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

\ORO STOVIS.
BALANDŽIO 7, 1817 M.
chicaKo
ir upylinkės. — Šiandie
debealuota; vakare ur naktį turi bū
ti lietaus;
Bali bufi lietus ir rytoj;
Salta.
Temperatūra
vakar uuBšfiauslJi
45, žeminusia 35 laipsniai.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 6:22.
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KONYiSKUOJA VOKIE
TIJOS LAIVUS.
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"TEGU TAIP BŪNA.” Rygos šone Vokiečių už

/
7. — Suv.
RYMAS, bai. 7. — “Te
Valstijų vyriausybė konfis gu ta.ip būna,” pasakė Šv.
■ ' — —■
■- ■
*
kavo visus Vokietijos .pre
Tėvas, kuomet Jam praneš
kybos garlaiviu^, kurie nuo ta, jogei ir Suv. Amerikos
Palaidota Petrogrado revo
karės pradžios ilravo pasis
Valstijos prif/jungia prie
lėpę New Yorke, Ilobokene,
liucijos aukos
dabartinės pasaulio karės.
Stapletoue ir State Islande.
Popežius pasakė, kad Jis,
Garlaivių įgulų 3,000 vyrų
kaipo Katalikų Bažnyčios
Vokiečiai paėmę nelaisvėn
nugabenta i Kilis Isand ir galva, visuomet priešingas
ten internuota.
buvo karei išpai šitos karės
v
9,000 rusų
Konfiskuotų garlaivių inpradžios. Darbavosi už ka-1
t lipimas — 304,000 tonų.
rėš pabaigą kiek turėjo iš VOKIEČIŲ UŽPUOLI
IŠKILMINGAI PALAI
Vienas garlaivis “Vatergalės.
Rūpinosi, kad ši
Konfiskuota visi Vokietijos
DOTA REVOLIUCIJOS
MAS ATMUŠTAS.
Suvienytosios
Žiūrinės land,” 54,000 tonų intilpimo
ton karėn neįsiveltų nors
AUKOS.
Amerikos
Valstijos
yra kainuoja pusaštunto milijo
garlaiviai
kitos šalįs, kurios dar la
Petrogradas, bai. 7.—Pie
penkioliktoji šalis, kuri įsi no dolerių.
.*
•
1
I
biau?
'
padidintų
nelaimes
Petrogradas, bai. 7. —
A •
tuose liuo Rygos vokiečiai
vėlė , dabar uinėn pasaulio
Kaikurių' garlaivių mašižmonijai.
Šimtas
astuoiiiosdešimtys
Vokietija duosianti atsakymą karėn. Talkininku pusėje ši nerijos sugadintos. Tai at “Bet,” tarė popežius pa buvo stoję užpuoliman
prieš rusus ir įsilaužė rusų revoliucijos aukų labai iš
dabar kariauja:
liko patįs vokiečiai sulyg
baigoje “ tu*rbut toksai yra
Suv. Valstijoms
1
apsigini mo linijon
Kiek kilmingai palaidota Marso
Anglija
instrukcijų iš Berlyno.
Visagalinč'ojo noras išmė
palaukus tečiau rusai puo- vo lauko vienoje kertėje.
Portgalija
Be to konfiskuota visi voPREZIDENTAS IŠLAIDO
ginti žmoniją.”
VOKIETIJA DUOSIANTI
i lesi kontratakon ir atsiėmė Didesnė dalis sostinės gy
Rusija
kiečių garlaiviai uostuose:
ATSAKYMĄ S. VAL
KARĖS PROKLIA
Nen London. Boston, Ba}.1
iš vokiečių savo požievy. ventojų dalyvavo laidotu
Ita’Jja
STIJOMS.
MACIJĄ.
MISS
RANKIN
—t—
vėse. Kuone visos moterįs
Partugalija
timore, AYumington, Jack
APSIVERKUSI.
VOKIEČIAI.PAĖMĘ NE su vaikais dalyvavo ėjime.
Japonija
son vilk ir Port landė.
Berlynas, bai. 7.—Vokietijos
- Washington, bai. 7. —
Buvo daugelis kariuome
/____ A___________ <
' LAISVĖN 9,000 RUSŲ.
Suv. Valstijos
Prezidentas Wilsonaš vakar laikraščiai karčiai kritikuoja
Wash?ington, bai. 7. — S.
nės. Marsovo lauke už žu
BRAZILIJA IR KUBA
Belgija >
tuojaus po pietų patvirtino prezidentą AVilsoną už jo ne Serbija
Vaistau
kongrese
žemes

Berlynas, bai. 7. — Šio vusius atlaikyta pamaldos.
STOJA PRIEŠ VO
savo parašu kongreso priim draugiškumą, kuri išreiškė sa*
niajam
bute
tarpe
atstovų
Rumunija •
mis dienomis Volynijoje, Kuomet karstai įleista į
KIETIJĄ.
vo
pranešimu
kongresui.
Laik

tą karės rezoliuciją ir išlei
yra viena moteris kongres- palei Stokhod upę ištikę duobes, kritusių žmonių už
Čemogoriįa
raščiai
nors
viso
prez.
Wilsono
do proklamaciją, paskelbda
manė, Miss Rankin. Pirmu pasibaisėtini rusų su vokie laisvę pagerbimui 180 kar
Teutonu pusėje:
Rio Janeūro, bai. 7. —
mas karę Vokietijai. Aštriai pranešim'o teksto neturi (nes
Vokietija
Kare tarpe Brazilijos ir Vo- kartu aną dieną jai prisiėjo čiais susirėmimai. Anot vo tu išauta armotomis.
S( uždrausta visiems šioj šalyj kaizerio vyriausybė uždraudė
balsuoti ir tai karės rezoliu kiečių oficialio pranešimo,
Austro-Ungarija
kietijos neišvengtina.
gyvenantiems vokiečiams ir pranešimą viešai parodyti), ta ' Bulgarija
Kongreso rusai toje vietoje buvo įvei S. V. AMBASADORIUS
i Vokiečių nardančioji lai cijos reikale.
čiau
su
atsidėjimu
tvirtina,
nd&antiems piliečiais turėti
Turkija.
vė užvakar „nuskandino kierkąs jos negalėjo prisi kti* ir panešė labai didelius TURĖJO PASIKALBĖJI
kad
vyriausybė
iš
to
praneši

-■su savimi- bent kokius gink
MĄ SU IMPERATO
Suv. Valstijose priskaito- Biaziiijos prekybos garlai šaukti.
nuostolius.
lus arba sprogstančias me mo nieko nedaranti. Kai kurie ma 20 milijonu žmonių, tin vį “Parana” Europos pa Kuomet antruoju kartu Paimta nelaisvėn apie
RIUMI.
džiagas, lygiai platinti viso laikraščiai visgi pažymi, jogei kamų kareiviauti.
jinai
pašaukta
balsuoti
už
kraščiuose. Santikiai su Vo-,
9,000 rusų kareivių ir ofin kius raštus,' kurie paliečia jie gavę žinių, kad vyriausybė Suv. Valstijų karės laivy kietija
rezoliuciją
ar
prieik
todėl dar labiau pacierių ir apie 150 kulkasvai- Vienna, bai. 7. — Suv.
šios šalies karės reikalus ir prezidentui Wilsonrti atsaky nas sulyg savo didumo už aršė’jo.
Kaukiu atsistojusi, nuraū-‘^įju jr niįnu rnėtvkliu
Valstijų ambasadorius Pen*'
•
t.t. Susekti šituose prasi sianti.
Saloje Kuboje tuojaus dusi ir tariusi:
ima trečią vietą pasaulyje,
field vakar buvo priimtas
žengimuose bus aštriai bau Svarbiausia tai, tąs, anot vo
“
Aš
visuomet
noriu
sto

VOKIEČIAI
LAKŪNAI
busią
pašaukta
10,OQ(>
laisaudiencijon pas Austrijos,
tst&M
džiami. Taippat ir kiti visi kiečių ląikraščių, kad kaizerio p* sut.at
vėti
už
savo
šalį,
bet
nega

vanorių.
UŽPUOLĖ
ANGLIJOS
imperatorių Karolį. Ambasvetimžemiai, gyvenantieji vyriausybė tiesiog ignoruo V0KIF5IŲ NARDAN
liu balsuoti už karę?’
PAKRAŠČIUS.
basadorius su savo žmona,
šioj šalyj, privalo pildyti vi sianti Suv. Valstijų karės pa ČIOS LAIVES MEKSI
Atidavusi
balsą
prieš
ka

VOKIEČIAMS NEBUS
vienu ambasados sekretoKOS VANDENYSE.
sus karės metu parėdymus. skelbimą ir jinai nepaskelb
DUODAMOS PILIETY rę ir išėjusi laukan ašaro
Londonas, bai. 7.
Nak-iriumi ir vienu tarnu šiandie
Žodžiu tariant, visų Vo sianti karės Suv. Valstijoms.
dama. ..
BES POPEROS.
ti prieš balandžio 6 d. vo apleidžia Vienna ir iškekietijos pavaldinių * lajsvė Taippat ir amerikonų, Vokie Washington, bai. 7. — Iš Washington, bai. 7.—Na
kiečių lakūnai išnaujo bom liauja "Šveicarijon.
tijoj gyvenančių, neinternuo Europos gauta žinia po
suvaržyta.
PASIŠOVĖ RUSIJOS
tūralizacijos komisorius R.
bardavo Anglijos pakraš
Pradėjus vakarykščia die sianti. Leisianti jiems arba bu- draug su persergėjimu, kad Grisp praneša, kad nito to
VYRIAUSYBĖS
čius Kent apskrityj. Anot REIKALAUJA ATŠAU
na visi nepiliečiai vokiečiai Ji Vokietijoj arba tą šąli aplei Meksikos užlajoj atsiran- laiko, kuomet paskelbta kaAGENTAS.
oficialių pranešimų, jokių
KTI PASIUNTINĮ.
pateko policijos priežiūroje. sti sulyg jų noro.
rėp
stovis
tarp
Suv.
Valsti

i dantį visa vokiečių nardan11 uosti >1 i ų n e pa da ryta.
Tuo pačiu laiku paleista Pasirodo, kad kaizerio vy
..
Baltimore,
Md.,
bai.
6.
—
jų
ir
Vokietijos,
nei
vienam
• Pekinas, bal. 7. — Kini
darban visa šalies karinė riausybė imasi gudrybių. Jinai i 'ių laivių flotilė, kuri pasi- Vokietijoj gimusiam vokie Baltimore Countrv kliube
NAUJA RUSŲ MI
jos vyriausybė pareikalavo
mašina, kad pirmutiniuo-ju nori patraukti savo pusėn kat- 1 'Neilsi tuojaus stoti užpuo čiui nebus išduodamos pi pasišovė Rusijos vyriausy
NISTERIJA.
atšaukti iš Pekino savo pa
pasekminguoju smugiu, pa lis nors šalis prieš Suv. Vai l’nian prieš Suv. Valstijas, lietybės poperos.
bės agentas,’Michail Borzasiuntinį, kuris kokiuo tai
sitaikius progai, sutruškin i stijas ir tuomet parodyti k$ Apie tai šios šalies vyriautovski. Kulipka iš revolve Petrogradas, bal. 7. — budu kenkiąs Kinijos rei
priešininką ir* priversti ’jį gali.
. '
svbė gavusi plačias žinias,
rio įlindo pilvan. Išpra Profesorius Borvs Bach- kalams.
2 UŽMUŠTĄ 25 SU
Žinomas daiktas,
pasiduoti.
Bet Suv. Valstijos visa tai bet. žinoma, fo visa negali
džių buvo manoma, kad jį matjev nuskirtas prekybosJ Prancūzija turės tai išpilŽEISTA.
žino ir neleis vokiečiams int- išvilkti viršumon. Taippat
Jersey City, N. J., bai. 6. kas pašovė. Bet paskui pa ųx pramones viee-ministe- dvti.
PLENUOJAMA SUTVER mesti hegemonijos ant viso pa
sakoma, kad Vokietijos —'Vakar čionai priejjnonis- aiškėjo, kad jis netyčiomis riu.
Šitos ministerijos
TI KOALICIJINĮ
saulio.
sutartis su Meksika nesąs kų ugnių dirbtuvėje ištiko Susižeidė. Sakoma,, sunkiai Rusija nekuomet neturėjo. TRĮS AUSTRIJOS MINI
KABINETĄ.
koks tai išmislas, bet tikra sprogimas.
2 mergaitės sergąs. Policija nekibai no
STERIAI BUVO PRI
AREŠTUOTA 66 VOKIEČIAI
sis ir jau įkūnytas faktas. ant vietos žuvo, 5 mirtinai ri tikėti jo tvirtinimams, WILS0NQ PRANEŠIMAS VERSTI REZIGNUOTI.
Washington, bai. 7. —
SUOKALBININKAI.
Vokietija pajungė savo jun ir 30 mergaičių lengviau su- kad ils netyčiomis tai butų BUSIĄS PAKABINTAS
Sumanyta sutverti koalicijipadaręs.
gai! Carranzą.
, žeistos.
VIEŠOSE VIETOSE.
Copenhagen, bal. 7.—Au
nis kabinetas iš Įvairių par Washington, bai. 7. —* Suv.
strijos
kariniuose rateliuose
tijų žmonių. Kabinetan tu Valstijų generalio prokuroro
Rymas, bal. 7. — Kaip kilo didelis trukšmas. Trįs
rėtų ineiti senatorius Lodge, įsakymu visoj šalyj suimta 66
Anglija
su Prancūzija, taip ministeriai buvo priversti
senatorius Knox, Elih.ii vokiečiai suokaibiniųkai, kurie
ir Italija labai nudžiugusios ntsistatydinti, kuomet su
Root, buvęs kituomet val darė ir buvo pasigaminę, darykad Suvienytos Valstijos sekta suktybės pristatinėstybėj sekretorius, ir buvęs ti suokalbius prieš šios šalies
paskelbė karę Vokietijai ir jant armijoms barines tne-’
prezidentas Wm. Horvard vyriausybę. Šitie suokalbinin
stoja talkininkų pusėje. Sa džiagas.
Kaltininkai bus
Taft. Nežinia Ifol-kas ką kai buvo išsisklaidę po visus
vo
džiaugsmą
Italijos
vy

i patraukti atsakomybėn.
apie tai mano patsai prez. miestus. Jų tarpę esama žy
riausybė
išreikš
tuomi,
kad
mių vokiečių. Gi pienas plačiai
Wilsonas. .
nusprendė prezidento WilTIKYBOS LAISVĖ
žinomas ir oficialiuose šios ša
sotio
ištisą
kongresui
prane

RUSIJOJE.
MOBILIZUOJAMAS KA lies rateliuose. Areštuoti pasi
šimą
atspa
įsėlinti
ir
paka

Petrogradas, bal. 7.—Ba
remiant prezidento karės pro
RĖS LAIVYNAS.
binti
visur
viešose
vietose.
landžio 4 d. Rusijos vvriauWashington, bai. 7. — kliamaeija. Viri suimtieji lai
trrcrrcirrcvrrerrrtrrrrmr sybė atšaukė visus senosios
Suv. Valstijų karės laivyno komi kalėjimuose, kol nebus
Į vyriausybės iškastus išimti
sekretoriaus įsakymu pa kur nors pagaminta tokiems
imtiniams,
stovykla.
nuosius įstatymus, varžan
skelbta visoj šalyj karės* lai
čius tikėjimų laisvę Rusijovyno mobilizacija. Lai vyną n 1 Spė jama, kad šioj šalyj Vo
j’.įe. Daugiau Rusijoje nebepaimami visi atsargoje bu kiečių agentų-čnipų pilna. Vy
tijose, įstoja karės laivyno slaugotojų korpu
Igyvuos ofieialis pravoslavų
vusieji laivai ir mobilizuoja riausybės jsąkymn jie viri bur Miss Loretta Walsh, pirmoji m oteris Suv
prteieffdi
nimą
san.
Vaizdelis
išgaudyti. _
>
tikėjimas.
mi atsarginiai jurininkai.
/
.V 7*'

PROKLiAMACUA

New York, bąl.

puolimas atmušta

Areštuojami intaramieji S. VALSTIJOS YRA 15-TA
ŠALIS, DALYVAUJANTI
Vokiečiai
1
ŠIOJ KARĖ).

t
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ" .

■

■ —............. ..

