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PRISIKELS IR LIETUVA.

KRISTUS PRISIKĖLĖ. ALLELIUJA.
«-rK r i s t u s prisikels! — Sįel- uos. ir visuomenė, ir visa tau
kia k a s m o t ^ r i k š ė i o n i j a t a i s - ta.
toriškaji faktą j a u nuo devvĮstabus tas šių metu pava
niolikos šimtmečių.
saris.
Bažnyčiose giedosime
Kristus prisikėlė! — gau Alleliuja, bet tenai, siaurinės
džia džiaugsmingai bažnvėiu Prancūzijos laukuose, krik
ščionišku
tautu vaikai divarpai Velykų rytmetį.
Kristus prisikėlė,
at džiausiamo įšėlime tuo paėiu
siliepia malonu aidu mušu laiku nardysi s kraujuose, šim
tai tukstanėiu jaunu vyrų gulŠirdys. dvš g a l v a s : 1 / kn! Rodos
Mos ne tik žinome, bet mes
nei p a t \ $ jie tikrai nežino.
giliai jauėiame, joj* K r i s t u s
Bet Dievai žino, už ką.
prisikėlė, nes kitaip *nebutų
(Jai netrukus ir žmonėms
t i k r a s * i r mūsų prisikėlimas.
O mes turėsime prisikelti. I PaaiSkęs,
kode) tas buvo
Negalimas daiktas, kad žmo Mums nesuprantamais keliais
gus su visa savo sielos gražy veda Apveizda žmoniją. Ve
be ir galybe, su įstabiu kūnu da savo keliais. Gal tai skau— kad žūtų niekingai, l>e pėd- di pamoka užsimiršusiai žmo
Gal bausmė už jos
sakio.
J u k niekas visatoje nijai \
nežūsta, nejaugi žūtų gražiau nykštukišką pasiputimą prie
O gal tai
sio žemės tvarinio visa gro šais Sutvertoj:) f
žė ir galybė.
Visatoje taip erškieriuotais keliais žengi
viskas tvarkiai ir tikslingai mas žmonijos prie Dievo Ka
Sutvėrėjo sutvarkyta.
Ne rai vstės ant žemės. Gal skaujaugi vienas žmogus, gamtos Į d i n g a s gimdymas naujų idekaralius, t u r ė t u būti išimtimi. a l u > l i a u J u s tvarkos.'
Dievas žino.
(Jai ir mums
Kristus prisįkėlė, tad ir
netrukus leista bus suprasti.
mes prisikelsime.
Bet šiandiena mums vienas
Bet mūsų prisikėlimas į lai
dalykas teturi r ū p ė t i : lai šių
mingą amžinastį — reikalauja l>iety Velykos atneša dvasinį
mnsų dvasinio prisikėlimo da- | r (U)r[u[ a t j d m i m 8 ki Vkvieno
bar.
Kristus prisikeldamas įš mūsų, atgimimą mūsų seipergalėjo galybę šėtono, atim- mvnu, atgimimą mūsų išeividamas j a m vyriausią valdžią j ( / s ;|. y i s ( ) S 1 | m s u t a u t o g # L a i
ant žmogaus, palikdamas jam ^
yisi
tillkainai
visi tinkamai prisirole gundytojo — pasalkanruošę sutikti (gal dar šiais
džio.
metais.')
naują,
atgimusią
Mes turime prisikelti tam,
Lietuvą, einančia. į naują, laikad tuos nelabojo gaudimus
>vą (Dieviškų laisvė) gyveni
atmestume kuotoliausiai ir se
mą.
ktume vien Dievo balsą.
Alleliuja! broliai ir sesers
Turime prisikelti iš savo lietuviai.
dvasinio apsnūdimo, iš valios Į Alleliuja! Kristus prisikėištyžimo, iš vergavimo žemes- ^
Prisikelsime ir mes.
niems geiduliams.
L a i p r į g ikelia ir Lietuva iš
T u r i prisikelti ne vien pa- Į užuomaršties ir priespaudos
vieniai žmonės, bet ir šeimy- s retežių.

GIESMĖS JAUNAJAM
PASAULIUI.

Štai ir Prisikėlimo iš numi
rusių šventę. Garbinga, Džiau
gsminga šventė*
Taip jinai
garbinga, kai}) patsai Išgany
tojas po kančių garbingai pri
sikėlė iš grabo.
Amerikos lietuvių išeivija
įpnsenovoi Čia džiaugsmingai
apvaikšėioja tą garbingą švente.
Prisikėlimo iš numirusiu
*

atminimą.

Kas kita šiandie yra Liętu! voje.
Tenai jau kelinti me
tai mušu tėvai, broliai ir sešerys nesidžiaugia sulaukė tos
j didžiai visam krikščioniškam
j" I pasaulyj svarbios šventės.
i
Tenai, Lietuvoje, šiandie to4.
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KRISTAUS IS NUMIRUSIU PRISIKĖLIMAS,
••*.•
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ŠIŲ VELYKŲ MALDA.
• Ketvirtos Velykos, kaip svietas paplūdęs
Kamuojas kraujuos be vilties,
Rods biitų kas jįjį prie blogo pagimdęs -—
Baisios net nebijo mirties!

s

r
ir brolis štai broliui net nukerta galvų —
Kraujuose jų plauja rankas! į
Per skruostus nors motynų ašaros varva.
Skaitlingąsias matant aukas.

Del nuodėmių mūsų ant kryžiaus, o Dieve,
Mirei ir kentėjai kančias;
Kada prisikėlei iš grabo, o Tėve,
Patraukei prie savęs minjas!

88
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J e i žmonės, o Dieve, laikus atsimintų,
Ant Krvžiaus kada Tu mirei,
•r

ji šventė yra jau 'nebe
kaip buvo pirm 1914
Šiandie ten žmonės
lžiaugsmo vilgo savo

7

Iki karaliaus palocių, iki
( J a m e s Oppenheim).
Tada tiktai blogui gal kelių užstotų N . Xamų viešpačių;
Šiandien neskambėtų kardai!
Tikrai girdėjot kas ateina.'
I r dar toliau ir toliau....
Gal žvilgsnis, koks žodis,
Taip, aš pereinu per širdis
žinutė iš niekur,
ir sielas žmonių,
Tur but prasikaltom, o lįfoeve. geriausis, .
Iššaukė širdyje menkutę lie
Sudraskau tradicijas, su
Kad bausmę uždėjai antlmųs,
psnelę naujosios vilties.
naikinu baime,
Kad spaudžia mus vargas, vargelis kietasis,
I r per valandėlę paregėjot
Sutrupinu retežius dvasios.
Kad daugelis ein į kapus?...
11
plūstančias' minias,
Žmonės numirė: Lai gy
Ant tolimos lygumos mote vuoja Žmonės...
Toks bus naujas šauks
ris ir kūdikius,
Atleiski kaltybes, o Dieve' brangusis,
I r jų vyrus t a r p jų, dainuo mas. "
Tau puolam po kojų, kurios
jančius — laimingus.
• • • • • • • •
Už nuodėmes mūsų vinimis prikaltos —
Daug reikš, užgimt žmogiv
I r stebuklinga muzika pasi
I r meldžiam Ramybės Šventos!
mi.
girdo jum>:
L. Šilelis.
Tžgimt žmogaus pavidale...
. " D a n g u s ir žemė p r a e i s '
i
J ų s matėt, kaip atsargus ypranašauta....
A
ra daržininkas su sėklomis.
J i e jau praėjo....
'<4^^>-""ia
Kaip jis pasodiną,
g;::^
T a u t a prieš tautų svajoja
apie sunaikinimų viena kitos, ir tręšia žemę aplink jų,
Kaip jis daboja išrygusią,
N'es tiek iš jaunųjų miršta...
laistydamas, rūpindamas ir N
Bet t a i p nėra...
f
Tik
d
a
r
b
i
n
i
n
k
a
i
k darbi žmoniškesniais,
Pražydės
ant
pasaulio.
apsaugodamas,
J i e naikina Praeiti...
But stipresniais, kiltesniais,
J r kiekvienų daigų prižiūri . . . . . . 4 . • * . . . « • • • • • • • ' . . . ninkės,
J i e užaria civilizaciją,
linksmesniais, keldamiesi pa
I r visa Žemė bus jų....
" Pavargėlius visuomet tu
I d a n t a n t išverstos naujos atskirai....
mažu į malonų" draugiškumų.
rėsit savo t a r p e " pasakė praŽemė namų,
vagos
"1 T«Jp bus su kūdikiais,
v
Žemė daržų,
Taip
kad
sėkla
Lincolno
11&S3.S.
P a v a s a r i s iššauktų nauja ga
Žemė dirbtuvių,
Prirengkit širdis ir sielas
Ne visuomet — tik iki da
Pražydės kiekviena savaip,
dynę.
Žemė vaikų...
dienos:
Pakol pilnas žmogus toje bar.
Prisirengkit širdis ir sielas
Ne turtų jie ieškos, bet but
Xebebus toliau elgetų,
Klausykit giesmės, anuotų :j sėkloje, ,

i

i

tokia,
metų.
užuot
veidus
Ki\eneia

I gailiomis ašaromis.
vargus, badą, prispaudimus.
Rasi, ir iki šiolei daugelis lieKentėjo jįnai daug visokii]
tuvių neturi kur prisiglausti, nelaimių petį ilgus šimtmečius
bastosi kur po šilus, kurių dar Kas galMų visas tas nelaimėj
Rasi. tiktai pati
nepalytėjo priešininko kirvis išrokuoti.
vienas mušu Nemunėlis vist
ir pjūklas.
Tenai visur riogso žuvusių tai nupasakotų, jei jis prakal
karėje kapai, miestų ir sodžių [bėių.
ig > Lietuva.
Jlgns fin
nuodėguliai, apgriauto* p u t 
nios lietuviškos bažnvčios. Vi- tus jinai vilto pašaliečių jun
Velka tą jungą ir šian
si tie reginiai, visos tos nelai gą.
Bet yra viltis, kad jina
mės, katros palietė mūsų Te- die.
vvne. per Ilgiausius, šimtinė- po tų-risų vargų pagaliau nu
čius neišdils iš žmonių at sikratys visokias priespaudai
minties.. Pasakos apie tas ir prisikels kaipir iš numiru
Prisikėlusi paliks lais
baisenybes
tėvai
vaikams, siu.
neprigulminga
paskui vaikai vaikams ir tie va, skaisti,
pasakojimai tęsis iš kartų i gtipri, galinga.
Mos savo troškimais ir pasi
kartas kaipo begalinis • koks
retežis, kurs kiekvienam var- dai ba-vimais, pavy7<dtngu kri
kšėionišku gyvenimu ]>agelbė
žvs krutinę.
sime jai prisikelti iš numini
Prisikėlimas....
Kiek tai būdavo linksmy siu.
Togu šita Prisikėlimo šven
bių, kiek tai vilties ir džiaugs
mo pirm šitos karės sulaukus tė Lietuvai bus paskutinė ap
Ateinan
.Prisikėlimo šventės Lietuvoje. si niaukusi šventė.
Tuo labiau, kad toji šventė su- |ėią Prisikėlimo šventę teg\
siduria su auštanėiu pavasa- jmūsų tauta gamini kaipo sa
riu, kuomet iš po žiemos ima I vistovi, laisvsi ir neprig'ulmin
prisikelti gamta, kuomet ima ga.
Keliasi iš griuvėsių ir pele
nubusti visa šalis, kuomet ar
tojai gaminasi purenti savo uų kitos tautos, prisikels i
OMEGA
Lietuva.
maitintoją brangią žemelę.
•

'*Aš pereinu per jaunų vy
rų kūnus,
I r pereinu už jaun ų vyru.
kūnus

4.

Gi šiandie tenai apsiniauku
sios padangės.
Nėra ko ir
kam džiaugi ies.
Seneliai iš
skurdo išmirė1, gi vaikelius ba
do ligos pakirto. Jaunimas gi
arba karėje žuvo, arba išblaš
kytas po pasauli kur vargsta.
Šiandie ir Lietuva, jaii nebe tokia pati kokia seniau bu
vo.
Tiesa, šalies globėjai
atsimainė, bet globojimo me
toda paliko ta pati.
Be to
visa *nlis k rės vėsulos sunai
kinta, m i skali iškirsti.
Nuvy
ktum šiandie j Lietuvą, var
giai ją pažintum.
P>et lietuviui tėvvnainiui ta
gimtinė šalis visuomet paliks
mylima, brangi.
Tegu jinai
bus nežinia kaip atsimaniusį
visvien jinaii mūsų širdžiai yra brangi, jinai mūsų motutė,
brangesnė ipž visus pasaulio
turtus.

4.

prie advento jauno pasaulio...
Atkreinkit veidus prjie par
Pas, ką paniekinot, gal bus
slėptų dalykų.
Prie žemės murmėjimo
giesmės pakraščiuose,
keliu jums i garbę...

ISBUSK, ŽEME. PAVASARIS
ČIA PAT!

ir

Akmuo, kurį mūrininkai at
metė, gal bus kertiniu akme
niu....
>
Paskutinieji bus pirmieji...
Ištikiu jų toji diena ateis ir
jau ateina,
Kuomet jųs pa regėsi t, kad
t a r p jūsų gyvena Viešpats,
. I r jųs to neatjautė!.
Vertė
Lietuvaitė.
Linksmumas, kaįpir pa va
saris, atveria visus gražesnius
žiedus žmoguje.
Saldieji žodžiai dažnai vir
sta kairiausiais.

"Velykos!" Taip šaukia lins
Per vėl u ga i Ieties, kada pro smai vaikai, sulaukę tos gai
bingos šventės.
ga praleista.

Šeštadienis, kovo 30 d.

DRAUGAS
-

AMERIKONU SUSI
RINKIME.
Bulvarų, Sale Micliigano
ežero, pyška automobiliai, ša
ligatviais plusta minios žmoftnų, vyrų, moterių, išsipuošu
sių su didžiausiu skoniu, gra
žių, linksmių, panašių į dar
želį svyruojančių gėlių;- did
žiuma jų eina į gražiausio šio
miesto viešbučio salę užvadintų Krištoline Sale.
Turė
jau pakvietimą ir aš tarpe ki
tu dalvvaut susirinkime.
Graži salė, spindanti kriš
tolu ir auksu, prisipildė ke
liais šimtais moterių, netik amerikonių, bet ir kitataučių,
ant platformos susėdo žymes
nės, amerikonų veikėjos, pa
kviestos kalbėtojos, graži kapelė iš jaunų jurininkų (sai-

VELYKOS JERUZOLIME.
Apvaikščiojant šių metų
Velykų Švente indomu y r a
prisiminti jų kilmę ir supras
ti būda, kaip tos apeigos bu
vo apvaikščiojama Jeruzolime. Ypatingai šiame momen
te, kuomet doma viso civili
zuoto pasaulio tapo atkreipta
j ta Šventa Mieste britonams
jį užėmus.
Per daug šimtmečiu gavė
nios sezonas buvo labai svar
bus meti] laikas Šventoje Že
mėje, ypač Jeruzolimo mies
te. Tuo laiku miestas būdavo
pripildytas, kartais net per
daug, pilgrimais — krikščio
nims, žydais ir mahometonai-,
iš visų pasaulio
kraštų. Jie
ten suplaukdavo melsties prie
"šventų altorių.
/ f.
Ta> Šventas Miestas, kaipo
religijinis, paprastai atsižymi
kas diena, ypatingomis apeigo
mis, bet už vis labiausia gavė
nios laiku. Persistatvti save
netikėliu Jeruzolime, reiškė
užsitraukti ant savęs panieką,
nepasitikėjimų ir neliečiamų
ištrėmimą nuo įvairių klasių
ir tikėjimo piliečių.
Žydai.
Nors tas miestas yra senovės žydų žemėje, vienok žydų
pilgrimų teatsilanko mažiau
sia. J ų svarbiausia šventos
vietos punktas yra ant Kalno
Moriah, senovės
tvirtovių
šventiuyčios sienoje, papras
tai vadinamoje tk Dejavimo
Siena", arba "Žydų Raudo
jimo Vieta".
* Alyvų
kalnas,
pranašų
grabvietės ir kitos mažesnės
svarbos praeities .žymės y r a
taipgi pagarbos dalykai. Prie
tų dar yra nepaprastas apyaikščiojimažydų
tarpe jų
**Velykų Avinėlio"
Jeruzo
lime.
Mahometonai.
Rainiuose laikuose, kuomet
karės neatskirdavo
Švento
Miesto nuo plačioja
pasau
lio, mahometonų pilgrimoi su
plaukdavo iš visų žemės kraš
tų, ir apielinkių miestų, ir
kaimų Palestinos, ir Sirijos.
Jie ėjo melsties būriais, kaip
kad pilgrimai eidavo kelio
nes tūkstančius metų
prieš
tai, su .muzika skambindami
ant įvairių instrumentų. —
simbolų, arfų, bubnų i r k. t.
kalbgdami šventas maldas ir
nešdami dideles karūnas, ant
kurių yra išrašyti arba išsiū
ti Dievo garbinimui ženklai.
Taip jie keliauja ir ineina į
Šventą Mieste.
Mahometonų
bažnytinis
metas susideda iš dvylikos lunarių mėnesių, sulyg kurių vi-
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PAIN-EXPELLER

Telefonas: YARD8 1541

tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

W. J. STANKŪNAS

<Hdelj.

JJftftojjrafas

Pilnai tikėkite, kad gausite visada ta senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę cienią.
Šią seną tikra^ gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kadi
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis
„LOXOL," o taipgi musųpavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių}
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių,
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi Šermenų
ir iškilmingu viešų pokylių ir apvaikščiojimų.
Fotografuojame DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti.
Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus
ir spalvotus. Dirbam JtĖMUS įvairaus didumo ir formos.
Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI.
Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.

