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PREZIDENTAS MLSONAS 
STOVI UŽ KARE

Reikalauja 500,000 
kariuomenes

SENATORIUS APSI 
DAUŽĖ SU TAIKOS 

ŠALININKU.

O.

SUSEKTA BIUROKRA 
TŲ SUOKALBIS 

RUSIJOJE.

RUSIJOS GARATO PUO
LIMO PRIEŽASTIS.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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Žinantieji carą tvirtina, kad Į PERVERSMĖS RUSIJOJ 

jis yra geras žmogus Tik pAGIMDĘ DžiAUGSMĄ. 
j,buvo jis apsistatęs blogai-1

Suv. Valstijos pasirengusios 
kariauti trejis metus

Sibeįijoje didelis džiaugsmas delei įvykusios re
voliucijos - Atmuštas rūsy užpuolimas Rumunijo

je - Anglai su prancūzais gula ant Quentin
KARĖ SU VOKIETIJA.

WASHINGTON, bai. 3. 
— Suv. Valstijų padangės 
tikrai apsiniaukė. Vakar po 
pietų prezidentas Wilsonas 
nuėjo kongresan, atidarė 
65-tįią - kongrėso sesrją ir

norės sulaukti liūdnesnių 
pasekmių.

Prezidentas be kitko pa
reikalavo, kad kongresas 
tuo’jaus parūpintų šiai šaliai 
500,000 kariuoihenės. Ka
dangi liuosnoriai nelabai no
riai įstoja kariuomenėn, spė
jama, bus pravestas visuotl-perskaitė savo pranešimą.

Pranešime išlukštenta visos nas kareiviavimas, kuriam
nuoskaudos, kokias šiai ša
liai yra padariusi Vokietija 
dabartinės karės metu, vi
sai neatsižvelgdama į gy

vuojančios tarptautines tei
ses. PrerJdentras pažymėjo, 
kad kuomet Vokietija pa
skelbė begailestingąją prieš 
talkininkus nardančių laivių 
kovą, tuomet Suv. Valstijų 
vyriausybė persergėjo Vo
kietiją, kad jei jos nardan
čios laivės nuskandinsian
čios nors vieną amel*konin| 
garlaivį arba nužudysiančios 
nors vieną amerikoną, tuo
met tuo patim turi reikšti, 
kad Vokietį a pirmoji pa
skelbia karę Suv. Valsti
joms. z

Vokietija taip ir pasiete, 
nepaklausydama Suv. Val
stijų vyriausybės perspėji
mų. *

Todėl prezidentas Wilson 
vakar pranešė, kad Vokieti
ja pakeis ginklus prieš Su
vienytąsias Šiaurinės Ame
rikos Valstijas ii\ nuo šio 
laiko tarpe šitų abiejų šalių 
gyvuoja karės stovis. Suv. 
Valstijos tatai kol-kas ne
stoja užpuoliman, bet turi 
ginties. Daugiau nebesama 
šios šalies neutraffio apsi
ginklavimo, kurs pasirodė 
visai nepraktiškuoju. Dabar 
gyvuoja tikrasis karės sto- 
VIS. •

Parems talkininkus.
Toliaus prezidentas savo 

pranešime patarė kongresui 
kiek vra galima ir kaip gali
ma remti talkininkus šioje 
karėje kaip moraliai, taip 
medžiagiškai ir tuo budu 
stengties, kad kuoveikiaus 
pabaigti karę ir ant galo pa
diktuoti Vokietijai taikos 
išlygas. Vokietija bns pri
versta priimti jai pasiūlytas 
taikos išlygas, jei jinai ne

jau senai ir visi pienai su
taisyti. Dabar geriausia pro
ga pravesti visuotino karei
viavimo įstatymą.

Ruošiamasi trejiems 
metams.

Karė su Vokietija nėra 
koks juokas, tai kiekvienam 
suprantama. Todėl vyriau
sybė ištempia visas savo jė
gas, kad prideriamai susi
tvarkyti ir pasigaminti ma
žiausiai trejiems metams. 
Tuo tikslu veiklai bus sumo
bilizuoti įvairiausių darbo 
šakų darbininkai. Vyriau
sybei pagelbon tuo žvilgsniu 
ateina didžiulių darbininkų 
organizacijų viršininkai.

Vyriausybė be kitko pra
neša, kad jei Vokietija 
į pusmetį nebus įveikta, tai 
Suvienytose Valstijose bus 
nuskirtas maisto diktato
rius, kurs tvarkys visokį 
maistų ir paskirs jam kai
nas.

Talkininkai
džiaugiasi.

Gauta žinia, kad Anglija 
ir Prancūzija begalo pra
džiugo išgirdusios, kad pre
zidentas Wilson remia karę 
ir kad Suv. Valstijos eina 
ranka rankon su talkinin
kais prieš Vokietiją.

Gauta vakar žinia, kad 
Prancūzijos pakraščiuose 
vokiečių nardančioji laivė 
nuskandino ' amerikoninį 
ginkluotą garlaivį “Aztee.” 
Ar daug žuvo žmonių iš įgu
los, dar nežinoma.

Tas dar labiau paaršino 
santikių stovį.

Goshen, Ind., bai. 3. — 
Čia mirė Samuel .T. Shields, 
buvusio Suv. Valstijų pre
zidento Lineolno artimas 
draugas. Shields ėjo 83 
metus.

Washington, bai. 
der Banmvart iš Dorchester, 
derBanmvart iš Dorchester, 
Mass., su savo šalininkų bū
reliu nuėjo į valstybės rū
mą. iiJ tenai j karidorių pa
sikvietė Massachųsetts se
natorių Lodge. Šito ėmė 
prašyti, kad jis, kaipo sena
torius, pasipriešintų karei 
su Vokietija. Senatorius 
Lodge atsakė, kad jis pa- 
remsiąs prezidento norus. 
Tada Banmvart senatoriui 
atkirto, kad jis esąs bai
ly"

Žodis po žodžio abudu su
sipyko. Banmvart pirmu
tinis prišoko prie senato
riaus ir pastūmėjo. Sena
torius tuomet smogė anam 
smilkiniu ir tasai išsities? 
ant aslos karidoriuj.

Pakilo neišpasakytas 
trukšmas. Atbėgo rūmų 
policija ir taikos šalininką 
suareštavo. Bet kol suspė
jo tai padaryti, senatoriau* 
šalininkai jį dar daugiau 
apdaužė.

Sveiko proto žmonės la
bai pasipiktino tuo atsitiki
mu. Ypač kaltinamas 
Banmvart, kurs pirmutinis 
užkabino ir bereikalo savo 
rankas pridėjo prie senato
riaus.

Už tai, be abejonės, jis 
bus teismo nubaustas. Bet 
pasipiktinimas paliks to
kiuo, kokiuo is tikrai yra.

RUSAMS NEPASISEKĘS 
UŽPUOLIMAS RU

MUNIJOJE

Petrogradas, bai. 3. — 
Naujoji Rusijos vyriausybė 
čionai ir Cai'skam Siele su
sekė suokalbį, kurio tikslas 
buvo Rusijos’caru paskelbti 
didkunig. Nikalojų Nikola- 
jevičių. Suokalbio siūlas 
atrastas suėmus didkung. 
Mariją. Pavlovną, kuri per
siskyrė su savo vyrių Švedi
jos princu Vilhelmu.

Todėl visi buvusio caro 
palydovai ir patarėjai, kurie 
ligšiol buvo po sargyba lai
komi Carskam Siele, suga
benti į Šv. Petro ir Povilo 
tvirtovę Petrograde.

Buvusio caro sesuo, did- 
kunig. Olga, tomis dienomis 
apsivedė su kapitonu Kudi
kovski. Jinai kituomet bu
vo Įtersisikyrusi su kunig. 
Oldenburgn. Visi oficle- 
riai to pulko, kuriam kapi
tonas Kudikovski tarnau
ja, pareikalavo, kad kapito
nas išstotų iš armijos, nes 
jie nenori nieko bendra tu
rėti su tokiuo žmogumi, 
kurs turįs bent kokius sąry
šius su Romanovų gimine.

(Rašo “Chieago Tribūne” 
karės korespondentas 

AVashbuni).

Pirmojoj rugpjūčio mė
nesio savaitėj 1914 metais 
Petrograde buvo vienos di
delės manifestacijos. Ant- 
ry to jaus po karės paskelbi
mo aut didelio pleeiaus 
prieš caro rumus susirinko 
didelė, nes suvilk 100,000 
žmonių, minia. Nežiurint 
neapsakomo karščio, minia 
kelias valandas siūbavo 
priešais rumus, nes rūmuo
se buvo caras su savo šei
myna ir palydovais.