11 DRAUGAS i»
,1

•
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Subata, Balandžio 7 d., 1917.

džios dokumentą, rūpinda motas, kairius, kulkasvaidžius ir t.t. Ir, štai, Šiandie
'D B A t G A S"
Jūsų pinigą tur. būti padtmasis vaitoti kuomažiauKomisijai pagelbon eina
Lietuvių Katalikų Dienraštis
ą geroj* Muglnje va itljoe
ną musą mylimoji tėvynė
siai žodžių, ir kuodaugiau
Kiną kasdieną. Išskyrus nedėidle* pats miesto maj. Thomp
bankoje
virto vienu dideliu gaisru.
niu.s
siai atsitikimą paminėti.
son, sveikatingumo ktanisioPrenumeratos kaina:
Ten dega kaimai ir kaiineChicagoje metams ..................... $6.00
Jis sako, kad tuo laiku, ku
6 menesiams ............ $3.60 niorius Dr. Rohertson ir ke
liai, miestai ir miesteliai,
'/|
, i
8 mėnesiams ............ $2.00 li kiti miesto valdininkai.
Penki šimtą
milijoną pavergusi visas tautas, ku rį mes vadinome 64-ais pir
■■■■■OP CMICAGOMMBMHB
Kituose S. V. miestuose metams $4.60
bažnyčios
ir
mokyklos
ir
ki6 mėnesiams ............ $2.60 Komisijos
gi pirmininkas žmonią vadinasi krikščioni rias tik pasiekė. Ten buvo mojo amžio metais, impera
Mllvraukcc av. aad Carpenter •<
ti kultūros židiniai.
3 mėnesiams ............ $1.60
įsakyta
ciesorių
garbinti
mis.
Ją
diduma
tiki,
kad
torius Neronas padegė iš
Ketvergo laida ............................... <2.00 yp Holden, žymus S. Val
3% ant Jūsų Phi I g ų
Vietoje puošnią mišką ir
Perkant atskirais numeriais visur
kaipo
dievą.
Valia
buvo
Jėzus,
nužudyta*
15
dieną
visą
kampą
savo
sostapilį
stijos^.!
auką
dirbimo
žino

po So.
Atdarė Panedžliaia te Subatomis
Prenumerata mokasi iškalno. Lai vas.
Nizan, 17 dieną to paties garbinti ir kitą dievą kiek Rymą.
Žmonėms sukilus gojų belieka tik tyrai, vieto
j
kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos,
je kultūros židinių — pelėnų
vakarais Iki • valandai
nedorybę, Nerpno
Dabar p. Holden praneša, mėnesio kėlėsi iš numiru kas norėjo ir kokį norėjo, prieš
ne nuo Naujų Metų. Norint /permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti, ir
Skolinama pinigus ant Namų
tik nevalia buvo garbinti valdininkai suvertė kaltę krūvos. O musą mieli bro
senas adresas. Pinigai geriausia sių kad 'jau daug žemės yra pa sią, nors visi žįjįo, kad mi
liai
ir
sesutės,
musą
geri
tė

sti
išperkant
krasoje ar ezprese gaminta išdirbimui ir norin ręs žmogus neatgįja.
Daug tokio Dievo, kuris ciesoriui ant krikščionių.
Tacitas
Persiunčiame pRilgus
"Money Order" arba Įdedant pinigus
vai ir žilgalvelės močiutės,
t registruotų 'laiškų.
nepripažino
teisės
vadintis
yra
gamtoje
visokiu
žinomą
prideda, kad krikščionįs ne
tieji ją išdirbti skaitlingai
į Europa ’lr galima
Redakcijai
prisiijkUeji
raštai ir
nuo kurią jau seąiai, seniai
dievu.
Rymo
imperijoje
ir
nežinomą
teisių,
galingą
buvo
kalti
už
padegimą,
pa

Anot p. Alfolkorespondencijos
negražinami,
jei atsišaukia.
<autl Lalvokartes
neturime jokios žinelės, ba
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne
buvo
žmonią,
nenorėjusią
ir
silpną
jėgą.
Mirties
'jė

aiškina,
kad
ją
pradžia
yra
deno,
žemės
daržovėms
au

pažymi ir neindeda krasosr ženklelio
sugrųžinimui. Visokiais reikalais krei- ginti pageidauja vokiečiai, ga visiems žinoma; niekas deginti auką nei ciesoriaus iš Judėjos nuo Kristaus, dauja, vargsta' ir dejuoja.
piantiee adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC-, italai, airiai, lenkai, žydai nepajėgia abejoti, kad nėra stovylai nei kitiems tos ša kurį
Rymo prokuratorius Vieni iš ją išvaryti į tolimą
1800 W. 46tli Street, Chicago, Illinois
neišmatuojamą maskolių ša
Apsakęs
ir kiti. Mums kol-kas ne gamtoje jėgos, galinčios lies dievams.x Tie nepa- liepė nužudyti.
Tel. McKinley 6114.
{STEIGTA 1882 M.'
lį, kiti—prausiasi ašaromis
----------------- XX ----------------mirtį
įveikti,
kitaip
sakant,
paklusnieji
žmonės
vadino

kokiais budais Neronas žu
teko sužinoti, ar ir lietuviai
•
“D R A U G A S”
Vokietijos nelaisvėje, treti
Lithuanian Daily Priead
grąžinti
gyvybę
mirusiam
si
krikčionys
arba
katali

dė krikščionis, Tacitas išsi
reikalavo žemės, kad ją ap
Published daily except Sundays by
vaitoja pasilikę savdjc že
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO., dirbti.
Iš kur-gi tat to kai. Vienus ją viršininkas taria, jog ją Nerono kanky
Mūsiškiai dar per žmogui.
STATE BANK
1800 W. 46th street, Ohleago, Illinois.
mėje.
Kiekvienas supran
Tel. McKinley $114. Established 1*63 daug tankiai mėgsta prisi kia dauybė žmonių įtikėjo, Patianus rašė: “Krikščionis nėse Ryme žuvo didelė dau
PO PBIBŽTOKA VALSTUp*)
ta, kaip baisus / jų gyveni
'Terms of Subscription: In Chicago
—
Jai
mano
vardas,
kata

kad
Je^us
kėlėsi
iš
numiru

gybė.
dengti
svetimą
tautą
skrai

by mail or carrler per year $4.40
mas. Ją kasdieninė duona ir
KAPITALAS $600,000
Outside
Chicago by
malk ^$4.40
sių?
Kaip
senai
tas likas — tai mano pavardė.”
Ar tie žuvusieji Ryme
ste.
Thursday editicn $2.00. At Nears
Mea mokame 3 proc. ant Pinigų
Stands 2c. a copy. Advertising rates
Tie krikščionis garbino Jė Nerono laikais krikščionys gėrimas tai ašaros, nubudi Mes
Patariame broliams betu- įtikėjimas atsirado?
parduodame Foreign Money
oa application.
mas ir badas.
Jie vietoje
Orders
J visas dalia svieto.
zų,
naktimis
rinkdaVosi
į
tikėjo
į
Jėzaus
atsikėlimą
iš
Pradėkime nuo dabarties
jie šita gera
UMAtftMAtaJUMAUUtAftM viams, kad.
Velykų varpu tegirdi tik ar
Wtlliam
Kasper
— Pirmininkas
proga pasinaudotą.
Tegu ir eikime į praeitį gilyn. olas iškastas ir išmūrytas numirusią?
Otto Kaspar, —Vice-pirminlnkas
motų
griausmus,
kardą
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas
I
Ten garbinda
kiekvienas lietuvis, vistiek Viesojj e Petrogrado ‘ bibbo- po žeme.
Taip beabejo! -Tarp žu
August Filek—Ass’t. Kasierlus .
žvangėjimą,
kulką
švilpimą,
I
Joseph ^sikyta — Kasierius
Jei viešpatijos vusiųjų buvo Petras. Išli
kur jis gyvena, ^apsižvalgo tekoje yra senas rankraštis, vo Dievą.
ir gaisrų brangios Lietuvos
1900 Blue Island
aplinkui, ar kartais nėra kuriame keturisyk aprašy vyriausybė kurį sugriebda ko du jo rašyti laiškai. Pir
padangės
dar - labiaus
jų
I
«kkiaoo. «ll
kur arčiau tuščią lotą. Ra ta Jėzaus mirtis ir atsikėli- vo, kad jis krikščionis, tai mojo laiško pradžioje, kad
I
Lietuvos dar labiaus ją
Reikia sužinoti kaip veždavo pas stabus ir liep didė Dievo malonė atgimdė
dęs ją tesikreipia biuran riias.
skausmus ' padidina,
dar
vardu' “Garden Bureau,” senas tas rankraštis, tai bus davo jiems auką atnašauti. žmones per Jėzaus Kristaus
liūdnesnės
darosi
Velykos.
GEBA PROGA IB
kurs yra miesto namuose žinia, kaip senai žmonėse Kas nenorėdavo aukos de atsikėlimą
iš numirusią
Ir užtat įneš, išeiviai ame
LIETUVIAMS.
(City Hali) kambaryj po yra įtikėjimas į Jėzaus atsi- ginti, tas buvo skaitomas (Petr. 1, 3). I, - Mataijo
rikiečiai,
velykiniu varpą
tikras krikščionis. Jį kan (Mateušo) rašto gauname ži
num. 507. Tenai p. Holden kėlimą.
.Vakar rašėme, kad Chi arba katras jo pagelbininRankraščių senumą gali kindavo, kad kitus išduotą noti, kad Petras buvo vy gaudime draug su linksmais
tonais, išgirsime ir griaudincagoje visi tušti lotai ir
kas duos visus reikabngus ma susekti iš ją ‘ raidžią. ir žudydavo už prigulėjimą riausias mokinys. Jėzus į- gus, išgirsime vaitojimą ba
miesto apylinkėse
pudyprie krikščionių draugijos. kurė draugią, kurią pava
nurodymus kaip gauti tuš Kaipi kiekvieno žmogaus
daujančią brolių.
mailjantievji žemės plotai ši
čią lotą arbardidesnią že ranka saviškai išvadžioja Ciesoriui Dioklecijonui ro dino Dangaus Karalija arba
Prisįminę, kad Velykos,
tą phtasarį bus pakeisti
TAUTIŠKA
mės plotą ir kaip tą žemę raides, taip ir kiekvieno dėsi, kad jau išnaikinęs Bažnyčia. Tą Bažnyčią Jė
naudingiausiais
daržais. pasekmingiau išdirbti. Ši amžio ypatybės žymu ant jo krikščionis. 35 metais jis zus sakėsi statysiąs ant uo musą broliai išlys šiandie iš
BANKA APSAUGA
drėgną urvą ir iškėlę aug
Apie tai dabar turime dau
to biuro telefon.: Main 447. rankraščių. .Mokslas, kuris pastatė paminklą su para los ir Petrui pasakė, kad
giau žinią, kuriomis čia no
“Krikščioniu išnyki jis — Pėtras —yra ta uo štyn rankas melsis, ^akyda
DEL JŪSŲ TAUPUMU
Manome, kad,, daugelis iš raidžią išvaizdos suseka šu:
mi: “Dieve, af dar ilgai tas
rime pasidalinti su sayo
mas
”
(Deleto
nomini
ebrisranktaščią
atsiradimo
lai

la.
Jam pačiam Kristus
musą tautiečių pasinaudos
Reiškia laisve nuo rūpesčių
skaitytojais.
tiano).
Į
septynius
metus
ką,
vadinasi
paleografija.
įteikė
savo surengtosios pragaištingas gaisras siaus
tąja proga, kreipsis kur rei
Iv
■»
musą tėvynėje, ar dar ilgai
Pačiam Chicagos mieste
Abaelutlškų saugumą
kia ir gaus žemės daržo Paleografija prirodė, kad po to tapo Apgarsinta krik bangaus Karalijos raktus.
ir jo apylinkėse yra dauge- vėms. * Tuo budu nors išda- minėtasis Petrogrado knin- ščionims laisvė viešai išpa (Mat. 16, 16). Tai-gi šitas paskyrei kęsti tokius bai
fli banka yra labai patogiojo
sius sopulius?”
Jie velyki
vietoje yra reguliariai p«»rankraštis rašytas žinti savo tikėjimą, p 313 vyriausiasis Jer*us mokilis tuščią ir gana didelių lies išsigelbės iš po augštą gyno
žiurlama U. 8. Valdžios, Jū
sų taupinimai yra pageidau
žemės plotą, kurie, pride- kainą jungo, kure be gai- pi™ šešiolikos šimtą metą metais krikščionija tapo nvs, nedvka1;
Ryme, o niu varpu garso neišgirs,
jami, ar $1.06 ar $1,000.06
nes
varpus
seniai
jau
išga

riamai išdirbus ir intręšus, lesčio visus spaudžia.
tai yra,,pradžioje ketvirto Rymo viešpatijos tikėjimu. Kristaus
dbė,. žū
šalis.
galėtą suteikti pakaktinai
šimtmečio.
tnlitt hpt. ttltftt Ptiirtiljl lll 11, i
damas, beno į* svetimas
•
Pasirodė, kad imperijoje džiu ir \
Taigi,
ar
pridera
mums
y
visokios
rąšįies
daržovių VISIEMS TEKS NESTI
Kam neteko savo akimis ksikščionių ,ląita daugiau kad Jėzus
umirudžiaugties ir linksminties
daugeliui šeimyną.
NATIINAL CITY BANK
\
Tai-gi 'ai šią.
KARES SUNKENYBES. matyti tą rankraštį, tas ga negu kitokią.
\
Velykų
laike,
kuomet
mu

li nuvažiuoti į Rymą ir Va šku, kad pradžia ketvirtojo
OB CHICAGO
m.) sų tėvynė milžiniškame'gai
Nekuomet
nei
vienam
(Pabaiga k
tikano
kningyne
ras
kitą
amžio,
nėra
krikščionijos
David R. Forgan—President
Suvienytą Valstiją karės
žmogui neatėjo galvon min
šiu, ;r visa Lietuva kruvino
8. E. Kampas, Dearborn and
tokią
kningą,
kito
žmogaus
pradžia.
Susyk
tokia
dau

finansų komitetas sumanė
VELYK®,
Maume Sk,
tis, kad tą žemę galima su
mis ašąromis verkia?
Be
b
ypatingą pieną karės išlai ranka rašytą, bet to paties gybė žmonių negalėjo įtikė
SIAETlk
abejonės, kad ne! Bet arčiau
vartoti labia ^naudingiems doms. Sumanyta užkrauti ketvirtojo šitmečio pradžio ti, kad Jėzus kėlėsi iš nu
(Apatinės lubos)
pažvelgus
į
mūsiškius
čia
tikslams. Taip buvo todėl, specdalė mokestis ant visą je.
Yra ir Londone vienai mirusią.
Ta žinia galėjo
Jau beveik pas\
apsigyvenusius brolius pa
kad kiekvienas šios šalies tą, kurie į metus turi suvifŠ labai senas rankraštis sU taip plačiai pasklysti tiktai
vonios laikas ir vis
matysime, kad vargai tėvygyventojas Ugi Šiolei turė 2 tūkstančiu dolerių ineigą. Jėzaus atsikėlimo aprašy per daugelį metą.
Tai-gi lio milijonai krii
iės toli- gražu neganėtinai
ŽENKLAS BANKOS BAUGUMO.
jo visgi dar pakenčiamą Tos mokestįs turi būti nu mu, bet tas beveik šimtu reikia leistis į praeitį gilyn, rengiasi sutikti tą t
Chicago Clearing House Naryste.
k jaučiami. Labai didelę tčpragyvenimą, nebuvo per- statytos taip, kad jomis bu metą naujesnis už anuodu. norint surasti, kada žmonės Kristaus prisikėlimo š\
ięi skriaudą daro svaigiKetvirto šimtmečio pra ėmė tikėti į Jėzaus atsikėli
didelią maisto brangenybių. tą galima padengti visas
Velykomis džiaugiasi \
Banko* prlklausasūlos prie Chi
ieji
gėralai jų vartoUžstojus neapsakomai mai karės vedimo lėšas. Be to, džioje įvyko pasaulyje to mą iš numirusią.
cago CtearlngjHouse yra po Jos atubagas ir turtuolis, did<
> nutik kad' nemažėja, aargia priežiūra. Laike nuo laiko,
sto ^brangenybei, žmonės at tasai pat komitetas sako, kia didelė pervarta, kokią
Iki šiol išliko Bitmijos ir mažas, jaunas ir pasen
bent syki J metus. Cloertng House
1 nuolat didėja.
revizoriai nuodugniai
Ištiria savo
siminė ir tuos tuščiuosius, kad maisto pirkliai už par retai pasitaiko. Tada visa viršininko jaunojo Plyniaus nes dėl visų Išganytoja'’
bankų stovi Ir būda Jų vedimo. Vi
Taigi laike šią taip nelai si pinigai yra suskaitomi,
notoa
pudymau'jančius žemės plo duodamąjį maistą neturėtą me pasaulyje ’ viešpatavo laiškas rašytas apie 115 m.
kentėjo, mirė ir kėlėsi iš nu
bondai, mortgagel ir kitos apsau
mingą
musą
tautai
Velykų,
Rymo
imperija.
Ji
buvo
tus.
gos peržiuriamos* lr patikrintos, pi
imperatoriui Rrajauui. Ply- mirusių. Velykų rytmetyj
nuo žmonių daugiau pelno
kiekvieno lietuvio išeivio nigai kitose bankuose patikrinti lr
Ypač pemiai ir šįmet imti, kaip tik 6 nuošimtį.
nius praneša, kad Bitinijo- musą bažnyčią skambąs
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsaugl verte gali būti kningose parodyprotas
te
gerai
apsvarsto,
o
darbo žmonės su savo šei
Daugelis Šios šalies vąl- sas,
sa tai jau kitas klausimas, je stabmeldžių šventyklos varpai linksmai apreiškia vi
at. Abejotina tvarka arba atsargu
sąžinė te nuoširdžiai atsi mas, yra nedaleidžl&aęvJelgt
mynomis delei maisto spe di ninku šitiems karės fiH^'ongrese yra daugelis tur tuščios, niekas neperka au
sa n? pasaulinį džiuginančią
banka nustoja savo Clea.Ang Hour
liepia,
kad
šiųmetinės
šven

kuliantą nedorumo ėmė vil nansą komiteto sugalvoji- tingą atstovą.
teisių, tu yra ženklu Jos abėjott
ką, ne^arbina dievą, nes vi Aleliuja, kviesdami kiekvie
storio.
tės
neikia
praleisti
be
svai

kti didelius vargus.
Pasi niams pritaria ir, galimas
soje šalyje, ne vien miestuo ną į'Jo namą. Nors męs, lie
Tiktai tvlrciausios ir saugiau?* •
galų. 'Statinės alaus ir deg- bankoe gali būt Clearing House
girdo
nepasiganėdinimai, daiktas, kad šis projektas KATAliKŲ BAŽNYČIA se, bet ir kaimuose, praplito
tuviai katalikai, drauge su nės -bonkos teneranda vie
rlala
murmėjimai prieš vyriau veikiai atsidurs kongrese.
DEMOKRATIZMO
krikščionija. . Krikščionys kitais krikščionimis džiaug
The Chicago
Clearing House
tos lietuvio nameliuose. Do priežiūros užmanymu tapo J vesta*
sybę.
Bėdinesnėms šeimy
IDEALAS.
nieko
pikta
nedaro
ir
da
Karės finansų komiteto
pirm dešimt metų, lr nno to laiko
simės prisikėlimu Išganytoleris praleistas svaigalams nei viena Clearing House banka ne
noms jau ėmė žiūrėti kar pirmininkas šitam reikale
prisieka
prisižada
atidavi

Dr. Jenkins Lloyd7 Joąes,
jaus^iet širdis gerai nujaus
subankrutijo. Reikalaujant,
Cleaatneš nubudimą ir skurdą, rlng House bankoe ateina visu kl
tais į akis badmiriavimo taip pasakė:
nėti
svetimą
pinigą,
jei
kas
dama tėvypės nelaimes gal
protestantą pastorius Chi
bet doleris sutaupytas ir nu tai ku pagelba.
šmėkla.
Chicagos miesto
ji
P
a
S
juos
pasideda
be
raš

