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KARE
Pietinė Amerika prieš Vokietiją

Austrija su Turkija nori 

buti neutralemis

• - - - - I

Pusketvirto milijardo kares 
reikalams

KARU SU VOKIETIJA.

WASHINGTON, bal. 6.— 
Vakar po pietų ir žemesny
sis kongreso butas didžiuma 
balsų priėmė karės rezoliu
ciją. Reiškia, nuo vakar va
karo gyvuoja karė su Vokie
tija.

Su šia diena todėl palei
džiama darban visa Suv. 
Valstijų karės mašina. Gal
vatrūkčiais ruošiamasi kaip 
ant sausžemio, taip jūrėse.

Kongresui dabar paveda
ma priverstino kareiviavi
mo sumanymas. Vyriausybė 
trumpu laiku nori parūpin
ti skaitlingąją kariuomenę. 
Sulyg generalio -štabo apro- 
kavimų jinai į metus laiko 
turi buti ligi pusantro mili
jono išlavintų vyrų.

Meksikonai prieš 
Suv. Valstijas.

Čia gauta ofieialė žinia, 
kad Meksikos prezidento 
Carranzos paliepimu į Su
vienytų Valstijų pasienius 
sutraukiama skaitlinga 
meksikonų kariuomenė. Ko
kiu tai tikslu daroma, tikrai 
nežinia.

Carranza tvirtina, kad ka
riuomenė siunčiama prieš 
plėšiko Vilios gaujos. Bet 
numanoma, kad tai bus vo
kiečių agentų darbas.

P. Amerika
prieš Vokietiją.

Suv. Valstijų vyriausybei 
pranešta, kad Brazilija 
trumpu laiku pertrauksian
ti diplomatinius ryšius su

kieti ja ir stosianti Suv 
Valstijų pusėje. Paskui 
Braziliją tą 'pati padary
siančios respublikos Argen
tina ir Chili. Juk šitos trįą 
respublikos yra padariusios 
sutarti ginti Amerikos saus- 
žemj, jei prisieitų reikalas. 
Dabar taigi ir prisieina tas 
daryti.

Austrija ir Turkija 
neutralės?

Tš Copenhageno gauta ži
nia, kad Austrija su Turki
ja nemanančios pertraukti 
diplomatinių ryšių su Suv. 
Valstijomis, kol pirmiau to 
nepadarysiančios Suv. Val
stijos. Bet šitos paskelbė 
karę tik vienai Vokietijai, 
diplomatiniais žodžiais ta
riant, Vokietijos vyriausy

bei.

Suprantamas daiktas, 
kad šita žinia yra neteisin
ga. Vokietija visuomet pri
vers savo talkininkes eiti 
bendrai su jąja. ’ Kibą jau 
Vokietija turėtų kitokį iš-i 
rokavimą, jei viena atskirai 
veiktų prieš Suv. Valstijas.

4
Svetimžemiai1
apsaugoti.

Valstybės sekretorius 
Lansing liepė paskelbti, 
kad karės metu visi šioj ša
lyj gyveną svetimžemiai 
yra apsaugoti taip, kaip ir 
jų turtas. Žinomas daiktas 
neprivalo jie prielankiauti 
Vokietijai, bet buti ištiki
mais šiai šaliai. Taip yra 
parėdyta paties kongreso.

Kaizeris pienuoja ' 
užpulti S. V.

Vakar Harrisburge, Pa., 
buvęs Vokietijoje Suv. Val
stijų ambasadorius Gerard 
kalbėjo vienam susirinkime. 
Jis pažymėjo, kad Vokieti
jos militaristai senai turėjo 
mintyse užpulti Suv. Val-i 
stijas, jei jiems pasisektų 
laimėti karę Europoje.

Vokiečiai, anot Gerardo,' 
tvirtina, kad jei jie ir lai
mėsią karę Europoje, tai 
visvien mažai pelnysią, nes 
negausią gausaus už karę 
atlyginimo. Kas kita yra 
su Amerika. Tenai, esą, 
visuomet galima prisižerti 
aukso, kurs Vokietijai po 
karės bus labai reikalingas.

Kuba pagelbon
S. Valstijoms.

Kubos vyriausybė prane
šė, kad šita respublika ga
minasi eiti pagelbon Suv. 
Valstijoms. Veikiai busian
ti paskelbta Kuboje mobili
zacija. Kubos privalumas 
stoti šalę savo globėjos — 
Suv. Valstijų.

BUVUSIOIS CARIENĖS 
PALYDOVĖ KALĖJIME.

Petrogradas, bal. 6. — Iš 
buvusio caro rūmų Cars- 
Kam Siele paimta ir atga
benta Petropavlovsko tvir- 
tovėn buvusios carienės pa
lydovė Virubova, buvusio 
Rasputino artima bičiuolė. 
Virubova uždaryta vienam 
kambaryj su buvusio karės 
ministerio Suchomlinovo 
žmona.

SU VOKIETIJA
DAR VIENAS S. V. LAI 

VAS NUSKANDINTAS

Washingtonas, bal. 6. — 
Gauta žiną, kad teutonų 
nardančioji laivė Tarpže
mių jūrėse nuskandino a- 
merikoninį laivą “Misou-
rian,” kurs i, Genua plau
kė į Ameriką. Įgula išgel
bėta.

S. V. AMBASADORIUS 
APLEIDŽIA AUSTRIJĄ.

Washingtonas, bal. 6. — 
Gauta iš Viennos žinia, kad 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Peufield šiandie apleidžia 
Austriją ir keliauja per 
Šveicariją ir Ispaniją į A- 
meriką. Kokiais reikalais jis 
parkeliauja, kol-kas nežinią

PAREIKALAUTA
$3,400,000000 KARĖS * 

REIKALAMS.
Washingtonas, bal. 6. — 

Suv. Valstijų vyriausybė 
kongreso pareikalavo pas
kirti $3,400,000,000 karės 
reikalams. Šitiek pinigų 
yra būtinai reikalinga pir- 
mąjai pradžiai. Sumanyta 
užtraukti didelius specia
lius mokesčius ant gyvento
jų. Pienuojama paskirti 
mokesčius už asmeniškas
ineigas pradėjus $2,000 inei- 
goinis. Norima uždėti aug- 
štus mokesčius už svaiga
lus, taboka ir kitokius daik
tus. ‘

PREZ.
WILS0NĄ.

Paryžius, bal. 6. — Pran
cūzijos prezidentas Poinca- 
re pasiuntė pasveikinimą 
prezidentui Wilsonui, kad 
pastarasis užstojąs už civi
lizaciją ir žmoniškumą sto
damas karėn prieš Vokieti
ją.

PATRAUKS KARĖN
NEUTRALES ŠALIS.
Washington, bal. 6. — S. 

Valstijų vyriausybė yra su
maniusi patraukti karėn 
prieš Vokietiją visas neut- 
rales šalis su tikslu veikiau
pabaigti tą baisų kraujo 
praliejimą. Suv. Valstijų 
vyriausybė nori neutra lems 
šalims pasakyti, jogei gana 
joms svyruoti h- šaltai žiū
rėti į nežmoniškus Vokieti
jos darbus.

4 ŽUVO NUO GAZO 
SPROGIMO. .

Vakar po pietų po num. 
179 N. Halsted gat. restora
ne sprogo gazas ir sugriovė 
namus. Sprogimo metu res
torane buvo daug žmonių. 
4 jų užmušta ir daugelis su
žeista. Kaip paprastai to
kiuose atsitikimuose, pra
dėta platus tardymai. Ieš
koma kaltininkai.

100,000 KALINIŲ PA
LIUOSUOTA SIBERIJOJ.

Tiumen, Siberi'ja (Asso
ciated Press’* korosponden- 
cija). — Penkiasdešimts 
tūkstančių rogučių, vadina
mų “kibitkomis,” išsitie
sinsiu viena ilga eile, per 
šiaurinės Azijos sniegus ga
bena buvusios senosios ca
ro vvriausybės aukas iš ka- 
torgos ir ištrėmimo į arti-.’ 
miausią Transybcrijos gele
žinkelio stotį. Tos caro 
vyriausybės aukos, paliuo- 
suotos nuo kentėjimų su 
neapsakomu džiaugsmu 
skubinasi į apteiktąją vi
suotina laisve Rusiją. “Ki
bitkomis” keliauja visi tie, 
kurie į tenai buvo pasiųsti 
be teismo, administrativi- 
niu keliu, kad padauginti 
kapų skaitlių Siberijos tun
drose.

Iš atžvilgio į metų laiką, 
kad veikiai turės sekti pa
vasariniai atofydžiai, tie ro
gučių karavanai skubinasi, 
kad nesusivėlintų, kad ne
laukti vandenimis komuni
kacijos, kuri prasidės ne 
ankščiau, kaip tik už šešių 
savaičių arba poros mėne
sių.

Norėdamas buti tos netu
rinčios sau pavyzdžio emi
gracijos liudininku, “Asso
ciated Press” koresponden
tas atkeliavo čionai su da
bartinės durnos atstovu M.
Rozenovu ir dviem buvu
siais valstybės tarybos na
riais. Šituos tris valdinin
kus čia prisiuntė laikinoji 
Rusijos vyriausybė. Jiems 
liepta pranešti vietos gy
ventojams apie įvykusias at 
mainas Rusijos valdžioje. 
Jie visi trįs apkeliaus Sibe
ri joje gyvenančias tautas, 
kurių dauguma dar gyvena 
stabmeldystėje, supažin
dins anas su tikrurtju daly
kų stoviu ir priruoš jas, ko
kiuo budu jos turi skirti sa
vo atstovus, kaip už juos 
balsuoti, kuomet bus pa
skelbta naujos konstituci- 
jinės vyriausybės rinkimai.

Politiškųjų kalinių pa- 
liuosavimas vos tik dabar 
pradėtas. Vakaruose nuo 
ITralo kalnų koresponden
tas susitiko su kuopele iš
tremtųjų, kurie, prasidėjus 
dabartinei revoliucijai, bu
vo nepertoliausia nuo gele
žinkelio. Pirmas didesnis 
sugrįžtančių burįs sutiktas 
bekeliaujant geležinkeliu — 
traukiniu Vladivostokas-
Petrogradas. Burįs buvo 
iš 150 žmonių. Tarpe jų 
20 žydų revoliucionierių. 
Jie visi grįžo iš Verchojan- 
sko, šalčiausios žemės ka
muolio vietos, atsirandan
čios vakaruose nuo Baikalo 
ežero. Šitie ištremtieji ga
vo sau specialius vagonus ir

jau kelias dienas važiavo be 
jokio sustojimo.

Atbėgus traukiniui į 
Ekaterinburgą, ištremtinius 
sutiko ir pasveikino minia 
žmonių. Ištremtiniai pasi
rodė labai apverktinam fi
ziškam stovyj: apdraskyti, 
purvini, sunykę. Daugelį 
jų kankina reumatizmas. 
Du turėjo atšalusias rankas 
ir kojas, o vienas, kurs 
prieš pat revoliuciją buvo 
mėginęs pabėgti, pašautas 
kojon ir suimtas. Visi vi
saip apsitaisę, daugiausiai 
pakeliui jiems padovanotais 
rūbais. Kaikurie užsivilkę 
kailiniais ant kalėjimo uni
formų. Jų, tarpe buvo ir 
vienas Odesos milijonierius, 
kuris anuomet buvo prisi
dėjęs prie jurininkų maišto 
Juodųjų jūrių karės laivy
ne. Vienas ištremtims net 
buvo apsisiautęs paauksuo
ta Irkucko gubernatoriaus 
tunika, kurs buvo prašalin
tas i, vietos. Kaip jau to
ji tunika pateko, ^sužino
ta.

Jštremtiemsiems kuovei- 
kiausiai pagaminta pietus. 
Pietų metu pasakė kalbą 
Sofija Vasnov, Kuri už re- 
voliucijinę literatūrą septy
nerius metus iškentėjo įvai
riose Siberijos vietose.

Kaip tik po Siberiją pa
sklydo žinia apie revoliuci-! 
ją, tie ištremtieji, katrie tu
rėjo priemonių, tuojaus lei
dosi keliauti į artimiausias 
geležinkelio stotis. Kelia 
vo dienomis ir naktimis 
siaučiant baisiausiems šal
čiams nusamdytomis arba 
valdiškomis rogėmis. Dide
lė tų rogių ir rogučių dau
gybė užkimšo visus kelius, 
einančius iš apylinkių į Ir- 
kucką. Vietomis keliai 
taip buvo užkimšti, kad 
prasilenkti priseidavo lau
kti ištisias valandas.

Praėjus penkioms die
noms po revoliucijos Irkuc- 
kan pribuvo 6,000 ištremtų
jų. Jų didžiuma tečiaus 
vietoje turėjo apsistoti, nes 
pritruko geležinkelių vago
nų. Ir vis daugiau jų at
keliauja iš visų apylinkių. 
Jie turės ilgai laukti, kol 
gaus progą įsigauti kur į 
praeinančio traukinio vago
nus.

Ekaterinburge priimti iš
tremtinius sutverta komite
tas. Šito pirmininkas ko
respondentui paaiškino, 
kad naujosios Rusijos vy
riausybės įsakymu iš Sibe
rijos paliuosuota apie 100,- 
000 žmonių — politiškųjų 
ištremtimi), teroristų, revo
liucijos platintojų ir dauge
lis nekaltų žmonių, kurie 
policijai nepatiko. Pasta
raisiais keliais metais iš 
Rusijos Siberijon buvo iš-

’ Anglai su rusais susijungė 
Mesopotamijoje

i’Įv> r* \ -------------------------------------
Vokiečiai posenovei skan

dina laivus

BH ■«-- ' ------- ------------------------

Vokiečiai užgina naujos taikos 
pasiulijimą

ANGLAI SU RUSAIS SU
SIJUNGĘ MESO

POTAMIJOJE.

Londonas, bal. 6. — Anot 
“‘Associated Press” prane
šimo rusų ir anglų pirmo
sios sargybos pagaliau susi
jungusios Mesopotamijoj.

NUSKANDINTA BELGŲ
GELBĖJIMO LAIVAS.

Londonas, bal. 6. — Bel
gijos garlaivis “Trevicr” 
plaukė iš Ne\v Yorko į Bel
gijos pakraščius. Gabeno 
nukentėjusiems. dėl karės 
belgams maisto ir drabužių. 
JĮ karės juostoje užpuolė 
vokiečių nardančioji laivė 
ir nuskandino. Pirm nu
skandinsiant vokiečiai laivą 
šoviniais apšaudė. Sužeidė 
kelis žmones įgulos ir patį 
laivo kapitoną. Kuomet šo
viniais neįstengė laivo nu
skandinti, paleido jin torpe
dą ir pasiuntė jūrių dug
nan.

RUSAI PAĖMĖ DU 
MESOPOTAMIJOS 

MIESTU.

Petrograd, bal. 6. — Ru
sų raita rija užėmė netoli 
persų rubežiaus Mesopota
mijos miestus Khamikin ir

Kasrichirin, anot ofieialio 
rusų pranešimo.

tremta apie 20,(MR) sodiečių 
pagal valsčių vyrijų nuta
rimų. Daugelis jų apsigy
vens SiberijJje, nes prie 
naujos tvarkos ir čia nebus 
bloga gyventi.

Ištremtiniai daugiausia 
buvo siunčiami į Jakucko 
provinciją. Iš tenai jie 
dabar ir keliauja į arti
miausią geležinkelio stotį. 
Iš Nerčinsko kasyklų pa- 
lįuosuota apie 100 kalinių. 
Jų tarpe 7 moterįs, kurios 
buvo ištremtos ir nubaus
tos sunkiaisiais darbais už 
suokalbiavimą prieš carą. 
Ten pat paliuosuota ir Ma
ria Spiridonov, kuri kituo- 
met nušovė žandarų pulki
ninką už kalinių kankini
mą. Jinai po paliuosavimo 
susirgo ir dabar randasi li
goninėje m. Čita.

UŽGINA NAUJOS 
TAIKOS PASIULIJIMĄ.

Amsterdam, bal. 6. — Iš 
Berlyno pranešama ir užgi
nama' pasklydęs gandas, 
kad buk centralės valstybės 
ir vėl sumaniusios naujas 
taikos išlygas pasiūlyti tal
kininkams. Austrijos už
sienių reikalų ministeris
Čemin nekuomet, esv, neiš- 
sireiškęs apie taikos reika
lus.

BE ATODAIROS SKAN
DINA LAIVUS.

New York, bal. 6. — Vo
kiečiai be jokios atodairos 
skandina jūrėse laivus, 
koks tik joms po akių pasi
suka, nežiūrint kam gis pri
gulėtų. Nuskandino tomis 
dienomis Belgijos pašelpinį 
laivą “Feisteni,” kurs ga
beno badaujantiems bel
gams kviečius. Be to nu
skandinta dar keli neutra
lių šalių laivai. Vokiečiai 
tiesiog pašėlo.

BREŠKOVSKAJA
MASKVOJE.

Maskva, Rusija, bal. 6.— 
Vakar čionai po ilgos ke
lionės iš Siberijos atkeliavo 
žinoma rusų teroristų drau
gijos narė Breškovskaja. 
Jinai dabar eina 73 metus. 
Kelis kartus buvo ištremta 
Siberijon. Du kartu iš ten 
pabėgo. Ištrėmime išken
tėjo 44 metus. Čionai ji iš
kilmingai priimta.

KAIZERIS MIRTINAI 
SERGĄS?

Londonas, bal. 6—“Mor
ui ng Post” nuo savo kores
pondento iš Washingtono 
gavo žinią, kad Vokietijos 
kaizeris mirtinai sergąs.
Tasai korespondentas tą ži
nią pasėmęs nuo amerikoni- 
nių bankieriu, kurie, turi ar
timus ryšius su Vokietijos 
vyriausybe. Šutei kusieji 
tą žinią korespondentui 
tvirtino, kad kaizeris var
giai išliksiąs gyvas sekan
čiais keliais mėnesiais.

Pats korespondentas nuo 
savęs priduria, kad mirus 
kaizeriui Vokietija palik
sianti respublika.
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TAI BENT LIETUVIŲ 

KOLIO NI JA!

Gavome pluoštelį žinių iš 
AVoreester, Mass. Tarpe 
jų yra ir atskaita aukų nu- 
kentėjusiems dėl karės lie
tuviams. Aukos surinktos 
Šv. Kazimiero dienoj. 5Vor- 
cesterio lietuviai Lietuvos 
Globėjo dienų buvo suren
gę koncertų. Vakaras taip 
pavyko, kaip retai pasitai
ko. Davė gryno pelno su
virs tūkstantį dolerių.

Worcesterio lietuvių ko- 
lionija nuo karės pradžios 
pasižymėjo savo aukų gau
sybe. Tečiau toji pati ko- 
lionija ir tolesniai nepamir
šta šelpti nukentėjusios sa
vo tėvynės Lietuvos ir bro
lių.

Tautos Fondo valdyba Ši
tai privalėtų turėti savo 
omenėje ir kokiuo nors bu
du atžymėti tų lietuvių ko- 
liouija, kuri į vienų dienų 
patiekia tiek daug aukų.

Valio, broliai worceste- 
riečiai! Lietuviu ainiai at- 
mins jusi> prakilnias širdis, 
jūsų duosnumų.

LABAI NAUDINGAS 

DAIKTAS.

mo ir tuo patim pakelti ko
vų prieš maisto speku
liantus. Daugelis lietuvių 
miestuose ir miesteliuose 
turi nuosavius namus ir ša
lę anų dar po vienų arba ir 
po kelis tuščius lotus. Per 
ilgus metus tie daržai pu- 
dymauja arba pakeičiami į 
žolynų darželius. Gerai ir 
tas, gražu žolynais pasige
rėti, bet jais sotus nebusi, 
ypač kuomet siaučia maisto 
brangenybė.

