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NUSKANDINTA 
‘TRANSYLVANIA’

Italai sulaužė austrų liniją 
Gorizia fronte

IEPPEUHAIII VĖL IliPUOLĖ ANGLIJĄ 
Japonija siunčia savo kariuomenę j Rusiją

NUSKANDINTA “TRAN
SYLVANIA.”

Žuvo 413 anglų kareivių 
ir oficierių.

Londonas, geg. 25. — An
glijos vyriausybė vakar ofi
cialiai pranešė, kad Tarpže
mių jūrėse gegužes 4 d. vo
kiečių nardančioji laivė su- 
torpedavo didelį Anglijos 
transportinį laivo- “Tran- 
sylvania,” su kuriuo žuvo 
29 anglu ofieieriai ir 373 
kareiviai. Iš laivo įgulos žu
vo kapitonas Brenell, vienas 
oficieris ir 9 jurininkai.

“Transylvania” buvo An- 
chor kompanijos garlaivis. 
Turėjo 14,315 tonų intilpi- 
mo. Padirbdintas 1914 me
tais. Buvo skiriamas vežioti 
keliauninkus tarp New Yor- 
ko ir Tarpžemių jūrių uostų. 
Kilus karei, Anglijos vy
riausybė laivų paėmė karės 
reikalams.

“Transylvania” nuskan
dinta Italijos pakraščiuose.

Šitas laivas paskutiniu 
kartu Amerikų aplankė, 
kuomet vokiečiai sutorpeda- 
vo “Lusitanią,” gegužės 7 
d.. 1915 metais.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ. .

Londonas, geg. 25. — TJž- 
pereitų naktį keli Vokieti
jos zeppelinai užpuolė ryti
nius Anglijos pakraščius. 
Kadangi užpuolimo metu 
oras buvo miglotas ir lietin
gas, todėl net tikrai nesuži
nota, kiek tų zeppelinų bu
vę.

Pametė keliolikų bombų, 
nuo kūnų žuvo vienas žmo
gus. Užpuolikai suspėjo pa
debesiuose pasislėpti ir pa
sprukti.

Tai pirmas nuo praeito 
lapkričio užpuolimas, gi 22- 
-ras nuo karės pradžios.

NUSKANDINTAS PRAN
CŪZŲ GARLAIVIS.

Paryžius, geg. 25. — Nar
dančioji laivė nuskandino 
prancūzų garlaivį ‘Sontay,’ 
plaukiantį iš Salonikų į 
Marsilijų, Tarpžemių jurė- 
RC.

Tš 345 keliauninkų 45 
žmonės nuskendo.Kapitonns 
Mages irgi žuvo.

“Soptay” turėjo 7,247 to
nų intilpimo.

• •

ITALAI PERLAUŽĖ 
AUSTRŲ LINIJĄ.

Paėmė nelaisvėn 9,000 
austrų.

Rymas, geg. 25. — Itali
jos armija perlaužė austrų 
apsiginimo linijų nuo Cas- 
tagnavizza ligi pat jūrių ir 
paėmė nelaisvėn suvirs 9,- 
000 austrų kareivių, anot 
ofieialio pranešimo. ,

Italai visupirmu po smar
kaus mūšio užėmė visų že
mės plotų pietuose nuo Cas- 
tagnavizza-Boscomalo vieš
kelio, paskui perpuškavo 
Boscomalo, paėmė miestų 
Jamiano ir stiprias, austrų 
tvirtumas, gulinčias rytuo
se nuo Pietrarossa ir Bagrii.

Austrai visur buvo užpul
ti netikėtai, taip kad nesu
spėjo net ginties. Kiek pas
kiau jie stojo kontratakon, 
bet buvo atmušti.

130 italų lakstytuvų pa
metė 10 tonų visokios 
sprogstančios medžiagos ant 
priešininkų.

Anglų batarejos bendrai 
veikia su italų artilerija.

Kaip matosi, italams už
puolimas vis geriau sekasi 
ir jie netoli savo tikslo — 
miesto Trieste.

JAPONIJA SIUNČIA 
KARIUOMENĘ Į 

RUSIJĄ.

Seattle, Wash., geg. 25. — 
Japonija siunčia savo ka
riuomenę į Rusijų. Čionai 
atkeliavusieji iš Tolimųjų 
Rytų ofieieriai pasakoja, 
kad Japonija siunčia trau
kinius paskui traukinius su 
kariuomene Siberijos gele
žinkeliu.

Japonai kareiviai sittnčia- 
mi į rytinį rusų karės fron
tų.

SOCIALISTUS TRAUKIA 
ATSAKOMYBĖN.

Amsterdam, geg. 25. — 
“Vossisehe Zeitung” prane
ša, kad Vokietijos vyriau
sybė pabaigusi tardymus 
prieš vokiečių radikalius so
cialistus, kurie kaltinami 
šalies išdavime.

Kol-kas tie intariami so
cialistai nesuimti. Kaltina
me už kurstymų darbininkų 
prie streikų karės metu, kas 
refckia šalies išdavystę.

S. VALSTIJŲ LAIVYNAS 
LABAI NAUDINGAS.

Londonas, geg. 25. — An
glijos admiralicija pripažį
sta, kad nuo to laiko, kuo
met j Anglijos pakraščius 
atplaukė Suv. Valstijų ka
rės laivai, vokiečiu nardau- 
čiu laivių veikimas žvmiai4 C v
susilpnėjo ir jos dabar jau 
neįstengia skandinti tiek 
daug laivų, kai kad pirmiau 
elgdavosi.

Suv. Valstijų karės laivai 
lošia labai svarbių rolę blo
kados juostoje ir talkinin
kams todėl yra žymi pagel- 
ba. Gi kuomet į Anglijos 
pakraščius atplauks dau
giau Suv. Valstijų laivų, 
tuomet nebus vietos vokie
čių nardančioms laivėms.

Anglijos admiralicija turi 
viltį, kad nardančių laivių 
blokada pagalinus pasirodys 
nepasisekusi, nors ligšiol 
padarė jos didelius nuosto
lius kaip talkininkams, taip 
ir neutralėms šalims.

Abelnai imant, per pra
ėjusias 12 savaičių nardan
čios laivės nuskandino 470 
Anglijos laivų.

NAUJAS KINUOS MINI 
STERIŲ PIRMININKAS.

Pekinas, geg. 25. — Vie
ton prašalinto ministerių 
pirmininko Tuan-Chi-Jui, 
respublikos prezidentas Li- 
-Yuan-Hung pirmininku nu
skyrė Wu-Ting-Fang. Pa
starasis kituomet buvo Ki
nijos pasiuntiniu Suv. Val
stijose.

GEN. JOFFRE PARY
ŽIUJE.

Paryžius, geg. 25. — Gen. 
Joffre ir Viviani su savo pa
lydovais vakar parkeliavo 
čionai ir labai iškilmingai 
priimti. Džiaugiasi prancū
zai, kad surišo artimessius 
ryšius su Suv. Valstijomis 
prieš bendrų priešininkų — 
vokiečių kaizerį, kurs mėgi
na pavergti visų Europą.

DIDELI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI.

Paryžius, geg. 25.—Pran
cūzai visas vokiečių kontr
atakas atmušė Vanelere ap
skrityje su dideliais jiems 
nuostoliais, anot ofieialio 
pranešimo.

Pradėjus gegužės 1 diena 
prancūzai paėmė nelaisvėn 
8,600 nesužeistų vokiečių 
kareivių.

' MUŠIS BALTIJOS 
JŪRĖSE.

Londonas, geg. 25. — Cen
tral News depeša iš Copen- 
hagen praneša, kad praeitų 
naktį buvo girdžiami smar
kus armotų baubimai Balti
jos jūrėse. Nuo armotų J 
griovimo net namai drebėjo 
pietinėse Danijos salose.

PRANCUZUA LAUKIA 
AMERIKOS KARIUO- 

M1ENĖS.

Paryžius, geg. 25.—Pran
cūzijos užsienių reikalų mi
nisterijos vyriausias sekre
torius .Tulės Cambon prane
šė, kad prancūzų tauta su 
nekantrybe laukia atkeliau
jant pinuos divizijos ameri
konų.

Amerikonus kareivius ža
dama priimti tiesiog kara
liškai. Prancūzų tauta įsiti
kinusi, kad kuomet Prancu
zijon atkeliaus pirmoji ame
rikonų divizijų, tai bus žen
klas, kad artinasi paskutinis 
galas Vokietijai.

PRANCŪZIJOS MINIS 
TERIŲ PIRMININ

KO KALBA.

Paryžius, geg. 24.—Pran
cūzijos parlamente anų die
nų kalbėjo ministerių pir
mininkas Ribot. Jis pažy
mėjo, kad kuomet Prancūzi
joje pasirodys Suv. Valsti
jų žvaigždėta vėliava, Vo
kietija bus priversta mal
dauti taikos.

