
----------1----------------
KAJNA 2

žmones

-r- / 21 t ’

BRAU GAS
LITHUANIAN DAILY FRIEND

UBJCAGO, ILLINOIB, PENKTADIENIS. BALANDŽIO (APRIL) 18 D.. 1919 M.
aa amxm»-<XAaa Mirrra manto h, ma. M cmuon. luanoia ranča mr. act or narto k t«n.

'BOLŠEVIKAI PAEANOIUO 

JĄ PIETINĖJ RUSIJOJ
AGENTAI IEŠKO BOLŠE

VIKŲ LIZDŲ

I

Bolševikai siuntinėja per paštų 
daug raštų

Dėl anglių stokos sustojo 
traukiniai.

SECOND EDITION

Šveicarija pripažino Vokie
tijos valdžią

Indijoje sukilimai; vietomis 
paskelbta karės stovis

BOLŠEVIKAI NAIKINA RY
GOS BURŽUJUS.

INDUOJE PASKELBTA 
KARĖS STOVIS

Išy..bena salon ir palieka be 
nieko.

Tas padaryta, kad numalšinti 
sukilimus.

Paryžius. Imi. is. 
gauta žinių, jog bolševikų gau
jos imžanginojanėio* Kritia*. 
aplink Juodųsin* jure*, ir Ga
licijos fronte.

Krimc jie (mentę Simfero
polį ir dailų. Dabar grumojų 
Seva.to|Milhii iš šiaurių ir ry
tų šonų.

Dėl to miglų kare, laivai, 
matyt, turės apleisti Sevn.to- 
|*>lio uostų.

Ant Galicijos bolševikai ei
nu pirmyn Dnirstro paupin. 
Pranešama, kml rumunų armi
ja visu tuo frontu atsimetan
ti atgal. Atnalo. km! rumu
nai apleisiu ir Besarabijų. kuri 
smarkiai |iali<**1n ladševikig- 
ttm. Ituinnmii 
prieš htilševikm*.
užtektinai amunicijos.

Tai(*(uil bolševikai deda 
stangas pri.ibriaiiti prie 
tinta Prūsijos. Bet jiem* 
ncpergerinUMai sekasi. 
I.ietiivų prie Prūsijos jie
gali prieiti. Per lz*nkijų irgi 
neįstengs to (atdaryti. Xes 
lenkai dangina savo karino- 
menę. Tų |Mitj daro ir lietu
viui su latviai*.

LENINAS IMĄS TARTIES 
8U BURŽUJAIS

(ui

ŽVEIOAKUA PRIPAŽINO

Tu žingsnis padarė nepapras
tų įspūdį.

Bern, Imt. IR — Aveicarijo. 
federalė valdžia nusprendė 
(ui|mžinti naujų vokiečių 
dzių. (ateinindanut tuo. 
Mririamųjin .u.irinkintan 
kiliuli praveMa legaliai.

L Ta. Šveicarijos valdžios nu 
sprendimą, čionai |»litiškoM- 
>fer we’ padui*'* it<*Įviprn.lų ja 
pmlį.

vai
kiui 
rin-

TURKIJOJE PAKILO BE
TVARKE.

Žmogžudžių gaujos trankosi 
PO M

Londonas, Imi. IR — čia 
gauta žinių, knd Turkijoje [*a- 
kilo didelė betvarkė. Prasi
dėjo vidujiniai šalies suiri
mai.

čia spėjama. kad trumpu 
laiku gnli atsinaujinti krik* 
ėionių skerdynės Armėnijoj*.

Y|mė Smirnoje didžiai in- 
tempta* stovi*. Tenai turkai 
ir graikai kiti kitiems šoka j 
akis. Ta* imt vvikiasi ir ki
tur.

Aplink Konstnntino|Mi|j ir j 
kitur trankosi žmogžudžių 
gaujos. Gyventoju. Jo* apl 
plėšia ir žudo.

Simla. Indija, luil. IR. — 
I„įkorė ir Amritsnr apakri- 
vitrasr (mskellita karė, stovis, 
anot oficijnlio čionai paskelbi
mo. Pnskelbiita* sakoma, jog 
gcnerali. gubernatorius ka
rės stoviu ĮMitenkintas. n*-, 
gyventojai fmkilę prieš šalie. 
autoritetų tuo-e apskrivinnee. 
Prasižengėlius tris tam tikro
ji komisija sulig s|a>eijalini 
skirtų Imlijai karės (statymų. 

Sukilėliai iš lalutytuvų bom
barduojami.

Ibtlttmlžio 15 dienų mieste 
l'unjnb prieš sukilėliu, jukino 
budu nebuvo galima prieiti. 
Tad privė juos ]*aiuiiidota lak- 
•dytuvai.

.Minia užpuolė imsažii-rinj 
traukinį ir apgriovė Gtijran- 
wala geležinkelio stotį.

Iš l-nbore tad prieš sukilė
liu* |«.iųsta keli Jakunai «u 
lakslytuvnis. įtikimai jmnmtė 
Ismtbų ir šaudė iš ktilkasvni- 
tlžių.

Daleli nerimavimai ir l*vt- 
varkė siaučia mii^v In-lbi i| 
laiboro. Apskričio komisijo- 
nieritis kreiptai j intekmin- 
gunsiu. gyventojus, kml jie 
perknlls-tų kitu, ir atidarytų 
savo krautuves. Kitaip, val
džia imsi, (triemonių. sakė 
komisijonierius.

•eši žmonės užmušta Kalkutoj

Balandžio II ir 12 dienom 
Kalkutoj buvo smarkų, suki
limai. Prieš sukllllsllt. (ui- 
šaukta kariuomenė, (i sukilę, 
tini užmušta ir 12 sužeista.

iiv|ai*ilaikų 
m> neturį

Washtngton. Imi. !R Paš. 
to* agentai čia < me.-i duria* su
sekti lailšerikų ir anaivlti.lų 
lisuluM. kurie via |*-r )mštų 
siuntinėja visokiu* savo išda
vikiškus raštu..

Iš jų -iltnėmmii raštų suži
noma. kn<l kaip vieni, taip 
kiti Itettilrai veikia prieš šalie, 
vyriausybę. Imi savo kažko- 
kiu. sovietus. Tie sovietui 
siuntinėja vuatkim atsišauki
mu*. nžadresuot u* darbinin
kam*. fermeriam*, kareiviams 
ir jurininkams.

Ant savo siunčiamų raštų 
bolševikai teėiau n<-kuom*-t ne
pažymi savo adresų.

Fe*b*ntlini agentai apsiėmė 
ir Ia to juos surasti ir vistu* 
išgaudyti.

UFOJE BOLŠEVIKAI NU 
ŽUDĖ 1,800 ŽMONIŲ

Nužudytų tarpe yra 400 
moterių.

TURKAI PALIUSUOJA 
MERGINAS Iš 8AV0 

HAREMŲ

IAĮfew York. Imi. IR 
Konstantino|K>li<> praneša um. 
Itad turtingesnieji turkai Iš 
MIVO haremų |>alimwuoja tuk.

i«mių fiH*ręifim.

Londonas. I«al. IR. — Iš Om 
.ko afirijalianM rateliam, 
pranešta, kad mieste l’foje 
bolševikai nužudę IJWM> žmo
nių. taip kurių buvę 44X1 mate 
rių.

I’fa yra svarbiausias mie»- 
ta> Onmburgo apskrity j.

VI*T
kn

|MI- 
ry- 
ten 
•’er
IM--

TAIKOS 8UTARTIS BUS 
TRIJOSE KALBOSE.

Paryšiu*. Imi. IR. Taikos 
konferencijos tarylin nu-pren 
dč taiko* sutartį pagaminti 
trinti, kalbami*; angliškai, 
pranctuiškai ir vokiškai. Ta. 
daroma. kml sutaupyti laikų, 
kuomet bu* tariamasi su vo- 
kirviai* atstovai*.

Berlynas, Imi. 17.
dienų Ikivatij**- Mt.-limje M u 
itit-li.i vnhlžio. kariuomenė *n- 

i.irėmė .n ladšcvikai. tu* cvn- 
trnlinv geležinkelių stotimi Į 
Tito metu ladševilcų ptt«ėn l*u-1 
Vo |U‘rėję. pinim-i. |a-.tinin- 
kų puikiu*. Tad valdžin- ko-, 
riuoiuenė buvo įveikta ir bol
ševikai mi tn vtdnndn pradėjo 
niie.1** terorų.

Itrim.«wirke M*kn luti.u. 
kraujo praliejimai*. Holm.tnd- 

Į t**. Sdiaeningvn**. B*H*r»»nn** ir 
j kitur jurininkai buvo Mi.irė. 
inię .u įlariiininknis. Daugeli* 
i žmonių nžmušta ir .užei.la,

Kaiknr miestų pili<-*-ini |>a 
gellh'-jo jurininkam, pliekti 
lu>lš**xikų Mikiir-tytu. darbi
ninkui*.

Ernnkfnrto geležinkelio vai- 
*lylm |ia*kclbė. jog (m>*ažieri- 
niai traukulini Mi.|*iidii<ijaiiii 
mažiausia florai dienų <lrl .to
ko- anglių.

Tu* |>at yra ir «u kitai, g**- 
Iržinkcliai.. Tai vi. |tui*ek- 
mė* ilnrbininkų -treikti llnltr 
kn-ykloM*.

TAIKOS SĄLYGOS ANKS
ČIAU SKELBTI - 

BUTŲ KLAIDA.

Bolševikai šaukiasi pagalbon 
kitas sa v o f rakc i j a s

Copcnhagen, Imi. IK. — A- 
:mt prum-šiiuų iš Maskvos. Išr
itinai* *ii Trockiu nutarę kn*i(t- 
li«-s į buržujus su tikslu ir to- 
lr--n'.i.'* (atsilaikyti valdžioje.

Nailonui. juslu ima nttolnn 
kinu atsinešti į kitas *ori;a*i- 
»tų frakcijas. i<-šk*»lami *an iš
ganymo.

Stovi* P*-tiogrml<- *U*r Inb- 
jam* (maršėjo nuo tu įniko, 
kuomet lm įvyko pri*-š bolše
viko* sukilimai. Vasario mė
lt--u P<*trogra*l** buvo SSJMkl 
įnirčių. IL-t sau-yj buvo 123.-

PIRKITE KARES TAUPY 
NO ŽENKLELIUS (W.S8) >

METAI-VOL. IV.

VALDŽIOS KARIUOMENE 
ĮVEIKTA.

ANTROJI LAIDA

NUGALABINTA 17 BOLšB 
VIKŲ AGENTŲ.

iJie suokalbiam atiduoti 
šėrikams miestą.

Londonas, imL 17. — Prem
jeras Llovd George vakar kal
bėdamas imrlamenie (atžymė
jo, jog taikos konferencijoj.* 
vi* tilmlsini nutarta neskelbti 
viešai taikos -ųlygų.

Nes toksai išanksto |*n*kv!- 
bimns butų didelė klaida. Tu- 
duotų progos priešininkui <li>- 
k usuoti ir imgaliau* |mke|'i 
stiprų ir l.-reikalingų |M*i- 
priešinimų.

Dariai atstovų opmūvijos |v- 
tleri. |>a ris mente, B'illiam A- 
ditm-on. apie premjero kailių 
taip išsireiškė;

"Premjero kailio buvo iš 
kalbinga. Is-t pilnai nepatenki- 
mini i

bol

Archangelskas. Imi. IR—č*ia 
sulig teismo nusprendimo nu- 
galabinta 17 žmonių. kurie .u- 
sekti suoknlbiavime į m vest i 
Itolševikam* gnrnix**nų ir Sitų 
miestų.

Apie tų via |ut skelbt a lieto, 
rti-ų ofirijnlimn laikraštyj.

BREMENE GENERALIS 
STREIKA8

Eina stipri kariuomenė prieš 
Bavarijos bolševikus

PRIEŠ MUNICHĄ EINA
STIPRI KARIUO

MENĖ

ŽUVO MŪŠYJE MEK8IK08 
REVOLIUCIJONIERIŲ 

▼ADAS.

Nori išrūkyti iš ten bavarus 
bolševikus

Berlynas, luti. IR Itnvari 
j**- valdžia darbuojasi išnatt- 
jo pravesti tvarkų savo sos
tinėje Muniebe. kur |»astaro- 
mi. dienomis bolševikui buvo 
.tikėlę baisų terorų.

Anot Tagvblnttn. valdžia 
prieš .Mliniebo bolševikus -itin- 
•’-ia stiprių kariuomenę su 
motomis. .Iktisvaidžinis 
minti mėtyklėmis.

Aplinkui visų Mlinielių
traukiama skaitlinga kuriuo- 
menė. Kuomet jo. užtektinai 
lm* siiga>M-ntn. tirnimd prasi
dės ataka prieš Isilševikus.

Munirhns didžiai nuk<*ntės 
nuo Isdševikų padūkimo.

ar- 
ir

mi.

— 
VOKirTUAI BUS NUSTA 

TATAS LAIKAS FAT 
VIRTINTI TAIKOS 

SĄLYGAS.

Bremen. Vokietija. Imi. IR 
gaivalai 
et reikn.

■lidžiule*

Čia liolševikiškieji 
pllskel Is- 
SI r*-ikn- 
dirbi uve. 
uėjitnų.

Garo ir
lem* - kulka'

getlernlį
I III liet ė
ii cnt Vakarių važi-

elektros šviesų »i* 
o|**rm>jnmos.