Kelias valandas minia 
kuoramiausiai lukeriavo.

siais patarimais.
Per du melu baisieji ka7

rėš laukuose nepasisekimai 
kaip su pirštu nurodė gy
ventojams į caro patarėjus, 
kurie carų buvo taip apval
dė ir taip viską nuo jo slė
pė, kad tasai negalėjo su
prasti tikrojo dalykų stovio 
ir negalėjo pramatyti val- 

jstybei grasianė'io pavojaus. 
Tokios rųšies žmones, kaip 
didkunig. Nikolai Nikolajc- 
vič, gen. Aleksiejev ir Bru
silov pilnai tikėjo, kad ver- 
zdami carą abdikuoti daro 
tai Rusijos gei'ovei, nes tuo 
budu padaro galą vokiečių 
intaikai visoje Rusijoje.

—:—::o::—:—

Petrogradas, bai. 3. —
Čionai iš Siberijos parkelia- 

1 vo amerikonų-rusų preky
bos rūmų pirmininkas; Cli. 
U. Bovnton. Jis pervažia
vo išilgai visą Siberiją. 
Anot jo pasakojimų, visur 
sutinkamas neišpasakytas 
žmonių džiaugsmas sugrio
vus caro sostą. Su tuo 
pačiu traukiniu keliavę ir 
keliolika politiškųjų iš- 
tremtinių. Jų tarpe buvę 
keli durnos atstovai, kurie 
buvo pasmerkti ištrėmi
mam Dabar jie paliuosuo2 
ti. Tie durnos atstovai vi
sur geležinkelio stotyse sa
kę prakalbas susirinku
sioms minioms. Traukinis 
visose stotyse iškilmingaiVokiečių intaka Rusijoje

ai lukeriavo. prasidėjo su pradžia nupuo- , \
Pagaliaus rūmų balkone pa- justos Romanovu dinasti- J \ ltin samas; _Ka?-kur 

grojusios kareivines muzi
kos. Kai-kuriw>se Siberijos

sirodė caras, kuriam buvoĮjos< Intaka toji buvo nuo- 
pranešta apie tą manifesta- iiafinė, bet ne taip labai at

riją. Jis pasirodė susirin- ■ jaučiama, kaip paskutiniais 
kušiai miniai su žmona, du- Į keliais dešimtimis metu

RUSAI KAREIVIAI PRI 
SIEKĖ NAUJAI VY

RIAUSYBEI.

Paryžius, bai. 3. — Čionai 
rusų pravoslavų cerkvėj da
lis rusų oficierių ii' karei
vių, kurie veikia prieš vo
kiečius Prancūzijoje, pri
siekė ištikimybę naujai Ru
sijos vyriausybei. Prisiegą 
jiems davė grafas Tgnatjev, 
rusų ambasados palydovas. 
Iškilmybėje dalyvavo am
basadorius Tzvolski ir kiti 
ambasados valdininkai. Ki
ti kareiviai prisiekdinti ka
rės lauke.

VYRIAUSYBĖ KONTRO
LIUOJA DRABUŽIUS.

kterimis ir sosto įpėdiniu. 
Minia, jį pamačiusi, kaip 
vilnis šusiubavo, puolė ant 
kelių ir ėmė giedoti “Bože 
caria chrani.” Caras vei
kiai • pasišlėpė rūmuose, iš 
didelio susijudinimo nega
lėjo ilgai žiui'ėti į tą regy
klą.

Rodėsi pirmu kartu per 
šimtus metų, kad caras vra 
įgijęs visišką tautos pasiti
kėjimą ir yra sujungtas ar
timais ryšiais su savo liau
dimi. Beveik peri du me
tu ta liaudis savo caru pa
sitikėjo, nes caras pagaliaus 
visur galėjo vaikščioti be 
sargybos, pats vienas daž-

Gi pastaraisiais metais ta 
vokiečių intaka pagaliaus 
ėmė grasinti nemažu pavo
jumi rusų tautai. Kuomet 
po 1871 metų vokiečiai pra
dėjo kilti augštyn su savo 
pramone, ir kuomet šita 
pramonė iš metų Į metu* 
darėsi vis galingesnė, tai 
gana jai^ aiškiai pasirodė, 
kad vokiečiai sistematiškai 
iV tikslingai stengiasi apimti 
visas turgavietes Rusijoje, 
kuri juk skaito 180 milijonų 
gyventojų.

Aiškus kiekvienam daik
tas, kad pažangioji ir pra
moningoji Rusija su jos na
tūraliais turtais lengvai ga

miestuose1 iš to džiaugsmo 
ne tik dienomis, bet i/ nak
timis sakoma prakalbos.

Anot Bovnton, dabar Ru
sijoje palengvėjęs geležin
keliais susinešimas. Mais
tas į visas vietas reguliariai 
pristatomas

ANGLAI PAĖMĖ CROX 
SILLES PRANCŪZIJOJ.

nai išeidavo sostinės ir ki-"lėjo palikti Vokietijai pa-

Berlynas, bai. 3. — Ba
landžio 1 dieną Rumunijos 
šone rusai-po smarkaus ar
tilerijos bombardavimo sto
jo užpuoliman prieš vokie
čius ir austrus keturių my
lių ilgio linija prieš Oituz 
klonio augštumas. Iš pra 
d žiu vokiečiai gynėsi anuo
tomis ir kulkasvaidžiais.
Bet kuomet rusų eilės per 
šovinių knisą prisiartino 
prie vokiečių pozicijų, vo
kiečiai ėmė ginties durtu
vais. Ir tuo budu atlaikė 
prieš rusų užgulimą. Ru
sai, panosę didelius nuosto
lius, atsimetė atgal į savo 
apkasus.

WHTTLOCK VEIKIAI
APLEISIĄS BELGIJĄ. Tr ,

Londonas, bai. 2. - Suv. |Va,8tlJos Prisldds P™ eur°- 
Valstijų pasiuntinys Belgi- ’P»1?s karf‘s’ taUi karei bl!‘ 

• joje Wbitloek ir amerikoni-,galas dar šįmet. Angli
nio komiteto šelpti belgus J™ ir Prancūzijos militart- 
nariai veikiai apleisiu Bel-ri'i*1’ kritikai tvirtina, kad 
giją. Tš Bruselio specia- jri Amerika prisidėsianti 
liu traukiniu jie busią nu-, prie talkininkų, tai talki- 
lydėti į Šveicariją. , ninkai laimėsią karę šįmet.

Berlynas, bai. 3. — Vo
kietijos vyriausybė išleido 
parėdymą, kuriuomi nusta
toma gyventojams drabužių 
nešiojimas. Sulyg parodi
nio vvrai negali turėti dau
giau gamiturų, kaip tik du 
— vieną šokioms dienoms, 
kita šventoms dienoms. Mo
terims leista šokioms die
noms turėti po du gartiitu- 
ru, o šventėms — tik po 
vieną. Vokietijoje didelė 
stoka visokios gelumbės.

KARĖ PASIBAIGSIANTI
ŠĮMET.

Londonaa, bai. 3. — Viso
se talkininkų sostinėse tvir
tinama, kad kuomet Suv.

tų mieštų gatvėse. Gi 
pirm karės jis niekur nepa
sirodydavo be būrio kazo
kų arba dragūnų.

■ ' 1 • • .() • • • ' "
Pirm keliolikos dienų ant 

to paties pleeiaus susirinko 
tokia pat minia žmonių. Ji
nai nuo rūmų nuplėšė visus 
ciesoriškus ženklus, išmetė 
iš visų valdiškųjų namų ca
ro ir earienės paveikslus.

Kas per atmaina įvyko į 
nepilnai trijis metus? Kas 
per pi'iežastis buvo,, kad 
gyventojai atmainė savo 
pažiūras caro žvilgsniu?

Caro pažiūros tuo metu, 
regis, visai neatsihiainė, gi 
rusų tauta paliko tokia pa
ti. įgavo supratimą tik 
tiek, kad pragaištingoji vo
kiečių intaka, kuri kelis

vojinga, kad laisvas Ir apsi
švietęs Rusijos pilietis len
gvai galėjo nusikratyti tą 
negeistiną vokiečių įsivyra
vimą.

Todėl vokiečiams prisiė
jo visupirmu pasistengti 
kokiuo nors budu sutriikdy- 
ti visais žvilgsniais Rusijos 
vystymosi. Vokiečiai pa
tįs vieni be rusų vyriausy
bės negalėjo atsiekti to tik
slo.

Taigi su vokiečių intaka 
sistematiškai Rusijos val
dymas buvo pavedamas Vo
kietijos šalininkams. Tais 
vokiečių tafnais laikui bė
gant apsodinta visos augš- 
čiausios šalyj valdvietės. 
Tie žmonės kontroliavo Ša
lies įplaukas, vogė pinigus 
kaip papuolė. Rusijai ne
kuomet pinigų nepritruk-

Londonas, bai. 3. — Ang
iai po pašėlusio vokiečių gi
li imosi paėmė Croisilles 
Prancūzijoje ir varosi pir
myn. Be to anglams tosr 
apylinkėse teko miestai 
Longatte ir Daignles. Ke
lios dešimtis vokiečių karei
vių paimta nelaisvėn.

St. Quentin tvirtovė, ku
rią gina vokiečiai, ir kuri 
randasi naujoje vokiečių li
nijoje, atsidūrusi dideliame 
povo.juje. Iš vakarų šono 
ant St. Quentin nesulaiko
mai gula anglai, gi iš pietų 
— prancūzai. Anglai yra 
tik už. 3 mylių nuo tvirto
ves.