Pirmininkas pasakojo apie 
būtinų atgaivinimų Belgijos, 
Serbijos, Rumunijos ir Čer- 
nogorijos. Kalbėjo apie ma
žesniųjų tautų apginimų.

GEN. PERSHING KON 
FERAVO SU PRE

ZIDENTU.

Washington, geg. 25. — 
Vakar vakare su preziden
tu Wilsonu konferavo majo
ras generolas Pershing, 
kurs vadovaus amerikonų 
divizijai, siunčiamai į Pran
cūzių. •

ANGLŲ KARIUOMENĖ 
ITALIJOJE.

Geneva, geg. 25. — Iš 
Viennos gauta žinia, kad 
Anglija į Italijų pasiunčiu- 
si 250,000 savo kariuomenės 
italams pagelbon.

Suv. Valstijų vėliava a nt Anglijos parlamento.

DIDELĖS KARĖS 
IŠLAIDOS.

Paryžius, geg. 25.—Pran
cūzijos karės išlaidos siekia 
91 milijardo frankų arba 18 
milijardų ir 200 milijonų do
lerių. Prie šitų išlaidų pri- 
skaitoma ir nauja 2 milijar
dų dolerių karės paskola, 
kuri skiriama trims mėne
siams pradėjus liepos 1 die
na.

Prancūzijai karė kasdien 
atsieina 1,281,000,000 frankų 
arba 250,200,000 dol.

MIRĖ BUVUSIOJI KA
RALIENĖ RANA- 

VALONA.

Algiers, geg. 25. — Buvu
sioji Madagaskoro karalienė 
Ranavalona mirė čia savo 
namuose.

Karalienė Ranavalona 
Madagaskaru valdė ligi 
1896 metų. Tais metais Ma
dagaskare, prasidėjo prieš- 
k rikščioniškie  j i j udė j imai. 
Tuomet Prancūzija, kurios 
globoje yra Madagaskaras, 
karalienę prašalino ir per- 
keldino į Algierų.

PRAŠOSI PASIŲSTI 
KARĖS LAUKAN.

Sevastopol, Rusija, geg. 
25. — Vietos garnizono ofi- 
cieriai ir kareiviai išreiškė 
norų, kad jie butų pasiųsti 
Rygos frontan kariauti prieš 
vokiečius.

Tai karės ministerio Ke
renskio atsišaukimo pasek
mė.

VOKIEČIAI VIS DAR 
DEPORTUOJA BELGUS.

Havre, geg. 24. — Čionai 
laikinai apsistojusi Belgijos 
vyriausybė gavo žinių, kad 
vokiečiai vis dar deportuo
ja belgus į Vokietijų prie 
priverstinųjų darbų. Gegu
žės pradžioje išgabenta iš 
Brusselio 3,000 žmonių.

Prezidentas užtaria sve- 
timžemius

Gaminama bendroji kares komisija

AMERIKONAI PRANCŪZIJOJE MAITINSIS 
NUOSAVIU MAISTU

PREZIDENTAS UŽTA
RIA SVETIM2EMIUS.

Washington, geg. 25. — 
Prezidento Wilsono įsaky
mu vyriausybė praneša, kad 
ne visi šios šalies piliečiai 
supratę prezidento karės 
proklemacijų. Todėl atleidę 
iš darbo daugelį svetimže- 
mių darbininkų, ypač paei
nančių iš Vokietijos.

Vyriausybė praneša, kad 
jinai nepersekios šioj šalyj 
gyvenančių vokiečių, kaize
rio pavaldinių, ir neatsineš į 
juos žiauriai, jei tie vokie
čiai ramiai užsilaikys, jei 
jie neprieštaraus nei žodžiu, 
nei raštu šios šalies vyriau
sybei už karės vedimų prieš 
Vokietijų.

Tokie ramus žmonės, 
ypač darbininkai, šiai šajiai 
pageidaujami ir iš darbų ne
turėtų butų atstatinėjami.
• Lojaliai šiai šaliai vokie
čiai nebus varžomi.

PAGERBĖ ITALUS 
ATSTOVUS.

Washington, geg. 25. — 
Prezidentas Wilsonas vakar 
vakare iškėlė pokylį Italijos 
karės atstovų pagerbimui. 
Atstovų pirmininku yra ku
nigaikštis Udine, Italijos 
karaliaus giminaitis.

NUSKENDO PRANCŪZŲ 
KARĖS LAIVAS.

Londonas, geg. 25. — Ad- 
riatiko jūrėse ištiko* karės 
laivų susirėmimas. Austrijos 
karės laivai užpuolė kelis 
Prancūzijos, Anglijos ir Ita
lijos karės laivus.

Mūšio pasekmės nežino
mos. Tik gauta žinia, kad 
mūšio metu nuo pliuduruo- 
jančios minos plyšimo nu
skendo prancūzų karės lai
vas “Bontefeu.” Tik 42 ju
rininku išgelbėta. Kiti žuvo.

VARGAS VOKIEČIAMS • 
CHICAGOJE.

Išleista parėdymas, ku- 
riuomi su birželio 1 diena 
visiems vokiečiams nepilie- 
eiams, kaipo šios šalies prie
šininkams, uždraudžiama 
lankyties arba gyventi Chi- 
eagos vidumiestyj ir arčiau 
vienos mylios nuo gyvulių 
skerdyklų.

Kas tų vokiečių norėtų 
elgties priešingai, turi turė
ti specialį vyriausybės lei
dimų, arba bus suimti.

Ir Gary, Ind., nuo plieno 
įstaigų atšalinami vokiečiai.

BENDRA KARINĖ 
KOMISIJA.

Washington, geg. 25. — 
Karės taryba gamina pienus 
sudaryti vienų bendrų iš tal
kininkų ir S. Valstijų atsto
vų komisijų, kurios pareiga 
butų šioj šalyj supirkinėti 
visus reikalingiausius karei 
daiktus ir reikmenis talki
ninkams ir Suv. Valstijoms. 
Jei šitas sumanymas įvyktų^ 
tuomet bendra komisija 
šioj šalyj karės reikalams! 
vieneriais metais turėtų iš
leisti 10 milijardų dolerių. ,

AMERIKONAI MAITIN
SIS NUOSAVIU 

MAISTU.

Washington, geg. 25. 
Gen. Pershingo armija, ki 
ri veikiai bus pasiųsti 
Prancuzijon, maitinsis nuc 
saviu maistu visas laikas 
ligi karės pabaigos.

Taip nutarė karės tarybj 
ir generolas intendante 
Smith tuo žvilgsniu išleic 
priruošiamuosius parėdj 
mus.

Maisto transportas ve; 
kiai bus išsiųstas. Paskui ri 
guleriais laikotarpiais nu 
stas irgi bus pristatinėj 
mas.

28,000 kareivių išmaitii 
mas atsieis 8 tukstaneii 
dolerių dienoje.

Katros amerikonu koliut) 
nos bus priskirtos prie te 
kininkų armijų, tos gai 
valgį nuo talkininkų.

NUGALABINTAS 
DR. WAITE.

New York, geg. 25.—V] 
stijiniam kalėjime paj 
teismo nusprendimų nug« 
bintas Dr. Waite, kurą pj 
niai metų pradžioje mini 
dijo savo žmonų ir jos te 
su motina, ty. savo uošvi)

Dr. Waite buvo didelis 
laidunas, gi uošviai turtu) 
Tuo savo pasielgimu jis 
gino pelnyti jų turtus, 
nepasisekė tai atsiekti ir 
vo priverstas sėstis elekt 
kėdėn.

ORAS.

Gegužės 25, 1917
Chicago ir apylį 
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pietų ir vakare, 
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VOKIEČIAI NIEKO NEDA
RĄ IŠ S. VALSTIJŲ.

Vokietijos laikraščiai Suv. 
Valstijų stojimų karėn, galima 
sakyti, tiesiog pašiepia, nie
ko nedaro. Rašo, kad vokie
čių laimėjimas šitoj karėj 
daugiau negu aiškus. Kad tai, 
tiesa, paklausykime, kų rašo 
Kruppo organas “Rbeinisch 
Westfalische Zeitung”:

“Amerika turi didelius tur
tus, daug pinigų ir daug žmo
nių. Bet ar jinai įstengs su
mobilizuoti tuos žmones, tai 
klausimas. Bet gali sumobili
zuoti pinigus. Nežiūrint to, 
nebus nei vieno vokiečio, kurs 
paabejotų, kad pakelsime pir
štinę, kurių prezidentas Wil- 
sonas metė žemyn, ir vesime 
karę su tokia energija, kad 
auksu persisunkęs jankis tik 
akis išvers.