Taigi dabartiniais sunkiai
siais laikais ir pasitaiko ge
ra proga tuos tuščius lotus- 
daržus išnaudoti. Reikia 
juos sukasti, intręšti ir' pa- 
sisodinti-prisisėti visokiau
sių reikalingų daržovių. 
Nauda iš to labai didelė. 
Šitai svogūnų svarui prisėl
int mokėti apie 35 centų 
perkant juos valgomų daik
tų krautuvėje arba nuo ve
žiotųjų. Tuo tarpu dar
žuose lengvu budu. galima 
pasigaminti svogūnų tokį 
išteklių, kokio užtektų vi
sai sekančiai žiemai. Kiek 
tai tuomet pinigų butų su
taupyta, kuomet nepriseitų 
to prieskonio pirkti ir už jį 
augštas kainas mokėti.

Tas pat galima padaryti 
ir su kitomis daržovėmis, 
kaip tai morkvomis, runke
liais, salotomis, tomeitėmis, 
agurkais ir tt. Tuomet su
mažėtų musų šeimynoms 
pragyvenimo išlaidos, o 
spekuliantams tektų aršus 
smūgis.

Tuo tikslu lietuviams 
vertėtų sunaudoti ne tik di
desnius žemės plotus, bet ir 
mažiausius savo nainų kie
mo sklypelius.

Taip dabar elgiamasi Eu

Jėzaus Mirtis
Šiandie krikščionys minėja 

Jėzaus mirtį. Į tų atsitikimų 
nekenks pažiūrėti mokslo aki
mis. Krikščionys tiki, kad jų 
religijos Mokintojas tapo nu
žudytas mirtinai, bet medici
nos mokslas žino, kaip sunku 
būva kartais atskirti tikrųjų 
mirtį nuo miego, vadinamo le
targu. Pirm devyniolikos šim
tų metų medicina buvo men
kutė, o tenai, kur Jėzų nužudė 
ir Išlaidojo, gydytojų nebuvo. 
Šiaip žmonės galėjo apsirikti. 
Sargybos kareiviams nejauku 
buvo sergėti lavonų lauke, 
tamsoje. Antrų naktį prieš 
išauštant pasitaikė stovėti bai
liems. Tuomturpu jaunas svei
kas .Jėzaus kūnas, kurs buvo 
užmigęs letargo miegu ant 
kryžiaus po baisių kančių, vė
siame kape pasilsėjo, atgavo 
jėgas ir išėjo iš kapo. Tas 
kapas buvo nedidelis, bet ♦vis
gi panašus į kambarį iškaltų 
uoloje. Ten buvo oro. Išėjus 
numirėliui iš kapo ir (Irusieji 
nusigųsta. Dar labiaus nusi
gando baugštieji Jėzaus kū
no sargai. Pasitaikė į tų tar
pų dar ir žemei sudrebėti. Je- 
ruzolima yra žemės drebėjimų 
šalis. Tas sudrebėjimas Jė
zų pažadino iš letargo, o ka
reiviams dar pridėjo baimės. 
Jie. galvotrūkčiais leidosi į 
miestų ir. skelbė buk Jėzus 
atsikėlė iš numirusių. Jėzui 
ir apaštalams to ir tereikėjo. 
Visas.pasaulis per baugių ka
reivių klaidų ėmė tikėti į ne
galimų daiktų, į žmogaus atsi
kėlimų iš numirusių.

šitokių šnekų .skleidžia tarp 
neišmanančių žmonių tie, ku
rie nori krikščionijų išardyti,

no mirties ir letargo skirtu
mų. Dėlto atsitikus piduidoti 
ne visai numirusį žmogų, so
diečiai kaltina jo gi. ine , sa
kydami, kad tie norėję ligo
nį nugalabinti.

Žydų tautos mokslininkai ir 
augštieji Rymo valdininkai

ktojo kūnų negalima išduoti 
giminėms, idant jie jo neat
gaivintų. Bet jeigu jie mel
džia ir nori užsiimti jo palai
dojimu, tai prieš išduodant la, 
vonų prašantiems, reikia ant 
jo paduryti tokių žaizdų, kad 
nė bandymai atgaivinti netu
rėtų prasmės.

Kad Juozapus iš Arimatė- 
jos paprašė Jėzaus kūno, ka
reiviai nedavė kol neperskro-

IŠ GYVENIMO TURKŲ.

ropojo karės vėsulos metu. bet toji šneka kaip tik prie-

daugiau žinojo medicinos ne
gu šiandien sodžių gyventojui, dė Jėzui šono ir širdies taip, 
Tie mokslininkai su vald' - kad iš ten išbėgo kraujo ir

Kilus karei su Vokietija 
na tikėties dar dides

nio maisto pabrangimo šioj 
šalyj. Prieš karę maisto 
brangumas privargino ir te
bevargina darbo žmonių 
šeimynas taip, kad kaiku- 
riuose miestuose buvo ke
liamos ir' dabar tebekelia* 
mos moterių — niotiuų-šei- 
miuiukių riaušės. Kods 
šalies vyriausybė suskato 
ieškoti maisto brangumo 
priežasčių, bet tas nedavė 
reikiamųjų pasekmių. Už 
maisto brangumų intarta 
maisto spekuliantai, kurie 
ypač tarpininkauja tarp 
maisto pagamintoj,! ir su
naudotojo. Tečiau tasai in- 
tarimas ir paliko intariniu. 
Tardymai pertraukta. Vy
riausybė perdaug užimta 
tai'ptautiniais politikos rei- 
reikalais. .O maistas vis 
neatpiuga.

Arti na uties pavasariui, 
neprosalį bus lietuviams 
priminti, kaip galima nors

Tenai miestuose ne tik dar
žai ir darželiai išpurenami, 
apsčjami ir apsodinami, bet 
gražiausieji miestų sodnai 
ariami ir paverčiami į nau
dingas dirvas. Seniau ir 
tenai, kaipir Amerikoje, 
žmonės nebuvo taupus mai
sto žvilgsniu, nežinojo, kas 
tai per žodis maisto ekono
mija. Bet karė ir vargas 
žmones pamokino ir prie 
visko pripratino. Badas y- 
ra aršiausias ir baisiausias 
žmonijos nevidonas.

Nors Amerikoje kol-kas 
nėra bado ir, duok Dieve, 
kad jo nebūtų, bet delei 
maisto brangumo jau ir da
bar daugelis darbo žmonių 
šeimynų turi didelius mais
to neprieteklius.

Prasidėjus karei, padidės 
maisto brangumas ir žmo
nių vargas.

Praeitų antradienį Chiea- 
goje pradėta plati agitacija, 
kad visi dykaujantieji lotai- 
daržai ir mažiausieji aplink 
namus žemės sklypeliai bu
tų panaudoti daržovėms au
ginti. Moterių kliubas į 
viešųsias mokyklas kasdien 
šaukia aplinkinių gyventojų 
susirinkimus ir teikia viso
kių pamokini,ftų, kaip ge
riausia ir pasekmingiausia 
galima išdirbti tuščius lotus 
ir iš jų turėti naudų.

Šį,„etai noriu,a visų. Chi- 
eagų paversti apdirbamais 
daržais.

šinga mokslui ir mokslas yra 
priešingas jai.

Tiesa, kad medicina šian
dien daugiau žino negu pirm 
19 šimtų, bet netiesa, kad anų 
laikų medicina nebūtų žino
jusi letargo. Letargo vardas 
labai senas. Jį žinojo senieji 
graikų gydytojai raštininkai, 
gyvenusieji prieš Kristų. Bet 
letargų žino ne vieni tik gy
dytojui. Lietuvoje nėra kai
mo, kur žmonės nepasakotų 
baisų atsikimų apie gyvus 
užkastus. Pasakotojai ir klau
sytojai nežino letargo vardo, 
bet žino, kad yra liguistas 
miegas sunkiai atskiriamas 
nuo mirties. Žmonės niekada 
medicinos nežiūrėję turi savo 
priemonių mirčiai nuo letar
go atskirti. .Jie žiuri ar po 
lavono pečiais nesušvla paklo
dė. deda veidrodį ant burnos, 
kad pamatytų ar nepasirodys 
rasis ant jo, žiuri per lavono 
tai ppirščius į šviesų. Je; tai p- 
pirščiai rausvi tai reiškia, 1 ad 
žmogus gyvas. Mes nežino
me ko vertos šitos priemonės 
medicinos žvilgsniu, bet jos 
neabejotinai parodo, kad ne- 
žinantiejiw medicinos, nei po
niškų jos vardų, sodiečiai ži-

S. VALSTIJŲ KAPITA
LAS KANADOJE.

Mažai kinu yra žinoma; 
kad didesnė dalis Suv. Vai 
stijų fabrikantų savo žy
mius kapitalus indeda Ka 

dalimis apsisaugoti brangu- nados pramonėm

Pastaraisiais dvejais me
tais suvirš penkiasdešimts 
Suv. Valstijų pramonės fir
mų atidavė savo filijas Ka
nadoje. Sulyg Kanados 
vyri ausy 1 ,čš a ps kaitv mų, 
tenai dabar,jau esu apie 
500 tokių fįliįįų. Tų filijų 
Įsteigimas Kanadoje, šios 
šalies pramonininkams atsi
ėjo apie $950,000,000. Tai 
reiškia, kad amerikiečiai 
Kanados pramonėje yra in

kais buvo sutarę Jėzų nužu
dyti, tai-gi jie nepasitenkino 
vien Jo įvaryinu į letargų.

Be priežasties žmogus neį
puola į letargų. Mačiusieji 
žmonės surašė visus atsitiki
mus dviejų paskutinių Jėzaus 
gyvenimo dienų. Šių dienų 
medicina gali apsvarstyti tuOs 
atsitikimus dabartinio moks
lo šviesoje ir sužinoti, ar jie 
turėjo letargų prišaukti, ar 
mirtį padaryti. Pirm poros 
šimtų metų buvo atsiradęs 
spėjimas, buk Jėzus tebuvo 
tik letarge. Tada medicinos 
mokslininkui peržiurėjo Jė
zaus mirimo aplinkybes ir at
rado, jog apie letargų negali 
būti nei kalbos.

Jėzus išpradžių tapo rymiš
kai nuplaktas; Jo kūno oda 
suplėšyta. Ant tų žaizdų ta
po užmestus raudonas skar
malas, kada kareiviai užmovę 
ant galvos erškėčių vainikų, 
sveikino Jėzų karaliumi ir 
spjaudė jam Į veidų. Tįa skrai
stė prieš tai voliojosi kareivių 
stovykloje ir negalėjo buti 
švari. Patekus ant žaizdų ji 
turėjo jas užkrėsti ir duoti 
pradžių kraujo sugedimui.

Paskui Jėzų prikalė prie 
kryžiaus. Vinys nebuvo mar
kintos spirite arba virytos 
karštame vandenyje, kaip tat 
daro su chirurgų įrankiais 
prieš operacijų. Kraujo su
gedimas turėjo prasidėti iš to, 
kad Jėzus kybojo tris ištisas 
valandas ant saulės vidudie
nyje balandžio mėnesyje Pa
lestinoje. Toje šalyje tuo lai
ku saulė jau buvo karšta. Iš
temptas Jėzaus kųnas laikėsi 
tik ant vinių. Nuo to jntem- 
pimo gyslos turėjo trukti vi
duryje, kraujas turėjo lietis į 
tai pų raumenų. Ant šiltos pa
vasario saulės Jis turėjo imti 
gesti. Tai buvo gangrena. 
Žmogus, gavęs gangrenų, ne į 
letargų įpuola, o miršta ištie
ki-

Tame pačiame Jerozolimos 
mieste kiek laiko vėliaus įvy
ko atitikimas parodantis, 
kaii» kenkia žmogaus sveika
tai prikalimas prie kryžiaus. 
Rymo kariuomenės vadas Ti
tus užėmė Jeruzolimų. Jo ka
reiviai 300,000 žydų prikalė 
prie kryžių. Terp nelaimin
gųjų buvo tris Juozapo Fla
vijaus draugai. Juozapas mel-j 
dė Tituus nežudyti tų trijų as
menų. Titus paklausė Juo
zapo, bet kol jo įsakymas su
rado nelaiminguosius, jie jau 
tapo prikalti. Nors jie tik 
trumpų valandėlę tebuvo pri- 
krvžiuoli, nors juos gyvus nu
ėmė gydytojai ir aprišo jų 
žaizdas, tečiaus nei vienas ne
išliko vgvas. To palies Juo
zapo Flavijaus aprašytasis atv 
sutikimus pai;odo, kad prikali
mas prie kryžiaus padaro ne 
letargų, o mirtį.

Jėzaus buvimas ant kry
žiaus buvo blogestiis negu mi
nėtųjų trijų jernzolimiečių. 
.Jis kybojo tris valandas. Jis 
buvo teismo pasmerktus mir-

vandens. Tas kraujas ir van
duo reiškia, kad Jezuje buvo 
pasidaręs plevritas apie plau
čius. Perdurti ragotine šonų 
žmogui sergančiam plevritu y- 
ra vistiek kų jį užmušti.

Juozapas su Nikodemu ren
gėsi Jėzų palaidoti. Juodu nu
sipirko tam tikrų drobulę. Žy: 
dų šalyje lavonų drobulės bū
davo dusyk ilgesnės už žmo
gaus ūgį. Lavonų paguldy
davo ant vieno drobulės galo 
ištisai, o kitų pusę per galvų 
užklodavo ir juomi užkloda
vo veidų, krutinę, kojas, taip 
kad abudu drobulės galu su
siekdavo pas kojas, o vMurys 
apgobdavę galvų iš visų pu
sių. Drobulė būdavo primir- 
kinta įvairių kvepiančių tepa
lų, kad per jų nepereitų oras. 
Taip užkloję lavonų, žydai im
davo jį vynioti ilga skara 
taip, kaip vyniojamas siūlas 
ant šeivos, ty. skersai minėto
sios drobulės. Vyniojimas pra
sidėdavo nuo kojų ir baigda
vosi ant galvos. Šitaip suvy
nioti lavonai ilgai nepudavo, 
nes oras neprieidavo prie jų.

Jėzaus mokiniai į Jo kapų 
iš meilės sunešė šimtų svarų 
kvepalų. Medicina liudija, 
kad pavojinga nakvdti uždą-

Turkija užkariavusi Balka
nų valstijas įvedė jose tokių 
tvarkų, kad pačiai visko užte
ktų nieko nedirbant. Visas 
darbo jungas buvo suverstas 
ant pavergtųjų krikščionių.

Iš kailio nerdamiesi tuomet} 
darbavosi pavergtieji, duoda
mi savo valdovams auksų ir 
sidabrų, kviečius ir vynfc, gra
žus arklius ir brangius žvėrių 
kailius> Turėdami visko užtek
tinai, turkai kas-kart labiau 
didžiavosi, neteko net jausmo, 
kad žmogus privalo dirbti, ir 
sutinginiavę kas-kart labiau 
silpnėjo. Pagaliaus tinginystė 
pasidarė jų prigimtimi.

Iki šios dienos aiškiausiu 
budu turko yra meilė įvairių 
smagumų ir nekentimas bile 
kokio darbo. Ta tinginystė, 
tas sustingimas apsireiškia 
kaip šeimyniškame jų gyveni
me, taip ir viešame. Tik* ka
riuomenėje turkui sugrįžta ri- 
eieriški pobūdžiai ir jis būna 
geras kareivis.

Namas turtingo turko (ka- 
nak) paprastai susideda iš 
dviejų dalių: vyriškus—se- 
lamlikas ir moteriškas—gare- 
roas. Pastaroje tegyvena vien 
tik jo pačios ir vaikai. Nei vie
nas svetimas viriškis ten ne
gali įeiti. Dengtas koridorius 
sujungia abi namo dali. loji
mų garemau domiai saugo 
tarnai.

Apart tikro namo, turtingi 
turkai dar turi gražių vasari
nę altanų, kurioje išsitiesę ant 
pagalvių ir pašoninių nieko 
neveikdami nraleidžia ištisasA
dienas, nuolat rūkydami py-

Justi pinigą tur boti jhuA*- 
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Orders | visas dalis svieto.
William Kasper — Pirmininko* 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmioinkoa 
August Filek—Ass’t Kasierius 
Joseph sikyta — Kasierius
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rytame kambaryje, kur yraiP^ė- kernos sofos ir kaurai 
kvepiančių žiedų. Nuo šimto (divonai), pilni įvairiausių
svarų kvepalų ir sveikiausias 
žmogus numirtų pernakvojęs 
su jais naktį viename kamba
ryje. Tai-gi, kai-kurie rašti
ninkai sako: “Jeigu Jėzus 
neimtų miręs iš savo priešų 
rankų, tai Jį butų nužudžiusi 
mokinių meilė, kuri prinešė į 
Jo kapų tiek kvepalų.” Ry
tų šalies kvepalai paprastai 
būna ypatingai'Smarkus.

Spėjimas apie Jėzaus letar
gų moksle nepastovi dar ir 
dėlto, kad Jėzus, jei butų pa
budęs iš letargo, tai nebūtų 
galėjęs atsistoti ant kojų, nes 
tos kojos buvo perdurtos. Jis 
nebūtų galėjęs išeiti iš kapo, 
nes kapas buvo. užverstas ak
meniu, kurio nepasitikėjo at
rišti keturios sveikos moterys 
iš lauko. Jš vidaus dar buvo 
sunkiau atrišti, nes akmens 
kraštai iš Vidaus nebuvo pri
einami.

minkštų pagalvių ir pagalvė- į 
lių—tai neatskiriami dalykai 
turko namo. Žėrinčių papuoša
lų turkai nemėgsta. Namo sie
nos nuogos, visos brangenybės 
ir dailės dalykai paprastai bū
na paslėpti skryniose,—bet 
užtat ant kiekvieno žingsnio 
privalo buti kauras, ant kurio 
butij galima atsisėsti, suręsti 
kojas ir patogiai apsikaišyti 
minkštomis pagalvėmis.

Netik namie, bet ir viešose 
vietose, kaip antai:^kavinėse, 
pirtyse, soduose ir tt., tuojaus 
metasi į akįs turkiško lepūno 
vaizdas tinginystės. Pavyz
džiui įeikime į pirmų geresnę 
kavinę Konstantinopoly j. Visi 
jos pasieniai nustatyti sofo
mis, ant kurių sėdi skaitlingi 
svečiai, dažnai su ilgomis, pla
čiomis barzdomis ir miegui
stomis akimis. Burnoje kiek-

TAUTIŠKI 
BINKĮ APSAUGA

DEL JUSU TAUPUMO
Relikto laisvę nao rūpesčių 

Ir
Absalntičką ftenjmm*

dl banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per
žiurtoms U. S Valdžios. Ju
si) taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1.000.08

tiiltĮi lipi, alinu PassrtlyJ im 8 1.1

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgan—-President 
8. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

ZENKLAB SAUKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing Hoose Naryste.

! vienas čiulpia galų ilgo cibuko 
Žemės drebėjimus negulėjo kuriame dūmai gardumo delei 

kareivių pergazdintų nes Pa- praleidžiami per tam tikrų 
lestinoje gyvendami kareiviai puodelį su šaltu vandeniu, 
buvo apsipratę su žemės dre-! Tarnas n i gėris uždusęs bėgio- 
bėjimais. Jų tėvynėje J tūli- i ja nuo vieno prie kito, vienam 
joji* žemė kuone tankiau dre i uždega pypkę, kitam pataiso
ba negu Palestinoje, tai Rymo 
kareiviams tat ne naujiena.

Tai gi Jezns buvo numiręs 
ištiesų. Trečių dienų Jis kė
lėsi iš numirusių. Jo mirtis

priegalvį, trečiam neša mažų 
puodelį juodos tirštos kavos 
be cukraus—Turkija tik tokių 
tegeria. Visoje kavinės salėje 
viešpatauja iškilminga tyla.

buvo lyg miegas, kurs tęsėsi Turkas mažakalbis. ,Ko nors 
40 valandų. užklaustas jis dažniausiai at

gulsime į grabus ir įlies.
Juose liksime ilgiau negu Jė
zus. bei, kaip Jis, kelsimės iš

sako “taip” ar “ne” ir vėl
tyli, betiksliai ži arėdamas į 
kokį nors kampų, 

numirusių. Jo mirtis ir atsi-i Bet štai į salę įeina “arti- 
kelinms yra saknis, iš kurios.gtas”, sėdasi jų viduryje ir 

(išdygs ir musų atsikėlimas iš pradeda kų tai pasakoti sve- 
kapų. Jis trumpai buvo pa-ibiams. Visų akįs kreipiasi į jį, 
laidotas, mes ilgui ilsėmės po blizgėdamos iš domumo. Ro-

Bankos priklausai? Mos prie Chi
cago Clearing Housa yra po jos at
sargia priežiūra. LaO»e nuo laiko, 
bent syki 1 metus, Clearing Housa 
revizoriai nuodugniai ištiria saro 
bankų stovi Ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos tr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti Ir 
n ingos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verta gali buti kningose parody- 
at. Abėjotlna tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžtomas. Jeigr
banka nustoja savo Clearing Hour 
teisių, tas yra ženklas jos abėjoti. 
stovio.