Pakeliuje kaip anglams, 
taip prancūzams tenka pa
imti tik sunaikinti sodžiai 
ir miesteliai.

RIAUŠĖS BERLYNE.

Londonas, bai. 3. — Iš 
Rotterdamo praneša, kad 
ketvirtadienį i? penktadienį 
Vokietijos sostinėje Berly
ne buvę dideli sumišimai lr 
riaušės. Pasekmės nežino
mos.

amžius siautė Rusijoje, pa-;^aV° viešiems šalies reika- 
galiaus taip įsigaliojo, kadJams* dažnai tuos pi-
ėmė grasinti šalies čielybei. |uigns suvogdavo valdinin-

Toji intaka gi savo svar
biausią lizdą turėjo pasiga
minusi caro rūmuose. Jei 
butų buvę galima vokiečių 
intaką prašalinti be sosto 
sugriovimo, be Romanovų 
dinastijos panaikinimo, tai 
ruRai ne kitaip butų buvę 
pasielgę. Bet, deja, nebu
vo galima tas padaryti ne- 
pakliudžius ' caro asmens.

kai. Tai buvo daroma to
dėl, kad gyventojai nepas
tebėtų pinigų pertekliaus, 
kad jie nepareikalautų dl 
dėsnių sumų skirti apšvie
tos Reikalams. Aito labiau
sia vokiečių šalininkams 
reikėjo saugoties — neleisti 
liaudžiai šviesties. Kuo il
giau rusų mužikas bus tam
sus ir girtas, tuo ilgjau

visoj šalvį) viešpataus 
senobinė atžagareiviškojf 
tvarka, kuri vokiečiams la
bai naudinga.

Tr taip Rusijoje visas lai
kas buvo, kol neprasidėjo 
dabartinė karė. Rusijos 
valdininkai iki to laiko vi
sam pasaulyj buvo pagarsė
ję, kaipo gabiausieji viešų
jų turtų vagįs ir papirkimų 
ėmėjai.

(Bus daugiau).
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VISAIP MELUOJA, BI 
TIK NEKELIAUTŲ 

RUSIJON.

g
čia, Amerikoje, yra dar
bininkai, ir jeigu veikles
nieji socialistai drožtų 
Rusijon,# tai musų judėji
mui butu pusėtinas pavo
jus.”
Matote, kaip šitie doros 

bankrutai giriasi, kad jie 
esu “kovotojai,” kad jie 
žmonių “užtarėjai” ir kito
kie darbininkų • “gerada
riai.” Tokie lietuviškų so
cialistų pasigirimai, tai pa
prastos jų pasakaitės. Te
čiau jie sakosi, kad dar ||

IŠRADĖJAI

Rusijos revoliucija lietu
viškus socialistus, jiems po- 

senov^įi besvajojant apie 
įvedimų žemėje rojaus, taip 
staiga užklupo, kad dabar 
stipriausi jų šTilai tiesiog iš 
kailių neriasi. Jie galvo
ja: Kokiuo budu visa tai - 
galėjo įvykti be jų žinios? 
Kodėl tiems šelmiams rusų 
buržujams neatėjo galvon 
paklausti Kapsukų, Prusei- 
kų ir kitų “draugų,” ar at
ėjo laikas griauti caro so-' 
stų, ar palaukti, kol sugrįš 
tie “draugai” iš Amerikos? 
Bet štai vieni buržujai be 
socialistų žinios ėmė ir pra
vedė visos Rusijos gyven
tojams laisvę. Tiesiog bai
sus daiktas palikti socialis
tus tokiam paniekinime!

Todelgi dabar lietuviško
jo socializmo platintojai 
Amerikoje kaip įkirpti mė
tosi į visas puses. Tai kan 
džioja katalikus, tai keikia 
rusus buržujus, tai vėl šau
kia suvažiavimus. Baisu, 
kad kokio šulo nepamestų iš 
didelio susirupiniuo.

Lietuviškų socialistų šla
mštai (butų nepadoru pa
vadinti juos laikraščiais) 
dabar riša klausimą — ar 
socialistams reikia keliauti 
dabar į Rusiją ir pradėti 
kontrrevoliuciją prieš bur
žujus, ar dar palaukti, kol 
po tų perversmių aprims, 
kuomet ten pasirodyti bus 
atvangiau.

Visi vadovai vienbalsiai 
sutinka, kad keliauti dabar, 
tai reikštų nešti savo kailį 
darban. Verčiau j miauk
ti. Net pats “revoliucio- 
nieriskiausias” ir raudo- 
niausias Kapsukas bijosi 
grįžti c Rusijon. Kaipo 
svarbią priežastį jis paduo
du — neturįs ką palikti 
vesti “Kovą.”

Pruseika bet jau pasiro
do gudresniu už Kapsuką. 
Jis kitai}) išsime.luoja. Jis 
sako:

“■Jeigu Rusijoj reikia 
žmonių, tai jų reikia ir 
čia. Jr čia (Amerikoje. 
Red.) ateina sunkus, la
bai sunkus laikai. Tr čia 
reikia kovotojų..., Be-

jienis rūpinti ir pati Ame
rikos lietuvių visuomenė. 
Pruseika rašo:

“Alums brangus Rusi
jos revoliucijos reikalai, 
bet nuims negali nerūpė
ti tas, ką mes šioj šalyj 
turime. Pusmilijoninė 
Amerikos lietuvių visuo

menė, tai ne menkniekis.”
Lietuviškiems socialis- 

iams taip rupi Amerikos 
lietuvių visuomenė, kaip 
buvusiam Rusijos carui rū
pėjo gyventojų laisvė. Tr 
dar jie nesigėdija tokius 
melus platinti. Didesnių 
begėdžių su jų velnių pirk- 
liautojumi Mockumi turbut 
nerastum visam pasaulyj.

Bet \ šalin ir begėdišku
mas, jei Pruseikai priseina 
kaip nors išsimeluoti nuo 
keliavimo Rusijon.

Juk kiekvienam tai su
prantamas daiktas.

Tegu juos bala, kokie jie 
“dideli revoliucionieriai.”

PAIKAS SOCIALISTŲ 
PRIEKAIŠTAS.

Pasaulis gerbia išradėjus, 
nes iš jų turi naudą. Įvai
rių pakraipų žmonės kar
tais susiginčija, kokių išra
dėjų buvo daugiau ir dides
nių. Nekartą abiem ginčų 
pusėm išrodo, kad abi lai
mėjusios, nes nesusitarė ko
kiu svarsčiu išradėjus sver- 
siančios.

Reikiant dviejų jaučių
vertę sulyginti, užtenka 
juodu užvesti ant svarsčių 
tiltelio. Tas pa indo, kiek 
katras gautis sveria. Ži
nant gyvos jautienos kainą, 
susyk matyt, katras jautjĮs 
kaip brangus. Jauniems 
žmonėms atrodo, kad ir iš
radėjus galima lengvai su
lyginti, bet tai milžiniška 
klaida.

Yra dvi labai skirtingos 
išr’adėjų rųšįs. Vieni išran
da naudingi} daiktų, savo 
proto galinga jėga ir milži
niškomis valios pastango
mis, o kiti užkrapina ant 
išradimo netikėtai.

Plynius pasakoja, kad 
Fenikijos pirkliai, vožda
miesi salietrą laivu, Beliaus 
upės angoje išlipo ant kran
to ir, neradę akmenų puo
du! padėti, išsinešė iš laivo 
salietros gabalus, sukrovė 
juos ant smilties, uždėjo 
puodą ir pakūrė ugnį. Iš
sivirę valgį, pirkliai paste
bėjo, kad po puodu perma
tomas daiktas, kurio nebu
vo prieš ugnį sukuriant ir 
kurio niekas iš niekur neat
nešė. Tokiu budu jie su
prato, kad stiklas darosi iš 
sutirpintų smilčių ir saliet
ros.

Šita sena pasaka, beabe- 
jo, pramanyta, nes stiklą 
mokėjo daryti , Egiptiečiai 
apie 4000 metų prieš Kris
tų. Tada dar nebuvo nei 
Fenikijos, nei jos pirklių. 
Bet pasakoje išreikšta tei
singa mintis, kad kartais 
žmonėms, neturintiems ypa
tingai didelio proto, pasitai
ko išrasti dideliai naudin
gas daiktas. ♦

Kitokios rųšies išradėjas 
buvo Koperiiikas. Visam 
pasauliui mintijant, kad že
mė stovi ant vietos, o sau
lė sukasi apie žemę, Koper
nikas savo šviesiu protu 
pastebėjo, kad tat yra klai
da. Vieno pastebėjimo ne
užteko: reikėjo klaidą pri
rodyti. Beprirod’inėjant 
tą klaidą, žibėtė žibėjo di
dis Koperniko mokslas ir

Vienas lietuviškų sociali
stų laikraštis, kurs užva
duoja paprastą mazgotę, 
daro priekaištus lietuviams 
katalikams, kad pastarieji 
kituomet esą draugavę su 
buvusiais rusų biurokratais 
ministeriais.