“Stovime prieš karės pabai
gų. Pervėlu, kad Amerika 
tai atmainytų. Dideli nuoti- 
kiai darosi vakaruose. Itali
jos gyventojai trukšmingauja. 
Betvarkė siaučia Rusijoje. 
Ant Anglijos gula bado šmėk
la. Tikime, kad musų prieši
ninkų suklupimas jau visai 
nebetoli.”

Tik retas katras vokiečių 
laikraštis nenoromis pažymi, 
kad su tokia galinga respubli
ka, kokia yra Suv. Valstijos, 
vis gi prisieina skaityties.

Vadinasi, vokiečiai nuspren
dę kariauti kadir prieš visą 
pasaulį.

PERKŪNO BYLA NUĖJO 
SU... PERKŪNAIS.

Anais metais lloosick Falls, 
“draugas” Perkūnas vienam 
susirinkime turėjo prakalbų. 
Pliauškė aršiau negu kažkur 
dingęs Mockus, žinomas soči 
alintas burnotojns. Susirinkę 
klausytojai už nešvarių kalbų 
Perkurtų apstumdė.

Kad užstaugs tatai lietuvis- 
cų socialistų laikraščiai:
“Draugų Perkūnų klieriką 

jrimušė, kad tasai jh^b-
[aujuose, be žado. Už

dų, rinkim aukas!”
rus suėmė, užvedė

inkti aukas tos 
Už Perkūnų 

pasidarba- 
ialistųkOM’
(IRUSIU

Tas pat laikraštis “Laisvė” 
dabar praneša, kad Perkūno 
byla nuėjusi su...perkunais. 
Ir tvirtina, kad Perkūnas nei 
bylos neužvedęs, nes nusima
nęs Hoosick Falls vietos teis
me pralaimėti. Gi augštes- 
niam teisme bylos negalėjęs 
užvesti, nes nebuvęs apmuš
tas, tik apstumdytas.

Gi koks aukų likimas!
“Laisvė” sako, kad surin

ktos aukos jau senai atiduotos 
Liet. Socialistų Sąjungos iš- 
dan.

Pasidžiaugkite visi aukavu
sieji.

KAŽIN KAIP ČIA BUS.

Lietuviškų socialistų laikra
ščiai praneša, kad New Yorke 
andai įvykęs skaitlingas žmo
nių susirinkimas, kuriam kal
bėję keli socialistai ir anar
chistai.

Kalbėtojai tvirtinę, kad pra 
vestas Suv. Valstijose priver
stinas kareiviavimas nesųs 
tejsėtas, varžąs šios šalies gy
ventojų laisvę, kuri jiems pa
čios konstitucijos pilnai gva- 
rantuota. Pažymėta, kad tik 
vienam New Yorke 50,000 vy
rų neisią registruoties ir ne
stosią kariuomenėn.

Išnešta be to sekanti rezo
liucija:

“Mes priešinamės priversti
nam kareiviavimui, kadangi 
mes esame tarptautiečiai, an- 
timilitaristai, ir priešinamės 
visoms karėms, kurias veda 
kapitalistų valdžios. Mes ne
kariausime, kuomet mums ki
ti liepia kariauti, bet kariau
sime už tų, kų mes patįs pa
sirinksime”.
Atrodo lyg butų labai “smar 

kus” pasistatymas. Taip vi
suomet myli statyties ir lietu
viški socialistai, kuomet kas 
nors sumanoma prieš jų norų. 
Bet atėjus reikalui kaip žvir
bliai sulenda į žagarus.

Juk priverstinų kareiviavi
mų pravedė kongresas. Kon
gresų gi sudaro pačių gyven
tojų nuskirti atstovai. Tai 
kasgi čia kaltas?

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
PALŪKININKUS.

Illinois valstijos legislatura 
(įstatymdavybės butas) pra
vedė aštrų įstatymų prieš ne
sąžininguosius palūkininkus, 
kurie be jokio pasigailėjimo 
apiplėšdavo žmones, skolinan
čius iš jų pinigus.

Naujas įstatymas sako, kad 
palūkininkus savo reikalų ve
dimui privalo turėti valdžios 
leidimų. Už paskolintus pi
nigus negali daugiau imti, 
kaip 3 ir pusę nuošimčio per 
mėnesį, t. y. 42% į metusi 
Rusijoje uždrausta imti aug- 
ščiau 12% į metus arba 1 į 
mėnesį.

Už didesnių nuošimčių ė- 
piimų skiriamos aštrios bau
smės:

Iki( šiolei pulukininkai nuo 
nelaimingų žmonių už pasko
lintus pinigus plėšdavo 25 ir 
net 50 nuošimčius per mėnesį.

Tokio aštraus įstatymo 
prieš palūkininkus reikaluvo 
federalis teisėjas Landis.

ŽLUGO DIENRAŠČIO 
SUMANYMAS.

Lietuviai laisvamaniai tau
tininkai buvo sumanę leisti 
dienraštį. Tam tikslui norė
ta sujungti krūvon visi jų 
dabartįuiai Savaitraščiai. sBst 
pasirodė kad ię_ po tokių

Tautiniai Lietuvos už
daviniai.

SS

Inteligentijos dauginimas./.v1 ,

Atsižiūrėdami atgal į pra
eitųjų keturių dešimčių me
tų darbų, lietuviai gali pa
sidžiaugti atlikę du darbu: 
a) pažadinę tautinį liau
dies susipratimų, taip, kad 
dabar lietuvis jau žino sa
vo skirtumų nuo kitų tau
tų ir nesidrovi jo, ir b) at
kreipę pasaulio diplomati
jos domų į tų, kad Lietuva 
yra, nori ir turi teisę gyven
ti. Abudu tuodu darbu 
taip dideli ir naudingi, kad 
galime gėrėtis. Bet dar ne 
laikas mums eiti ilsėtis.

Praeities varguose musų 
didžturčiai ir šviesuotai pa
bėgo nuo musų. Lietuvių 
tauta likosi tik sodiečių ir 
jų vaikų tauta. Ji panešė
jo į žmogų netekusį rankų 
ir kojų, galintį gyventi, bet 
negalintį daug veikti. Da
bar mums laikas įgyti tų, 
ko tautai trūksta.

Pradėkime nuo viršaus. 
Visai nesenai apšviestuoliai 
lietuviai užsigindavo lietu
vystės. Šiandien lietuvio 
sūnūs, išėjęs mokslus, jau 
nebeužsigina Lietuvos. Jei 
vienas ar kitas kur nekur 
jos atsižada, tai tat tėra tik 
jo vieno sųžinės liga. Vi- 
sa-gi tauta jau senai persir
go ir išgijo. Tiktai Ame
rikoje gimusieji lietuvių 
vaikai dar dažnai tebeser
ga tautos užsigyniaau. į Kas 
galėtų tikėtis, kad Aineri- 
kos lietuviai atsilikę užpa
kalyje tėvynės lietuvių? O 
bet gi taip yra. Amerikos 
lietuviai daugiau girtauja 
už tėvynės lietuvius, Ameri
kos lietuvių mokslus einan
čioji jaunuomenė tankiau 
ištautėja už tėvynės lietu- 
vius. Dar ir daugiau pri
rodymų yra, kad lietuviai 
amerikiečiai atsilikę užpa
kalyje tėvynės lietuvių, bet 
šiuomi žygiu ne tas mums 
rupi.

Ir tėvynėje ir Amerikoje 
dar permaža žmonių išėju
sių augštesnius mokslus. 
Trįs milijonai lietuvių turi 
apie pusantro tūkstančio 
kunigų, maždaug kitų tiek 
pasaulinių inteligentų, įs
kaitant į juos sodžių mokin
tojus ir valsčių raštiniųkus, 
neperėjusius rimtos mokyk
los. Kunigų skaičių žino
me, nes jie surašyti vysku-

“jungtuvių” negalimas daik
tas leisti dienraštį.

Kiti laisvamanių tautininkų 
laikraščiai po tokio nepasise
kimo bent tyli. Bet “Ateitis” 
išdrįsta štai kų pasakyti:

“Del dienraščio kilusios 
kalbos palietė ir mus. Kai- 
kurie laikraščiai ’ pranešė, 
kad “Ateitis” susidėsianti 
su kitais laikraščiais ir iš
leisiu dienraštį. “Ateitios” 
b-vė kadir susidėjus nema
to galimu išleisti dienraštį. 
Tuo tikslu turėtų susiorga
nizuoti tam tikra dienraš
čiui leisti b-vė, kurion su
dėtų reikalingų dienraščio 
išleidimui sumų.”
Toks “Ateities” pasakymas

— tikrai sąžiningas. Nes ar
gi apsimoka leistu dienraštį 
saujalei sulaLvamanėjusių lie
tuviu?
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pijų rubricelėse. Pasauli- 
nių-gi inteligentų skaičius 
nėra didesnis už kunigų, 
nes nevisur, kur kunigas 
lietuvis, galima rasti pasau
linį inteligentų lietuvį. Bet 
dėl visa ko sakysime, kad 
pasaulinių yra nemažiau 
kaip kunigų. Tada išeina, 
kad Lietuvių tauta trims 
milijonams žmonių turi tris 
tūkstančius inteligentų. 
Tat reiškia jog iš 1,000 lie
tuvių yra vienas inteligen
tas. Kitaip sakant Lietuvo
je inteligentų yra 0,1% (de
šimta dalis nuošimčio.