F. A D . R I C H T E R & C O .
74-SO Washington Street, New York

SENIAUSIA

THE

TAUPYMO

BANKĄ

CH1CAGOJ

HIBERNIAN BANK
ĮSTEIGTA 1 8 6 7
Pietvakariniam Kampe l , a Salio ir
Adams Gatvių.

y

3315 S. Kalsted ir 33rd PI.

Chicago, III.

w

TAUPINIM© SKYRIUS
Depozitai nuo /vieno Dolerio ir dau
giau priimami, a n t . k u r i ų nuošimtis yra
skaitomas S-čiąs į melus, sudėtinis per puse
metų.
\
Atdara Subatos Vakarais n u o S iki S vai.
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lors)
užvadinta"
Jacky
B a n d " atidarė susirinkimą aI
Didele Lietuviška Krautuve
|
merikonų
kranu,
jautiesi
BANKINIS SKYRIUS'
S
Užlaikau laikrodžius, žiedus, branzaletus, ir kitus
žmogus, kad būtum taip sau
S
auksinius ir sidabrinius daiktus, rožančius, škapKviečia visus atidaryti accountus indivi
kokiame teatre ar pramogoje
5 ' llerius, maldaknygės Ir visa* lietuviškas
knygas,
dualų, firmų, ir korporacijų.
5
kurios tik *ind,asi lietuvių kalboje, kaip dvasiškas
ir kad čia nieko rimtesnio,
TRUST SJKYRIUS
•g taip ir svietiškas.
sos kitos šventės ir pasnin svarbesnio neįvyks, kaip tik
Užtvirtintas valdžios priimti ir atlikti vi
čionai paminėsiu keletą žymesnių dvasiškų knygų:
sokius trustus.
kai eina saulinio meto ratu. pasiklausymas muzikos, pasi
- "Gyvenimas Jėzaus Kristaus". Aprašo visą gy
REAL
ESTATE
SKYRIUS
venimą mūsų Išganytojaus. Turi puslapių
Bet toji metinė keliofnė Jeru- grožėjimas gražiomis araeriPerka ir parduoda real estate's ant nuošimčio, kolektuoja randas,
r
237, ir daugybė paveikslų
•. . $1»©0
zolimon, gavėnios laiku, lan konėmis, bet štai girdžiasi in•5 "Pekla arba Pragaro Kančios"
$1.25
valdo ūkės, parduoda augštos rųšies mortgages; skolina pinigus ant
"Visų
š
v
.
Gyvenimas"'
į
$4.00
pagerintų nuosavybių.
kymas Švento Akmens Šven- žanginė kalba susirinkimo ve
"širdis ž m o g a u s Bažnyčią Dievo arba Lizdų P i k t ų
C Dvasių". Išreikšta per dešimts paveikslų
25
tinyčios ant kalno Moriah ir dėjos, jaunos, bet brilijantiš~ "Sggbuklai Dievo šv. Sakramente"
45
Mozės grabo yra išskirta iš ko proto moteries—šaifkia ji a
IR DAUGYBĖ KITŲ
:
f
Taipgi
mūsų
krautuvėje
randasi labai pageidaujama ir reikato rato. Visuomet yra atlie- visas savffvaeseris-moteris pa
5
linga kukorystės knygutės;
kaina gavėnios laiku sulyg
~ "LIETUVOS GASPADINE arba PAMOKINIMAS K A I P SUVARTOTI
duot savo rankas šiame šalies
DIEVO DOVANAS"
25
stačiatikių Grekų bažnyčios.
kritiškame momente. Kalba
I
GRAMOFONAI IR REKORDAI:
Priežastis
tos šventkelionės
taip nuoširdžiai, taip jausmin
l
GRAMOFONĄ, gera geriausi galite gauti nuo $10.00 iki $215.00.
atskilimo nuo kitų
švenčių
gai, su tokiu patrijotizmu, kati
~
Niekas taip neužganėaina seno ar jauno širdį kaip gera muzika.
yra ta, kad po galutino išvi
Ant "COLUMBIA" rekordų rasite įvairiausius Lietuviškus š o 
salėje tyla, kaip naktis. Se
kius, kaip Dr. Vinco Kudirkos, Miko Petrausko, taip ir kitų žinomu
jimo kryžiuočiu, iš šventos
vi
į' muzikų kompozicijas. Yra puikiausių dainų rekordų įdainuotų mūsų
ka kalba po'kalbos, čia įžy
Suvienytų Bučerių Darbininkų
Susivienijimo
Žemės, permaina tapo įvesta,
ž
žinomų dainorių kaip: Miko Petrausko, A. Kvedaro, čižauskų, Jvaimiausios
aktorėsrgražuolės,
=
rių duetų, kvartetų ir chorų.
kaipo persarga prieš atnau
Pietvakarių
Chicagos
ir
priemiesščio
Berwyn,
čia milijonierių žmonos, čia
čionai paminėsiu keletą žymesnių rekordą:
jinimą krikščionių pasiryži
garsios rašytojos, visų kalbos
EI246, Giesmė į Panelė švenčiausia
Cicero Ir Oak Park
mo atimti Jeruzolimų iš ma
ir Ave Marija.
padaro didžiausį įspūdį, su
E2S60, Varpelis, valcas ir Mano mie
hometonų.
kelia entuzijazmų, patrijotiz
las, Polka.
Lietuvių Visuomenei:
E2S56, Lietuva Tėvynė Mūsų ir Ty-'
mu, pataiko į širdį — o pa
Pilgrimų Susitikimas.
kiai Nemunėlis Teka.
Kadangi Suvienytos Valstijos ragina taupumą
vartojime
E3823,
Ilgu,
ilgu m a n a n t svieto, ir
taiko del to, kad iš širdžių
Mano
Skarbas.
mėsos ir kitų valgomųjų daiktų ir, kadangi per ateinančią vasa
Nuo Kalėdų iki Velykų pil paeina... Taip, patrijotizmas
R E K O R D Ų — išsirinkimas kuopuikiausis, n e s j ų
ra užlaikymui mėsos bus reikalinga daug ledo, ir kadangi kaina
Rusijos, tarp amerikonių giliai atbu
randasi mūsų krautuvėje suviršum 10,000 lietuviš
grimai is G rėki jos,
koj, lenkiškoj, gudiškoj, i r angliškose, kalbose.
ledo pašoko daugiau n&g $2.00 už toną., ir kad mūsų * darbo są
Danubio provincijų, Pranei- dus, pražydėjo. Viena kalbė
TĖMYKJTE, kiekvienam pareikalavus siunčiam
lygos ir ilgos valandos nesimažina, taipgi, kad dabartiniais .lai
jos, Italijos, Ispanijos ir vitoja išsitaria: " K a s mums
gramafonu ir rekordų katalogus VELTUI.
kais labai sunku yra gauti Ammonijos, naudojamos dirbime le
sų kitų stačiatikių grekų ir, bus iš mūsų gražių namų, iš
do, ir kad dabartiniais laikais daug jaunų vyrų iš mūsų tarpo ir
katalikų kolonijų
tūkstan patogumų, iš papuošalų iy
sunkų yra gauti gerus darbininkus, tai likosi nutarta visų krau
I 3343 S. H A L S T E D ST., TEL 0R8YER 8167 CHICAGO |
čiais plaukdavo, apsiginkla žemčiūgų — jeigu mes laisvės
tuvininkų West Sides uždaryti *avo krautu*es ir a n t toliaus 6
liiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiim
vę, pilni entuzijazmo ir troš nustosime, netaupykime pi
valandą vakare ir nedėlioję visą dieną. Mes tikimės, kad
mūsų
kimo melsties prie Išganyto nigų, del mūsų vaikų išlavini
kostumerial bus iš to užganėdinti, ir dirbs su mumis ir tuo būdu
jaus Grabo, Kalvarijoj ir kimo, del namų pagražinimo,
prigelbės išpildyti Valdžios reikalavimus.
tose šventose vietose, kurios del pasipuošimo, kas mums iš
I« * • '
:•:
•v
!»»»»»»»»<
J
u
m
s
Atsidavęs,
rišasi su gyvenimo istorija ir
-to viso bus gero, jeigu laisvės
I
apšvietimu.
Taigi ir maho
BUČERIŲ D A R B I N I N K Ų SUSIVIENIJIMAS.
netekt umėm!
metonų šventkelionė tuo pa
Kas, sako, šiandie Belgijai
čiu laiku būdavo
ruošiama*.
ar Prancūzijai a r kitoms ša
Ir visi maldininkai susitikda
lims, iš visų jų tautų, gražu
vo Šventame Mieste. .
.:•:
mų, lepumų, kuomet jas ka « «
P I R K I T E FARMAS MICHIGANO VALSTIJOJ, apielinkėje mie
sto
Scottville, ir portavo miesto Ludington, Mason County, Mich.,
Religijinės pamaldos tęs rė nuteriojo — girdi, kiekvie
kur
yra jau pirkę 400 lietuvių farmas. Tai yra didžiausia lietuvių
davosi beveik
per dienas ir na tikra amerikone privalo mūsų rinktinių, turtingesnių, gražių namų, papuošalų, jeigu
farmierių kolonija visoje Amerikoje Ir randasi gražiausioje vietoj,
parankiausioj del lietuvių apsigyvenimo a n t ūkių; per ką šimtai lie
naktis. Laike gavėnios viso paskutinį savo atliekamą do inteligentiškų lietuvaičių, vi musų Lietuva laisvės negautų,
tuvių čia pareina gyventi j musų uždėtą, puikią koloniją, kurios lau
kad
suprastųmėm
svarbų
įr
sos
matomai
yra,
giliai
už
kai yra labai .derlingi visokiems javams. Oras geriausias Tai lie
kios šventinvčios ir krikščio- lerį, atiduot savo šaliai; kuo
tuviai
kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui
patrijo- reikalų kuodaugiausiai aukot
nių bažnyčios būdavo atda met ji šaukiasi pagelbos. Il simąstė, kalbomis
ant ūkių, tik cianais. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystės; dvi
jų y r a socialistų vadovaujamos, o viena švento Antano—-katalikiš
ros visiems pilgrimams. Ga gas, trukšmingas delnų ploji tiškų amerikonių, padarė ir ir kitus ragint aukot į musų
ka; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas, i r
vėnios pasninkas budavo la- mas, parodo pritarimų min į mus visas gilesnį įspūdį, Lietuvos Laisvės Fondus, ylietuvį kunigą ir anglą kunigą mokant] lietuvių kalbą. Turi savo
lietuviškas
kapines. Matai, broli lietuvi, kad čia tikra Lietuva.
įxai užlaikomas beveik
visų čiai kalbėtojos — visų veidai, nors savo tarpe kalbamasi pač toms, kurios ištekliuje yTai k a m j u m daužyties po kitus kraštus Amerikos, kitur jieškoti
farmų pirkti ir paskui viena, arba keli apsipirkę tarp anglų ar v o 
maldininkų.
Jie gyvendavo kaip inkvėpti; akys šlapios — angliškai, bet kalbame jau a- ra, kaip gražu, kaip brangu
kiečių, vaitoti, kad ilgu gyventi a n t tokių ūkių tarpe svetimų žmo
vientik duona,
daržovėmis veide spindi pasiryžimas gint, pie Lietuva, visos mes čia au butų — kad su Velykų Leli
nių; jie vis jūsų neužkęs. Nepirkite niekur kitur, tik pirkite musų
kolonijoje,
kur skaitosi lietuvių skaitlius ne du, trįs, bet jau šim
medžių vaisiais
i r aliejumi, gelbėt savo kraštų, savo nors gusios, bet štai staiga vieno joms, pražydėtų musų Ameri
tai, ir kad prisidėsite prie musų kolonijos, bus musų kolonijoj grei
tai ir tūkstančiai lietuvių ūkininkų. Čia laukai apgyventi, ne mišku
žmona prabilsta kos lietuvių moterų širdyse,
ir ypatingose dienose po tru moterišku darbu, savo turtu... bankierio
apaugę, bet yra puikios derlingos dirvos, puikus žvyruoti k e l i a i Lai
"mokinsiuos gerai lietuviškai meilė Tėvynės, troškimas lais
putį žuvies valia buvo vartovai
priplaukia prie Ludington. Scotville—didelis farmerlų turgų
Išeiname iš svetainės, šircentras,
kur viską n u o farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių d a 
kalbėt, bet nėra progos su vės, del Lietuvos.
ti.
rymo
fabrikai
ir produktų kenavimo fabrikas, ir pieno kenavirao
įdis kažko lyg skaudi, štai pa
kuo" — vieną juokdamasi po
Lietuvaitė.
taipgi budavoja. P a s m u s sėja kviečius, rugius, bulves, žirnius, mie
mačiusi pavyzdį, patrijotizma
Karės paliesta žemė.
žius, avižas, kornus ir visokias daržoves. Daugybė ūkininkų gyvu
niutė atsako, kad kasdien
lius augina ir daugybė jų užsiima pienininkyste. Laukai labai y r a
didi
pasišventimų
Amerikos
žolingi ir žemė derlinga, su moliu, su žvyriu maišyta ir tarpais tik
Šiamcv laike išdirbimas vi
bent per telefonų mokins jų DRAUGYSTĖS
ŠV. JONO
ras juodžemis. Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas.
moterų
užeina
mintis
-—
kokį
sokių relikvijų ir souvenirų
lietuviškai. Jaima, graži dai
EVANGELISTO VALDYBA,
didelį
pasišventimų,
patrijo
labai užima
Jeruzolimo ir
nininkė, rimtai' užklausia: ' A r
Chicago, Dl.
Atvažiuokite tuoj, pavasaris j a u ateina, laikas ukes pradėti a p 
Betliejaus gyventojus. Tokius tizmu, parodome mes Ajųs žinot, kad y r a sakoma,
dirbti. Mes dar turime pardavimui apie 200 farmų, visokio didu
moterys!
mo m a | ų , didelių, puikių laukų, suvirs išdirbtų, s u budinkais. s o 
dalykus pilgrimai perka dau merikos lietuvės
kad mūsų kalba y r a viena iš A. Leknickas, pirmsėdis,
dais, gyvuliais, apsėtu s u rugiais, kviečiais; laukų turime ir tik po
kraštų,
708 W. PI.
gybes, nevien del savęs, bet Mes j u k savo
biskį pradirbtų ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, i š
seniausių ir gražiausių pasau
šimtų
sykių
labiau
turė
ko
galite pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmą, turėda
S. Dapgis, pagelbininkas,
ir del namiškių, kurie nega
lyje
?•"
Einame
pro
krautu
mas
tik nors kokius $300, m e s duodame lengviausiais išmokėjimais,
tumėm
brangint,
mylėt,
mųsų
negu kiti agentai. Duodame gyvulius, padarus ant išmokėjimo
ir
li atkeliauti patys nusipirkti.
638 W. 18 st.
ve gėlių, languose išstatytos
sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti a n t ' i š m o k ė j i m o . Žinome,
senos
tradicijos,
graži
kalba,
Tie maldininkai,
kurie pa
baltos Velykų lelijos — pama P. 01šewskis, prot. rast.
kad kožnas išsimoka ir j ų s Išsimokėsite, ir liksite puikių ūkininkų,
dainos
ą
r
užtektinai
mes
jas
Ir
savininkų geros farmos.
prastai prabūva nuo Kalėdų
niau
sau,
tai
kaip
'
simbolas
2022
S.
Union
ave.
iki Velykų Šventoje Žemėje, ap ve įtiname, giname, brangi atgimstančio širdyj patrijotizAtvažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei šjmet nepirksite trotysit:
aplanko visas jos šventas vie name, a r darome pastangas nio niusų "gražių, nors suame- A. Yokubaitis, fin. rast,
kitą
metą
fabrikai sustos, darbų mieste nebus; svietas bėgs i far
2006 S. String st.
tas ir inie>tn>. J i e nemažai bent j a s suprast, išmokt....
mas; tuomet -fanuos bus brangios. Pirk šj'pavasari. Aš jums gero
rikonėjusių lietuvaičių — perEiname
gatve
su
būreliu
veliju.
Kuomet važiuosi p a s mus, j Scottville, Mich., pirkis tikietą
suneša ir pinigų, taipgi ir
per GRAND RAPID8, Mich., n e s vist p a s m u s važiuojanti trelnu, t u 
niažai nies lietuvės teprisidė- A. Grisius, kaserius,
ri per Grand Rapids pervažiuoti, ir J Scottville atvažiavęs, išlipęs
pirkinių pardavimui. Taigi del
732 W. 19 st.
jome taip savo aukomis, kaip
iš traukinio, užeikite i pirmą restauraciją, po vardu Scottville R e s šios karės siautimo Palesti krikščionių patrijarkai dali ir darbu pr,ie inusų nuskriau iiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiuuuuiuiiiiiiiutiuiiit
torant. Tas restorantas y r a lietuviškas ir j u m s duos nurodymą,
kur
musų ofisas randasi. Musų tikras adresas toks:
noj, pilgrimų keliavimas turė na tikras daktilinės painios sto kraštelio pagelbėjimo, suJUOZAPAS *VALSXIS
jo apsistoti.
Todėl Šventos šakas tiems* kurie tik ateina šelpimo.
4409, So. Fairfield ave., Lie
Žemės gyventojai didžiai nu prie jų. Toji labai puiki ce
kentėjo, nevien nuo karės te- remonija yra laikoma Šven
Jeigu ir mos lietuvės, pasi- tuvis krautuvininkas. Pa? jj
rionių, bet ir nuo pramonės to Grabo Katedroje atminimui statytumėin sau griežtų klau galite gauti " D r a u g ą " pavie
apsistojimo.
garbingo, triumfalio Išgany simų prieš akis, " K a s mums nius numerius nusipirkti ir
•v
mm»»~m.mm m m m » ^ » m M m m m m • » » » » ^ » » » » « . » » » » ^ ^ »
, į
Verbos nedėidienio
rylų tojams, inėjimo Jeruzolimort. is visų lepumų, patogumų, užsirašyti tą- patį dienraštį.

Pranešimas
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J. F, BUDRIK

1

A. KIEDIS & CO.

Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Michigan.
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šeštadienis, kovo 30 d.

NINKU VYIAUSIAS VADAS

VOKIETIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

BAISIAUSIAS VARGAS
PETROGRADE.

Protestą pakėlė del ambasa
doriaus Francis atsiliepimo.

Buvusieji kituomet turčiai
šiandie neturi kuo maitinties.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on March 30,
1918, as reąuired by tlie act of October 6. 1917.

LIETUVA BJAURISI VO
KIEČIAIS.

Trumpas žvilgsnis į- didžiausią
pasaulyj

True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on March 30, master at Chicago, 111., on March 30,
1918, as reąuired by the act of Oo1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.
tober 6. 1917.