Vaje, girdi, buvęs Rusijos 
ministeris biurokratas Pro- 
topopov, kurs dabar užda
rytas kalėjiman Petrogra
de, kituomet su M. Yču lan
kęsis Anglijoje ir, Londo
ne būdamas, aplankęs net 
lietuvių parapiją, kurioj 
klebonaująs kun. Matulai
tis.

Ir štai tenai buvus su
rengta jam “prielanki de
monstracija. ’ ’ Katalikai 
broliavęsi su tuo caro bude
liu.

Šitos mazgotės katali
kams priekaištas toks pai
kas, kad paikesnio negali 
būti. Protopopovas, būda
mas Londone, neišsidavė
tuomi, kuomi pasirodė vė- stebėtinai šviesus jo protą 
bau. Jį priėmė kun. Ma- Tlgainiu kiti didie

tulaitis neiškilmingiau kaip 
Anglijos visuomenė. Lie-
tuviai katalikai, .tarp tų ir 
kun. Matulaitis, nėra geres
ni už Anglijos visuomenę. 
Tegul socialistų šlamštas ir 
ją papeikia!

Artimesnis buvo socialis
tų bendravimąsis su Kiau- 
lėnais, Montvidais ir kitais 
galvažudžiais, negu katali
kų su Protopopovu. Kodėl 
apie tai neatsimena mūsiš
kiai pasaulio lygintojai! 
Jeigu jau atseina kalbėti 
apie draugavimus, tai atsi
minsime Naumiesčio pavie
tą 1906 m. žiemą ir kaiku
rių sočialistiškų laikraščių 
redaktorius. Kam reikia, 
tas supras.

Kiaulėnai, Montvidai ir 
kiti galvažudžiai — tai lie
tuviškų socialistų padaras.'

veik visi musų žmonės Kiekvienas žmogus turi

ji mokslininkai jo išradimą 
sutvirtino naujais prirody
mais. Tai buvo Galilėo, 
Kepler’is ir Newton’as.

Tš Koperniko išradimo 
žmonėms piniginės naudos 
daug mažiau pasidarė, negu 
iš stiklo išradimo, tečiaus 
Kopernikas yra didesnis iš
radėjas negu minėtieji Fe
nikijos pirkliai, arba kok’i 
nors asmens netyčia atra
dusio ji brangi; daiktą. Ko
perniko- nuopelnas yra ta
me, kad jisai visą klystan
tį pasaulį sugrąžino į tiesą. 
Suteikti žmonėms tiesos v-

šlykštėties, kad socialistai 
auklėja žmogžudžius, ark
liavagius, vištavagius ir vi
sokius doros bankrutus.

Ir tie begėdžiai dar ka
talikams prikaišioja nebū
tus daiktus.

ra didesnis daiktas negu su
teikti pinigų arba medžia
ginės naudos.

Ne visada atrastoji tiesa 
liekasi be vaišių. Kada 
žmonės sužinojo garo pri
gimtį ir jėgą, tada reikėjo 
išrasti, kaip tą jėgą pakin
kyti į darbą. Jurgis Ste- 
phensonas išrado garinę pa
koją, t. y. prietaisą teki
niams sukti garo jėgomis. 
Padarius garo vežimą, buvo 
padarytas ir geležinkelis. 
Geležinkeliui įrengti reikė
jo daugelio žinių ir didelio 
proto. Tai gi nebereikalo 
Stephensonas skaitosi didis 
išradėjas.

Kaip geležinkeliai, taip 
naudingi pasauliui ir gar
laiviai. Vandenų ant žemės 
yra daugiau negu sausu
mos. Gal ateis laiku, kada 
žmonės daugiau naudosis 
garlaiviais, negu geležinke
liais. Garlaivius išrado 
amerikietis Fulerton ’as. Te
čiaus jo negalima statyti ly
giomis su Stephenson’u dėl
to, kad Fulertonas tik pri
taikė prie vandeninio teki
nio tą, ką Stephensonas bu
vo pirtaikęs prie vežimo te
kinio.

Išradėjai, kurie suseka 
kokią nors iki šiol nežinotą 
gamtos ypatybę, vadinasi 
principų išradėjais, o tie, 
kurie tą ypatybę pritaiko 
žmonių naudai, vadinasi iš
radėjais - pritaikinto jais. 
Skirtumas tarp išradėjų ir 
išradėjų- pritaikintoji} la
kei žymus bevielio telegrafo 
išradime.

Įmetus akmenaitį į kūd
rą, vilnys nuo akmeųs kri
tinio vietos ima eiti į kraš
tus tapdamos kaskart pla
tesniais ratais. Profeso
rius Branlv išrado, kad ete- 
rą, kurio pilnas pasaulis, 
galima taip-gi sujudinti, 
kaip ir vandenį kūdroje. 
Šitą Branlio išradimą italas 
Marconi pirtaikė praktikos 
tikslams, išrasdamas vieną 
patogi} prietaisą toms ejterb 
vilnims sujudinti ir kitą 
prietaisą duodantį pažinti 
kokios jos ateina. Iš vil
nių tankumo ir ilgumo Mar
coni sudarė ženklus, reiš
kiančius raides. Viena 
vilnį pavadino raide a, ki
tą b ir taip susidavė nauja 
abėcėlė, naujas raštas. Tas 
vadinasi bevielis telegrafas. 
Visi sako, kad bevielis tele
grafo išradėjas yra Marco
ni. Tai tiesa, bet ne pil
na. Bevielio telegrafo prin
cipą išrado Brimly’e žmo
nių gyvenimo tikslams pri
taikė Marconi.

Pinigo akimis žiūrint 
Marconi didesnis išradėjas 
už Branlv, bet mokslo svar
sčiu sveriant, Branly’s di
desnis išradėjas už Mareo- 
nį.

Tarp musų amžiaus išra
dėjų beabėjo pirmą vietą 
užima Edisonas. Nors jisai 
dar tebėra gyvas ir, Dieve 
duok jam kuoilgiausių me
tų, tečiaus jis jau yra tiek 
pasidarbavęs, kad jo mok
sliško asmens išvaizda ne- 
simainvs. Fotogi'afu ir te- 
lefonų išradimu jis neapsa
komai daug prisidėjo prie 
pasaulio pirmyneigos. Te
čiaus žinant jo išradimų 
daugybę reikia stebėtis, 
kad fizikos mdnlo rankve-

džiuose apie jį sulyginamai 
mažai kalbama.

Mat Edisonas mažai ką 
pridljo prie tų tiesų, kurias 

mokslas žinojo iŠ seiliaus 
apie elektrą ir klausą (akus
tiką). Edisonas tas tiesas 
puikiai ir gausiai pritaikė 
gyvenimo reikalams. Edi
sonas yra daugelį kartų di
desnis išradėjas negu Mar
coni. Bet Amerikos išra
dėjas priklauso prie kitos 
rųšies negu Branlv, Ko
pernikas ar Kolumbas. Edi
sonas yra išradėjas-pritai- 
kintojas, o trys minėtieji 
katalikai yra principų išra-

Niekas, gal, neatrado 
taip didelio daikto kaip Ko
lumbas. Edisonas išrado 
telefoną, o Kolumbas atra
do Ameriką. Kai-kurie 
katalikystės priešai mėgsta 
sakyti, kad vienas Edisonas 
išradęs daugiau negu visi 
išradėjai katalikai. Tas 
pasakymas yra aiški klaida. 
Vienas Kolumbas yra dide
snis išradėjas už Edisoną. 
Praktikinės Kolumbo išra
dimo pasekmės buvo dides
nės, negu Edisono išradimų 
nauda. Be to Kolumbas 
išrado neužginamą prirody
mą, kad žemė yra kamuo
lys. Tas prirodymas davė 
mokslui labai reikalingą ir 
labai svarbų principą.

Mokslo žvilgsniu katali
ko Voltos išradimai dau
giau prisidėjo prie elektros 
prigimties pažinimo negu 
Edisonas, kuris tos jėgos 
ypatybes pakinkė praktikos 
reikalams. Visai nepaže
mina Edisono, kas jįjį elek
tros moksle stato šalę Vol
tos, nors ne toje pačioje rų- 
šyje. Kitas žymus elektros 
prigimties tyrinėtojas ir iš
radėjas buvo katalikas Am
pere. Šitas, kaip ir Voltą, 
skyrėsi nuo Edisono tuomi, 
kad išrado daugiau mokslui 
tinkančių tiesų, kuomet A- 
merikos išradėjas užsiėmė 
praktikiniu elektros išnau
dojimu.

Yra buvę išradėjų, kurie 
turėjo abiejų minėtųjų ru
siu gerąsias ypatybes, t. y. 
ir mokslui atnešė daug nau
jų tiesų ir gyvenimui patie
kė daug pagerinimų. Ko
lumbą jau minėjome, bet jis 
gyveno senai. Devyniolik
tame amžiuje buvo Liudvi
kas Pasteur, prancūzas. Jis 
išrado visą bakterijologijos 
mokslą, kuris kalba -apie 
nematomus augalėlius ir 
pai'odė, .kaip juopii pasinau
doti gyvenime.