Šveicarijoje ir Vokietijo
je pradinės mokyklos išėji
mas gabiam vaikui trunka
9 metai, Amerikoje 8. Kas 
pabaigęs pradinę mokyklų, 
tas dar nesiskaito inteligen
tas. Mes prie savo inteli
gentų priskaitėme ir vals
čių raštininkus ir mokites- 
nius už juos sodžiaus mo
kintojus. Šitie su penkia- 
riais metais išeina pradinę 
ir normalę mokyklų, o į 
tris metus užbaigia mo
kintojų seminarijos kur
sus. Trumpai sakant, mo
kinasi vienais metais ma
žiau* negu pradinėje Vokie
tijos ar Šveicarijos mokyk
loje visi tų dviejų šalių pi
liečiai.

Jei-gu mes nepasirūpinsi
me turėti daugiau inteligen
tų, tai neturėsime naudos iš 
to,-kad pasaulio diplomati
ja rūpinsis hiumis ir pats 
tautinis susipratimas bus 
bergždžias. Tai-gi didis rei
kalas yra rūpintis, kad bu
tų daugiau lietuvių inteli
gentų.

Lietuva yra žemdirbių 
tauta. Išeivija nors tiek 
naudos padarė, kad daugelį 
lietuvių privertė išmokti 
miesto darbų: amatų, pirk
ly bos ir kitko. Musų išei
vija yra dvejopa: į Rusi
jos nnestuš ir į Ameriką. 
Lietuviai sodiečiai mėgsta 
leisti vaikus į mokslus. Tų 
gerų įprotį matome ir tarp 
lietuvių išsiblaškiusių po di
džiuosius -Rusijos miestus. 
Teko pažinti kiemsargį, ku
ris pats teturėdamas tik 
mažutį kambarėlį valgį ir
10 rublių algos mėnesiui, 
leido jaunesnį brolį į gimna 
zijų. Ir išleido, nes valgiu 
dalindavosi pusiau, algos 
užtekdavo užmokėti, už 
mokslų (60 rub. metams) ir 
rūbams nusipirkti. Kart
karčiais pažystami žmonės 
dovanodavo kokį skatikų 
darbščiam ir gabiam netur
tingam mokitfiui.

Amerikoje pasitaiko visai 
priešingų vaizdelių. Jaunas 
stipras vyras išvažioja alų 
saliunams ir keikia savo 
gimdytojus: “Tėvas uždirb
davo daug, motiua auksi
nius brasletus nešiodavo, šil 
kais šlamėjo, aš norėjau mo
kintis, o tėvai sakė: kum 
čia.”

Kadangi mokslo brangi
nimas yra Amerikos lietu
viuose silpnas, tai bemažko 
ant pirštų galima suskaity
ti lietuvius, gimusius Ame
rikoje ir išėjusius augštes- 
nius mokslus. Norėtume

KEIK AI Ali 1AM A ANGLIAKASIŲ l MAINAS , , , :---------------

THE DELAWARE AND HUDSON C0-
SCRANTON PA

Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile 
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING. PA.DICKSON............SCRANTON, PA
COAL BROOK CARBONDALE ” GREENWOOD .... MINOOKA ”
POWDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFE ................ AVOCA ”
JERMYN ...................... JERMYN ” LAFLIN ......................... LAFLIN ”
GRAVITY SLOPE ARCHBALD ” DEL AW ARE MINERS MILLS » 
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ” 
TEDDY CREEK . OLYPHANT " BALTIMORE WILKES-BARRE "
MARVINE .............. SRCANTON ” PLYMOUTH Nos. a, 3, 4, 5
LEGGITTS CREEK, SCRANTON PLYMOUTH *
VON STORCH... SCRANTON ” BOSTON .............. PLYMOUTH”

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.

Ženotiems reiškia užtikrintų gyvenimų.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejiny- 

čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir 
numažins mokesčius.

Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.

KOMPANIJOS PASIULU1MA1
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS 
ATPIGINTA ANGLIS. PO KAREL
GERAS UŽDARBIS. DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS SA- PUSĖS PO KAREI.

VO ŠEIMYNAI. DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.

Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ. 
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS, f 
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU

SIEMS VAIKAMS.
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ. 
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, 
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne
bus bedarbių, Riebus atleisti darbininkai, kaip kad amu
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
kia tuoj aus.

THE DELAWARE AND HUDSON COMPANY
Room 520 National Bank Bldg., SCRANTON, PA.

visai kitkų matyti. Ameri
kos lietuviui beveik visi gy
vena miestuose, kur moky
klos arti viena kitos; tai*gi 
lengva į jas leisti vaikus iš 
namų ir tat pigiai atseina. 
Čionykščiai lietuviai pini- 
guoti: šimtų syk lengviau 
galėtų duoti išlavinimų sa
vo vaikams negu Lietuvoje. 
Tokiu budu padidėtų lietu
vių inteligentų skaičius.

Ne vieni amerikiečiai tu
ri tų priedermę. Kaip tau
tos atgijimas įvyko visuo
menei persiėmus savo tau
tybės susipratimu, taip ir 
inteligentų nuošimčio padi
dėjimas tegali įvykti tik ta
da, kada visuomenės min
tys ir pastangos eis į tų pu
sę. Čia laikraštija galėtų 
padaryti daug naudos. Tik 
reikia, kad musų laikrašti
ja suprastų šitų savo užda
vinį. Laisvamanių ir socia
listų spauda, greičiausia, 
musų užkvietimo nepaklau
sys. Užtat lietuviai krik
ščionys demokratai, be abe
jo, įsidės į savo darbų pro
gramų jei ne pirmutinėn, 
tai nors žymion vieton, lie
tuvių inteligentijos platini
mų.

Iki šiol “Darbininkas” 
daug ir gerai kalbėjo apie 
L. K. D. programų. Tas 
programas darosi bendro
mis pastangomis.. Tai-gi ir 
mes į jį norėtume įnešti 
skyrių apie apšvietos susti
prinimų, išplatinimų, page
rinimų; Smulkus to sky
riaus išdirbima8, greičiau
siai, butų nenaudingas, kaip 
visi kabinetinio protavimo 
vaisiai. Bet musų krikščio
nių-demokratų visuomenė 
turi ir aiškiai suprasti ir 
smarkiai jausti inteligenti
jos dauginimo reikalų. Tas 
reikalas didesnis, už karės

šel-
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Visos Lietuvos lemlipis
Suteliė M. BALČIUS. 

ZenUapta parodu siena*, kukio* turi 
butl laisvo*, neprigulmlngos Lietu
vos. . Kauniečiai, vilniečiai, suval
kiečiai ir Prūsų lietuviai — vkd ras 
aut Jo savo beinytklemtus, mieste
liu* ir miestus.

Zcmlapls didumo 24 colių Ilgio ir 
20 pločio, spalvotas, vardai atspau
sti aiškiai, Įskaitomai.

Kaina 1 iemlapio 60 uentų. Už
sakant du ar daugiau, po 60 centų 
kiekvienas. Agentams kainos pagal 
sutarties.

Laiškus su užsakymais ir pinigus 
siųstu m. šalčiaus vardu, r. ros, 
31 W. 110 8t., »cw York, City.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SECURITY BANK
OP CHICAGO

Mihvaukee avenuc
t kamp. Carpcntcr t»t.

p 3% ant Jūsų Pinigų

K Atdara Panedėllais ir Subatomis 
Vakarais iki 8 valandai

S Skoliname pinigus ant Namų

I Persiunčiame pinigus i
Europą ir galima gauti 

ūivokartes.
numargintos Lietuvos 
pimų. •

Inteligentijų padauginti 
tarp Amerikos lietuvių ga- 
tėtume trimis budais: ma
žinant girtybę, silpninant 
materijalizmų šeimynose ir 
parūpinant patogių'augštes- 
niojo mokslo įstaigų lietu
viams. Girtybė prarija 
daug pinigų, kuriais galima 
butų išleisti daug vaikų į 
mokslus. Materializmas lai
ko apėmęs nevien subedie- 
vėjusius lietuvius, bet ir ti
kintieji žmonės laimi daž
nai skubina sūnų pristatyti 
prie darbo, kad greičiau gau 
tų jo pelnų.

Beagituodaini už leidinių 
vaikų į mokslų, ypač Ame
rikoje, sutiksime visai ne
tikėtų priešų — lygybės 
principų. Tėvas sako: “Tu
riu penkiatų vaikų, uždirbu 
25 dolerius į savaitę. Už 
tuos pinigus visų penkių į 
kolegijas ir universitetus 
neišleisiu. Vienų išleidus, 
kitų rankpelniu palikus, ši
tas visų savo amžį pyks ant 
manęs ir broliui pavydės.