Korri'antinopolio likimą* 
nežinomas.

Jis mėgino sukelti revoliucijų 
, prieš Carransų.

Xrm r«-

Mexico City, l«nl. IR— Aių 
di*-iių .Meksiko- vaklovai* skai
tosi tarranza. Ji* yra šalies 
|irezidentns. Jalų pr>-xidentan- 
jant visoj Meksikoj suvaržy
ta iai.vė. sukilimai prieš jo 
valdžių nea|>si*toję. 
myli*** visoj šalyj.

Meksiku mylintieji tčvinal- 
nini išblaškyti |*o visų margų 
1*0*1111)). Ib*l jie ir svetur bu
liumi nerimsta. Ieško priemo
nių. kad kokiuo nor* budo U 
Cnrrnnio* ]*av*-ržti valdžių ir 
šalyj pravesti reikalingų tvar
kų. . T .

Tar|*e tų ištremtų Mekslkoo 
lėvinainių buvo senas gen. 
Ilbim|imi. šįmet melų pradžio
je ji* viešėjo Suv. Valstijose. 
Paskui imslapčia iškeliavo 
Meksikon. kml ten sukelti re
voliucijų ir išgella-ti šalį iš 
anarchijos nasrų.

<‘•10 iltibar iš Vera <’rnx gan
iu žinia, kml Carrnmuts ka- 

, • iuomi-fu- m-toliausin lo miesto 
-usirėmitsi su buriu r-votinri- 
jonierių. v<<damų generolo 
llltimpml. t'arranzistai nuga
lėjo ii'Voliiicijonicrius. Žuvo 
-u anai- ir minėta- m-m-robtK 

M**k->ko* laikraščiai m-o- 
tmi *teug raš*'- api<- gen. Blan-
■ |llel>* sllkeliailU) tevoliurijų. 
Suk*'-, kml jis turį* Ju/KMI ar-

■ inijų. ktiogeriausiai išrengtų, 
vi-aknom n|irii|iin1ų.

Tun tarpu dnluir im-irodė, 
kml ji* veikė mi ne-knitlingMO- 
ju tm-k-ikonų buriu.

ltlnlM|iiet Meksiko* p regi- 
■lelllo lliierto kabinete buvo 
premjeru. Ji- ėjo 71 metus. 
Kltuomel Ji- laivo (n-isiib-jja 
prie mtžtidymo Meksikos iųi- 
|s-rnt»i imt- Mak-imilijano. '

I

dar

AnotParyžius. Imi. IR 
laikraščio T**uip-. taiko, kun- 

|fi*nneijn» tnrylm galutinai nu- 
-prendžiuri nelaukti neapri- 

' limito laiko. k**l vokiečiui nt- 
I -lovai (mlvirtin. jiem- |hi*Iiio- 
tų laiko- Mitartį. liet tu atli
kimui Įuiduoli nu-kirtų laikų. 
Nutarta Imi. kml ligi gegužė- 
15 dii-no. vokiečiai sutartį 
(att virtinių.
Taipiud nutarta, kml kuomet 

vokiečių nl-lovai n*vyk» i 
\5-t-aill*--. tuojau, ten |«* 
kiie-ti ir Au.lrijo*. Bulgnri 
j**- ir Turkijos nisiovn*.

Nri Tttrkijro. m-i Kon-ltin I 

ltm,|iolio likiom- *b*l m-šlle- į 
ma*. Tini žvilg.niu <hir nieko i 
nmutartn. \rtm*nijų norima' 
pavroti Nuv Valstijų globot į

Galutinai nutarta kairįjį ii 1 
Įiė. Illiim- krantų |>alikti mi , 
litarim-i <»kti|*n*-ijui p**r T*' 

im-lų.
Albanijos luikino- valdžin-i 

atstovai rriknlaiijn Albanijai 
pri į aiži n I i m-priklau-omy l*ę.

BALANDŽIO 18 1916 M.

KARALIU8 FERDINANDAS 
IEŠKO PRIEGLAUDOS 

ŠVEICARIJOJE

STREIKAI AIRIJOJE.

Japonijos sostinėje mieste Tokyo japonų damonstrecija prieš mikado ramus dėl risuo 
tino bal-avimo tMstu.

Dublinas. Imi. 17. Lime
rike -ukeltn generali* -treikaa. 
Uždaryto* viso* dirbtuvė* ir 
krauluvės.išėmu- tualeto krau
tuve..

Mililarinė valdžia mieste pa
skelbė karve -torį.

Mieetr Cork irgi prasuieda 
renerali- darbininkų streiką*.

Visi Rašyfytes po Lietuvos Nepriklausomybes Peticija! - -
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“DRAUGAS”
Mtavanua milt nuniro 

mitu tmlv Kerta raan *r 
muroAa rt ru i-aina co. is*, 
lt** V. Ull M . rbrto. Ullso*..

tkkms oi- *i iMiunioi
YcM* ••••• «•««••• ••••••••- S*»-©0

Mr Mnatha.........................................S3.«W
tSAtftu®......................... S2 oo

At KKW1M>T.%MM A tnl’T 
Adtrrtt*tnr mira apf4»*«ita«

melai*. kaip tai nuolatai bū
va politikoje, jei |i*čių Sųjun 
gą neĮuiver* neteisingo* pri*- 
|mudėjų jH>litiko« ohalsiu, tai 
galima tikėti* pa*i.*ekin>o.

liet jeigu tų graži) dalyki) 
laigrieta veidmainiai ir politi
kui. lai jie tik |uulaugįs bur
buli) ir triukšmu ant žemės.

SEIMAS.

ULV11H klTtlIKV l»ll-SRAUTU 

“DRAUGAS” 
IU*aa muk MG uMKK.

IUI.M MI.|C«|«*X KAI>%: 
IMmmb .................... . .
n>Mi M«tv ...........................................«**•

ohAjai i-L-ina. Mi
ku *4ia i«sai u/ygaayrua «|nn«« nt 
■ uo Naujti Metų. S'»riDt u
a4rwg viiMita r«'tKia >ri««i|Ht ir 
®4rt*u« • •«! m-t .Itš* • m t U Kt»
lun< br . , . • »i..n t »• t. .*

BflaA statai i !•*. ’ti.Mlų

Pramonija ir Patri- 
jotizmas.

lin-inašl i* ••Lietuva" 
sii.gni )«rašė, ka*l Itrokluiiie 
•-■■i simnityma* janlaryti gry 
imi lietuviškų avalynė, dirli 
luvę yra |K*rdaug neatsargu*. 
Jei lietuviai statys taisyklę

. • tHfiUii1**iii i -nvi*

Imi bVi*liiiitniK*iiii 
tni-yklę nepriimti

t-l

“DRAUGAS-’ PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago, III-

Tikėjimu Sąjunga.

Imi ai.'ilini SŠIlHi 
knllmuut ir kkiulv
darosi, is-* klausima* y m |*ai 
nu*, ramumus kyla ■* Miniai 
šyiuo tliiejt) skili ingi) ilnigtų: 
tiesu* giy nuilsi ir ditilst 
bendruiuo.

Ka* louslylų -utimiii Tik* 
jiiiių Sųjįihgų taip, kml l«* 
Sujungi t* *1 stoi ų įtaisai inuis 
|>asidnt ilų:iug*tesi*i- ilz Im* 
taus prilikuisia- li*-*n*. iiiIki 
spręstų kiii|> reikia liii-l.-m* 
bslžiai suprasti, ta- vieloje 
Dievo aiitiiriti'io |*a-imyių 
žmogiškąjį, ta* u|>gai-iuių ka 
te katalikystei, ne* ii lni-tmi- 
apri*i*kimiĮ |iiiĮ<iizi*ia Hi*i** 
Žtolžia II' I* g til I Ii* ■ •) lietoji 
statyti .i* b*w«»ti.i iiii-p’• it'iimn.

Tuščia y im vilti*, kad ii*i 
kili likt jii ru -n-i k al-izmiėlų 
aivo iiiiif|is«ion ir • it-. * len ■ Ii, 
mi kata|iky>t*

liet tat i i-.i Im m roi-kin. 
kml Ti!., linui >.i.1 mi.'.i neltnlų 
galima. Jei ji lirai ištu-«ų i 
vykti, tm imi i*—iki*t| i til.* 
jiitm ir dur.i* t..i*yklni mi-la 
ty nu*. įsi į 
aiškinimų.

X*-:!.. .ui 
!į sujungi* t 
Velk ViMSII* 
jotu* yru lo-imm- nzdi 
lavinti žniun* *- u ipi 
jau-ttiti-. Ii-lti aug-iyi* 
n]išlietą. -tiprillti lute 
Tuo- nždm imu- kalti 
tientsisaki* pililyti su 
Ml kitų tlkėjillll! Ill-tol 
lui orgamnu įjuini .

lu'iufrn. it-,*iii- t,'l 
reikalu* yru taipgi km 
bedievišku tanai i'z.niu, 
eina liegėdišklit ir til 
griauti nl*-> 
nui- žimųi"

Jeigu 
Su t m t * *

i
U'lFlMU* 
Utlt S«*l 
Hitih >

Hi*i• * npi>'■ ~kuti«

• ii ii 
Iii 1 In.Ji TmiiI tj 

bi.iMii Inu
1 K

Imi
Ii

r

Tn

«» t
Ii

J.i

.-pi iim'i
• illllltlll*. 
Įui-laty* 
lietuvių. Tokio siisikiilimo |ai-
M*kinė*nu* Lietum i»|*a*i- 
ližių u u -.

Dažninusiai žinotu* užvete- 
litini liauju |i**Iih* iMnigų. it**- 

|s*i labiausiu i rupiausi Lietu 
io* leikahii*. I***i žino, kml 
tėvynė* iticile* dvasia yrn In 
Imi pakilusi žmonėse. Tingi tų 
li*-liny*tė* pnkilimų nori su 
ii.'<ii*I<>Ii mko (staigų :<p'-nr*i 
niliio likslnm* žiinmė-s. Intv.i 
-i.ji toli nu** tėvynė* reikalų 
ii jo* r*l|"*.*čių.

M-- |tiiikl**niei-iii km pių m* 
'■ip*m** ii m*k<* jiem* u** P" 
mėtinėjiitih*. Tik o t rinksim*, 
kinį sukėlė, jų simuiuyniii*. 
inuiliie progų priminti tani ir-
• i:,iii« pudingo |Hiti ijoli/.nn* 
taisy kl***.

I'ii nuli iii** taisyklė: iiipiu- 
dniniesi savo pranionijo* įs
taigų prilmkimn. ii**l**i*kinu* 
ol>:il-ių. -kaiidz.in kitom* tau 
lotu*.

Antroji taisyklė: žinokime, 
kad taulinm jmisinų sukilitmi 
laiku. |iranioniiikai išnaudoja 
tuo- jaitsinll- giyiuii usnį* 
niaiiis tikslinas.

Tretieji taisyklė: savo tur- 
luivitiių tėvynei ki**ipkiui*' 
tu,p. kud ji* nekenktų mų* 
imu iv* uj pramonė* įstaigom*. 
I***l -uiiioi.iiiiė-. kad ji* n*-l*u- 
l'.i įrankiu tom* į-tnig>>m* rėk 
liuiiiuoii.

Seioo>'|e Inllo ptl*zt*ll*: m* 
mi-eehtiir -n* m profmti*. Ji* 
ii'iškiii: ii** maišyk šietilų 
dilinti) *il k:i-di**iiiiimis. S**r» 
luinai nuli- l* iyn«.i nėra šven- 
t«'*tyl»*. Is-t ji* yra daug atigš- 
te-He. iii-h- už l.iluii girinių 
P* tnunijo- -lipt itiiiiių,

I* lipiu k utie* k lindi* ilginusiai 
tlliėti lietui i.ki* pramoiiiju* 
t**ii'-.|i. k'i<-g>'italtsiio ja* te* 
ii. I itm*iptinii-i.ti jų* | aieitili. 
Is t pt-kilkiltie tų durie) mi» 
uugšiHst tarnai im** Iet y nei. 
kml n 't tkenklunie nbleiii.

RED ATSAKYMAI
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Penktadieni*. Balnn. 18, 1919PO MOKYKLAI
Uit!—I i kaiHMlr. Iffllllya ir l * l)« |*rrtaa H

•a ***«■ apetitu mu* tKsasvmci |w«m* Im> ssaukfti tnojMM
•■<11 ir gR**tati U« stabka* |u» runka lutam*■< usl lur*Al 4lAil| 
|Mė«1 ir dklrtl k«|talH| III TTlAt-M T tMX>X<M tr «vr»» »nta*Mo ku
ru nrfvtpnsKtai >4uu»m** m« ihuuta.

kssip Laika uJIv-sika shissv rtrkuli**, krl UMskluuMa lai kt*<wrui« 
ar p»-takia- rrlkia nis|>tMil asstMl % alku*. (AHsrui taip
•41 a- m-ilnjau nuum kiaušai «tar talku Uulama-j.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
VISUUENBi»us, nrpasiiiauikslaiui jų pri- 

tyriliuii*.
XeįtariiH*ktiu>- vieni kitų, nr- 

|*i 'kaišiokime nebūtų daigtų 
vieni kitiems. Is t veskime at
sargių (Kilitikų.

Seimas ir Tautos Valia.