Tiktai tvirciauslos ir sauglaur’ a 
bankos gali but Clearing Housa » «• 
riale.

The Chicago Clearing Housa 
priežiūros užmanymas tapo Įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka na 
subankrutljo. Reikalaujant, Clea
ring Houae bankos ateina viena kl 
tol su pagalba.

The. American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hon- 
ae, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis Ir išduoda penkias pil
nas atskaitas 1 metua

JI taipgi yra po Valstijos prie-, 
žiūra, yra reguliartžkal tlrinėjama 
Ir kas meta išduoda panklas pilnas 
atskaitos Bankiniai Valdybai Val
stijos Illlnola

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra 
išmokami ant kišk vieno pareikala
vimo.

Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mortgsges. Teipgi Aukso Mort- 
gags Bondus po $100.08 Ir $888.88. 

Sis bankas yra atoakanoiausas
Lietuviams.

Cla kalba UatuvlSkal Ir Lenkiš
kai.
Kapitalas ir pervirsią; $(18.800.80

tiu. Ištarmę buvo išdavęs
dėję beveik milijardų dole-į rymietis teisėjas. Rymo teisė
nų. ‘ikaiuvo, knd mirtin pubiner-,

žeine, bet ir mes kelsimės!

PLATINKITE
“DRAUGA”

dosi, kad kalbos turinys labai 
riinlas, svarbus, apvertinųs 
bėgančius reikalus. Iš tiesų-gi 
pasakojama apie raganius, 

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

Prsslilsntss
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Blue lalanti Avė., Loocuis 
Ir 18-tor gatvių.
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Sveiki Sulaukę Šventu Velykų!
n$i

GAUDŽIANT 
VELYKI) VARPAMS

Beveik du tūkstančiu me
tu atgal, vakarinėje Azijos 
dalvj, drėgnoje uoloje ša

kotu kiparisų ir liemenin
gų paimu pavėsyj, gulėjo į 
baltą drobę suvyniotas la
vonas, rymiečiu kareiviu 
budriai saugojamas. Tai 
buvo Kristus iš Nazareto, 
kurį stabmeldiškas ir ištvir
kęs pasaulis pasmerkė mir
tim Dvi ištisi dieni ten 
tuno'jo Jo kūnas ir tik tre
čiai dienai auštant staiga iš 
dangaus nukrito ant karsto 
stebėtina šviesa, nematoma 
jėga nustūmė nuo jo akme
ni ir nukankintasai Kristus 
visoje savo galybėje ir gra
žume kėlėsi iš numirusių.

Tame ankstyvo pavasario 
šypsojančiame rytmetyje 
įvyko \ didžiausis pasaulio 
stebuklas, tai buvo laimin
giausia žmonijos diena. Sa
vo prisikėlimu Kristus pa
rodė pasauliui, kad Jis yra 
tikras Dievas. Kad tik Jis 
suteikia žmogui tikrą užsi-

kad visagali įsakymą “My
lėkit viens kitą” jau esa
me visai užmiršę, nes stab
meldiškas barbarizmas mu
myse nuolat didėja ir platė
ją. Keršto, neapykantos ir 
vergijos geidulyje pasken
do visos šalįs, o ypač “kul
tūringoji” Europa, visur 
siaubia pagieža, įtūžimas, 
nedorybė, visur ašaros, vai
tojimas, laužymas švenčiau
sių žmogaus tiesų.

Sviete tu mano, juk ir 
šiandie, kuomet varpai gau
džia Aleliuja, milijonai su- 
gy viliojusių žmonių, apsi
ginklavę baisiausiais žudy
mo pabūklais vietoje krikš
čioniško Velykų pasveikini
mo, taikina viens kitam į 
kaktą mirtingus šovinius, 
siuntinėja nuodijančias du
jas, aižosi kimus durtuvais 
ir peiliais, su žvėrišku įnir
timu naikina kultūros židi
nius. Mirties giesmės gar
siai trečiuose baisios karės 
metuose netik, kad nesusil
pnėjo, bet padidėjo ir net 
ruošiasi užskambėti ten, ka
me lig šiol dar buvo ra
miau, kur krikščionįs ant 
aukuro stabmeldiško karės

fr Visiems “DRAUGO” skaitytojams, visoms katalikų tautiečių draugijoms, 
visiems lietuviams ir šiaip žmonėms visa širdimi linkime kuolaimingiausių 
švenčių ir skaisčios ateities po jų. Pasaulio laimė ir nelaimė, deja, ne nuo 
mus linkėjimų pareina. Bet meilę išreikšti visiems žmonėms turime progą 
per V. Jėzaus šventes. Tegul broliai ir seserįs mažiau pritirs sopulių ir vargų; 
tegul dažniau turės kuomi pasidžiaugti. Tegul išsipildo gerieji jų širdžių 
troškimai!

“DRAUGO” REDAKCIJA.
P.S. Velykinį priedą Chicagos gyventojams siunčiame subatoje, o toli

mesniems viena diena ankščiau.
£

ganėdinimą gyveniniu, kad j dįevaįčio Marso sulvgina- 
tik su Juo galima atsiekti mai mažai dėjo aukŲj 
idealą ir likti išganytų.

Moterys rado kapą. Angelas tarė joms: '‘Žinau, kad ieškote Jėzaus. Jo nėra 
čia. štai pažiūrėkite vietos, kur Viešpats buvo paguldytas. (Mat. 28, 5.6).

VELYKŲ SULAUKUS.
Pavasario dienos išaušo, prašvito; 
Pabudo gražus prigimimds,
Ir prašė nuo Viešpaties apdaro kito 
lr laukų ir girių užimąs.

Numetus ledus, nusidžiugus Venta 
Banguoja, bučiuoja krantus;
Ją sveikina paukščių linksminga byla 
Ir arti išėjęs žmogus.

Velykos, Velykos! Kas jūsų nelaukė, 
Kaip kūdikis margo kiaušinio ?
Rods šįmet jų laikas toli nusitraukė:
(lai rūbo neteko žieminio.

Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė 
Išbėgo į dangų augštai!
Užkaito iš džiaugsmo atšalus krūtinė, 
Ir laimės ilgėjos sapnai!

T ~ ' t

Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais; 
Palangiais vaikai prieš ją šildos;
Jau puošiasi miškas drabužiais žaliais,
Lr žiedas ant kalno jau gvildos.

Maironis.

Sutraškinęs mirties rete
žius Kristus ėmė skelbti sa
vo prakilnų, tyrą, nesikei
čiantį neišmatuojamos ver
tės mokslą. Kuomet nuož
mi vergija buvo didžiausia
me žydėjime, kuomet dides
nė dalis gyvenančių pasau
lyj žmonių buvo skaitoma 
pasibjaurėjimo vertais gy
vuliais aršiausioje to žo
džio prasmėje, Kristus pir
mas paskelbė meilės, broly
bės ir lygybės obalsius, įsa
kydamas mylėti net savus 
priešus, aiškindamas, kad 
viskas, kas tik gyva privalo 
gvventi kuomeiliausioje 
santaikoje, kad silpnutis 
avinėlis galėtų ganyties ša
lę draskančio liūto. Ben
drosios meilės evangeliją 
nešdamas Atpirkėjas tvėre 
mums tikrosios laimės vieš
patiją, troško, kad kiekvie
nas žmogus butų kupinas 
meilės, doros, teisingas, 
grimas, panašus į Dievą.

Ideališkiausios prakilny
bės žvaigždėmis spindžian- 
tis Meilės, Brolybes ir Ly
gybės Pranašo mokslas ne
jučiomis visus masino, vi
liojo prie savęs, neatsižvel
giant nė į didelius sunku
mus jo pildyme.

Nors pasaulis pripažino 
Kristaus mokslą, bet silpna, 
nuodėminga, prie blogo pa-

Stingsta jausmai iš skau
smo kratinėje dar ir delto, 
kad nuo dabartinės karės 
ašarotų malonių kenčia 
netik tie, kurie užsigeidė 
kovoti, bet kenčia ir neno- 
rintieji žmonių skerdyklių, 
kurių ramus kultūros dar
bas trukdomas'ir naikina
mas vien tik dėlto, kad jie 
yra vergai stipresnių ir fi
ziška jėga negali ginti savo 
šventų, neužginčijamų tei
sių. Štai ir musų nekaltoje 
Lietuvoje jau treti metai 
verda žut-but kova dviejų 
mirties žaibų, palikdama 
paskui save kraują, gaisras, 
griuvėsius ir neišpasakytą 
skurdą. Visa musų kadaise 
turtinga šalis nuo Vištyčio 
kalnų iki Baltijos 'jūrių vir
to milžinišku kapinynu ir 
duobėse dažnai galima už
tikti du greta gulinčius bro
lius lietuvius, kuriems iš 
prievartos reikėjo užmušti 
viens kitą, nes jie ne vieno 
pono vergai.

Būdavo smagu kada tai 
Velykų dienoje musų tėvv-

ra ten musų bažnyčios, na
mai, svirneliai.

Bet nors Lietuva paverg
ta, badauja ir karės vėsulos 
skaudžiai sunaikinta,
mes neprivalome bejėgiai 
nuliūsti, neprivalome gyvie
ji nustoti vilties sunkmety
je. Ir gerdami karčių siel
vartų taurę iki dugno vis
tiek Gyvybės Kunigaikščiui 
pešiokime šįandie Aleliuja 

ir siųskime jam karštas mal
das, kaip ir pirma siuntėme. 
Ši, Kristaus prisikėlimo 
šventė, kaip tik mums su
teikia viltį geresnių laikų ir 
priduoda daugiau jėgų per
kasti dabarties golgotos 
kančias. Prisikėlęs Kristus 
pergalėjo nedorybių pasau
lį ir pažadėjo ramybę geros 
valios žmonėms. Taigi, 
draug su Kristum privalės 
atgimti ir viskas, kas Jame 
turi pradžią ir pabaigą — 
ir tiesa, ir meilė, ir dora, ir

VELYKOS

savimo atmintį. Iš visos 
žemės vyrai susirinkdavo į 
Jeruzolimą. Per astuonias 
dienas gražios iškilmės ne
siliaudavo Dievo namuose 
ant kalno S?jou, gražiausio
je sostapilio dalyje. Šventė 
prasidėdavo iš vakaro. Sau
lei nusileidus stati žmonės 
valgydavo avinėlį taip iš
keptą, kaip Egipte buvo lie

jo krauju reikėjo patepti pfa, tepdavo savo duris jo 
duris, jį kepė ant ugnies su- krauju, nevalgydavo rau- 
kurtos duobėje, padėjus ant: gintos duonos. Kada pen- 
dvieijų kryžiavai sukeistų i kiolikta Nizan pasitaikyda- 
medinių pagalių. !vo pėtnyeioj, tada šventės

santaika. Tik bukime žmo
noje, galingi ir linksmybės į nės geri, mylėkime dorą ir
pilni garsai velykinės gies
mės veržėsi iš kratinių lie
tuvių ir jos jaukus aidas vir
pėjo musų gaivinančiuose 
pušynėliuose, krištuoliniuo- 
se ežeruose, žolynų vaini
kais padabintose pievose.

teisybę, nepražudykime 
bendrybės jausmo prie sa
vųjų ir su meile tieskime 
pagelbos ranką kiekvienam 
nelaimingam, kuris to reika
lauja.

Kuomet šioje meilės ir

Išėjimas iš Egipto.
Jau beveik pusketvirto 

Tūkstančio metų, kaip yra 
pasaulyje Velykų šventė. 
Jos pradžia buvo neapsako
mai linksma. Keturis šim
tus metų vaitojusi Egipto 
vergijoje žydų tauta atgavo 
laisvę.

Devynis kartus Egipto 
faraonas buvo žadėjęs iš
leisti žydus ir devynis kar
tus savo prižadų neišpildo. 
Devynis kartus nelaimingai 
tautai žybtelėjo laisvės 
spindulys ir devynis kartus 
užgeso. Bet Moze prilaikė 
viltį savo tautiečių širdyse. 
Jis liepė jiems rengtis į ke
lionę, persi juosti strėnas, 
pasiimti lazdas į rankas ir 
statiems valgyti išeigos avi
nėlį.

Avinėlis turėjo būti žie- 
mamitis, be dėmės, sveikas 
ir skaistus. Jį pjaujant ne
valia buvo kaulų sulaužyti,

Bet liūdnos ir baisios šių- taikos dienoje susėsime prie

linkusi žmogaus prigimtis metinės lietuvių tautos Ve-
beveik per dvidešimts šit- 
mečių dar nesugebėjo taip 
giliai ir protingai persiimti 
krikščionybės idealais, kad 
juos įkūnytų, kad jais nau
dotųsi visuose kasdieninio 
gyvenimo santykiuose. Pa
starųjų metų atsitikimai 
dar aiškiau ir vaizdžiau vi
siems parodė, kokie mes 
menki esame Kristaus pa
sekėjai, kaip nesuttnka mu
sų elgimąsis su tuo vardu, 
kuriuomi mes taip mėgsta
me didžiuoties. Išrodytų,

lykos, o praeitų laikų atsi
minimai dar skaudžiau žei
džia musų sopuliuotas šir
dis. Ir užtat mes verkiame 
šioje dienoje vietoje link- 
sminties, nes musų nekalto 
tautinio atgimimo skambėji
mas nutildytas, parako du
rnų debesiai ir durtuvų miš
kai atnešė mums badą, mes 
bastomės Išblaškyti po sve
timus užkampius, nežinome, 
kur yra musų artimieji, ar 
jie turi Velykoms sudžiuvu- 
sios plutos, nežinome ar bf-

velykinio stalo, pirmutinė 
musų mintis tegul lekia, pas 
tuos tautiečius, kurie nete
ko pastogės, kurie neturi 
duonos ir drabužių, kuriems 
nemielaširdingoji karė pra
žudė tėvus ir maitintojus. 
Te musų širdįs būna micla- 
sirdingos toms nelaimin
goms karės aukms, o parei
gos ir broliškos meilės bal
sas tepaskatina mus atlikti 
savo žmogišką priedermę.

Linkėtina, idant kiekvie
na lietuviška šeimyna butų 
šviesi, veikli, santarvinga,

Žydams pasirengus į ke
lionę, Egipte pasidarė išgą
stis ir nelaimė. Visuose na 
muose išmirė piringimiai 
sūnus tuo pačiu laiku. Egi
pto visuomenė, kaltino savo

pradžią perkeldavo viena 
diena vėliaus, idant nebūtų 
dviejų subatų pagrečiam. 
Per Velykas visi darbai bu
vo uždrausti taip pat smar
kiai, kaip ir subatomis.

šalies vyriausybę, kad, be-j Praėjo daug amžių nuo to 
reikalo neišleisdama paverg i linksmo pavasario, kada žy-

idant joje bujotų Kristaus 
ir savosios žemės šventa 
meilė draug su tvirtu, nuo
širdų pasiryžimu išgelbėti 
tėvynę nuo bado mirties ir 
iškariauti jai laisvę.

Duok Dieve, idant sekan
čios, ketvirtos, Velykos su
tvertų mums taikos dainą, 
nušluostytų ašaras, sustab
dytų kraujo upelius ir įkū
nytų musų tautos teisingus 
ir neužgęstančius troškimus.

Tuomet, tai bus tikrai Ve
lykos ir karės nuvargintas 
pasaulis draug su iš numi
rusių prisikėlusią Lietuva 
džiaugsmingai galės giedo
ti:

“Linksma diena mums

tos tautos, traukia nelai
mes ant savo šalies. Nu
sigandęs faraonas leido žy
dams išeiti.

Grįžtant pavasariui, po 
žiemos atgįjant gamtai, 
džiaugsminga žydų tauta su 
dainomis ir giesmėmis iške
liavo iš Egipto, iš vergijos 
namų. Veikiai išėję iš der
lingos Niliaus klonies, jie 
pasijuto tuščioje tyrumoje. 
Tik štai debesis kaip augš- 
tas storas stiebas atsirado 
ties jais. Jis slinko pirma, 
o jie ėjo paskui. Jie Ąjo į 
rytus. Jo šešėlis juos sau
gojo nuo karštų saulės spin
dulių, kurie pietų šalyje ir

dai išėjo iš Egipto. Rymo 
kariuomenė pavergė visą 
pasaulį. Pompėjus atvedė 
savo legijonus į Palestinos 
žemę ir užėmė ją. Rymo 
imperątorius nežv^ą Erodą 
paskyrė karaliauti žydų že
mėje. Ciecorius Tiberijus 
atsiuntė į Jeruzolimą savo 
valdininką Pontijų Pilotą, 
kad laikytų žydus paklus
nybėje. Izraeliaus tauta 
neteko savistovybės.

Jėzus Velykų Avinėlts.

Joje atsirado Mokytojas, 
paskui Kurį žmonės po tris 
dienas vaikščiodavo užmir

prašvito!”...

pavasario metu būva smar- ^dami pavalgyti, norėdami 
tik klausyti Jo pamokslų. 
Ant Jo išsipildė visa tat, ką 
pranašai buvo sakę apie bu
siantį Mesiją. Jis gydė 
aklus ir kurčius, Jis grąži
no sveikatą raupuotiems, Jis 
prikeldavo numirėlius. Vė
jai ir bangos Jo klausė. Jis 
įjojo į Dovydo miestą ka:- 
po karalius. Žmonės tiesė 
Jam ant kelio savo rubus ir 
medžių šakas. Tik Jam pra
jojus jie patyrė, jog Zaka
rijo pranašo jau buvo apra
šytas šitas atsitikimas pirm 
kelių šimtų metų ir pami
nėti asilo pataitė ir asiliu
kas ant kuriųdviejų Jis 'jo
jo kukliai.

kus.
•*• M..*'* X

Žydų Velykos.
Žydų išėjimas iš Egipto 

tai pirmutinis atsitikimas, 
kad pavergtdji tauta atga
vo laisvę. Istorija nežino 
senesnio panašaus įvykimo. 
Izraeliaus tauta pirmutinė 
pasaulyje gavo paragauti, 
kaip saldi laisvė po vergi
jai. Iš džiaugsmo izraėliu- 
nai pasiketino kasmetą mi
nėti savo išėjim/o dieną. Tai 

buvo 15 diena pirmojo jų 
mėnesio, kuris vadinasi Ni
zan.

Pusantro tūkstančio kar-
K. G tų žydai šventė savo pal'iuo-

______________________________ 1___  ■■■■ I M !■■■■— _ ....

Bet dar nebuvo išsipildę, 
kas pranašų pasakyta apie 
Mesijo kančią.

Tik štai tautos vyriausy
bė Jėzų suima, suriša, paso
dina kalėjiman, nuteisia 
ir kojas perduria vinimis, 
kaip Dovydas buvo pranaša
vęs, bekaldami prie kry
žiaus; drabužiais pasidalina, 
ir meta burtus, kad žinotų, 
kam teks megstinis ir rū
bas. Viskas įvyksta, kaip 
buvo parašyta 21 psalmėje 
pirm 1048 metų.

Jėzaus kraujas tyška ant 
žemės!...

Saulė aptemo, mėnuo ne
pasirodė, uolos plyšo, slap- 
čioji Bažnyčios vieta atsi
dengė, nes uždangalas par- 
plyšo nuo' viršaus iki apa
čiai. Seniai mirusieji žmones 
pasirodė mieste ir sakė, kad 
mirė Alesi jas, Dievo siųsta
sis mokyti žmones, ir juos 
atpirkti iš dvasių vergijos.