The American State Bank pri
ir nenoroms bfcs pasinėrusi
Mes netikime, kad bi cagoje, sako:
siųstas
į
Lietuvą
nevienam
klauso
prie Chloago Clearing Houvaldybai ir visuomeniams
4 • koks tikras šios šabes pa “Katalikų Bažnyčia yra to. Jie suseina giedoti gie nubudimo tvane.
ee. yra po Jos priežiūra, naudojasi
nušluostys
ašaras
ir
išgelbės
veikėjams
atėjo
galvon
Jos teisėmis lr Išduoda poakiu pil
triotas norėtą, kad tik vie vienatinė pasaulio istorijo smes Kristui, kurį pripažį
Musą tauta tai tikrai kan nuo bado. Pusė milijono A- nu atskaitų 1 metua'
kiauaimas: Ar nebūtą gail ni bėdinieji žmohės kariau
JI taipgi yra po Valstijos prie
je organiz&cija, kuri yra su sta Dievu.
kinių tauta. Ištisus meta merikoje gy venančią lietu žiūra.
yra reguliarlškal tlrlnėjama
ina visus tuščius žemės plo
tą ir vilktą karės sunkeny traukusi bendron šeimynon
Iš to laiško matyti, kad si mčius ją glomonėjo vargai vių geriau sumeskime ant Ir ku meta Išduoda penktu pilnu
atskaitų Bankiniai Valdybai Val
tus pavesti išdirbinėti tiems bes. Musą komitetą suda
ypatinguoju budu- visokias krikščionių pradžia nors o pastaraisiais laikais jie aukuro tėvynės tuos grašius, stijos Illinois.
visiems, katrie negali pra
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
ro ne tokie vyrai, kurie žmonią rases, priešingąsias dviem šimtais metą senes šimteriopai padidėjo. f
ant kiekvieno pareikala
kuriuos butuni praleidę ant Išmokami
misti iš tanką darbo?
stovėtą žut-but už taiką ar kita kitotns tautas iperitus nė už musą minėtąją j>erTrįs ereliai rusij, vokiečiu svaigalą, tada pasirodysim, vimo.Čia galima gauti Pirmus Auk
Sitam klausimui visi at ba pritartą vokiečiams. Mu kitiems svetimus žmones.
vartą, įvykusią Rymo impe ir lenką, sparnus išplėtę kad ištikrųjų vyrai esame, so Mortgagrs. Telpgi Aukso Mort
gage Bondus po $106.06 tr $400.66
sakė: taip. Kiekvienas pri są sumanymas kilo prisižiū “Kataliką Bažnyčia at rijoje. BitiniJJa buvo į pie skrajojo apie {nusų tėvynę. bet ne kelmai ir girtuokliai.
fils banku
yra atsakanoiansu
Lletuvlama
rėjus
praeities
karėms
ir
Bėgije
kelių
šimtų
metų
stovauja gražiausius musą tus nuo Juodosios juros, ten
pažino, kad tai puikus suBadaujančios tėvynės balso
Cla kalba Lietuviškai ir Lenkiš
mes
tikime,
kad
busimoje
demokratizmo idealus.
kur dabar yra Armėnija iš jie kur tik galėjo lešė lietu neišgirs tas., kurio protas ap kai.
raanymae.
Kapitalu lr parvirtu; $$10,166.60
Tai-gi iš Plyniaus višką kūną. Nemažai tie svaigintas alkoholiu, taigi
Gta aus tylėsi darbo. Po kabėje pasirodys tikras pa “Nueik šiandie į Rymo plitusi.
Ketai pasitarimą,miesto na triotizmas tarpe darbininką Kataliką bažnyčią, o ten laiško bcvpik galime spėti, kraugeringi paukščiai ir mu neatbūtinai blaivai švęskime
Darbininkams j <a n i a t y s i
bėk I ujx •ja ne i« kad įtikėjimas į Kristaus sų tautiško turto sunaikino? šias liūdnąsias. Velykas.
muose išrinku daržyninkys- ir turčių.
tėa komisiją, kurion pate reikės stoti į kariuomenę, o tarnaitę šalę ponios. Musą dievybę praplito pasaulyje Bet nepasisekus jiems galu
uil Al Briika.
ko žymiausioji miesto pilie tąrčifci turės padengti visas protestantą draugijose mes iš pietinės Azijos, butpnt iš tinai iktmyfi savo nedorą
turime maldnamius tur vak alinio jos tšoąo.
užmanymą galą gale susipe
čiai.
Šitąjį komisijai tapo karės lėšas»\”
President u
Truputį
juj
K&U
u
už
Ply

wri
šė ant niusi^^n^įgs^žemės.
Gražus tai gražus suma- čiams, gi kur skersai gele
pavesta surašyti visus tušKampam
Ele*
14hhd Ava, Lsoaou
<4ina Intna lr muikiii TMidalin- nvmaa.
Bet ka su tuo šu žinkelio bėgiu misijas oėdi-J nių gyvea6rTa0t*a, kum
lr l«-tu
j
rntė*»ė¥rs4kT»r4ktirikr*T»

dirbinėti žemę savo naudai.
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"D1AUGAI”
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Sveiki
GAUDŽIANT
VELYKŲ VARPAMS
1
Beveik du tūkstančiu me
ti) atgal, vakarinėje Azijos
dalyj, drėgnoje uoloje ša
koti) kiparisų ir liemenin
gu paimu pavėsyj, gulėjo į
baltų drobę suvyniotas la
vonas, rymiečiu kareiviu
budria? .^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
nį ir nukankinta «a; Kristus
visoje savo galybėje ir gra
žume kėlėsi iš numirusių.

Sulaukę

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

Šventu

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 visiemsxžmonėms turime progą
per V. Jėzaus šventes. Tedtil broliai ir seserįs mažiau pritirs sopulių ir vargų;
tegul dažniau turės kuomi pasidžiaugti.
Tegul išsipildo gerieji jų širdžių
troškimai!
I
“DRAUGO” REDAKCIJA.
P.S. Velykini priedą Chicagos gyventojams siunčiame subatoje, o toli
mesniems viena diena ankščiau.

Velykų! \
VELYKŲ SULAUKUS.
Pavasario dienos išaušo, prašvito;

Pabudo gražus prigimimas,
Ir prašė nuo Viešpaties apdaro kito
lr laukų ir girių užimąs.
Numetus ledus, nusidžiugus Venta
Banguoja, bučiuoja krantus;
Jų sveikina paukščių linksminga byla
Ir arti išėjęs žmogus.
Velykos, Velykos! Kas jūsų nelaukė,
Kaip kūdikis margo kiaušinio ?
Rods šįmet jų laikas toli nusitraukė:
Gal rūbo neteko žieminio.
,,
’
f

Sviete tu mano, juk ir
šiandie, kuomet varpai gau
džia Aleliuja, milijonai sugyvulėjusių žmonių, apsi
ginklavę baisiausiais žudy
mo pabūklais vietoje krikš
čioniško Velykų pasveikini
mo, taikina viens kitam į
kaktų mirtingus šovihius,
siuntinėja nuodijančias du
jas, aižosi kimus durtuvais
ir peiliais, su žvėrišku įnir
timu naikina kultūros židi
nius.
Mirties giesmės gar
si aL-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
aubuįo stataeidiško ‘karšs

t

Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė
Išbėgo į dangų augštai!

Užkado iš džiaugsmo atsalus krūtinė,
Ir laimės ilgėjos sapnai!
Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais;
Palangiais vaikai prieš jų šildos;
Jau puošiasi miškas drabužiais žaliais,
Ir žiedas ant kalno jau gvildos.

Tame ankstyvo pavasario
šypsojančiame
rytmetyje
įvyko didžiausis pasaulio
stebuklas, tai buvo laimin
savimo atmintį.
Iš visos
giausia žmonijos diena. Sa
žemės vyrai susirinkdavo į
vo prisikėlimu Kristus pa
Jeruzolimų.
Per astuonias
rodė pasauliui, kad Jis yra
dienas gražios iškilmės ne
tikras Dievas. Kad tik Jis
siliaudavo Dievo namuose
suteikia įmogui tikra užsiant kalno Sfjon, gražiausio
ganėdinimų gyvenimu, kad dievaičio Marso sulygina- .
je sostapilio dalyje. Šventė
tik su Juo galima atsiekti mai mažai dėjo aukų.
prasidėdavo iš vakaro. Sau
idealų ir likti išganytų.
lei nusileidus stati žmonės
Jo nėra
Stingsta jausmai iš skau Moterys rado Kapą. Angelas tarė joms: “Žinau, kad ieškote Jėzaus.
Sutraškinęs mirties rete smo krutinėję dar ir dėlto,
valgydavo avinėlį taip iš
čia.
štai pažiūrėkite vįetos, kur Viešpats buvo pa guldytas. (Mat. 28, 5.6).
žius Kristus ėmė skelbti sa kad nuo dabartinės karės
keptų, kaip Egipte buvo lie
jo
krauju
reikėjo
patepti
pta,
tepdavo savo duris jo
vo prakilnų, tyrų, nesikei ašarotų
ra
ten
musų
bažnyčios,
na

malonių
kenčia
čiantį neišmatuojamos ver netik tie, kurie užsigeidė mai, svirneliai.
duris, jį kepė ant ugnies su- krauju, nevalgydavo rautės mokslų. Kuomet nuož kovoti, bet kenčia ir nenokurtos duobėje, padėjus ant gintos duonos.
Kada pen
Bet nors Lietuva paverg
Išėjimas
iš
Egipto.
mi vergija buvo didžiausia rintieji žmonių skerdyklių,
dviejų ' kryžiavai sukeistų kiolikta Nizan pasitaikyda
ta, badauja ir karės vėsumos
Jau beveik pusketvirto medinių pagalių.
me žydėjime, kuomet dides
vo pėtnyčioj, tada \šventės
kurių ramus kultūros dar skaudžiai
sunaikinta, rūkstančio mėtų, kaipz yra
nė dalis gyvenančių pasau bas trukdomas ir naikina
mes neprivalome bejėgiai
. Veiykl} gvent8
Žydams pasirengus į ke pradžių perkeldavo viena
lyj žmonių buvo skaitoma mas vien tik dėlto,’ kad jie
nuliūsti, neprivalome gyvio- Jog
džia buv0 neapsako. lionę, Egipte pasidarė išgą diena vėliaus, idant nebūtų
pasibjaurėjimo vertais gy yra vergai stipresnių
fi ji nustoti vilties sunkmety- mai lillk3ma
Keturis šim. stis ir nelaimė. Visuose na dviejų subatų pagrečiam.
vuliais
aršiausioje to žo ziška jėga negali ginti savo
30. Ir gerdami karčii, giel- tus me,u vaitojusi Egipt0 muose išmirė pirtngimiai Per Velykas visi darbai bu
džio prasmėje, Kristus pir šventų, neužginčijamų tei
vo uždrausti taip pat smar
vartų taurę iki dugno vis
vergijoje žydų tauta atgavo sūnus tuo pačiu laiku. Egi
mas paskelbė meilės, broly sių. Štai ir musų nekaltoje
kaip ir subatomis.
tiek Gyvybės Kunigaikščiui
pto visuomenė, kaltino savo kiai,
laisvę.
1 ’
k
bės ir lygybės obalsius, įsa Lietuvoje jau treti metai
giedokime šiandie Aleliuja
šalies vyriausybę, kad, be
Praėjo daug amžių nuo to
kydamas mylėti net savus verda žut-but kova dviejų
Devynis kartus Egipto reikalo neišleisdama paverg linksmo pavasario, kada žyir siųskime jam karštas mal
priešus, aiškindamas, kad mirties žaibų palikdama
das, kaip ir pirma siuntėme. faraonas buvo žadėjęs iš tos tautos, traukia nelai- dai išėjo iš Egipto. Rymo
viskas, kas tik gyva privalo paskui save kraujų, gaisras,
Ši,
Kristaus
prisikėlimo leisti žydus ir devynis kar mes ant savo šalies.
Nu- kariuomenė pavergė visų
gyventi
kuomeiliausioje griuvėsius ir neišpasakytą
šventė, kaip tik mums -su tus savo prižadų neišpildė. sigandęs faraonas leido žv- pasaulį. Pompėjus atvedė
santaikoje, kad silpnutis skurdų. Visa musų kadaise
teikia viltį geresnių laikų ir Devynis kartus nelaimingai dams išeiti.
|savo legijonus į Palestinos
avinėlis galėtų ganyties sa turtinga šalis nuo Vištyčio
žybtelėjo
laisvės
priduoda daugiau jėgų per , tautai
Grįžtant pavasariui, po žemę ir užėmė jų.
Rymo
le draskančio liūto. Ben
kalnų iki Baltijos jūrių vir kęsti
dabarties
golgotos | spindulys ir devynis kartus žicmi)s
atgįjant
gamtai,!imperatorius nežydą Erodą
drosios meilės evangelijų to milžinišku kapinynu, ir
kančias. Prisikėlęs Kristus j užgeso. Bet,JI oze P"'^; sfJaugsmįngn'5vdn fauta s,/paakvrf karalianti žydu ženešdamas Atpirkėjas tvėre duobėse dažnai galima .už.....
.
,. v.
,
pergalsjo nedorybių pašau- vdb savo tautiečiu širdyse.,
„is , r gįesmįnus išjtą- mėje.
Cieeorius Tiberijus
mums tikrosios laimės vieStikti du greta gulinčius J>ro-j lj „ pažadėjo ramybę geros Į y >s liepė jiems rengtis į ke-- )iav0 g F įo į VCTgijo*a atsiuntė į Jeruzolimą savo
patijųT troško, kad kiekvie liūs lietuvius, kuriems iš
valios
žmonėms.
Taigi, i lionę, persijuosti strėnas,
4 namu. Veikiai išėję iš der- Valdininkų Pontijų Pilotą,
nas žmogus butų kupinas prievartos reikėjo užmušti draug su Kristum privalės I pasiimti lazdas į rankas
"jie
kad laikytų žydus paklus
meilės,
doros,
teisingas, viens kitų, nes jie ne vieho
atgimti ir viskas, kas Jame 'statiems valgyti išeigos aviIzraeliaus tauta
pasijuto tuščioje tyrumoje. nybėje.
grynas, panašus į Dievų.
pono vergai.
turi pradžią ir pabaigų — nėlį.'
Tik š,tai debesis kaip augš neteko savistovybės.
Ideališkiausios prakilny
Būdavo smagu kada tai i ir t iesa, ir meilė, ir dora, ir
Avinėlis turėjo būti žie- tas storas stiebas atsirado
bės žvaigždėmis snindžian- Velykų dienoje musų tėvy- santaika. Tik bukime žmo mamitis, be dėmės, sveikas
ties jais. Jis slinko pirma,
tis Meilės, Brolybes ir Ly noje, galingi ir linksmybės | nės geri, mylėkime dorų ir ir skaistus. Jį pjaujant ne
Jėzus Vely^ Avinėms.
o jie ėjo paskui.
Jie Ąo į
pilni
garsai
velykinės
gies!
teisybę,
nepražudykime
gybės Pranašo mokslas ne
valia buvo kaulų sulaužyti, rytus? Jo šešėlis juos sau
Joje atsirado Mokytojas,
jučiomis visus masino, vi mės veržėsi iš krūtinių lie- bendrybės jausmo prie sagojo nuo karštų saulės spin paskui Kurį žmonės po tris
liojo prie savęs, neatsižvel tuvių ir jos jaukus aidas vir vųjų ir su meile tieskime
dulių, kurie pietų šalyje ir dienas vaikščiodavo užmirgiant nė į didelius sunku pėjo musų gaivinančiuose pągelbos rankų kiekvienam idant joje bujotų Kristaus
pušynėliuose, krištuoliniuo- nelaimingam, kuris to reika ir savosios žemės šventa pavasario metu būva smar- ^dami pavalgyti, norėdami
mus jo pildyme.
meilė draug su tvirtu, nuo kųs.
tik klausyti Jo pamokslų
se ežeruose, žolynų vaini lauja.
Nors pasaulis pripažino
širdų pasiryžimu išgelbėti
Ant Jo išsipildė visa tat, kų
kais padabintose pievose.
Kuomet šioje meilės ir
Kristaus mokslų, bet silpna,
Žydų
Velykos.
tėvynę nuo bado mirties ir
pranašai buvo sakę apie bu
Bet liūdnos ir baisios šių- laikos dienoje susėsime prie
nuodėminga, prie blogo pa
Žydų išėjimas iš Egipto siantį Mesijų.
iškariauti jai laisvę.
Jis gydė
linkusi žmogaus prigimtis metinės lietuvių tautos Ve velykinio stalo, pirmutinė
tai pirmutinis atsitikimas, aklus ir kurčius, Jis grąži
Duok Dieve, idant sekan
beveik per dvidešimts šit- lykos, o praeitų laikų atsi musų mintis tegul lekia, pas
kad pavergtoji tauta atga no sveikatų raupuotiems, Jis
mečių dar nesugebėjo taip minimai dar skaudžiau Žei tuos tautiečius, kurie nete čios, ketvirtos, Velykos su
vo laisvę.
Istorija nežino prikeldavo numirėlius. Vė
giliai ir protingai persiimti džia musų sopuliuotas šir ko pastogės, kurie neturi tvertų mums taikos dainų,
senesnio panašaus įvykimo. jai ir bangos Jo klausė. Jis
krikščionybės idealais, kad dis. Ir užtat mes verkiame duonos ir drabužių, kuriems nušluostytų ašaras, sustab
Izraeliaus tauta pirmutinė įjojo į Dovydo miestų kai
juos įkūnytų, kad jais nau šioje dienoje dietoje lįnk- ncmielaširdingoji karė pra dytų kraujo upelius ir įkū
pasaulyje gavo paragauti, po karalius. Žmonės tiesė
dotųsi visuose kasdieninio sminties, nes musų nekalto žudė tėvus ir maitintojus. nytų musų tautos teisingus
kaip saldi laisvė po vergi Jam ant kelio savo rublis ir
gyvenimo santykiuose. Pa tautinio atgimimo skambėji Te musų širdįs būna miela- ir neužgęstančius troškimus.
Iš džiaugsmo izraėliu- medžių šakas. Tik Jam pra
Tuomet, tai bus tikrai Ve jai.
toms nelaimin
starųjų metų atsitikimai mas nutildytas, parako du širdingos
nai pasiketino kąsmetų mi jojus jie patyrė, jog Zaka
dar aiškiau ir vaizdžiau vi rnų debesiai ir durtuvų miš goms karės aukms, o parei lykos ir karės nuvargintas
nėti savo išėjimo dienų. Tai rijo pranašo jau buvo apra
siems parodė, kokie mes kai atnešė mums badų, mes gos ir broliškos meilės bal pasaulis draug su iš numi
buvo 15 diena pirmojo jų šytas šitas atsitikimas pirm
menki esame Kristaus pa bastomės išblaškyti po sve sas tepasAatina mus atlikti rusių prisikėlusių Lietuva
džiaugsmingai galės giedo mėnesio, kuris vadinasi Ni kelių šimtų metų ir pami
sekėjai, kaip nesutinka mu timus užkampius, nežinome, savo žmogiškų priedermę.
nėti asilo pataitė ir asiliu
zan.
Linkėtina, idant kiekvie ti:
sų elgimųsis su tuo vardu, kur yra musų artimieji, ar
“Linkšma diena mums į Pusantro tukagfcčio kar- kas ant kuriųdviejų Jis ’jokuriuomi mes taip mėgsta- jie turi Velykoms sudžiuvu- na lietuviška šeimyna butų
G
Tų žydai šventė i^^pafiuo- jo kukliai
me didžiuoties.
Išrodyt,), sios plutos, nežinome ar bė- šviesi, veikli, santarvinga, prašvito !”...