Seimas yru galingiausias 
Tautos Valio* apreiškimas. 
Gal kito* tauto* luti galinge*.- 
uių pi ieiiiouių savu valiui |>a- 
nelyti, le-t nu- neluriiue. Mu 
ta gidingųja piietnoin* turime 

iii* Ją |udaiky 
kum- (Htriam svarbiaiisiain rei 

| kabli.
Kui ka* mų- likimu* sini- 

tosi. M-s į tų žiūrime. Mus 
tauto* troškinta* yra žimnnas 
i i*aiu |>u*uuliui. Tie. kurie 
mus likimą švaisto, žino taip
gi. ka>l im*s savo troškinius 
galinu* |«tremti seimo jiegu- 
Jei nie* tų Seimų (mvartosi 
im* pirma laiko, tm Seimo įtai
sas bus knip šūvis |>uleistas j 
orų. Mus priešai tada galės 
iiiuiiis kenkti liuosai, urs ji** 
žilio*, kad daugiau šūvių mes 

kad nms priešams 
jau nėra ko bij*itis.

Vilnį seimo šalininkai atsa
ku: “.Iii* lauksite Is- Seimo. 
kol l.ii-tiivus likimas tn|*s 

**01:111* kenksmingai uu*pręsta*. Tadu 
juu m*i Selina* iiv|Mijiegs to 

1 iiutariiim |ieniiaiiiyli, tni Ims 
!knip šūvi- guikiui |ials-gus." 
Ib't tas protai imas yra ne
teisinga*.

Mus Sciinar l»*abejotiė*s vir
stų revoliueijiniu Seimu, jei 
mų* tėvynei Imtų (mduiyta 
skriamla. Jei dėlto net neva
lia Imtų seimo sušaukti, tai 
Scitmi trukdym.i* luptų sunau
dota*. kni|K> priemonė ir levo 
limijos gaivai*- |ia*iduugiiitų 
beveik milijonu lietuvių.

I.leluvos liepi Igllllliybė ir

butu i*e|ir»tincn. 
I.ti'l m***> turime 
ir kati jų |*ai at
kilki ienų, kuri*1 

liepi igulim ls..į
iH-ušiuk !"!K,r-;

Hexiuri'*jillMb

i?-

atsibuvo 
Tarybos 

Yurke. 
svarty ta

tunlsl |*u

K.itMiigm-l 
u|*ra«Į lūs.

tą
m- .h kiny- 
HUtnt iilHM

k>4 T. 
m )>J

I

V

1/

TAOPY 
twsn

(l'aliaiga)

linkti dnr kuri nors galin
goji imsiiulm vieš|>niija guli 
(tubnndyti savintis birtuvų. 
kaipo savo dominijų. I'iotes- 
llll prieš tų Ule* IHIVUlIiiSlllie 
Neimą. Kol ta didžioji vii*š)*a 
lijn nejuisakė* *niu num (tusi 
suimti Lietuvą, tol proti-sluo- 
•i prieš į.y 
It«-l ji žilio. 
Seimo jiegų 
Ii,MUK* |ille*
užknlų* imi* 
Tokiu taniu Seniui* 
ta* įsi |,rii>*iigin* jau yra mų* 
l:ii«ie» niigiiiejn*.

Kilm* laikui* dldese* n< - 
pntiji** nežiūrėti) į Šeinius lo
kių innžų tautų kaip l.nduvn. 
ta'l šiandien jo* žirni, ne* ži
lio. kml išdidus
tik padaugintų jiem* negeis
tinų gnu alų stipry ta*.

Kodėl ne urnai seimas.

Iitdiiignji įimtos valios
reiškimai, kaip visuotinieji sri
timi aitai visuotinieji streikai, 
turi Imti protingai vartoja 
llll. I’i-itankiai juos sušaukiant, neturime, 
jn netenku savu jiegus. Tą Ia 
Imi nešimai prirodė* Rusijos 
atsilikimai.

Sjudių I, .-iil*a .">• dienų 
l;*l*’l Rusijoje įtiko l 
.streikas. J » (uisiroilė- taip ga 
linga*. ka*l varas Mikalojus' 
Antrasis apskvlln'* koiistituei 
ją. Tą politiškų streiko gaiv
ia* panuitė* M.rijidistai ir |hi 
taimlė* ja pavartoti S t’Jli 
gruodžio tu Įutėiu imtų. Aįs 
Sviestn-ji lliisijos i i*ut,in,*11*'* 
Žmones. Uliiversltetll praTeso- 
risti ir didžiųjų laikraščių ruš-' 
liniukai liamlė* |-*rkalla*ti nori 
...•distų indu*, kad r.'keltų srei- 
k*> |H-rtaukiai. nes ji* gali dar 
Intli reikalinga* ateityje, liet 
Ihirbiiiiiiltii At-tovų Taryta 
įSoViet ICiiIhm *, Ii |l ‘ ‘
in*|mkliiusi*. Streiku* •> gruo
džio įvyko, ta-t mažai teturėjo 
jii'go.-. Xor* prieš savu jsiti- 
kinimiis. lik dėl vieiiils** (at. 
laikymo tą streikų |uirėiaė ir 
tiit«'ligi*iiltj)** va*ta*. kuri*- Im
k, pilniu laiko pasakę ju 
tankslllillKUIIių. Itet to Iieužte-1 
kl*. Apie užgavėnes liftui įlietų 
siH-ijalislai apgarsinu tr<**ią 
streiką. I a* jau visai m*|ia*i-
• ek**. III** visuomenei tavo nu
sileidę taip tankiai vartoti 
taip dlilele* kovus |»l|.*1l|<,|i«-s. 
ją li*a geliu mate vidujinių 
dalykų in:iii«1m* I*. A. Stoly* 
piiui*. I'et ki-li'lą mėnesių jis 
prireug*'* įtaisų smūgį laisve* 
koiolojai'i* “ t:»l| |ir|ios llftlli 
m. t.i|e> išvaiky tu limijos Du 
ma. Tu pai ni diena lapo ups- 
lu lbti imuji rinkimų įstatai.
• illig kulių diiirjMriuai. prn 
tnoni'ikai ir valdininkai t*uėpi 
gmili I'iiiiioj** ilntigiiiusiui lie
tu. IKinkyto* Hune** atstu 
įai. tarp tų ir nuisiski* u. a. 
J. Kiliuliu*, susiimi, u o Km. 
Imulijo.'.* INihui.. n j*.* i*ue*l<* 
Vyptiti lYiluirgt u |*u*kvils* 
ii*nlni! *'i> d. . l*u**JoJe, St*,.
l. ,puui* |*i*ijuuke i* jų. Vi- 
suoiis'in- n*’|wkliiu*ė' streikuo
ti d* ho.
lauku, 
jog » 
kel* 

I karta 
fuiint 
knmitel* 
ptiniimi 
AnT. I kirk

I

hfaitfvv priklntiMj l<UU

I

knd juu tat kuilį |u*r- 
llgmimi imsirūdė. 

meijalistai taip lankuti 
llu*ij«j«* streiku* riebu, 

-ij. <.*%,* |t l'uryžiaus 
* ('«*i4ltah«» rmuliuriju®

TiMHtu 
<11 h’l\u

hikn |MklVb tmv

J išarėsi

Uiti* I H1
flirtui

t

diplomatų. I«l nuo t«* uepri- 
rulmy lu* ir lliicvė* priklauso 
ar lietuviai Ims rainu* nau
dingi piliečiai, ar revoliucijų- 
liieriai.

Mes pilnai užsilikime Ame
rikos Atstovais Taiko* Kon
ferencijoj*-. žniodumi. kad jie 
mums skriaudos milą rys. o 
užtars už iui)i> neprigulniylię. 
IJet m* viriu.* Amerikos atsto
vai dali vii uju Taikos Konfe
rencijoje. Ten yra ir žmonių 
visai neprielankių mums. 
Keik, kud mes Aun* rt kiečiam* 
duotum** j atspirtį. Tų mm da
rome :itul<sliiiiii Seimų ir ža
dėsianti jį (atdaryti revoliuci
jos įrankiu, jei vietoje laisvės 
gautume vergijų. Amerikos 
Atstovai gali sakyti mus lais
vė** priešam*: ••Gerai, jų* no 
rite imvircti Lietuvi). Im-I už
tatai me* lurėmme užmokėti 
neramumai***. Amerika lo m*. 
UŽ*i|M*lin*.

I.'uiln. kad šitokiu* daigiu* 
reiktu lasyti, knd tuųa politikai 
nesupranta jų In* (atsakytis*.

Itainiidžm 10 d.
Amerikos Lietuvių 
suvažiavimas Xew 
Apart kitų reikalų
Amerikos lietuvių Seimo šau
kiant klau*ima*. A|N*varšrius 
šį klausimų v i*a|iu*i*kni. vieii- 
talsiai liko* priimta M*kuiiti 
rezoliucija:

Amerikos Lietuvių Ta 
ryba savu suvažiavime. Iii 
>1. Ilnl. l!H!t. Itallimoie vie
šbuty j*-, Mm Yorice. pla
čiai svarstė* (Hilitiškojo sei
lini sušaukimo kli,usiiną ir 
vieeta'stal pripaž.mi di
li, uiti*.* r *k.ii*) i. nuiiiiogui 
ĮHivurtoti visa* galima.* du
ras ir naudinga* priemo
ne.* Lietuvos nepriguliiiy ta*i 
išgauti.

A’.ID.LYt,/ visai nesenai 
buvo antrasis |silitiška* A- 
iiivriko* lietuvių seimas:

A'.l/Ž.I.Vtė/ toki* seimus 
y ra galingiausia* mums 
prieinamas tautos valios iš- 
rciškiiiuis:
K.II/AMil ]M-itnukiiii jį 

vnrtujunt neužtektinai di
deliem* tiksimus jo vertė* ir 
reikšmė* gali sunuiža-ti: kaip 
tat mntntiia iš nesenų pri
tyrimų. buvusių kilosi* tau
tose ;

A'.iD.I.YCė/ viena kariau
jančioji puaė gali artai |>a- 
sisakyti musų nepriguhny- 
ta’*s iH-pri|Nižįstaiiti; urlui 
dalį lietuvių apgyventus že
mės priskirti prie svetimos 
vieš imi Ii jos:

A .I//.I.YG7 šitokiam** |«a- 
i**juji* visugaliugta’i-ū** tau 
tos valios išreiškimui — 
seiliui* liu* butiiuii reikaliu- 
gils:

A .ID.LVr,/ nn*s negalime 
eikvoti savo ji<*gų pirm lai
ku:
TtHiEI. Amerikos Lietu 

iii) 1 nrytai sutariu:
L taikyti savo jiegas 

prirengtas galiin-itini iškilti 
iiiiin-tnui |*uiojui.

2. Seimo šaukimą atidėti 
iki tam imvojui |Mlsirodniit. 
ir

3. Ihibartiiiius tautos rei
kalu* aprūpinti kitomis mu
sų gnlyla-j,* esančiomis prie
monėmis.

A. L. Tarybos Kaitinę

ŽIEDŲ PARODA.

BUTKRNUIBKES©

NUO ADMINISTRACIJOS
GALIMA GAUT MU8IPIRKT

Gavome naujai Kleistų lae- 
tuvos žemlapių (mapų) Kiek 
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietų, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas

temlapio didumas. 27 coliai 
pločio ir 37 coluu ilgio

KAINA—41 00

Tarime taippat knygebų "In 
depeudence fnr kbe Lilliuamau 
Nattan" (angUMtai)

KAMA 50c
Vtsiaak viu* tiųskite

DRAUGAS PUB CO 
IW0 W fttb St. Ohicagę UI

ir nupirkite savo ur-rguiU uu Unitu. Alėta** ir Skrybėlė*. 
Vaiki) l'luiiuaiiiut. siutu* ir Kepure* Alija-rius, (š-veri- 
ku* ir Įiamikas. ,

rII Specialiai ita sgvaitf ATTAI 

12c, 15c ir 25c 
verti du ryk tiek

I i -A 11 U U

MES Dl

Centrai M!’* Dislnct B

Garfield l’arke Cliicngoje 
Koiiscrvutoiijiis bute Verbų 
lli*delmje ptusnlejo žiedų (Kl- 
ruda. Ji tusi* iki 2* Italandžio 
ir bu* utidura nuu 8 rytu iki 
IU vakare.

1‘arodyje išdėdama ir išsta
tomu npie 12.UU0 augmenų ir 
H*klų. suskirstytų į IStl įvairių 
rųšių it veislių. Jus visos yra| 
l>avusaim laiku žydinčius ir 
ne visuos)' Chicago* soduose 
ramia mo*.

Yra yiaitiiigų, nepapiastor 
varsos, prnncuuškų liydrn ii 
gojų Italių ir švie«mėlyiiių ir 
kilukių. l-altai daug lelijų, 
tulpnj. miglijos radastų ir ki
tokių įvairiausių.

Prie įeinamųjų durių į Kon 
servaturijos ruimų sustoti ta I 
liariiiktn Orhryilų įvaryls-.

KATALIK DRAUGIJŲ 
DOMAI

Kareivių kapelionu* Kun. J. 
Jonaitis buvęs Krum-ijoje dn 
bu r yru Chieagoje. Rengėjui 

(prakalbų Tautu* Fondo ar ži

guli kviesti j» 
■nu* po Ve*. ‘I

uit
I

Šitas Čebatas
Nešiosis Dusyk Ilgiau 

Negu Kiti
Kodėl .' Užtat kad Goodrich Cebatai nėra dir
bami po vienų šmotelį—bet yra nulieti į Vienų 
Didelį Šmotų.
Užtat yra negalimas daiktas jiems pratrukti, 
nusilupti arba permirkti per juos jų padai 
taip nešiojasi kaip plienas.