Tąja pačia diena, kada Jė
zus mirė, žydai valgė Vely
kų avinėlį, kaip Jis nužudy
tą ant dviejų sukeistų me
džių. Raštininkai ii* moksli
ninkai negalėjo džiaugtis 
Nazarėtiečio mirtimi. Pana
šumas tarp Velykų avinėlio 
ir Jėzaus mirties graužė 'jų 
sąžines. Įkyri mintis skver
bėsi į širdį: Jėzus buvo Die
vo Sūnūs tapęs žmogum, 
kad pasaulį išgelbėtų iš dva
sių vergijos. Kaip Velykų 
avinėlio kraujas Egipte iš
gelbėjo žydų namus nuo 
mirties, taip Jėzaus kraujas 
gelbsti žmones iš dvasių pra
žūties.

Jezaus atsikėlimas.
*

Netikėdami savo mintims, 
bet bijodami jų, farizėjai su
laužė šventę, nuėjo pas Pi
lotą prašyti sargų Jėzaus 
kapui daboti, kad kas blogo 
neatsitiktų.

Tik štai subatos šventei 
pasibaigus, kad išaušo pir
madienio rytmetys, pasklin
da garsas, kad Jėzus kėlėsi 
iš numirusių. Pati sargyba 
skleidžia tą žinią ir liudija 
ją. Mokslininkams ir poli
tikams rūpestis skaudesnis

(Pabaiga ant 4-to pusi.)
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už visus buvusius: reikia 
perpirkti kareivius, kad per
mainytu savo kalbą, reikia 
a li.o.ų įt-kinti, kad nc- 

l t. a ą jiu.is i -Ciuo i, t
a n--.; a aug piidgų. 

“j._us kėlėsi iš numiru
siu,” sako apaštalams par
bėgusios nuo Jo kapo mote-

“Ta’p iws r akė anga 
r ' a5 a: Ju" dar.” A pa* 

kalei netiki moterimis. Ka
kurie ^etiki nei savo akimis, 

kn’ų gric. nuokalnia su- 
r.;-jįw,ap su gyvu Tezum pri-
Vorv;0 -no- u»’‘pa7'Tit' įvvku- 
r.; "Mtikima.

KRISTUS Iš NUMIRĖLIO 
PRISIKĖLĖ1)’.

Sveikatos Taisyklės. : daugiau jamo oksigėno ir už- saugoja dantis nuo puvimo, 
tat jis sveikesnis. > Maisto vertė nepareina nno

nckT6puoldt.įŽtt,,Sybis’..l’'!t nuo s’ststos 
Pirko nnriios

.x..u.iais, bukit tik tiltu my, kurį mes tegalime įgau- 
. i.iuuiviai lui'uu, kur iš auvu l- Vienut ariu Kristui) tėra 
putės pastos vienat tiltu sa- tik pusėtina, nes nemirtinga | ' —

i vo įped-niaras ir t.t. Vietoje 7* tik vidujinė pusė, tik,.-------- ------------------------------------  greitai. Tas kenksmu,,;! Kvė-, ,. .
'gvveiumo ir nemirybės —| nekūniškoji dvasia. Kristui: Kadangi žiemą didžiumą puolate retai, palengva naudingesnė organizmui, negu

Nevalgykite perdaug. Paniro svaro atbūto
Kaikurie žali vaisiai ir dar- 

Dnktarai jau seniai patė- Kovės turi savyje noabėjotin&i 
bei 

urių 
mes

No. 73. N e kuomet Pusė uncijos sviesto beveik

1 Irma kaitą gyvybe visis- :;ai nesįbaįgįantį tdtų eilė.' gi v J s iš k a i iš numirusiu- dienos praleidžiame šiltuose P 6 
tai yra apga ėjusi uurtp ~e gtatoini neveltui; V prisikėlė. kambariuose, tai irgi privalo-!
k nn oii-ioii.*! . . vi ln Iz/hto ' m ' 1Kep..x-aujanti taip jų kova, 
tarp gyvosios d vatuos ir ne- Z
2 \ V b Iii <..02, A&’
a u u j pa ainio vv 

istorijų. Nors ir daugelį ap 
galėjimu galima buvo suras- 
t gyvybės dvasiu prieš 
Kr ri ui * numirusių prisi 
t-'linrt, te*iaus, visi šie ap- 
n aĮėjima i buvo buvę nepil
ni ir nev’sieki, — tik pusei i 
n', ir po kiekvieno 
M pavykdavo pris

.J v SU. šiuo m.riuoįu keliu iho nešioti plonus, lengvus
js n ne tverianti dvasia prie jiems bekalbant, Jėzus Jj-akužius. Išeinant laukan rei-! kad žmonės paprastai j naudingą syvų. Verdant bi
‘kl L SU' p ,,vilto įui tikslo. Bet ko- ^jęs tarpe jų t»rė: ramybė juras: Uia u2sivįiktį viršaus šilto- vnlCo daugiau, negu reikia, kepant jie nustoja kaikuri 
ver.ufcu tl ,i baiil;ai tur žengt pci. '“.‘į““, m snhis. ,l\r4ivalgymas kcnld. sveika- dalclii!. Užtat kasdien m<J1 jJU.in.ai tur žengt per įę jr nusigandę manė regr 

užmirštus karstus, ir jeigu dvasių. Jis gi jiems tarė: koj Nevartokite mažų.
;os tikslas yra geras, tai nusimenat, ir kodėl šio. mintįs^gj ̂  skrybėiių bei kcpū.

• - ioų keista priemonė: Pc”*'ma l Jūsų sirdis? Regite Mano . * *, .«*
’ i > uir^ma- mimus a 'kas ir k°jas’ ~ j°g tai ASai rni* ^°S nePr^eu^zm Sanetl*

‘ J " pats Palieskite mane ir pažiūrėt nai kraujo į viršugalvio odų ir
,y , e.it-to apmau as nca dvasia neturi k u- delei to galima greit nuplikti.

jSe! faiOji tananiuji gyvy- nu ir kaulų, kaip Mane Minkštos liuosos skrybėlės

tai. Perdaug valgio prikimšti 
spau- viduriai nesugeba visa ko tin

kamai suvirškinti ir tas daž
niausia būna priežastimi gan 
sunkių ir pavojingų ligų (vi
durių ir t. t.). Reikia atsito
linti nno valgomojo stalo be

jausmo, apyalkiai. 
kad tik valgis 

galt padidinti jūsų svarumų.

privalome valgyti ir žalių val
giu-

Krakmolinius dalykus, kaip 
antai: bulves, reikia gerai iš
virti bei iškepinti.

Kaikuriuos valgius (žuvie
nę, bulvės ir t. t.) gydytojai 
gina valgyti nevisai išvirtus. 

Apart krakmolinių valgių panaivumus. regimai, . IIVJ„
es gvvvbės formomis pa- Ja r 11111 les ar yra pa8 Jus 5ia koks-nors vai-j Praleiskite. dalį. dienos ®v^c^as oras» mankštymąsis, i turtina dažniau vartoti: salo

dalį iškep- mo'nlinris sntvflrkvmas dienos cnKamoocanUo i.iOKtiiL.uiai ima -vv+v-ti ir po remti tikra sa- tiuveikiniąs iš salies gyvo- 4V
a 'm v*r"mtvste Koksai dide- R’os dvas.OS, O tiktai JOS tos žuvies ir korinio medaus. Ir .... 1 ""*•
u lis romynni buvo svvvbPs prisiruošimas prie imdamas valgė prieš Neatsižvelgiant į tai, koks; aipo-gi 
ų is. r arimai, buvo gyvybes ,, /T . VY*V ««__-„'nne sve

gis? Ir jie davė Jam
supiabii ir bcnų ir uauy 
praeitį. Keturis šimtus metų
zyaai vergavo .Egipte; tos awBumos, kuomet tarp 
vcigijos užbaiga buvo aukos snrtinmisios

tikro ve kimo. Šio veikimo 
neorgarvškos pradžia reikalauja kaipo

JUOS.

tviiulio kraujas. Daug au »npdecros snužo ir sukrutėjo avo ^’yg08 protingos esy- Kristų^
.i k LuK - .......... ----------------

P

rcguliaris sutvarkymas dienos ta-:, agurkus, salieras (cele 
nemažai prisideda ry), špinakus (spinach, Stare 

(Luk. XXIV. 36—43). oras butų kambariuose, visjPrie svarum° padidėjimo.

tiek jis yra netaip geros, kaip j Dirbantiems fiziškų darbų
Dvasinė jėga iš vidaus lai- iauke.

liūs (asparagus), paprastus 
kopūstus, žyduolius kopūstus 
<car.Iiflower), batvinius ir bu-judant reikia daugiau valgyti,

paniurusioje ncgU tiems, kurie mažai juda, !^?‘‘a,'’.SV0^U?US’ m<^ Pa"k tui'.G tilksta kis o-vvu npvbių miriadai, pir- radimo viršuj gyvu-. doriška' begalinė ,tln gIĮ°Į® . *~~ ,'7" į“?"*’ stemokus, nenunokusių žir-
Vu vabtybės. Ariu žmogaus i :'?*’ ao“SKa- . e’ dienoje apskritai oras lauke protiškai darbuojasi. Jeigu j . ų- u.
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• cf f rganišk’ems tikslams 
"•,-irkti. Ir vienkart koks 

cm1 i n s ir vis augantis pa- 
’eki turtingumas, koksai 

i- 'ary—o gilumas ir tik- 
I i\gų sąrangų drąsumas 
v"dedant nuo smulkiausių 

zoofitų ir baigiant tropiš 
k"
-”'1 žinais. Bet mirtis tik šai 
t si i* viro šito puikumo: ji- 

i’rerrtė; ^ui’uis pave k- 
k ' :v simboliai jos nevilio- 

primai ir p^anašav/raai 
V O

u v e i k i m u- j"vbCs fiz ško buvim°5 ~ iš mo ore.
“V slab kas svyruoja te- !numirgliV prisikėlęs Kristus Vaikai, kurie dažnai bėginė- 

kanėiam apsireiškime' Jus yra daugiau, n e g u ja soduose, kiemuose, parkuo- 

"žtvirtinkit galingame su-
anyme” seko dainius.

užtenka. Tarpe pusryčių, pie
tų ir vakarienės geriausia nie
ko nevalgyti.

i Prieš sunkų darbą valgyki-
dvasia — dvasia neturi se ir tt., greičiau imasi moks-i,e uk , gi;>

...v______ ___________ ,™n? lr kaul’!. dvasia nėra- lo ir daug sveikesni. - kin; snvi^kinamų valgių ui. nmUU
Kova gyvybės su mirtimi gau-a maisto; kaipo dvasia,. Ypatingai naudinga ir «u-!^.gį Tengkite sukilus ir'nn-ik’į"‘2?“, 

žengia į nauję iru nuo tų z i a m s į k u n y t o , i, ailgusiems, pasimankštyti, Pa‘ | vargus. Naudingiausia tuomet 
iką, kuomet ji varoma es>- ;Kr pfus su V1SU vldu3cs Psl~ kmti tyrame ore. Jeigu dirba- Mi<rw+; ,Ttl;o;„ovalgyti vaisius ir

•ramtykite.
Negana žinoti kų valgyti, 

bet reikia dar mokėti kaip val
gyti. Nemokant tinkamai val- 

vartoti jis tampa netaip 
tingas, o kartais net ken-

Pirmučiausia, reikia valgy- 
darfovM Pamažu, nesiskubinant, riri- 

‘ tai. Antra, pirm nurijimo's augmenijos ir gyvijos Hų net k gyvenančių ir mir-1rh^kos, P^numu te sėdėdami bei apskritai maJpaiengvinimui darbo patarti- .... . . . . ,
Rot kirtis Bk sU ^n<ių, bet dar manan-ių LU??’a ir. V1S.a.8 fl,Z1Sk°S bu_ judate darbe, tai eikite į na iaikas nuo laiko nevalgyti kiekvienų kųsių privalote kuo-

ic grtybę ir mirti. Šitosk iTPs be P»‘ dari., pėsti arbagrįžkite pėsti.
abmų apribojimų. Vis- 1 Miegokite tik prie atvirų

k m

Per.- ".aža pasakius, kad 
ykų diena yra laisvės

ip, ji aitvės dn
brt drauge ir gyvybės 

pergalėj mo diena. Ateis lai
ka J m riies nebus. J e 

aip f u laužė Jos pančius; iš 
plėšrių jos nagų ištruks jos 
pagriebtosios aukos.

Viskas susideda, kad Ve
lykos butų linksmos. Jų 
pradžia — tautos paliuosa- 
vimas iš verg jos. Jų reik
šme — Kristaus atsikėlimas 
iš numirusių. Jų laikas — 
pavasaris, kada gamta atgį- 
ja žiemos pastyrimui pra
ėjus. Ir istorija, ir religija, 
ir oras, ir mintis, ir kūnas 
turi kuomi pasidžiaugti.

Bažnyčia tuos linksmybės 
jausmus suėmė į vagų ir iš
reiškė turiningomis Atsikė-

g ažumas — tikJai mar
oka di i uždarga ant nuo- 
;'s'au*io lavono. Bet ar- 
g Ja nemirštanti? Vi-

ūntvse nėra dar pcrgalėji- 
'o, ket Jose yra butini i rei 
a irgas nuvcikinio įrauk s. 

J įgaus manymo milžinai, 
■ (.įeit Pytų n Vakaru is- 
intingicji, ruošė apgalėji

pietų.
Vasaros laike reikia valgyti

sr.niikiausiai sukramtyti. Blo
gai sukramtytų maistų pilvas 
netaip greit suvirškina, o kar
tais jis lieka visai nesuvirškin 

aigi, ture- 
danu burnoje kokį nors kąsnį, 
visuomet atsiminkite, kad juo 
gerbiu jį sukramtysite, juo 
jums bus sveikiau.

Ir skystimus srėbkite išpa- 
lcugvo, retai, nerydami gur
iniais. Negerkite vandens kuo
met jūsų burna pilna valgio. 

Jeigu gerai sukramtote, tai

? gyvas Jame užsilie- l&agų.
bn viskas m rtiPgas ap- Daugclis mos, darbo laiko sutcikia knn'ai karštj> I“ neoa v,sa, i

p,l„a, ,r g-lutinm. TOtari pr„gos kvėpuoti tyro., 5;ltoie T4sarojo ,nažiatt rci. .>* 1>and'f-, T

mažiau negu žiemų. Maistas

aroje
,nu ;om,rs visiškai mirties ortl- Ypač gero oro stinga fa- ka|inga kunui karščio.
pgaiėjimu Kristaus iš nu- ^rikliose. Bet naktį kas kita. 

ą. Bet j e nebuvo mirties ūrėlių pr sikėlimas tuorn ^es trečių dalį dienos pralei- 
pgalėtojais: „ie yra mirę ir pačiu yra proto isiviešpata- džiame lovoje ir miegodami 

"on-v-tinis apsirkimas! Ji * miminisiųjų — neprisikė-fvimas pasaulyje. Jisai tėra beveik visuomet galime turėti 
odos nemirštanti nuoša-l’5' Užtenka pam nėjus tik i stebuklas tik toj prasmėje, užtektinai šviežio oro.

’iriam žv ’gsniui, iš lauko'du didžiausiu. Buddos mok- kokioj pirmas naujas ko- Visi langai miegamojo kam- 

prsės, — tyrinėtoju’, laikan-
Jas ištikro buvo n u o k o- -nors apsireiškimas, kaipo bario privalo būti plačiai at- 

ats'sakymu; jis nepaprastas :r nematomas, dari per visų dienų ir naktį.*inm naują akimirksnio gy-!"°
vvbę už senosios tąsą. Sako- skelbdavo indiferentizmą stebina ii‘ priverčia s te- Šviežias naKues oras jums_r 
-a apie m’r&tančią ir nuolat, P™ gyvenimo ir mirtes, ir b ė t i s. J ei mes užmiršę neKe^- «e ingai 
rimstančių gamta. Koksai , ° ‘ mirimas niekuomi neat- apie visuotino proceso pa- labai naudinga. Pripratę jus 
mieš žodi nusižengimas! ® žymėjo. Sokratas nebuvo sekines jo visumdj, seksime ir ziemQ mielai miegosite prie

7. Nevalgykite daug .mėsos 
ir kiaulinių.

Maistiniai •valgomieji daly
kai dalinas sulyg savo sųsta- 
tos į dvi dali: protejinus ir 
karbonhidratus. Žmogaus or
ganizmui reikalingi ir tie ir 
kiti. Jeigu mes vienų suteiksi-

... , labai naudingi sekantieji vai-,me organizmui, o kitų ne, arba ;ai. vaWaį bulvėSj Jduonai 
vienų suteiksime perdaug, o

Teigu tas. kas šiandien gim- 
<stn — nėra tas-pat, kas va
kar vra miręs, o kas kitas

atsisakęs nuo kovos, jis ve
dė ją garbingai, ir jo miri
mas buvo g a r b i n g a s

tiktai įvairias nžtujas jo sta- atdarų langų. Kas visų naktį 
dijas, tai jų kiekviena pasi- kvėpuoja sveiku oru, tasryte 
rodys stebuklu. Lygiai taip, 3aučiasi geriau išsiilsėjęs ir

tai kame gi čia atėmimas?'P pašali n ima s į nepa- kaip pirmo gyvajo organiz- smagesnis darbe.
siekiama priešui sritį, bėt mo atsirad mas tarp neor- Žinoma, jei gauto miegokite 
apgalėjimo trofėjai visgi Ii- ganiškos gamtos, kaip pas- ore’ dar sveikinus. SiameTš nesuskaitomos daugybės

akimirksninių mirtingų gy
vybių jokiu budu nesusidės 
viena nemirštanti.

Gamtos gyvenimas yra 
mirt es sutartis su ne
mirtingumu. Mirtis imasi

kui pirmosios protingos esy- atvėjuje paimkite šiltų drabu- 
bės atsiradimas viršui vai- užsikloti, kad nepersižal- 
stybės nebyluojaneiųjų bu-.dytun1^*

kiama, ta; proto jėga neuž- vo stebuklas, taip irgi atsi- . ^uo musių ir uodų gerian- 
tektina mirties apgalėjimul: radimas pirmojo visiškai 8iai aPsl engb tara tikrais tin- 
tiktai dorinės jėgos beribiš-1 dvasiško ir todėl nepriklau- Aleliais,

ko pas šių priešą.
Jeigu fiziškoji jėga ne

išvengiamai mirties nuvei-

kitų permažai, tai tas bus ken
ksminga sveikatos reikalams.

Labiausiai išsiplatinusieji 
protejinai yra mėsa ir kiauši
niai. Šiuos valgius žmonės var 
toja labai dažnai ir tokiuo bu
du tųjų protejinų musų ergą 
nįzmas dažniausia gauna dau
giau negu reikalinga.

Gi, organizmo nesuvartoti 
protejinai pūna viduriuose, 
pavirsdami nuodais. Kepenų 
ir inkstų darbas tuomet padi
dėja dvigubai, nes jiems rci*

' daržovės, riešutai ir 1.1. 
Geriausiai visiškai nevarto

ti pipirų, mustardos, ‘catsup’ 
i ir kitų aštrių prieskonių.