VELYKOS

O'

X.

Maironis.
Bet dar nebuvo išsipildę,
kas pranašų pasakyta apie
Mesijo kančių.

Tik štai tautos vyriausy
bė Jėzų suima, suriša, paso
dina katS^hhan,
nuteisia
ir kojas7 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, slapčioji Bažnyčios vieta atsi
dengė, nes uždangaias parplyšo nuo viršaus iki apa
čiai. Seniai mirusieji žmonės
pasirodė mieste ir sakė, kad
m’rė Mesijas, Dievo siųstaasis
’a mokyti
Tnn’fvfl žmones, ir juos
inna
atpirkti iš dvasių vergijos.
Tąja pačia diena, kada Jė
zus mirė, žydai valgė vely
ki) avinėlį, kaip Jis nužudy
tą ant dviejų sukeistų me
džių. Raštininkai ir 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.
•
Jėzaus atsikėlimas.

Netikėdami savo mintims,
bet bijodami jų, farizėjai su
laužė šventę, nuėjo pas Pi
lotų prašyti sargų Jėzaus
kapui daboti, kad kas blogo
neatsitiktų.
Tik štai suba’tos šventei
pasibaigus, kad išaušo pir
madienio rytmetys, pasklin
da garsas, kad Jėzus kėlėsi
iš numirusių Pati sargyba
skleidžia tų žinių ir liudija
jų. Mokslininkams ir poli
tikams rūpestis skaudesnis

fPahaitrn ant 1-to misi.j
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f■
likučiais, bukit tik tiltu
sekančiai kartai, kuri iš savo
pusės^jastos vienat tiltu ša
vo įpėdiniams ir t.t. Vietojo

mą, kurį mes tegalime įgau gyvenimas tobulo, teisybės
Jei j
ti vienat ačiū Kristui) tėra žmogaus gyvenimas.
t
o
k
s
a
i
gvveninias
nebuvo
I
tik pusėtina, nes nemirtinga
(Pradžia, aut 3-čio. pusi.)
.vla
vidujinė pusė, tik Įstengęs nuve'kti priešą, tai
_________
I
gyvenimo ir Bendrybės — nekūniškoji dvasia. Kristus kokia gi viltis pasilieka atei
už visus buvusius: reikia
Pirma kaitą gyvybė visiš štai nesibaigianti tiltų eilė.
visiškai iš numirusių- čiai ( Jeigu Kristus iš numi
perpirkti kareivius, kad per
kai yra apgalėjusi mirtį.
rusiųjų nebūtų • pris'kėlęs,
Tiesa, jie statomi neveltui; jų prisikėlė.
mainyti; savo kalbi;, reikia
Nepaliaujanti tarp jų kova,
tai kas gi kalėtų prisikelti.
ir Pilotu įtikinti kad ne
tiesa, šiuo minuoju keliu
tarp gyvosios dvasios ir ne
“Šitą jiems bekalbant, Jėzus
Bet Kristus iš numirusių
žengia tverianti dvasia prie
draustų jiems nieluoti, tat
stojęs tarpe jų tarė: ramybė jums: jų prisikėlė!
gyvos medegos—ištikro su
paskirto jai tikslo. Bet ko «š esu, nesibijokite. — O jie suju
tyisa atsieina daug pinigų.
daro visą pasaulio tvėrimosi
(Iš organo lietuvių katadėl ji būtinai tur žengti, pęr dę ir nusigandę manė regi
“Jėzus, kėlėsi iš numiru
istoriją. Nors ir daugelį apužmirštus karstus, ir jeigu dvasia. Jis gi jiems tarė: ko l'kų jaunuomenės “Atei
sių,” sako apaštalams par
galėjimų galima buvo suras
josv tikslas yra geras, tai nusimeuat, ir kodėl šios niįptis tis,” išeinančios Europoje).
bėgusios nuo Jo kapo mote
ti gyvybės dvasių prieš
t1"'!.1 1
L1-*=?
kam šioji keista priemonė: pereina j jūsų širdis ? Regite Alino
rįs. “Taip mums sakė ange
Kristui iš numirusių prisi
rankas ir kojas, — jog tai Ąšai
nuolat atnaujinamas miraus
las. Ir kapas tuščias.” Apaš
pats. Palieskite mane ir pažiūrė
keliant, tečiaus, visi šie apgyvenimo apmaudas?
talai netiki moterimis. Kai
kite: nes dvasia neturi'kū
galėjimai buvo buvę nepil
kurie netiki nei savo akimis,
Ne! Šioji tariamoji gyvy no ir kaulų, k a i p Mane
Pyspę-paia, rugštumaa, rėmuo, ir ki
ni ir nevisiški, — tik pusėti
to,! vidurių ligos paeinu ift negero su
matot
turintį.
—
Ir
šiaip
ta

iki, kalų gale, nuolatinis su
bė tėra vienat tikros gyvy
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
ni, ir po kiekvieno iš jų prie
siėjimas su gyvu Jėzum pri
bės sfmbolas ir užgimimas; ręs, parodė jiems rankas ir kojas. gero vaisto.
šui pavykdavo prisidengiant
O kadangi jie iš džiaugsmo neti
verčia juos pripažinti įvyku
regimos gamtos organizaci
kėjo dar ir stebėjos, taria jiems: Seniausia ir geriausia vyrų ir
naujomis, regimai, apgalėju
sį atsitikimą.
ja nėra dar visiškas mirties ar yra pas jus čia koks-nors val
sios gyvybės formomis pa
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
nuveikimas fs šalies gyvo gis? — Ir jie dgyė Jam dalį iškepJėzaus mokintiniai ima tvirtinti ir paremti tikrą sa
bame ant užsakymo.. Kaina
dvasios,
Q
tiktai
josi
tos
žuvies
ir
korinio
medaus.
Ir
sios
suprasti ir seną ir naują vo viešpatystę. Koksai dide
pigi — darbas, gvarantuojaIS puikus pečius, kuriuo, visa di-kripe i ja randasi misų kaprie i ru damas
valgė
p ricšĮ
talioge ant 35 puslapio ir apkaiiuota Ūk $40—$4 Iškalno
praeitį. Keturis šimtus metų lis, regimai, buvo gyvybės p risi r nosimis
mas.
F
juos.” (Luk. XXIV. 36—43)
' ir $2.00 kas mėnuo per 18 mėnesių. KsŲ papiginus męs
tikro
veikimo.
Šio
veikimo
žydai vergavo Egipte; tos apgalėjimas, kuomet tarp
paleidome už $36.00 ant lengvų iftnurkcSėių.
Čystinam ir prosijam.
....
sustingusios
neorganiškos
P,
ra
džia
reįkalauja
kaipo
vergijos užbaiga buvo aukos
. A. METRIKIS,
Dvasinė jėga iš vidaus lai
Patingos esyavinėlio kraujas. Daugiau medegos suužė ir sukrutėjo' sa.™
1710
W. 47-ta Gatvėsva Kristuje nuo visokių ap
šis puikus užtektinas diduiiHi įlel kiekvienos šeimynos Chica
gy
vų
esybių,
miriadai,
pirį
1j
^
s
atsiradimo
viršuj
gyvuTarpe
Pau/ina
ir Hermitage
negu keturis tūkstančius
ribojimų, doriškai begalinė,
goje. Rėpiama blėkė yra didžio )t(ix18xt2) ir laiko 8 svari
nęs duonas. Mėsos blėkė yra 16xl8jC.
metų visas pasaulis vergavo mykšti augmenijos ir gyvi- u>) valstybės. Ačiū žmogaus Jo iš numirėlių prisikėlime
Penkios ugninės skylės — ncroikic degtukų, pats užsidega.
PRANEŠIMAS.
galėjimui
aiškiai
ir
apiben

Kepamos durįs turi stiklinės Pyrc; duris, viskas yra baltai
nuodėmei ir klaidai; tos ver- jpS valstybės augliai. Gyvoji
pasiliuosųoja gamtiškai ir
viduje.
Šiuomi pranešu gerb. visuo
gijos pabaiga Jėzaus krau spėka suvaldo negyvus ele drinamai sąprotauti, gyve nuo visokių pašalinių apri
Nepraleiskite šios progos, nes tokio turgelio niekur negausite!
Galima gauti ar pačiam mieste ar imusų kitose krautuvėse,
jas ant Kalvarijos kalno. mentus, daro juos savo pavi nimas paliauja buvęs vienat bojimų ir pirm visokio nuo menei, kad aš perkėliau savo
kurių adresus .žemiau priduodarae.
ofisą
į
Stankūno
namą,
3315
veislinių
jėgų
Žvdai
šventė savo išsfliuosa- dalams medega, perkeičia tikslingu
a*
vienpusiškumo vienat dva
The Peoples Gas Lighfc & Coke Company
Vimą iš Egipto, visas pasau mechaniškuosius procesus į p r o c e s u ir pastoja, be ši siško buvimo kaipo priešin S. Halsted St., Tel. Yardš
Michigan Avė. and Adams St,
Telepbone AVabasti 6000
lis turi švęsti savo laisvės priklausančias jai priemo to, tikslingu individualių jė gybės fiziško buvimo; — iš 2721.
\VEST £lDE
SOl’TH SIDE
Branch 67o<
Dr. J. Jonikaitis,
"•142 W. Madison St.
731 Wesl
įest 63rd Street
dieną. Vesdamas izraeliunus nes organiškiems tikslams gų veikimu:
NOĮtTH SIEK
numirėlių prisikėlęs Kristus
170‘J W. 12th St.
3478 Are
Ircher Avenue
“
Vislab
kas
svyruoja
te

3315
S.
Halsted
St.,
Chicago.
iš Egipto, Dievas jau žinojo pasiekti. Ir vienkart koks
1641 Milwaukee A v. 3069-71 Lincoln Av.
103-ZEs
l'East 35th St.
yra
daugiau,
negu
3221 Ogden Avcnue 3643 Irving Paik Bd. 9051 Connnercial Av.
busiantį , dvasių paliuosavi begalinis ir vis augantis pa kančiam apsireiškime, Jus
2142 W. Madison St. 40 8 W. North av.
11025 Michigan Av.
dvasia, — dvasia neturi
mą, todėl ir liepė avinėlį vidalų turtingumas, koksai užtvirtinkit galingame su- kūno ir kaulų, dvasia nera
kepti ant medžių sudėtų sumanymo gilumas ir tik manyme” sako dainius.
gauja maisto; kaipo dvasia,
Kova gyvybės su mirtimi
kryžiavai, ir Jo kraifju tep slingi} sąrangų drąsumas
amžiams įkūnytoji,
VAUIAME
ti duris, vedančias iš vergi pradedant nuo smulkiausių įžąngia į naują ėrą nuo tų
Kristus su visu viduj ės psi
EUCTMCAL
jos į laisvę.
žoofitų ir baigiant tropiš- laikų, kuomet ji varoma esy- chiškos būtybės pilnumu
PMKHINS
kais augmenijos ir gyvijos i
^ętik gyvenančių ir mirNERVŲ LIGŲ.
jungia ir visas fiziškos bū
4. 4 tderlin H*n«. Rugsėjis 1915.
mil žinais. Bet mirtis tik šai-į^an^^’
^ar manančių
Krikščionių Velykos.
F*.? 13 metų aš sirgau nervais, matybės potencijas be jos pa
e v'.rį skaudėdavo, jaučiausi prislėgikroji Velykų reikšmė, posi iš viso šito puikumo: 'ji- aĘ^e SNvybę ir mirtį. Šitose šalinių apribojimų.
"WIM
Vis as, bet visuomet turėjau^ gerų norą
mintyse
nėra
dar
pergalėj!
nai
realistė;
puikus
paveikin,nfvRP
npra
nereralAnTOUHOHl
Jėzaus grabo atsivožiKlebono Koenig'o
Nervinė
kas gyvas Jame užsilie algyt.
ane išgydė.
James Seott.
mo,
bet
jose
yra
būtinai
rei

mas. Keldamas iš numiru
 ir simboliai jos nevilio
slar
ka, viskas mirtingas — ap J. Glamann iš W. Point Miss. rašo,
ad jis persmarkial
dirbdamas savo
sių, Jis padarė, kad ir kiti ja, apėjimai ir pranašavimai kalingas nuveikimo įrankis.
arnioje neteko muskulų
jiegos ji
galėtas pilnai ir galutinai.
mė gydytis klebono Koenigo Nervine
atsikėlė. Jis žadėjo, kad visi nestebina. Ji žino, kad gam Žmogaus manymo milžinai,
jų perša visiems.
Būdamas visiškai mirties r dabar
atsikels iš savo kapų. Jo tos gražumas — tiktai mar didieji Rytų ir Vakarų iš
Tttip pat rašo Klotilda Morą-iš St.
AMD
"alinei, Tex., kad ji baisiai
sirgusi
žodis nelieka tuščias.
,
ga, skaidri uždanga ant nuo mintingieji, ruošė apgalėsi apgalėjimu Kristaus iš nu ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gylat Irstančio lavono. Bet ar mą. Bet jie nebuvo mirties mirėlių prisikėlimas tuom ytls klebono J^oenigo Nervinė, nes
V•
... v
J
Permaža pasakius, kad
apgalėtojais: ’jie yra mirę ir pačiu yra proto įsivieŠpata^Įj E*™ Karina, vienuolė iš La
gi
gamta
nemirštanti?
ViVelykų diena yra laisvės
Wis., sakosi klebono Koenigo
iš numirusiųjų — neprisikė rimas pasaulyje. Jisai tėra rosse
ervine išsigydžiusi iš nervišKumo ir
šventė. Taip, ji laisvės die suometinis apsirikimas! Ji
Namų savininkai, kurie tunte kontraktus pada
nors tiedvi ligos buvo jų
lė. Užtenka paminėjus tik stebuklas tik toj prasmėje, emlegos,
rodos
nemirštanti
nuošaarginusios
per
du
motu.
na, bet drauge ir gyvybės
rytus dėl įvedimo elektros Į Jusli namus nuo Badu didžiausiu. Buddos mok kokioj pirmas naujas ko- nVTCAT brangi knyga
sergan
liniam
žvilgsniui,
iš
lauko
tiems
nervais.
Jų
siun
pergalėjimo diena. Ateis lai
landžio 1 d. iki Gegužio 15-tai bus duodamos dovanos
slas ištikro buvo nuo ko -nors apsireiškimas, kaipo iime kiekvienam, kuris paprašo.
/kaip tai: Coffee Percolator, Tcl-L Lainp, hHcctrlc Grill,
kas, kad mirties nebus. Jė pusės, — tyrinėtojui, laikan
duodamo
ir vaistus
Toaster Stove, Electric Heating l’ad. Luminuos Kadiator.
vos atsisakymu; jis nepaprastas ir nematomas, Neturtėliams
ykai. Tuos vaistus nuo 1876 išdtrzus sulaužė jos pančius; iš čiam baują akimirksnio gyUž įvedimą ir “fixtures” gailina mokėti 24 kartus
indiferentizmą stebina if priverčia ste inėdavo gerbiamasis klebonas Koe
plėšrių jos nagų ištruks jos. T>'bf
senosios tąsų. Sako skelbdavo
•ig. Fort Wayne, Ind., o dabar po
arba kas mėnuo, šis “specialia lnikas” pasibaisės Gegužio
KOEN1G MEDICINE CO.,
m a apie mirštančią ir nuolat prie gyvenimo ir mirties, ir bėtis. Jei mes užmiršę
15 d. 1917 m. Norint daugiau informacijų telcfonuvkitc
pagriebtosios aukos.
prižiūra Jšdirbinėja
Itandolph 1280 — Contract Deparir.-entas — Estimatlng DlGliicago, IH.
gimstančią gamtą. Koksai jo mirimas nieknomi neat apie visuotino proceso pa
. vizija.
Viskas susideda, kad Ve
62 W. Lake st,. netoli
Dearborn
1
prieš žodį nusižengimas! sižymėjo. Sokratas nebuvo sekmes jo visūmdj, seksime
Vaistinėse bonka ateina
lykos butų linksmos.
Jų
1, o šešios bonkos $5.
tiktai
įvairias
naujas
jo
sta