Jūsų ėebatų bdos persikirs 
per puse Jeigu nešioji tai 
nešiok geriausius—jie nekai
nuoja daugiau, o nešiojasi 
daug ilgiau.
lUlLalaukm f.sMs.Irt'tš -lh*f*rr%»~ 
Mg "ILaimtertM Mie ** MMl ėitMIM*.

l*ankan<«UaM fmr io.imm luaautut*

THE B F GOODRICH 
RUBBER COMPANY

lis* oll*.

GOODRICH
HJ-PRESS

RUBBER FO0TWEAR

VISI ATEIKITE ANT SO. HALSTED GATVĖS

H. B. STERN
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* APSISAUGOKITE.—
Lietuvių lt. K. Federacija Į dėmei ja pasiryžo trumpoje a- 

I skaito tau už |>areigą peracr-į teityje atnpauzdinti visų lic- 

gėti lietuvių katalikų visuo- tuviškų draugijų, kurios pri- 
menę prieš visokius rūšie* iš- guli prie Federacijos, vnnlna 
naudotojus. ir 1nn* eirknlnru* išsiunlinė*

Gerbiamieji katalikų Įnik- virietn* Katalikų laikraščiam*, 
raštininkai, kalbėtojai ir vei- geth. knnigam*. kalbėtojam* 
kėjai teiksitės ii>-si<lu<>ti leng- ir visiems veikėjams, idant jie 
vai save apvilti! žinotų, kurias draugijas rem-

Pastaruoju laiku priviso ti, kuriom* duoti pirmenybę ir 
daug Medingų lietuvių visuo- kurių saugotie*.
menei draugijų. Nekurto* iš tų Visos doro* ir prakilnios 
dr^tgijų šventvagiškai užsi- draugijos priguli prie Centro, 
vardijusios kokio nors švento- tai yra prie I.. R. K. F'islcraci- 
JI vardu, o savo teikimu eina jos ir kas savaite vis po kcle- 
prieš Katalikų Bažnyčių, nie-lta prisirašo. Bile kokių dran- 
kina likylui ir naikina dorų, gijų R R. K. Federacija nc- 

Kitos draugijos jmlošiškai priima. Taigi, draugijos kn- 
pasiviiuitiusios save kokio nors iios yra skaitomo* Federaci- 
Lietuvos Kunigaikščio nrlm 
garsaus rašytojo vardu, o sa-; 
vo susirinkimuose lioUcvizinų 
auklėja, ui.'kiną t i-ką kas y- 
ra kiekvienam lietuviui šventa 
ir Imugu. eina prieš taulą ir 
lietuviams gislų daro!

Panašių draugijų vadovais 
daigiausia yia kokie nors 
tAftos išgamos arba katalikų 

išmatos. Ir tie vilkai avic-s kai- 
šįje. prisidengę ••katalikyste” 
arba "bcparlyriška tautyste", 
tikisi apgauti lietuvių visuo
menę ir | Misi naudot i!

Tos draugijos trokšta ko- 
daugiausiai reklamos ir jos 
garsinasi kiek tik gali. Ypa
tingai jn korespondentai raši
nėja j katalikiškus laikraščius 
ir landžiojn prie katalikų vei
kėjų. ir kaip kada jiem* Iš
vyksta nežinančiu* apvilti.

Tai-gi. vardan teisybės ir 
dėl lietuviu labo, L R. K. Fe-

VI AIICII1AI IR ATCA |Tada kunigai pertaisė knygą 
RLAUOimAI in AI0A" ’tgip, ka,| maigi kas bendra 

liko:pataisė taip-gi ir vardą. 
ITaip perdirbta knyga vadinosi 

•‘Vadovas j Dangų." Ji buvo 
kelis kartus a]MU«ta TiHėjr.

:: KlaHuimns. Kas gali Imti 
labiau branginamas, ar tauta, 
ar katalikų tikėjimas?

.-t/snlymas. Tauta yra di
džiausia brangonvln- gamtos 
srytyje, o katalikų tikėjimas 
yra didžiausia brangenybė d va 
sios srytyje. Netinka pinti į 
krūvą įvairios sryties daigių. 
Kariai* žmonės iš išdykumo 
ima ginčytis, kas reikalingos- 

t itin ar miegas ar valgis, nors 
žino, kad abudu yra Imtinai 
reikalingu kiekvienas savo lai
ku ir savo vietojo. Taip pat ir 
tauta su tikėjimu. Abudu rei
kalingu savo tvarkoje.

4 Klangimtnt. Kas ištikrųjų 
daugiausiai |«asidarl>avo Lietu
vio* padaryti krikščionimis ir 
kaip seniai tat buvo!

d/saži/mas. Lietuviai tapo 
krikščionimis 13S6 metais, tai

DRAUGAS /

jos narėmis yra pasitikėjimo 
ir paramos vertos. Daliar prie 
U R. K. Federacijos jau pri
guli "*4!» draugijų, kuopų ir 
organizacijų su 441526 nariais 
neskaitant 38 parapijas.

Tos draugijos, kurios gavo 
s]ss-ija)ius iš Federacijos pa
kvietimus, ir yra jau nutaru
sios prisirašyti prie Centro 

■ (prie Federacijos), meldžiame 
kuogreiėiausia prisiųsti duok
les. Tos. kurios dar negavo 
blankų, jei kreipsis j Federa
cijos Sckrotorijntą. 
gauti.

Su tikra pagarba. 
Liet R. K. Fed. Sckr.

vedėja* 
AL M. Račkiu.

N. B. Su visokiais reikalais 
meldžiame draugijų kreintie* 
i Centrą šiuo antrašu:—Fedc. 
racijos Sekretorijatas 1530 

įSo. 50-th are.. Cicero. III.

galės

RYMAI.
1 Khu\iii"i\ Ar ls-gnliinn 

kur gauti knygų užvaldytą 
“Av. Jono Apreiškimai", ko- 
d'-l ji pražuvo!

Atxal<initi\, Tn knyga ne
pražuvo ir ją nesunku gauti 
visose kallsi-u'. neskiriant nei 
lietuviškosios. Av. Jono Ap- 
reiškimas yra paskutinė Av. 
I^š'<> Naujojo (statymo kny- 
ga- m. Slmiiaiidoali, Pa.

. Ibįio nlspaitstas "Aventa* 
Kaštas arki Biblija Naujo 
Įstatymo”. Toje knygoje Av. 
Jom* a|ireiškiinai užima 31 
puslapį iiuo 44*4 iki 494. Tą 
knygų, žinoma *u visu Naujuo
ju Į-tatimu. galimn gauti, kml 
ir “Draugo" nslakcijoje.

!. Klanximn». Ar dar yra 
kur knyga vadinama Bromas!

zlftal-yma*. Tn knyga tapo 
išleista Tilžėje, kuomet. Rusi
joje lietuvių <pan<la buvo 
draudžiama. Ji tapo sustatyta ,
si^g htikiško pavyvlžia. Tnsj.'ra pinu 332 imtų. Jie ta.ln 
luvysdis vadinasi "Droga do priėmė krikštų lie didelio pa- 
Pawdziwego epokoju stnnie- J1 
.nia." . 
Sę* lietuvis kunigą* Marcins-i1 
kis. T<* lenkiška* Veikalas tu
rėjo didelę vietiptisiškutisi 
klaidą. Jis laimi tirštai surinko 
j krūvą daug vaizdingiausių iš 
reiškimu, pnrodaučių nuodė
mė* liaistuuą ir pragaro kau- 1 
čių žianrnmn. Dievo meilė ir pratimo

* **Qe*tinguiuM m-užtektiuai 
pažymėti tojo knygoje.

Jyukurie lietuviai kunigai *“1* *4 krikštų prirengi-, 
ponu ė ištrauka* if knn. Mar ' 

takto veikalo, pridėrlami ne 
„tomu joje ruožų, ir snrašy-' 

lietuviškai. Jų vri-

Lietuvos Vyčių Chicngo* 
Apskričio susirinkimą* įvyko 
Imlaadžio 13 d. Av. Mykolo |Mi- 
rapijos svetainėje, l'hicago. 
III.

Ajmrt kilų svarstymų, pri
ėjo* prie organizavimo Lietu- 
vių kariuomenės klausimo. 
Apskričio susirinkimas tnm<- 
reikale išnešė sekančių rezo
liuciją:

"Lietuva* Vyčių Clilcngo* 
Apskričio deh-gntni. atstovau
dami 7<n» narių, susirinkime 
Imlandžio 13 d.Av. Mykolo pn- 
rap. svetainėje. Chicngo. III., 
apsvarstę Lietuvos p-idėjim.i 
ir fennilinių žmonių pn-ltiiign. 
apsiginti nuo svetimų užplu- 
dėjų. naikinančių jų žemę. tur
tą. žudančių žmonių gyvastį ir 
atsižvelgiant į tai. knd Lietu
vą išlinosnoti gali ir jai ra
mų gyveninių užtikrinti lik 
ginkluota parama, vienlmlsini 
išreiškė priturimą organinio- 
Ii Lietuvių Kariuomenę ir iš 
neš.’- pageidavimų, kad Ame- 
riko* Lietuvių Taryba grei
čiau imtųsi prienamių iš
gauti leidimų Suvienytų Vai- 
slijų valdžios tą kariuomenę 
organizuoti ir gauti reikalin
gų paramą”.

Kadangi lilieralni vi-ni- 
frontais varo agitacijų, kad 
šaukti visuotiną seimą; .siun
čia agitatorius į įvairių drau
gijų susirinkimus. Apskričio 
susirinkimas tame reikale i*. 
neSė sekančią rezoliucijų:
“Lietuvos Vyčių Chicngo'- 

Apskritys susirinkime, sutarė, 
knd Am. liet, visuotino sei
mo reikale pilnai atsiremia ant 
Amerikos Lietuvių Tarytais 
nuosprendžio. kni|>o viršiau
sio Amerikos lietuvių visuo
menė* autoriteto."

Ig.K 8akalatuka* — pirm.
O. Deveikaitė rast.

] LIET. VYČIŲ CHTCACošn

APSKR. SUSIRINKI 
MO REZOLIUCIJOS.

Antanas Linkauskas
36 metu amžiaus mirė balan
džio 15 d., 1919 m., 5 vai. va
kare.

Velionis paėjo ii Kauno gub , 
Šiaulių pav.. Triakiu parap., 
Pabalių kaimo. Amerike išgy
veno 9 metus.

Laidotuvės atsibus panedė- 
lyj, balandžio 21 d.. 8:30 ryte 
ii iv. Kryžiaus bažnyčios į iv. 
Kazimiero kapines.

Velionio kūnas randasi po 
num. 4548 Wentworth Avė.

Visi giminės ir pažistami 
yra kvieuami dalyvauti laido
tuvėse.

Nuliūdę broliai
Kazimieras ir Prancičkus

Linkauskai.

A. t A.
PRANCIŠKUS K.TAUTKEVIČIA 
Gimė lapkričio 24 d.. 1918 m., 
mirė balandžio 15 d Ji* buvo 
parvežta* ii Cicero pas p. 
Tautkevičienė* tėvus ant Ca- 
nalport avė. ir ii ten išlydėtas 
į tv. Jurgio bažnyčią, kur gerb. 
kun. M Krušas atlaikė gedu
lingas pamaldas.

Tariame širdingai ačių vi-; 
siems žmonėms dalyvavusiems 
laidotuvėse, o ypač gerb. kle
bonui Krušni už jo paskutinį 
patarnavimą musų vaikeliai.

Dėkodami visiems pasilieka
me su nttlindimu.

Jo levai TAUTKEVICIAI 
•toosmmmimmimMm'nommmtoi- 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood St*
Mm duodam* drlrvlo

KaKrercaia ir Subatomia 
’>idrlutr* ppairinku vaunam* 

Vlrckia mauruotai. ra’kMta dratm , 
•tai. tr MktttM

BELIKO TIK 3 DIENOS. KURIOSE OALI CAUTI $300 00 Už 8100.00.

Golorado Consolidated Minas and Powar Co.
KAPITALAS $1000,000.00

Ulinois valstija ištyrė šilą kompaniją ir išdavė 
leidimą parduoti šėrus

nnn rnrnnKiTAi viii •i.u:n ax*’ *m 
kompyniR* |»r«Mluk« iH>*. K»m|>4nlHm r^nrrrilta m*- 
na*v-H« it prrr. patatilki |>rw4e it •tn4*«ril nr*> <*rKi« 
flIiHtši* dar |wlial«4*>* kt't melu- T«4*lw kulta 
%!•**•> imi'Miortu- luinai aiitavia Mmj- >«*•« |Un«ii* 
I «<-«l« metu ar «nk rita u ir *lw’jl «rrai — Pr«-<(-rrv«t 
< Mikrigiu itan) ar < Mnaina*lik« I A IH K } ir ari Ui- 
šitlrutaei.

ri:i:i'Kni;i:n Aftim Yi:% rtitMAS 
f’lt'r* ->nl Vita* Altai kitati|e.trij.it lut-lu. nta-kMIU’l** Ali- 
šit Ik-nji Mlhjitsta liidi rita < 91.••• •«••• i 1‘rvrrtf. 
rd *«ita Imu * Vumi tik u- II**.*** T.nhl (%«^|ta*. 
• i lilRtru f ■ k-efiitonRian* l’tilirre-d A* ri.» |Ul- 
tint aitatnririi r*. - ktanftaimUta en*ta« ••s**imti kairu 
Ikel. -Ol. . m . ..................... ..................... i. iMllI.ill.............. .
**ru. ktaii** sina MibirkiaiMi Rėk u tu j Ratijitiiiuų aut* 
imu. Uiti! y m UI rh4>ir«* |m|le<»>» ir pmdJtMi vkaui 
durimi HrinkRU' «4ita k<taMfwiiiiJn« fti fi wi*l mt*» 
įtartai Pirma M«ri<*<■*». kwrt« >ta Mm«tata<4*A. m. 
trMmrritUM.