[ taippat sulaikė vokiečių vei
kimą aplink Montdidier, kur
Lietuviai protestuoja*prieš vo
priešininkas vietomis turėjo
kiečių pasikėsinimus.
Petrogradas, kovo 29.—Be
Maskva, kovo 29.—Vokieti
Londonas, kovo 29.—Gigan- atsimesti.
darbių skaitlius Petrograde
jos vyriausybė pasiuntė pro
tiški< susirėmimai už teritori
translation filed wlth the post- didėja
su
kiekviena
diena.
testą prieš bolševikų vyriau True
Vokiečiai sulaikyti ties Oise.
master at Chicago, UI., on March 30,
ją,,
gulinčių
tarpe
upių
Seąrpe
sybę del Su-v. Valstijų amba 1918, as reąuired by the act of Oc- Del bedarbės čia gali ištikti
tober 6. 1917.
ir Oise, įstojo naujon fazon
Rytuose nuo Noyon prieši
baisi katastrofa.
sadoriaus Francis atsiliepimo
WASHINGTON, kovo 29.—
Gyventojų pasiauba ir mies (atmainon). Norėjusieji per ninkas nuolat deda pastangas
į rusus. Tame atsiliepime bu
Lietuvoje vokiečių ar kitos ko
to kraustymas prasidėjo to silaužti per centrą atmušti vo persimesti skersai upę Oise.
vo pasakyta, jogei Rusija pa
kios svetimos valdžos viešpa
mis dienomis, kuomet, buvo kiečiai puolėsi į talkininkų Bet generolo Petain kariuo
liks Vokietijos provincija, jei
tavimas kiekvienam lietuviui lukeriuojamas vokiečių užplū sparnus, tarpe kurių jie kyliu menė tenai pasirodo perstip.
pilnai
patvirtins
centralių
yra nepakenčiamas. Ir jei vo dimas. Tai visa labai atsiliepė biįtfo. įsivarę. Smarkus mūšiai ri. Todėl vokiečiai tenai nuo
valstybių taikos sąlygas. Anot
kiečiai tvirtina priešingai, tai į gyventojus. Daugelis dirb sekčTišilgai kuone visu 55. my lat atmušami su dideliais
Vokietijos vyriausybės supra
jie meluoja.
jiems nuostoliais. Šitoj linijoj
tuvių neteko dalių savo ma lias ilgu frontu.
timo, tasai ambasadoriaus at-J
Milijonas lietuvių užsiregis šinerijų ir todėl šiandie nega
Šiauriniam flanke, kurs tę- laukiama amerikonų kariuo
siliepimas laužo taikos sutar
savaitės
travo protestuoti prieš Vokie li atnaujinti kokio nors dar- siasi skersai upę Scarpe, field? menės ateinančios
tį.
'
True translation 4 filed with the postVIENAS VADAS TALKImaster at Chioa#ro, 111.. on March 30,
tiją, kuri mėgina Lietuvą pa bo.
j maršalas Haig nors turėjo a- pradžioje.
Bolševikų
vyriausybė
Vo
1918, as required by the act of Oc• NINKU ARMIJOMS. /
Prancuzų—angį ų
armi j ų
tober C. 1917.
kietijai į tai atsakė, kad am daryti savo dalimi, anot vie
Metalurgiška industrija da tiduoti kiek žemės vokiečiams,
vadu norima
basadoriaus atsiliepimas bu šosios informacijos komiteto bar palaiko vos tik vieną tečiau atsilaikė prieš smarkias vyriausiuoju
ANGLŲ.
Tai svarbus talkininkų žing
vo tiktai reprodukcija tele- pranešimo.
penktą dalį savo darbininkų, priešininko atakas ir iš dides nuskirti prancuzų generolą
snis
prieš
vokiečius.
LONDONAS, kovo 29.—O
Devynios dešimtys aštuo gi cliemikalijų industrija— nės dalies pozicijų nepasi Foch, kurs dabar vadovauja
gramos, kurią jis buvo pa
fieijaliam vakaro pranešime
(
siuntęs rusu kongresui Mas- nios lietuvių draugijos Ameri vos tik puse visų darbininkų. traukė. Ypač anglams labai talkininkų atsargoms. Londo
True translation filed with the postsakoma:
mastcr at Chicago, 111., on March 30, kvoje, kuomet kongresas su koje pasirašė po protestu.
Krizis pramatomas
skuros taktingai pasisekė atsilaikyti no laikraščiai tą sumanymą
1918, as reąuired by the act of Gcprieš priešininką tarpe Bois- j paremia. Sako, jogei to geneDidelis mušis jvyko vaka tober
sirinko patvirtinti taikos su
industrijoje.
6. 1917.
ruose nuo Somme, kur anglai
tartį. Vyriausybė pažymėjo, NAUJAS KARALIUS SIU
Didžiuma valstiečių darbi- leux ir Albert. Pietiniam: rolo paskyrimas vyriausiuoju
Paryžius, kovo 29.—Viena kad ambasadoriaus dekleraci0
LOMAS LIETUVAI.
flanke, aplink Montdidier, vo- vadu bus atlikta svarbi talbuvo atstumti atgal į liniją,
iš svarbiausiu ir didžiausiu joje išreikšta tas pat pastovu
ninku iškeliavo į savo sodžius,
einančią vakaruose nuo Harkiečių briovimąsis sulaikytas, kininkų rolė.
vokiečių ofensyvos pasekmių mas, koks buvo pažymėtas
kiti
darbininkai
persikėlė
ka
* m ei. Marcelcave ir Demmum.
Tenai, pietuose nuo Noyon,
Kituose mūšių frontuose neJuo yra kažkoks princas Wilyra tas dabartiniam laike, buvusioj telegramoj, pasiųs
me nors į rytinius miestus.
praneuzai stojo užpuolimam įvyko atmainos. Šiaurvakašiauriuose nuo Somme vi
liam iš Urach.
kad talkininkai nutarė visoms toj Maskvon.
Inteligentiškieji
žmonės
at
sos anglų pozicijos nepalies
Be to prancūzai atmušė vo- r u o s e n u o Toul amerikoniška
savo armijoms pastatyti vie
sidūrė
blogiausiam
padėjime.
tos. Dienos metu tenai neįvy
kiečių atakas išilgai upės artilerija smarkiai bombar
Vokietija pasiuntė bolševi True translation filed with the postniaster at Chicago, 111., on March 30, Pastaraisiais laikais susiorga
na vada.
Oise.
ko smarkesniu priešininko aduoja priešininko linijas. Bet
kams tą protestą po to, kuo 1918, as reąuired by the act of OcAteityje
talkininkų
kariuo
nizavo
likusių
be
jokio
užlai
tober
6.
1917.
taku.
met bolševikų užsienių reika
nėra tenai jokio, pėstininkų
Laukiamos kontratakos.
•
menės veiks susivienijusios
kymo
inteligentų
profesijonaAMSTERDAM, kovo 29.—
veikimo.
Dienos pranešime pasaky sulyg vieno pieno ir vieno ko lų ofisas užprotestavo prieš
lų
unija.
Įstojo
apie
18,000
I
Visa
doma
pasidalinusi
į
austrus ir vokiečius už Odes- Lietuvos kunigaikščio karūna
ta:
mendanto įsakymo.
bedarbių studentų, oficierių, vokiečių atakas išilgai Scarpe
sos
užėmimą
ir
už
siuntimą
pasiūlyta
ir
turbūt
bus
priim
PAGAMINTA DU PLIENI
Priešininkas smarkias ata
Šitas vykdomas faktas yra
augštesniojo
luomo*"
žmonių,
net
ligi
Arras.
Ir
kuomet
vo
vokiečių kariuomenės ir gin ta princui Wilham iš Urich,
NIAI LAIVAI.
kas atliko keliose vietose šiau svarbus ir jis turės nusverti
senų
moterių
ir
jaunų
mergai
kiečiai
perdaug
užimti
minėklų į Suomiją.
anot Frankfurter Zeitung pra
riuose nuo Somme. Tai buvo galutinę talkininkų laimėji
čių. Šitos unijos nariai siūlo toje linijoje, galimas daiktas, ! T r u e t r a n s l a t i o n filed w i t h t h e p o s t .
Vokietija
Odessos
klausime
nešimo.
atakų tąsa ketvirtadienio po mą.
si stoti prie bile kokio fiziško I p r a n c ū z a i p r a d ė s
S m a r k i a s master at Chicago, III., on March 30,
pasakė
bolševikams,
kad
tasai
,
Princas
William
iš
Urich
,
. 1918, as reąuired by the act of Ocpietų ir praeita vakarą.
m
darbo.
miestas priguli Ukrainai ir to
paeina iš Wuerttembergijos
kontratakas pietuose. Tenai tober 6. 1917.
* Dažnos vokiečiu atakos, ku- 6EN. PERSHING SIŪLO
Daugelis buvusių tituluočių vokiečių
kylio sparnai kaikudėl jo likimo klausimas nepa
dinastijos šakos ir yra ne
Pacifiko uostas, kovo 29.—
rie be jokios atadairos puolė
Ir
turltingų
žmonių
šiandie
SAVO ARMIJĄ.
I
riose
vietose
visai
silpni.
Tal
viešpataujančios Urach šei
liečiamas rusų su centralėmis
si išiisią dieną, nedavė jiems
užsiimdinėja laikraščių parda kininkai tiems sparnams ne- Čionai pilnai pagamintas plie
mynos galva. (Jimes jis 1864
pageidaujamų pasekmių. Tik Jis sutinka susilieti su talki valstybėmis sutartyje.
vinėjimu, tarnauja kaipo por j leidžia nei iš vietos pasiju ninis garlaivis ir įleistas į
metais ir yra leitenantas ge
Bolševikų užsienų reikalų
vieną anglų išlaukinę liniją
teriai, durininkai, pasiuntiniai dinti. Vokiečiai tenai per dvi vandenį. Garlaivis padirbdin
ninkais.
nerolas
Wuerttembergijos ir gatvių šlavėjai.
ofisas pareikalavo, kad Vo
tas S. Valstijų shipping boaružėmė.
dieni
dėjo
visas
pastangas,
Vienas buvęs milijonierius, guldė galvas, kad pasivaryti dui, turi 7,500 tonų intilpimo,
Mūšiai buvo pamarginti True translation fleld wlth the post- kietija nustatytų galutinus ir -, kariuomenėje. Jis buvo ve
dęs Bavarijos Ameliją, ku kurs pirm vienerių metų tu
master at Chicago, 111., on March 30, pastovius Ukrainos rubežius.
396 pėdų ilgas, 295 pėdas pla
susirėmimais su durtuvais.
pirmyn.
Matyt,
priešininkui
1918, as reąuired by the act of Oc- Taippat paklausė apie Rusi
ri mirė 1912 motais, ir turi rėjo penkiolika didelių dva
tus ir 53 pėdas augštas.
Priešininko siunčiamos prieš tober 6. 1917.
ten
prisieis
atmainyti
savo
Paryžius, kovo 29.—Vakar jos—Vokietijos rubežių nus-1 8 vaikus.
ru, dabar dirba Nkaipo papras taktiką.
anglu pozicijas atsargos visur
,
Oficijaliai Viennoje užginama tas sargas ir maitinasi abeltatymą.
Šitas
reikalavimas
J
prancuzų
karės
stovykloje
ge
Pacifiko uostas, kovo 29.—
atblošMamos Didžiausius voArras yra viena iš stipriau Ir čionai įleista vandenin nau
žinia, kad bolševikai butų at nose darbininkų valgyklose.
kiečių eilėse Nuostolius pada nerolą Foch'ą aplankė ameri pakėlė suirutes vokiečių už
siėmę Odessą nuo vokiečių—
Daugybė augštesniojo luo sių vietų anglų linijoje. Ta jai pagamintas plieninis gar
ro anglų kulkasvaidžiai, ar- koniškas generolas Pershing, sieniu reikalu ofise.
austrų. Sakoma, kad miestas mo apšviestų moterių ieško vietą iš šiaurių pusės saugo laivis 8,800 tonų intilpimo,
anot
laikraščio
L'Informamotos ir šautuvai.
beąa austru—vokiečių ranko darbų, kad užsidirbti duonos, ja. Viny augštumos, gi, iš pie kurs
tion,
ir
pažadėjo
visą
ameri
Parvažiavo
ir
susirgo.
pavadintas, Westem
Pietuose nuo Somme jvyko
tų Wailly augštumos, kad tuo
se.
Chicagos sveikatingumo koQueen. Tai vienuoliktas van
ieško sau prieglaudos.
didelis ir tik vakare pasibai konišką armiją pavesti gen.
tarpu nuo rytų randasi taip
denin įleistas laivas šįmet
g s mušis. Anglai tečiau ne Foeh'o nuožiūrai ir dabarti misijonierius Dr. Robertson
pat
stiprios
kalnuotos
pozici
Blogi žodžiai nekainuoja
Stiklas vandens kartais yra
parvažiavo iš New Yorko ir
čionai.
lik atsilaikė savo pozicijose, nei kovai Prancūzijoje.
jos.
Nuo
pastarųjų
pozicijų
daugiaus, kaip geri.
vertas kibirą vyno.
susirgo.
bet kai-kuriose vietose kon !
anglų artilerija gali bombar
iratakomis atbloškė priešinin- 70 ŽMONIŲ UŽMUŠTA BAŽ I
duoti vokiečių fronto užpa DIDELIS STREIKAS KAN
ką atgal.
NYCIOJE.
TUSCANIA AUKĖ, ŽUVUSIŲ AMERIKONIŠKŲ KAREIVIŲ,
LAIDUOTUVĖS.
SAS CITY.
kalines linijas net link Som
To mūšio metu paimta daug
me ir sulaikyti vokiečius nuo
Jrelaisvių ir kulkasvaidžių. True translation filed with the postkylio praplėtimo į šiaurius. Streikuoja ir gatvekarių dar
master at Chicago, UI., on March 30,
Priešininkas laibai daug nu 1918,
as reąuired by the act of Ocbininkai.
Tas reiškia, kad tenai ang
tober
6. 1917.
kentėjo.
lams gali pasitaikyti tinkama
Paryžius, kovo 29.—ToLi
Kuomet priešininkas per vi
Kansas City, kovo 29.—Čia
proga pradėti ofenzyvą prieš
šovinys
są dieną neatsileizdamas vis j paujamos armotos
streikuoja * skalbyklų darbi
vokiečius.
griuvo ant anglų, pastarieji šiandie pataikė vienon bažny
f?
ninkai. Šitiems pagelbon atėjo
atsimetė trumpoką galą nuo čion. 75 žmonės užmušta ir 90
Scarpe užpuolimo strategija. gatvekarių darbininkai ir jau
sužeista.
briovimosi pozicijų.
Vokiečių ataka išilgai Scar trečia diena, kaip jie streikuo
Tarpe žuvusių yra H. StreAvre linija eina priešais
pe reiškia tai, kad nukreipti ja. Strekininkai tikisi, kad
Neuville, Bernard, Mezieres, eblin, Šveicarijos pasiuntiny
anglų domą nuo Arras ir, pa prie streiko prisidės ir kitų
bės narys. ,
Marcelcave ir Hainal.
sitaikius progai, visu smar darbo šakir darbininkai.
VOKIEČIŲ.
Praeitą naktį 1,600 gatve
kumu pulties prieš pastarąjį
DAUGELIS MOTERIŲ UŽ
miestą. Nes kitaip anglai te karių darbininkų (kondukto
BERLYNAS, kovo 29.—Ka
IMA VYRŲ DARBUS.
nai gali stoti kontratakon ir rių ir motormanų) atlaikė su
rės ofisas praneša:
Imti vary ties ant Cambrai. sirinkimą ir indorsavo pakel
Su pradžia šito užpuolimo Moterių darbininkių skaitlius
Bet anglai tą vokiečių gudru tą streiką.
vokiečiai paėmė 70,000 nelaisnuolat didėja.
Policijos viršininkas Kealy
mą pramato ir visur didvyriš
vių ir 1,100 armotų.
Washington, kovo 29.—
pažadėjo gatvekarių kompani
kai laikosi.
Lokaliuose
susirėmimuose
Paskelbtoj darbininkų biuro
Prancuzų kariuomenė, nuo jai protekciją. Todėl kompa
abiem Scarpe pusėn vokiečiai
statistikoj sakoma, jogei nuo
to laiko, kuomet jinai praeitą nijos Kansas City Railways
įsibriovė į anglų pozicijas ir
1914 meti) moterių darbinin
šeštadienį įstojo mušin, pasi pirmininkas nusprendė kaip
paėmė nelaisvėn kelis tūk
kių skaitlius šioj šalyj padi
žymėjo savo nepaprastuoju šiandie paleisti gatvekarius
stančius kareivių.
dėjo net 1,426,000 moterių.
apsiginimu, išėmus priešinin r su streiklaužiais.
Pietuose nuo Somme vokie
Daugiausia moterių skaitko persvarą ant Montdidier. Į Kad streikininkai liautųsi
čiai išmušė anglus iš jų senų
Pradėjus 1914 metais 1,Prancūzai taip narsiai pasta- j gatvekarius užpuldinėję, kompozicijų ir iš karžygiškai gi
413,000 moterių yra % užėmu
ruoju laiku pasistatė, kad sto panijos pirmininkas nuspren
namų sodžių į vakarus ir
sios vyrų vietas.
jo prieš vokiečius kontratakon dė prie paleistų gatvekarių
šiaurvakarus ant. Warfusse—
ir tuos išbloškė iš trijų mies prikabinti šalies vėliavas ir
Abancourt ir Plessier.
telių vakaruose nuo Montdi iš prezidento Wilsono kalbų
Anglai tęsia savo bevaisin- atlaikėme miestelius, kokius
ištraukas, kad šiuo svarbiuo
dier.
gas ir brangiai atsieinančias vakar paėmėme, nuo vokiečių.
Tuo pačiu laiku kita pran ju momentu viešasis naudoji
:ontratakas ties Albert ir Mes turėjome pilną pasiseki
cuzų koliumna smarkiai palie- masis neturėtų but drummą paėmę nuo priešininko
šiauriuose nuo to miesto.
True translation filed with the post master at Chicago, 111., on.March 30, 1918, as reąuired by the act of Octė vokiečių 'liniją pietuose nuo sčiamas.
Tarpe Somme ir Avre vo Mouchel, Montdidier išpjovo tober 6. 1917.
Policijos įsakymu šiandie
Šimtas ir penkios dešimtys devyni amerikoniški kareiviai palaidoti išilgai Škotijos pa-N Noyon ir juos atbloškė atgal
kiečiai išnaujojbuvo atakuoja je. Mušyj tame distrikte prie
šininkas labai nukentėjo. Tal kraščių. Tai tie, katrie mirė su nuskendusiu anglų transportiniu laivu Tuscania. Jų ka per 6 mylias ilgio liniją. Ši- ryte visi saliunai uždaryta,
mi.
tas prancuzų atliktas žygis ne Spėjama, kad gali sustreikuokininkai didvyriškai atlaiko pai randasi pajūryj šaliniais uolų.
RPANCUZŲ.
Avre liniją, šiauriuose nuo
Vaizdas parodo laidotuvių procesiją apleidžius lavoninyčią miestelyj Port Charlotte tiktai pavojun pastatė pietinį ti dar duonkepyklų ir restovokiečių kylio sparną, bet' ranų darbininkai.
lietui lyjant. Viršuje parodoma laidotuvių ceremonijos ant uolų augštumos.
PARYŽIUS, kovo 29.—Mes Montdidier.

FOCH

Vokiečiai už 11 myliu nuo
Amiens.