(Daugiaus bns)

MOTERIŲ DARBININ
KIŲ SKAITLIUS 

DIDĖJA.

limo apeigomis bei jaus . .
mingomis giesmėmis. Vely-171888 individualybes ir te 
kų prefaciįoje dar skar ’ nemirtingumui tik
k, t k pci-Kęstų sopulių ai-“Z 
dai, bet jau virsta džiaug-

B. Kėvpuokite giliai. TOpinties prašalinti tuos
— pirmgimio <5 mirštančių-1 Visuomet kvėpuokite gilioi, nUodus. Tiedvi kūno dali du
jų — buvo stebuklas. Jei Pamazu» reguliariškai, per no-: jnaį jabaj nusilpsta besigruni- 
stebuklais buvo pirmykšti 8i* Vengkite kvėpavimo per i darni sn nuodais ir kartais jų

laimės linksmybe. 
Vrrpai ir vargonai atgriebia 

ii\ sutarė su

smingos

sau visus gyvenančiuosius, kūmas teduoda gyvenimui sančio nuo mirties žmogaus 
absolutų pilnumų, prašalina 
kiekv-enų išsiskyrimų ir to-
delei neleidžia gyvam žmo- ____ _____ ____  ___  ...
gui galutinai išsidalyti į dvi mirties apgalėjimai gyvybės burnų. Jeigu jus kartais kvė- 

atskiri dali: nekūniškųjų
dvasių ir įrstantį kūną.

savo balsus 
'z’noniu
<t i ild 1U J i

irdimis, ;ricfla ben-

kitnr brokams ku

tam pavieniam augmenim ar 
gyviui lemta neišvengiamai 
žlugti kelioms valandėlėms 
praslinkus, bet šioji augme- 
n škumo ar gvviŠkumo for
ma, šis organizmų pavidalas 
ar veislė pasilieka. Dievo 
ou: ?L-, • -• gr/oms < -

puojate negiliai, tai dalis 
plaučių neveikia ir orgoni-

visados, bet ypatingai Vely
kų laiku norisi tų linkėjimų 
išreikšti. Dieve duok, kad 
neužilgo ateitų ir Lietuvai 
Velykos, kada ji galės tapti 
laisva tauta!

'bėms ‘‘veiskitės, ir daugin- bV savo dvasiniai jėgai; to-

jėgomis, tai privaloma ste
buklu pripažinti ir galutinų

Kryžiun prikaltasis Žmo- jos nuveikimų. Bet tai, kas ZTnas nc daug gauna
gaus Sūnūs ir Dievo Sunusjrodosi stebuklu, mes s u-ĮJdegio), kuris buti- 

apleištas žmonių ir Dievo,
tečiaus meldęsis už savo 
priešus, ’štikro neturėjo ri-

Emilija Msškauskienė pa
bėgusi iš dvaro Skara'tiš- 
kės, Aidlavos par., Raseinių
aps., Kauno gub. paieškoĮ_J.___
savo sunaus Jono Meška u-! i) vi. 
ako. ' > (kas.

kitės ir pripildyk't suvim 
žemę,” mirtis apverčia savo 
naudon. Veiskitės ir daugin
kitės ne tam, kad praplatin- 
tumėt ir užlaikytumėt per 
amžius savo gyvenimų, bet 
tam. kad kuogre’čiau ding
tų mėt, kad butų kam jus ap
mainyti ir pakeisti, pripil
dyk it žemę savo mirtingais

dėl jokia Jo esybės dalis ne
galėjo palikti mirties nuvei
kta.

Mes mirštame todėl, kad 
musų dvasinė jėga, surišta 
viduje nuodėmėm's ir gei
duliais, pasirodo neužtekti- 
na užgriebti, įtraukti vidun 
ir perkeisti savin visą musų 
paviršutinę, kūnišką esmę;

p r a n t a m c kaipo visiš- ®ai rojkalingas musų gyvybei 
kai gamtiškų būtina ir pro.! b* sveikatai palaikyti. Juo ty- 
bngą nus’dayimų. .Kristaus (rcsms Ir ^’^esnis oras, juo
iš numirėlių prisikėlimo tie- ( -------------------- '......—--
sa yra visiškai pilna tiesa, gyvenimas tobulo, teisybės 
netik tikėjimo tiesa, bet irgi žmogaus gyvenimas. Jei 
proto tiesa. Jeigu Kristus iš toksai gyvenimas nebuvo

įstengęs nuveikti priešų, tai 
kokia gi viltis pasilieka atei-

neįveikia. Tuomet žmogus su
serga ir gali numirti. Taigi 
nevalgykite perdaug mėsos ir 
kiaušinių.

Nemanykite, kad tik misa 
suteikia sveikatų ir jiegas.

Kur kas mažiau valgykite 
mėsos, negu dabar valgote.

8. Valgykite įvairios, rų’t >a 
maistų.

žmogaus organizmas reika
lauja įvairios rųšies mauto 
produktų.

Daugelis perdaug valgo 
minkštų valgių. Nuo to gadi
nusi, silpnėja danlįs. Kieti da
lykai, kaip antai: plutelės, rie
šutai, padžiovinti piragėliai, 
vaisiai ir tt. labai naudingi,

( oiuicctieut valstijos darbo 
biuras nesenai paskelbė mo
tei iu ir merginu darbo są- 
lygas toje valstijoje. 1915 
u- 191G metais Connecticut 
valstijoje be paliovos siau
tė streikai. Šituose žymią 
r»»lę lošė ir moterįs, kurių 
daugelis dirba audiminėse 
dirbtuvėse.

Ypatinga tas, kad vedu
sių moterių darbininkių 
skaitlius žymiai auga skal
byklose, restoranuose, sal
dainių krautuvėse, vaistinė
se, prie telefonų ir net amu
nicijos dirbtuvėse.

Daugelis moterių nakti
mis dirba dirbtuvėse, o die
nomis atlikinėja paprastus 
namų darbus.

Solovjovi

numirėlių nebūtų prisikėlęs 
jeigu Kaifns pasirodytų tei
singas buvęs, o Herodas ir'čiai? Jeigu Kristus iš numi- 
PiTotas — buvę išmintingi,'rusjųjų nebūtų prisikėlęs, 
pasaulis pastotų beprasme,! tai kas gi kalėtų prisikelti, 
blogybės, apgauliojimo ir Į Bet Kristus iš įnimirusių- 
mirties viešpatyste. Kova ių prisikėlė!

jai atpuolus musų Įgimtoji ėjo ne apie kieno-nors gyve- • ' (Iš organo lietuvių kata- nes juos bekrnmtnnt sutvirtė 
Velykinių; neniirvbė (prieš tų paskuti- nimo panaikinimą: bet apie J>kų jaunuomenės “Atei- ja dantis.

* ni is numirusiųjų prisikėli- lai, ar pasibaigs tikras tis,’’ išeinančios Europoje).! Kieti produktai taipo-gi ap-

■z

f

Zofija Dombrovzska, pa
ieško brolio vaikų. Antano iv 
Onos ir Antano ir Liudviko 
Poviukų. Visų viršminėtų 
tremtinių toks adresas: Rus
sia, gorod Toinsk. Malajo 
Podgi rnaja uliea, <l<»m No. 
18.
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BASTUOKLiy VELYKI
NIAI ATSIMINIMAI.

inu; ir niekinamą motiną, švaistčmis, uesykį kryžio-
j Budelių Įniršimas buvo taip kai ir kiti priešui piešė nm- 
didelis, taip žiaurus, jog'su turtus, degino kaimus ir 
rodėsi, kad jie pasiryžo nuo j pilis, bet tokiu nelauirų. ko
ketuos skritulio paviršiaus kios dabar aplankė, gal dar

’ '■‘•'“V.' “ll išnaikinti netik tauta, kai- niekuomet lietuviai ncrogė-prasta diena. Beveik visi ...... • x- • « x-v . . . .. po politišką orgamzativį I jo n nekentė,toje dienoje jaučiasi paki- f 1 , f . . M*, . . t • • j kuna, bet kaipo žmones.Iešmai, vortesmai, visu dva-i . 1 , .. i. iv, . skirianciuosius nuo kitušia darosi švelnesne, gėrės- a- , v v -• i j- tuo. Kad lietuviškai kalba, nč, labiau bjaurėtas kasdic-, T .... ,d . 1 . mvl Nemuną, dainuoja a-ninio gyvenimo purvais, .• ... . . .. i-.......... v ......... j
karščiau pamilsta dorybės ir-*i°.S*n/u skaudu ir verksminga,
spindulius ir jspudiu'giau‘ Judi'‘tduvista .*lnfy<U! tad nKtori gj^euti
jaučia lmksmvbe bei nuliu- • . ,. , J .. . iG tos velykines' įe. ir liūdnuose muzikos to- . , ....
dimą. \ J .• u • Igarsai -dar labu...’ • . . nuošė, ir tylioje maldoje.! , ....Velvkn šventė—atsimini-* - . . , " .... v i skausmus, nes tai atsimini-veijKi; s\eme ais.nuui Zo(j.>iu sakantmi|ijonu aša-1 _ .. ’
mŲ švente. Kaz kodėl to-|roinjs ir skurdu mes rašėme 
je dienoje žmogaus vaiden- pastarųjų mctašimėių visus 
tuvčjo nejučiomis gema ei- savo istorijos lapus, krau
lių eilės praeities vaizdų,j ju° plūduriavo visu u'ja- 
tveriasi ryškus pragyventų .na betuv\be.
valandų paveikslai, praėju- Žiauriai ir neteisingai
šių Velykų iškilmės. Pas persekiojami ir ubaginami 1, Giliaį už.sįniųšt.ęs varguo-i 
mus, kaipo pas lietuvius, 'lietuviai, negalėdami pakų- ps darbininkas simkniubęs i 
velykiniuose atsiminimuo- yz-riobikų plėsiojo si i :,.rj(. nuolatos ūžiančios ma- 

L ,i,no ' jmimnkavimo, su pilnomis .šiuos api(. Ve!vkas pralei-
se yia daug bendrybes, m-.krutin-mis SOpulių keliavo. ktas jauuvslt-.je nivlimame' 
siskese vaidentuvėse atsi- svetur. nes krauju už krau- lsodžiuj(, šventosios pakrau-’ 
randa galybės panašių vaiz-.'ją nenorto mokėti. i tyje. Sapnuos pragyvent
dų, bet. deja jie dažniausiai Kaip benamiai valkatos, i tas valandas gražioje tėvy-

Velykos iui didi ir nepa

lr prisiminus tą viską, 
pažvelgus j tėvynės ir. savo 1 
asmeninę praeiti taip daro-!

giesmes 
garsai -dar labiau djtlina 
skausmus,
mų šventė.

Prisiminus, kad šiandien
Velykos, iš fabrikų, kasyk
lų, iš svetimų vietų kur 
musų skurdas atvarė, verž
tis ilgėsiu pilfrn njintis prie 
savųjų.

0H& ii «—
imane dabar stovėjo žmogus suiliųcijųs, kuri privalėjo iš 
baisiausiu veidu, nuo kurio tikti šiuose laikuose, bet ji<
vai!.ai bėgtų su išgąstingiau
sia kliksmu. Apatinė dalis 
dirbtinių sąnarių buvo juoda, 

laikėsi kūne vieno colio1 • ’) 1

pe
gal nei sapne ne sapnavo, 
kad ši revoliucija baigsis 
tokiu budu.”

Kad vokiečiai keletą kar-
gilumoje. Daktaras man aiški-1 tŲ mGghK) atskirai be kitų
nu: “.šisJ yfiei(n’iua tcbėra sy-j talkininkų susitaikyti su 

k k vas tik ačiū Dievo Apveizdn! tisais, tai apie tai dviejų 
ir geram gydymui musų kuri- nuomonių negali būti, o du 
ikonc ligoninėse. Jj sužeidė jįems vos vos fįk pC_ 
vokiečių kulka “duiii-dum,* jpaVyko įkūnyti savo užma-

ikuri sprogsta pnlytėjus kaulą.
Jam ši kulka ištaškė kairią 
akį, kaktos dalį ir kairiojo 
skruosto dalį. Mes jam padir
bome akį ir sukabinome ją su 
stinganeicinis veido dalimis. 
Veido dalįs padirbtos iš juodo 
kaučuko, kurio paviršių nuda
žėme spalvomis harmonizuo
jančiomis su norrnališku žmo
gaus kunu. Sužeistasis turi da

nvnia.* *
“Viduje 1915 metų vasa

ros, — skaitome “Indpen- 
dent’c” — rusų armiją iš
ginus iš Lenkijos, Vokieti
ja turėjo prirengtas taikos 
sąlygas su Rusija. Caro 
rūmų intrigantai ir vokie
čiams palanki vyriausybė 

Į jau buvo viską, prirengę bu
siančiai rusų revoliucijni.

tokiu prietaisu ir gali juos! ,.., ,,.V(,|ill(.i j., n.lluC
mainyti, kaip tam/ta apykak-jpa)i ka(, turft)J

*eb ’ i kuomi pateisinti save prieš
Daktaras Coulomb rodė ko- 'c-vilizuot:j pasauli ir talki-

respondentui daug žmonių su 
netikromis akimis ir veido da-

ninkus už seperatišką su

pagimdo tik gilų sopantį at
sidūkso jimą: “Dieve, susi
mylėk!”
nimai kraujuoti, paniurę, Į’, 
liūdni, kaip laidotuvių pro

Marija Magdalena pažino Jėzų atsikėlusi iš numirusių 
kaip vagįs slaptai naktimis nėję lietuvis žemdirbys da- ir tarė: “Gerasis Mokintojau”. (Jon. 20, 16).

“* sitaikynm su vokiečiais 
ILv...... Vienos kareivis neturė-: suokalbinjukai nt~
įo netik akies tr antakio, bot |>1]vo tikrj , jauriam
ir viso skruosto (žandas), v . . .x • • ,(žandas) 
Taip baisios būva karėje žai
zdos!

žygiui pritars armija, kuni
gaikščio Nikolajaus Nikala- 
jevičio vedama. Užtat nu- 

Dr. Coulomb’o krištolinės tarta jį prašalinti nuo vy-

mos bėgome prie rubežinių ’ bar kasantis kur tai pože
Musų atsimi- Į stulpų peržegnoti savo gim- jnėse • svetimiems turtą, žodis kilęs iš vardo, vienos Net aiųs įgudę gydytojai su

tinę, žemę ir atsisveikinti su Apie velykinius margučius, Mabmeldiškos teutonų die- geba padaryti taip, kad sunku
ja gal ant visados... Šlamu-[ apie gimtinio miesčiuko ' aites, kurią anglai ir saksai jas atskirti nuo tikrųjų. Bet sąstatos akįs labai panašios į ginusios vadovystės ir armi

.. , . x T 1 i- 'jo mums banguojamos javu baznvtele storucesfja, kaip musų tautos Ii-1 u ,? ,, v ' v : ‘e . dirvos, “sudie šnabždėjo ąžuolu glcbvrie, kūnas. Tiek mums sknau- , ,. , v • ... . , „ •. ,, , x • ■ , • lapuoti berzvneliai, meiliai darželius nmitvdų daroma, taip vis nelai-! / . ,• +• ... . v . . •
x ■ (rlnurn luLnlinilimui Qvntl- i vi n oi e Iri c? lu/nino t

mingai dedasi musų istori-;f 
jos bėgis. Su žemaičių sta-į. Ji .• v • i i clIVclT*!! ve*rostos Katkevičiaus verks

klevų ir kitados bendrai garbinda- akįs dirbti yra nepaprastai buvusias. O taa sunku padary- jų priešakyj pastatyti carą. 
apie rūtų

mon žemėn sūnų švelnutis nors ligoninėje sn 
ls. I mašinos sutraškinti

Kaip gyvi lavonai ėjome ,i()nrs Inu rankomis.mu, prašančiu ant, keliu ka
raliaus Zigmanto Augusto ĮtarP kaPU tėvų, žuvu-; L' aš pasistiebęs žiuni 
nevienvti Lietuvos su Len-lslV už meilę prie šitų dirvų, -iuos \ elykų dienoje į e 

o užpakalyj švietėsi gaisrai nykščių ponų sviosiai : 
deginamų sodžių, matėsi ge-kviestus langus, kur iš

girdėjosi | varno kampelio tryška šei

. <ę pavasariui nrasidedant
i'i’.'. dievhiiė1 vadinosi Eostr-s.
! Mat, žmonč's tapo krikščio-
I nimis, ale pasila’kė stąb-
įmėldišką i šnykusios šven-
i t ės vardą naujai iškilmei
minėti.

nevienyti Lietuvos su Len 
kija, prasidėjo lietuvių gol- 
gota ir rodėsi, kad jau su 
tuo verksmu ir pasibaigs} ^‘“al kartuvių 
musų galybė, išplėšiusi Lie

rą Coulonib’ą (Paryžiuje), vi-.tikromis chemiškomis reak- nuo vokiečių Petro-
į f.į,,. , ( i ... - . ri kiti dirba akįs iš stiklo. Gi cijomis stebėtinai .gerai nu-įgra(|.} ir Maskvą. Didysis

aį ap_ , T r šis daktaras tame dalyke var- duoda tą akių spalvą. kunigaikštis liko prašalin-
š kiek- į .-- •• i vl<- toja kitokią medžiagą ir jis Minėtojo išradėjo-daktaro tas nuo komendavimo, du-

(Hdzioii naktis. Dulius'ai “. , . . , . i , . , ’

tuvos valstijos ribas nuo n 
Baltijos iki Juodųjų jūrių J1’? ’v 
ir nuo Bugo iki Dunojui. I svtJur 1 
Lenkai gražiuoju pavergę ^c^tbuni 
musų tėvynę įvedė joje į -iilulV sav,) jėgas

Į dūsavimai ir verksmas ap-|mymm<> gyvenimo jauku 
nuogintu ir kankinamu bro-'Uias ir v

Voskrescnije Ghrisfcovo, t daugiausiai ištobulino šią kabinetas yra mažas muzėju3.1 jlla paleista, 
chirurgijos šaką. Daktaro Ten yra surinktos kningos apie ‘-'fas išdavingas valdžiosgyvenimo juuku- .. Į^,.į.-plv Isikėninris -ir- --[as įsuavnigas vaiuzios

arginsiuos nepagir- iCoulomb’° iš krištolo ir ema- dirbtines akįs visose kalbose i (larbas buvo žinomas durnai , • lb‘ klT‘U|> VąiWl ^ueu.1 .. oV. :xT.a; I • p„;A • . ... . __  ,

irado neturiu, žodis vely-,kati -jos nemjri-sie Bet dakta- akįs iš sidabro, iš rago, iš žai- jvvp(i(-> viso je šalyje ramy-
Tokiuo budu vokiečių

mijų. Taigi tlar prieš Kristaus atskiros’ taikos, dclpi
už.kmiiną ’-monė, gyveno su parfą žlugo. '

tos nepavykusios rė

baudžiava ir ponai ištisus 1'• prasidėjo musų basty-. liautis apie savu tėvus, gi-;^ 
metašimčius'mus plake rv- l’° metimus užkam-; nuneš bei draugus, prozų-i ; —
kStėmis ir botagais, mainė įP««8, musu • Velykos tarp dys ateitu s

i. sm... .i-.™ ! svetimųjų. gyvenantis neužtikrintu, ai-įant arklių ir Šimų, skyrė SVf*imUj,J- ,
vaikus nuo tėvų, žmonas i Prisipildė mūsiškiais ki-|*':>*"i rytojumi^ 
nuo vyrų, brolius nuo sese- tat a učių fabrikos, kitatau-į Kaz. G-ino tis.

Svetimais blizgučiais kasyklos ir kitokios jų-
įr jų įstaigos.

1-U. ^vv.»xx„xo
suviliuota diduomenė
smulkesnioji bajorija nusi- Pasipylė prakaitas diirb- 
grižo nuo musų, paliko vie-jščių, mėlynakių Pabalį įjos j

VELYKŲ VARDAS.

Žydų kalboje perėjjimas

-m ;i! mi: n numirėliu šven-

!<■ spėja, buk ras Coulomb gali padirbti ne- vario, išimtos iš egiptiškų mu- į)4> 
kol .ii dar tjp akįs, bet ir veidus. Jo dir- 

buvę paya- btą.'ūat- akįs ir veido dalįs ne
šioju tūkstančiai žmonių. Jis

t'.1. Kadang' dusia seiio'. iš- y-,-a chirurgijos profesorium ir vis: 
kai ''adiuos; vėlė, dėlto, sa- pu n tarnavo prancūzų karino .riu.

menėje. Lž narsumą ir išradi- 
mu.' Pranenzijos vyriausybė ap . ••
dovanojo šį žmonių geradarį

ko, 1 ar ii VeL kų •, a rdns 
Kaip vpkieeiai mi anglai' 
krikščioniu š\viuo ’-mė va

— * i ■ ■ - . .. . . , ,dvii sTnbmeiti'skn va iv u,, jai; ne vienu <gari;os orikn u
nūs. Nuo pat pradžios to- gyventojų kitų mindai, kitų vadinusi p-sacli. Js žymi r.
jo susivieniijimo su pietų žemėje... 
kaiminiais, graži lietuviška Neišpasakytai ėdė mumis 
kalba, dainos, papročiai; pradžioje ilgėjimas ir imsi 
pradėta niekinti, drabstyti: minimas, veržėsi siela prie

kalbos per arainaišką tas 
. žodis perėjo į grekiškn kai ) 
;bą ir pasidarė pascha,.