atsisakęs
nuo
kovos,
jis
ve

Jeigu tas, kas šiandien gim
pradžia — tautos paliuosaFARMOS11
sta — nėia tas-pat, kas va dė ją garbingai, ir jo miri dijas, tai jų kiekviena pasi PARMOSI!
vimas iš vergijos. Jų reik
rodys
stebuklu.
Lygiai
taip,
Parsiduoda
DldManaloje
Ameri
kar yra miręs, o kas kitas, mas buvo garbingas
koje Lietuvių kolionljoj kame yra
šmė — Kristaus atsikėlimas
tai kame gi čia atgimimas? prašalinimas į nepa kaip pirmo gyvojo organiz 380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
iš numirusių. Jų laikas —
mo atradimas tarp" neor sioj apielinkėj e ScottvlUe, Mich. kui
Iš nesuskaitomos daugybės siekiamą priešui sritį, bet
IBISOW BUHMN6
kraštas lietuviams apsigyventi. 01 o
pavasaris, kada gamta atgįapgalėjimo trofėjai visgi H-, ganiškos gamtos, kaip pas aula yra Farmerų Draugystė, yra
n WISV MAMS STOKI
« CMKIMO
ja žiemos pastyrimui pra akimirksninių mirtingų gy kp pas šių. priešą.
parapija. Todol krelplames
kui pirmosios protingos esy lietuviškų
l Jus kurie norite turėti geresn} g>
ėjus. Ir istorija, ir religija, vybių jokiu budu nesusidės
Jeigu fiziškoji .jėga ne bės atsiradimas viršui val vonlma pirkite paa mns formas kad
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
ir oras, ir mintis, ir kūnas viena nemirštanti.
išvengiamai mirties' nuvei stybės nebyluojančiųjų bu čius, lš tos k°llonljos Išprašyti. Mea
turi kuomi pasidžiaugti.
vo stebuklas, taip irgi atsi turime lš jų suėmė jų farmas ir nori
Gamtos gyvenimas yra kiama, tai proto jėga neuž
mo jas parduoti, turime didelių Ir nu
Bažnyčia tuos linksmybės
farmų, glvullal, mašinos Ir kiti
mirties sutartis su ne tekti na mirties apgalejimul: radimas’ pirmojo visiškai tų
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda- b
jausmus suėmė į vagą ir iš
lfel.kei>eio. Norint gauti <unmirtingumu.
Mirtis imasi tiktai dorinės jėgos beribiš dvasiško ir todėl nepriklau-,
reiškė turiningomis Atsikė
sančio
nuo
mirties
žmogaus
'
infor
“%clri rošyklto
mama,
sau visus gyvenančiuosius, kumas teduoda gyvenimui
o gausite gretų katallogn Ir mapa.
limo apeigomis bei jaus
absolutų pilnumą, prašaliną — pirragimio iš mirštančiųANTON KIEDIS,
mingomis giesmėmis' Vely visas individualybes ir te
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
palieka nemfftingumui tik kiekvieną išsiskyrimą ir to-^jų — buvo stebuklas, Jei Peoples Stote Bank Bldg.,
kų prefacijoje dar skaml
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
bendras gyvybės formas: ši delei neleidžia gyvam žmo stebuklais buvo pirmykšti
Scottville, Mich.
ką tik perkęstų sopulių ai
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
tam pavieniam augmeniu! ar gui galutinai išsidalyti į dvi mirties apgailimai gyvybės
dai, bet jau virsta džiaug
kertės AVashington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
gyviui lemta neišvengiamai atskiri dali: nekūniškąją jėgomis, taį privaloma ste
Tai. Varde 1831
smingos laimės linksmybe.
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo viežlugti kelioms valandėlėms dvasią ir irstantį kūną. buklu pripažinti ir galutiną
DR. J. KULIS
Varpai ir vargonai atgriebia
nas^tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių
LIATUVIB GYDYTOJAS X*
praslinkus, bet šioji»augme- Kryžiun prikaltasis Žmo jos nuveikimą. Bet tai, kas
savo balsus Ir, sutarę su
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
OHIBUSGAB,
niškumo ar gyviikumo for gaus Sūnūs ir Dievo Sūnūs rodosi stebuklu, mes s užmoriių širdimis, gieda ben
8259 8. Ualflted rt. Chicago, BL
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
ma, šis organizmų pavidalas apleistas žmonių ir Dievo, p rautame kaipo1 visiš
Gydo visokias ligas notarų Ir
drą Alelitfcjų.
dolerių.
valkų.
ar veislė pasiseka. Dievo tečiaus meldęsis už gavo kai gamtišką būtiną ir pro
Męs linkime broliams ka
Priėmimo
Valandos:
ano
*
ryto
Taupomasai
Skyrids atdaras kasdien nuo 10 lig 3
tingą
nusidavimą.
Kristaus
prisaką visoms gyvoms esy priešus, ištikro neturėjo ri
iki 12; 8 Iki 9.
Nodėliomic
talikams visokio džiaugsmo
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo G lig 8. M
bėms “veiskitės, ir daugin bų savo dvasiniai jėgai; to iš numirėlių prifiikėlimo tie
nuo 9 iki k po platų; nno * v.
visados, bet ypatingai Vely
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
Iki 8 v.
kitės ir prigildykit savim dėl Jokia Jo esybės dalis ne sa yra visiškai pilna tiesa,
kų laiku norisi tą linkėjimą
kad lietuviams bntų paranką ateiti su reikalais,
žemę,” mirtis apverčia savo galėjo palikti mirties nuvei netik tikėjimo tiesa, bet irgi
išreikšti. Dieve duok, kad
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
proto tįesa. Jeigu Kristus iš
naudon. Veiskitės ir daugin kta.
neužilgo ateitų ir Lietuvai
.
,
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
Mes mirštame todėl, kad numirėlių nebūtų prisikėlęs
kitės ne tam, kad pi'aplatinVelykos, kada ji galės tapti
tumėt ir užlaikytumėt per musų dvasinė jėga, surišta jeigu Kaifas pasirodytų tei
laisva tauta!
amžius savo gyvenimą, bet viduje nuodėmėmis ir gei singas buvęs, o ITerodas ir
tam, kad kuogroičiau ding duliais, pasirodo neužtekti- Pilotas — buvę išmintingi,
Kas turite silpnas akis Ir trumEmilija Meškauskienė pa
> žiūrėjimo arba galva skauda
tų met, kad butų kam jus ap na užgriebti, įtriaukti vidun pasaulis pastotų beprasme, nelaukite
Ilgui, bet ateikite pas
bėgusi iš dvaro SkaraitišAš Jums d-uo^u rods >r
mainyti ir pakeisti, pripil ir perkeisti savin visą musų blogybės, apgauliojimo ir tnane.
LA SALLE ir WASHINGT0N gt. prieš City Hali.
pririnksiu akinius. Už savo darbų
kės, Šįdlavos par., Raseinių dyk# žemę savo mirtingais paviršutinę, kūnišką esmę; mirties viešpatyste.
Kova gvarantuoju arba pinigus sugra
Vienintelis 'vidurmiestyj bankas ktune lietuviškai
žinsiu.
aps., Kauno gub. paieško
jai atpuolus musų įgimtoji ėjo ne apie kieno-nors gyvekalbama, nes turi lietuvių klerkų.
PJETER A. MILLER |;||
savo sunaus Jono Meškau
1) V), Solovjovo “Velykinių nemirybė^įrieš tą paskuti- nimo-panaikinimą, bet apie
Weft 22-rg gatve
nį iš nu^^aiųjų prisikėli- tai, ar^ parbaigs tikras
la iškas. ’ ’
»*a*v**>f #•**#•**#•- # »
sko.
'

VELYKOS

KRISTUS Iš NUMIRĖLI
PRISIKĖLĖ1)!

i

Puikus Gazinis Pečius!
$2 iškalno ir $2 kas maino par II menesiy

J

COMNONWEALTH
Edison Company

SAUGUS BANKAS

AKYS E6ZAMINU0J«M0S

State Bank of Chicago

Subata/BąTundžio 7 d., 1917?

"DBA4JGAS’?

'■Xtjį /L
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BASTVOKUŲ VELYKI
NIAI ATSIMINIMAI.
Velykos tai didi ir nepa
prasta dienu.1 Beveik visi
tbj e d’enoje jaučiasi pakflesniai, vertesniai, visų dva
sia darosi švelnesnė, geres
nė, labiau bjaurėtas kasdie
ninio
gyveninio purvais,
karščiau pamilsta dorybės
spindulius ir įspūdingiau
jaučia linksmybę bei nubu
dimų.
•
Velykų šventė—atsimini
mų Šventė.
Kaž kodėl to
je* dienoje žmogaus vaiden

tuvėje nejučiomis gema ei
lių eilės praeities taizdų,
tveriasi ryškus pragyventų
valandų paveikslai, praėju
sių Velykų iškilmės.
Pas
mus, kaipo pas 'lietuvius,
velykiniuose
atsiminimuo
se yra daug bendrybės, mū

jną ir niekinamą motiną. 'švaistėmis, nesykį kryžioBudelių įniršimus buvo taip kai ir kiti priešai plėšė mu-

siškėse vaidentuvėse atsi-i svetur, nes krauju už krau- sodžiuje Šventosios pakranranda galybės panašių vaiz-1 ją nenorėjo mokėti.
tyje.
Sapnuos1 pragyven
dų, bet deja jie dažniausiai
Kaip benamiai valkatos, tas valandas gražioje tėvy
pagimdo tik gilų sopantį at kaip vagįs slaptai naktimis nėje lietuvis žemdirbys da
sidūksojimų: “Dieve, susi mfcs bėgėme prie rabežinių bar kasantis kur tai pože
mėse
svetimiems
turtą.
mylėk!”...
Musų atsimi stulpų peržegnoti savo gim
tinę žemę ir atsisveikinti su Apie velykinius margučius,
nimai kraujuoti, paniurę,
gimtinio
miesčiuko
ja gal ant visados... Šlamė apie
liūdni, kaip laidotuvių pro jo mhms banguojačios jajvų bažnytėlę storų klevų ir
cesija, kaip musų tautos Ii-:i
«
ąžuolų glėbyje, apie rūtų
kuias. Tiek mums skriaiu^
b( sudie” šnabždėjo
apuoti beržynėliai, meiliai
glostė iškeliaujantį svetimon žemėn sūnų švelnutis
vakarų vėjelis.

^Uogintų ir kankinamu bro

Baltijos iki Juodųjų jūrių
ij; nuo Bugo iki Dunojui.
Lęnkai gražiuoju pavergę
musų tėvynę Įvedė joję

, ^dami svetimiems
jaunystę, savo jėgas.

Kaip gyvi lavonai ėjome
mes tarp kapų tėvų, žuvu
sių už meilę prie šitų dirvų,
o užpakalyj švietėsi gaisrai
deginamų sodžių, matėsi še
šėliai kartuvių, girdėjosi
dūsavimai ir verksmas ap-

Traukėme
lių ir seserų
svetur keikdami savo dalį,

savo

Ir prasidėjo musų basty
baudžiavą ir ponai ištisus
metašimčius mus plakė ry masis po svetimus užkam
kštėmis ir botagais, mainė pius, musų Velykos tarp
-v
ant arklių ir šunų, skyrė svetimųjų.
Prisipildė mūsiškiais ki
vaikus nuo /tėvų, žrųonas
nuo vyrų, brolius nuo sese tataučių fabrikos, kitatau
rų.
Svetimais blizgučiais čių kasyklos ir kitokios ‘jų
suviliuota diduomenė
ir jų įstaigos.
Pasipylė prakaitas darb
smulkesnioji bajorija nusi
grįžo -nuo musų, paliko vie ščių, mėlynakių Pabaltijos
nus.
Nuo pat pradžios to gyventojų kitų naudai, kitų
jo susivienijimo su pietų žemėje...
Ijeišpasakytai ėdė mumis
kaimynais, graži lietuviška
kalba,
dainos, papročiai pradžioje ilgėjimas ir nusi
pradėta niekinti, drabstyti minimas, veržėsi siela prie
purvais, pravardžiuoti niek savųjų, prie velykinių sta
šiškais žodžiais.
. Laikui lų.
Ištisas naktis mes ne
bėgant mes patekome į na miegodavome, mintys skrie
srus besočiams kaimynams jo ten, kur tamsus miškai,
iš rytų ir vakarų pusės. kviepiantis šienas, zirzganMusų tėvynės kūnas tapo čių bitučių pilni sodai. Bet
išdraskytas, lietuvi vertė, ilgainiui lietuviška dvasia

smeigti durtuvų, lietuviui į
širdį, atėjūnai viršininkai
nesuprasdami musų kalbos
nei papročių, kaip įmany
dami mus skriaudė, mušė,
plėšė, varė ant kartuvių tik
užtat, kad mes kryžius .prie
kelių statėme, kad iš lietu
viškų kningų meldėmės bei
kad protestavome, kuomet
budeliai-tižgrobikai
laužė
kaulus tikram broliui. Men
kiausi s musų tautiškas gy
vybės apsireiškimas buvo
žiauriai persekiojamas, lie
tuvių prakaitu apšlakstyta
žemė
dovanai
dalinama
barzdotiems atėjūnams, už
kalė musų rankas ir kojas

svetur truputį nurimo, ap
siprato, kaip ir pusiau užsi
ganėdino.

."IR.-F

j’o caro rūmuose.
Nužu
džius Rasputiną, Pitirimo
galybė dar padidėjo.
Ji«
tai draug.su Sturmer’iu ir
Kokovcev’u sudarė trium
viratą, kuris manė valdyti
Musiją.
Valdžia nutarė antrą revojjųciją sukelti pavasaryj.
kad, pagelbėti vokiečiams
užplūsti ant Rusijos. Šuokalbininlyii neabejojo, kad
sumanymas pasiseks, , nes
P-as G. J. Sosnoivski’s
žmonių skurdas kas kart
išrodo faktais, kad “vokie
didėjo.
Patogu prie .tokių
čiai gerai žinojo, jog Rusi
sąlygų sukelti maištą, o kas
joje rengiamąsi prie revo
lengviausiai kaip sukilusiai
liucijos, kuri privalėjo iš
miniai įkalbėti, kad , karė
tikti šiuose laikuose, bet jie
yra priežastis jų kančių ir
gal nei sapne ne sapnavo,
bado ir užtat reikia ją už
kad ši revoliucija baigsis
baigti. Suvokietiejusi val
tokiu budu,”
džia buvo įsitikinusi, kad
Kad vokiečiai keletą kar žmonės reikalaus taikos, ir
tų mėgino atskirai be kitų
kad ji įvyks.
z
j talkininkų susitaikyti su
Durnos paleidimas žadėjo
'rusais, tai apie tai dviejų
,. . ..
, ,buti pradžia ir obalsis vainuomonių negali būt. o du j džio/
iamai revoIiu(,ijai
Kart jiems vos voą tik ne- Vjenofc duma caro
'
pavykJ įkūnyti savo uzma- L
nepaklaus6 nes telki.

didelis, taip žiaurus, jog su turtus, degino kaimus ir
rodėsi, kad jie pasiryžo nuo pilis, bot tokiu nelaimių, ko
žemės skritulio paviršiaus kios dabar aplankė, gal dar
išnaikinti netik tautų, kai niekuomet lietuviai neregė-,,
po politiškų organizativį jo ir nekentė.
kūnų, bet kaipo žmones,
skinančiuosius
nuo kitų
Ir prisiminus tų viskų,
tuo, kad lietuviškai kalba, Į
pažvelgus į tėvynės ir savo
myli Nemunų, dainuo'ja a- asmeninę praeitį taip daro
pie Birutę ir jos mylimąjį.
si skaudu ir verksminga,
Didi lietuviška skriauda
kad rodosi gyventi neverta.
skundėsi ir jautrioje daino
O tos velykinės
giesmės
je, ir liūdnuose muzikos to garsai dar labiau didina
nuose, ir tylioje maldoje.
skausmus, nes tai atsimini
Žodžiu sakant milijonų aša
mų šventė.
romis ir skurdu mes rašėme
Prisiminus, kad šiandien
pastarųjų metašimčių visus
Velykos, iš fabrikų, kasyk
saVo istorijos lapus, krau
lų, iš svetimų vietų kur
juose plūduriavo )visų uja
musų skurdas atvarė, veržma lietuvybė.
šis ilgesio pilna mintis prie
t
Žiauriai
ir
neteisingai savųjų.
persekiojami ir ubaginami
Giliai užsimąstęs varguolietuviai, negalėdami pakę-ijjg darbininkas sunkniubęs
sti užgriobikų plėštojo šei-I pyįe nuolatos ūžiančios ma- į
mininkavimo, su pilnomis i šmos apie Velykas pralei-Į
mitinėmis sopulių keliavusias jaunystėje mylimaYne Į

dų daroma, taip vis nelai
mingai dedasi musų istori
jos bėgis. Su žemaičių starostos Katkevičiaus verks
mu, prašančiu ant kelių ka
raliaus Zigmanto Augusto
nevienyti Lietuvos su Len
kija, prasidėjo lietuvių golgota ir rodėsi, kad jau su
tuo verksnu**
- pasibaigs
muši) galybė, išpjėčiusi Lie
tuvos-valstijos ribas nuo

■■

straipsnyje minėtasai auto
rius supažindina amerikie
čius su Rusijos politikiniu
stoviu pastaruose laikuose
prieš revoliucijų.
Labai
akyvas girdėti, kad patys
vokiečiai keletą, kartų karės
laiko buvo mėginį sukelti
Rusijoje revoliuciją.
Ji
įvyko, bet su pasekmėmis
visai priešingomis vokiečių
norai.

ninku valstijų slapti agen“ Viduje 1915 metų vasa tai labai gerai žinojo apie
Marija Magdalena pažibo Jėzų atsikėlus/ iš numirusią ros, — skaitome “Indpeutuos užmanymus ir grę
ir tarė: “Gerasis Mokintojau”.
(Jon. 20, 16).
dcnt’c” — rusų armiją iš siantį pavojų pranešė žyme
ginus iš Lenkijos, Vokieti
zda visiškai nesiskiria nuo Veido dalįs padirbtos iš juodo ja turėjo prirengtas taikos sniems durnos nariams. Vo
kiečių planuojama revoliu
normališkų akių, bėda tik, kaučuko, kurio paviršių .nuda sąlygas su Rusija.
Caro cija Rusijoje žlugo, o iškilo
kad jomis negalima matyti ir žėme spalvomis harmonizuo ruinų intrigantai ir vokie-• kitoniška, kuri nušlavė ca
kad jos nemirksi. Bet dakta jančiomis su normališkų žmo
Čiams palanki vyriausybė rizmą ir suteikė tautai lai
ras Coulomb gali padirbti ne gaus kunu. Sužeistasis turi du
jau buvo viską prirengę bu svę.
darželius mintys šiandien tik akįs, bet ir veidus. Jo dir tokiu prietaisu ir gali juos siančiai rusų revoliucijai.
mūsiškis išeivis, gulintis kur btąsias akįš ir veido dalįs ne mainyti, kaip tamsta apykak Tą
revoliuciją
rengė
KLAUSIMAI IR
nors ligoninėje su svetimos šioja tūkstančiai žmonių. Jia les”.
pati valdžia, kad turėtų
ATSAKYMAI.
mašinos sutraškintomis ko yra chirurgijos profesorium ir
Daktaras Coulomb rodė ko kuomi pateisinti save prieš
jomis bei rankomis.
7
pirm tarnavo prancūzų kariuo respondentui daug žmonių su
civilizuotų pasaulį ir talki
Klausimas.' 11c ko Dievas
Ir aš pasistiebęs žiurinė- menėje. Už narsumą ir išradi netikromis akimis ir veido da ninkus už seperatišką su
negali apseiti? Ar-jam rei
piuos Velykų dienoje į čio mus Prancūzijos vyriausybė ap limis. Vienas kareivis neturė sitaikymą su vokiečiais,
kalingos
musij maljdos?
nykščių ponų šviesiai ap dovanojo šį žmonių geradarį jo netik akies ir antakio, bet
“Bet suokalbininkai ne
Atsakymas.
Nėra tokio
skruosto (žandas).
šviestus langus, kur iš kiek- jau ne vienu garbės ordenu. ir viso
buvo
tikri,
kad
jų
(
bjauriam
daikto, be kurio Dievas ne
vieno, kampelio tryška šei- į Dabar Dr. Coulomb atidengė Taip baisios būva karėje žai
žygiui pritars armija, kuni galėtų apseiti, nes Jis pats
mvninio gyvenimo jauku-!Paryžiuje ligoninį tokiems su* zdos!
gaikščio Nikalojaus Nikala- yra visako pilhvbė. Todėl
mas ir vąrginsiuos nepagir- įžeistiems kareiviams,
kur;?
Br. Coulomb ’o krištolinės jevieio vedama.
Užtat nu galima atsakyti trumpai,
T^nu pavydumo-jausmu: nes neteko abiejų arba
vienos
sąstatos akįs labai panašios į tarta jį prašalinti nuo vy kad Dievas negali apseiti
,’emo dn
(la*
rie žmonės savoje tėvynėje, akies arba kaikurių veido
riausios vadovystės ir armi
Amerikos
laikra
0
tas
s
“
nku
o tu esi valkata, svetimas lių. Vienas
\ jų priešakyj pastatyti carą. tik pats be Bav?s.
ti. Beveik kiekvieno žmogaus
Dievas gali apseiti be
tarp svetimų, nieko neži ščių ’ korespondentas neseniai
akies spalvos yra truputį kito-1 Iam tikslui atsiekti jie pa- musų maldų ir be musų pa
nantis apie savo tėvus, gi aplankė minėtąjį daktarą, ku
mines bei draugus, pražu ris jam rodę ir nelaiminguo niškesnės. Vienas turi šviese- naudojo mitropolitą Pitiri- sninkų ir be musų gerų dar
dęs ateities
užmanymus, sius karininkus su dirbtiniais jįau mėlynas, kitas tamsiau mų, tuomet Gruzijos egzar- bų. Gerieji darbai su mal
gyvenantis n^djk vintu, al sąnariais. “Kuomet įėjau į mėlynAs, trečias dangiškai mė- chą. kuris meldė carą sutik- domis reikalingi mums, o
kanu rytojuH^
kambarį, (pasakoja korespon lynas ir t t. Dr. Coulomb tam'ti būt vyršiausiu vadu ar- ne Dievui.
Dievas su mu
Kaz. Gineitis. dentas) Dr. Coulomb supažin tikromis chemiškomis reak- mijų, kad tuomi neva išgcl- mis apseina, kaip Tėvas,
Įdino mane su vienu asmenim cijomis stebėtinai gerai nu-'būtu nuo vokiečių Petro- kuris, išėjęs didelius mok
1 gal nedaugiau trijų dešimtų duoda tą akių spalvą.
DIRBTINĖS AKĮS.
įr Maskvą. Didysis slus, verčia savo vaikus mo