Vokiečiai paėmę nelaisvėn 70,000 kareiviu.
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Iš ko kįla nesutikimai, muš
tynės ir karės, apie tai dar
mažai tekalbama ir mažai tenagrinėjama karės nelaimių
priežastys.
Visiems terūpi
nugalėti savo priešus ir sau
kuogreičiausias santaikos są
lygas išsiderėti. Teciau var
gu galima yra apie ilgesnę
»
santaiką kalbėti, jeigu nebus
99
ii
prašalintos nesutikimų ir ka
1800 W. 46th St.
Tel. McKinlry 6114
ChlcagO, Ui. rių priežastįs.
Kokios tos
priežastįs nesenai paaiškino
Šv. Tėvas Benediktas XV sa
vo rašte, siųstam vienam mi
si jonorių viršininkui. Šitame
rašte Šv. Tėvas tarp ^kitko
taip rašo:
lietuvių ' stubas ir kalbinti
KAS MUS LAUKIA.
kiekvieną lietuvį, kad tą nu
" Visai negalima tikėties
Į tai atsakysime trumpai: tarimą išpildytų.
nuolatinės santaikos, čia ant
mus laukia didelis darbas.
Reikalų begalės.
žemės, jeigu ta santaika neLai Šventos Velykos dau
remsis ant To, per kurį Tė
Iš
Danijos
gauta
kablegrageriopai padidina mūsų ener
vas visus yra sau už vaikus
gavome
tikrą
žinią,
(doku
gija ir pasišventime).
pasiėmęs.
mentą),
kad
tenai
dūkas
gau
Nusidžiaugėme Seimo pasi
...Šių dienų dvi didžiausi nesekimu.
Bet neužsnuskime na- (per Šveicarijos Lituaniją) ir gali jas kur reikia iš laimi
užvislabiau
vargina
saldžiai ant liaurų. i •
dalyti per lietuvių komitetus, žmoniją: iš vienos pusės vi
Šitas Seimas uždėjo ant
kurių vokiečiai nevaržą.
sai nebežiūrima apie artimo
mūsų daugelį svarbių prieder
Iš Danijos gauta cablegra- meilę, kiekvienas tesirūpina
mių.
Galingai ištarėme žo
dį, reikalaujantį Lietuvai ne- ma iš P. Savickio, kad karės vien savimi, — iš antros pu
prigulmybės. Bet kol tas žo belaisviai Vokietijoje reika
Centralį ko sės žmonija nenori nei men
dis stosis kūnu, reiks dar lingi pašelpos.
daug darbo ir vargo padėti. mitetą suardė lietuviai bolše kiausio dalyko ( pakentėti ir
I r šiandien jau aišku, kad vikai, iš ten pašelpų nebegau- pasiimti ant savęs, ieškoda
ma vien to, ką ji mėgia.
mes, amerikiečiai, turėsime to nania.
Reikės gelbėti ir Rusijon
darbo didžiausia dalį atlikti.
...]štiesų gi, delko žmonija
ištremtuosius.
Mūsų visa viltis — Ameri
O dar reikia daug pinigų ir turi tiek daug kentėti ir vaito
kos pagelbėjo ir užtaryme
mūsų reikalo. Kiti alijantai, pasaulio informavimui apie ti del aibės visokių nelaimių,
jei ne dėlto, kad žmonės, už
kaip jaučiame, dar nešiojasi Lietuvos reikalus.
su mintimi, kad po karės su
Taigi Tautos Fondo augini miršę Jėzų Kristų, per Kurį
tverus galingą Lenkija nuo mas — tai svarbiausioji ir jie vėl buvo atgavę Dievo vai
marių iki marių — taigi il švenčiausioji visų mūsų šian kų liuosybę, visas savo mintis
su Lietuva josios tarpe.
dien priedermė.
yra nukreipę vien tik prie žeAmerika šfoje karėje eina
nuškų reikalų ir per tatai už
maždaug neprigulmingai. Mū
,
sitraukia ant savęs Tėvo rūs
sų klausime ji aiškaujĮ žodžio
Dar vienas svarbių svar tybę.
dar netarė, nors ir buvo visti biausias dalykas.
Šitas Sei
Todėl meilė ir sekimas Nu
laik^ prielanki tautų apsi mas parodė mums reikalingu
sprendimo principui.
Gavo mą didesnės, vienybės mūsų kryžiuotojo Kristaus turi but
me žinių, kad Amerikos val visuomenės, kad ji sudarytų atgaivinta žmonių širdyse, jei
džia sutiktų net paskelbti tvirtą nesugriaunamą politiš gu mes norime Dangaus rūs
tybės ir bausmės išvengti."
Lietuvos neprigulmybės r e i 
ką jėgą. Kitų srovių žmonės,
kalą, jeigu tiktai ji galėtų
Šituos šv. Tėvo žodžius rei
su kuriais mūsų Taryba da
remties aiškia opinija Ame
bar veiks išvien Lietuvos lai kėtų giliai įsidėmėti atskiroms
rikos žmonių.
(Ji tą, opini
svės reikalais — juo labiau su tautoms, valstijoms, pavieją mes tik dabar tepradedamumis skaitysis ir mus gerbs, niems žmonėms, jeigu nori
me išjudinti ir prieš mus dar
juo bus tarp mūsų geresnė greičiaus prieiti prie santai
stovi milžiniškas darbas.
vienybė ir didesnė galybė. Ga kos ir sutarties. Sutartis be
lime spėti, kad nesykį jiems abipusinių nuolaidų ilgai ne
Jeigu tas, kurs
pasinorės mus pakrikdyti, ar gali tverti.
Seime mes, lietuviai katali nusilpninti.
Daug reikės at gavo, viršų amžinai norės slė
kai, tarėme, kad pinigus Lie sargumo, gudrumo, o užvis gti ir skriausti savo priešą, tai
tuvos šelpimui ir kovai už labiau vienybės ir stiprumo, tasai nuolat stengsis keršyki
laisvo — mes rinksime skv- kad nesidavus panaudoti ki savo slėgėjui, gieš ant jo ap
Pergalėtojas turės
rium nuo kitų srovių žmonių. tų tikslams, o kad patapus maudą.
Mums jau priprastas ir pa sykį ant visados tvirčiausia daug gaišinti spėkų, turto, rū
pindamasi apsisaugoti nuo sa
mylėtas mūsų Tautos Fondas. tautine pajėga.
vo pavergtų priešų atmonijiMes manome, kad kai mes
Mes turime dvi augščiaumo.
Su tokiomis pagoniško
dėsime visi į savo fondą —
sias įstaigas, kurios augino
mis pažiūromis į žmonių san
bus didesnis
pasitikėjimas,
mušą visuomenės politiškas
tikius, kur tik pripažįstama
vienybė ir' susiklausimas. Ir
jėgas: 1) Amerikos Lietuvių teisė gyventi stipresniam, gy
gerai mes padarėme, kad neTarybą, skirtą tik vedimui venimas negali būti ramus, ir
padavėme savo pinigų globoti
Lietuvos paliusavimo reikalų žmonės negali tiek daug gero
kitiems.
ir 2) Am. Liet. R. K. Fede daryti sau ir kitiems, — pla
Bet tuo pat mes užsidėjoino
raciją, vienytoją visų lietuvių tinti apšvietą, lengvinti gyve*.
svarbią priedermę . išjudinti
katalikų visų-pirma kulturos- nimą, nes daug spėkų ir turto
visus lietuvius" katalikus į au
apšvietGĮč reikalais. Prie Ta žūva savitarpinėje kovoje.
kojimą.
Juk drąsiai galima
rybos yra Tautos Fondas;
* * R. G.''
.
sakyti, kad tik mažoji dalis
prie Federacijos yra Tautos
katalikų aukas Tėvynei deda.
Iždas.
Kiti dar saldžiai tebemiega, į
Kad visokis mūsų darbas,
Ir Taryba ir Federacija
saliunus teaukoja. Visus juos
kaip politikos, taip ir kultū
turime išjudinti, į darbą įs- vienija visus lietuvius katali
ros srityje, geriau mums sek
tatvti.
Kai buvo Laisvės kus. Jų uždaviniai kiek skir
tingi, skirtingos ir dirvos vei tųsi — mes turime gerai ir
Savaitė — visi mes labiau
kimo, bet ir vienos ir kitos stipriai susiorganizuoti savy
Seimu buvome
susirūpinę.
darbai kreipiami į vieną ga bėje, savo tarpe. Tai yra Fe
Per tai ir pasekmės tos savai
lutiną tikslą — į sudarymą deracijos uždaviniu.
tės gal buvo mažokos. Ypač
laisvos krikščioniškos Lietu
Šių metų bendras Kongre
gaila,, kad nedaugiausiai nau
vos.
Tik Federacijos darbas sas Baltimorėje turės mums
jų nuolatinių gelbėto jų tegayra gilesnis ir gal platesnis. gal # nėt didesnę svarbą ir neš
vome.
Apie abi organizaciji, jų skir
didesnę naudą, negu politiš
Ko nepadarėme prieš Sei
tumus ir santikius mes dar
mą, tai turėsime atlikti da
kas Sqimas New Yorke.
gausime progos plačiau pa
bar tuojau po Seimo, neati
Bet to Kongreso (rugpjū
kalbėti.
Dabar tik pažymė
dėliodami to švento reikalo
simo šit ką: Taryba atliko sa čio ~*mėn.) pasisekimas pir
kažin kolei.
Juk ir Sei
vo darbą, sušaukdama politiš miausiai prigulės nuo to, ar
mas nutarė, kad visi lietu
kąjį Seimą, nustatydama sau įstengs jisai sutraukti į krū
viai turi mokėti mėnesinius
pienus tolimesniam veikimui. vą visas* .mūsų pajėgas.
uibkesmus Lietuvos
reika
Dabar ateina eilė mūsų Fe
Plačiau apie tai pakalbėsi
lams. Vardan to nutarimo,
deracijos.
me kitame numeryje,
mes dabar turime eiti į visas
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VAIZDAI Ift KRISTAUS
PRISIKĖLIMO NUOTIKIŲ.

"Žvaigždė" rašo: "Seime
paaiškėjo.... juog kun. Keme
šio politika, jieškanti su lais
vamaniais block'ų skelbianti
visur nusileidimą Amerikos
lietuvių katalikų miniose ne
turi drūto pamato."
Bet ar ne teisingiau buįu
šitaip pasakius: "Seime pa
aiškėjo, jog gadynė nusileidi
mo laisvamaniams praėjo: lie
tuviai katalikai Seime, vado
vaujant savo Tarybai (tarp
Sveiki sulaukę Šventų Vely sių amžinų narių gavusi dar kitų ir kun. Kemešiui) ne tik
kų Chicagfos labdariai!
du:
neužleido laisvamaniams nei
158 Kasperas Butkevičius vienos savo pozicijos, bet dar
-Sulaukė
Velykų ir mūsų
159 Šv. Mykolo Arkaniolo sustiprino savo visas pozici
našlaičiai. Kaip butų linksma,
iy
kad mūsų našlaičiai
galėtų Draugija.
jas.
Svarbu tai,
kad visi jų
pasveikinti su Velykomis savo
geradarius jau savo lietuviš septyni amžini nariai jau įmo
Bjauriai prakišus su Seinm,
kėjo savo šimtines ir visos jos
koje prieglaudoje.
nepasisekus suklaidinti ameri
Šios Velykos jiems dar ne yra sugabentos pas kun. Stakonų Lietuvos laisvės klausi
linksmos. Tikėkime, kad ki niukyną. .
me —. kas gi belieka daryti
Nesenai " D r a u g e " , kores
tos bus jau linksmesnės.
mūsų socijalistams, kaip tik
iš Cicero buvo
Tuo tarpu broliams ir se pondencijoje
džiaugties iš šiokių tokių kur
pranešta,
kad
tenai
labdariai
serims labdariams pranešame
ne kur laimėjimų rinkimuose
prie
septynių
jau
buvusių
dai
smagią^žinią, kad
amžinųjų
amerikoniškų žydelių socijaliga
vę
4
naujus.
Štai
jų
vardai:
narių skaičius nuolat auga, ir
stų.
Tą "Naujienos" ir da
160.
Kun.
H.
Vaičiūnas,
tai nepaprastai smarkiai.
ro.
161. 3-ioji Labd. kuopa,
Pereitą sykį. pagarsinome
162. Jurgis Ogintas,
135 amžinus garbės
narius.
163. Bronislava Velu?kaitė.
Beje, kamgi jos pyksta ant
Per keletą dienų
suplaukė
Aušros Vartų ir Visų Šven " D r a u g o " už kun. Žebrio nu
naujų vardų * čielas
didelis
tų parapijų kuopos vis dar ne žudymo paminėjimą.
Žmog
pluoštas, net 28.
atsiliepia.
žudžiai ne socijalistai buvę ir
Apveizdos Dievo parapijos
tiek.
Kai-kurie redaktoriai
*
kuopa toliausiai nužengė. Ji
ne tik trumpus plaukus turi,
Buvo manyta lenktynes už
taip įsibėgėjo savo duosnume,
bet ir... trumpą atmintį. Ar
kad tiesiog pakerta drąsą k i baigti, su pabaiga kovo mėn.,
gi nebuvo aną syk dokumentatų kuopų lenktyniautis su ja. bet centro susirinkimas, ge
liškai prirodyta, kad KrakasTa kuopa buvo paskelbusi rai dalykus apsvarstęs, nuta
Kiaulėnas buvo Montello kuo
45 savo amžinus narius. Ar ti rė lenktynes pratęsti net iki
pos (Socijalistų
Sąjungos)
kėsite, ar ne, kad j i gavo dar 1 dienai liepos mėnesio. Taigi
narys ir uolus platintojas so
19 naujų. Jei netikite, tai štaf turės dar laiko visos kuopos
Ėjimas mirti ant kryžiaus.
cijalistų
spaudos
iki
pat
jo
su
x
išmėginti savo pajėgas.
jų vardai:
•
mr
ėmimo?
S38&
A36 Zofija Vizgirdienė,
Dabar su amžinais nariais
Argi neprisipažino abudu,
137 Ona Nugaraitė,
mūsų kuopos šiaip stovi.
kad socijalistai draugai ir so
138 Petronėlė Gabinčaitė,
Apveizdos
Dievo parap. cijalistų spauda juos išvedę iš
139 Barbora Greičiūtė,
kuopa turi 64.
kelio ?
140 Anvelija Sakąnaitė,
Šv. Jurgio par. kp. įuri 45.
^
S parkaitis.
141 Maįijona Birgelięnė,
Šv. Kryžiaus par. kuopa
142 Ona Žilinskaitė,
turi
29
Negirdėjo jie bažnyčios var
143 Kun. Ig. Albavičius,
#
pų, nei nerūpėjo jiems ar
144 Tretininkai,
jŠĮv. Antano par. k p. turi 11 skambiųa jie, ar ne. Senai
145 Kazimiera Radavičienė,
Šv. Mykolo par. kp. turi 7 jau senai jie bebuvo bažnyčio
146 Praneiškus ir Barbora
Nekalto Prasidėjimo parap. je, taigi ir šį rytą, kuomet
Lapinskai, (biznieriai).
•
6 taip skardžiai varpai skambė
147 Kazimieras
įr Zofija kuopa turi *
Melrose Parko kp. turi
1 jo, jie nei nesijudino iš namų.
Pancirnąi v (fotografistai)
148 Kazimieras ir Stefanija
Petrienė , švaistėsi apie pe
Išviso
163.
Rakauskai, (biznieriai)
čių, prirengdama pusryčius.
149 Juozas Rudžius, (graboPetras raivėsi po lovą mur
Čia prie progos dar prime mėdamas.
Kasžin kas neda
rius)
150 Stanislovas ir Ona Pet- name, kad kuopų iždininkai vė jam ramybės, vartėsi ant
visas gautas šimtines tuojau vieno šono, paskui ant kito ir
rokai,
151 Liudov. Tamošauskaitė, nugabentų pas kun. Staniuky- vis
negalėdamas
užmigti. Nuo kryžiaus nuėmimas ir
ną, centro iždininką. Tuoj bo "Kokis čia galas yra? Juk
152 Zofija Bartkaitė,
graban paguldymas.
153 Stanislovas
Stankevi Velykų reikės mokėti nuošim dar ne laikas kelti!"
Užsi
čius. O jeigu sumą atmokame, klojo galvą antgalviais, bet
čius] (keturių metų vaikas).
154 Marijona Benevičiutė. tai nuošimčiai liks mūsų naš bažnyčios varpai vis skambė
Mes kiek prisibijome, kad laičiams.
jo. Petrienei po virtuvę beLabai linksma matyt, kad sitriusiant tas pajts 'atsitiko,
dabar nenusimintų Šv. Jurgio
parapijos kuopa. J i buvo tik mūsų pašelpinės^ draugijos visur girdėjosi tie bažnyčios
ra pergalės lenktynių laimėji pradeda išsijudin^ir rašosi i varpai. Štai jau ir Petras at
mo. 4-tos kuopos
greitumas amžinus labdarybės narius. Po sikėlė susiraukęs, piktas, vai
vienok verčia užsimąstyti. Ęet teisybės tai visos draugijos, ar kščiodamas
po
kambarius
mes lyg nujaučiame kad Šv. jos pašelpinės, ar idėjinės, by karts nuo karto užsikimšdavo
Jurgis taip lengvai
nepasi tik lietuviškos katalikiškos — ausis.
Petrienė, pamačiusi
duos Jo taktika gudri. Lai ki turėtų sukrapštyti po šimtinę vyrą perimąstaujantį, užklau
darbui. Tiek sė: Petrai kas tau yra, ar au
ti bedirbdami pavargsta. O tam šventam
jisai paskui parodys, ką gali. daug draugijų turime. Jeigu sis skauda?
,
visos
tai
padarytų,
žiūrėkite,
Juk reikia palaikyti savo paPetras atsisukęs sako: Man
kokia krūva
pinigų
butų.
rapijos garbę ir tradicijas.
ausys neskauda, bet kodėl tu
Kruta ir ta Jmopa. štai dar Mes tikime, kad taip ir bus. daužai si po virtuvę ir neduo
Tik reikia kad kas
draugi
trys nauji jos nariai:
di man ramybės!
Petrienė
Vienas iš seniausių Brid- joms šitą reikalą gerai paaiš užpikusi net paraudonavo:
geporto biznierių, pirmas lie kinti}. Kai žmonės mato rei " A š daužausi po virtuvę. Aš
tuvis, kurs ėmė tos parapijom kalą — tai ir duoda.
negalių kęsti tų bažnyčios
Našlaitis.
bažnyčioje šliubą, vienas iš se
Sopulingosios Moterys.
varpų, kurie šįryt taip bai
niausių
parapijonų — Kazi
siai
skambina ir neduoda
mieras Jokūbaitis įstojo amži
man ramybes."
Petras pa kelių aplinkui bažnyčią, cho
nu nariu. Taip pat ir grabosižiurėjo į žmoną ir atsisėdo ras gieda šventasj giesmes,
rius A. Masalskis pasižadėjo
ant kėdes. " A š maniau, kad vieni pritaria chorui, kiti po
per 4 metus šimtinę įmokėti. O
Skambėjo jie, balsiai šauk
terius kalba, ant visu veidu
tik
man
vienam
jie
nedavė
čia viena moterėlė/ p. St. čielą dami visus tikinčiuosius per
ramumo, rodos, kad tai butų Bnįmfj maloni šypsą, užslgašimtinę
atnešusi
paklojo. visą šią gavėnią atidtf^t Ą.ugNepasijuto IKI
Ar nėdhrimas.
ščiausiam garbę. Būriai žmo pirmos Velykos namie.
Taigi :
jie palys, kaip klūpojo ir ati
, žinai ką? 4eL ramybės eiva
155 Kazimieras Jokūbaitis, nių skubinosi į bažnyčią.
davė garbę Augščiausiam.
Šį rytą dar skardžiau jų šįryt į bažnyčią, juk tas nu»s
156 A^ Masalskis
Skambėjo bažnyčios varpai
157 P. St. (nenori visos pa balsas atsimušė, lyg norėda neprivers visados eiti."
išeinant iš bažnyčios, bet jų
mas visus kas tik gyvas pri
Xet rukus Petrai radosi ba
vardės skelbti).
balsas buvo jiems malonu.-.
ffįa gražumas ne
Neapsileidžia nei kįtų pa budinti ir priversti atiduoti žnyčioj,
L. M. Suvalkieti.
rapijų kuopos.
6-tojį kuopa prigulinčią garbę Viešpačiui išpasakytas, altoriai^papuošti
gyvom gėlėm, kunigas eina sui
šv, Mykolo parapijos praneša, prisikėlusiam.
i iv Boa** Jtertctmt ir fi^juo*
•
*
»
. I * t»l|« pfc, S I M U 1*«> "'
Kurdios buvo ausys Petrą, procesija lydimas x mažų vai
kad ji pyje penkių jau buvu

jus ir Priefelius su Velykų šven
te sveikina
"Draugo''Redakcija
ir
Administracija.

Našlaičių Reikalais.
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šeštadienis, kovo 30 d.
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D RA U G AS
=E

PITTSBŪROHrPA.
Tautos Fondo 2 skyrius už
baigimui Laisvas šventės kovo
10 d., surengė vakarėlį.
Pa
simeldę bažnyčioje už gyvus
ir mirusius Lietuvoje, nuėjo
visi į Šv. Kazimiero parapijos
svetainę.

Kun. Norbertas Lukošius
Mirė praeitą antradienį, kovo 26 d., šv. Vincento sana
torijoje mieste Santa Fe, Texas.
Velionies kunigo Norberto kūnas šiandie parvežtas |
pas giminaitį B. Služ, 2056 N. Le Olare ave., Gragin, Dl.
Telefono num: Albany 8450.

/

Ateinantį pirmadienį, balandžio 1 d., tarpe 6—7 vai.
vakare, a. a. kun. Norberto kūnas bus atlydėtas į šv.
Antano parapijos bažnyčią, Cicero, 111.
A.a. kun. Norbertas Lukošius pirmiausia klebonavo šv.
Mykolo Ark. parapijoje, No. Side, gi pastaraisiais lai
kais—šv. Petro ir Povylo parapijoje, Wost Pullman, 111.
Gedulingosios pamaldos įvyks šv. Antano parap. baž
nyčioje, balandžio 2 d., pradėjus 9:36k ryte. Bus palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.
Visi gerbiamieji kunigai kviečiami į šitas a. a. kun.
Norberto laidotuves.