PREFEKRED ŠERAI NEŠA 7 
NUOŠIMTĮ Į METUS.

IK-rin mrt»» k'kmparIJa «iMim« rteu* J*r*-
trrr«*t ta hm *r •Iiw4.ro tint. l«*š«MnsHW<a ••
ItriMo-RiH u- «tai |g1M4n & rkrin ir
lu*il Uiv»«s*>n«i4,

I,.|»I .HA Itarduoll Ilk rrefcrre^ Vry.
4'ihu j**' |wi»lu«4.<. Tohri iwrinti grirkti 

Muk iiunketv* w«MruX>ti.

4’ššMMoN MtmI Am kompanija*. Utim*. Hk« 
Iri aniM'i"! ir mmc>i «l fuiklta k a ♦»»«*>* Italiar įtark*** 
lieii t**, .rro.l ta'-rii v*«ms •’cmiSoa Mm* l*»**n*L 

u ■■ n* «biii u i iii->iii>*Mi, hurm Jtiliutvja
lt ulsr** ŠIVM kutti|4M|U>«ta Ul«lrlt luttių ir ugUi«n>m** 
K irt i n. i, |*ad call imšKUii | mUit*

|*uus«*% ir t iltalHtua aNtMmte* »c* •- 
£tatrU«« mrtiid. < umiltai ^rai |tai«iiik* vRmm pa* 
MtraliiTlV.

Prisidėk tuojaūs gausi 100% Pelno 
f

Ui $100 gausi

Už $200 gausi

Už $500 gausi

Iii m’hi j'n in<« 7 l»iww. i turiu*
1i» wrii foovMiMN 12 MYKA...................................

uirv u ••rttiiknln 1'2 DYKA........................... .

t 
J 
L

<*aNX| rinn M Z

2fi mhi /Vrprrr< jir iuAe 7 j inrtiu...............
2<i m’hį <’«»w*»hwm 1’2 PYKA..........................................
Orr Urnililtnl.*} 12 PYKA ............................................

(*’«*«« rr^o
R0 m*hi r»'«ftrnd. jie immi 7 j niilu*.................. .
,*«U irtų 1’2 PYK \ .................. . ..................... .
On* U .rlifitnli* 12 PYKA .......................................... .

..4100.00 

...100,00 

...100.00

..4300.00
*200.00 

. 200.00 

...200.00

..4500.00 

...500.00 

...500.00
(lauti rita a!....................  41.5O0iė6

PERKANTIEJI iki 21 d. Balandžio A pril gan* Ore Certifikatu* DOVANAI Vėliau 
perkantieji Ore Certifįkalu nebegaus. Todėl prisidėkite tuojau*, o pelnysite 100%.
Šerų ffuli pirkti nemažiau kaip už 4100 ir nedali giail kaip tiž 45.000. Gali pirkti: vyrai, motery* 
ir mergino*, šėrai panudinuia lik nž •‘Ca»h".M«< pilnai tikime, kad prisidedanti prie iiaa 
kompanijų* daliar aulniiku dnleliu* tnrtue ateity ue« šim lir<mpanij<« turtą* ir ildirbima* yra 
•augiauo'ue ir ptlaiauiuMtiat ritauir faitaiibijt!

Jue griičiiu pridėsi tuo daugiau tikisi. Sipk savo irdiriis tiijn.
Rašykite ir klauskite platesnių informacijų.

Syrijos mieste Antijochijoje 
apie 40 metus, t. y. maždaug 
pirm 1880 metų.

C Ktau»imn». Kaip žmonių 
atmintį išlavinti, kuomi pro
to geriausia prieiti.

.t/sažųiMOs. Geriausia at
minties lavintoja yra mokykla. 
Ji turi tą daryti kol žmogų* 
laimi jaunas, tai yra mm kū
dikystės iki 20 metų. Paskui 
jau sunku būva lavinti atmin
tį. o reikia dnuginu Invinli iš
mintį.

Kun Pr. Bučys.

55c

>1111

_____  ______ ______ sularbavimo. Jacnlla buvo 
Ją buvo lenkiškai para-Į»tuvw Kunigaikšti*.

Ji* liepė žmonėms krikštyti*, 
lai jin ir krikštijo*!. Daugiau
siai pasidarbavo tam tikslui 
tie, kurie išmokino lietuviu* 
klausyti savo kunigaikščių visa 
me kame. Gediminas. Algir
du ir Keistuti* labiausiai pri- 

lietuviu* klausyti 
kunigaikščių. Nemintydaiui a- 
pie krikžtų, jie betgi labiau-

< U 
būti 
dmtii vi

ydi

J A'/murtouM. Kur radosi 
pirmieji krikščionys, kokioje 
tautoje!

dfsažymar. Pirmieji krikš- Į 

čiony* atsirado žydų Tautoje, 
mč vadinau Palestina, 
u* buvo i« žydų tautos.: 

mokslo pildytojai ė-| 
Krikščionimi*. Bet I 

rado keletą mc- i

ws.s.
wuntonw*i 

uirorem 
VNTTED STATĖ* 
OOVERNMENT

i 
į

PASIRŪPINK CEVE-
RYKUS NEŠIOTI 

DAUG ILGIAU
DGitnli mfaeti, tam atral. 

dii* i»a>dav*ia* p as, W. H Kel
te, ii Omatu dar/ palam Neolm 
inopadliaa P-aaa KeUe, aa tai* 
čeeerykaia labai da«« raikU»- 
JO. ji* .ako: Jie da taip geri, 
Lad ir kilu. 10 mlnr.iŲ <ahm» bu. 
■eUoti.'

Gere.nt. ževeryky krautu*** *i- 
MOirt uUaAo |*a>ri*u.ių .koai, 
M Neolm ***.:. <e»erxko *tt*im. 
moterim, ir nikam. J* sekai- 
tuoj* daur» »• lokiu. (w»rrku., 
kwn« padai daa< reeuiiau aupl,.la 
rnlaiafui sray <'retorini Kroliu 

i.b-aa *aat< *nor Al- 
Mntak — Nroha padai RfBmfai 
taip kad tor*« pado vert* Jie 
irta labai .auoa aeoanoidiMaatl 
ir Asai aepMmdi. Tom padui 
ia*am*a Ooodrear Tie* * Rubber 
Bendro** ii Akro*. Obio, jie tai* 
pat imr»iae>a w kaia^anmn,, 
Cearaataojaane Sau* il«ew| iUa.- 
kynų Htoki Uit nJimlniai

HeOjiaSoles

PEOPLES INVESTMENT CO.
(Inkorporuota Illinoi* valstijoj)

Room 1422 CHICAOO.
(N.ulėlimnis <>fi.n« nldnms nuo 12 iki 4 po pietų).

220 8. STATĖ 8T..
Tel. Harrison 2024“

AuksuosAuksuos

»
»

PLUNKSNOS.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ
BARGENAS

Nauja madiniai. daryti ant «1* 
Mikytno vintai ir o'rrMatai, var- 
«<• nuo 130 žiu |M. dabar >ar* 
atduoda po III. ir I2S.

Naujai daryti gatavi ano |1I 
iki lik Kutai «r mirkalai, nuo 
•T.M iki Iii.

Pilna* paxlr.nl •tufą kailiniu 
patuuttv ovarkot-j.

Viaal ma?ai vartoti M u tai ir 
•mUni verV« nuo I3& Iki 
I3L l»utar |b ir aurieiau. Ko* 
naro nuo II 10 Ik. lt M Vaiky 
•.uta) nuo |> •• u. ST.M. Va* 
liana ir Muporat

ATDARA IIKDUOIA 
R'«w!knnto ir sakamla.

S. OORDON,
141. S. ItalMad M.. c-btec, m

Geriausi Lietuviški Rekordai
Žeminus surašyti rekordai patiks kiek 

vienam ir tikrai manysite kada jūsų na
muose dainuoja p. M. Petrauskas, p-ai Oi- 
žanskai, p. S. Šimkus. Dr. Vincas Kudirka 
ir kiti žymų* artistai.

Kiekvienas rekordas grajina ant abiejų 
pusių, tv dvi dainas. Kaina 85c viena*.

Mažiau kaip šeši rekordai kitur nesiun- 
tiama.
Oramafonų Kainos nuo 810.00 iki $250.00. 

Parsiduoda ant lengvų išmokesčių.
ftltivu.l Mikli. I-I Tini SKIS

TtatORM.
Itaktlma. Valia, Valui* O* 
4«|*«>rM •,M*»«a|»Jut> “ I. 
llrr«itiKfl Nmy*4h4i. KUlu 
ftian-at paaafcyaltt 
l*nr«kdtn<> Mt»i
Kur laa MttiMIla.
Kr** >lr» a«H Sutaria
M>m>> hliarUao Vaiva*

—JaM Kad Al Aii|jU. Ala
norit*'l< lt
Ant Kaina Karklai HtuU* -
ra. M4I4 Nalllalg |wor NaMl. I?
Atolu Itataoab VaL fc-s*l

i: ii<«
K STriC-

u:

K !!<<*

%V<8 M liti IK *>WU 
rutt km %i.

Tn i ItarnMiisl. Vakarini 
štulIM.

-HVm nila«i»< u* »HyK> 
•HAttio lUiriihtlri. 
\nf tuariu krante!D

Tw

< 3.

>:

i;

f:i:

r
r

i

IKWOXIk t III l»l ITU.

>;
•**

r

Bos 7, Custer. Mich

ammrrrlatatia vato it 
T>» kuli* IMTlMl*

Ihf ARtaftm 
ru»*4tt»<i. mm rat*

ramiaa |»r 
t iHJMla Ui. 
*'*• U

Utainrt 8aalarRm«»ri 
■kriaušiu* <?naUta r

a ta jukiM 
ra tiku) 1|

Mflin flu* l^ld.RF**tau • S mr*
U*M R4t*» MmvKrlU* SnrMrt data-

k t • atfrumi"

KAZ DAUNORA,

. AnUkiio Di

A.t:r. r.

T/vjr*> m ūmi 
rvul.he |*fca 

h* Maranlut* 
Huk* Ikttiii Ii veri* 
4vo<*i UrUui iKiRtaiaksi. 
K n lltailll MvHnttai 
Kaidak It*u4<4ta JaJ»M

Moli Xl 
s>ao dain* t

rt«>*'«»f*ė UhbIm oro .
vmli.

11 >* daMbelr O*U*1R>*
ilalR't

IIHIKUO MT. UMM U »
< IK III IK

Ari TsriHn* IWi*fM »• X*- 
ntataiMtnll Mtlph 

tw< !lt hm* u IaIlm* ir Vatai* 
YRU l*M>R«

IDUKito V MrrPAHAK, 
ntttrrov 

j«gĮU.|ViHtieja« r*Mr t l*uw> 
«tni»a) l»r»w. I*H* 

lu-isuufka.
M«n<* laiv**. 4«Mia ! *rt 
hitų maitai, trfkitafi

JUOZAPAS F. SUDRIK,
3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL1NO1S [

%25e2%2580%25a2Iiw4.ro
paxlr.nl
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18 APVEIZDOS DIEVO 
PARAPIJOS

Susitvėrė Akademijos Rėmėjų 
skyrius.

Ni-dėliuj. liai. KI d.. -I tų vai. 
|m> pietų, susirinko j Apveiz- 
dos Dievo |Hira)>ijns svetainę 
veiklesnė-* tos kolonijos mo 
terys ir merginus. I tų susi 
rinkim, sukvietė- jas geriv 
klelMiluis. kllll. I. All-av iėiu... 
Nusirinkime i,i|m> p. aiškinta 
apie naujai siisitvi'-riisių drau
gijų šv. Kiuciniiero Akmlė-nii- 
jos Rėmėjų. 4ii-rli. kun. I Al 
luiviviiu- Itiliiii gražiai n i 
kulldiigi išdėstė- lokio- drau 
gijos reikalų ir sviiiImį. ir |m 
tari- kiioskaillingiiui-iai rašy
tis j jų.

Apveizdos Dievo feimpijiij 
iluiig yra dnrlišė-ių idealiseių 
kaip moterių, taip ir iiienrai 
čių. taigi, kaip Is-nuiliiiit. ir 
su-irašė- gružlį- būreli- 
nari-s. Ih-t lai dar lik pradžia. 
Ta* bun-lis neužilgo žada šim
tų (uisii-kli.

Išrinktu ėiu |iat ir valdylui 
to skyriau*; j jų im'-jo darb- 
ė-iausio- šio- kolonijų- veikė
jo*.

Valdyba susideda iš ių y 
laitų: garis-* pirmininką*, kli
bomis I. Allmviė-iu-. skyriau- 
pirmininkė- Zofija Itartkail-'-. 
viei--pirm. V. I.ukošii-nė. ništ. 
B. Aliruimiilė. ižil. I» Taniu 
šauskaitė, i žilo globėjo-: T. 
Naunuiitė. V. Pet rillevirii-nė-.