_______
metų amžiaus, pėstininkų ofi- Minėtojo išradęjo-daktaro į kunigaikštis liko prašalin- kintis. Tėvui mokslo ne
Dabartinėje karėje vieni ru- cierio
mundure.
,
.
.. . . Ant ..vienos
, ’! kabinetas yra mažas muaėjus. ,tr.s nuo komendavimo, du- reikia, nes jis sjo turi iki
pinasi išrasti kuobaisiausiu? rankove, of.eicrius turėjo dv, 'Ten yra surinklos kningos api„Į
trana, bet jis reikalauja nuo
budus

risose “ka,bįs<,

užmušti bei sužeisti I kugeli, kurios reiškia, kad du j

“Tas išdavingas valdžios savo vaikų, kad jie mokintų
si, nors jie mokslo naudos
dra bas bu^o žinomas durnai
neišmano.
,
ir tikriems patriotams, ku
------------ ---------- ------rie tuojaus pranešė visuo
menei apie tikrą dalykų SUORGANIZUOS 45,C00

žmonės, o tame pačiame laike metų kariavo su vokiečiais, O|irvi Iai^. Prie sienos, po
padėta. aukajni
kiti stengiasi kuodaugiausiai ant. kitos-buvo viršininky-I 8tik,u a
išgelbėti sužeistųjų ir raišiems stės ženklai. Jis nešiojo <»k-jakis mumijos egiDtiško rieiesnteikti tam tikrus įrankius, mus. SveikindapAsis su juo L
Bam2CM Antr0J0 iail;Ui
su kurių pagelba maloniau ir! patemija,
kad
of.cier.aus
patogiau butų baigt, amželi- kairioji akis dirbtine ir kad vario> iįimtos iš egintiškų mu-j įvykdf visoje fa]yje
ramy
Delei šio dalyko jau andai kai- Apie akį ir apatinę kaktos dalį mijų. Taigi dar prieš Kristaus be. Tokiuo budu v
bę.
vokiečių
bėjome ‘Drauge’ apie naujus nevisai
normališka
odos
spal- užgimimą žmones gyveno su
..
,
.
....
viltis atskiros taikos delei
i to oficiariaus1
'
budus tų žaizdų gydymo, nuo va.. Žiūrėdamas
. 4
.
. i dirutmcmis akimis,'nors jos Šį kartą žlugo.
kurių pirm sužeistieji mirda veidų, pamaniau, kaip turėjo
Visai nebuvo panašios į tikrą-į
p0 to8 ncpavyku8io8 re
vo'. Bet ne menkai ištobulinta būti baisi žaizda ir kaip stebu
sies. Po Kristaus užgimimo voijileijos reakcionistai ir
technika gydymo tuomi nepa klingas gydymas,, jeigu šį voi-'
pir :ų stiklinę akį Italijoje pa-1 voį.įc5],j šalininkai vis gi
sitenkina. Ji pagamino sužei dę galėjo padaryti panašu į
( ’•.* \ cnecijoje 1580 metuose, nenurimo.
nenurimo.
Daro
milžinišDarė milžiniš
stiems visai naujas dirbtines normališkų. Neilgai trukus su pirmą stiklinę akį Francijoj
kus prisirengimus prie ki
nusiėmė
akinius.
kūno dalįs, kurios beveik ne žeistasis
padarė Nevers’e 1710 metuose, tos revoliucijos, kuri žadėjo
skiria jų nuo normališkų žmo Draug su jais išsiėmė dirbtines Kinuose 1750 metuose padarė
Ministeriu
nių.
Dirba rankas, kojas, akis, antakius, apatinė kaktos akį iš porcelano, Vokietijoje ištikti vėliau.
pirmininfcų
liko
paskirtas
ansįs, atskirus pirštus ir t t. dalis ir skručsto dalis. F k’ 1800 metuose padarė akį iš ceNet akįs įgudę gydytojai su mane dabar stovėjo žmogus su lulojido. Dabar gi daktaras Stuermcr’is, kuris greičiau
nuojmo. vaoar gi aasiaru pijd5 Berlvno paliepimus,
geba padaryti taip, kad sunku baisiausiu veidu, Ttuo kurio Coulomb^au gali padaryti akį nįRU f>m ‘ figojo
jas atskirti nuo tikrųjų. Bet vaikai bėgtų su išgąstingiau iš cmalijos ir kvarco.
užviešpatavo kiečiausia rey
akįs dirbti yra nepaprastai sių kliksipu. Apatinė dalis
Daktaraa
Coulomb
padarė
akcija Protopopov’o vedasunku ir fokių dirbėjų ant mu dirbtinių sąnarių buvo juoda.
akj ir garsiam išradėjui Mar* mA
Geležinkelių ministesų planetos skritulio dabar Ji laikėsi kūne vieno eolio
yra tik 12: vienas New Yorke, gilumoje. Daktaras man aiški coni, kunigaikštienei Devon- rįs Trepov’as taip supainioehiro ir kitiems.
j0 traukinių judėjimą, kad
vienas Londone, vienas Vene no: “Šis oficierių’ tebėra gy
----------------------------; ti^alima
buvo. privežti
cijoje, keturi Vokietijoj ir pen va.* tik ačiū Dievo Apvaizdai
ĮDOMIOS
ŽINIOS
APUS
maisto'ne
tik
miestams, bet
ki Paryžiuje. Išskiriant dakta ir goram gydymui musų kari
rą Coulomb’ą (Paryžiuje), vi škose ligoninėse. Jį sužeidė RUSIJĄ IŠ LAIKRAŠČIO Į ir armijoms į frontą. Del
INDEPENDENT.”
netikusio geležinkelių val
si kiti dirba akįs iš stiklo. Gi vokiečių kulka “dum-dum,”
dymo armijos nei amunicišis daktaras tame dalyke var kuri sprogsta palytėjus kaulą.

MOTORCIKLISTŲ.

( liieago uoliai rengiasi
karėn. Visos visuomeninės
organizacijos dabar tekalba
beveik vien tik apie šį rei
kalu. Amerikos Federacija
Motorcikfistų žada Chicago
je' karės reikalams suorganiz’.’.oti 45,000 važinėtoji!.

Galų gale po tamsiosios
nakties musų padangėje užCHICAGOJ ESĄ DAUG
žibo daliuos laisvės žvaigž
VOKIEČIŲ ŠNIPŲ.
dutė, žadanti geresnę ateitį.
Chicagos policijos virši
1905 metais atgavome už
ninkas andai pranešė, kad
draustų spauda, pavelyta
jie
dabar tik laukia kuomet
buvo jungties į kaikurios
bus/paskelbta karė, idant
rųšies draugijas, pradėjome
tuojaus suareštuotų galybes
šalinties nuo karčios lenjcevokiečių šnipų, kurių adre
nybės, puolėme į viešų vi
sai esą jiems žinomi. Dabar,
suomeninį darbą.
Bet, ai
kuomet karė jau prasidėjo,
riam,
pačioje
užmazgojo
reikia tikėties, kad policija
musų kultūrinio laisvesnio
sušilus
darbuosis ieškodama
gyvenimo
sūkurio
ištiko
Įtariamųjų šnipų gyventojų.
tarp musų budelių baisioji
Skaitytojams
patariame
karė:
Lietuva atsidūrė
visur ir visuomet elgties
į kiečiausius vergijos rete tarp kūjo ir priekalo, vėl
Šiomis dienomis p-as G. jos negaudavo ganėtinai.
taktiškai, atsargiai, nekalbėžius.
Tyliai reikėjo mel- užmirė jos tautinis atgimi toja kitokią medžiagą ir jis. Jam ši kulka ištaškė ’ kairią
ištobulino
šią! akį, kaktos daiį ir kairiojoj. Sosnowskįą Nęw Yorko
Pitiriiną paskyrė Petro-lti niekniekių opia politiku,
sties, tyliai privalėjome/lie mas, vėl beširdis likimas daugiausiai
ėitie
mus
blaškyti
ties
prachirurgijos
šaką.
Daktaro
j
skruosto
dalį.
Mos
jam
padirrimtame
savaitroštyj
padfigrado
metropolitu ir jis pra-; neą priešingai galima susiti kraują už svetimus reika
Ubai diiaugtics uvo 'lankti 4Uugelio uemalonujo domos v<
las, tvliai verkėme žiurė- šutins krantu. Nesykį Lie- CBulorob’o ii krištolo ir ema-lboroa-akį ir lukabiaom* ją
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MUS NUSTEBINANTI
PRIGULMYBĖ.

JOSEPH C. VVOLON

Mfg. Chemist, 1333-1339 . So.,
Ashland avė., Chicago, III.
(Apg.)

LIBTUVIB ADVOKATAS
;•<
Kamb. 002 KationaJ Lifa Bldg. S į
29 80. LaSalle at.,
„ ”1
*
Vakarais 1560 Miliraukee avė.
Central 63»0

PINKERT

THE KEISTER’S

LADIES TAILORING

Iš priežasties karės žymiai
į
COLLEGE.
sumažėjo Įgabeni mas vaistų.
1
Jus nusistebesite kaip puiki ir len,'gva
yra musų metodą padirbimo draTai Drover 7041
Dauguma žmonių nusistebėjo,
. bužių.
Rasidence Humbold 97 SI
Originališkas kaip labai mes esame prigulĮ
Todėl Keister College yra populaDr. C. Z. Vezelis
H
Įrižka. Pamatykite mus apie speeiale
CHICAGO, ILL.
«,
mingi nuo Europos. Nežiūrint
(kaina dėl siuto.
LIETUVIS DENTISTAS .
481DL
22nd SI.
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak ’’
KAINOS MOKYNIAMS:
to, yra keletas šeimynų, tarpe
Nedėliomis papai sutarimą.
K
Pilnas
kursas su instrukcijoms
4712 So. Ashland Ava
TOLCUiR
$25.00 Siuvimo kursas 10 dienų <5.00
kurių randasi Trinerio Ameri
CICERO.
ILL.
art 47-to» gatvės
40 Ir Cottago Orove Avė., Chicago,
Kirchmae State Bank
koninis Karčiojo Vyno Elexi- LjasacttMsaaiKSBeMKHi <m:sc«3Baraiši
UI. Telefonas Oakland 5252.
ras.
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
Priimame Savings
šie puikus vaistai yra tikra
jįjr—
cicero, 111.
— — — - - -Lletuily Mokykla
Beveik per keturias dešimts pagelba nuo vidurių betvar s
Kapitalas
ir perviršis
g F. P. Bradchulis • Account, Cliecking Account (inerikos
AMERIKOS LIETUVIU Mok.
metų, jis yra rekomenduoja kės. Jie suteikia dvigubų pa
turime siaugas
geležines
Lietuvis Advokatas •
$125,000.00 3 nuoš. mo
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedysATTORNEY AT LAW
mas per daktarus, slauginto- tarnavimų dėl išvalymo ir sukame ant padėtų pinigu.
skrynias (vaults). Fire In- tės,
stenografijos, typewrlting, pirk
5
50
N.
LaSALE
ST
,
CHICAUO.
jas (nurses) kaipo geriausias 1 ma; jos prašalina pamatinį kė- Z
lybos teisių,
Suv. Valst.
istorijos,
Po Valstijos ir Chicago
j|
surance,
atliekame
visus
Rooma 1107-1114
abelnos istorijos, geografijos, politi
POWDERIS DEL KŪDIKIŲ. tlamijas į normališkų veiki-' •
Telėphone FrankUn 1171
kinės ekonomijos, pilietystės^ daiiiaClearing House priežura.
bankinius
reikalus.
Atdara
rašystės.
stiprinimo
žarnų
ir
sugrųžinTaip-pat vartojamai dėl
Taip pat turi skyrių Su
Oyv.: 3112 S. Halsted SL
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
suaugusių — nuo sutru
Telephone Yards 2390
kas vakara ir nedėlios ryta. iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
blumų, nuo užkietėjimo, gal
vienytų Valstijų pačtos
kusių
ranku.
karščio,
S3«O Emerald avc., CHICAGO, ILL.
saulės nuderimo Ir tt.
vos
skaudėjimo,
energijos,
a(Postai Saving Funds.
Į
Visuomet žiūrėkit*,
kad
butų kis paveikslas.
belno nusilpnėjimo ir t. t. paAtdara Paned. KetGerhard Mennen Chemi
I mėginimas yra daugiausia per
vergais ir Subatomis iki
cal Co., Neuark, N. J. T"*’1
!I tikrinančiu darodvmu. Kaina
8 vai. vakare.
$1.00. Aptiekose. Jeigu jus
I
kenčiate nuo reumatizmo arba
neuralgijos, jeigu jus reika
laujate pagelbos atsitikime iš
■
sisukimo, sutinimo ir tt. ir jei
gu jus norite atgaivinti savo
nuvargusius muskulus arba ko
PERMAINITAS ŽIEMES PARDAVIMA BUDAS — PATARNAVIMAS DEL ATEIVIŲ .jas, pamėgink Trinerio LiniŽIEMES PETL1OKIS LAVA BLOKĄ GARBE—DIDELA STIPRIA KVMPANIJA EINU menta, kuris pertikrins jus,
J PARTNERYSTE SU ŽMONĖM ANT ŽIEMES PATEMYKIT K A KOOPERACIJA l)A kad nėra geresnės gyduolės
visuose šiuose atsitikimuose.
RO SANBORN’A PARMOS f VILOS PAVIETĄWISCONS1N.
l
Kaina 25c. ir 50c. aptiekose.
sfiiplapo. Mes duosime vienų kar
unijos t r stcbinanProgos yra nauj
. si N rosi M t .i:
i’l’.na.i Numeris; Du— Sulyg šio vę, dvi kiaulės, dvylika vištų ir nu
čios. Jianga atelv;
’ivypė;s i VirSutinę
Krasa 35c. ir GOc. Jos Triner
\Visconsino valstijoj dai) smarkiai p’ar.o pirkėjai! gali įmokėti bent valysime du akrų žemės, šis kon
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Išpardavimas Petnyčioj ir Subatoj,
Balandžio-April 6 ir 7