------
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jus kalbėti apie kuopos tvėri
mą, žmonės pradėjo kalbėti
Vieta ir žmonės.
apie dalykus, visai neatsine
ša nei us kuopos tvėrimui. Pa
Šis miestelis stovi puikioj
svajojo ir išsiskirstė.
lygumos vietoj t a r p e Michigan City ir South Bend, Imi. Štai kodėl kuopa nesusiJtvėrė.
Visas miestas p e į s t a t o parko
Žmonės vienaip šnekėjo, bfct
vįeta. Gatvės ištaisytos, ša kitaip manė.
Svarbiausia
ligatviais medžiai.
I šia^T pviežastis nejkunijimui
kuo
rius nuo miestelio yra ežeras. pos, tai kokio ten " J u r g i o "
Apie eženj šiauriu pusėje par " i m e n i n o s . n
Mat, žmonės
kas.
Vasaros sulaukus žmo s k a l n o apie tai žinojo ir jau
nės tikrai jauėiasi linksmi, y- tė, kad ten yra bačkiHė, o gal
pae jaunimas, mat, šventos dar ir kelios. Vienas žmogus
dienos sulaukę eina laivelėmis nugirdęs apie to " J u r g i o "
pasivažinėti, kiti pasižiūrėti į " h n e n i n a s ' net augštyn pa
jų plaukiojimą.
Štai lietuvio šoko iš džiaugsmo, ir neilgai
išsireiškimaM Mmą ėla įgyve trukus, kepurę pasiėmęs išdū
name kaip savo gimtinėj Lie lino savais keliais.
Kiti ir
tuvoj, ten kur Nemunas ban gi viens po kito išsiskirstė.
guoja t a r p medžiu žaliu.
Mat, tuom pačiu laiku susi
kada
Nemažai šiame miestelyj.' rinko tverti kuopos,
gyvena lenku, bet vokiečių gal " n u e n i n o s " prasidėjo, to dė
daugiausia.
Taipgi yra apie lei kiekvienas skubinos, kad
penkiolika šeimynų lietuviu ir daugiaus tektų "buzės p r i apie tiek pat pavieniu.
Lie traukti.
tuviai beveik'visi katalikai, iš
Žodis link ateities.
skiriant t r i s šeimynas, kurie
Apgailėtina, kad užmany
nežino p a t y s kas yra. Lietu
viai
gyvena
pasiturinčiai. mas nestojo kimu. . Bet apDaugumas turi savo stulms svarstvkime ta svarbu sumapasipirkę.
Daugumas iš lie
nyma ateičiai.
Iškalno prisituvių dirba mašinšapėj, kur
išdirbama
ūkiški
įrankiai. rengkime tvirtai, pasikalbėkit
Daugiausia
dirba
kuliamas vieni su kitais rinitai, ir sumašinas ir arimui įrankius. sijungkit į stiprų ryšį iškal
K a i p - k u n e dirba audeklinėse. no, idant, pasitaikius progai,
Mažiausia mokestis 25c. į va
galėtumėm
pasinaudoti
ja.
landa.. Y r a keturios ir lietu
vaitės.
Dvi ėionais augusios Gal tai bus geriantis laikas
i r mylinčios vien -tik vėjus kuopos sutvėrimui, kada lietugaudyti, ir pora rimtu lietu tuvis kunigas atvažiuos vely
Tuom sykiu
vaičių.
Gerai uždirlwlamos, kinės klausyti.
dailiai apsirėdė, ir prideran visi į krūvą busime susiėję, ir
čiai save moka valdyti.
kitos svajonės mums neberū
w

Neturėdami savo bažnyčios,
pamaldų išklausyti susirenka
lenkų bažnyčioj.
Velykinės
išpažinties
išklausyti
atva
žiuoja lietuvi* kunigus iš Chieagos, a r jos apylinkės, š i a i s
metais žmonės tikis susilauk
ti kun. iš North Sidės.
Būdami geri katalikai visi
skaito katalikiškus
laikraš
čius, išimant tuos, kurie neži
no p a t y s kas yra.
Daugiau
sia skaito dienraštį " D r a u 
g ų , " kurio ateina apie 9 egz.
Taipgi- ateina ir trys num.
" D a r b i n i n k o ' ' ir vienas num.
"Moterų Dirvos."
Apie tvėrimą
kaoįtos.
Atsilankius šiame miestely
j e " D r a u g o ' ' agentui, buvo
užmanymas tverti S LR K A.
kuopą.
T u r i u pastebėti, kad
iki šio laiko nebuvo ir n
jokios draugijos n e P k u o p o o .
Žmonės dažiuoję apie tvėrimą
kuopos, dauguma susirinko
214 P a r k S i pa* Ž-ką. Pradė

m

w

Tenai pradėjom ir užbaigėm mušą tąutįšjcomis giesmėmis-dainomis, kurias puikiai
pagiedojo bažnytinis choras,
vadovaujant vietiniam vargo
nininkui p. Jankevičiui.
Toliaus buvo deklemacijos.
La
bai gražiai deklemavo vietinės
mokykjos mergaitės O. Zimnickaitė ir C. Mikčiunaitė;
reikėjo girdėti, kaip puikiai
jaunose luputėse skambėjo žo-,
džiai — pranašystės dainiaus:
" P o keistu su didžiūnais ka
rionių... ir iš musy pačią, iš
valsčionią, tik ne gudiško
plauko bezdžionią, prasimuš
atgimimo v e r s m ė . "
Paskui
apie karės baisenybes ir apie
tremtinių vargus kalbėjo kun.
J . S., nesenai Amerikon atvykęs; laike paskutinių giesmių
vietos klebonas ir p. Vaišno
ras Tautos Fondui padarė
rinkliavą. Aukojo sekantieji
po 5 dolerius: J . Gilius, K.
Stravinskas, B. Vaišnoras,
kun. J ; Stiimavičius,
$3.00 J . Janulis,
Po $1.00: J . Petraitis, J .
Balčius, J . Labunaitis, M.
Braitukė, A. Marčiukonis, A.
Cinikas, O. Jacunskas, S. Groblauskis, B. Lupeika, P. Marčinkonienė, J . Stankevičius, A.
Janavičius, A. Mičiulis, K. N.,
P. Stankauskas, N". N., K. Po
ciūnas, rL Sakavičius, D. Ki
birkštis, P. Jankievičienė, V.
Sadauskas, M. Jomantukė, P.
Grajauskienė, K. Lelioniutė,
K. Mocejka, A. M. Sutkaitis,
M. Grįgaliunas, J . Siraminas,
J . Stasiulevičius, B. IrkmoiYienė, A. Barzilauskas, A. Ru
džius, P . Baltuškoms, M. Čegienė, M. Avižieniutė, V. J u r kšaitė, V. Sakalauskas, A. Ru
dokas, O. Paliuskaitė, Y. J u r 
čiukonienė, J . Dailydė, A. S t r a
vinskas, d. G. Miliauskas, M.
Kauniutė, P.
Antanaitienė,
Atnešus banko n pinigus ir pa
sirodžius , kad
yra
tiktai
$99.72, atlipusieji pridėjo rei
kalingus 28c. ir išėjo Tautos
Fondo naudai visas 100 dol.
Vėliaus d a r davė kun. J .
Sutkaitis 5 dol. ir po $1.00:
M. Barziliauskas ir K. Stra
vinskas.
Ženklelių per Laisvės Sa
vaitę išparduota 1.084 ir ženk
lelius pirkdami davė viršaus:
p. Venclovas 90c, A. Sutkaitukė 40c, P. V. Obiecunas 40
centų, J . Miliauskas 40c, Gra
jauskas 30c, kun: J. S u t k a k
tis 80c, ir kun. V. Abromaitis
iš Donorą 15c

pės.
Kuopos gyvavimo svar
ba, mes kiekvienas galime per
matyt, kaišo gyvų reikalų.
Kolei sveikas esi, spėkos gerai
darbuojas, tol žmogus esi lin
ksmas ir nejunti jokio vargo.
Bot kas bute, jei gultumei ant
metinio patalo, arba dar ant
ilgiaus, o dar p r a š i l t u s butu,
jot pasirgęs skirtumeis su
šiuo pasauliu turėjus pradžio
je šimtą kitą dolerių visi per
tą nelaimingą laiką išeitą, o
gal dar ir skolon paskęstum.
O ką darytu tavo šeimyna li
kus.'' Vargą ir skurdą kęstą!
O kiek tai tokią varguolių yra.
Šimtai, tukstantįs.
Su
tverta SLRlvA. kuopa ir butą
del mušu apginėja, nuo pana
šiu nelaimią.
.Ii butą ramin
toja ir globėja del mušu.

Mes turime daugiau lie
tuviu pardavėjų, negu ki
tos krautuvės Chicagoje.

MŪSŲ

HAISTCD 2 0 ™ STS * «
CANALPORT A V E

38 Metu Sukaktuvių išpardavimas
*

Kaji paminojiis mūsų 38 metų sukaktuves naudingai, mes surinkome tam tikslui didžiausj rinkinį tavoro
ką ši krautuye kada turėjus ir kainos stebėtinai žemai numuStos. Didelis Sukaktuvių Išpardavimas da
bar! Ateik kiekvieną dieną kas nors naujo!
PANEDĖLYJ
38c Pigumai!

, \ UTARNINKE
Musikališkas Koncertas!

bus

SEREDOJ
Ekonomijos Diena

KETVERGE, Metinių Py
ragų ir šalta Košė Dykai.

PANEDELI TIKTAI

Nepaprastos Rūšies ir įvairumai Padaro Šį

38 Pigumai nuo Mūsų 38
Metų Sukaktuvių po 38c.

Sukaktuvių Išpardavimas Moterių Drabužiai

A^BRUSAMS audeklas, 19 cOllO
pločio Union lino audeklas 3 8 ^
abrusams. 4 mastai už
^

Vienas iš didžiausių atsitikimų šio sezono.

ĮflOTERIV ir mergaičių balto lino
Middy blouses (jekutės) 38^"
palaidos ir su dirželiais
: . r^ ^
g A L T O S Japoniškas šilkas, 27 co
lių pločio. Yąrdas (tik 6 OOC
yardai kostumeriui). . .'.
j p i R K I š K I abrusai, stori dbigubai
jriestas siūlas 23x44 — su vai
niku viduryj (2 kiekvienam 3 8 * Kostumeriui) užvieną
3TALTIESIEMS audeklas 64 colių
pločio, gero lino su gražiais
spalvuotais kraštais (2 yardai QQC
kiekvienam k o s t u m e r i u i ) . . . .
JJJOTERV Gryno Šilko Pirštinėti,
baltos ir juodos su dvigu- 3 8 ^
oais pirštų galais
*^
J\JQTERV Silkinės Panėiakos, apištoros bet biski neteip 3 8 C
Kaip turi būti. 2 poros už
*^
g\VIFTO drabužiams plauti OOc
muilas. 10 Šmotų už
(JALIFORNIJOS MuscateI vy- QQe
nas. Bonka po
AŠTUONIŲ Broliu rakinamas OOc
tabakas. Viedrelis po
žutės už
piANKSKINIAI

antgalviai

§ 1 1 . K I M S šlėbės gražiausios pavasarinės mados
šlėbės moterims ir mergaitėms* iš foulard
šilko, crepe de chine ir taffeta su gražiais • J p
baltais l«itiniais kalnieriais. Dydžio nuo ^ I JJ
, w
3G iki 44 specialiai
....
(JERAS Vilnos siutai,
gražios pavasarinės
mados su tvmies ir dir
želiais ir gražiais kal
nieriais; Faillė^ šilko
spalvose: žalios, Oopen
hagen, rudos, mėlynos
ir juodos; visokio dy
džio del
moterų
ir
mergaičių — specialiai

X*** 1S" s**75

Neužsltlkėklt savo regrėjlmo pir
majam by kokiam neprityru*.&m j
aptiekoriui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo.
Aš turiu lfi ; metų patyrimą. Ir
gailu ištyrt Jus akis ir pririnkti
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime,

J O H N SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago
Kampas 18-tos gatvės.
3-čios lubos, virš P l a t f o aptieko*
Tėmykite t mano parašą.
Valandos: ž u o f-tos vai. ryto Iki
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Telefonas: TARDS 2721

DR. J. J0NIKA1TIS

JflOTERV ir mergaieių
Pavasariniai
Kotai padirbti iš delhi
Prancūziškos vilnos, ir
iš vilnonio poplino, pa
laidi ir su dirželiais,
vėliausios v
$411.75
palvos,
riktai

L A Š I N I A I riebus ir lietus, QQc
U O
21x27 po
g T . JACOBS aliejus, speela- OOc
liai bonka po
.**
1Q0 F^1>V Giant drabužiams OOc
djovinti šniūrai. Drūti. '. . . °
yiLNDICIK materijolas del siutu
36 colių pločio, visokios OOc
spalvos. Y a r d a s ' po. . ,
**°
8 yardai kiekvienam kostumeriui.
Ą N T kamodos užtiesiami Batenberg ir cluny clace 54x20 OOc
i'olių. Specialiai po
^°
j.") COfLlC aftavotas falbonas su
•-graži*wt kvietkom išdirb- OOc
0i
tas. Yardas.

GYDAU
VYKU, MOTEflt?
IR VAIKU LIGAS.

\
\

3315 S. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILiLw

lilHIlIlIIHIUlftiniIllllllllllllllIflIlflHllltl

vimo
(JEORGETTE CYėpo Jo kūtės gražiai apvedžiotos
su k a r o l i a i s — p a s i ū t o s sulyg- vėliausios
$ff"
mados spalvose: baltos, gelsvos ir maize.
Q
Dydžio nuo 36 iki 46
>..
.
Q.R.\ži s nauji pava
PAVASARINIAI K osariniai sijonai; ge
tal padirbti iš gra
ros rųšies ir lygus, vil
saus klėtkuoto* materlnoniai, šilkiniai ir pop
1olo, visokio stiliau:-..
lino visose
Dydžio nuo
pavasarinėse
6 iki 14
spalvose
metų

I JOSEPH C. WOLON

1

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. S24 National Life Bldf. ,
29 So. LaSalle St.,
i Vakmrala 1666 liliwaukeo Ave.
Centrai « t f t
Rasidence HumOuld ST
CHICAGO, ILK

tiiiiiiimiiiiiiiuuiimriiiiiiiimuiiiii

Dr. G. M, GUSER

Jgc

Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St., kertė 32 t.
Chicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Oironiškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e 
dėlios vakarais ofisas uždarytaa,
Tclophonc Yards €81.

Sukaktuviy Išpardavimas Šilki)
šilkai neapsakomo gražumo —
gražių pavasariniu pa t e m ų .

minkšti ir

Šilko finish Foulard, visose ve- ffi
liamsiose 1918 "pavasarinėse spalvo- K l l p
se 32 colių pločio jardos.
,
€/" 1
V*

IfVtfii«įi¥iiTii1r M9TIĮ*i B! WBIIW8M1OW11I

Naujas šilkinis Gindamos—36 eolių pločio drižuotas visų gra12 Kvolerr mėlyni it baiu 33c j ž iu spalvų jardas tiktai

graxųs vandenmia Kibirui. . w
g O Y S< cnt ir Rali Rah skrybėlės,
naujos pavasarinės mado« 0 0 <
—klėtkuoto^ Ir dryžos
^°
Q R K r E Mstcvn,
38 colių Jj|A 1 0
g l L K A S marškiniams, pavasariui
V A I K t Skalbiami SuUni, mėlyni,
pločio, geras storas šil
vėliausių spalvų ir^dur- Q O C
šviesiai ir tamataf^udi ir balti
kas; visose spalvosp. . . .
l)o — 36 colių pločio Į j j j
su mėlynais ryžais nuo 2 H OOc
yardas
*"*
iki 6 motų
/ r**
H p U U U B n Ą H S NHkini . dryžiuo
(JEORGETTK Cr.-pc — plauna
O- N. T. American Mald ir r.M.S
tas Madras, vėliausio- C r t C .
mas 40 col. pločio, visose <fc4 CR
šilkiniai mezgiami siūlai. OOc
sec spalvose — ant balto į j j l
spalvose ir juodoj SpeciaSpecialiai 6*špulės
y°
dugno
• v **
tiai jardas
V Y R U Apatiniai Marškiniai ir ke
linės, Vidutinio storio ir
OOc
iersey ribbed
^°
( J E R I A I S 1 A S Naminis Setas, Ccdar Aliejus, Mapas, Dulkėms
38 Metų Sukaktuvių Išpardavimas.
Mapos, Šluostamas ir Bon- OOc
kinis Aliejus
CALDYVELL'S Syrupas ir
38c
Ant
Lengvįų
Pepsin. Bonka
Išmokeščią
g i A K R A S Plaučiu UalsamasOOc
specialiai už bonką
, °
I
g Y R l P A S baltos pušies ir OOc
smalos. Donka
t
g A V O Y šeimynos linimcntas. OOc
\
Specialė bonka už
g T . JOHANNIS lašai. Spe
Ss
38c
cialiai bonka už . . .
Į g O T E R l C Union Siutai, pi
paprasto ir extra didžio.
gTALTIESftS (Oil Clotli)
Specialiai 2 yardai u ž . . . .
c
^ A B O L R E T T E , 28 col. augščio, octagon viršus
JJtyrERV ir vyru naminiai iliperiai su veltiniais padais. 38°
Dydžjo iki 11. l'ora po . . . .
y A I K C imimrtuotos kejLiurai- OOc
tės, gero šilko r sarinos. . . .
y U R i : Skrybėlės, milan ir OOt
y . \ I K A M S Vciimėli^ su J 4 į . 7 5
g E K I A f IOS Setai — i ž u o l o , raiiHemp formos.
gerais guminiais ra- * j
donmedžio ar valakiško
jyjAŽIEMS vaiklciams slcbcs, gratais
medžio,
apkloti
gera
žiaus balto matRrijolo.
38c
skūra
"GONDOLAS"
Tikras $10 75
Gražiai aftavoton
gEKLYf'IOK S«»to i—-ąžuolo
reod,
gero
y . M K t * šlcbės, balto galatca madidumo
ar raudonmedžio, geros
terljolo ar gingamo. Dy- 3 8 °
skuros apkloti
džio nuo-2 iki 6 metų
gEKliYČ'Rys S e t a i — n i i u ū a
• J I K R A S R«ed vaikų ve
a
r
r
a
u
d
o
n
m
e
d
ž
i
o
,
goroB
žimėlis — su gerais
gJJJTFAJST Drnpcrics, viso- £QV
guminiais
ratais
skviros
apkloti.
S
p
e
c
i
a
l
i
a
i
.
.
kiosc spalvose. Y a r d a s . . . .

Ženklelius pardavinėjo ir
smulkias aukas rinko mokinės
vietinės mokyklos.
^Dienos
buvo šaltos tf tankiai su lie
tum, o jos visą miestą išbėgio
jo ir išpardavė apie 1,070 ženklelią ir smulkiu auką surin
ko $32.73. Viso. labo Laisvės J V hm. Juojsai Virbutis, 1535
Savaitė davė $251.20. •
Eigth St.
Pašešupinis.
Bašt. * Valerijonas Mataitis,
1457 Philfįps St.
N A U J I TAUTOS FONDO
lžd. Jonais Vhbįckas, 1 4 0 r
_
bJcvYKlAl.
John 8t.
Kovo 25, 1918", čartorįs pa
Kankakee,
III — l(U sky
siustas rast. V. Mataičiui.
rius.
Valdybon išrinkta:
Prankviile, Pa. — 103-sicyPirm.- J o n a s Daučįanskas,
rius.
Valdybon išrinkti:
507 X. Entrance Ave.
Pirm. Jokūbas Žvingilas.
llast. Pr. Žebrauskas, 533
Rast. Jonas Bankit'ta, Bux
\ \ Entrance Ave.
33$.
Iid. Kazys Širvaitis, 643
Ižd. Raulas liįeliauskas.
X. Dearbon Ave.
Kovo 20, 1918, čarteris paTaigi dar sykį pamąstyki
Kovo 20, 1918, čarteris pa siystae rast. J . liankietai.
me, ir trumpoj ateityj sutver siųstas rast. Pr, Žebrauskui.
Albany, X. V. — i()4 sky
kime.
8o{ Bethkhem,
Pa. — 102 rius. \'aldybon išrinkti:
Ramonas.
skyrių*. Valdybon išrinkti: i Pirm. Stasys Račkauskas.
r

Pardavimts
del paoedSIio
Utarninko,
Šarados ir
Ketvergo

Sergėkite savo Akis

RAKANDAI

kiii

$22*50

wmmmmmammmmmmmmmm
Rast. Bronys Lauraitis, 231
Second St.