Kad bloguma trukdo ge
rumų, tai maža būva kliūtis, 
bet kada geruma gerumai 
kelių pastoja, tai ištiesų bū
va sunku išrasti išsiliuosa- 
vimo takų. Taip yra ir ta
da, kada lygybė ima kliudy
ti apšvietos plitimų. Tečiaus 
tas takas vis-gi atrandama.

Naumiesčio jiarapijoje, 
Suvalkų gub. teko pažinti 
ūkininkų šoimyuų, kuri iš
leido šešerius vaikus į mo
kslus: tris sūnūs ir tris duk
teris. Vyresnysis sūnūs, 
kunigą tapęs, padėjo antra
jam broliui mokslus užbaig
ti, o trečiąjį, patį jauniau
sių vienui vienas Jeidžja į 
mokslus nuo pirmos kl 

(Pabaiga ant 3-čio pul.)

. ĮSTEIGTA -1488 M.

KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3% ant Pinigų. 
Mes parduodame Forcign Mo
ney Orderius i visas dalis svieto
Wllllam Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar—Vica-pirminlnkaa 
Chas. Krupka—Vlce-pirminink. 
August Filek—Asą't. Kaaierius 
Joseph Sikyta — Kasterius

1900 Blue Island Avenue
CHICAGO, 1LL.

ŽENKLAS RANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clcaring House Narystė

Bankos priklausančios prie Chica
go Clearing House yra po Jos atsar
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent 
sykį J metus, Clearing House revi- 
sorlal nuodugniai ištiria savo bankų 
stovį ir bud* Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notoe, bondol, 
mortgagel Ir kitos apsaugos pertiu- 
rlamos ir patikrintos, pinigai kitose 
bankose patikrinti ir kningos ištir
tos. Tiktai tikra apsaugl vertė gali 
butl knlngose parodyta. Abejotina 
tvarka arba atsargumas, yra neda- 
leidžiamaa. Jeigu banka nustoja 
savo Clearing House teisių, tas yra 
ženklas Joa abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali būt Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
ns Clearing House banka ne suban- 
krutljo. Reikalaujant, Clearing House 
bankos ateina viena kitai su pagel- 
ba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
nas atskaitas J metus.

Ji taip-gi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliarlškal tirinėjama 
ir kas met* išduoda penkias pilna* 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galinu gauti Pirmus Aukso 
Mortgages. Teipgt Aukso Mortgege 
Bondsus po 8160.00 Ir 8600.00.

Sis bankas yra atsakančlaustas 
Lietuviams.

čia kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
kai.

Kapitalas Ir pervįšius: 8600,000.08.

Prezidentas
AMBRIOAM STATE RAME. 

Kampas: Blue Island Ava, Loomls 
ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllais, Ketvergals 
ir 8ttt>atomls Iki 8:28 vai. vak.
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TAUTINIAI
UŽDAI

(Pradžia aut 2-ro pusi.)
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Tas kunigas taip-gi sušelpė 
dvi seserį, kol jiedvi moki
nosi “Saulės” kursuose. 
Prie to leidimo taip dauge
lio vaikų į mokslus prisidė
jo ir dėdės kunigai. Šitas 
atsitikimas parodo, kad ir 
daugelį vaikų galima išleisti 
į mokslus su mažais turtais.

Bet niekas negali norėti 
iš rankpelnio žmogaus, kad 
jis visus vaikus išleistų in
teligentais. Dažniausiai to 
nei nereikia. Ne visi nei 
vaikai labai trokšta mokin
tis. Tai-gi užteks, kad rank
pelnys tėvas bandys leisti į 
mokslus vyriausius savo vai 
kus. Jei jie nenorės mo
kintis, tuomi pačiu neteks 
teisės kaityti tėvus už ne
leidimų ir pavydėti jaunes
niems broliams. Mokslas 
nelengvas ir nesaldus daik
tas. Retas vaikas jį mėg
sta. Tai-gi laisvė prašalina 
lygybės teises, kada jos ima 
trukdyti apsvietos* plitimų. 
Išmintingi gimdytojai vi
suomet gali tėviškos meilės 
protingumu pakreipti vai
kus sulyg gabumų. Tai-gi 
svarbiausias daiktas, kad 
tėvai norėtų susilaukti vai
kų inteligentų.

Gaila, kad Amerikos lie
tuviai to noro beveik nejau
čia. Mat Lietuvoje sodietis 
vaikščioja su klumpėms, su 
baltais trinyčiais, gyvena 
mediniuose namuose pp 
šiaudiniu stogu sodžiuje, ę 
inteligentas vaikščioja če* 
batuotas, pirktiniais rūbais 
apsivilkęs, gyvena muriniuo 
se namuose, kurių grindys 
nudažytos, nuslidintos. To
dėl Lietuvoje tėvas mato ir 
jaučia inteligento ir neinte- 
ligento skirtumų, o matyda
mas, nori savo vaikui pri
rengti garbingų ateitį. Ame
rikoje ir inteligentai ir ne- 
inteligentai nešioja vienaip, 
net ir vasarų pirštines dėvi. 
Nematydami skirtumo tarp 
inteligento ir neinteligento, 
lietuviai Amerikoje nesirū
pina leisti vaikus į mokslus.

Butų didžiausia paikybė 
skirti inteligentus nuo ne- 
inteligentų rūbais, valgiais, 
arba gyvenimo išvaizda. 
Reikia tiktai padaryti, kad 
musų žmonės tų suprastų, 
jog ne čebatais, ne nusli
dintomis grindimis, ne elek
tros žiburiais, ne vasarinė
mis pirštinėmis, ne moterų 
skrybėlėmis nei ne geleži
niais virbalais po krutinę 
žmogus tampa inteligentu. 
Inteligentų- sudaro moks
las ir budo išlavinimas. Ka
da Amerikos lietuviai mo
kės atskirti gražiai apsiren
gusį mulkį nuo tikrai išla
vinto žmogaus, tada suma
žės mumisc chamų veislė, 
tada padidės inteligentų 
skaičius.

Dabar tenka susitikti lie
tuvį brangiai ir puikiai ap
sirengusį, usus įsitepusį 
kvepiančiais pikiais, pirštus 
apsimausčiusį žiedais,. ap- 
seinantį kaip meitėlis tvar
te ir dar mintijantį apie sa
ve, buk jis “drąsus kaip po
nas.” Visi iš šalies mato, 
kad jis kvailas ,kaip jo pa
ties čebaio užkulnis.

Tarp^teligento ir nein- 
etuii Mti nei

rūbų, nei išvaizdos, nei tei
sių skirtumų. Da gi priešin
gai,kiekvienas turi rūpintis 
nuolat tapti inteligentiškes- 
nis, t. v. lavinti protų ir bū
dų. Krikščionių demokra
tų uždavinys musų tautoje 
turi būti: dauginti inteli
gentų skaičių ir rūpintis, 
kad liaudis nuolat eitų pro- 
tingyn ir švelnyn, kad ir 
liaudis taptų inteligentais, 
kad riba išnyktų liaudžiai 
tampant inteligentais, o ne 
inteligentams tampant stor
žieviais.

Kaip gaila, kad ne visos 
lietuvių partijos sutaria tų 
darbų - dirbti. Į kaikurias 
žiūrint, ateina mintis, kad 
jos tik drųsina žmones tap
ti galvijais. Tiesa, jos to
kiu budu gauna pasekėjų. 
Bet gi tikimės, kad ir jos 
kada nors supras, jog stip
rinimas tų palinkimų, kurie 
inteligentijos didėjimų truk 
do, nėra pirmyneiga.
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IIMAI “DRAU
GE” ATNEŠA GĖRĮ

NAUDI.
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mišių chorą. Galėtų Kauti atsakan
ti darbą mlegte. o prla to nuo* vy
čių Ir choro extra Jelgoa. Atsižau- 
klte katras 11 dudorlų ant sakančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Itev. Ignutlus Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Reikalauju Kerą atsakantį vargo
nininką mokant) vesti chorą Ir mo
kyti, valkus.

KJ'N. J. JONAITIS.
Omaha, Neb.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir lnelgos. Reikia za- 
krlsttjonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

ANT PARDAVIMO.
.. GERAPROGA.

Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
du* už retai pigią kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35, 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da

ri £6
$Rcgvarantija už |n5 ir $225 

brangiais rekordais už $60.1 
yra retas pigumas ir jums api 
kės patirtį nežiūrint kur Jus gyvj
te. Visko vartota "o- . o
Parsiduos taipgipo Vtetui 
kitę tuojau*. Gyvenimo viė 
So. Kedzie Avė., arti 2 2-r 
Chicago, Iii.