Koleklori-*. kurio- ei- p-r mu-ų broliui neturi savo šir- 
biznierių- ir muilus riukd.<nm-|dv;e m-i mažinusios kibirkšfė- 
dovana- Imzarui. kur.- alsilm- les tėvynės meilė*. Daugeli* 
I'-' ė-iiins- Vienuolyne |Kikiigi,j|lokių lietuvių turi savo mule- 
gr-gužt-s lilė-m-sio. įgalioto-; rį ir vaiku- pdikę tėvynėje.

I kario t-nl kenčia didžiau*] 

skurdų. bet paprašyk, nara- 
gink )>a-irašyti jai peticija, 
tuojau at-ako: "Mus nori 
parduoti" ir M. Tai kokių y- 
ra m ilsų lirvdių. Vieni mūrų 
broliai galva- guldo. gyvastis | Amerikoj 
aukoju už įjotum ru-prigul- 
mylię. gi kiti bijo pasirašyti, 
raku, girdi. inus parduoti no
ri.

Tai 
llž'ikrė-lę tokie lllllsų 
Ta epidi mija greitai 
ii rudžių tėvynėn ir 
meilę.

p-lė Anelė RmnmiMtarftė. p-lėlknrio gal kenčia didžiau*] 

Z. Bartkaitė, p-nia M. ffiiižie- 
iė- ir p ]<• lirom- Lapinskaitė! 
Prašoma biznierių, draugijų ir 
du biai visų la-alsi-akyti ir kų 

nori- iHidovnnoti bazarui. kuo- 
■net nt-ilniiky.' išrinkto- ko- 
h-ktorė-.

Dieve |,tidvk rėmėjom-- |m 
M-kmingni darbuotis! Patar
tina. kud kiekviena moteris it 
uieigiiia rnšytųsi į navo koto 
nijos šv. Kazimiero Akademi
jos Ib-mejų skylių, .b-igu kur 
dar nėra -kyrio. trumpu laiku 
jie bu* suorganizuoti vi—įse 
|«inip. i •••• < 'lie-agiij ir npe-iiii 
kė->.-.

Iš visų jau esančių musų oi- 
. ::liizn< ijo. ši miiisiii \. II. | 
draugija luti gal lubinmiiiij 
prakilnius tikslus, taigi ji ir 
veda didelio vi.-.iom<-nė-s purė-- 
iiiiino. y |me laukiama didelė-* 
ližiiojautie iš moterių ir mer
ginų.

Isdšev ikizmu liga yra 
l.roliai. 
išrauna 
artymo

A- C.

18 WEST SIDES.

Reporterė.

18 TOWN OF LAKE

Vaikščiojant |h> ruimus 
tvilkant p.-irašu- |s> |ieticijii. 
roiludaujniiui Lįetuvai nepri- 
giilmy I*--, tenka patirti viso
kių į-pudžių ir rasti keisi u- 
žmones. Slela-lina ir liūdna 
-ykiu. kad lietuvių tarp- ran
du i tokių tamsių ir m-sii.-ipra- 
tusių. :irl>a neturinčių guiles- 
ties šinly.io. Tokie atsisako ne 
tik tėvynė-. Lietuvos Imt ir 
savu tėvelių, kurie juos į ui 
gimdė- ir išauklėjo. Ikilųir jie 
nenori jiems |Migella-li ir nei ’ 
m-už-imink apie tni. Tokie i

ir

I

Pie-mę | tuliku- .lielllašlj 
"Draugų’’ raudi daug žinių 
iš įvairių kolouijų.la-t iš West 
Sides tai retai kada |M-itaiko 
užeiti, sakytum, kad čia lie
tuvių nėra. Klaidinga butų 
nianyti. kad lietuvių nėra. (*'in 
lietuvių yra ir jie gana jmsek- 
miiigai darbuojasi, tik nėra 
kam parašyti j laikraštį.

Ilnl. 12 d. draugija Lietuvių 
Apšvietimo Brolių ir S-serų 
laikė- susirinkimų. Po apkal- 
la-jiinui draugijos reikalų, bu
vo ineštu, kud visi dr-jos na
rini |Kisirašytų imi p-ticija, 
reikalaujančia Lietuvai ne- 
prignlmylH-s. Nariai tam pri
tarė- ir pradėjo rašyt ii-s. Pa
sirašė- visi, išskiriant du, kurie 
ta-sirašė-. ginli. čia nėra reika
lo rašyt irs, tas nieko negel
ia*, kada pi-irašy-i, tada ne- 
gnlė-si važiuoti Lietuvon ir tt.. 
ginti, visam pasaulyj nėra L- 
.V«l,l««l lietuvių.

Ir nelik ėitt. Kur nei»i. len 
sutiksi priešų, kurie kratosi 
nuo pi-inišynio p> p-tn-iju.

Broliai ir seserys! Itašy-

ww«»
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kimi-* viri. Parapijos, ilraufi-1 
jos. knopra ir klinbai bei pa 
vieniai asiuv-ny*; tegul nv)a- 
lieka nei vieno lietuvio, nepn- 
siražiusio po peticija. Mes 
ĮMuodystm. kad lietuvių vienoj 

išuj yra daugiau kaip 
milijonas.

Rušykiniė-s. |ialyv ir rugiu 
kini kitus rašytie*.

A. L. Sukeliunaz

Red. Prierašas: Nerailt pri
rodyti. kad Amerikoje yra mi
lijonai. lietuvių, tad kad mi
lijonas žmonių užtaria už Lie
tuvos nepriguliuylię.

Labai Svarbu! Perskaitykite iki galui.
Mums yra malvuu pastą/yli Tamsiai patį lėliautį m odeij mns, giliausios grojatnoo, 

musynos UTHl'AX'U. Iriasi a/kai nuli š*ą UTIIt’ASIA grafunolą, reikia girdėti įoa 
paiką, ytyną. smogą ir lutą baltą, u lik tarpi lirkrirna.. sutik* aut tn, kad gra tai pi- 
fĮinntuii h* hį piffitj fiukr,

AI'IlAšl MAS.

Sirgtu iė — MahogėitH apibai-

F. P. BRADCHUUS 
Liotnvii Advokatai 

Attoroor at Law

colio, iv 

ggho, IV eolią pločio.

Sukamoji lentelė — 10 coltą.

Muitu,i — Saujai paget iulas, 

‘ajiegiagtu 1.1 Ik na nitui mo-

BUK SAVO BOSU.
Tur«4i U <•. >♦ ar

«krų forma* kur »u<n gvaiųa dolrtUI. 
touK-m Ir kHi 4nlvk«L timma tm«»* 
Miuj V Man toliai*.
\\ *«f <maine; uRt Irtuty 
Kinv IlkN iki B3AM ui ako 
•w*h a»l fonema <• akry
•-anh aat fortui* »• akr?: IlktMua 
uni ašva iM>k<

>ra ISa—

kvdtl a t M’ iHrft t< 4al>lm 
tirim. ka4 r*>ima dakar nuai|«trktt 

na ia grnuuaua faratų IVMrmMUm 
ir būti ani'MitnhM t^te^Je Hali**
vra du u a veri <»•>*• ir taurinu prlau 
«iM-h n<<a .•rvsa'tal aat mrdtiu Ka- 
itfvmUaJ.

•4aadt<».

i:k*KurH>* yra duudaen«m kirMtr- 
Iht t tanuaku ir Keti ergo vakar*. Al- 
xluak)klta |m> U. K. K»nla«ra.
(‘heraerm fr|*i»u*ata*l*. Mt |*ro|»|r* 
Caa llulIdiM tr am padarykite ui- 
l<8l| arba Ule duokite Ualmait !&•’ 
dvi mervartj.*

CH4S GODLESKI, 
iHrrkum-.

HAAtBe’ltM (X»MCAX¥.
lumte llnvr. UiM*uamaIU- >.

I

x<

M incla gi isjama mašina ĮKtrdaodami aut išu‘ulė Hmo srkam'itmt* iMggomi: Tos įna
šams kainu $;*-s,oo. Keikia Įiuulėli $tO.im ii La* <«■ a.o, mokėti rimas doleri*. Jeigu pri- 
niąsluuiete tisus pinigus iš Laitui, tai aliditudaitie tą mašiną f', papigintą kaina liktai' 

trrjj

^IiiIiik'LiIi Įsidėmėti, kati Im uiti pifl- tua-tua, lui unti-l,,, .ašies įurlimi tlat 
luti Irma Luinu, Tad >«<* tckoiu -uduojtiiuc litui>'ui jsiggli šitą gu.juuta mašiną I.ITH- 
I AMA; u pmaalgsitf, kicl liusile u Iga sėdinti tisai* ttllrilgiai* i. piii odą šile mums dau& 
ginu* naru drangą br' Įtaigslantą įsigyti minėtą mašiną.

l'inigu* siąskile /»,</» Mourg Ihdn nitui ngistfUiitame l’ii-',.. I.auksiutr uzsatg- 
tau.

S. P. TANJS
1233 WEST lllth PLACE CHICAGO, ILL1NOIS

Skaitykite ir Platinkite “Draugą”.
......... ■ , „J

a

DERGALES Laisvės Paskola yra tai paskutinė Laisvės Paskola.
* kuris pagreitino užbaigimą karės vienais metais greičiaus, o tuomi sutaupę laiką ir taipgi ma
žiausia pusę milijono kareivių. Yra tai Pasaulio Geriausias Investmentas. Jūsų pinigai 
bui jums sugrąžinti į keturis metus, gal ir į tris metus. Jus gausite 42 nuošimčio, kuriuos at
mokės jums kas šešis mėnesius.

Kiekviena pastanga yra 

daroma, kad butų laiko

ma pilnas rekordas For- 

eignLanguage prenume

ratų. Lietuvių divizija 

per praėjusias Paskolas 

labai žymiai pasidarba* 

vo. Mes pilnai jiems pa

sitikime, kad jie taippat 

dirbs ir ateinancioj Pa

skoloj.

Kuomet jus užsirašysite 
šitą paskolą, būtinai rei
kalaukite, kad pardavė

jas išpildytų vardą divi
zijos kurioje jus prigulite 
taip kaip pažymėta pa
veiksle.

Parodykim Dėdei Šamui 
kad mes Lietuviai stovi
me už jo ir esame prisi
rengę su juo stovėti iki 
pat galui.

4

PADEKITE JAM UŽBAIGTI JO=
I

nimimuijiimiimiiiimiiaiui.uimiimiiiiiimmi

DARBA!
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Pmktndiriui. Balau. 18, 1914 

Lietuviai Amerikoje.
o......... ........... —

R08ELAND, ILL.

ItoM-laiali* įvyko ne|>nprn-tiu 
inkam, neilėlioj, 13 d. Imta 
į kurį ir nmn teko Įmklinli. 
L. Vyčių 3- ta kuiųm k»šė 
mum. vi.icmi žinomų veikn- 
ią ••Gemivaitr”. laišiums. n 
ta-lnni imant, išėjo gerai. Pa
girtina yni. knd imnų jauni- 
hmm turi genis norus ir |msi- 
itcngia atvaidinti mum.- to
kius veikalui. Itat turiu pri
minti triiylai žodį, kuris 
mum. laimi reiknlingas. Re 
poiii-nui. taiikiaiiNU ia-i<iiiiui 
im-ako tiek, kati gerai nusi
sekė, ur pusėtinai, ar su tru
kumais, ta-t niekiui neištlijitn 
pasakyti, kokie tie irukinuni 
buvo. Kritika teisinga mums 
visiems laimi reikalinga, nes 
tuomi pagerinsime musų te
atrų.
, Programų nebuvo, tai visų 
vardų nesužinojau. Genovui 
(ės rolę loši* — |ilė Kalnini 
kaitė. Jo. lošimas nesujudi 
no širdies ir neišaukč ašarų. 
Silpnai kai ta-jo. vos buvo gir 
dėti, ir lie jausmų: truko taip- 
)ml veido išreiškęs. Pavys 
dis. Skaitant Sigito laiškų, 
kuriame im.merkia jų mirtin. 
m*.inuitė jokio susijudinimo
— nei nuo liuiiuėu mirties, nei 
vyro jos išdavimo.

Goliaus rolę (ošė )>. Genlžiu 

nūs. Per visų lošimų jis mo
notoniškai kalbėjo; nepakėh- 
ir niųmžemino kaip kml jo ro
lė reikalauja. Toji* scenoje, 
kurioj turėjo nuduoti girtu, 
nenusisekė gerai; visai m*gir 
lo žmogaus judėjimai buvo. 
Kalėjiua*. uiirė ta- jausmų.

Sigito rolę lošė p. Sriubos.
— Jo lošime taippnt truko 
jausmo bei gyvumo. Itrakas 
nelošė ir neatrodė senu žmo
gumi. Burtininkė — nevarto
jo gero, kulta*, ir jmb-jiiua- 
nebuvo Minos moteriškės.

k Vyčių 5-ta kuojai turi gn 
bių lošėjų, tik stoka žinovo 
kaip išsireikšti, laišiuie buvo 
neteisingų *lnug išsin-iškimų. 
Paiinli-. Kareiviai ir kili, 
dėkislami Dievui už. Įs-rgalę.
— išlies.- vienų runku nugšlii. 
ir pamaži |msilenk<lnnii jų nu 
leido. Me- taip krikščionių 
Dievui nvdėkojami*.