\wmmmm
TAUTOS IŽDO VAL
DYBA

i**

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :
Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai Ir overkotal, ver
tes nuo $89 iki $59, dabar par
siduoda po $16 Ir $35.
Nauji daryti gatavi nuo $15
iki $35 siutai Ir overkotai, nuo
fT.50 iki 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštu tiierkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $25 iki
t$35. Dabar $5 ir augsčiau. Kel
nės nuo $) .60 iki $4.60. Vaikų
siutai nuo $3.09 iki $7.59. Vaiiaos ir Kuperal.
^

ATDARA KASDIEKA
Modėbomis Ir vakarais.

8. G0&DON,
1415 6. Hal^ted Bt.,

Cnioago, DL

LAISVĖ NUO VERGYSTĖS.
Didžiausia verge yra tai m&tfl
riškė, kuri nemėgina pasilii
ti nuo ligos. Tuomet visos a]
kybės ir visas svietas atrodo
kitaip. Kam tikės yrą tokig
venimas? Buk linksma
tuomet viskas bus gerai.
Rąžyk tuojaus o gausi pil
informacijas. Jeigu niekas
tavęs nepagelbėjo, tas tau U]
pagelbės,
taip kaip t u k n ^ H
m o t e r i ų p a g e l b ė j o . N e l a u k kol
p e r v c l a i bet g a u k b u t e l i
kainuoja

$1.50. J e i g u

1

tuoj;

ordei

3 butelius, mes užmokesim
siuntimo lėšas.

p

OLD COUNTRY REMED)
LABORATORY,
Į)ept. 11 , 1051 Mūwauke€
CHICAGO, 1LL.
Agentai reikalingi viinjr.

Pirmininkas, kun. F . Ke
Ižd. Alikolas Marcinkevi
mėšis, 3230 A u b u m Ave., Cbi
čius.
Kovo 2(1,11)18, čarteris }>a- oago, BĮ.
Pirm. pagelb. fcųn. J . į
siųstas rast. tir. Lauiaičiui.
Kaulakis, 324 VVbartoa
St..
Prie tu, greit prisidės dar
Philadelpbia, Pa.
daugiau skyrių, kurie susior
Rastini akas,
L. šimutis, DIENINE
ganizavo a r dar organizuojasi
m
sauose miestuose: VYashing- 3230 Ąuburn Ąve,, Cliicago
iftirifli
tou, U. C1., Coaldalo, [\i., An- lll.
Jei n«rl trtiUi if ptMkminji, :!n»kf!
*kai kil\m% sHaitvti ir tiivtU Ui iatkvi
sonia, C'onn., Ilaveibill, Ma.->.
a»kyklą. Ajw.i Anfh\ k l i š e s , f t f f ^ H
Iždininkas, kim. S. J. Ce
ir kitur.
jUetnvių kjlbc* S.V.1$< jrljo«
panonis, 318 So. Fourth St.,
liSįSi "
S.V.ViHelybfe
..TM
Tautos Fondo sekretorius, Ilomestoad, Pa.
rifcnetikos
GeogrdiH^
mmmmmm—^—

i n n

•

i

•

•

NOK

Kazys

Pakslas.

Išdo globėjas, ^un. J. J ak
45(i Grand St.
Itys, 421 Cloveland Ave., Ha
Hrookhn, N. V. rrison, N. J.

GRAMMAK ir HTGH SCHO0L Knnx
Sius ttli»u trokiaaiae per IUSKI
u litt.:vtsk&I.

UifTiciR Oolite Preparatery Schoa
[3103

S. HALST'SO

ST.

CHICACC

KAMPAS ai-H€CIRHAWT ^ GA1

J Ą

šeštadienis, kovo 30 d.

D R A U G A'S
3£

1=

s i s--------***

SC'

LIETUVIU ATYDAI 1

Vainora -- žydų budelis.

-m

•S

K*

;(Pabaiga iš 74 num.).
i

— i —

'

Patikus aut kelio žyd^j-žu
vininką, Vainora stHlžiasi į jo
vežimėlį, painia atvarslus, su
ka kuinel pa laiko iš kelio į >šalį ir važiuoja stačiai j tvenki
nį.
Žuvininkas, Šaukdamas
gvaltos. iššoka laukan.
Išli
pa iš vežimėlio ir Vainora, įbrandina kumelpalaikę į pat
tvenkinio
gelmę
ir
ap
verčia vežimėlį su žuvies
baėka
i
vandeni.
(Jeitonos, supuvusio* žuvis, pa
plūdusios ant vandens vir
šaus, išvaikštinėja, kaip žiur
kės tvoromis, po vist) tvenki
nį, o bačka, prisisėmus vandens( nuburzgia į gilmes. Ne
laimingas žydelis bėga į arti
ma sodžių kviesti žmonių pa-gelbon; žmonės pagailę žydo,
ištraukia viržiu vežimą ir ku
melę, giliai įstrigusius į dum
blą, laukan iš tvenkinio, o žu
vininkas, nušlapęs, nužuvęs
krapšto žuvis laukan iš- van
dens.

ninkais, išteriojo negeistinus
svečius , ir apskelbė visam
miesteliui, jog visuomeninė
tvarka jau vėl įvesta.
Bet
įbugę žydeliai ilgai dar nedrį
so lįsti laukan iš butų; viktat,
vienam drąsuoliui pasirodžius
gatvėje, jie pradėjo atsargingai landžioti laukan.
Ilgai
niui atsidarinėjo krautuvės įr
karčemos.
Gargždų mieste
lis, ant valandos apmiręs, vėl
atgijo ir pradėjo krutėti. Bet
įgandintą Maušą, tiktai ant
rytojaus tepavyko pargabenti
atgal į karčemą; parsikraus
tė* namon, jis neberado deg
tinės nei lašo: visos bačkos
buvo tuščios.
Atėjus raba
tai visi Gargždų žydai, susi
rinkę į šulę, metė ant Vaino
ros prakeikimą ir, šokdami į
sienas, meldė Dievą, kad Vai
norai butų gerai.
Sako se
na patarlė:. ožys keikiamas
tunka.
Taippat ir Vainorai
nieko pikta neatsitiko; lieka
me nepalūžo kojų ir nenutru
ko galvos — gvveno sau, kaip
gyvenęs, ir neliovė s i žudęs Izraeliaus sūnų.
Žydai nusi
manydami, jiems ilgai atseisią laukti, kol Dievas pabaus
jų budelį, ryžosi patįs jį įgro
bti į savo nagus ir gerai pamokvti.

BEETHOVENO
Muzikos Konservatorija
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teoriją, harmonija ir muzikos istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
platesnių žinių įteikite ypatifikai arba rašykite:

į
3

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122
Ant t t č i u

PIRK FARMĄ

^ ^ t * ^ ^ * ^ ^ ^ * * ^ * ^ * ^ ^ * * ^ ^

Pasilaosuok nuo Augšto Gyvenimo

Visi kurie tik interesuojatės farmoms. Pirmiau pakol pirksite FARMĄ tai per
skaitykite knygelę, kurią išleido Lietuvių Kolonizacijos Korporacija (Bendrovė) pri
silakite savo vardą ir adresą, tai gausite knygelę su farmų naudingais paaiškini
mais ir mapa (žemlapiu) už dyką.

J5 » * » • « » • * m mm^m^m-*.^..
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Siuskite Išdirbinius

Liberty Land & Envestment Co.
3301 So. Halsted Street,

• v bų

PARODON!

•

Chicago, Illinois
>:•:

ATON IC

E

Balandžio 21 dieną š. m., Šv. Petro parapijos
sveikinėję So. Bostone atsidaro Lietuvos Vy<v*ių jir
Moterį) Sąjungos Išdirbinių Paroda, kuri tošis ifa
balandžio 28 dienai.
Meldžiame gerbiamųjų Vyčių ir Motorų Sąjukigieoių su prisiiintimu išdirbinių pasiskubinti, njes
tik iki balandžio (April) 15 dienai išdirbiniai parodon tebus priimami.
Siųskite išdirbinius tuojaus šiuo antrašu:
IŠDIRBINIŲ PARODA,
242 W. Brodvvay,
So. Boston, Mass.
o
Didesnės vertės siuntinius apdrauskite!
^ Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos
skyrius:
1. Mezginiai, siuviniai, juostos.
2. Drožiniai iš medžio.
3. Įvairiausi piešiniai.
4. Techniški spaudos darbai.
5. Mechaniškas skyrius (įvairiausi mašinų i r
kitų dalykų modeliai).
6. Iš Lietuvos atvežti daiktai.
7. Valgių ir blaivių gėrimų stalas.
Kas greit ir, atsakančiai išdirbinius prisiįjs,
tam iškalno tariame nuoširdų ačių. Tad visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darbų pa
lengvinkite.
J. E. KAROSAS, Sekret.
.į
Išdirbinių Parodos Rengimo Komisijos' L

ra tuojau i šiito iš pabrages
viena tyčiomis vandens pripilCFOff VOUH S T O M A O f O ^ D
tą bačką ir pradėjo ją gręžti.
/
UŽMIRŠK KAD TURI SKIKVJ.
Staigu Ruibys sušvilpė, iš Gaunamas risose voistlnyriose.
kiekvienam valgiui imkite vieną
aplinkiniu krūmu, t ra, tra, Po
o pamatysime, kad geriau jausltča
tra, ištraškėjo dvylika žydu ir Pradėkite Šiandieną,!
VIENA IS ARŠIAUSIU I J G Ų
1201
XV. 47th St., Los Angeles, Col.,
pakėlė didesnį truksimi, ne
i Spalio, 1916
».;»»»• » - - » » , . . » » » , » , » » » , , , - g
Apie
20
metų
aS
labai sirgan, tu
kaip imant Jerichoną.
RuiŽydai Vainoros dideliai j rėjau insomia ir nerviškumą., aS ėjau
F. B. BRADCHULIS
bys spruko šalin.
Vainora
prie daktarų, bet nei jokios pagelbugo. Kuprininkai, žuvinin
bos nebuvo: aptiokorius man patarė
LIETUVIS
ADVOKATAS
•
kniosterėjęs pamatė Įdomu
kamoginti
kun.
Koėnigs
Nervine.
Aš
ATTORNEY AT LAW
kai, skurliuinkai, siuvėjai ir
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
reginį
Žydai bėgo už viens
ka. Pernai žiema aš buvau sumušta
kaulininkai visiškai iiebesilan105 W. Monroo, Oor. Clark St.
per
automobilių. Daktaras man pa
kito iš visu pusiu, dalbas iš
Room 1207 Tel. Randolpb 6598
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš
kė pas Vainoras ir lenkė jų
CHrCAOO, ILL.
dabar jaufiauosl labai sveika.
kėlę, stačiai ant jo ir kriokė:
-butą iš atsto.
Pagaliau ir
Mrs. M. E. Kratz.
Gyv.: SI 12 South halsted Street
šliog! šliog! Visupirma bėgo
Gera
knyga
apie Nerviš
Telefonas: YAHDS 239t
miestelyje žydai buvo atsarkumus ir sampelis vaistų - I
siunčiamas. Neturtingiems
Vieną šventą dieną, Vaino šniuila siuvėjas, kaip Judą
gingi, nes Vainora sugebėda
ligoniams vaistai siunčiami
dykai.
Sutaisytas
per
R c v . ^ FATHF.R
vo ir ėia juos prigauti. Vai rai atvykus Į Gargždus, žydų Makabėjus, ir smarsniai mo
KOEnig, Fort Waymy Iijd. nuo 1876,
Tel} Pronpect 4SCd—7905.
o dabar per
norą, pasirodžius Garžduose, burvs pasilindo po Minijos javo dalba; paskui jo trėsė
KOENIG MET>. COM / Chicago. UI.
tuojau apnikdavo žyduėiai, tiltu ir laukė jo grįžtant na kuprininkai, žuvininkai, skuri62 W. Lakęs Bt.J'ftrU Dearboru
n
i
nka
i,
siuvėjai
ir
kiti,
ku
Parduodama
po $1.00 už vieną bateli,
Vainorai pasirodžius
kaip žvirbliai kikilį, ir lydėda mon.
o
6 už $!ftOO.
IiictuvLs-Rusa.s Gydytojos ir
riuos
Vainora
buvo
nuskauChirurgas.'
mi jį per visą miestelį, rėkda ant tilto, žydai ir apsiautė jį
{»*» » » M « » » » » M »
• ^mmttm^^^mmmm
m*.
Specijalista.3 al^u^crJCos, mm
vo: "Vainora eina! Vainora iš visų pusiu. Ant nelaimės dęs; jis staiga visa suprato:
torų ir vaikų, chroniškų, n£r/.
j Tel I*»c)te*fff042
atsiėjo
vilkui
užsimokėti
un
avi&kų ir venorlftkWiiievi.
eina!" • Žy<lai, pajutę Vai Vffihčrai apgriuvo ant kojos
Hi^mmmm
»mm»~»»~»m
»«»»»• » » » • » » » .
5058 SO. ASRLANP AVE.,
vis.
Reikėjo
pamąstyti
inorą esant miestelyje, saugo viena naginė, ir pasileidusios
lvanip. 51 gftt.
LIETUVIS DKNTISTA8.*
I
CHIGAGOj
pie
gelbėjimą
savo
gyvasties.
naginės
apvaros
jam
painio
jos jo, kaip koleros.
VainoValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
VALANDOS: 10—12 ryto 1—
Nedėliomis pagal sutarimą.
Bėgti
Vainora
nebegalėjo,
nes
—S po pietų ir 6—"J5 vakare.
Žydai buvo
raijėjus į katremą, žydas tuo- josi po kojų.
4713 SO. ASHLAND AVENUE
Ncdilii^ps, 10—12 ryto.
jį
apspito
žydai
iš
visų
pu
Vainora,
jaus kiša jam degtinės plok jau jį benutveria.
arti 4 7-tos Gatvės
TURIU DVI GALERIJAS
Telefoną* Yardj Sl%i
siu.
Urnai
Vainora
prašvito
.
»
«
$
:
štine, idant jis kuogreiėiaiisiai pūkš, nuplėšė greitai nuo ko
nešintus laukan.
Bet kar- jos apgriuvnsiąją naginę ir, ir tiktai nusišypsojo: jis įs
čenaninkas Maušas, norėda apsivyniojęs ranką jos apva- tebėjo nusvirusį nuo brago
DR. J. J. VIZGIRDAS I
stogo
druktą
ąžuolinį
blakštą.
LIETUVIS GYDyjf<#rA8
IR
LIETUVIS GYDYTOJAS
mas pasirodyti Vainoros ne- romis, kaip žydas poteriais,
v
CHIRURGAS,
IR
CHIRURGAS
H)$s, jam degtinės veltui ne tukš, tukŠ, pagavi talžyti žy "Palaukite jųs, velniai! aš
9527 So. Rroadvray
S259
So.
Halsted
St.,
ST. LOUI8, MO.
duodavo.
Už drąsumą, jis deliams nagine per makaules. jums pa rodysiu" sušuko jis
Chicago, III.
Telefonas— Bell Sldney 4tl
Kinloch Victor 598
Gydo visokias ligaa moterų
( b r a n g i a i užmokėjo.
Vieną Žydai akimirkt išsiklaistė į įsiutęs ir, nugrobęs'nuo stogo
Gyvenimo vieta:
fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
ir
vaikų.
kartą įeina į Maušo karčemą šalis, ir Vainora netiktai gy blakštą, pagavo žydus talžyti,
8237 PULASKI STREET
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
Kliubų ir Šeimynų S p e c i j a l i š k u m a s .
Tel.
Kinloch Victor 980—L.
kaip
Samsonas
filistinieėius
iki
12;
8
iki
9.
Kedėliomis:
Vatnora, kodžiu nešinąs; pa vas, bet ir visiškai sveikas su
OFISO VALANDOS: 10 iŠ ryto
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6
Nuimame Fotografijas vakarais *
Iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak.
asilo žandkauliu.
Vainora
v. iki 8 v.
sidėjęs kodį ant stalo, jis pa grįžo namon.
Nadėlioraila 10 išryto i k i 1% piet_
ir, negiedriose dienose.
prašė Maušos degtinės.
Šis,
Gargždų žydai nenusiminė žydus iškrėtė akies mirksny
30E30
20E30Z
a02=30E
kaip pratęs, atsisakė.
Vai ir nenustojo vilties sučiupti je: vieni gulėjo ant žemės, iš
30E303
I 4852 South Ashland Avenue, —::—:;— Chicago, UI.
sitiesę, kaip paršai, o kiti, ne
nora, palikęs kodį ant stalo, Vainorą.
Žinoma, su tokiu
beišbėgti,
išėjo laukan. Maušas, džiau baisiu žmogumi vargu buvo galėdami niekur
. . . . . . .
, ,
,
Iphipt, plupt, susokiiKMo, kaip
gdamas, galėsiąs tą nelabą kariauti
atvirai: todėl gudrus
,
. J,
JI , .
,
.
.
„
..
.v
,
.
varlės,
i
Trumpo.
rabames
v
v
goįį apvogti, greitai prišoko
žydai užsimano JJ iš pasali] \prie užmuštojo kodžio ir, varyti į žabangus ir taip mit mušį su žydais, Vainora pasi
grėj)š, nugrobė nuo jo dangtį, riai įpainioti į pinklos, kad vijo Ruibį-išdavėją ir, prigyLlTHpUANRČMfANCEof
norėdamas pamatyti, kas yra jų budelis nors viena, karti} nęs jį pusiau skardžio, įkrovė
TURTAS VIRŠ $125,000.00
jam
blakštą
į
kuprą
dų
kartu
viduje, ar sviestas, ar kiauši jau nebeišsprūstų iš įų ran
niai, bet sviesto ir kiaušinių ku. Tam tikslui jie papirko daugiau, Nekaip visiems žy
Apsidraudusiems
nariams
išmoka:
dams. Užlipęs į kalną, Vai
vietoje jis išvydo gurmulą su Vainoros draugą Ruibį.
La
POMIRTINĖS:
PAŠALPOS •
siraičiusių,
rainų
gyvačių, pių dravo dauboje netoli nuo nora galėjo pasidžiaugti ka
$150.00, $250.00, $500.00,
$3.50, $7.00, $10^0' ir $14.00
Dauboje
kultos čypdamos pradėjo, gy- upelio Trumpės, šieno brage, rės pasekmėmis.
$750.00 ir $1000.00.
,
savait^fe-'
Rakandų, Virtuvės Pečių, taipgi gazįnių, Karstaipėsi
ant
žemės
šeši
žydai,
liu£ išleidusios, kaišioti kra- gulėjo sukrauti tušti prūsiniai
petų, Lovų, Matrasų, Vežimėlių vaikams, Ice bak
meg laukan iŠ kodžio.
Mau- bosai. Ruibys turėjo patarti stenėdami ir kasydamies osi, Klijonkų, Siuvamų mašinų, Dažų, Stiklų lan
Priimama sveiki vyr^i ir moterys iki 50 metų ampas;
antrieji
šeši
kapanojosi
! šas^ sukt, atšoko atgal, su Vainorai eiįi pas tą, fcrag^ ir
gams, Vandens dūdų ir taipogi gazinių, Įrankių, žiaus.
s^
(^
po Trumpę, norėdami, išsigau
kriokęs nesavo balsu, ir su vi- prisileisti
staloriams ir kitiems yra namui reikalinga.
kelius
butelius
Mėnesines
duokles
sulyg
metų
laike
įsirašymo.
: sa savo šeimyna dvilinkas iš- degtinės, o žydai lauksiantįs, ti ant kranto; pusiau skardžio
šiandien tu efci jauniausias, negu kada nors busi;
| puolė iš karčiamos į gatvę, pasislėpę Patrumpio krūmuo dribsojo jo išdavėjas be jokio
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
žado,
pritvatytas
prie
gyva
šaukdamas gvaltos.
Akie^ se; limbui priviliojus Vaino
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
t
e
Tokią
tatai
liūdną
užbai
45214541 So. Ashland Ave.f Chicago, III.
j mirksnyje visi Gargždų žydai rą prie brago, jie išpulsiantįs
Konstituciją,
mokesnių
knygelę,
savaitinį
laikraš
J sužinojo, jog Maušos karčema iš krūmų ir jį primušiantįs gą turėjo žydų pasikėsinimas
1514-1516 So. Broadway St M Gary, Ind.
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai."
ant
Vainoros.
pilna gyvačių. Po valandė dalbomis. Kaip nutarė, taip
Kadangi mūsų dų broliai likosi paimti karuoS. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
lės gatvėse nebeliko nei vieno ir padarė.
Teeiau Gargždi] žydams
menėn, tai mes turime parduoti nors po mūsų mo
Prieš paskirtąją
Amerikos lietuvių kolionijose.
kėtą kainą, nes reikalaujame pinigų. Ateikite, nes
žydo; užsidarinėjo krautuves dieną vidunakėiu į Lapių dau veikiai pavyko nusikratyti sa-*
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
čia yra gera proga sutaupyti dolerį kitą. Mes visa
ir įrarčemas, visi sulandžiojo bą nusileido vežimas, iš jo iš vo budeliu; jife už didelius pi
šyk dabar. Jei tavo apiėlinkeje S. L. R. K, A.
da su jūsų pasiūlyta kaina susitaikinsime
į vidų, bijodami galvą iškišti lipo 12 žydų, dalbomis neši nigus pasamdė Vainorą nešti
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
laukan.
Maušas-gi Sorke ir ni, ir išnyko Patrumpio krū per ribą iš Prūsų degtinę.'
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:
vaikais vedinąs, nubėgo pas muose.
Išaušus ant skar Vieną kartą ant Vainoros beII savo gentis, drebėjo iš baimės, džio kubrio pasirodė du žmo grįžtant iš PruAj su degtine,
kareivis-ribsargis;
j kaip apušies lapas, įsilindęs į gų; tai buvo Ruibys ir Vaino užpuolė
j pat tamsiąją kertę. Į sutrep- r a ; juodu greitai nusileido lieptas mesti nešmenę Vaino
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYĮT, N. Y.
'nvtą Maušo karčemą greitai nuo skardžio į pakalnę ir pri- ra nepaklausė, ir kareivis jį
>iukako urėdninkas su šimti-siartino prie brago.
Vaino- nušovė.
Ktm. Kaz. Macius.
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| Dr. J. M. BLUM f