<j rekane

via
įku palietę ir u"iii- Dr. ,-r Dr. Coulomb ak<b' 

P.ryŽinje iigoTiinę tokb ;r.s 
ė'c'vkts ver. ; . i»e- rei. ivrus kurui .v:oe<, 1

s tas žodis vpa- ., .. • ' noc
sidurvti iŠ įi'iiMsKo net:..o aoįrjų ar;.e. \ !

pei'kiidelis ak.-

kliomis akimis, nors jos p
uei»uv«> panašios Į tikrą- voliur.įjos reakėionistai ir 

i o Kristaus užgimimo V),i.:',cėių šalininkai vis gi 
nenurimo. Darė milžiniš-stiklinę akį Italijoje pa-

\ vn ;\joje 1580 metuose, |-u . prisirengimus prie ki- 
ii.'.i.ą >tihlinę , akį Francijoj įO3 revoliucijos, kuri žadėjo 
. e.d ■ nevers e 1710 metuose, Krikti vėliau. Ministerių
Komose i7'-0 metuose padarė pirmininkų liko paskirtas 
e..,- is poreclano, Vokietijoje stuermer’is, kuris greičiau 
: u metuose padarė akį iš co- iW5 Bcrivn„ paliepimus,’

! d g ido. Dabar gi daktaras
arba i< ai kur. j vrib;, k.*. • Coulomb jau gali padaryti akį

purvais, pravardžiuoti niek-i savųjų, prie velykinių sta-'^bgai pat'ko, nes pe turė- . ;r..įuGnį n<'f.iviai misi- lių. Vienus Amerikos k.ikn } iš emali jos ir kvarco,
šiškais žodžiais. Laikui i lų. Ištisas naktis mes ne-i i° savo žodį paschein—ken 
bėgant mes patekome i na- miegodavome, mintys skrie-;^*' Drekai tapo kriks- 
srus besočiams
iš rytu ------ t A------- v.--- ----------- , ... - -
Musų tėvynės kūnas tapo'čių bitučių pilni soda'. Bet į ■',1,>savbn<1 *s Lgypto. o Je 
išdraskytas, lietuvį vertP' ilgainiui lietuviška dvasia Z:n,s ats kėlimą, iš numini 
smeigti durtuvą lietuviui į sveriu- trupulį nurimo, ap-'
širdį, atčjTlnai viršininkai -'i.; do, kaip ir pusiau nžsi- 
nesuprasdami musų kalbos' gam'diuo.

! laikė piimą žodį iš nykstau- šči į * ko r cspoiiu '.Au.. ne. Daktaras Coulomb padarė
čio I’er.i joje, o kibė;. < n o,u apupmė mir.i :a..į dautnrą, ku- akį ir garsiam išradėjui Mar-

įsočiams kaimynams jo ten, kur tamsus miškai, i^onujT!s- \ vlykas^ j.e šven- ln..ipliĮusi/> iriltgudijoje žo ris jam rodė ir nelaiminguo- conų kunigaikštienei Dcvon- 
ii ir vakari) pusės.! kvepiantis šienas, zirzgan-, ‘‘ nunodann ne žydų pa-;(i^|n Volikii prazclnik. Tik siusiu

. f siu ir buvusias prieš mirti 
ruičins.

fearininkus su^dirbtiniais rhirc ir kitiems.
aid rojo ž-xlžio betuv'ai ne- Sąnariais. “Kuomet įėjau į ________________
i- rė. Puiri iŠ pirmojo- pa- kambarį, (pasakoja korespon- ĮDOMIOS ŽINIOS APIE 
sidarė žodį Velykos:.

------------------ ------------ bii o mane su vienu asmenim ‘
gal nedaugiau trijų dešimtų 
metų amžiaus, pėstininkų ofi-

DIPuBTINŽS AFJ3.Iš grekų kuilius žodis Pus
nei papročių, kaip įniany-1 Dalų gale po tamsiosios cha be permainų perėjo J 
darni mus skriaudė, mušė, nakties musų padangėje už- lotynų kalbą, iš kurios .jis 4 Dabartinėje karėje vieni ru- cicrio mundure. Ant vienos 
plėšė, varė ant kartuvių tikį/j),,, daliuos laisvės žvaigž-
užtat, kad mes kryžius prieidutė, žadanti geresnę ateitį, 
kelių statėme, kad iš lietu- 1905 metais atgavome už-

dentas) Dr. Coulomb supažin- RU3Iją jy LAIKRAŠČIO 

“INDEPENDENT.”

Šiomis dienomis p-as G. 
J. Sosnouskis Xc\v Yorkopaskui praplito taip vadi pmn?i išrasti kuobaisiausiu? rankoves oficienus turėjo dvi . . .1 11 1 ‘ ..................... x ,♦ i • •’! • i i i rimtame savaitrastvi padčnarnose romanu tautose, bucus užmušti bei sužeisti stogeli, kurios reiškia, kad du , 1 u. b • •

irs jų kalbos sm idnrbisios žmonės, o tame pačiame laike metų kariavom vokiečiais, o 
viškų kningų meldėmės bei draustą spauda, pavelyta iš lotynu. Italai Velykas kiti stengiasi kuodaugiausiai ant kitos —buvo viršir.inky- 

buvo jungties Į kaikurios vadina Pašepta (iariasį Pas išgelbėti sužeistųjų ir raišiems stos ženklai. Jis nešiojo aki- 
i:va), ispanai Pascua (t?.- suteikti tam tikrus įrankius, niv.s. Sveikindamasis su juo
riasi taip pat kaip itnli-isu kurių pagelba maloniau ir patėmijąi,

pildė Berlyno paliepimus, 
;. negu caro. Visoje šalyje 

■ užviešpatavo kiečiausia re- 
1 akcija Protopopov’o veda
ma. Geležinkelių ministe
ris Trcpov’as taip supainio
jo traukinių judėjimą, kad 

i negalima buvo privežti 
maisto ne tik miestams, bet 

' ir armijoms į frontą. Del 
nefiklišio geležinkelių val- 

: aymo armijos nei amunici
jos negaudavo ganėtinai.

Pitirimą paskyrė Petro
grado metropolitu ir jis pra
dėjo labai džinugties savo 
in tėkmė, kuri nuolat didė
jo caro rūmuose. Nužu-

kad protestavome, kuomet 
budeliai-užgrobikai laužė 
kaulus tikram broliui. Men-

rųš:es draugijas, pradėjome 
šaliniies nuo karčios lenkc- kad ofieieriaus

jo domos veria straipsnį:
“Freeing Russia.” Tame 
straipsnyje minėtasai auto- džius Rusputiną, Pilirimo 
rius supažindina amerikie- galybė dar padidėjo. Jis 
ius su Rusijos politikiniu tai draug su Sturmer’iu ir

kiaušis musų tautiškas gy- nybės, puolėme Į vieša vi-J škai), prancūzai — Paqucs patogiau butų baigti amželį, kairioji akis dirbtinė ir kad R^vbl Pataluose l.iikuosi , Kokovccv u stulai t
yybra .„prirciškimaz buvo|M,.... Alini dnrhi,. B, t, ui-Virinsi Palo. VcM šio dalyko jau andai kai- apie akį ir apatine kaktos dalį AtTŽ IĮAb’,' '' ''

žiauriai persckiojam.’is, lie-pmm, pačioje užmazgoje Tas žodis perėjo ir į
tuvių prakaitu apšlakstyta 
žemė dovanai dalinama 
barzdotiems atėjimams, už

i kicenusius vergijos rete
žius. ynai reikėjo mel-

akyva girdėti, kad patys
arė a litrų ra 

pavasary,), 
vokiečiams 

sijos. Nuo
dą gidėj? padaryti panašu į visai priešingomis vokiečių j kalbininkai neabejojo, kad 

' į sumanymas pasiseki., nes 
žmonių skurdas kas kart

bendros skiria jų ųno normališkų žmo Drittg su jais išrieme dirbtines išrodo faktais, kad “vokie- '* tokių
Dirba ranka;, kojius akis. antakiu*, apatine kaktos ėiai gerai žinojo, jog Rusi- 11 n ” '*’*

kalė musų- rankas ir ko'jas korė: Lietuva

musų kultūrinio I 
gyv< niino sukuri 
tarp musų budelių

tarp kūjo ir priekalo, vėl vokiečiai taria Paisken. sitenkina. Ji pagamino sužoi
užmirė jos tautinis atgimi- Literaiinėje vokiečių kai- stiems virai naujas dirbtine.- normaliSką. Neilgai trukus su- no,UL

sties, tyliai privalėjome lie-. mas. vėl beširdis likimas. boję Velykos vadinasi Os kimo dalis, kurios beveik ne- žeistasis nusiėmė akinius. P-as G. ,T. Rosnowski’s 
ti kraują už svetimus reika-jėniė mus blaškyti ties pra- tern. Tns žod's 
lūs. .tyliai verkėme žiūrė-[žūties krantu. Nesykj Lie- kilmės su anglišku žodžiu nių 
Raini Į nagaikoniis muša-'luvu raudonavo gaisrų pa- Easter. Spėjama, kad tas ausis, •ntskiruą, pirštus ir t. t. dalis ir skruosto dalis. Prieš joje rengiamasi prie rrvo- (Pabaiga aid (i-to t usi.)
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LABDARYBĖS CENTRO KASININKO APYSKAITA 

UŽ 1916 METUS.
Ineigos:

PATARLĖS IR MINTYS.
Surinko P. MULEVIČIUS.

Nuo 1915 meti; atliko kasoje.................................... '....$
šv. Antano Draugystė iš Cicero, auka .....................
Trečios Labd. kuopos trečdalis ineigų.....................
Penktos Labd. kuopos trečdalis ineigų.....................
Penktos Labd. kuopos paskola Centrui.....................
Antros Labd. Kuopa už konstitucijas ............
Antros Labd. Kuopa trečdalis ineigų..........................
Kunigo A. Gadeiko palikimas ... .. ....................... ..
Ketvirta Labd. Kuopa trečdalis ineigi;.....................
Už kningutės “Apie Labdarybę” ...............................
Juozo Šimkaus auka.............................................................
Pirmos Labd. Kuopa trečdalis ineigų.............. .. .... ....
Kun. P. Saurusaitis už konstitucijas..........................
Septintos Labd. Kuopa trečdalis ineigų.....................
Šeštos Labd. Kuopa trečdalis ineigų............................
Vainikų dienoje ant kapinių surinkta .....................
Šv. Širdies Dr-stė iš Dievo Apveizdos parap. meti

nės mokesties.............................................................
Šv. Širdies Dr-stė iš Dievo Apveizdos pabap.

už 5 kning. fėrams........................................ ..
Pelno iš fė.rų Šv. Jurgio svetainėje..............................
Pirma Labd. Kuopa fėrams surinko............................
Trečios Labd. Kuopa trečdalis ineigų..........................
Pirmos Labd. Kuopa trečdalis ineigų..........................
Pirma Labd. Kuopa už kning. fėrams...........................
Šv. Širdies Dr-stė iš To\vn of Lake, met. mokest. 
Šv. Cecilijos Dr-stė iš Town of Lake met. mokest.
Ketvirta Labd. Kuopa už kning. fėrams................
Pirma Labd. Kuopa nuo vakaro....................................
Šeštos Labd. Kuopa trečdalis ineigų............................
Šešta Labd. Kuopa nuo pardavimo kningelių-----
Trečia Labd. Kuopa auka..................................................
Kunigo M. Krušo paskola ...............................................
Šešta Labd. Kuopa už kningutės...................................
Šešta Labd. Kuopa nuo vakaro........................................
Gyvojo Ražančiaus Dr-stė iš Šv. Mykolo parap.

pelnas nuo bal............ ............,..................................
Centro Surengtas vakaras ant Town of Lake-----
Pirma Labd. Kuopa, iš “Varpelių” pardavimo-----
Už kningutės............................................................................
Auka iš Dievo Apveizdos parap.................. ...................
Antra Labd. Kuopa už lapelius......... ............................
Septinta Labd. Kuopa auka.............................................
Šv. Onos Dr-stė iš Šv. Jurgio par. met. mokest. ..
Trečios Labd. Kuopos pelnas nuo baliaus................
Penkta Labd. Kuopa paskola Centrui .....................

82.94 
5.00 į 
7.70 * 

8.84
100.001
20.00
16.65

195.00
128.00

12.50
1.00
9.72
2.00

10.00
11,25

179.50

21.72
I

45.00 į

283.12
91.55 | 
18.20 
27.67 

4.10 
5.36 
8.00;

61.30 Į 
25.52 
10.10 
10.00' 

50.00 Į
300.00

10.00
22.95

17.13 i 
15.40 
6.74 ! 
1.25 
2.00 
2.00 I

15.00
11.30 j 
50.00 į

100.00

Viso ineigų 1916 metais buvo.................i................................$2,008.51

Išlaidos:
G. A. Pudowai, nuošimtis už skolų...............................$360.00
Našlei, iš Šv. Jurgio parap. pašelpa............................ 5.00
Taksų už žemę................................. .. ..................................... 338.58
G. A. Pudmvai, pusmetinis nuoš. už $12,000 skolos 360.00
Assessmentas už Westem Avė. sewer’ų..................... 107.74
Asscssmentas už sewer’ų Labdarybės žemėje-----  590.47

1916 metais išlaidų buvo..................................................$1,761.79

Sutrauka:
1916 metais jeigu ................. $2,005.51
1916 metais išlaidu '................ 1,761.79

1917 metams atliko ... ..........$243.72

1917 Metais ikb Balandžio Mėnesiui buvo Ineigų:
Nuo 1916 metų atliko............................................. ........... ,$243.72
Septinta Labd. Kuopa, vakaro pelnas ir trečdalis 66.00 j
Forestieriai iš Town of Lake, auka .......................... 5.00 j

Už kningutės “A plea for the I ithuanians”............  70 |
Penkta Labd. Kuopa, Centrui įmokėjo..................... 250.00
Tretininkų iš Dievo Apv.’ parap. auka . .*................ 10.00
Rožančiaus Dr-stė iš Dievo Apv. parap. auka___  13.56
Šv. Kazimiero Kapinių Komitetas, Labdarybei.. .2,000.00
Penkta Labd. Kuopa, nuo prakalbų............................ 50.00
Aštunta Labd. Kuopa nuo prakalbų.......................... 19.06
Nuo prakalbų, Centro surengtų Dievo Apv. svet... 107.25
Ketvirta Labd. Kuopa trečdalis ineigų..................... 111.78
Pirma Labd. Kuopa už 2 kning. nuo leidimo'išlai-

mėjimui paveikslo (Kun. F. B. Serafino 
dovana)......................................................................... 10.00

Pirma Labd. Kuopa už konstitucijas.......................... 10.00

(Tųsa.)
DARBAS.

Iš darbo pažįstame darbininkų.
La Fontaine.

Kas kalvėje dirba, tas kalviu tampa.
Bažnyčios darbas eina palengva.
Lai galva pradeda darbų pirma negu rankos.
Gaisras ir meilė nesą. ko “Eik į darbų”.

Geras uždarbys palengvina darbų.
Tikrybėje, tiems neverta valgyti, kurie darbe nepra

kaituoja.
Vyro darbas nuo tamsos iki šviesai, moteries gi dar
bas niekad neužbaigiamas.
Didi darbai privalo būt atliekami keliais žodžiais.

Panų Patarlė.
Kartus darbas — saldus miegas.
Pirma dirbk, paskui ilsėkis.
Darbo karčios šaknis, bet saldus vaisini.

PASAULIS.
Pasaulis yra kopėčios vieniems lipt augštyn, kitiems 

žemyn.
Pasaulis yra tinklas: juo dauginus jame judame, tuo 

dauginus insipainiojame.
Genys margas, pasaulis dar margesni?.

GYVENIMAS.

Gerai ar blogai visi turime gyventi.
Jis nevertas gyventi, kurs gyvena vien dėl savęs.
Jis gyvena prižadų žemėje.
Tas gyvena ilgiausiai, kurs gyvendams visiems įkyri. 
Vien jis gyvena tikrai, kurs gyvena ramybėje.
Kas gyvena viena viltimi, tas mirs pasnikaudamas. 
Kas gyvena be tvarkos, mirs be garbės.
Svarbu ne tas, kaip ilgai, bet kaip gerai gyvename.

Tarnas Kcmpietis.
Gyvenk ir mokykis.

Italų Patarlė.

Gyvenk ne šiai dienai, bet amžinatvei.
Negyvenk, kad valgytum — bet valgyk kad gyven

tume. Lotynų Patarlė.
Negyvenk kitų nuomonėmis.
Reikia gyventi ir mokyties.
Tie gyvena perilgai, kurie pergyvena savo laimę.

Dryden.
Gyvename netaip kaip norime, bet kaip galime.

Graikų Patarlė.
Privalome gyventi su gyvaisiais, ne su mirusiais. 
Žmonėms blogai kalbant apie tave, tu gyvenk taip, 
kad nieks netikėtų.

Platonas.• r
Neprivalai gyventi vienaip namie, kitaip šviesumoj. 
Pagyvensime — .pamatysime.

, Syrus.

ŽODIS.
Geras žodis visad randa savo žmogų.
Geras žodis užgesina daugiaus, negu kibiras vandens. 
Geras žodis numalšina didį piktį.
Malonus žodis ir karvę įveda į tvartų.
Ištartas žodis yra sidabras, neištartas auksas.
Šodis ar akmuo, paleisti nebeatšaukiami.
Žodis ne paukštis, sykį išleidęs jo nebėpagausi

Rusų Patarlė

Ištartas žodis lyginas paleistai vilyčiai.
Protingam užtenka žodžio.
Aštrus žodis kerta giliau, negu kardas.
Geriaus žodis laiku, negu du po laikui.
Ne žodžiais Dovidas užmušė Galijotų, 
tiražus žodžiai kišenių nepripildo.
Šnodžiais katės nepalakinsi.
Mažiafl žodžių daugiau darbo.
Blogi žodžiai nekainuoja brangiaus, kaip geri. 
Išmintingam pusė žodžio užtenka.
Jis užlaiko žodį, kaip saulė sniegų.
Daug žodžių mažai darbo.
Vienas tikras žodis vertesnis dviejų prisiegų. 
Saldieji žodžia dažnai virsta karčiausiais.

-Žodžiai moterims, darbai vyrams.
Žodžiai pilvo nepasotinsi.
Žodžiai be minties į dangų neina.

VANDUO.
Stiklas vandens kartais vertas kibiro vyno.
Geriamas vanduo neapsargina, nei į skolų įvaro, nei

pačių našle padro.
Iš tyro šaltinio teka tyras ir vanduo.
Tykiame vandenyje randama didžiausios žuvįs. 
Prabėgęs vanduo, malūno nesuka.
Vanduo plauna viskų.
Mes nesuprantame vandens vertės kol šulinys ne- 

•u;suį?p§į

Italų Patarlė

1917 metais iki Kovo pabaigai, inėjo viso $2,897.07

1917 metais iki Balandžio mėnesiui buvo išlaidų:
“Draugo” spaustuvei už 5,000 tikietų..................... $ 13.50
P-ui J. Elijošiui išmokėta $570.00 nota..................... 570.00
P-ui «J. Elijošiui nuošimtis už $570.00 skolos............  58.10
Kun. M. Krušni išmokėta $300.00 nota (be nuoš.)- 300.00 

'P-ui U. Macicjauskiui už 2,000 serijų, išleidimui
' loto, (kun. M. Krušo dovana) .......................... 12.00

“Draugo” spaustuvei, už 500 laiškų .......................... 2.75

Sutrauka:
1917 metais iki balandžiui inėjo..................$2,897.07
1917 metais iki balandžiui išmokėta.... 956.35

1917 metais iki Kovo pabaigai išmokėta..................... $956.35

I MMJk,

Centro ižde pinigų yra...................................$1,940.72
Kun. A. Staniukynaa,

Labd. Sųjung. Centro Kasininkas.