Pajieškojimai.
Aš, Jonas Šilkas, paeinantis iš Su

valkų gub., Vilkaviškio pavieto, Bud- 
velčlų kaimo, Pajevonio parap. pa- 
eškau savo brolių Joakimo, Vaito- 
kaus Šlikų. Mano adresas tokis: 
Jonui Petravičiui, (perduoti Jonui 
šilkui) Miestas Elnea, Smolensko gu
bernijos, Russlu, Europe.

Paleškau savo brolio Viktoro Gu
sto, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Kražių valsčiaus, Vejų 
sodos. Girdėjau kad gyvena Bosto
ne. Jis ar kitas kas meldžiu pra
nešti šiuomi antrašu:

JUOZAPAS GUSTIS,
2334 So. Oakley Avė., Chicago

Taip-pat paieškau Antano Le- 
monto , paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Pašolių parapjios iš 
miesto. Girdėjau kad gyvena Chica- 
goje. Jis pats ar kas kitas praneš
kite šiuo antrašu:

JUOZAPAS GUSTIS,
2334 So. Oakley avė., . Chicago.

REIKALINGA.

KĄ ŽMONES SAKO 1
•ifc Apie P. Mulevičiaus išleistų knygelę

“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”
VISUOMENEI ŽINOMA MOTERŲ DIRVOJE VEIKĖJA, 
RAŠO:

Chicayo, III., Gegužio 4, 1917.
J. M. Ponas P. Mulevičius, .
Gerbiamasis:—

Nuoširdžiai dėkoju už puikią knygutę “Patarles”. Tai 
viena iš gražiausiąją ir naudingiausiąją knygelą musą kalboje. 
Senai mums panašios knygutės reikėjo. Jus labui gražiai ją 
sutaisėte ir išvertėtė. Labai man malonu ją skaityti, tad mel
džiu priimti dar sykį mano ačią ir linkėjimus, kad ši knygutė 
pasklystą kuo plačiausiai tarp lietuvių.

Su gilia pagarba,
i Antanina Nausiedienė.”

I

(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys)---------n------------------------ -------------#
Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos | 
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. krasos ženkle- | 
liais šiandien adresuojant: »

I
Vyčių Draugas — katras mokytų 

vakarais jaunuomenę, o šventėse šv.

‘Draugas”, 1800 W. 46th St., Chicago, III. 1

Šis paveikslas parodo enamelware fabrikų Dunbar’e, 
kur 500 vyrų dirba.

DUNBAR
Mis duodame jums pinigus dei budavojimo

Labai Pigiai Parsiduoda

NAUJI PIANA
I

Savininkas priverstas parduoti pusdykiai, nes pri
verstas apleisti Cliicagų. Pianas naujas ir gerame sto
vyje. Kas pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti veikiai 
ypatiškai, telefonu ar laišku pas:

P. MULEVIČIUS

6329 So. Fairfield avė., Tek Prospect 456, Chicago, III.

. J

Šiame paveiksle galima matyti langų fabrikų, taip-pat ir 
visokių gražių stiklų.

Turi būti pamatų tavo laimes
Mes duodame jums proga boti savininky savo namo.

Kaip turėsi savo narna visi į tavi žiūrės kaip į gera pilieti šios šalies

DUNBAR yra 30 miliutų važiuojant ant gatvekario j Uharlestovvu, kuri yra sostu- 
piliu W. Va.
Senuose laikuose musų šalies, Dunbar buyo nuosavybe

JURGIO WASH1NGTONO
tėvo šios šalies.
Jau tuomet Jis permatė, kad gera vieta randasi Kaimuku Valley.
Tr)s metai atgalios, Elektros Gatvekariai buvo (vesti, ir

DUNBAR
tapo pradėtas būdavot!., šis paveikslas purodo trijų metų darbų. Tul stebuklingas 
darbas į taip trumpą laiką. Dunbar šiandieną yra vienuolika kurtų didesnis, negu 
keletą metų atgal. ,

DUNBAR
Dabar turi septynis fabrikas, kurie randasi miesto apielinkėj ir čia darbo bus 
užtektinai dėl I3U0 žmonių.
Nauja MILIJONO DOLERIU IŠTAIGA pradeda statyti

GELEŽINKELIO ĮTAISŲ FABRIKĄ
kuri yra pargabenama Iš Clevcland’o užtat kad Dunbar yra geresnė vieta. šiame 
fabrike bus vietos dėl 500 žmonių.
Rezoliucija Suvienytų Valstijų Kongreso tapo inešta Ir iiatvirtinta kad

ARMOR PLATE PLENTAS
bus statoma pačiame distrikte

DUNBAR
viena mylia tolumo ir ims tiktai 10 miliutų iš šio miesto nuvažiuoti ) šią instituciją, 
kuri reikalaus 3,500 darbininkų prityrusių ir ne užimant apie 250 akrų žemės.

DVIDEŠIMTS MILIJONŲ DOLERIŲ
yra jau pašvęsta vienam fabrikui, už

TRYLIKA MILIJONŲ DOLERIŲ
pradės būdavot! kitą

reikės apie
TUOJAUS

2000 DARBININKŲ 
ŠAUTUVIŲ FABRIKAS

kur apie 1500 darbininkų bus užimta dlrluint šautuvus Suvienytų Valstijų Karelvljul 
ir Laivynui.
šioje apielinkėje bus pastatyta už 40 milijonų dolerių fabrikų.
Jūsų namai, lotai pakils ir nusipirkęs šiandieną guli atnešti rytui dusyk tiek.

JUS TURITE PRADĖTI TUOJAUS
jei nori sutaupyti pinigus: Jeigu lauksi sąvnitę tas reiškia pakilimą kainoje.

DVI DIDELI AUTOMOBILŲ KOMPANIJOS
parsikraustys ) Dunbar ir

ELEKTROS IŠKABŲ FABRIKAS
.Inu rengiasi čia pernešti savo fabriką, šios tris kompanijos reikalaus suvirs 1500 vyrų 
Kainu lotų dabar nepakilo, bet trumpu laiku pakils. Dabar laikas prūdeli pirkti, 
kol KAINOS žemos.

RAŠYKITE TUOJAUS
|MtS

DUNBAR LAND C0.
DUNBAR, WEST VA.
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"DRAUGAS”

HICAGOS 
ŽINIOS

IPenktadienis: 25 geg. šv.
Grigaliaus VII popiežiaus, 

Urbono I popiež. kan-
Lintinio.

šeštadienis: 26 geg. Šy. 
Pilypo Neri, šv. Eleuteri- 

fjaus popiežiaus kankintinio.
Vilija su pasninku.

BANKŲ SUSIBANKRU- 
TIJIMAI.

Didžiai nelaimingi šie me
tai Chieagai. Bankai žlun
ga kaip grybai. Lietuviai 
taipo gi labai skaudžiai pa
juto šių nelaimę, kuomet 
apskelbė bankrotą du Tana- 
nevičių bankai, Beržinskio 
ir tūlas Roselando lietuviš
kas bankas. Taipo gi ne
mažai prigazdino lietuvius 
ehieagieėius Olševskio ban
ko reikalų paslydimas. Tuo
met buvo užėjus tikra ban
kų žlugimo epidemija, nes 
per vienų — kitų mėnesį už
sidarė keliolikų įvairių tau
tų bankų ir nunešė šimtus 

ikstaneių dolerių sunkiai
[sutaupytų pinigų. Bet ne- 
tuskubome atsipeikėti nuo 
urmo nusigandimo, štai vėl 
įauja nelaimė su bankais 
ntradienyj paskelbė ban

krotų dar du bankai: “Au- 
bum State Bank” (7914 S. 
Halsted St.) ir Morgan 
Park State Bank” (1937 
Monterev Avė.), Abiejų su- 
[sibankrutijusių bankų pre-

sivilkusių su “overalls,” 
senelių, našlių su vaikais 
ant rankų ir tt. Vieni iš 
jų verkia, kiti įvairiausiais 
žodžiais keikia nesųžinin- 
gus bankierius, o treti sto
vi tylus, užsimųstę. Kad 
nekiltų sumišimų, padidinta 
tose vietose polieistų skai
čius.

Viena našlė pasakojo laik 
raščių reporteriams, kad ji 
tik diena prieš snsitymkm- 
tijimų įdėjusį į baksų $750, 
kuriuos gavusi nuo apsi
draudimo bendrovės po vy
ro mirties. Jokių kitų lė
šų pragyventi ji neturinti.

Kita, 75 metų amžiaus se
nelė gailiai verkia atsisėdu
si prie banko slenksčio, de
juodama, kad ji bijanti pa
sakyti savo vyrui apie ban
ko užsidarymų, nes pirm 
kelių dienų jis liepęs jai iš
siimti per visa gyvenimų 
sutaupytų tūkstantėlį.

ŠIANDIE ATVEŽ 
VELIONI.