Pasinaudojimas

euzų Akademijos nariu. To
je Akademijoje-naujai įsto- 
jantis mokslininkas turi pa
sakyti viešą prakalbą. Pa- 
steur’as tąja proga kalbėjo 
apie Dievą. Tokiu budu 
gamtos tyrinėtojas išreiškė 
savo pagarbą Sutvertoj ui.

Vieną kartą studentas 
klausė Pasteur’io: “Profe
soriau! kode! Tamsta taip 
giliai mokintas, taip daug 
mintijantis, tečiaus esi taip 
dievotas, kad tankiai eini 
Komunijos kaip Bretonijos 
sodietis ? Pasteur’as
atsakė: “Jeigu aš bučiau 
daugiau mokinęsis ir da 
daugiau mintijęs, tai aš bu
čiau dievobaimingas kaip 
Bretonijos sodietis. Moks
las ir mintijimas veda prie 
Dievo, tik tamsuoliams ir 
pusiaumoksliams lengva 
būti bedieviais.”

1$ LIETUVOS.
“Ryto” Draugijos Vil

niaus Lietuvių Gimnazija.
Ši gimnazija pradėjo ant
ruosius savo gyvenimo me
tus. Už mokslą kiekvienas 
mokinys turi mokėti 5 rub
lius mėnesiui (25 rub. pus
mečiui). Gimnazijos direk
torius — Mykolas Biržiška.

buvo

Delei lenkų vyriausybės 
atsišaukimo.

Kaip praneša svetimtau
čiu laikraščiai, lenku vals- 
lybės tarybos atsišaukimas 
iššaukė didelį nepasitenki
nimą lietuvių tarpe, kurie 
mato kai-kuriuose šito atsi
šaukimo žodžiuose lenkų 
norą uždėti leteną ir lietu- 
tuviams. Į 'šituos lenkų ir 
lietuvių kivir’eius įsimaišė 
ir Kaune leidžiamas vokie
čių “Kownoer Zeit.” laik
raštis, kuris taip rašo:

“Atsišaukimas skamba
taip, tarytum Lenkija savoj.) 
jėgomis įgavo visa tai, ką 
dabar turi, ir lenkai mano, 
kad dar jie gali praplatin
ti savo ribas. Iš tikrųjų 
gi lenkai, turėdami keletą 
tūkstančių tik savo karei
vių (legijonerių) negali vai
dinti jokios rolės. Vokie
čiai lengvai gali atsisakyti 
nuo lenkų pagelbos, nes jie 
patįs esą ir be jų* stiprus. 
Lenkai turėtų laikyties sa- 
ve kiek kukliau ir neužmir
šti tai, kad vokiečiai ir jų 
sąjungininkai yra pergalė
tojai, kuriems lenkai turi 
būti dėkingi.”

Šitą “Kown. Zeit.” st
raipsnį, kuriame kalbama
prieš lenkus, atsispausdino 

daugeriopas; bet mes čia įr vokiečių oficiozas “Berli- 
paminėsime tiktai,: l.-a dif- nėr Local Anzeiger.”paminė 
terito, arba smaugiančios 
gydymą, 2-a pasiutusio šu
nies įkastų žmonių if gyvu
lių gelbėjimą, .3-ia vynynų 
apsaugojimą nuo ypatingo 
amalo.

Difterito gydymas apsau
goja nuo mirties daugiau 
žmonių,’ negu jų užmuša 
baisiausia karė. Vynynai, 
apsisaugoję nuo amalo, da
vė Prancūzijai daugiau pel
no, negu ji buvo užmokėju
si kontribucijos vokiečiams 
už praloštą 1871 m. karę. 
Ta kontribucija išnešė 5 mi
lijardus frankų, arba $1,- 
000,000,000.

Pasteur’as buvo tikintys 
žmogus. Jis eidavo išpa
žinties gana tankiai. Pra
garsėjęs savo didžiais išra
dimais gamtos mokslų sry- i 
tyje, Pasteur’as tapo Pran-1

Jūsų pinigą tari boti 
tl geroje Magioje va stijos

bukoje

SECURITY BANK
■■■ui op cmcao ■■■■■
Milvraakaa av. aud Carpenterat 

3% ant Jūsų Pinigų
i

▲Matą Panedelials it Sabatomi* 
vakarai* iki 8 valandai

Skolinama pinigo* ut Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa ir galima 
gauti Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIBtlUBA VAL8TUO8I

KAPITALAS $600,009
Mes mokame S proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Orders 1 visas dalis svieto.
WiUlam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t. Kasierlus 
Joseph sikyta — Kasierlus

1900 Blue Island Ave. 
ohio aro, n&.

TAUTIŠKI 
BARKI APSAUGA 

DEL JŪSŲ TAUPUMO
Reiškia laisvę nno rūpesčių

Ir
▲bsolatišk* saugoma

Si banką yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.08 ar $1,000.08

$Ml»p įtaru r»w4*l?| 81 $ 1.1

HATIIHAL CITY BAIK
OF CHICAGO

David R. Forgan—Preaident 
8. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

ženklas rankos saugumo. 
Chicago Clearing Hoase Naryste.

Leista dirbti laukų darbai 
sekmadieniais bei 

šventėmis.
Varšavos arkivyskupas į-

'sakęs Varšavos arkivysku
pijos kunigams paskelbti 
gyventojams, kad dėl kariu 
laikų sekmadieniais bei 
šventėmis po sumos vra 
leista dirbti laukų darbai.

Dailės paroda Petrokave. 
Iš Varšavos gauta Fintų, 

kad Petrokave nuo rugpjū
čio mėn. vidurio yra daro
ma lietuvių ir lenkų paro- 
saulio karėj.” Jau yra sū
dą. Ją vadina “Dailė pa- 
gnbenta daug dailės veika
lų.

Banko* priklausančio* prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Lalks nuo laiko, 
bent syki t metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria save 
bankų stovj lr būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgagel lr kitos apsau
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
ningo* ištirto* Tiktai tikra a p sau
gi verte galt būti kningose parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžlamaa. Jeigu 
banka nustoja savo Olearing Hoase 
teisių, tas yra ženklas jos abėjotine
stovio.,

Tiktai tvireiausios lr saugiausias 
bankos gali būt Clearing House na
riais.

Tb* Chicago Clearing Hoase 
priežiūros užmanymas tapo jvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ne 
aubankrutijo. Reikalaujant, Clea- 
rlng House bankos ateina viena ki 
tai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Han
są yra po Jos priežiūra, naudojęsi 
jos teisėmis lr Išduoda penkias pil
nas atskaitas j metus.

Jj taipgi yra po Valstijos prie
žiūra yra reguliariškai tirinėjama 
Ir kas meta Išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois. .

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Taipgi Aukso Mort
gage Bondus po flOO.OO ir $500.00. 

šis bankas yra atsakančia ase*
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai lr Lenkiš
kai.
Kapitalas lr parvlržja: $600,000.04

rre«lfl«nl.»H
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas- Blue .Island Ave., Looraie 
lr U-to* gatvių.

ATDARAU: Panedėllal* Ketver- 
■ala I kabotos** Iki 8:88 ral i K

3kaitykit ir platinkit
“Draugu*
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‘DRAUGAS

MES TURIME PARDUOTI UZ $15.000
PER 15 DIENU

Geriaus mus paklausyti negu 
vekselį įgyti

Pirkite tau rūbų, autuvų ir naminių rakandų 
DABAR tokiu būdu sutaupiosite 

mažiausiai pusę

Didelis Išpardavimas 
Dabar

Bridgeport Clothing Go.
3248 Si. Halsted Street

Didelis Išpardavimas Dabar
Bridgeport Clothing Co.

3246-48 So.« Halsted St.

Neapsirikite
Įsižiūrėkite gerai

3248 So. Halsted St.

Bridgeport 
Clothing Co.
Didelis Išpardavimas 

Dabar

Musų gvarautija
I

Mes gvarantuojame kiekvieną 
pirkinį absoliučiai su pasiganė- 
dinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus 
visu šito išpardavimo laiku.

Nežiūrint to, kokia priežastis 
nebūtų..

Bridgeport 
Clothing Co.

3246 So. Halsted St.

rankomis padirbtų Pavasario ir Vasaros Siutų, Overkoeirj, Plosčių nuo lietaus, Čeverykų ir 
kitokių tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų Padaugini
mo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi

me jus rasite garsius augštojo laipsnio ta vorus, tokius kaip: Hart, Schaffner and Marx Clothing, Manhattan Marškinius, Wil- 
son Bros.j Furnishing Goods and Selz Šhoes. Yra daug ir kitokių tavorų iš pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės 
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprūdy
sime vyrus žemus, suliesusius ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vienų kartų pasitaikys jūsų gyvenime. Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men
kus pinigus. . i. i

$50,000 Vertes

tai ta, kad musų krautuvėje susirinko perdaug 
tavorų, ne sulyg normos augštos rųšies Rūbų, vi
sokių kitokių Aprėdalų, Skrybėlių ir Čeverykų 

Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų iš musų $50,000 vertės 
prekių. Męs pašvęsime viskų, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devvneriais metais musų bizifiškos karijeros Chi
cagoje męs nekuomt nesigarsinome laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėm. Per tą laikų kiekvienas visuomet galėjo ma-

Priežastis šito didelio išpardavimo

Neperlijami rūbai
Mes gvarantuojame kiekvieną pirkinį 

absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pir 
kinius atmainome arba sugrąžiname pi
nigus visu šito išpardavimo laiku.

Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų. 
Neperlijami rūbai bus parduoti už 

pusę prekės ir dar piginus sulig to kiek 
paprastai už juos Įmania ir bus išdalinti 
žmonėms į namus. Kiekvienas rūbas 
kuotikriausiai gvarantuotas prieš per- 
11J imą.

$7.50 Vyrų neperlijami rūbai 9 
Pardavimo kaina tiktai ....
$12.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktaj............ V.JJtJ

$15.00 Vyrų neperlijami rūbai Q AJT
Pardavimo kaina tiktai............ O.I/tJ
$20.00 Vyrų neperlijami rūbai 1 A 
Pardavimo kaina tiktai............

tyti, kokie augštos rųšies tavorai per musų krautuvę buvo perleidžiami. Pirmu kartu šitos krautuvės istorijoje męs padėjome išpardaviman musų visus tavorus per 15-kų dienų gerbiamo
sios publikos malonei. Dabar prasidėjus sezonui, kuomet visokių tavorų kainos augštai pakilusios, tikra bus naujiena žmonėms perkant ir sutaupiant daug pinigų. Toks pigus rūbų išpardavimas 
negirdėtas Chicagos istorijoj, koks dabar įvyksta BRIDGEPORT CLOTHING CO. krautuvėje. Visi stebėsis naujausios mados pavasariniais rūbais, kurie taip neišpasakytai pigiai bus parduodami.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Pažiūrėk Kainų Pažymėtų Kiekvienoje čia Eileje
— 71 ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI. NIEKO NEPASILAIKOME. VISKAS IŠPARDUODAMA.

Siutai dcl vyrų ir 
Jaunų vaikynų

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa- 
vasarinų siutų ir overkotų kurie yra dirbti 
per Hart Schaffner and Mara, šie siutai 
yra parduodami už pusę prekės.9
drižuoti visados parsiduo-
davo po $12.00, o dabar tik....

Puikus vyrų siutai tamsaus materijolo 
Kitas puikus lotas gražus Vyriškų , siutų, 
tamsaus materijolo drižuotas Hart Schaff
ner and Mara darbo
parsiduodavo mažiausia už 
$18.00, o dabar tik ............ $9.85

$12.45

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų dri- 
žais lr langeliais gero materijolo, visados 
parsiduodavo po $20.00 pas
mus dabar tik .......................

Ui $16.85 dideliame pasirinkime gražiau
sių sutių, apie 20 kitokių stylių tinkamų 
pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra $25.00 
ateikite ir pamatykite, o da (i
bar parduosime už .................

*

Štai geriausi siutai kaip sakosi “Smeto
ną” musų stocko, padirbta per geriausius 
kriaučius kurie randasi pas Hart Schaffner 
& Mara. Nei viena krautuvė visoje Chica
goje jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

O mes atiduodame Jums tik 
už .................................................... $18.95

Vaikų Mokyklą 
Lankančių Siutai

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

me pasirinkime gražiausių ir tinkamiausių 

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

Vaikų Š atai vertės $3.00 
šio išpardavimo parsiduos 
tiktai už ......................................

dabar ant

$1.95

Vaikų tamsu- siutai vėliausios mados 
vertės $4.00, o dabar parsi- O C
duos tik už ........................................

mo

Valkų Norfolk Siutai kaip tik tinkami 
pavasariui ir vasarai, vertės /I C
$6.00, dabar tik ................................

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su Knickerbackcr kelnėm didžio nuo 18 
ir augščiau visados parsi- <£/< 
duoda po $8.00, o dabar už ... *r

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su dideliais kišeniais pavasarihės mados, 
geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai, 
niekur kitur negausite už mažiau kaip 
$10.00, o ant šio išpardavl-

$5.85*7,45 ir

Kelnes Vyrams 
Jauniems Vaikinams
Šiame musų departamente Jus rasite dide
liame pasirinkime vėliausios mados kelnės. 
Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite 
pasirinkti. Žemiaus rasite jų žemas kainas 
per šį didelį išpardavima, pasiskubinkite, 
nes greitai jas išpirks.

Vaikų Knickerbockers, 
vilnonės, vertės 75c. o dabar 39c

Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100 
porų šiame lote, vertės 4? 1 IA 
$2.00; o dabar tik .......................yltlP

Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiūtos iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išpar- AC
davimo tik .................. . .................

Vyrų kelnės iš gražiaus (cashmero) ir 
kitokio poplonio materijolo 9 9A
vertės $5.00, o dabar tik ..............

175 poros Vyrų tikros vilios kelnės vė
liausios mados, nekur visoje Chicagoje to
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur 
parsiduoda po $6.00, o pas 9 AC
mus tiktai ......................................... J.UO

Geriausio rųšies kelnės, kurias mes par- 
duodavom po $6.00 ir $9.00 A CC
o per šį išpardavimą tik............ *r “•

Siut Kęsai (cascs) ir Drabužiam Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame iš
pardavime. z

Vyru Apredalai
75c. vertė-,

45c

$1.29

Vyrų apatiniai, paprastai 
padarinio pinigų išpardavi
me kaina .....................................

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.
Padarimo pinigų dabar tik...................

Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori 
vilnoniai, $1.75 vertės šiame
išpardavime po ........................

Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės 
vertės $1.50, o dabar tiktai —
po.........................................................................

Vyriški pasiredimo marškiniai vertės 
$1.00 Pinigų darimo išpar- 
davime po .....................................................

Vyriškos medvilnės panoiakos vertės 15c. 
o dabar parsiduoda pora
tiktai po.........................................

Vyrų pančiakos vertos 
35c. dabar po..........................

Vyrų nosinės, baltos ir ko- 
leruotos, vertės 10c.. po ........................

Vyrų šleikos, regulerės 
kainos 50c. po ................................ t.. •

Vyrų 8vederiai, puikiausių vilnų, dide
lių kalnerių, vertės $7.00, o ‘ 
ant šio išpardavimo po ...

Vyrų svederiai, vertės 
$3.00 dabar po ...................... .

Vyrų “Raincoatal” ir "Slip-on” rusvų, 
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi siūti ir 
klijuoti. šiame lote ran
dasi visi musų $7.60 “rain- 
coatai”, išsiparduos po .

Vienas rinkinys naujų pavasarinių 
skrybėlių, naujausio 1917 modelio, pir
ktos parduoti po $2.50, da
bar tik po....................................

Ivory Brand “garters” 1 Q-
vertės 25c. po................................................J-*/V

9c 
21c

4c 
21c

_ ,, dide-

$2.69
$1.45
•n” rusvų, 
isi siūti ir

$3.95
avasarinių 
elio, pir-

$1.95

Vyrų Čeverykai
Vyrų darbiniai čeverykai 

$3.50 išsiparduoda po ............ $2.35
Vyrų stori darbiniai čeve

rykai $3.50 po ............................. $2.65
Vyrų puikus reguleriškos vertės $4.00

čeverykai, visokių mierų da
bar tik po ....................................... $2.89

Vyrų čeverykai, vertės $5^00, juodi ar
raudoni su guzikais ar
šnureliais po ............................... $3.95

Vyriški vertės $6.00 ir $7.00 čeverykai,
guzikais ar šnureliais, juodi 
ar rudi po .................................... $4.35

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai 

vertės $2.50 dabar po’.... A $1.95
Vaikų čeverykai vertės 

$3.00 po........................................... $2,39
Vaikų čevgi-ykai vertės 

$4.00 po......................................... $2.98

Vyrų ApredaLai
e 50c. vertės šilkiniai

"garters” po .................................. 139c
Vyrų naktiniai marškiniai 

vertės 75ę. po ........................ . 47c
Vyrų puikios "Pajamas” 

vertės $1.50 po ........................... $1.19
Vyrų kaklaraiščiai vertės . 

85c. po.............................................. •21c
Vyrų kaklaraiščiai visokių 

parvų vertės 75c. po .......... 3’9c
Vyrų šilko pirštinės

vertos $1.50 po ...................... 95c

Mes visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet jų nemainome savo apgarsinimuose

Specialis
Pranešimas
Krautuve atdarae

kiekviena vakara 
Iki 9 vai.

Nedėliomis 
iki pietų

Bridgeport Clothing Co.
3246-48 So. Halsted St.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

Specialis
Pranešimas
Kraatuve atdara

I I
kiekviena vakara 

iki 9 vai.

Nedėlioma 
iki pietų



Vtnrnnkas, balandžio 3 d.

CHICAGOS, 
ŽINIOS

NAMŲ SARGŲ IR VALY
TOJŲ STREIKAS JAU 

PASIBAIGUS.

bina jaunus vaikinus tapti 
kareiviais.