-------- - ----- - --------- - —---------------------------- ■

NAUJA MINTIS

auga. Padidėję pragyvenimo kaš r .uli l.up'bilė, žemės ir prltyru- traktas yra su nuošimčių mokėjj■;i-,inii'. ??n'ėi pedi'.orlui nepa um. žemės kaina sulyg šio plano
tai. sunkesnės tndustrialės išlygos
varo vyrus tr moteris j naujųjų pa teko Įvykdinti žmonių, gyvenančių bus už kas keturiasdešimta ak
laituos žemę.
ant ūkės. Tai gali geriausiai atlikti rų sekančiai:
Kolionijos direktorių yra paskir
Neturintis žemės pedliorius už stipri organizacija tai. Vieninteliu
leidžia
vietų žemės kompanijai, jojo rūpesčiu buvo įgyti pirkėjo pi tas tam, kad tarnauti apsigyvenan
kuri
suorganizuota patarnavimui. nigus ir apleisti jįjį,, kad jisai savo tiems ukninkams. šis štabas susira
' Kiekviena kolionizavimo kompani jiegomis prasimuštų priekin, To šinėja ir garsinasi šešiose įvairiose
iš
ja. suprantanti savo naudingumų, kiu budu nepasisekimai ir nelai kalbose. ,štabas yra parinktas
turi pasistačiusi savo tikslu pra mės naujame krašte, kaip kad vyrų, kurie yra specialistais plešalinti klintis, kurios kenkia apsi Viršutinis IVisconsinas • ištiko dėlųi ninkvstėje, bulvių auginime, drausienojų
gyvenančiųjų
ūkininkų
pasiseki to, kad apsigyvenančio ūkininko gijingumo organizavime,
reikalai nebuvo pilnai suprasti ir kirtime, žemės matavime,
žemė
niui.
Žemė klimatas ir lietingumas nebuvo tinkamų įstaigų naujam užrašuose ir gyvulių auginime.
yra svarbiais veiksniais, bet ne ūkininkui patarnauti.
Žemės. — Žeme, kur) yra siūlo
KOMPANIJA ma apsigyvendinimui,
vien tiktai jie prisideda prie pa K.|I). SANBORN.
yra Kom
DARO
sekmingo
kolionijos
sutvėrimo.
panijos nuosavybe, šioje žemė yra
Sanborn— Kompanija
parduoda akuratiškai peržiūrėta ir išmatuo
Rinkos, kreditas, kolionijos pra
mones, darbas, keliai, mokyklos ir daugiaus negu viena tiktaižemę. ta. Kiekvienas gabalas žemės
yra
visuomeniški parankamai turi būti Jinai parduoda pagelba ir patarna žinovų-expertų išsklypuotas ir ap
vimų. Josios reikalų atlikimo bu rašytas.
išplėtota, išpildžius reikalavimus
Pardavinėjimo, Hudai. — Sanborn dus yra užgyrę autoritetai (žino
Pienininkystės
Ūkės. — THE
Koiųpanija neužlaiko keliaujančių vai), kurie tyrlnęja klausinių, kad DAIRY DOELAR
.FARM, esanti
pardavėjų. Jinai per laiškus kvie pasodinus bežemį ant akerių rei Eagle Riveryj, yra užlaikoma piekalaujančių
žmogaus.
čia j Eagle River tuos kurie ma
• inkų gyvulių Auginimui apsigyve
no apsigyventi ant ūkės. Tokiu
Organzacija.— Stabas iš penkių nantiems ukninkams ir taipogi pa
sutaupinama daug išlaidų, kurios komio apgavysčių, su .kuriomis pa rodymo tikslams. Pieningi gyvuyra surištos * su užlaikymu parda prastai .atėjūnai į naujų vietų su ljfi yra sutelkiami Sanborn apsi
vėjų ant komisijos ir kurios daž siduria.
.
;
gyvenantiems ūkininkams ant len
nai
pagimdo
(vairių
blogumų.
Rinkos.—Eagle River aplcllnkė gvų išmokėjimų.
Pardavėjai gyvena Eagle Rivery- turi parankinei) tame. kad jinai
Vilas Pavieto Žemdirbystės Drau
je. Jie yra susipažinę su išlygo • r : garsinga kaipo vasarnamių apgijos.
mis ir aplinkybėmis, kurias jie at -kritls. Dėlei sios priežasties, pieno
Darbas. — Sanborn
Kimu pani
stovauja. Užganėdinus pirkėjas yra i;’,-dirbinių ir paukštienos reikalavi
ja pati suteikia darbo daugeliui ap
geriausiu
apgarsinimu
Sanborn mas yra didelis, tas pat su šviežio- sigyvenančių
ūkininkų josios ukiKompanijai.
’ris daržovėmis ir vaisiais. Sėkli ninkvstės darbuose, žemės valyme,
Kontraktai.— Jie yra ant ge nės bulvės Ir valgomieji gyvuliai rnedių kirtime ir ūkės namų sta
riausių išlygų, kokios kuomet nors yra
vietinių pirkėjų t nuperkami tyme. iJnai taipogi
užlaiko .dybo
buvo pasiūlytos. Jie suteiki progų šimtiniai pas pietinius augintojus sujieškojimo agentūrų apsigyvenah
kiekvienam žmogui turėti gabalų ir j didžiąsias centrales rinkas.
čiųjų ūkininkų
ir jųjų šeimynų
žemės už dabartines žemas kainas Eagle River Creamery mokėti Klnaudai, kurie šie nori gauti darbo
ir moVėti taip. kaip jisai geriau - n e.'rsto '.minas u’ visų pristaty vasarnamiuose, medžio pjovyklose
siai išgali.
tu . etanų, i'-nborn organizacija ir 'deSuose darbuose.
Kolionijos Organizavimo Tarny
m
iei '.pnnga 3avo
ūkininkams
Kreditas. — Vertiems žmonėms,
ba.— Apsigyvenančiams yra pade parduodant medžius. Sieksniai m ai
savo vertė ir būdų,
dama įsigyti, parankius kelius, per- kų, supjaustyti medžiais, stulpai, kurie parodė
vėžimų j mokyklų, išmatuoti jojo skersiną* ir trinta, ųžuolo žievė yra Sanborn Kompanija gali pasiūlyti
savo patarnavimų, kuomet *noriine
žemės rnbežitis, peržiūrėti Jojo tak "retu parduodama.
gauti p’askolų gyvulių pirkiniui, pa
sus ir asesmentus. Kolionijos Di
Patarimai.—Vilas
pavietas
už
rektoriai
kasdieniniai
dalyvauja laiko pavietavų žemdirbystės ats- gerinimų darymui ir triobų staty
Sanbormi ūkininku gyvenime ir Vnn iš VVisconslno Žemdirbystės mui, už nedidelį nuo'šįnitį už skolų.
Sanborn žemės užrašai yra vis!
reikaluose. Gyvulių auginimas yra Kolegijoj, kad pagelbėjus uždykų
išplėtota ant visuomeniško pama pavieto gyventojams ūkės namų pilnai gvarantuoti. Kiekvienas konto lygiai kaip ir įvairių "pelningų statyme, tinkamos sėklos pasirin trdktas ir 'warr,T.nty deed'as" yra
paremtas didelio kapitalo ir geros
rųšių .bulvių ir javu auginimus.
kime, ir prisilaikyme žemdirbys
Dalykų
Apsaugojimas.— 4 Sanborn
ūki tės būdu. kurie pasirodė pasekmin reputacijos atsakomybe.
vietinių
ninkas yra raginamas imti daiy- gais Vilas paviete. Sanborn Kom tvarkymas yra rankose
vumų miesto ir pavieto reikaluo panija taipogi išverčia į kitas kal gyventojų Eagle Riveriečių, kurio
ir jojo reika
se. Jam prigelbstt tapti piliečiu. bas savo ūkininkams pranešimus prijaučiu ūkininkui
Jisai yra apsaugojamas ūkininkais ir patarimus M’isconsino Gyvulių lams.
ir žino. kodėl keletui nepasiseke. augintojų
Per devynis metus
Sanborn
Draugovės,
Wiseonsino
Ralpsnįczkai, jinai Iszpletojo orga- Sodininkystės Draugijos, VViecon- Kontpanljb
plėtojo
Žemdirbystės
nlzaeij“ tr pardavimo piana, pra- stno Bulvių Augintojų Draugovės, pramonę Vilas paviete. Jinai buvo
szalintl visas kliūtis kurios stovė VViseonsino Pienininkų Draugovęs, arti prie ūkininko. Jinai matę dau
jo skersai kėlia ankstyviems ap- \Visconsino Žemdirbystės Kolegi gelį ž.inonių tampant gerais tr pa
siglventojanis.
jos, jeigu šeimynos galva pasiinir- sekmingais.
Apsigyvenantis
ūkininkas szia- tų. šisai apdraudos dalykas gali
Kiekvienus Sanborn partneris ge
den turi parankuma ir progų ku imti įdėtas į bile kontraktų. Apsiir galintis pereiti
riu nežinota keletas metu atgalios gyventojal .vra raginami atkreipti roje sveikatoje
Hnnhotna
pasiseMnins
priklauso atvdų į apdraudos reikalų, kad ap per kūno kvotimų (examinų) Great
nno pasigyvenančiu ūkininku pasi- saugojus šeimynų pradžioje. Ap- Northern Elfo Insurance Kompa
sektino.S/.i fakta aiszke parode de drauda Sanborn Kontraktuose iš nijos of Wausau, VVIseonsin, guli
turėti apdraudę įrašytų j jojo šei
vyni mete patyrimo.
mokės likusių sumų ant žemės
sustiprina
štai parkutinis žodis kr.slink ap kontrakto. Jinai aprūpina uždykų mynų nuo rupesties,
kaslink
sigyventojo
apsaugojimo—gyvybės "deod’ų” ant nuosavybės be Jokių kreditų. Platensės žinios
'apdraudimas—šeimyna yra apsau toliesnių mokesčių ir taipogi grynų apdraudos bus suteiktos ant parel
kalaviiuo, kuomet nurodoma apllgota,
pinigų pirmiems šeimynos reika kanto amžius ir sveikatos stovis.
BE NUOŠIMČIO^
lams. Tai yra tikra namų npdnud i.
$600 ksturiasdešimts sn namu Ir
Ketvirtadalį grynnls pinigais, o gyvuliais, $1000.
Planas Numeris Vienas.—Kur
likusių
dalį
lygiais
metiniais
mo

keturiasdešimties pakeriu kaina ne$700 keturiasdešimta su namu ir
perviršina $700. tai išmokėjimo iš kesčiais su 5-tu nuošimčiu per Il gyvuliais, $1100.
lygos yra $10 įmokėti ir $10 kas gų laika.
$800 keturiasdešimta
su namu
šis planas yra tuojaus apsigyve ir gyvuliais $1200. ,
mėnuo be nuošimčių, nrba $100 Jturėti $900 keturiasdešimta su namu ir
mOkėtl ir $100 Įsas metai be nuo nantieins, Ir Jie privalėtų
šimčių. Kur keturiasdešimties skė bent ,$500 pinigais arba gyvuliais. gyvulinis, $1300.
rių kaina ant listos neperviršlja Toklųi budu Jie gali pajiegti Išsi
$1,000 keturiasdešimta V namu
$1.000, tai išmoki'jimo išlygos yra mokėti. Jie gali užmokėti dalį už Ir gyvuliais, $1400.
$15 (mokėti ir $150 kati metai ba žemę Ir turėti užteį<tiaal pinigų na
$1,100 keturiasdešimta au namu
nuošimčių. Kur keturiasdešimties mo ir tvarto paslatat/tmul.
Ir gyvuliaia, $1 500.
Kl NVOftl.MČII
, Skėrių kaina ant Ilsios perviršija
$1,200 keturiasdešimta au namu
Planas Numeris Tris. —■ Vt (mo ir gyvrjlala, $1600.
$1,000, tai išniolįėjimo Išlygos yra
'$20 įmokėti ir $20 kas mėnuo bė kojinių grynais pinigais $250 męs
• nuošimčių, arba. $200 įmokėti Ir suteiksim* kontraktų ant žemės ir
nereikės per tris metus dauginus
$200 kas metai be nuošimčių.
M J. AUGULIS
Planas Numeris Vienas yra ski- nieko mokėti, išskiriant taksus Ir
ėįrinsn pirkėjams kurie neturi už nuošimtį, l.ikusi suma bus Išmotekt, ml pinigu "i s,mokėti sdvo že kėtlna keturiais lyginis metinius Lietuviškos kolonijos direk
mę IScykio. Jiems yra patariama mokesčiais. Mes partatysiisc namų
atsakys jųsų
16x20, vieno nugšto,
dubeltavas torius mielai
1 Engi,- River, pasirinkti
aau žemę, sugrįžti namon ir m«- grindis su poplern tarpe, su ketu klausimus.
.
.
t •
iu. Ik: j'e turės riais langais Ir vienomis durimis;
i
ii" '• ’ •" 1 ui nuvalius že- namas pastatytas Iš gero medžio iš
RAŠYKIT:
'/ t‘ ę ir nndn-iti i tilte.
lauko su rubberoldu
ir lubos iš

Velykų

S
Kotai, Siutai, šiebes, geriaus ru- 8
.AND.

šios materijos naujausio styliaus |
SIUTAI gražus vilnoniai, poplino;
labai gražus styliaus su kišeniais nuo

"f

Geriausias Kelias
Į Mllwaukee
US galite gauti truki bi!p vietoj ('hieagoje ir va
žiuoti
tiesiai į Milwaukeo. Siisi.iiingįinuR galima pada
ryti su North Shore Electric
trains ant Centrai Gatvės Evanston. liftą tiktai 2 valandas ir
4 8 ininutaz. • Jus sutaupysite
$1.08. Ndriut daugiau sužinoti
klauskite Elevatoriaus agento
kuris sėdi prie tikietų, arba pa
šaukite

EAGLE RIVER, WIS.,

KOATAI gražios vilnos su dideliais
kalneriais galima gauti spalvuose
žalio, melino ir
(M Q
aukso.....
....... .........
<pXOe I O

7C

Central 8280 ‘
1243 Edison Bldg.

72 W. Aliams St., Cliicago.

S

i

i

■i

s

KOATAI dėl storu moterų gražios
vilnos ir kitokiu materijolo

$9.98-$13.75-$21.75
JEKUTĖS (WAISTS) Šilkinės dri-

žuotais, ir baltos su kišenais ant šie Ve
DIRBTUVE
Įsteigta 1898 m.
Artistišku išdirbinių, kaip
tai: įvairių bažnytinių pavė
dų, rūbų, karūnų,
tautiškų
vėliavų, draugystėms šarpų,
guzikučių, maršalkoms paredų, antspaudų, ir tt.
Darba
darome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus .priimame iš
visur ir teisingai išpildome.
Reikale, prašome, kreipties
prie tikros lietuvaitės*
T. I. ANDRUSZEWICZ irCo
1908 W. Division st.,
Chicago, III

©r©

lykinio Išpardavimo tiktai....................

$2.50

ŠLEBES idel stori} moterų
$9.98
Juodos ir koleruotos ...
ŠLEBES — ŠILKINES, CREPE — su
Georgette rankovėm labai gražių spal
vų nuo

$12.75

iki

$17.50

H
i
I

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
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C-o Lithuanian Colony

$16.50 iki $25.00
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Išpardavimas
Nauji Pavasariniai
Drabužiai

PA»!-EXPELLERID»rno Ir JM'.hliM i.’r ii.go 4rl,
no., meidoį.nio
p«
Ivį.) p»r ma* AėiUu ^to -.!
n* Umikulę G-o-n aptlel-iMc,
»rl.« galite
Kasiai II

M,
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IŠPARDAVIMAS TRAUKSIS IKI
Bariaus mus paklausyti negu
vekseli igyti

Neapsirikite

Krautuve Bus Uždaryta Velykų Diena

Pirkite sau rūbų, autuvų Ir naminių rakandų
DABAR tekiu budu sutaupinsite
mažiausiai pusę

Įsižiūrėkite gerai

Bridgeport Clothing Co.

Didelis Išpdrdavimas
Dabar

Bridgeport Clothing Co.

3248 So. Halsted St.

Bridgeport
CSct/sing

3246-48 So. Halsted St

3248 Se. Halsted Street

Musų gvaranfija

f".’

Co.

Didelis Išpardavimas
/
Dabar

Mes gvarantuojame kiekvienų
pirkinį a/bsoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus
visu šito išpardavimo laiku.

rankomis padirbtų Pavasario ir Vasaros Siutų, Over^oeių, Plosčiu nuo lietaus, Č’cvcrykų ir
kitokių tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų Padaugini
mo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi
me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavoms, tokius kaip: Hari, Schaffner and Ądarx Clothing, Manhattan Marškinius, Wilson Bros., Furnishing Goods and Selz Shoes. Yra daug ir kitokių tavorų iš pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn. ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite-naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs a^rędysiine vyrus žemus, suliesusius ir didelius, glitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai btus svarbus. Toksai iš

Nežiūrint to, kokia priežastis
nebūtų..

pardavimas vienų kartų pasitaikys jūsų gyvenime.
kus pinigus.

$50,000 Vertes

Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men
1
V

Neperlijami raliai
Mes gvarantuojame kiekvieną pirkini
absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pir
kinius atmainomo arba sugrąžiname pi
nigus visu Šito iSpardavlmo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų.
Neperlijami rūbai bus parduoti už
pusę prekės ir dar pigiaus sulig to klek
paprastai už juos Imama ir bus Išdalinti
žmonėms j namus.
Kiekvienas rūbas
kuotikriausiai gvarantuotas prieš per11j imą.
>7.60 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina, tiktai ....

Bridgeport
Clothing Co.
3246 So. Halsted St.

tai ta, kad musų krautuvėje susirinko perdaug
tavorų, ne sulyg normos augštos rųšies Rūbų, vi
sokių kitokių Aprėdalų, Skrybėlių ir Čeverykų
Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų iš musų $50,000 vertės
prekių. Męs pašvęsiine viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devyneriais metais musų bizniškos karijeros Chi
cagoje męs nekuomt uesigarsiuome laikraščiuose, kad męs neprodukuotuitfėin. Per tų laikų kiekvienas visuomet galėjo ma

Priežastis šito didelio išpardavimo

3.95
6.95
8.95

>12.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai.............
>15.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai.............
>20.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai. . . ..

1

/S

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

♦

DIDELIS

Pažiūrėk Kainų

.it

ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA

Siutai dcl vyrų ir
Jaunų vaikynų

?

IŠPARDAVIMAS DABAR

Fažymėfei

TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI.

Vaikų Mokyklą
Lankančių Siutai

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa-

Kelnes Vyrams
Jauniems Vaikinams
šiame musų departamento Jus rasite dide
liame pasirinkime vėliausios mados pelnės.

vasarinų siutų ir overkotų kurie yra dirbti

Musų Vaikų Skyriuje Jus i^^M^lidclia-

per Hart Schaffner and Marx, šie siutai

me pasirinkime gražiausių iMBRTamiausių

pasirinkti. Žcmiaus rasite jų žemas kainas

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

per šj didelį išpardatrtma, pasiskubinkite,

yra parduodami už pusę prekės,

drižuoti visados parsiduodavo po >12.00, o dabar tik....

,
l
Puikus vyrų siutai tamsaus materijolo

Kitas puikus lotas gražus Vyriškų siutų,

dabar ant

Vaikų S' tai vertės >3.00
Šio išpardavimo parslduos
tiktai už ..'...................................

$|.95

tamsaus materijolo didžuotns liart Schaff
ner and Marx darbo

parsiduodavo mažiausia už
>18.00, o dabar tik ............

$9.85

Vaikų tamsu, siutai vėliausios

vertės >4.00, o dabar paraiduos tik už .........................................

mados

parsiduodavo po >20.00 pas
mus dabar tik .......................

$12.45

Vaikų Norfplk Siutai 4falp tik tinkami

pavasariui ir vasarai, vertės
<1*0 4 C
>6.00, dabar tik ................................. ųJO.T’U

Už >16.85 dideliame pasirinkime gražiau

sių sutių, apie 20 kitokių stalių tinkamų

pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra >25.00
ateikite ir pamatykite, o da
bar parduosimo už ..............

$16.85

Štai geriausi siutai kaip sakosi “Smeto

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su Knickerbacker kelnėm didžio nuo 18
ir augščiau visados parsiduoda po >8.00, o dabar už

C*/>

... *P *•*'*-'

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb

ną” musų stocko, padirbta per geriausius

tų su dideliais kišenials pavasarinės mados,

kriaučius kurio randasi pa? Hast Schaffner

geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai,

& Marx. Nei viena krautuvė visoje Chica
goje jų neparduos už mažiau kaip >30.00.

niekur kitur

O mes atiduodame Jums tik
už ....................................................

$18.95

Valkų Knickerbockers,
vilnonės, vertės 75c. o dabar

negausite už mažiau kaip

l

39c

Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100
porų šiame lote,
vertės
<t 1 1 Q
>2.00, o dabar tik . ••..................