Taigi jKituriu Tyčių 5-tai 
kuo|mi, kaip ir visiems ki
tiems. inianticnu* mokintic*- 
ilidimį veikalų, sužinoti tik
rus ir teisingu, seenos judėji
mus ir taisykles. Tai tik tada 
iškils visi gabumai aikštėn.

Daugiausiai yni nikoliui 
taip: "JI*- niokinainė- dide. 
Ij veikalų, kaip nu-iM-ks. taip 
Bile mes laistatyiimi*."

Aš |Mitiirč-m mesti tokiu*' 
manymu- į šalį ii griebtis už* 
durta* visomis jiegomis, lui 
tik tada teatrai ntniė nuudą. 
kaip riiuituiėtaii, taip ir dva
siškai.

statė. Padėka lai būna resi- 
sorvi. p-lei Aug. Jalcaitei.

Ypatų*, dalyvnvusios loši
me; Matas Lineviėiub. turtin
gai lankininku- M. Kar- 
kaltukas Linei iėk-nė. jo imo- 
na — l'et. Mileiktiilė, Liūdini- 
la. jų augintinė — B r. Mėgai- 
tė. Zonė. jų tarnaitė - B. Jur
geliui*'-. Zignioutus. jauna- o 
ricįyriiu*. I.iudmilus numylėti
nis — J. ItrauiUskas, Faddė- 
ju.« Koslova-. I.inevičių dvaru 
prižiūrėtojai, mylintis laial 
milų
K>*. 
ėius.
man
vėl vyčių ktio|»a užimi svar- 
l.iaUbių vietų šioje kolonijoje 
dramos irityjc.

— V. Abraėinska-. Jur- 
vulkntu Alvks. Kivii
Apie atlikimų rolių, m* 

spręsti, Gal su laiku n

. Mlllll—I. IMhiniUž aUnjM. faLrlkM Ir vb 
tMliflh1-* nii vKM M ImA*. y»» saŽ^Tm*

PAIN-EXPELLER
Jm v**w< *mkm hMaly* i»*«n 
Ut|- kita *4*ki rJal» yra va* 
kuojai n •* gvfUMhat (>*••» 
•••še* brydsanii raiallam*. 
Ibsnm. ar*itM,<o. 4**^* Ir «*• 
vra**yM> i.>.ra?zi>- Itnte U 
gm»« AaJ-u ir k»ot»Ua

T
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ALEX. MASALSKIS
Giunoiut i
UMurta pr« 
tw*u*. AUK- 
ka vi aolt i ai 
laMotuvsu ko- 
I teta Uolai. Tu. 
na uvt terv 
Itoaua ir auto- 
Mobiliu*

Talpici d<4e<»- 
»c 4al| svaUu 

t«al>a dirUauo

3307 AUBURN AVĖ.
f-lKlra l-t-.ra «:«•

Pr.

ORAND SAPIDS. MICH

••Lietuva” Nu. SI rašo, k.-oi. 
**Giund Rapids katalikiško 
draugijos |iugeidtiiija seimo ii 
►u vienijimo fondų”. Ta- 
netaisyta*. Grand llapids ka 
lalikai ilutairtiniu laiku visiš 
kai nc|iageidaiija seimo ir ne
nori vienyti fondų. Itat ria 
katalikai |uig«*iiiauja. kud jei
gu kada įvyks seiliui.-. kml 
tautininkai priderančiai ui-i-1 
laikytų laiku maldos ir kadi 
tautininkai išduotų atskaitų iš 
aukų, surinktų Lietuvių Dic- Į 
noj. kuriuos laikė savo globoj 
ir nemokėjų, ar nenorėjo. |w- 
siųsti ten. kam buvo.uukotos. 
Žydai, lenkai ir vinis kilos 
tauto- siuntė savo aukai- ir jie 
galėjo, tiktai vieni lietuviai to 
negalėjo ir |mi šiai dienai dar

l>ų ir dirbti dėl lutai i-avo tė-1 — —, . m M .
vynės. Idetnvoi. Ragino vi DRAUGAS NELAIMĖJĘ f 
mu rašyti..- |m> peticija, reikn- 
gulmybėi. Po prakalbų buvo! 

tanjanėin Lietuvai nepri- 
<lnoti klausiniai. Klnu.-imm 
davė, žinoma, bolševikai. Gn- 
nn gardam juoko turėjo pub
lika, ka«hi llnėkui atntkinėjn į 
kiliminiu.-.

Be to. buvo :il»ibmkę« ir 
mie«to majorai. ('Ii. J. \V<df, 
kuri.- yru majoru šitame niie... 
telyj 14 metų, .limi knll.'jn 
npie lietuviili. knd lieluvini 
juil luti nuo kli.-vų deiookra 
tii-i; n-pnlilikų mi pn-zidi-nlii.- 
taip kaip čia Amerikoj, ir ai. , 
-ako. norėčiau, kad jin tun- 
tunn't liiioįvta- tokia, kokią 
Ule* tnibii«- iiJmivę ėlunąi. t" 
luigilanuii nivo prakaltai nu 
jonu |ui-akė. knd noriai nti- 
duodu .-avo kilių už l.ieliivo- 
neprigulinyta; ir |ut*iraiė anl 
|i'tieijoi.

Ant galo Al. M. Ilaėku- dllr 
kalbėjo |«arnšų rinkimo reika
le ir Nikė, kad me- ne inilijo 
lių. lu-t 5 milijonu- Imlių -u 
rinkaiiii. Tuo ir |Hnitaiigė va
karai. Žmonių buvo pilnu 
ivitnin-. Darbininkas.

V.W, RUTKAUSKAS

VARGONININKAS
r a »****■ vMoc balsytis* ir r** 

uulinų muuU Fstjrtu *•*•« l*arb. 
Uiia. (Įriti |i!-.»lRt« halsu. Malam kilt* 
•lslMuklI ~T *fi»uc*»” »4iw«ialmr. l-e.

W 4<ih KL, •’liiraca. Ilt JU

REIKALINGAS ZECERIS 
lMri»A* wt« luihnaKM* ~V*n*r 

Turi b*4>li* lt «.*tM p|ftvul. 
h lUtc :

A S KmII*i*I>i«*. 
<Z<7 Nuperti* Attik N. K.

<Tcv< tu n 4.

vimomem'- nežino npir likimų' 

tų nukų. Pakol to. klaidoi ne- 
bu- ntitaiiytira. tni katalikui Į 
G ratui Rapid. minųitu nei a-i 
piv M-iinų. nei apie vienijimų 
fondų.

Delegntn. buvu.-io leinio 
Xrw Yorke ir dva.iška. va-1 
dova. Grnnd Ibipid. kutulikų.

Kun. A. Dėsnis

.KteJ -r-' -- ———

BARGENA8!
InaMullpl**** nupilk* 

K>vrnit*ni namu aism>*i MMiiaum »•« 
num w3*ak3& W M«l» įtart- 
flMCr |«.-**«*« tamtao fo U <3.. 
AtMA.iiii.tli

ItOIlMt O A l.kl TH.
la Mm. MrMifl Mr.. < hb-ai

rrt.t.
*s.

ANT PARDAVIMO 
ar L *>ia. KrvtpkH** mus* adre*

Mr. X. K**tM*u*Lia.
4333 H*> W«m«| Mt, <*1*h*q«*w Itl

MELRO8E PARK, ILL.

Sutailoje. *2 d. o.' įtūžio 
Krank ir dūme. ivvt. drau
gija Av. Jono Krikštytojo bu
vo lurengu- didele, pinkui 
tau. iš piieža-tie, .iikuktlivių 
lienkių metų gyvavimu. Kui 
ta-iojum buvo gerai žinoma- 
p A. M. Ruėku.. Vi.ųpirmii 
kalbėjo npie šio- draugijų, 
naudingumų ir kų ji yrn nu
veiki* |"-r tuo. |M-iiki. metu. 
►avo gyvavimo, knd iii.it vėrė 
tikini iš iki narių, o šiandie 
jau tini l'Jll narių, knd ji dnr- 
taiviei ir darbuoja.i dėl Lie- 
v<>*
IIU4 

Imi 
ir-

• ».

Bitė
Prienuos. Kndan-gi nie

ką* iš nių- riilakrijui nebuvo 
šitame vakare ir nematė loši
mo. todėl atsukomyta ui lo
šėjų kritikų imlii-kaiia-|Meiai |*. 
Bitei, pripaiindaini. kad ji ta
vo kritikų rašė be užgaulioji
mų.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T.lrfMm, MrKI«i«O 

uvtx> visokia** ima* 
rut suob W<M.n> no»l<isiO 
Ka*r.|u*k XV. r.iria

I" * n»»n t*» Miltų** Im «•» hitu )»• 
d* Jatf. |MaM LmiI n im •
Kltv.ulJ" MurrKt. . I ItHMl < 
Jin Ky\*«o llri<U>T»*<ll. ••«!«« 
4»|«»r luti* <ž»i**fv • ’tvitifo IHcblI 
m-Mi ► Karviu *»3i.-n

Ur« Imk
3»- Tito A<v. p M »n i*.4ik

ANT PARDAVIMO 
1: * S„rnu>l A«* 
ttatay* *u MTm’i* 
*4*i« ^itt p nr* i 
IX.:«•«*»; trt’fM 
Itrnrl ta*. AtM*

. *441*41 MlottUi* 
.O «tsah; hkl'i 
k**-'iu. t.
>k.te. TmH IsmII 
br *utu%* j

SKAITYTOJAI.

UGrąžykite vardus, pavar
des ir adresus visu asmenų ir

kompanijų, siūlančių jums 
rpckuiiaciįų su abejotinai? iė- 
rais ir boudsais, ypatingai 
vilioja iž jus j irų Laisvės Pa- 
kuomet už juos tie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds) arba Karės Taupy
mo Ženklelius (War Savings 
StampsL pridėdami dar įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tsos vardus ir adresus siųski
te krasa šituo adresu:

Fcderal Trade Commission, 
Wasiiington. D. C.

Prisidėkit prie pasisekimo 
Pergalės Paskolos (Victory 
Liberty Loan).

Dr.M.T.Strikol’is
LIETUVIS

GTonoi.m m .***in«nr.*» 
iria w. irta m_ <*•«•». in 
<>n-o T.i.roM« n«uimr4 H* 

Maras TH M-e, *p

l«l>BMl<e« • *••• > lA • >•** ik. 
> Vai, t• lt. TO. Nr»l« iMMiata > tat 11 
4«4> X A-hlaaJ A»r* luintp. 47 m.

Telefoną* Yartlt 131? /
Tolrfuaaa boiėlotaft <4*1

■UHM.;imiM:iii:u.:in:if:ei:n;iii;i;:3ii.::i;.niiimHiU!Cia:uąiimun*«u'iHiUHr.

Didelis Velykų Išpardavimas

!Dr. M .Stupnicki1
i

Dr. S. Naikelb 
i;\dvtimai ir (-nikiiuaab 

«li tak Av*
Fteme Ižrovtr 7MS

Ocero offt--s
4M1 W. 144b M.

A'terro >•
Ma . 04HA M.

Įuiiiiiiniiiiuiiiiiii 'uumiuuuutnuM

Deimantų. Žiedu 
aukso ir paauk- 
siur.iu Laikrodi 
hų. Leaciugė'Ių, 
Špilkų, koloniku
*gi Vn’Jieny ir visdk n sidabriniu 
(irlykų.

%1-t-s* Lr>*tp<i 11*4*41 litą »»-tiia«»*tas:* 

>!••« .r •< V'*» • k.V<t» kHMt.

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted SL. Chicago. III.
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Dr. G M. GLASER
l*P«lLt.UMO>a 1? rtfll 

CMka« 314» M*. Mnrzaa M 
K* rtė 3X«m M.. <’W~an«’s Ui

<f»3'U*4 ’T<?»
Motoru «v Vjrr.Aktj. tplpgt 

a<U*| Lgj.
<•> INO VAUVNImiN: Kuo » r?<-’ 
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MtJtMuCi Mt**44n*aliiter

BC. UITKoMoKI.
4313 K Ws«mI MT. ’■

H

\»*l pnnUtlmo rromrrti- ir n«4t 
dnnLs AtnHaulolr tu*iJsMa:
4*>3< No. MurshfirlU Av.. Itl

AMT f»Utt>UIM«L
laikui w«*fi r*k>A4.ii |*fi»4M*i • !<**• 

tlsiitnn. •< turtu 4*1 tM1**šiluti*** 
Ji***<i «ut furusu. MeitUit/ »ImmuLitc

JlMM* l*r»l*|NI>.
43M» N. lalauBM <1sb«a«o III.

M*M I IMK Ii %IIG»A %m.
NunU* Meti |*ut*lu*>it **rla* tutiinyfi 

•rr* p-. i> •*•• 4«t» N U.n**l
Mtr. Nulini Lmuų mf»Muiaiij *m« 
Mltitr uriut MtMlapkykitr <L**!la 
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MmUm*

P. R. Kukutis
Generoliškas tfontrakiorius

3114 S. Haisied St., Cliicago, III

Jcų. luti jotą, tai statyk namą, nes namu stoki. 
Jcig" ’. :vo šernu namas reikalauja pntaisymo ai jį 

n-taisysiu ui mušą atlyginimą.

Jcų> ari . o k ui-beriti? ispopieruoU ar ispenlyti, 
tai atsisakyk dabar.

Jeigu tau stoka pinigų ai tau paskolinsiu.