Dr. C. Z. Vezelis

I

DR. J. KŪLIS

Z. K. URBANOWICZ
Fotografijų Įstaigą
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PIGUS

IŠPARDAVIMAS
Pas Brolius Basinskius

BROLIAI BAŠINSKAI

P. MULEVIČIUS

i

4521-4541 S, Ashland Ave„ Chicago, III,
1514-1516 So, Broadway St„ Gary, Ind,
a

šeštadienis, kovo 30 d.

DRAUGAS'
U

I « K H » P ^ » I » » * I

i i *>

ui

' i II

«

"'

" • i n»i»'irZTiT^iį^«į^^T^^7SC

'

"

39'

• ^ • • • M M ^ r r ^ i ^

=

• • • • • — i — — n i l n n.

i

m

"ffl

3EE

EE

rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu
skelbiamą yra laikra&čitiose rubliij kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalą ūkite informacijų šiuo

adresu:
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LITHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION

Kviečia prisidėti prie jos su ItoaU, vieno Mro kaip* — IQ <W., viemtf yp*t*į parduodama
5 šėrai ir daugiau. 1917 m., jau igmokėjome 4 nuofiimcnw dividendo. tfoiįatiems pirkti Rusiškus
^
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Kaip Racino visuomene at nors reikia susidurti su įvai
sineša į tojo melagio tavorus, riomis kilpomis, kurias taiso
angliškos lt lietuvisišstatytus dažniausia "Vieny mūsų išsigimėliai; kaip elgia koa Mokinama:
kalbų, aritmetikos, knygvedysstenografijos, typewriting, pirkIki vasario 1 d., 1918, Tautos Fondan įplaukė
$118,872.46 bėje Lietuvninkų," užteies to si M. 'Kasparaitis, kuris tiek tės,
Visos "income" arba "personai taxes" iiieigų kaliniai mokes
lyboa teisiu, Suv. Valst istorijos,
čiai turi buU paduoti vietiniosc banJkose ar tam tikruose biuruose
paaiškinimo, minėtąjį jo or- yra prisigėręs savo brolio vel abelnos istorijos, geografijos, politiVasario 2, CHICAGO, ILL. — Šv. Veronikos drau
būtinai prieš Balandžio — April 1 dieną.
kinės ekonomijos, pilletystės, dalliagija iš šv. Kryžiaus parapijos
o.uu ganą-šlamštą, vietiniai nevadi nių kupčiaus Mockaus raugo, rašystės.
Reikale "income taxes" arba su kitais tam panašiais dalykais
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
"Vienybė Lie- kad net nenori šventojo vardo
2, CHICAGO HEIGHTS, ILL. — 70 sk\
15.00 na kitaip, kaip
kreipkitės
prie:
:
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:80
žuvninkų."
ištarti,
bet,
kad
nors
kiek
jį
2,, PITTSBURGH, PA. — 94 sk.
18.75
8106 So. Halstcd St., Chicago, m
**.. i
pažeminus,
rašo
"šv.
Kazio."
2, ' JACKSON, MICH. — Vietos lietuvių
Paskutinis to drutmelagio
*•.
Šv. Kazimiero dr-jos
6.05 jau visiškai pasmirdęs tavoKalėdų dovana
*
9 0 3 W . 33rd St.
Til. Yirds 5424
Chicago
Narys.
, 4 . 5 0 ras, nežinia del kokių prieža
6, BEDFORD, O. — ~56 sk.
K
sčių
tapo
išstatytas
ant
parda
C, GARY, IND. — SLRKA. 12 kp. Kalėdų
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiir
15.50 vimo tautiškojo susivienijimo
DIDELĖ NAŠTA.
fondan
/
organe "Tėvynėje" No. 11,
P U S B A L S I O SYSTEMAS
. 6, NEW HAVEN, CONN. — Šv. KazimieUžtikrinu kad smui
10.00 šių metų. Tarp kitko jisai
Didelės mūsų dienų užduoro draugija Kalėdų fondan
ką grajisi \ 4-rias lek
tenai rašo:
11.25
cijas per
pusbalsio
6, KEWANEE, ILL. — 45 skyrius
"Čia yra šv. Kazio draugi tįs yra jeiga į kiekvieną stusystema kad ir nežinai
6, raiLADELPITIA, PA. — Aukavo VI.
nei vienos notos. Pus
ja, turinti nemažai narių, bet, 1%
balsio systema yra aiS
5.00 tėmykilė, ką jie mano dary
Kaupas
Našta, kurią mes turime
kl ir lengva kad net
y
a dyvai, kaip muzi
6, BURLINGTOX, N, J. — surinko J . J.
ti su savo nariais.
Metinia nešt, reikalauja negirdėto iš- L. R. K. LABDR. SĄ GOS kus kompozitoriai ne
sinaudojo
jąja
ank
9.50 me susirinkime, vasario pra vystimo jiegų., kurios neapJanulis
CENTRO VALDYBA.
sčiau.
džioje, pakelia klausimą, kad sveikumo.
6, ROCHESTER, N. Y. — Rochesterio
Privatiškos lekcijos
ant
smuikos mandoliDvas.
vadovas
kun.
Myko
12.00 butų prašalinti iš draugijos vi
jaunimas
Trinerio
Amerikoniškas
no gitaros ir harmoni
55.75 si nariai, kurie tik priklauso Eliksiras kaip tik gyduolė, las Krušas, 3230 Auburn ave., ja.
6, NEWARK, N. J. 1 skyrius
Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie graprie S. L. A. ir aplamai prie
NauJagadynJška
Kon
6, SCRANTON, PA. — Iš K. Pakšto pra
kuri šiandien daugiausia yra Chicago, 111.
Jlja koncertina ir augštai rekomen
servatorija.
kitų
laisvesnių
draugijų,
ir
ke
230,30
duojama kaipo geriausia koncertina
kalbos
vartojama.
Nut. rast. Julijonas Šliogeris,
Frank Bagdžiunas,
li
tik
balsai
viršina
tą
pra
padaryta Suvienytose Valstijose, A9, CHICAGO, ILL. — D. L. K. Algirdo
Vidurių užkietėjimas, ne- 1424 So. 50th Ct., Cicero, 111.
merikoje. Mes galiaie jas parūpin
Direktorius
gaištingą sumanymą, o kitaip
23.25
gvardija
virškinimas, išpūtimas vidu Fin. rast. Aleks Dargis, 726 3343 South Union Avenue ti augšto arba žemo tono.
tai butų buvę prašalinti. v
Reikalaukite katalogo, kuri lsalun*
9, BALTIMORE, MD. — 6 sk. už ženklel. 15.75
rių,
galvos
skaudėjimas,
mi
Kadangi aš tos Šv. Kazimie
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiHiii čiame dykai.
W. 18th st., Chicago, 111.
5.00
9, DETROIT, MICH. - J L. V. 79 kp,
stoka
ro draugijos narys, esu buvęs grena, nerviškumas,
Nausėda, SKAITYKIT IR PLATINKIT I GBOrgi & Vlfak MllSiC GO.
10.75 minėtame mūsų draugijos va energijos, abelnas nusilpnimas Pirm. Antanas
9, GRAND RAPIDS, MICH. - 41 sk.
;
w 47th 8 t
150.00 sario mėnesio susirinkime, ir visos kitos bėdos sujungtos 1658 Wab'ansia ave., Chicago,
9, KENOSHA, WIS. — 78 sk.
"DRAUGĄ"
'
'
cwc««o, nj.
11. HARVEY, ILL. — Pris. kun. A. Baltutis 17.85 kad nieko panašaus nei tik ne su vidurių kliūtimis prašalins, UI.
11, SO. MANCHESTER, CONN. — \Pris.
įnešta, bet nei kalbėta nebuvo, jeigu jųs vartosite Trinerio A- Iždin. kun. Antanas Stanru17.40 taigi šiuomi griežtai protes merikoni*!cą Eliksirą.
P. Vasiliūnas
tuoju prieš Kasparaičio-me- prigelbsti virškinimui, atgau kynas, 2634 W. 67th St., Chi
11, BENTLEYVILLE, PA. — Krikštynose
8.00 lagio prasimanymus ir prieš na alkį ir apdrutina visą sys- cago, 111.
Gerai žinomas Kiaušininis Dažalas TIKTAI gali
::.inas
pas J. PUŽŲ
pas mus. Penkių spalvų su šepetukų už 25c. per pa«
oc.
Vice-pirm. Pranas Vcry196.91 "Tėvynę" už dėjimą fokių temą. Kaina $1.10 aptiekose.
16, PITTSBURGH, PA. — 8 sk.
Lakeras yra geriausias Kiaušininis Dažalas k.j"
t i.
korespondencijų.
NJ
16, VALPARAISO, IND. — LRKMS. 2 kp. 5.00
T r i n e r i o L i n i m e n t a s , k u r i s ga, 4539 So. Marshfield ave.,
Nežinau* kaip S. L. A. pats neturi sau lygaus
29.00
16, CHICAGO, ILL. 31 sk.
reumatiz Chicago, 111.
27.00 centras žiuri į savo Racino muose, neuflgijoje,
16, NORWOOD, MASS. — 52 sk.
strėnų
DIREKTORIAI:
4 5 5 2 8 0 . A S H L A N D AVENUE
100 kuopą už velnių kupriaus
16, MAHANOY CITY, PA. - Kalėdų dov. 30.50
^ ^
Seniausia Lietuviška vaistynyčia Chicagoje. Mes užlaikome
skaudėjime, kuomet muskulai
Visi Chicagoje.
Mockaus parsigabenimą į Ra
TIKTAI geriausius vaistus. Geriausia vieta del išpildymo receptų.
16, CHICAGO, ILL. — L. V. 24 kp.
36.60
suti Frank Veryga,
Daktaras randasi ant viršaus Vaistinyčios.
cino, Wis., kuris per tris va skauda, išsinerimuose,
18, NEW HAVEN, CONN. — Krikštynose
karus Raeine maišė savo su nimuose ir tt. turėtų ras^ies 4539 So. Marshfield ave.
4.00 smirdusią marmalienę ir sar visuomet po ranka, Jūsų na
pas P. Meižį
•*
Jonas Petraitis,
1.00
18, WILKES BARRE, PA. — Bevardis
matą darė lietuviams svetim muose. Kaina 35 ir 65c. aptie- » 4549 So. Talman ave. .
iHiiiinininHiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuu
38.50 taučių akyse. Ligšioljr pati koše; per krasą 45 ir 75e. ^
18, CHICAGO, ILL. — 43 sk.
Povilas
Mažeika,
34.00 "Tėvynė" be jokio atsargu
18, KANKAKEE, ILL. — Lietuvių aukos
Joseph Triner Company,
38.00 mo lieja pamazgas ant kata Mfg. Chemists, 1333-1343 S. 3315 Auburn ave.
18, ATHOL, MASą. — 12 sk.
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
18, PITTSBURGH, PA., N. S. — Iš prakalbų 32.00 likiškų organizacijų.
Ashland ave., Chicago, 111. Kun. Mykolas Krušas,
rna Pas mus galima gauti visokių
3230 Auburn ave.,
Aš tikiu, kad mūsų Šv. Ka23, JACKSON, MICH. — Prisiuntė L.
(Apgar..
9.80 jziiniero draugijos narįai savo
naminių radankų k. t
Juozapas J. Elias,
/
Stančiauskas,
sekančiame susirinkime nepa 1IIUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
4600 So. Wood st.
23, NEW BRITAIN, CONN, — SLRKA.
rakandu pečių, divonų, siuvamų
mirš
tame
dalyke
iškelti
klau
ĮO.(K)
109 kuopa
"Draugo" stotįs mieste. Kun. Antanas Staniukynas,
mašinų, pianų, grofonolų, viskas 5
simą
ir
tinkamai
apsvarstyti.
5.00
CHICAGO,
ILL.
—
Kliubas
"Lietuva''
23,
2634 W. 67th st.
pas mus gaunama.
'
Toliaus Kasparaitis giriasi, N. W. Kampas
51.12
23, CHICAGO, ILL. — 32 sk.
Kun. F. B. Serafinas,
kad jie esą visi lietuviai ir
State
&
Madison,
50.00
23, BROOKLYN, N. Y. — 18 sk.
Kuomet jum .prireikės ko prie
po karės važiuosią į laisvą N. W. Kampas
2327 W. 23rd PI.
19.00
23 y LEWISTON, ME. — 99 sk.'
Lietuvą.
Bet kiek jiems,
iuauu kreipkitės prie
Kun. Alex. Skrypko,
36.50
25, LAISVĖS LEGIJONAS
State & Van Buren.
kaip SLA. 100 kuopai, taip ir
4557 So. Wood st.,
30.00 kitoms organizacijoms, kurios
28, BRADDOCK, PA.— 89 sk.
Greitu laiku turėsime And. Bruožis,
71.25 save vadina, tautiškomis, rupi
28, CHICAGO, HEIGHTS, ILL. 70 sk.
1551-53 Chicago, Avenue
653 W. 18th st.
21.00 Lietuvos laisvė, parodo tas, daugiau stočių vidurmies28, ELIZABETH, N. J. — L. V. 52 kuopa
Chicago, UI. Arti A s h l a n d Ave. |
69.00 kad jie į Amerikos lietuvių vi tyje.
Tėmykite praneši- Į Boleslavas Sekleckis,
28, MANCHESTER, N. H. — 49 sk.
3427 Auburn ave.,
28, WAUKEGAN, ILL. ~ Pris. S. Gadeikis 30.00 suotinąjį, nesenai atsibuvusį mus.
Telefonas Monroe 2500
Seimą, apart parsigabėnimo
28, PAQUONOCK, CONN. — Aukavo M.
SPAfiSLUfG 10HIVEBSTO
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii Marijona Vainauskienė,
1.50 Mockaus, nepasiuntė nei vie
IIIIIIIIII!lllliyill!l!IIIII!lll|UIIIIIIIIIIIIHIIII1lll!llllllllllllirilllllHIIUt!rUIE!IIIIItlll9'
Leišiutė
'
\
no-atstovo ir tokiuo būdu pa
NAUJAS LAIKRAŠTIS*
PITTSBURGH, PA. — 94 sk.
11.00 tys save prikalė prie gėdos
.
3
Viso per vasarį, 1918, T. F. įplaukė
1,500.28 stulpo ir parodė, kokio surė
Viso labo iki kovo 1 d., 191& m., Tautos
dymo jie geidžia tokiems Kas"GARSAS" eina kas
Fondan įplaukė
$120,372.^4 paraičiams ir Co. Galima drą
ketvergas didelių 6 pus
Kazys Pakštas, siai nurodyti, kur jiems vieta,
lapių, 7 kol., formate.
Tautos Fondo sekrt. kaip nesenai yra pasakęs vie
nas socijalistų lyderis, Bago"GARSAS" yra viera
čius.
geriausių ir svarbiausių
siems,
taip
vadinamiems
"tau
RACINI, WIS.
Amerikos lietuvių katali
Jisai p l a k e i
tiškiems" laikraščiams.
tTžlaikom* laikro
* * Norintieji
komunistiško kų laikraščių.
džius
ir laikrodėltuą
* Jau Amerikos lietuviams yKiekvienas, kuri* BefctU* w ė 4 v m o , į ^
j /p
"OAfSUl" sandarbiauksinius žiedus, šliubt
nius ir deimanUnius,
ra žinomas velnių kupčius yra apsipažinęs su tautifiku rikos tyrus, Urnai nėra rybeaiukauja gabiausieji A?
muzikas,
gramofono*
Mockus. Bet gal dar neiiuo spauda, tų melų begales ant žių, nėra kapitalistų, nei iš
su
lietuviškais
rekor
merikos lietuvių rašyto
dais,
koncertinas,
ant
plati mūsų visuomenė, kad Anaudotojų;
beždžionė
pakres
kuriu gali groti i r ne* j |
turgaus išstatytų yra matės.
jai, publicistai, visuome1
menkoje pastaraisiais metais
mokantis
visokius Šo
grušių—rink ir valgyk. '
M i i JUpftJ ę
Vietiniai
Racino
gyventojai,
kius,
armonikas
rusiSkas i r prūsines, importuotas ir taip Jau
1
atsirado kitas kupčiua, būtent,
rusiškas
balalaikas
ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Katalikiškosios
į
draugi
' GARSO'' urenumerakuriems
tojo
melų
kupdiau*
melų kupeius, tūlas M. Kas
Dirbu visokius ženklelius del Draugyečiy. Taipgi taisome
jos, kokios tik randasi Raeine,
u
metanu
$1.50,
pusei
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus Instrumentus
konduita yra gerai žinomą, visos susidėjusios į Am. Lie
paraiti^
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mušu kainos a n t vis
matų $1.00.
ko
žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Cbicagos orderius ga
gardžiai
kvatojasi
išvydę
ant
tuvių Visuotinąjį Seimų pa
Tasai vaikėzas savo sosti
lite siųsti per laiškus.
tiškos rinkos jojo lųelus ir siuntė tris atstovus, užlaiko
ne apsirinko Raeine, Wis., iv
S T E P O N A S P . KAZLAWSKI
stato ant turgaus Amerikos su tokiu spaudos banditu vi jos Tautos Fondo 71) skyrių,
€632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, I L L
456 GRAND ST.,
lietuvių visuomenei savo me si laiko sau už tokį pat nusi deda aukas ant Lietuvos au
TELEPHONE DROVEK 7S00
K a t a l o t a n s i a n u dykai, k a s tik prisius ui 2c. Stsmp*,
lus, kuriuos kol-kas nežinia už žeminimą, kaip su jo broliu kuro, kiek išgali, darbuojasi
BROOKLYN, N. Y.
gelbėti Tėvyne ir tėvynainius,
kokią kaina pardavinėja vi velnių kupciumi Mockumi.
mmmm,mįf mm • • • mjį
i»»»«>»»i

Tautos Fondo Sekretoriaus atskaita už vasari, 1918

Amerikos Lietuv. Mokykit

PASARGA!