Pėdnyčioje iš New Yorko 
į Chicago atvež kūnų žuvu
sios kelionėje į Prancuzijų 
slaugotojos panelės Helleni 
Burnctt Wood. Ji bus su 
kariškomis iškilmėmis pa
laidota nedėlioję kapiny
ne Rose Hill Cemetary.

NAUJA POLICIJOS 
STOTIS.

REGISTRACIJOS DELEI.

Kariško amžiaus vvru re-s* *•
gistraeija, kaip jau skaity
tojams žinoma, įvyks atei
nančio mėnesio penktoje 
dienoje (antradienyj). Kas 
po 25 gegužės mano išva
žiuoti iš Chieagos privalo 
nueiti į miestinį klerkų ir 
pareikalauti registraeijinių 
lapo. O gyvenantieji kitur 
ehieagiečiai kuogreičiau- 
siai turi pasirūpinti gauti 
registracijos lapų iš chica- 
ginio biuro. Atsakius ant 
visu užklausimu reikia savo* s
registracijinį lapų paliudy
ti pas to miesto klerkų, kur 
gyveni. Paliudytų lapų nu
siųskite majorui Thompso- 
nui, kuris yra Chieagos re
gistracijos biuro viršinin
kas. Reikalaujama, kad tų 
visa atlikti iki 5 birželio.

PO $50 UŽ PASIBU
ČIAVIMĄ.

Šiomis dienomis teisėjas 
Doyle paliepė dviem jaunuo 
liams Rex Beeler ir F. W. 
Fowler (4405 N. Racine 
Avė.) užmokėti pabaudos 
po $50 už bučiavimų gatve- 
karyje pažįstamos panelės.

‘LIUOSYBĖS PASKOLŲ’ 
SAVAITE.

RANGER MOTORBIKE
ELEKTRA 

APŠVIESTAS

44 RUftlU 
SPALVŲ 

IR
DYDŽIO

BUK PATS SAVO PONU iSS:
ger Dviratį, tai laika pribusi į darbą, bažnyčion, susita 
rus 9u draugais, su mylimąja ar su giminėmis. Is darbo va
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
PA2lRIMIf 1^ AA Dll^lll spalvų ir dydžio "RANGER” dvira 
rAdininK lO nUdIŲ tį Naujam musų kataloge yra na- 
tųrališkom spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių 
pasaulyje, už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus.

30 DIENU IŠBANDYMUI
linfjimui dykai. GUMU8, ratus, lempas, ir kitas dalis parduodam puse kainos.
PinilhTII NAtilItk Pr*s'1slt 'tuP”nQ gavimui muši) didelio naujo katalogo.
1 lllllgŲ nOdiydA parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dieni) bandymu.

MEAD CYCLE GOMPANY, CHICAGO

1917.

A. A. SLAKIS

IŠKIAPI IR SIŲSK KUPONĄ TUOJ Į —<*«<« Cempany. Papt. 12-3 ei.laace.MI. Fridų-
&kit tavo naujų didelį katalogų dviračių dirbtuves kainom 30 

dlen^ itmčginlino propozicl|a. Jokios atsakomybes tame ant.savųs neimu.

Vardas a... .i h.— , j,—-— _ _
jStreeUnu. . Mietu.. V»l»t.

ADVOKATAS
įt Miesto ofisas: Room 824
• 19 80. l^Salle St.. Chicago, III.

Tel. Randolph 5246

Gyvenimo vieta 
3255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 5326
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| JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

= Kamb. 324 National Life Bldg. Į 
29 So. LaSalle St..

— Vakarais 1566 Milvvaukee Avė. : 
Central 6390

Rasidence Humbold 97 
CHICAGO. IL.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

Matyt musų miestas ne
pasižymi dorumu, kad čia 
nuolat didina ir didina po
licijos skaičių. Šiomis die- 

vice-prezidentas - Brans- t'0™” 325<“ varfoJe- P™
všice-prezidentas — Brans- 
field. Auburn State Bank
buvo kapitalizuotas aut
200,000 dol. ir turėjo 566,835 
dol. depozitų bei įdėlių. 
Antrasis gi naujai susiban- 
krutijęs bankas Morgan 
Park State Bank buvo ka- 
Įpitalizuotas aut $25.000, o 
Idepozitų turėjo $49,686. To
kiu budti į abu bankus išvi
ro buvo sudėta arti 700,000 
[dolerių žmonių sutaupyti! 

>inigų. Kaip didelis bus pi
nigų nepriteklius kol kas 
lar tikrai nežinoma, bet 
[spėjama, kad žuvo didesnė 
lalis depozitų. Įsisteigę 
ra bankus minėti du asme
ns depozitorių suneštais 

Inigais neprotingai varė 
[tokį “biznį.” Apart ban- 

jie turėjo net keturias 
įvairias bendroves: Drexel 
Motor Car Corparation, 
Bransfield-Billings Piano 
Action Co., Commercial-Na- 
tional Fire Insurance Co. ir 
Realty brokerage firm 
['(Bransfield & MeFarland). 
(Tose visose bendrovėse su- 
|sibankrutijo bankieriai, ku- 

ie vadino save milionie- 
iais, patys buvo ir prezi

dentais ir direktoriais. Tai- 
Igi, nukentės netik tie, kurie 
įuivo padėję pinigus į “mi- 
[ijonierių” bankus, bet ir 

», kurie turi nusipirkę iš
lytų įstaigų akcijas (šc-

^arland taip ir 
kur dingo, 

jie vTa

May gatvės, pradėta staty- sus 
ti naujas namas policistams 
Kuomet bus pabaigtas dar 
bas nežinia.

Sulyg Illinois gubernato
riaus proklemacijos nuo 24 
gegužės iki 2 birželio š. m. 
Chicagoje bus taip vadina
mos liuosvbės paskolos sa
vaitė. Per tų laikų bus ve
dama karščiausia agitacija, 
kad kuodaugiausiai žmonių 
nusipirktų valstijinius bond

guli liguista, o šešetas ar 
daugiau vaikų privalo ten- 
kinties sausos duonos plu
tele.

Tikrai, neišpasakytai ap
verktinas padėjimas.

Dažniausia vaiku skurdo« 4
priežastis yra tėvų girtybė.

PENKTAS MIESTAS 
SULYG JŪREIVIŲ 

LIUOSANORIŲ 
DAUGUMO.

Zofija ir Aleksandra; švoge- 
riai A. Razbadauskis, B. Tol
vaišas ir F. Radavičia.. Tėvai 
gyvi Lietuvoje.

Giminės, pažįstami ir drau
gai yra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.

“DIENOS PAIL
GINIMAS.”

Karė sukėlė kalbų apie 
ekonomiškesnį bei taupesnį 
gyvenimų. Kaikurie visuo 
menės veikėjai sumanė “pa 
ilginti” diena, tai yra: pa
stumti laikrodžius viena va
landa pirmyn. Tokiame at
veju je gyventojai anksčiau

TŪKSTANČIAI VAIKŲ 
SKURSTA.

Sveikatos Departamento 
viršininkas Dr. Robertson 
pastarajame biuletėue pla
čiai aprašo lankančių mo
kyklas vaikų skurdų. Esą 
tūkstančiai vaikų kas dien 
atvyksta į mokyklas nieko 
nevalgę, ant tuščios, kas, 
žinoma, labai kenkia jų 
sveikatai. Minėtasai Dr. 
Robertson tuos alkanus vai
kus dalina į sekančius pen- 
kius skyrius:

1) Vaikai, kurių tėvai

Praeitoje savaitėje Chica 
gos miestas užėmė penkta 
vietų sulyg jūreivių liuosa- 
norių skaičiaus. Daugiausia 
šios rųšies liuosanorių buvo 
Minneapolyj, paskui: Ne\v 
Yorkas, Dalas ir Kansas Ci
ty.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
, "DRAUGI

gultų ir anksčiau keltus, tai
gi vakare nereikėtų deginti į an^gįį rytų išeina darban ir 
taip ilgai žiburių. Apie šio'
sumanymo įkūnijimų Chiea- 
goje labai daug kalbama ir 
gal tas įvyks. Tokis dienos 
“pailginimas” yra labai

tokiuo budu negali paruoš
ti vaikams tinkančio pus
ryčio.

2) Vaikai, kurių tėvai ei-

ĮSIGYK DVIRATĮ.
Vienas geriausių šiandieninių in- 

vestmentu yra nusipirkti gerų dvi
ratį.

Važinėk ant jo Į ir iš darbo, o 
tuomi sučėdysl pinigų ir laiko, nes 
nereikės mokėti už važiavimų nei 
gaišinti laiko laukiant karo; taip
gi nereiks vaikščioti pėkščiam iš dar- 
jo, kuomet esi pavargęs.

Važinėk į laukus su savo drau- 
jals šventadieniais arba po darbui.