Vyrų geros darblrtės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiūtos Iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išpar
davimo tik ...............................

$1.95

Vyrų kelnės iš gražiaus (cashmero)
kitokio poplonio materijolo
O
vertės >5.00, o dabar tik ..............

ir

175 poros Vyrų tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekur visojo Chicagoje to
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur
parsiduoda po >6.00, o pas
O ftC
mus tiktai ........................... .... .
Geriausi^ rųšies kelnės, kurias mes parduodavom po >6.00 Ir >9.00
4*4 CC
o per šj Išpardavimą tik................

>10.00, o ant šio išpardavi

mo

>7.45

Ir

.................. *

$5.85

Klut Kęsai (rases) Ir Drabužiniu Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame iš

pardavime.

NIEKO NEPASILAIKOME.

VISKAS IŠPARDUODAMA.

Vyru Aprcdalai
V^rų apatiniai, paprastai 76c.
padarinio pinigų išpardavi
me kaina .......................................

vertė.,

45c

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.
Fadarlmo pinigų dabar tik.?.............. «/5JC
Vyrų Union Siuts, vidutiniškit ir stori
vilnoniai, >1.75 vertės šiame
išpardavime po ................. '...
Vyrų dvięjų šmotų apatiniai, reguliarės
vertės >1.50, o dabar tiktai
po..................................... .. .........................
Vyriški paslredimo y marškiniai vertės
>1.00 Pinigų darimo išpardavime po .................................................... W«/V
Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c.
o dabar parsiduoda pora
tiktai po ........................................
Vyrų pančiakos vertos
35c. dabar po Z.......................
Vyrų nosinės, baltos ir koleruotos, vertės 10c. po ...
Vyrų šleikos, regulerės
kainos 50c. po ................... ..
Vjrų svederiai, puikiausių vilnų, dide
lių kalncrių, vartės >7.00, o
<j*O /?Q
ant _šio išpardavimo po .......... ■
Vyrų svederiai,
vertės
>3.00 dabar po ..................... .
Vyrų “Kalncoatai” Ir "Slip-on” rusvų,
judif plynių ir rguktų nugarų, visi siūti ir
klijuoti.' Siame loto ran
dasi visi musų >7.50 “ralncoatal", išsiparduos po ...............
Vienas rfnkinys naujų pavasarinių
skrybėlių, naujausio 1917 modelio, pir
ktos parduoti po >2.50, dabar tik po'..........
Ivory Brand “garters”
vertės 25c. po,..

$1.29

9C

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų dri-

žais ir langeliais gero materijolo, visados

Suvirš 1,5000 porų kelnų Iš kurių galėsite

nes greitai jas išpirks.

*P”**^^

E^^je

Kiekvienoje

9c
2k
4c
21c

$1.45

$1.95

19c

Vyrų Čeverykai
Vyrų darbiniai čeverykai
$3.50 išsiparduoda po .. ...
Vyrų stori darbiniai čeve
rykai >3.50 po.........................

. $2.35
$2.65

Vyrų puikus reguleriškos vertės
•tės >4.00
čeverykai. visokių mierų da
bar tik' po ..................................

$2.89

Vyrų čeverykai, vertės >5.00, juodi ar
raudoni
su guzikais
ar
£Į?9 Q C
šnurellais po ....................................

Vyriški vertės >6.00 ir >7.00 'čeverykai,
guzikais ar šnurellais, juodi
QC
ar rudi po ......................................... *r “•***“'

*

v

'

f

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai
$1.95
vertės >2.50 dabar po ...
Vaikų čeverykai vertės
$2.39
>3.00 po .......................................
Valkų čeverykai vęrtės
$2.98
>4.00 po ......... ..r...................

Vyrų Aprcdalai
50c. vertės
šilkiniai
39c
“garters” po ..............................
Vyrų naktiniai marškini®
47c
vertės 75c. po .....................
Vyrų puikios "I’ajamas”
$1.19
vertės >1.50 po .......................
Vyrų kaklaraiščiai vertės
21c
35c. po ................ •..................
Vyrų kaklaraiščiai visokių
...39c
parvų vertės 75c.' po ....
Vyrų
šilko pirštinės
95c
vertos >1.50 po ..................

Mes visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet jų nemaindme savo apgarsinimuose
v

Specialis
Pranešimas
Krautuve atdara
»
kiekviena vakara

Iki 9 vai.
Nedėliomis

iki pietų

■

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

Specialis
Pranešimas
Krautuvė atdara

kiekviena vakara
iki 9 vai.

Nedėlioms

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR

iki pietų
■M

Subata, Balandžio 7 d., 1917.

’*DRAUGAS”

CHICAGOS BANKO PASIRINKIMAS
ŽINIOS
A STATE
....................... ......... ............

*

aaHBBBSB&ūsasasas

įį: Keletas priežasčių, kodėl Jus turėtute pa! § sirinkti Central Manufactui ng District

PAVASARIS! \
Valyk savo namus.

>>
A II .

gi
i

Parsiduoda viena Šėpa (wallcase)
lr 2 “show cases”. Atsišaukite kogreiėlausia i laikrodžių
krautuvę.
{Taip-pat turiu rakandų ant pardavi' mo.

o
a

Atlieku įvairius nialevojimo ir kambarių popieravimo darbus. Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku
arba ypatiškai.

&

PETRAS CIBULSKIS.
2349 So. Onkley avenue,

PETER A.

2236 West 22ntl St.,

S764 «1

OR. A. A. RUTKAUSKAS
(lydytojai Ir Chirurgas
145 Z S. Nutiri tirt. Ir N. 36 gt, Ctleap
* 9s*$e*%«ss«ttunmsmttmttttd

S

* Chicago, III.

y
Ęj j,............................................ .......... ............ .................................. .
_ ,
....
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Banko pasirinkimas yra didžiausios svarbos daly- $ E
Kievienam bus labai ma S kas. Delei trijų sekančių priežasčių: <Mes tvirtiname, £
P. K. BRUCHAS
lonu šviečiant Velykas ra | kad šitas Bankas yra pilnai atsakantis ir vertas Jūsų k
•
v i
Geriausia vieta pirkti Deimenmiai ir dorai pasilinksminti s užsitikėjimo. PIRMAS: Jisai yra čarteruotas ir stovi m
tus ir aukso žiedus aukso ir
is priežastie.* sios didžios! g pQ jnjnojs valstijos įstatymu ir priežiūra, ANTRAS: Jipaauksuotu
laikrodėlių lencugėlų
iškilmes.
g? sai turi kapitalo ir perviršio $300,000.00, TREČIAS: Jo $
laketų koloneku špilkų ir tt. Mu
Todėl ir šv. Aloizo Jau 8 savininkais yra draugovė didelio kapitalo žmonių ir Jo $
su Lietuviška krautuvė yra Vie
nikaičių Draugija Velykų * reikalai yra po gabiu, pątyrusiu ir atsakomu biznierių. S
na
iš didžiausių
ir seniausia
nedėlioję nelaikys savo pa H Augšeius pasakyta teisybė užtikrina pilną.apsaugų de- 2
Chieagoje Musų lavorai yra tei
prasto susu ' i ii’o,
nes •t pozitoriams. Jus persitikrinsite, kad musų valdininkai $
singai gvarantuoti ir prekės pi
gesnės
negu kitur.
Jciekvieiu
kva na i i ainorės
mandagiai ir rūpestingai patarnaus. Daugelis rado, jį|
pOĮ >i švęsti \ elvkas. Susipa(j jaį yra teisybė ir Jus esate kviečiami patikrinti tą $
rinkimas bus ateinančią nė- į|| tvirtinimą,
dūlią, t. y. baland. (April)
15 d. 1917 m.
Central Manufacturing
Nebus prošalį taipo gi pa
minėti, kad utarninko vaka
re, balandžio (April) 10 d.
1917 m., viršmineta draugija §
turės šeiminišką vakarėlį, i &
W.
CHICAGO
iekvienas
narys
malonės
<0
Kiekvi
ateiti ir atsivesti savo tėvus, i§
kuriems idomu bus išgirsti i |
ką-nors naujo.
|a
SS
?
Kalbama Lietuviškai.
BRIDGEPORTAS.

MILI.EKIS,

TeUfoaai: McKtolry

|į Banką savo taupimo Sąskaitai.

e

e

&
$
».<
Apdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsi- 3
8 drausk save ir savo šeimyną viršminėtoje kompanijoje, v
$ kuri gvarantuoja išmokėti sudėtys pinigus po 3-jų metų. $
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi-S
‘;tsą pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje vai-a
sti joje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen-S
$ tų visose dalyse miesto Cbicago; turi buti teisingi ir pa -S
>• mokyti .vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis ir dar-g
y bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir
v Bonsą, atsišaukite į ofisą.

P. K. BRUCHAS

District Bank
35-th St.,

1112

X

K. J. FILIPOVICH

3323 S. Halsted St.

Generalis Agentas

netoli Morgan gatves Chicago

670 West 18th Street,

g

g
S

Telefonas Canal 2190 ?

KAPITALAS !R PERVIRS §300,000.00

Ši vakarų kiekvienas na
rys privalo pribūti i musu
paprastą kambarį iš kur ei
sime sergėti Dievo grabą.
Stasys J. Petkus, pirm.

y P. Btrootavlčlis

REKRUTAVIMO STO
SĄRAŠAS.

Fedorališkon gurmijon:

III

sįį

130 North Fifth Avė.
536 South Dearhorn St.
6302 South Halsted St.
Kareivia?s laivynan:
623 Šovų h Svy'(‘,s/.
.10 South Carai St.

619 AVest Madison St.
434 South State St.

ų
t.

S
.»'t

-------.

Šiomis dienomis majorą |

!

PAUL KVORKA

£ 1551-53 Chicago, Avė.,
Arti Ashland Avė.

Chicago, 111.
Telefonas Monroe 2500

Norint daugiau informacij’, ra-iykite mums, o mes pribusime ka
'alioga.
’

$
&
g
K S
S

Prieš City Hali

§

j; PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

j

CARR BROS. -WRECKING CO.

Visur parduodama po 28c ir
po 30c ..........................................

TFAEI»nOWE DROVER 7:,O9
Katalogų, visiems dykai, kas tik prisius už 2e. štampų.
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Goriausios
iloa ametoįmet
noi aereanir, navi
kui fua _
lit gauti

2 43c

WEST BIDE
1Š7S Mllwanke«
2064 Mi(waukee •»;
1064 Milwiiuem
1610 W Midl«on «t.
Z»30 w Hadlsan at.

THE PEOPLBS STOCK YARDS STATE BANKA, DIDŽTAUSTA VALSTYBI
NE BANKA APART MIESTO. Yra išrinkta per County Kolektorių priimti pi
ningus už tax’us ir sugrąžinti Jums bilas. Taiį)-pat ir “Speeial Assesment” bilus
galima čionais aplaikyti: Atsineškite savo tax’ų bilas pas mus, o tuomi sutau
pysite laiką ir pinigus.
•
’
.•
•
•’

1044
1836
2612
1217
1632
1818

W Chicago *▼.
Blaa laland av.
W. North av.
S. Halated at,
S. Halated at.
W. 12th at.

.1. ,TcųPi.wpW-Jt'’9m.,H

M02 W._Hnd at.

SOUTH SIDE
8032 Wentworth av
8427 8. Halaied at.
4.29S. Aahihnd nv.

NoRTH SIDE
406 W. Diviaioa at
720 W. North av1
?640 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
3413 N. Clark St.

. .■g»nL*įĮ»vi a t.3ėr'J

Dabokite Savo Akis

NEREIKIA LAUKTI

Nauji, neatimti, daryti ant*
užsakymo siutai ir overkot&t,
vertės nuo |80 iki $50 .dabar
parsiduoda po $1S ir 25 dol.
Nauji, daryti gatavlmt nuo jįĮ1
$15 iki |35 siutai ir overkotai, *
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
kailiu

Žinoma Vincą gos skerdyk
BU
Visai mažai vartoti siutai Jr S
«
lą firma Armour & Co.. sa
overkotai vertės nuo $25 iki į
$85, dabar $5 ir ąugšėiau. Kel
vo darbininkams Vclvkn du ,, nės
nuo $1.50 Iki $4.50. Vai
vanoms paskvrė puse mili-įi *’> »*«*«« nuo $xoo tąt $7.bo
Valizos ir Kuperal.
M
jono dolerių. Šiomis dova
Atdara kasdiena, nodėliomls
■e, j - vakarais.
nomis pasinaudos tik tie,
R. GOTtDOIt,
|
kurie į metus uždirba ma
141R S. Halsted st.,
Chicago.
žiau 1,8<K» dolerių.

4

f

1

GARSI SANTOS KAVA.

AGENTO

pasirinkimas
overkotų.

CHICAOO

COFFEE

STEPONAS P. KAZLAWSK2
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAG O, ILL.

Vyrišky Dripany Bargsnat"

rtinas
pamuštų

3003-3039 S. HALSTED ST.,

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliilbi
niua ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali *grotl ir ne
mokantis visokius šo
kius, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas Ir taip jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius. Visokius mu.zikaliSkus instrumentus
ir revolverius. Savo darbų, gvarantuojame. Musų kair.i-r ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chleagoa or i ius ga
lite siųsti per laiškus.

■■ibiu linini m

REIKALINGA

Jus esate užkviečiami aplankyti i:
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio,
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
ma(D knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Atoginto Popieroa

Mylintiems dailę abelnai,
primename LIETUVOS VY
ČIŲ CHICAGOS APSKRI
ČIO CHORO KONCERTĄ.
Jis bus šeštadienyje, balan
džio 14 dieną, Šv. JURGIO
par. svet., 32 ir Auburn gat.
Rinkinys dainų ir prisi
rengimas šį koncertą pada
rys ilgai minimu ir atmena
mu. Apsirūpinkite tikietais
iš anksto.
VALDYBA.

nes įvairių nešvarvbią jau Tel. Drover 7184.
susirinko dideli kalnai.
Streikininkai
reikalauja į$

$500,000 VELYKŲ
DOVANOMS.

Mes turime didžiausius ir geriau- ,
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, lmr mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose. I

i

MASTER DESIGNING SCIIOOD
J. F. KASNICKA, Pirm.
| 118 N. LA gALLE St., Kambaris 416-417

Thompsoną atlankė dęlega- pardavimui Kalendorių,, vakaeija Chicagos pramonininkų. r&is arba dienomis, geras už
prašanti kuogreičiausiai su- Jarbis. Atsišaukite.
sitaikinti
su
streikuojan MILDA PRINTING HOUSE
čiais atmatų išvežiotojais, 814 W. 33rd St., Chicago, III.

padidinti užmokėsiu vienu
doleriu j dieną. Lig šiol jie
gaudavo Apsius dolerius.

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

siuvamų mašinų, pianų '
grofonolų, viskas . pas ;
mus gaunama.
Kuomet Jum prireikus ko prie
namo kreipkitės prie

SYSTEH

Puikiausia ir geriausia mokykla Chieagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
PESEKMINGI MOKINIAI VISUR

rakandu pečių, divonų, d

ii

Paieškau savo sesers
Leonoros
Sabulicnės
paeina iš Kauno gub.,
Telšių pav., Siedos miesto ir dau,nau
pat.uilamu ir giminių i> ano adresu:
JUOZAS A1ACIS
1 12X Bnrnet Avė., Kyraeiiue, N. V.

ATMATŲ IŠVE2I0T0JŲ I
STREIKAS.
! —--------------------------------------.

N. M. Shanout v g

Tel. Drover 8833
Atliekame
visok) electrikos
darbų pigiaus, geriaus ir grei- Lt I v;
ciaus. negu kiti. Suveda,u
»•« ; rt
tros dratas *j namus?’
geso ir V —
***
Jlektros- lempas. ...
Taisome . mo
MI3
.
torus, fanus ir visokius daly
ius surištus su Elektriką.
Reikale sutelkiame
patarimų, ir apkainuojaine darbų.

165 Wc: t Van Buren St.

..

sį

—:—: :o::—:—

601 West Madison St.
73 West Vau Buren St.

Laivynam

•5
.•g.’i•

Lietuvius gamta apsčiai apčiai apdovanojo artizmu. Bet
ilgą laiką lietuviai savo artimo
viešai negalėjo apreikšti. Mus
varžė, pančiojo rankas, kojas ir
net liežuvį. Ir tada lietuvis
prie dailės linko, ją plėtojo. Ar
tojus, eidamas paskui žagrę, niu
»in\•>. komponavo, ' lietuvaitė,
pr' ■ sunkaus darbo ar pailsio
rūtų darželyje išliedavo akor
dais ką širdis.jautė. Visa musų
tauta dainą mylėjo ir jon sudė
jo tą. ką pergyveno,
tai yra:
džiaugsmus ir vargus.
Lietuvių daina — tai musų
tautos sielos veidrodis. 4lei į jj
domiai pažiūrime, matome Lie
tuvą. jos gražybę ir jos žmonės.

526 South Stati' St.

505 North Fifth Avė.
3004 E. 92nd St.

Tegul Kvcrka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių
naminių radankų k. t.

! THE ELECTRIC SHflP|i|

PRIVISO VAGIU.

Chicagiečiai taip užsiėmę
karės reikalais, jog užmiršo,
kad gatvėse sukinė-jasi galy
bės vagiu- ir plėšiką.-Pasta
romis dienomis jų skaičius
žymiai padidėjo. Į policijos
stotis plaukia skundų skuų,dos netik ant vagių, be b
ant policijos, kuri labai įm-•guistai pildo savo prieder
mes.

I

1641 W. 47th Street

HA5TER

| Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? $

šeiminiškoi vakarėlio pra- $
& Subatos vakarais atdaras iki 9 vai. prastomis dienomis
džia 8 vai. vakare, Šv. Jur
6
iki 4 vai. po pietų.
$
gio parap. svet.
«
g

Musų banka atdara nuo 9 vai. išryto iki 9 vai.
vakare per visą Balandžio menesį.

PEOPLES STOCK VAROS
STATE BANK
Ashland Avė. ir 47th Gatve

Didžiausia Valstybinė Banka Apart Miestinis

! jaltalnyklte gerai parlnktlis akinius stiklus. Paveskite aprūpinti snJvo akis spoelJaliKtui, kurs 15 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus
Sį parapijos rlboso. Akinius parenkame belaukiant.

|
||

John J. Šmetana
Akiu Specialistas
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

^Kampas 18-tos gat. Ant Plntt’s Aptiekos 2-ras augštas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 rvto iki 12-tai
Tel. Canal 5335.

H