•

J. VV.^Zacharevičiaus

PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S

B£S*» '-3ĘSm^!>-~~"2Z

LAKERAS

RED CROVVN-PHARFJ3ACY

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

I

J,

PAUL KVORKA f

v*. '

"GARSAS"

"GARSAS"

»i

šeštadienis, kovo 30 d.

8
••••«

• • - . . » « « » a

CHICAGOJ
K

-

— » < » • > » — K «fc

Šeštadienis, kovo 30 d.- Šv. Kivirinas.
Sekmadienis, kovo 31 d. VELYKOS.
Pirmadienis, balandžio 1 d. šv. Teodoras.

i

Tikros žinios apie Seimą.
2 balandžio-koncertas, prakalbos.
Kas nori sužinoti, kaip viskas buvo Lietuvių Seime
New Yorke. 13-14 kovo, Ką Seimas nutarė, kokia to
Seimo svarba Lietuvai ir išeivjau—tai lai ateina į šv.
Jurgio parapijos svetainę Velykų utarninko vakare (2
d. bal.) 7:30 vai.

!

Kalbės Seimo delegatai, dainuos Kanklių choras, bus
dainavimai solo, duetai, skambins ant pijano ir kiti pa
įvairinimai.
|
Inėjimas uždyka.
Tik kadangi visų mintys ir jausmai kryps į Imtuvą—
Motutę, tai labai galimas daiktas, kad prie to., progos
pasiukvatįsime šį—tą sumesti Tėvynės Laisvės reika
lams—per Tautos Fondą.
*,
*:

Visiems Kreditoriams nu
REIKALINGAS
rodžiau pilnai dalykų stovi;
nurodžiau pavojų koks jiems
Reikalingas bučeris, kurie
gresia laikant turtą pas trusnorėtų gauti darbą atsišauki
tee ir laukiant licitacijos, nu
rodžiau būda to pavojaus pra te po numeriu
šai inimui ir suteikiau progę 3355 W. 38 St. Chicago, Dl.
kiekvienam iš to pasinaudoti.
Išdestinėjimui to visa daly
Reikalingi vyrai dirbti prie gatvekariu
ėystijimo ir taisymo. Tetikrin
ką padėjau milžiniškas pas tas darbas
ir pora ateitis tinkamiems
tangas. Atspauzdinau.ir kiek žmonėms. Atsišaukite:
Foreman
vienam Kreditoriui
pasiuii39-tos ir Ashland ave.,
O i r honse
ėiau kelis cirkuliorius,
kas
CHICAGO 8 U R F A C E LINES.
man atsėjo keli šimtai dole
rių. Bo to, patalpinau laikra
Paiesk9.11 savo puseseriu: Bar
ščiuose brangiai apmokamus boros, Emilijos ir Marijonos Toliuištekėjusios.
straipsnius nurodinėdamas vi Saiciu, visos esti jau
kiek teko žinoti man viena vadinasi
sas smulkmenas
to reikalo. Burdžienė, jos paeina iš Kauno gub.,
Raseinių apskričio. Naumiesčio para
Per ištisus metus pašvenėiau pijos,
žakanlų sodžiaus, 11 —- 12 me
visą savo laiką • susirašymui tų kaip apleido Lietuvą.; ir visa laiką
gyvena N e w York, N. Y. Jos pačios
žmonių ir paaiškinimui yį>a- ar
kiti praneškite man, antrašu:
(iškai visų dalykų. Tokio pa
B A R B O R A TOIiEIKATTfc
tarnavimo
labui Kreditorių 1559 S. Hcrmitagc ave., Chicogo, III.
teismo uždarytos bankos dar
-»rmm
iki šian laikui nieks Ameriko
Talefonaa: McKINLEY 5764
je nėra suteikęs. Kreditoriai
pono A. 01szewskio turėjo to
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
kiu būdu atdara kelia apsisau
GYDO VISOKIAS LIGAS
gojimui, ir vietos praradimo
t 4 » 7 SO. W E 8 T E R N BLVD.
turto, sutvėrimui naudingiau
Campas W. S 5-tos gatvė*.
\
sių lietuviams įstaigų, iš ku
riu jiems patiems ir visai tautai butV didžiausį naudą. Tie
kurie tą suprato ir supranta,
DR. K. DRANfiELIS
tie prisirašė ir rašosi; taipgi
kurie snaudžia, pasekmės to
DENTISTAS
kio pasielgimo atjaus vėliau.
3261 S. Halsted St.,
Jie tada supras visą teisybę,
Fhooe Drovu- 5052
CMIC AOO
bet jau bus per vėlu. Tie kurie
mano jog be mano patarnavi
mo jie geriau galės pelnyti, te
gul laukia. Man jų nereikia.

t

UŽDARYMO

AVIMAS
Didelis Stock'as ant Paaukavimo
Mūsų visas $50,000 Stock'as Rakaudų, Pečių, Divonų, Loyų, Kuknios Daiktų, Šū
dinių, Baro dalykų, Valizų, Klejankų, Dra tų ir Geležinių daiktų, tt. TURI būti paau
kuoti nuo 20 nuoš. iki 40 nuoš. ŽEMIAUS NEGU IŠDIRBĖJO KAINŲ.
Jeigu ir neturi intencijos pirkti Rakandų, ateik ir pasižiūrėk už kokias žemas
kainas mes parduodame gerus rakandus ir pesitikrinsi
kad mes taip' parduodam
kaip garsinames. Tokie pasiūlymai tai yra TIKRAI NEPAPRASTOS VER6IOS ku
rie Jūsų laukia čionais. Viskas turi būti parduota neatsižvelgiant į kaštą kad grei
tai ištuštinti vieta. Vietoj kraustyti visus šiuos dalykus į mūsų didžiąja
krautuvė
1407—1409 S. Halsted Gatvės kurioje mes mes jau esame per paskutinius 20 metų,
mes geriau parduosime už 20 nuoš. iki 40 nuoš. mažiau negu fabrikantų dabartines
prekės.
'
<-*.?

Mūsų namas par
duotas
Wilson & Co.
Stock'as turi būti

ŠIS

ISPARDAVI

MAS

DABAR

PILNAME

parduotas
ir na
mas iš tuštintas
iki geg. 1, 1918.

UŽSI

.
gBKEAttfOS SETAS.
DEGIM. E
IVeims Iš gražiausių setų, su gera skūra ifimu.šNuo sausio pradžios šitas
4as, masiuviais romais.'Vertos $100.00 per
SKRICIO SUSIRINKIMAS. miriop pasmerkimas yra šeš
Sj išpardavimą
ias iš eilės Cook paviete. Iš
Kovo 26 d. šv. Kryžiaus tu šeŠ*iu pasmerktųjų jau du
parapijos svetainėje minėtas pakarta.
apskritys turėjo susirinkimą.
Suvažiavo kad i r nedaug dele
PRAŠO PASKELBTI.
gatų, bet dalyvavusieji ap(Jauti c#rnn\ tlarb* Ir
P. Jonas Kūlis mus prašo
Šitas yra visiems
duotas
; draudos savaitės reikalus sva
daugiais pinigų.
paskelbti, kad balandžio 12 paskutinis perspėjimas.
Visur rsikaJlnga fiftof
rstė rimtai ir pasekmingai.
VALGOMOJO KAMBARIO
kirpėju, trtmsrių, ranko
dieną vakare JSv. Jurgio sve
Su
pagarba,
STATiAI.
vių,
klišaiu Ir skylučių
Iš pranešimi pasirodė, kad
42x42
colius
American ąžuolo
dirbėjų.
Taipgi
presertų
tainėje busią ristynės, kuriose
C pėdų iškleidčiamas stalas, su
J. J. HERTMAN0V7ICZ,
ir siuvėjų elektros maši
jau kai-kurios kuopos, gana
SIUVANOJJ R F B Y MAMNA.
dalyvausią kaip lietuviai, taip
6 storom kojom — | 9 . 7 5 ver
nomis. Dabai laukia. AtGELEŽINES LOVOS
Organizatorius.
veikusios, nes jau paėmusios
Regulare kaina $37.50
tės per ši uždarinio
slkite dlenornie arba va
Specialf kaina per ši už
ir amerikonai. Busią jų net
ant Šio
išpardavimo
Išpardavimą.
karais I * o g v i mokesčiai.
3133 EMERALD AVENŪE.
darinio išpardavimą.
svetaine, kalbėtojus ir kitką.
tiktai
H)-poru. (Ii pelnas to vakaro
Hp«c)sJiai kursai mer
Chicag-o, Illinois.
Delegatams įsigilinus į apginoms formų kirpime
7
VEŽIOKITE SAVO VAIKUS ORE.
eisiąs Lietuvos laisvės reika
pritaikinime Ir siuvime
draudos savaitės reikalus, vi
$30.
vežimėliai (Putyman
Sleeper)
P. S. Iki Balandžio 21 die — $16. e s
lams ĮHF tau liniukų liberalu
del mažyčiy — rudos arba naturališsame kaine dalykai paaiškėjo,
kiekvienas Duodama diplomai.
kos išvaizdos J apskritus kampai la
sr< vės fondą--Xeprigulmybės nai, 1918 metų,
Patrenos daromos pa
bai gTažųs, ramstus užpakalyj, gra
kad kolonijose apdraudos sa
Kreditorius gali ateiti ir pri s a i Jųsų mlerą — bile
Fondą.
ži rankenukė. geras stapdytojas ir
sirašyti prie tveriamu bendro stallėe arba dydžio, , ii
vaites veikimo darbas butu
tvirti ratukai. — Specialiai dabar lai
kė tos didelio išpardavimo tiktai po.
vių. Tiek kiek iki tam laikui blle madų knygos.
varomas panašiu budo, kaip
Kolaik m e s jų turėsime.
susirašys
nuspręs
kokį
turtą
Si
puiki
ąžuoline
LedauMAHTKR
DWBtnamxo
MCIIOOL
Spaudos Savaitės komisija
Ji. 0\ KasnUka. Fordėtlnis
už sudėtus Trust Certifikatus
kad veikė, arba net sistematipaimt. Organizavimo darbas 118 H. Esi Salio gatve. Kambarys
ne regulariai parsiduoda
škiau.
Beto gerų ir naudin
410-417. Friei City HalL
bus užbaigtas.
Rvv
gu patarimų suteikė delega
už $12.00 ant šis iš
•' 'V
t.
tams gerb. kun. X. Pakalnis.
SVARBUS PRANEŠIMAS DR-JOMS
Del išdirbinio žmonėse pla
pardavimo tiktai
I R KLIU KAM S.
nės opinijos, jis patarė, kad
Užlaikau diilel| daržą, del pik"^ šis mušu darbas butu gerai
riiiikų ir kitu pasilinksminimų. Dar
žas sulig savo didumo, švarumo ir
spaudoje garsinamas.
pavyzdingos tvarkos.
Užima pirmą
vieta
Clik-agoje.
Yra
dar
kelios die
Priminus mums, kunigas
Dr. A. R. Blementhat 0. D.
nos neit/imtos. Taigi dr-jos ir kliuPakalnis apsiėmė "Draugo'
bai, kurto norėte, kad Jūsų šeimynos
Aklų Specialistą.*
maitai
laiką
praleistų
pasiskubinpaprašyti, kad jis leistu sa
Patarimas. Dykai
f i te '?> J sifegtl sau tinkamos dienos.
s
/tisišauUito tuojans:
Offlso Adynos: nuo 9 13 ryto iki 9
vo skiltyse apdraudos savai
TŪKSTANČIAI DALYKŲ bus beveik atiduota už dyka mūsų skyriuose. Ateik
vai. vakare. KsdOJloma 9 iki 12.
tės reikaluose Ši-tą pabrėžti
NATIONAL GROVE
ir pasižiurinėk. Nereikalauji pirkti. Viskas turi būti parduota ir kainos
numuštos
4649 8. Ashland Ave. Karap. 47 St.
\\
P. ZAULEVIČH S
Savininkas,
— pagvildenti.
Telefonas Tartis 4X17.
kad butų galima viską ištuštinti, šis Išpardavimas yra tai didžiausias KAINŲ NU30 ir Desplain Ave.,
Tolo; f o n e Riverside 240 W.
Sekanti susirinkimą nutarMUŠIMAS Chicagos Historijoj. Dabar tai laikas apsižiūrėti kas reikalinga namuose,
ta turėti 2 d. balandžio, S va
nes turėsi ilgai laukti kol pasitaikys tokia proga, GERI DALCKAI už taip ŽEMAS
landą vakare, šv. Kryžiaus
>;. KAINAS.
parapijos svetainėje.
P. Stancikas3
"Draugo" generališkas a
Apskričio rast.
gec'cis ant Tovvn of Lake. Pas
DAR VIENAS PASMERK ji galima užsisakyti "Drau\
r
,,
'-.
TAS MIRIOP.
ir kitokius spaustuvės
l ;->
darbus.
Tomis dienomis kriminaVINCAS STANCIKAS,
liam teisme dar vienas pikta- m 7 s Hermitaįp Ave.,
Ateikite mūsų bankon bile kurį subatos
daris pasmerktas miriop. Jis
Chicc^o 111
vakarą, kad pamatyti būrį emejų, kurie
yra Dennis An(!erson, kur*
mūsų banką atlanko.
perniai spalių mėn. nuiudė
Krautuvė atdara kiekviena vakarą apart Pėtnyčios. Nedžlioj iki Pietų. Suba«
geležinkelių detektiva Pat
toj atdara tiktai vakare. Tavorai pristatomi į bile kraštą miesto. Depozitas užlai
Šimtai žmonių mūsų banką kasdieną at
rinką, Laviną. Tai Įvyko ties
kys bile kokį dalyką iki Balandžio 15-tai 1918, jeigu dabar negali užmokėti. Nepa
39 ir Canal gatvių. Anderson
PONO A. OLSZEWSKIO
lanko, kadangi jie žino. Jog: Peoples Banką
dėk šita i šalį, bet ateik tuojaus kol galima pasirinkti tą kas tau patinkama.
KREDITORIAMS:
buvo privatinis geležinkeliu!
yra pastatyta ant tvirto pamato [Tt duoda
kompanijos vagonų sargas, gi
taupintojams geriausį užtikrinimą.
Lavin buvo jo perdėtinis.
SUSIRINKIMAS KREDIALEX. MASALSKIS
PamimHa naktį Lavin su- TORIŲ SUSIRAŠUSIŲ PA
Graborius.
Jeigu iki šiol neturėjote knygutes taupymo,
arestavo geležinkelių vagiliu j ĖMIMUI MILDOS TEATRO
Lietuvis gra
Williamą Clerkin, kurį suga- ĮVYKS MILDOS
SVETAIborius. Atlie
t ii pradekite ku^reičiausiai dalį taupyti
kame visokias
vo vienam prekiniam vagone. | NĖJĘ, ANT 3 AUGŠTO, NEjūsų uždarbio.
,
laidotuvės koKalini padavė rankosna An- pfcUOJK, BALANDŽIO (AP
pigiausiai. tu
dersonuVjgį pats nuėjo tele- RI.UAUS) 21 DIENĄ, 1918.
rime savo Ka
Galite pradėti taupymą su vienu doleriu.
1 V A L
P 0
P I E T
rabonus ir au
tonuoti, pasaukti patrolveži^
i
fomobilius.
mj. •
• Tame susirinkime dalvvaus
Home
Blend vėžimy
Taipgi dides
Jani telefonfiojant AnU*r- visi susirašė kreditoriai ir p.
; i pardavėjai ir daugr krau
nė dalį grabu
I tuvių parduoda »« pa.-ij,
son šovė į ji iš užpakalio, i A. ()lszewskis. .Susirinkimas
patjs dirbamo.
Clerkin pabėgo ir sugautas tik ! i^rinlcs iš savo tarpo Komisi3307 Auburn Ave., r j kavą po SOo.
Telephone Drover 4139.
)
praėjus kelioms dienoms. Su-1J^ i^mimui Charterio. ir atGERIAUSIS
:•:-—Riešučių Sviest&Ji
COCOA
DAIRY
gautasis išpažino, kad Ander ėmimui is Trustee Mildos Te
Labai geras po
SVIESTAS
Geriausia
Bank
SVIESTAS
sulyginę au
son, nors buvo geležinkelio atro. Nuo dienos to susirinki
STOCK
mo mano ofisas bus Kredito
bont kokia,
YARDS
sargas, teeiau prigulėjo prie
Phone Cicero 252
v
1-t
«r. .
rių reikalams uždarytas. Tai
STATE
vagių gaujos ir bendrai vog gi, iki Balandžio 21 dienai yra
W E8T SIDE
DR. A. P. G U R S K I S
1644 W Chicago a. 8105 W. 22nd a t
TORTO SIDE
1836 Blue I s l a n d ą
davo ant geležinkeliu. Ander- paskutinis laikas rašytis:
1875 Milwaukeea. 261Ž W. North a.
DENTTRTAS
SOUTH S I D E 401 W. DlTisionat
ASHLAND
AVENUE
Kampas
47tos
gat.
2054
Milwaukeea. 1217 S. Halsted at
4847
W.
14
8t.
Kamp.
40
A
v.
720 W. Nortk •f
bon save gindamas tvirtino,
5052 Wentworth a 2040
Tikslas mano jau yra pil
1064
M
i
1
wau
k
ee
a.
Lincoln av.
ILIi.
1610 W. Madlson 1852 S. Hajsted st 1427 a HalOtOd rt|i,J2 Unooln av.
ksid jo revolveris išovė nety nai atsiektas ir darbą noriu
Didžiausias, seniausias ir tvirčiausias Valandos:CICERO,
9 A. M. iki 9 P. M.
28St W. Madlson 1818 W. 12th st. 4720 8. Ashland a. 5415 N. Clark st.
Apart
nedėlios
čiomis.
užbaigt.
Bankas vakaruose nuo Stock Yardy.

SLRKA. CHICAGOS

AP

Oia yra dusi] Proga!

15:98

LEDAUNE

i

$6.48

Vien Del

Žingeidumo

FURNITURE CO.

4446-4448 So. Ashland Ave., Near 45th St

. PRANEŠIMAS.

C0FFEE
19c

usų Turtas yrą Suvirs
7 Milijonai Dolerių

PEOPLES

\

BANK

43c

29c

14C 40c

