk 
kainas tokias kokios jos buvo — tai atsikratyti Augštos Kainos 
Paprociy. . 

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

Tiktai pasisakykite sau — "AS GALIU nusipirkti sau siutą dra
bužiu už $25, $30 ar $35. Reikia apsižiūrėti!" Duokite mums 
proga prirodyti kad galima! 

Ateikite ir apžiūrėkite mušu 3,000 siutu kuriy kainos yra $25* 
neapžiurėjus negnlinia spiesti - - iąčk »4ile opie mušu $ 10,0<fO.OC'O 
užganedinimo gvarancija kokia yra duodama tiktai žiūrėkite į 
žemiau paduotas figūras: 

Mūsų Vienoj Chicagos Krautuvėj Parduota. 
Panedėlj mes pardavėme 63 siutus po $25 
Utaminke mes pardavėme 52 siutus po $25 
k/JU*vUDj -* .w^ p i i u u t v u i v «*«r O i u t u o JLA> vy*m*J 

Ketverge mes pardavėme 76 siutus po $25 
Pėtnyčioj mes pardavėme 66 siutus po $25 
Subatoj mes pardavėme 118 siutus po $25 

Išviso 454 siutus po $25 vienoj savaitėj. 
(Nekalbant apie tūkstančius siutu kuriuos pasisekė parduoti po 
$20, $30 ar $35.) 

Šios figūros paimtos iš praeitos savaitės — birželio 14 iki 19. 
Kiekvienas iš tu $25 vulu yra srynos-ii'pr.s, gražiai padirbta.*, už 
kurio stovi mušu $10,000,000 gvarancija. 454 vyrai kurie pir
ko šiuos siutus bus tikrai UŽGANĖDINTI! 

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

Guaranteed 
<4$Clother 

O 

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 abejo nekurie tai tikėjo. Mes dabar sakome — mokėkite MAŽIAU — tas galima GREIČIAU Įtikėti! Ar jie 
priparode jums priežastis savo augštu kainu? 
Ar jie tikrai užganėdino jus kaip kad t:/.f'jo? Nežinoma kad įve' 

Mes dabar prašysime jusu PASKAITYTI penkias PRIEŽASTIS 
kodėl mušu KAINOS taip ŽEMOS. Perskaitykite juos du kartu. Lai 
jie atkrato jus nuo Augštu Kainu Papročio. Lai jie parodo jums ti
kra mušu Gvarancija TAUPUMO. Atsiminkite kad šimtai tūkstančiu 
vyru visoj šąli j jau prityrę ta ką 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 

1. Mušu krautuvės randasi ant Antrųjų Lobu. 
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. 

• 

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

Stockas yra pilnas — pasirinkti dabar kaip tik laikas. Jie vėsus, 
^/f„L»:_~:_ u:»; D . J _ D L .:..»_: i »: — i——i\: :- ->~.v. 
;»iv«ian.- ii piru i aini ucai.ii siutai, pačiai vii >ui»u vrnauMU M viiau> 
gvarantuojami. Sutaupins jums užtat kad 

Gvarantuojaroi $25 p M a i 
Siutai J N ' « • « • • ' 

p 

• • i 
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