SIUVĖJŲ STREIKAS.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Nedėliojo Dievo Apveiz
dos parapijos bažnyčioje 
Rožancavos Panų ir Moterų 
dr-ja tvarkingai in corpore 
ėjo prie Šv. Komunijos. 
Bendrų maldininkų būrys 
buvo labai skaitlingas.

Tos pačios dienos vakare 
įvyko naudingos konferen
cijos apie Panelės Švenčiau
sios gyvenimų.

ŽOLYNŲ PARODA.

Nedėlioję, balandžio 1 d., 
parke Garfield prasidėjo 
metinė paroda žolynų. Pa- 
rodavimui išstatyta keli 
tūkstančiai žolynų rusių. 
Paroda tesis dvi sąvaiti ir 
bus visuomet atdara nuo 8 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Įžanga visiems dovanai.

ŠIANDIE RINKIMAI 
CHICAGOJE.

Šiandie, balandžio 3 die
noj, vietos užsiregistravę 
piliečiai rinks miesto iždi
ninką, klerką ir aldermonus. 
Balsavimai tęsis iki 4 vai. 
po pietų.

Pasistengkite atiduoti sa
vus balsus už sumanus, są
žiningus vyrus, idant nuė
sto ūkė butų taupiai ir tik
sliai vedami. , i4 • • ♦' A*l O

Balsuoti gali ir' moterįs.

BRANGSTA PIENAS.

Nors mes dar nuo pačių 
streikerių negavome prane
šimo apie pabaigų virsįvar- 
dvto streiko, bet kiti laik- 
raščiai jau praneša, kad jis 
jau pasibaigęs.

Geistina, kad patįs strei- 
keriai painformuotų musų 
laikraštį apie streiko pabai
gą ir jo pasekmes.

KIEK CHICAGOJE 
NAMŲ.

Partinių biurų superin
tendentas Leiby T. Stewart 
praneša, kad išviso Chieago- 
je esama 343,557 namai ir 
juose gyvena 712,232 šeimy
nos.

VĖL RANDA SALIUNUO-
SE PINIGŲ VILIOJI 

MO MAŠINAS.
Žinomos pinigų viliojimo 

mašinos, policijos užgintos, 
vėl pradėjo rasties Chicagos 
saliunuose ir saliunininkai 
slaptai sukaitę “skuta” 
nelaimingus jų svečius. 
Ypač tų azartinių apgaudi
nėjimo mašinėlių esą daug 
privisę Chicago Heights. Už

Senokai jau prasidėjęs' 
Chicagoje siuvėjų streikas 
vis dar nepasibaigia. Strei
kerių pirmininkas Benjamin 
Schlesingej* praneša, kad 
streikas tęsis iki tol, kol 
darbininkai laimės. “The 
Chicago Federation of La- 
boh” pradėjo šelpti kaiku- 
rius siuvėjus streikininkus.

PATRAUKTAS TEISMAN
BUVĘS POLICIJOS 

VIRŠININKAS.

Į prisiekusiųjų teismą li
ko patrauktas už kyšių ėmi
mą buvęs Chicagos policijos 
viršininkas Healy. Jis už pi
nigus dešimtį seržantų pa
darė policijiniais leitenan
tais.

ŽUVO 24 JAUNUOLIAI.

“DRAUGAS’»

Beveik per keturias dešimts 
metų, jis yra rekomenduoja
mas per daktarus, slauginto- 
jas (nurses) kaipo geriausias 
POWDERIS DĖL KŪDIKIŲ.
Taip-pat vartojama* dėl - 
suaugusių — nuo sutru
kusių ranku. karščio, 
saulės nudegimo ir tt 

' Visuomet žiūrėkite, kad 
butų Me paveikalaa 
Gerhard Mennen Chemi

cal Co., Neicark, N. J. TRASI MARK

FARMOS1! PARMOSI L
Parsiduoda Didžiausioje Amerl 

koje Lietuvių kolionljoj kamo yra] 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau

sioj aplellnkeje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Clo j 
nals yra Farmerų Draugystė, yra J 
Uetuvlikų parapija. Todsl krelplames 
t Jus kurie norite turėti geresnj gy
venimą pirkite pa* mus farmas kad 
galėtumėm visu* Anglus Ir Vokie
čius, lž to* k°llonljos lipraiytl. Mes 
turime 11 jų suėmė jų farmas ir nori
me Jaa parduoti, turime didelių Ir m» 
žų farmų, glvullal, mažlnos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant lžmokesčlo. Norint gauti dau
giau Informacijų rąžykite mums, 
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich,

T*le4oaaa: McKIulay (7*4 J

IR. i. K. RUTKAUSKAS į
(lydytojas Ir Chirurgą* * 

1417 I. Hutui (Iii. Ir i. It gt., Clltaga

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Tel Drovar 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DBNTI8TA8 , • 

Valandos: nuo S ryto iki 0 vak. 
Nedėliomia pagal eutarimą. 

4712 8o. Aatilan/ Ava. 
art 47-toa gatvės

JOSEPH C. VVOLOH

LIBTUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 008 National Life Bldg.

20 So. LaSall* at„ 
Vakaraia 1566 Milvrauke* ava. 

Central 6300
Raaidenee Humbold 37 

CHICAGO, ILL.

Nuo balandžio 1 dienos 
“Bordcn Farm Products 
Division” už kvortą pieno 
jau pradėjo imti 10 centų, o 
už puskvortę 6 centus.

KRUTANČIŲJŲ PA
VEIKSLŲ TEATRAI.

Praeitoje sąvaitėje neži
nia kur iš namų pabėgo 24 
paugliai vaikinai. Greičiau
siai juos apėmė kariškių 
prietikių geidulys ir jie bė- 
go į platųjį pasauli.

Nesykį jau pastebėta, kad 
si dalyką keli saliunininkai jPa^us patriotizmui jaunu- 
jau ten suareštuoti. pabėgėlių skaičius žy-

_____________________ _ ;miai pasidaugina.-

NIGERIU MITINGAS 
KUOGERIAUSIAI 

PASISEKĖ.

‘PATRIOTIZMO DIENA?

Apskaitliuojama, kad iš
viso Chieagąje yra 415 km- 
tančiųjų paveikslų teatra
lių, kurie gali sutalpinti 
vienu kartu virs 230,000 
žmonių. Taigi drąsiai gali
ma spėti, kad nemažiau pu
sės milijono ehieagiečių sa
vo brangi; vakarinį laiką 
praleidžia besidžiaugdami 
tąja “daile.” Daugumas tų 
teatrų tai penkiacentiniai, 
taip vadinami ‘niekei show.’ 
Bet dabar jie jau brangsta 
i r skaičius dešimcentinių 
nuolat didėja. Taipo gi bus 
pakelta kaina už teisę laiky
mo tų teatralių, atsižvel
giant į skaičių sėdynių, 
Sėdynės Mokestis.
300 . . ..................................... $200
kilo 300 iki 500 ............ 350

500 ” 800 ............ 500
800 ” 1000 ...... 750

” 1000 ir augščiau . .1,000
Šis padidinimas mokesčių 

už laikymą kratančiųjų pa
veikslų teatrėlių duos mie
stui kasmet pelno $105.000.

M

Municipalė Balsuotojų Lyga Ir jži- 
mesnieji piliečiai pataria pasirinkti 
kandidatus j aldernianus iŠ sekančių:

4 ward. David R. Rickey — Deni.,
5 ward. McDonough — Dem. N.V.L.
6 ward.A. A. McCormick — N.V.L.
7 ward. W. R. Petzer — Rep.
8 ward.John. N. Tyden—Rep. N.V.L.
9 ward.Hiran Vanderbilt. Rep. N.V.L
10 ward. Frank Klans, Dem.—N.V.L.
12 ward. Stephen A. Thieda, Rep.
13 w. Thoinas J. Ahera — Dem.
14 w. Charles E. Graydon Rep.
15 w. Dan. A. Roberts, — Rep.
17 w. Lowis D. Sitte — Rep. N.V.L.
20 w. Henry L. Kiek — Dem.
21 w. R. H. McCormick—Rep. N.V.L
22 w. Wm. P. Ellison —r Dem.
23 w. Th. O. Wallace—Rep.N.V.L.

W. Staffen — Rep. N.V.L.
24 w. H. R. Gnadt—*-Rep. N.V.L.
25 w. Henry D. Capitain—Rep NVL.
26 w. Wm. F. Lipps—Rep. N.V.L.
27 w. J. R. McForland — Rep.
28 w. H. ę. Littlar — Rep. N.V.L.
29 w. John Hrubec — Rep. N.V.L.
30 w. Wm. J. Lynch — Dem.
31 w. David R. Roller — Rep.
32 w. Al. J. Fisher — Rep. N.V.L.
33 w. I. R. Hasen — Rep
34 w. John S. Clark — Dem. N.V.L.