TIESA.
Tiesos sakytojas tankiai randa duris uždarytas. 
Neviskas tiesa, kas kalbama.
Ir tiesa neturi būt sakoma visad.
Geriaus nukentėti už tiesų, negu praturtėti per me

lagystę. (Daugiau bus). Dantį Patarlė

ĮDOMIOS ŽINIOS APIE 
RUSIJĄ IŠ LAIKRAŠČIO 

“INDEPENDT.”
(Pradžia ant 5-t<> pusi.)

lengviausiai kaip sukilusiai 
miniai įkalbėti, kad karė 
vra priežastis jų kančių ir 
bado ir užtat reikia jų už
baigti. Suvokietiejusi val
džia buvo įsitikinusi, kad 
žmonės reikalaus taikos, ir 
kad ji įvyks.

Durnos paleidimas žadėjo

buti pradžia ir obalsis val
džios rengiamai revoliucijai. 
Vienok durna caro paliepi
mo nepaklausė, nes talki
ninkų valgtijų slapti agen
tai labai gerai žinojo apie 
tuos užmanymus ir grę
siantį pavojų pranešė žyme
sniems durnos nariams. Vo
kiečių planuojama revoliu
cija Rusijoje žlugo, o iškilo 
kitoniška, kuri nušlavė ca
rizmų ir suteikė tautai lai
svę.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu gerb. visuo
menei, kad aš perkėliau savo 
ofisų į Stankūno namų, 3315 
S. Halsted St., Tel. Yards 
2721. ‘

Dr. J. Jonikaitis,
3315 S. Halsted St., Cbicago.

minYiTY>rvYYVvvY«TYrrrvv
A. A. SLAKIS |

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Boom BUU So. La Balis at, Okleago, IU. 

TsL Bandolpk 8848

gyvenimo vieta 
8365 So. Halsted Street 

TsL Drover 6838

5 Išpardavimas PetnyCioj ir Subatoj, i 
i Baiandžio-April 6 ir 7 i

Velykų Išpardavimas Į 
Nauji Pavasariniai Į

Drabužiai I■ ■
I Kotai, Siutai, šlebes, geriaus ru- 5 
B šios materijos naujausio styliaus B
B .... B

SIUTAI gražus vilnoniai, poplino; ■ 
labai gražus styliaus su kišeniais nuo ■

$16.50 iki $25.00
KO AT Al gražios vilnos su dideliais ■ 
kalneriais galima gauti spalvuose
žalio, mėlino ir $ 1 Q
aukso iplOUO ■s
KOATAI dėl storu moterų gražios ■ 
vilnos ir kitokiu materijolo

$9.98-$13.75-$21.75 I
JEKUTĖS (WAISTS) šilkinės dry

žuotais, ir baltos su kišenais ant šie Ve
lykinio Išpardavimo tiktai....................

$2.50

z

*/l Tl

ŠLEBES dėl storų moterų 
Juodos ir koleruotos......... $9.98 g
ŠLEBES — ŠILKINES, CREPE — su
Georgette rankovėm labai gražių spal- 
vų nuo

$12.75 iki $17.50 g
COATAI dėl mergaičių lankanču 
mokykla didžio nuo 6 iki 14 «•

$3.98 iki $6.98
COATAI dėl mažu mergaičių 
šilkio poplin balti ir kitų spalvų 
didžio nuo 2 iki 6

$1.98 - $3.98 - $5.98

I
s.:'## ••
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LIETUVIAI 
AMERIKOJE

atrodė, kad kalbėtojas ne
moka skaityti, nesugeba tiri- į 

Į kainai “suslebizuoti” žodį. Į 
Tolinus, kad pamarginus sa- j 
vo programą, kalbėtojas,

SKAITYTOJŲ BALSAI.

BARZDASKUČIAI.

kad intikėti katalikų pijo
kų šmeižtams.

Ne vienais tik raštais 
kaikurios lietuviškos barz-

Didžiuma barzdaskučių— x u o s sa’i.i liniuką 
ai vieni sulaisvamanėję ir y vora. Jeigu bloga dva- 
unocialiitėję vėjavaikiai, ’a ištiesų butų p s ekusi 

Tokiems nerupi artimo jau- kalkiniuos barzdaskučius, 
sniai, kaip nerupi Bažnyčia

f • . t .u i • Oi i ,• u ' i

• • ’ r i;.i?i':tl i ’ar t ') p t.

rio, ir idant jos galėtų tarnau
ti turkams”. ... Arba vėl pa-‘

tai reikėtų susekti to prie-
.............. .......... ...............r ____ žastį. Kad nemotus kaltės
krip kokie keturkojai. Die- nekaltų, geriausia butų “’ev-i Tun.’u

i r>

™.........„ skutyklos platina lietu-
ėmė keikti kunigus, prikai-i Dažnai lietuvių kalbama vbl tarpan didelį istvirkl- 
lioti jiems nebūtas nuode- ir laikraščiuose raSoma, kad
mes. Ar nenaudingiau butų didžiausios ištvirkimo vle- jgtvirkimas

ST. BONAVENTŪRE, !pačiam kalbėtojui ir visuo- tos “ tai saliunai. Ten . . “ ^'da“ .p • pliauškia, . o naktimis i ' ir .adresus- barzdasku
N- Y. Į menei, kad jis vietoje pludi- svaigalų apkvaitę žmo- .^al^s. " Turbūt ‘ T hut sapnuoja apie tų so- /ų kurie neg.Tr, sav,

Kovo 24 d. 1917 m. L. R. įllHl pasimokintų skaityt,, n6s vlsoklus niekus. Pliaus' ‘ ............... > “ — - -

ixrmwiwinm«rtmnmi
ir tikėjimas. Et, gyvena

, m mis visokių bjaurybių pranešti v’suomenci pavar- 
ne orą . ,,«drcsus’ harzdasku-

savo
ialistiškų bjaurybių rojų. L *aigų, o verčia jas ištvir- 

Kaikuriose barzdaskuty- kimo namais.
lH„ klose ir musŲ jaunimaBj I* TURKŲ GYVENIMO

- , " E " “77*7 tvirkinamas. Tenai per die
i Tetuviskose barzdaskuty- ... , . . H ,

bų dienas kaz ruojama, bar 
tomi kauleliai neva už ci

garus

, • m j • i < nei naciuose saliunuose to- 
K. M. S. A. 7-ta kuopa Ui-į apšviestų daugiau savo pro- k;a- Ten sudaromi penalu bjaurfy kalbų neįšgirs- 
kė paprastų savo mėnesini Po jo prakalbai buvo Jur- \1S(jklonis nedorybėms at-[twvi 1q.^ Vo/1 Vo:tll^naa 
susirinkimų. ta. likti. Apsvaigę žmonės inu¥l8M)BC

Pirmininkas J. Miliaus-'gį0 Parčevskio kalba, bet Hnk? Prie n5doriausiy dar_ ^p^^Tenai^vvuoiZi- dienas kaz rao^ama’bar" 
kas atidarė susirinkimų su kalbėtojas nesuspėjo išeiti bl>-. A isa pikJ°.?radzia’i ižmusioji apkalbų, šlovės —-
malda. Paskui raštininkas į ant pagrindų, kaip publika ^mga ų vartojimas. Gi nlėglinų versm6s/Be kitko>
perskaitė pereito susirinki- j pradėjo veržties lauk. Mat ™ga^S ntl^'|ma sauJine’ enai vedania didžiausioji

diplomatija. Kas nori žirmo protokolų, kuris tapo 
priimtas be jokių pataisy
mų. Po to buvo svarstomi 
kuopos reikalai, bet kadan
gi mažai jų tebuvo, tai tuo
jaus prasidėjo programas.

G. Mikulskis ir J. Kon-

numanoma kokios rųšies čia
• ■ v..uAm;<u .Todėl saliunas ir priklauso “y;”" -•> • -- ‘•-iviškos

msi kalbėtojai. | . ;____ . J. - -oti, kas pasaulyj veikiasi, U1SKOS
prie pirmosios rųsies zmo-

hegul eina lietuviškon barz-Lai būna gėda jums, kliu- nbl ištvirkimo vietos. , .
I,iečiai, kad leiažiate tokius . .v daskutyklon. Tenai iš pa-
niekšus į svetainę. Į Kad saliunai yra ištvirk:- tjes barzdaskučio lupų ga-

Ten Buvęs ni° v^08, tai visi žino.
Bet yra dar ir kitokių

lės nugirsti, kaip stovi po
etika Petrograde, Londone,

tarp lietuvių ištvirkimo vle-j Berlyne ir kitų šalių sosti- 

v piėse. Tenai galima nugir- 
tinės 

pa-

draskas deklemavo eiles J. YOUNGSTOWN, OHIO. 
ftaulmskas kalbėjo apie Lie- - darbuoiasi T_ F. 57

rai sekėsi atlikti savo už- Ivklas (barbershops).j.'.etų, 245 E. Federal st. 
duotįs. Programui užsibai- įkyrius kviečia visus lietu- 
gus buvo jo kritika, o po kn vjus susirinkiman ateiti ir 
tikai susirinkimas tapo už-1 ..pyįjčtį mėnesine duokle, 
baigtas. . Į Mėnesines duokles moka

Dabar čion nuo Verbų ne- jau §įe.
dėldienio net iki ketvergui' po $1.00 moka Jonas Mi- 
po Velykų pamokų nėra, piubs.
nes prasidėjo metinės visų p0 50c: — I. Sonionis, K. tebūtų nuobodu laukti, paga 
moksleivių metavonės. S mpinkevičia, Jurgis Saba- Hina įvairių lietuviškų ir

J. ftaulnskaa. ii suskas, Juozas Sabaliaus- i angliškų laikraščių. Tarpe 
--------------------------------- k is ir J. Jurkšaitis. lietuviškų laikraščių retai

lodomi' ilsia tas, kad kai-
visos jos tokios, bet didžiu- j. uiie iictuvTki barzdasku- 
ma. Ineik bile vienon ko-i?:jaį VTa inonkos tloi
kion lietuviškon barzdasku-j..,-., 
tyklon, tenai nieko gera ne- ils 
beatrasi, nei nenugirsi. Pa
prastai barzdaskučiai savo 
“kostureriams,” kad jiems

McKEES ROCKS, PA.

Prakalbos.

Nedėlioję, kovo 25 d. š 
pi., čia Augščiausios Prie

Po 25c: T. Si veika, J. 
i Kapturauckas, J. Kaspara- 
Ivičia, St. Druškauskas, P. 
Bukana, AL Šubouis, O. Sa-

kokioj barzdaskutvkloj rasi 
katalikiškų laikraštį. Užuot

(Pradžia ant 2-ro pusi.)

1’.pie baisius stobublintm- jų 
Kaip sau norite, bet aš o-bus ir t. L žodžiu a, ant 

virtinu, kad kaikurios lie- I ’v paprasčiausios pasai on, 
barzdaskutyklos iriomis auklėtojos vaisina. 

wa ištvirkimo vietos, kaip- Bet barzdirfi. rii ti .

:r saliunai. O juk taip ne- 
'urėtų būti.

i Tau. ytbjai tuomi saža -.
<ausus ‘bahčyš’ (dovana, -iž 
įokesnis) patenka į Įeiną •>. 

A. Sudargą, alhingam pasakoriui 
Red. prierašas. Į viso- Kartai6 yrk na n1 ų ’t >.r.

k'us tautos gyvenimo daly-i .į,u.-a ,Įain0h ir 
kog men atkreipiame domu 
T l+o talpiname ir šita laiš- Į 

Norėtume išgirsti pa- 
''i liftrvišku.’n barzdasku-i 

išrodo

tuomet T

ba i. Alum'
1 musu tautoje (kr ■ ?o 
i geni nejiu ' !O’'u 
’ : b’ Jft TM + . ■' i T ’ J vt>

*ari) barzdaskuo-'ų. .Tu
mokinęsi Valparaiso, o'*v'a'*’a8 doras it npvoda

kurie ten bendrai su kitais ?~Oeų i bloga, kaip degt.i-

ros zmo-
dueagoje vra dange- •

barzdaskučių, kurie y r 'ni’i a lainunv n 
še in!u. 

U U •!'/ •'..MTUtn
irkik} n

■ i. a. • ■ <fc
riuomenės ir, pinigų, 
kaip visas » pasaulis ,įųi 
nn'ydi tortų "alirc-ero' 
r o : . - ?..:i, i. a. •• .'

u -! utų Ulei.o 'Togo. ka 
•dur šio toji daleli’ butų tieso 

Kita \ieta. kame tūriai įm 
tssta l uto tai p.rtis. Kaustai 
t• nnpily; pirėių yra be -T n 

J5 aižių turtingiausių karab 
IJ lTUų Be ' h 

»■’. . ( r: r. it juo. o
pypi ė- rd yi <• ne 

”.I)-i,> turke r.»au

U.II

retuv:ais “studentais” vra'!.J" ________
mkę “socialistiškoj dir-, rL LLLLLLLCCLILLEEEtEKEMMratttitKiar I LLL t L LtL L t Z

voj.” Žinomas daiktas, F 
•nio tokių buvusių “moks įp
Leivių” sunku kas gera iau- F 
1.- +4 !"

/ BTje'1 
kL tiiCl V F ■7

,:5
■r.

Kiek man te^o patirti.
Mt.j tenai ant staliukų, “So- kf,;];„.icsc baiįzdaskntyklo- * 
keisti” riogso vientik lais- S(1 „„daromi visi „lenai „„ svisi pienai su 

kimib’.l’auskienė, O. Siveikieuė, i A,a,npJdfjk^ *r soc'ialistiški kelti “kares” ir prieš kuni- 
. . J. Tamuliams, P. Šubonis,! !a™stai. gį;a Išpiadiių tenai pe’ »

g audos Lmtuvnt lOiubo sa-pj eva Lukogevi-ienCs y ža.i Suprantalnas daiktas, “čerengų” pialeidžiamoe * 
įėjo, vietos soeiąUstų kuopa p ,, B. Stupinkevičia, K. kad tuos šlamėtus nenopy- Urwilės, paskui

TrudzeVičia, J. Saračka, A . mis pačiupinėja ir geras ka- įvelkama ‘Lšlirieeon” visi 
taHkas atėjęs barzdaskuty- klebonų ž.ngsniai ir ant ga- 
klon su reikalu. Jei kata- lo sukurstoms žmonės prieš 
likui “kostumeiiui” prisei- gyvuojančių parapijose
na dažniau barzdų skusti, tvarkų.

Nurengė ^prakalbas nevampie 
Uarę. Kalbėtoju buvo pa
kviestas tūlas Menskunas.

■<\ ši. « :■ -3

ir ai. - f ir r ■_

i F ***
• \

- a
ki
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k
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Žinoma, kiekvienam įdomi 
karė, o tuo labiau įdomu 
ape dabartinius Suv. Valsti
jų kivirčus su Vokietija, to
dėl ir aš neiškenčiau nenu
ėjęs į kliubų pasiklausyti 
minėtų prakalbų. Prakal
boms reikėjo prasidėti 2:00 
vai. po pietų, bet kalbėtojas 
kaž kodėl pasivėlino net iš
tisa valanda.

Paaiškinus Masiliūnui so
cialistų kp. raštininkui tik
slų šių prakalbų, pasirodė 
ant scenos • kalbė
tojas, kuris pirmiausiai su 
anekdotišku politikos uesu- 
pratiniu ėmė “išrodinėti” ar 
reikalinga karė su Vokieti
ja, ar nereikalinga. Sulyg 
socialistų galvočiaus išve
džiojimų pasirodė, kad karę 
rengia Roekcfelleris ir Mor
ganas, kurie esu papirkę 
prezidentų TVilsomi... Gira, 
pranešė Menskunas, jeigu 
jus man pritariat, tai aš 
jumis perskaitysiu rezoliu
ciją, kurių turiu parašęs, ir 
ją tuojaus siusime į Wash- 
ingtonų, D. C., kad karė bu
tų sulaikyta.

Na, argi yra nejuokingas 
Šio soeialistėlio galvojimas. 
Juokdarys! Jau ne nuo šian
die kalbama apie karę ir jei 
prez. AVilsonas butų ueprie- 
gingas karei, tai gal jau se
niai ją turėtum. Bet kaltin-j 
ti prezidentą, kad jis neva 
papirktas veržiasi prie ka
rės, tai jau visiškai nepro
tinga ir socialistui.

Keista buvo, jog tą neti
kusią rezoliucijų jis skaitė 

publikai, bet dar keisčiau

Baratinekienė, V. Saračkie- 
nė, E. Laukaitienė, J. Ka- 
vaLauskienė, J. Gumbonie- 
nė, J. Jaras, M. Kapačins- 
kiutė/ M. Stupinkevieienė, 
M. Petkunienė, N. Skatikas, 
M. Šilingienė, J. Šilingas, 
B r. Druškauskienė, Pr. Pet
kumis, M Baratinekas, A. 
Buzinauskas, A. Kaukštis, 
K. Konstantinavičien:, K. 
Vinčiunas.

K. Pakštas,
T. F. seku1

jis veikiau su tais laisva
manių ir social’stų šlamš
tais apsipranta ir ima juos 
hidomiau skaityti. Nestip
raus budo žmogus intiki į 
rašomus pliauškalus ir pa
lengva ima svirti socialistų 
ir laisvamanių pusėn. Kiek 

neapšviestam tereikia,

arkų.
Yra ir labai gerų žmonių pj 

barzdaskučių. Jie su savo j 
“kostumeriais” mandagiai ] 

apsieina. Nebjaurioja jų I 
jausmų, niekų nekalba. To- j 

kie žmonės žiuri tik savo I 
darbo. Ir tokiems, žinoma, jJ 
neblogai sekasi. Bet jų ■ 
maždma.

Aitą puiki ąžuolinė kėdė, gražiai 
paliSuota, su skurinė sėdlne nuo

The Peoples 
Furniture Co.
Lietuvių Rakandų 

Krautuve
1930-1932 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. Bitas puikus kukninis pečius su len- 
,tina, nikeliais apvedžiotus, kitur par
siduoda po $35. musų kaina................ R

KCSF-ZJj UOLI -U . ALvA, Cu-’.L

•l Ų. TAIGI ITJO ŠĮ 3LZ T a d JIIE -A 
KA NAUAJAUSIŲ G. azIAuSI J

KOŽNA VIENA GALĖSIM J UŽGANĖDIN . I.
IR PA VASALINIAI PLCŠČTAI YRA GRAŽIAI

D D Z č
L U.,

SI L A "
PADARYTI

SPA w J,

M ~S i

SUIMTAIS UŽPAKALIAIS (PILCH EACK) PER ALI PUSIJ3 
SUSEGAMAI IR VĖLIAUSIŲ idADŲ. IdUS J DRABUŽIAI 

YRA PADARYTI PAS HART bGHAFFNER & MALK, VI

SIEM'YRA GERAI ŽINOMI TOS FIRMOS DLRLO SIUTAI. Mu.'BJ LAIIiCS 

TAIPGI YRA ŽEMESNES, KAIP KITUR, DĖLTO KAD MUSŲ IŠLAIDOS YRA 

MAŽOS! PIRM EISIT.KUR KITUR, ATEIKITE IR PAMATYKITE MUSŲ NAU 

JAUSIU MADŲ TAVORA IR SULYGINKIT JU KAINAS SU KITOMS, O JUS 

ATRASIT KAD VIENA YRA GERIAUSA KĖAUTUVE DEL JŪSŲ ANT VAKA

RINĖS DALĖS MIESTO.

kul

Jeigu neesi užganėdintas su ta vorų, mes S
sii. mielu noru atnąainome ar pinigus g

sugranžinam. g
____________________________________ _____ __ _______ B

Taisom ir Prosijom per Vi e- s
nūs Dovč *

$2.50
Ir nueičiau

Yra viena ii didžiausių Liųtu- 
viSkų rakandu krautuvių Chicn- 
<oje, kuri užlaiko didžiausia mo 
pasirinkime visokių, naminių 
rakandu (fojnlčtO) kaip tai: 
Psčių, lovų, stulų, krcslų, ko
modų, lėdauntų, (ice boxes) kur 
pelų, siuvamų malinu, vaiku 
vežimėlių, Frafofdnų, ir daugy
bė kitokių dulktų, kurių dcl vie
tos stokos visų negalima čia 
patalpinti. *

4.