DYKAI PER ŠEŠIUS MĖNE
SIUS. — Mano specialia pasiuliji- 
inas Jums, kad Jus turėtumėt 
progą susipažinti su mano žurna
lu “Investing for Profit”. Ji yra 
verta $10 už vieną kopiją tam, 
kuris neturi užtektinai pinigą, dėl 
gero pragyvenimo. Joje tilpsta 
žinios, kaip likti turtingu greitai 
ir teisingai. “Investing Profit” 
yra tiktai vienas progresiviskas

Atidarymas naujoj vietoj
Laikrodžiu Krautuves.

Turėsiu didelį išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo 
naujoje vietoje parduosiu piglaus, 
kaip tik galima, tat yra už tiek, už 
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvieną, 
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik 

ko reikalinga iš auk
sinių, sidabrinių ar 
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas 
piane, ir Jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų štore negalit gau
ti piginus, kaip pas

mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip 
pigiai viską parduodu.

Taipgi, Jeigu 
kam reikia aki
nių dei skauda
mų aklų, tai a- ___ _
teikite pas mane, o aš jums prirink
siu akinius kuogeriausia.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
knd ir ant tolinus mane rcmtnmėf, 
knip pirmians, o aš iš savo pnsės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Dt 
minus aš gyvenau: 2256 W. 22 st. 
dabar-gi persikėliau į naują vietą — 
2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiek
vieną užprašau atsilankyti | naują 
vietą.

P. Miller
2128 West 22nd St, Chicago, Ii).

Vyrišky DnpinyBarganil;

darni darban duoda vaikams
sveikas ir naudingas. Vėlai ipO pOr^ centų “pragyveni- . _ .
guldami ir vėlai keldami, 'inM: ,, TTž tuos ninimm vai- YinansiSkag žurnalas ir turi dtm- 
C - v ’ mlll. U Z Ūlos pinigus vai- jaugia 8kaįtytojų Amerikoj. Jame
žmones paverčia dieną nak pešasi saldainių, “ais- parodoma kaip $100 gali užaugti 
timi, nes per dienų miega, jięrimo,” “gumos” ir kito-
o dirba naktimis. Tokiu bu-1 gardumėlių. Prapirkę 
du žmonės virsta naktiniais p]^igus niekniekiams, tie
gyvuliais. Tat yra labai 
nesveika. Paprotys vėlai 
gulti ir keltis yra įsivyravęs 
kaikuriuose dideliuose mie
stuose, ypač Prancūzijoje ir 
Rusijoje.

NESUVALDO LIEŽUVIO.

Saliunininkas Max Vie- 
rov (2629 CĮvbourn St.) kaž 
ko supykęs balsiai tarė: 
“Eik pragaran su savo A- 
merika.” Apie tai tuojaus 
buvo pranešta policijai. Tei
smas nuteisė saliunininkų 

200 dolerių pa
kastus, 
ad ,reP

vaikai per ištisų dienų vaik
ščioja alkani.

3) Vaikai, kurie gyvena 
taip toli nuo mokyklų, kad 
negali vaikščioti namo pie
tautų.

4) Vaikai, kurie turi už
tektinai valgio, bet tas val
gis netikęs.

5) Vaikai, kurie mokslo 
dienose neturi nei cento už 
kandžiui nusipirkti.

Prie tų pastarųjų prigu 
Ii sūnūs ir dukteris vargšų 
darbininkų, kurie negali iš 
maitinti kartais labai skait
lingos šeimynos. Ir tarp 
lietuvių atsiranda tokių ne
laimingi) šeimynų, kurių tė 
^^^^rba $14.00, moti^^W

j $2,2000; rašykite dabar, o aš 
Jums prisiųsiu šį brengų žurnalą 
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk 
tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur
nalą. H. L. Barber, 529 — 28 W. 
Jackson Boulevard, Chicago.

Apskelbimai
,1a.

Po sunkios ligos mirė Leopol
das Radavičia sūnus Jokūbo, 
gegužio 23 d.< 4 valandą iš ry
to, 1917 m., 27 metą amžiaus 
nevedęs.

Laidotuvės atsibus iš namų 
3311 Auburn avė. į Sv. Jurgio 
bažnyčią; iš ten bus vežamas 
laidoti į Sv. Kaiimiero kapi
nes Gegužio 28 d.

Palikom nuliūdime: brolis 
Stanislovas; sesuo Adolfina,

Nauji, neatimti, daryti ant 
užsakymo ei u tai Ir overkotal, 

▼ertėe nuo 330 iki 350 .dabar 
parsiduoda po 316 ir 26 dol.

Nauji, daryti gatavlml nuo 
316 iki 335 siutai ir overkotal, 

nuo 37.50 iki 18 doleriu.
4 Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuštu ovsrkotu.
Visai mažai vartoti siutai ir 

overkotai vartės nuo 325 iki 
386, dabar 36 Ir augščlau. Kel
nės nuo 31-60 iki 34.60. Vai
ku'siutai nuo 33.00 iki 37.60. 
Valizos ir Kupsral.

Atdara kasdiena, nedėliomis 
ir vakarais.

S. GORDOM,

.. 1415 8. Halsted et., Chicago. *

UL M. ŽILVITIS f 
Ir CHIRURGAS f

LIETUVIS GYDYTOJAS 1 
5 Ofisas: 3203 So. Halsted St. >

Phone Drover 7179 
įį Rezidencija: 3341 S. Union Av. A

Phone Tardė 637 §
* Ofiso valandos:: 9 Iki 12 a. m.,S 2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.,

Nedėliomis 9 iki 12 a. m. 
g CHICAGO, ILU

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje 

Lietuvių kolonijoj, kame yra . 380 
Lietuvių apsigyvenusių. Puikiausioj 
apielinkėje Scottville, Mich., kur 
kruštas lietuviams apsigyventi. Člo- 
nais yra Farmerių Draugystė, yra 
lietuviška parapija. Todėl kreipiamės 
j Jus. kurie norite turėti geresnį gy
venimų pirkite pas mus farinas, kad 
galėtumėm visus anglus ir vokie
čius. ift tos kolonijos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmę jų farmas ir no
rime jas parduoti, turime didelių ir

I 
■
3 i mažų fartnų, gyvuliai, mašinos ir ki

ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išmokesčio. Norint gauti 
daugiau informacijų rašykite mums, 
o gausite gružų kataliogų ir mapų.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

(i TIKYBA ir DORA”
Lallcruitls leidžiamas Kunigi) Marijonų Chicago}*. 

eina du kartu J menes]

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali.
•į kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokias

užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c. 
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., nž 8 
pavienius numerius po 2c. J
Adresas:

1631 W. North Avė.
'TIKYBA IR DORA”

Chicago, III.
* _
k Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos * 

ženklelį. *

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poploroa

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAuO

T1A5TER 5Y5TEH

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

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovo į 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 speęiališkai 
pigią kainą laike šio mėnesio.

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

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING 8CHOGL 

J. F. KASNI0KA, Pirm.
118 N. LA SAULE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali g

Tel Disvsr TMI
Dr. C. Z. Veeelis
LMTUVM DBNTMTA4 

▼slsndos: nuo • ryto iki • vok. 
Nedėliomis pagal mtsrimą. 

4712 So. Aaklaaf Ava. 
art 47-tos gatvės

Telefonas MeKInley E7M
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS 
1467 tt. Wuttn Ili4. kiapti w. 31 |thi« 

Ligonio Priėmimo Velsndoel 
ryto meta ruo 8 Iki 10 valandoa po plotų 

nuo 2 lai 4 ir vakare 7 iki 8^0. 
šventomle dienomis 14 ryto 8-10 

Ir nuo 2 iki 8 po pietų.

Sviesto Kaina Nupuolė

Oillirit Ir IpKliiltii

Aklu - Ausų -No
sies Ir Osrklss.

Dr. Fnnklli 
0. Gartir SVIESTAS

Gmteueiee mmt»
SrJ"? 4tC

RYŽIAI

75c
20 M(t| ertmiili ui State laMt 

120 So. State Street
„'kereUtims vlu 2-re Flor, 

Adyime aae S Iki 7 1 
Nedellomle nuo IS Iki 12

MM Ml(waakne tv: 
10MMI1

jas:’

RTCMesnsav.Mssletaadaa.
W. North ar. 
8. Bslatad et. 
R-Baletad rt. 
W. ltthst.

BANKES 
ČDFFEE

GAMI SANTOS KAVA. -,Qp
Visur parduodama po 28c ir I Ji R 
po 50c .../...........................

COCOA
OmHauala Rankas
eulytrnem 
bent
1-2

lyginam a s
ru“** 14c

Polkas Stilius
s"“'“ 37c

2108 W. tlod et.

Rotrnt 8tntt 
SZtt Wentworth av 
84*7 8. Baletad et.

m 819R
et.

i av* 
eta av.