AIAROZAS BROLIAI 
4617 So. Paulina Street

Reikalingas geras jaunas vaikinas 
dėl išvežiojlmo duonos. Darbas ge
ras, galima uždirbti $10.00 į dieną 
tiktai turi turėti pinigų $500.00.

Malonėkite atsišaukti ant viršmi- 
nėto adreso.

Parsiduoda viena šėpa (wallease) 
Ir 2 "show cases”. Atsišaukite ko- 
greičiausia } laikrodžių krautuvę. 
Taip-pat turiu rakandų ant pardavi
mo.

PETER A. MILLERIS,
2256 West 22nd St.,

Paieškau savo sesers Antonlnos 
Bagdonaitės po vyrui Buinickienės. 
Gyveno Thomsonvlile, Conn. Dabar 
nežinau kur. Ji pati ar kas apie ją 
žino meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu:

FRANK BAGDONAS................
2942 So. Wabash avc, Chicago, III-

Paieškau savo sesers Leonoros 
Sabulienės paeina iš Kauno gub, 
Telšių pav, Siedos miesto ir daugiau 
pa'at&mų ir giminių trano adresas:

JUOZAS 5IACIS
1428 Biimct Avc, Syraciisc, N. Y.

Kas turite silpnas akis ir trum- 
) žiūrėjimo arba galva skauda 

nelaukite ilgai, 6et ateikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER A. MILLER 
2256 West 22-ra gatvė

TvvTrrvr*T*vr*TSTVvv«  rnn
į F. P. Bradchulis •

Lietuvis Advokatas •
ATTORNET AT LAW 

80 N. LaflALE ST, CHICAGO.
Rooma 1107-1114 

Telephone Franklin 117*

Gyv.: 3112 S. Halsted St 
Teiephone Varda 2390

MASTER 5Y5TEI1

Nedėldipninis Chicagos 
juodųjų piliečių mitingas 
buvo labai skaitlingas. Pri
imta kongresui ir preziden
tui ištikimybės ir pritarimo 
rezoliucija.

Vietos valdžia tikisi karei! 
iškilus sumobilizuoti nema
ža skaičių nigerių, kurie ge
rai kovoja karėje.

CHICAGAI PER 60 DIE
NŲ REIKIA SUMOBILI
ZUOTI 20,000 KAREIVIŲ.

Karės Departamentas iš
reiškė. pageidavimą, kad 
(’bieagoje per 60 dienų bu
tu pririnkta 20,000 savano
rių kareivių.

Rekrntavimo įstaigos da
bar Chicagoje darbuojasi iš
sijuosę, kad surinktų tokį 
didelį skaičių savanorių. 
Tam reikalui labai daug pa
gelbsti moterįs pasidabinda- 
mos kareiviškais drabužiais.

Subatoįje Chicagoje įvyko 
taip vadinama “patriotizmo 
diena,” kurios svarbiausias 
tikslas gal buvo kviesti vy
ras į armiją,.

ŠEŠI SUŽEISTI AUTO
MOBILIŲ ŠUSIDAU- 

ŽYME.
Nedėliojo, kertėje gatvių 

Michigan avė ir 101, susi
daužė dėl neatsargumo du 
automobiliai. Sužeisti 6 ke
leiviai.

Jos vidumiesčio gatvėse kai-

“DRAUGO” TELEFONAS 
PERMAINYTAS.

Tki šiol buvęs musų tele
fonas Drover 6114 likosi 
permainytas į McKinley 
6114. Telefonuodami malo
nėsite tą atsiminti.

Po kiekvienam valgiui imkite vieną

Į Pradėkite šiandieną f
88

SAUGUS BANKASar

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dajiar siekia daugiau kaip penkis milijonus

I dolerių.
f Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
|| vai. dieną, o Sukatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
' | Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 

g kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
| nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu 
• Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 
, ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PE8EKMINGI MOKINIAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai 
pigią kainą laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mie- 
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNISKA, Pirm.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali §

* PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS *
* Ant Dari), Lentų Remi) ir Stoginio Poploros

: CARR BROS. WRECKING CO.
* 3003-3039 S. HALSTEP ST., CHICAGO

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA
Visur parduodama po 28c ir I n y 
po 30c ..........................................

The
Best

26
alb.

PATRIOTIŠKAS SUSIRINKIMAS.

ANDITORIUM TEATRE.
UTARNINKO VAKARE, BALANDŽIO 3, 8 VALANDĄ

Universal Military Training and Service
bus apkalbama per

HENRY L. STIMSON, Buvusį karės sekretorių. 
ADMIROLAS ROBERT E. PEARY kalbės, visiems

yra patartina jį išgirsti.
LOUIS N. HAMMERLING, Pirmininkas American 

Association of Foreign Language Newspapers ir
HON. FREDERICK R. COUNDERT, I)r. Edmnnd 
J. James, Pirmininkas Illinojaus Universiteto, taip-

pat kalbės.

PAPIGINS ANGLĮ.

Dvi didžiosios kietųjų an
glių firmos sutarė nuo ba
landžio 1 dienos 50 centų 
papiginti anglį.

Įžanga Dykai! Moterįs ir Vyrai esate kviečiami. Tikietai 
nebus reikalaujami!

Durįs atsidarys 7 vai. vakare. .
Patriotiškas Koncertas per Chicago’s Beną nuo 7 iki 8 

Telegramai nuo Senatorių ir Kongresmanų, bus skaitomi.
PRTSTDEKTTE PRIE NATIONAL 

SECURITY LEAGUE.
Tiktai $1JX) metams. Siųskite Savo Dolerį šiandieną. 

Kuo dauginu Jus pngelbėsite mums, tuo daugiau mes 
galėsime pagelbėti Jums. Norint daugiau žinių rašykite į
National Security League Chicago Branch sBUSŠKAIT

NATIONAL SECURITY LEAGUE
Chicago Branch — 108 So. La Šalie St.

r
NEW CITY SAVINOS BANK TURTAS ANT 

PARDAVIMO —KIEK PASIŪLYSITE?
4601-3 So. Ashland Avė. Ineome t... $487.00 per mo.

Mortgagc .......................................................... $25,000.00
33rd and Emerald Avė. Southeast eorner two lots. Vaeant

— Mortgage $1,500.00.
45th PI. near Westem Avė., One vacarit. lot. Clcar.
N. W. Corner of 45th PI. and Weatern Avė., Five lota.

— Mortgage $2000.00.
W. 45th Plaee and Roekwell St., two vaeant lota. Clear. 
4604 įSo. Paulina St., 1 frame bldg. in front, one briek

bldg. in rfar. Ineome $55.00 per mo. Mortgage $2,500.00.
4612 So. Paulina St., 1 frame two story bldg. store front.

Ineome $00.00 per mo. Mortgage $3,500.00.
4615 Ho. Paulina St., 1. frame cottage — Ineome $20.00

per mo. Mortgage $1,500.00.
4609 So. Paulina St., 1 frame 2 story bldg. Ineome —•

$57.00 peif mo. Mortgage $5,000.00.
47th knd Throop St., 2 eorner lots Clear.
4609 So. Ashland Avė., 2 story briek bldg. on full lot.

Ineome $150.00 per mo. Mortgage $13,000.00.
1541-43 W. 46th St., two bldgs. and garage Ineome 
4308 So. Wood St., 2 story frame bldg. Ineome — $41.00

$161.00 monthly. Mortgage $6,000.00. 
per mo. Mortgage $3,000.00.

2433-37 W. 45th Plaee, 1 frame bldg. 2 story. Ineome —
$26.00 per mo. Mortgage $2,000.00.

W. 45tb Plaee between Western and Roelnvell St., 3 va
eant lota.' Clear.

Western Avė., between 45th PI. and 46t,h St. One vaeant 
lot. Clear.

. W. J. RAYBURN,
Trustee For

NEW CITY SAVINOS BANK,
717 First Nat’l Bank Bldg.

CHICAGO.
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SVIESTAS
Geriausio* amato- |

43ckur )uji (*. 
lit »«utl

RYŽIAI
oeri»a*i<4 
10c eertg*. 
panlduoda 
ui 5k

COCOA
Geriausia Bankea. 
■ulyrinaiu e a14c

ARBATA
PriinmlauilB, Gva- 
rantuota* 
vertės 60c 
parsiduoda 
po

40c
WEST BIDB 

1871 Milwaukee a». 
20M Milaraukee *▼; 
1064 Mllwaueae ar. 
1510 W Madl*on at. 
IhJO w Madlaan at.

1(44 W Chlearoar. 
1886 Blua liland a*. 
2412 W. Nerth ar. 
1217 8. Halated *t, 
1882 9. Halated at. 
1818 W. 12th at. „

8101 W. 22nd at.

SOUTH SIDE 
3082 Wentworth ar 
3427 S. Halated at. 
4729 3. Aahland ar.

NoRTH 8 IDE 
406 W. Dlvlaton at. 
720 W. North ar’ _ 
2640 Lincoln ar. 
8244 Lincoln ar. 
8413 N. Clark St.

A
Dabokite Savo Akis

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis sperljalistul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Valtleknus 

; parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas

TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

| Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
^Valandos: nuo 0 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-ti 
1 Tel. Canal 5335.
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