! NtOfEULATeD
rniHMiMos

Atsilankykite patįs ir persi
tikrinsite, kad musų tavoral 
yra goresnį negu kur kitur ir už 

6tta tvirta pieninė lova su storais piKt.sniB prekės.
•tebelialR visur parsiduoda po $5. 
musų prekė tik. rantuodama už pinigus ir į 

ant Ifengvtų iStnokeėuų. $5. iki $35.
Visokio didumo leitnunės varaųniai _ 

padarytos, ilgai užlaikančios Salti nuo £ t*
S »

;■>

* 4(nniMHHFip:KBi(au«HgfeHH<Kt;KEgrri.idiaHHi3
i

'V-k B?

CHICAGO CLŪTHING CO
1922-26 So, Haktaė Street

Viena Didžiausių Lietuviškų Dra
bužių Krautuvė Chicagoje



8. “DRAUGAS”

CHICAGOS! 
ŽINIOS

VELYKOMS BESI
ARTINANT.

Nuo Didžiojo Ketvergo iki 
Velyki; katalikų bažnyčiose 
tyli varpai. Kaikuriose šaly
se sakoma vaikams, buk var
pai Ketverge iškeliauja į 
Rymų, o Subatoje grįžta. Li
turgine varpų ir vargonų 
tylėjimo priežastis yra ta, 
kad išreikštų Bažnyčios nu
liūdimą dėl V. Jėzaus kan
čios. Kad varpai ir vargo
nai buvo naujai išrasti, dau
gelis priešinosi jų įvedimui 
į bažnyčią. Tų išradimų ne
vartojimas per tris dienas 
primena aną pasipriešinimą. 
Dabar taip gi atsiranda 
žmonių, kurie nenori įleisti 
į bažnyčią naujų išradimą.

PRADĖTA TARDYMAI 
BRANGENYBĖS PRIE

ŽASČIŲ.

mu užvažiavo ant jos. Ne
atsargumo pasekmės buvo 
baisios. Nabagei mergytei li
ko sulaužyta koja, perskelta 
galva, sužeisti kiti kūno sų
nariai. Dabar gyvybę joje 
stengiasi palaikyti daktarai 
brolių Aleksijonų ligoninė
je. ,

VALDŽIOS DARBININ

KŲ STREIKAS.

Pagaliaus seniai žadėti fe- 
derališki tardymai brange
nybės priežasčių jau prasi
dėjo. Viršiausiu tardytoju 
paskirtas visiems žinomas 
savo sąžiningumu ir skru- 
pulitingumu teisėjas Lan- 
dis. Kaip jam pavyko šis 
sunkus darbas, kol kas dar 
sunku spręsti, bet Landis 
tvirtai pasiryžęs iš pat šak
nų ištirti spekuliantų nedo
rą elgimąsį.

TRUKŠMINGI rin
kimai.

Šiomis dienomis Chicago- 
je jau beveik prasidėjo 
streikas priklausančių prie 
unijos darbininkų, kurie at
lieka įvairus valdiškus dar
bus. Delei šio streiko pri
valės sustoti darbai prie 50 
naujai statomų tiltų, prie 60 
kanalizacijos stočių, prie 10 
vandentraukių stočių ir prie 
50 geležinkelio tiltų.

Sakoma, buk streikinin4 
kai nereikalausią nei su
trumpinimo darbo valandų 
nei padidinimo algos. Esą, 
jie tik reikalausią neimti į 
valdiškus darbus kalinių 
(bridewell) ir nepriklausan
čių prie unijos.

NAUJAS LIETUVIŲ 

DRAMATIŠKAS 

RATELIS.

Šia’met beveik visuose 
\vardose buvo labai truk- 
šmingi aldermonų rinkimai. 
Gi aštuonioliktoje wardoge, 

’kame aldermnou tapo išrin
ktas J. J. Toucby, rinkimų 
laike tarp dviejų partijų iš
kilo nuišys su revolveriais. 
Tūlas William Basket tapo 
nušautas.

STREIKAS.

Lietuvos Vyčių organiza
cijos Chicagos apskritys 
rengia dramatišką ratelį ’ iš 
gabesnių artistų mėgėjų su 
tikslu kelti lietuvių scenos 
dailę. Labai pageidaujama, 
kad šis naudingas ir reika
lingas sumanymas įvyktų.

Mes dažnai keliame va
karus, bet grožės ‘juose ne- 
perdaugiausia.

“NEUTRALIS” PI

LIETIS.

nis, P. Bendzevičlus, J. Bra- 
zulis, O. Cirvinskiutė, kun. 
J. Čaplikas, J. Girda, A. 
Goštautas, A. Karaliukas, 
J. Kvedaitis, -M. Lukaševi-' 
čius, K. Mažeika, O. Mačie
nė, K. Matulis, J. Palubec
kis, A. Palubeckis, J. Palu- 
beckis (?), A. Pauliukonis,
J. Rakauskas, lloras Stase- 
vičius, B. Sakauskas, B. 
Cvikliutė, M. Sutkienė, J. 
Vaitekūnas, J. Vaitkevičius, 
A. Virbalas, C. Vaškelevi- 
čius, E. Juraičiutė.

P. Zansaitė $1.50.
Po $1.00; A. Adomanskas, 

P. Alavočius, K. Aimanavi- 
čius, J. Alita, P. Atkočius, 
A. Anbraževičiutė, J. Alat- 
ka, P. Aleksandravičius, A. 
Aliukas, J. Augustaitis, S. 
Ambrazevičius, M. Alkevi- 
čienė, V. Barzdaitis, A. 
Baudra, A. Bagdaitis, S. Bu- 
lonis, S. Būdvietis, J. Ba- 
gurskis, A. Bendzievieius, V. 
Blaveskas, J. Baltromaitis, 
G. Bagdžius, A. Bobinas, J. 
Buinikis, B. Budviedaitė, 
M. Budvietaitė, J. Čemaus- 
ksa, C. Čirienė, V. Čikanau- 
skas, V. Čirvinskas, J. Če
pulis, J. Daučiunas, J. Dri- 
ginčius, P. Darnusis, A. Da
gilis, J. Dabravolskas, J. 
Danbrauskas, A. Fil'iponiu- 
tė, J. Geležius, M. Ginkutis,
K. Grigaliūnas, A. Grigaliū
nas, P. Grigarauskas, J. Ga- 
levičius, J. Grinevičius, A. 
G ulevičienė, A. Gražulis, V. 
Giųkus, B. Genys, M. Gla
veckas, J. Glavickas, R. Gla- 
vickas, V. Galiauskas, V. 
Kuburtavičius, A. Kuzmic
kas, K. Kriaučiūnas, E. Ku- 
liešiukė, A. Keršis, V. Kup
stienė, A. Kašėta, M, Kas
paravičiūtė, J. Kašėta, V. 
Kareišis, U. Karaliuke, S.

Vakar musų mieste su
streikavo visi pianų perve
žėjai. Streikininkai reika
lauja sutrumpinti darbo 
valandas iki 8 ir 50 centų 
užmokesnio per valandą. Už 
valandą viršlaikio sustrei
kavę darbininkai norėtų 
gauti po dolerį.

TEATRUOSE KVIEČIA 
KAREIVIAUTI.

Tūlas Van AVest, gyve
nantis namuose No. 4000 
Vmccnncs avė., norėdamas 
parodyti savo neutrališku- 
mą iškabino lange visų val
stijų tautines vėliavas, o vi
duje padėjo Suv. Valstijų 
vėliavą. Kaimynai tą pa
matę ėmė protestuoti ir pa
šaukė policiją. Atbėgę polic- 
monai “neutrališkąjam” pi
liečiui paliepė Suv. Valstijų 
vėliavą pakabinti viršuje.

SKERDYKLAS DOMIAI

SAUGOS NUO ŠNIPŲ.

Šiomis dienomis beveik 
visuose Chicagos teatruose 
prasidėjo agitacija, kad 
jaunieji stotų į kariuomenę. 
Paprastai pertraukos laike 
ant scenos pasirodo kalbė
tojas ir keliolika minučių 
karštai kviečia vyrus rašy- 
ties savanoriais.

POLICMONAS SUVAŽI
NĖJO 6 METŲ AMŽIAUS 

MERGYTĘ.

Iškilus karei tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos pra
monės įstaigos labai pradėjo 
bijoti vokiečių šnipų. Chica
gos skerdyklos ketina apsi
tverti geležine, neperlipama 
tvora, kurioje bus tik dvie- 
ji vartai , 120 poliemonų 
saugojami. Jokių nežinomų 
asmenų į skerdyklų vidų 
neįleis. Skerdyklų apskri
čiui bus paskirti trįs nauji 
gaisrininkų būriai.

WORCESTER, MASS.

Policiantas Charles ’A. 
Smith iš stoties nuo Sbef- 
fiel davė. važiuodamas gari
niu dviračiu tur-but mintijo 
apie kinų imperatorį bei lak
štingalėlę, nes nepatėmi'įo 
skersai gatvę negreit einan
čios 6 metą amžiaus mergy
tės Lauros Fujar (2407 Sta
tion st.) ir su visu smarku-

Aukos surinktos Sv. Ka
zimiero dienoje (kovo 4 d.) 
laike koncerto Mechanic’o 
svetainėje.

Stambesnes aukas davė 
šie:

Kun. J. J. Jakaitis $30.00.
Pranas Zataveckas $10.00.
Po $5.00: Monika Bulvie-J 

čienė, Vincas Marcinkus ir J 
Jonas Siaudavičius.

Po $3.00: Antanina Šu
kienė, Pijus Miliuš.

Po $2.00: Benigna Aniu- 
lienė, Alekna. K. Aukšt'ikal

Originališkas

kailiu

Vyrišky Drapaną Barganai f
Nauji, neatimti, daryti ant ~ 

užsakymo siutai ir overkotai, S 
vertės nuo $30 iki $50 .dabar S 
parsiduoda po $15 ir 25 dol.

Nauji, daryti gatavimi nuo 
$15 iki $35 siutai ir oyerkotai, 

nuo $7.50 iki 18 doleriu.
Pilnas pasirinkimas 

pamuštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki -g 
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel- S 
nėfl nuo $1.50 iki $4.50. Vai- iįf 
kų siutai nuo $3.00 iki $7.50. jf 
Valizos ir Kuperai. *

4» ir vakarais. £
| S. GORDON, f
£ 1415 S. Halsted st., Chicago. <įĮ

Prieš City Hali

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAdO - 
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s PAIEŠKOJIMAI

SVIESTAS
Geriau «lo« ameto-į

s 43cnlp, negi 
kur jua _ 
lit rauti

RYŽIAI
oeriamloA i 
10c vertėt, 
parelduoda 
ui

WEST gIDB 
1371 Milwaukee av. 
2054 Milvraukee av; 
1054 Mllrraueae av. 
1610 W Medl«on et, 

Madltaa iL

Paieškau savo sesers Leonoros 
Sabulienės paeina Iš Kauno guh.. 
Telšių pav., Hiedoe miesto Ir dAugiau 
patįštamų ir giminių e ano adresu: 

JUOZAS MACIS
142H Bnrnct Avė., Hyeacuse, N. V.

Tarsiduoda viena šėpa (wallease) 
Ir 2 "sbow rases”. Atsišaukite ko- 
grelčlausla J laikrodžių krautuvę. 
Taip-pat turiu rakandų ant pardavi
mo.

PETER A. MTLLERI8,
2256 West 22nd SL,

įsitaisykite gerai parinktus akinius stik 
į vo akis speeijalistui, kurs 15 metų da 

parapijos ribose. Akinius parenkame b

John J. Šr
Akiu Specialia

TĖMYKIT NAMO 

1801 south ashlan;
5 Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s 
^Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. N 

Tel. Canal 5335

Z

Beveik per keturias dešimts 
metų, jis yra rekomenduoja
mas per daktarus, slaugiu to
jus (nurses) kaipo geriausias 
P0WDERIS DEL KŪDIKIŲ.
Teip-pet vartojamai dėl - 
suaugusių — nuo sutru
kusių ranku. karščio, 
saulės nuderimo Ir tt.
Vlauomet tlurėklta, kad 

butu šis paveikslas.
Gerhard Mennen Chemi

cal Co., Newark, N. J. MARK

sinskiutė, A. Visinskas, S. 
Vitkauskas, M. Vasiliaus- 
skas, J. Jakutis, B. Jančiau
skas, P. Jaščinskas, J. Jan
čiauskas, J. Jasaitis, P. Jo
niškis, R. Janulevičius, S. 
Jankantas, J. Žemaitis, A. 
Žolynas, U. Žogaitė, A. Ža
liauskas ir P. Sidabrą.

Aukos įduotos Tautos 
Fondo 30 skyriaus valdybai 
delei Lietuvių Tautiškos 
Dienos nuo sekančių: J. 
Cannary $1.00; LRK. Mote
rų Są-ga $25.00; A. Stočkus 
$5.00; N. N. $350.00; A. 
Aukštikalnis $2.00; N. N. 
$150; S. Anbražvičius $1.00; 
M. Barysiukė $1.00; E. J. 
Įernius $1.00; A. Filiponiutė 
$1.00; J. Račkauskiutė $1; 
Vincas Stankus(l); Praka- 
piutė $1.00.

Didesnėmis aukomis su
rinkta $336.50.

Už tautiškus ženklus, ku
rių pardavinėjime daugiau
siai pasidarbavo P. Stočkie-

Kisiliauckas, F. Kalanta, J. O. Širviirikiutė, K. Ma- 
Keršis, U. Laskevičiutė, O. tukaičiutė, D; Vasiliauskai-

Lubanavičiutė, P. Lubinas, 
P. Lickus, V. Legunas, P. 
Luobikutis, A. Liutkus, V. 
Levanavičius, P. Lenevičius, 
Z. Lideikiutė, P. Lozoraitis, 
P. Lubinas, I. Lukaševičius, 
K. Leketas, P. Mankevi
čius, M. Maksimavičiutė, V. 
Metrikevičius, A. Martišius, 
B. Marcinkaitė, J. Mažeika, 
J. Macevičius, L. Miškiniu- 
tė, S. Mankauskiutė, M. 
Mankevičiutė, K. Mikelevi- 
čiutė, P. Masaitis, J. Mhci- 
jonaitis, K. Miguza, P. Na
vickas, J. Naujokaitis, N.
N. , M. Navikas, P. Navulis, 
J. Navikas, J. Nausakis, L. 
Nadzeika, E. Pranašius, E. 
Puskunigiutė, M. Puskuni- 
giutė, V. Palevičius, M. 
Pin kuvienė, M. Palevičius, 
J. Pitkus. J. Pūkis, J. Pin
kus, S. Paltanavičienė, V. 
Pilius, D. Radzevičius, O. 
Ridike vičienė, J. Rakaus
kas, V. Rugienis^ K. Ribi- 
čiauskas, A. Račkus, A. Ra
manauskas, V. RapkeviČiu- 
tė, B. Sklutas, P. Šukys, K. 
Sinkevičius, M. Svikliutė, 
A. Šimukonis, J. Šilinskas, 
J. Šlavikas, J. Šlora, J. Ste- 
ponkaitė, P. Stirbis, V. Sei
lius, A. Serbentas, J. Sta
nevičius, J. Špokauskas, O. 
Šimkienė, E. Šimkiutė, P. 
Stanselaitė, K. Šteiva, R. 
Seilius, J. Stočkus, V. Svik- 
las, B. Stočkiutė, A. Šven- 
čiunas, E. Skliutas, G. Šila
le, T. Tautkevičienė, S. Ta
mašauskas, A. Trunickas.
O. Tauperiukė, C. Trunca, J. 
Urbanavičius, J. Ulickis, K. 
Valukevicius, J. Vaitkus, A. 
Vitkauskas, A. Vitkauskas! 
V. Vilkauskas, M. Valatke- 
vičienė, J. Vieraitią, P. Vi

te ir M. Mikutaičiutė, gau
ta $31.80. Smulkią auką su
rinkta $190.46.

Išviso $558.76.
Už įžangą gauta $604.30. 

Už programas $81.50. Tokiu 
budu išviso įplauką buvo 
$1,334.56.

Išlaidos:
Už svetainę ..................$75.00
Už spaudą............... 33.00
Orkestrai ...:.............. 12.00
Už gaidas............... 4.60
Už piano nuomavimą 5.00

Išviso išlaidą buvo $120.60
Liko pelno.................1,204.96

Nuo vasario 14 d. š. m., 
dar įplaukė:

Vienose krikštynose su
linkta $8.55; B. Vaitiekaitis 
surinko $2.25; mėnesinią 
duoklią buvo $9.30; Jonas 
Pranaitis užsimokėjo už tris 
mėnesius $3.00. Šią auką 
$20.81.

Išviso išsiųsta į Tautos 
Fondo Centrą kovo 26 d. 
$1,224.81. Seniaus išsiųsta 
sausio 24 d. $192.65. Vasario 
10 d. $21.55.

Taigi, Tautos Fondo 30 
skyrius išviso surinko ir iš
siuntė šiais metais $1,537.51. 

Pr. Zataveckas, rašt.

TREMTINIAI PAIEŠKO 
SAVŲJŲ.

Moksleivis tremtinis bei 
pabėgėlis Edvardas Turau- 
skis (Antano sūnūs), paei
nantis iš Eržvilko, Raseinių 
apskr., Kauno gubernijos
nori susižinoti su dėdėmis>
Juozu ir Jonu Turauskais, 
su teta Barbora Schocott 
(Kurčevskaja) ir su jos tu
nais bei dukterimis (Jurgiu, 
Ona, Barbute ir kitais). Mi-

nėtieji asmenįs malonėkite 
atsiliepti sekančiu adresu: 
Russia, gorod Voronež, Gni- 
zovaja 28, učeniku Edvardu 
Turovskomu.

Juozapas Gaupšas, pirm 
karės gyvenęs Zakeliškės 
kaime, Lidavėnų par., Ra
seinių apskr., Kauno gub. 
paieško Gaupšo, Šimkų Ir 
Valčiuko.

FARMOSI! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Ameri 

koje Lietuvių kollonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mieh. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
} Jus kurte norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus ir Vokie 
čius, iš tos k°llonljos išprašyti. Mes 
turime iš jų euėmė jų farmas ir nori 
me jas parduoti, turime dldolių ir mi 
šų farmų, glvullal, mašinos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite mama, 
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mieh.

i i
Vienatinis būdas giminės su

rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus Ir pažįstamus, kurie per il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą 1 “Draugą” šiandien.

—:— Paieškojimu kaina: —

Vieną kartą ................... 50c.
Trįs kartas .......................... >1.00
Vieną savaite ........................ >1.50
Pinigus galima sius krasos žen

klėliau, arba ragtstruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

Adresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertising Dept)

(V. 4«th 8L, Chicago, UI.

Paieškau Bronislovo Grigaliūno, 
paeinančio iš Kauno Rėdybos, Kau
no pavieto, Krakių parapijos, Dlg- 
raičlų kaimo, jeigu kas žino apie 
JĮ arba Jis, pats meldžiu atsišaukti 
ant žemiau paduoto adreso, nes yra 
svarbus reikalas jo tėvas yra mi- 
mirės.

ANTANAS GRIGALIŪNAS,
Box 541.

FOREST CITY, PA.

MA5TEU

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, 
ir designing, vyrą ir moterų dra 

PESEKMINGI MOKINIAI

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

Mes turime didžiausius ir geriau- 
.sius kirpimo-dosigning ir siuvimo 

§ skyrius, kur mes suteikiame praktiš- 
j| ką patyrimą kuomet jus mokysitės,

mo skyriuose.
|| Jus esate užkviečiami aplankyti ii 

pamatyti musų mokyklą bile laiku—
& dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 

pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mie-

g rą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
* madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 41G-417

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir IM P