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI. PA 
MATYK MAN P IR PASITARK VIbuKlUOSE 
REIKALUOSE
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REIKALINGAS
SAVININKAMS
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ktti» r‘rtu» ir Ui«m« *•
nua ln4u r*t« pai>*K 4tfl*u blatu 
n.u* Mamutu*. J*»iu l <-kiMe» lubas
• b*«< u .m4-iu i.'ųlifi'U »'naikiu* *!•> 

<4M U b.*• •■<u* Urk. -t» UurUua.
liarbua Uatždtf viMtaa dalyaa CM 

i-**^*. i»«r**Q atiKbu aimuK*>*kž .r
■luotaU ffvar*atoa. Kam I<4m» 
«ua rviaai'Bfaa, kratpbit**

I.HiiaaatM K>«l lUmfm* (u.. 
MM m»Ka1 3IM W. >4l> M.
Td (amai 4*u3.
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OR. A. A. ROTU
l.aOA* fjUySUjaa tr CUtfl»tBaa 

Kpr* ualtriaa MvtrriAkv. V/rULv 
VaUsv ir ti>r<*4u*liv no

OftM*: 3324 M<* Ilal»«e4 M. L’to.ntBV 

Tckf* *-a lTw*tr ><» 

VAtASUMU lo II r>u ;
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Lietuvis Advokatas
MI. ia KAI4X MltKKT 

(.yvrmmo Te!. Hur.boldt tT • 
Vakarui* :>u W. s;»m4 IRrMt 

T*l <•••
CHtCACMA. ILL.

• ra*-» ■ ai ■ ■ - ----r t r _ ~ ~ ~ *

. ......................................................... ... ■■■

I
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DR. W. A. MAJOR 
c. ¥i>Vr« m am m

<111111 lUaAh
(HM* llll* Mkfcicaa Ava. .

Adia<* 1.3* Ibi » >b)t« — I IMI 
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Iniįvii išgavinat anknte- 
auka., Tulei šuiudie 
draugijai yra iii 

gariu*, n ĮMilrnug ir 
►ienii draugijo. nariam.
Veikėjam-. Nora draugija 
rėjo vi-okių klinčių, ta-t 
kliūti, liko |irrgalėto».

Guliau, ragino viiu. lietuviu* 
kataliku, rašytin prie Av, Jo
nu Krikšt. draugijo.. Pabai
ga. jam knlta'-ti pirmą lenui, 
tralo |onluoln. k Inu. iltim apie 
iiundieninį hulševikisuių. Kal- 
ta*tojn* imklaitM*. ar reikalin
ga yrn npie lai knlta-ti ar ne. 
Viii pakėlė runka-, kad rei- 
kalingu. Tadu p. Ilaėku« iš 
užkilto šmmbcniių bolir-vikir

* ir kilivc šaly

įtiaiikiit «Tvni|
«•< I Ar Ali

f rartoCos IHmm pelei bažima 
rlAuMam Morpj. vseaa ruuaMr 
Aiaa. juki ir k;n .'reaklal turi taM 
par4uoU lioMut ut rrtetuiui* tek 
b* Tuojau* ataUaukita M«r turtą* 
p.tp« atl* obdKm* čeeeryteaM Atete

K KAPLAN & 8ON8, 
4608 So. Ashlaad Ava, 

Ubicago, llUnots.
v«ia.

j:03 M. k<4Mi

LIETUVIŲ 8TATYM0 
BENDROVE

6307 Supenor Are.. 
CleveUnd. Ohi

Dr. D J BAGOC1US 
c*»4»w»>n ar

< Lirunro*
(*fi«na tim hfMnm Ar*

Vyčiai itale "VaT-aų".

Kalba l

CICERO. ILL.
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IsALabt MM
**TL !• «ura

kiMlc n-nt*
4*MI
AdnaiM.lkitt
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Į CHICAGOJE.
KATAUKIBKOS 8VENTE8

*1

Penktadienis, Balandžio 18 d.
Perfektn*. A|mli>niju*.

Beštadicrus, Balandis 19 d , 
Av. Hermogenas.

I 
VARGAS SOCUALISTAM8 l 

I

Atdara kiekviena vakara iki Velykų 
Atdaru Nedehonns iki pietų

mmmMMNIlIHINHMmiMINNMNMMM

ŪMIOŪF! Penktadienis, Balau. 19, 1?19

t—

MIRĖ LABAI POPULERIS 
KONDUKTORIUS

Ant gatvekariu jis ištarnavo 
daugiau 25 metų.

įlietų.
Ilgu* 

gilt Vi> 
vardu

Mirė koiulnktoriu* No. sifili. 
Ant Asliland gulu karių ji* 
ištarnavo dauginu 2-"i 
Buvo laimi popnleris. 
metu- ant Vidumi IIVv 
kuriu ji- buvo žinoma- 
“Mik. " nrim "fifitf".
» Bet tai ir laivo gera* žino 
gils. I.įjant arba siaučiant blo 
gmn orui jis visuomet liepia- 
vo savu iiMitoriiuinui susiūti 
ten. kur yni sausiausiu, kur 
mažiausia gatvėse dumblu, knd 
apsaugoti žniun.** nuo susiter- 
ainio iueiiuiiit gatvekariu ir iš
einant.

Ijibjausiui jis prižiūrėdavo 
mokyklų lauknnčiu* vaiku*, 
kuomet tie važinėdavo gatve- 
kariai*.

Tok* žmogus, suprnntainn. 
įgijo žmonių im-ile ir Įuimim- 
jinią dalai r jam mirų*.

Nabašninka* ėjo 62 melu*.

MIRK SENYVA CHICA- 
? GIETĖ.

Ctiieagoje mirė eidama !*• 
metu* amžiau* Mm. Mary llnl- 
tarnn, kuri |s-r (17 melu išgy
veno po aluti. K7li No. Krank
lio gnt.

Mirusioji *u vyru, kur* jnu 
#0 itkHų kaip miręs, iš A i rijo* 
Chieagon buvo nikeliavusi 
1S47 mėtau.

Kuomet Chieapije siautė di 
deli* gaisras, tasai sunaikino 
pirmutiniu* llalloninii namus. 
Po gaisro llnlluranni Įiasistn- 
ė nauju* meilinius namus, gi 
iž kiele melų trijų augšlų nm 
iniu* namu* toje purioje vir

yje.
Senelė paliko dvi dukterį.
Lahkrfuvš* įvyksta šiandie 

ii 6v. Doliiiniko liužnyčio*.

Kurmi vi anai* Inetai* Chien-I 
goję lietuviškų ••cijalistų VII-1; 
■lai aiigšiai -latė-i. kad jie e-j: 
•n Inluii mokyti ir sumini 
kvietė i dėkit ii- įausti įvirini, 
tininn-iil* veikėju*, sia-ijuli* 
t U iii* visų tų jų “nuaidi uiiui" 
atėmė lietuviai vaikai. Tuomet 
l<i>M-lnta|o lietuvių ĮHirnpijus 
mokyklų* nugšte-nių skyrių 
vaikui viešai |iakvietė i de 
kitu- tuo -.ivijali-tų "muk- 
linėiii-" ir pažadėjo dar du 
Vanils UŽ dėklių lainii'.jiiiių.

Ih-l MH-ijuli-tai at-i-nkė it 
lino dovanu. l.ii<«l:it<u vaiku. 
Jie juulėsi. kad katalikišku 
mokyklų.* vaikų neįveiksią.

I'n tu- skaiidžue |iaimikos 
Mirijalidai nprinm šukavę 
pie savu "iiiuk-lilicumų" 
dėklių*.

šiandie priemie-tyj Kvaiislu 
la- priviso kdševikų. Jie ten 
dažnai turi susirinkimus ir |*-i 
sako kalkis, grunaijimėm- vy 
riiiusyh'i. >.’•• v isiimiiet ja.liei 
ju guli susekti netikėtu* Ud- 
ševikų -ttsiiiiikimii*. tad ir ne 
visuomet gali už.k-gli už akių 
jų kurstymnm*.

I'sd štai Kvan-luiie atsirado 
7 metų vaikus. R<>l«-ri D. 
<'iiniiingliam. k ui- ap-iėtuė 
imtvarkyli bolševiku*. Ta* 
vaiku* nuėjo imlieijo* nu<>v:i 
don ir |uisi*iiilė pnlirijos tar
nybon. Ji* a|>*ii-mė visuomet 
patirti, kur ir knita Imlši-vikni 
rengia susirinkimu* ir apie fui 
pranešti policijai.

Tni nauja* botagas prii-š 
eijalistils Imlševikiis.

liet |,olieija iilsi-nk,*- piiimli 
vaiku |m.*i.*iulyiiup Ir ta* nuėjo 
<nti sveika* namu mintydii 
nm*. kiek tni ji* butų padaręs 
imlengvinimų imlb-ijai.

So-ijalistai giriasi. ka*l jie 
veikiai užkiiriiiii-ių visą |Ki*atl 
lį. Puikus "užkarinvima*", ji-i 
plie* juo* pakylu ir uuiži vai
kui.

MIRĖ BUVUS DIFLOMATA

TAI BUTĄ LAIKŲ!

Pirm 7< metu Ctiicagoje 
maistu- buvo taip pigti*, kad 
nulyginu* >u šių dienų lirnn- 
genyti- negalinu, at*isteli.'-ti.

Štai ištrauka iš vienu seno 
laiško, rašytu it Cliiiagu* 
Atiglijon IMI nrtni..

•‘Turiu puMikyli. kad ėia 
L niiiiiinkiiiim.i - Inbjaii* m i 
•ine: u-*ni*. Mitini (luiėka) Al. 
na-Ki t svarus) ‘i e. aini, svie
te t* varle) pi:.*ė c.-ntii ir 
.t ’’

Tu, U-nt butu laikų! Itel tai 
p::;.i 7* alėtu. 'Ii nuet. -u
(lantanui, ir d.i*taniiil:ni tunu 
pigiai iijunokami.

Anie Chicago*. mii-*telyj 
llin*dale. miič buvę* kituomet 
šio* šalie* ilipliiinutn* Ibilrcii 
S. MeConiliek. Ji* Inivo lėvn- 
M-niilotuni* Miilill MeCormiek 
ir pulkininko Roberto lt. Me- 
Coriniek.

Mirę* ėjo 7<t inctu*. Kilito Į 
Ulei ji* buvo buvę* Nuv. Vai* 
hjų uliiliu*ii<biriiltu Aii*trij,iji-. 
Praneitzijojc ir llil*ijoje;

Hari, Schaffner & Marx, Societp
Brand ir Kuppenheimer Famous

Atdara kiekviena vakaro iki Velykų 
Atdara Nedėliomis iki piety

MILWAUKEE IR ASHLAND 
AVENUES

« -•___ i-
JB UHitt IBMpflnU BM|ą

SKRYBĖLĘ
Velykoms

l—. *1 — r- * i*.a>*š sm syat es • m ^■m^arvuaT >K*1 •ae^ąsa*
rv<imWi SI4U>W 4vnkHė» asai 
staMMiU KntriKr slMHtaiM' |m«4Hnk>Mr lo. 
ki< kuri Hm- m-.

Materš>»U- yra atcpanraMal srm* rw- 
Mtk įšaltu*, laimi rraita*-. Laima

13 ir AUGBCIAU

s25 i s50

DRABUŽIŲ IR OEVKRYKŲ
DIDSIAU8IA KRAUTUVĄ

Paskutine Diena Pirkimui Velykinių Drabužių
Dabar Stockas Gatavas! Dideliame Pasirinkime! Didelės Rųšies!

EKTRA stockas— Extra darbininkai—Estra Kriaušiai, visi gatavi laukia jusu atsilankymo rytoj pirkti 
Velykinių Drabužių —Vyrai kurie žino vertą perkant drabužius pu Continental prieš Velykų žino, kad 

jie gaus gerą užriganėdinimą taip kaip visuomet. -
Geru užganėdinunas, geros rųšies drabužiai ir ypačiai geru patarnavimas stovi prieš visų akis. Vyrai 

kurio perka drabužiu tamsais žino, knd jie gauna—gerą rąšj ir puikiu madų ir pilną utsiganšdinimą ne
šiojime šitą drabušią ir sutaupo pinigus pirkdami.

Atsiminkite, kad kiekvienu iš šitų drabužią kuriuos mes perkame dideliuose lotuoee ir užtat mes gali
me parduoti nž pigesnę kalną negu kitos krautuvės Kiekvienas doleris kuri čionai palieki, tai žinai kad 
tikrai gavai geros vertės drabužius. Aitie drabužiai jau seniai yra pirmutiniais visur rųšyje, materijole ir 
darbe—kuomet atsilankysite tai patirsite, kad gsresnią drabužią ne
galima gauti visoj Chicagoj. Ateikite Subatoj ir nusipirkite siutą— 
bet ateikite anksti. Siutai ir Viršutiniai kotai po

Mm«m iIšsta-HaitaM- «Vąrr>is4| -Lšrteajc 
•L I % »rw. šr IbšLm p ra «m--
impraMot gi-m ttak-b'* trr-
•e- m! h* •**«*•'■ Lašėta* Ir lakai lto>« 
kamtt sis! tsriaLte.

Velykoms Apsiavimas

hriee rl- aata l-ąairvIatlataM 
Mtlaatasj. Lurtaą mėm* Kaltana «laeagla« 
Bateli mitanai-t tti ta* |ta«4a» kaina*. 
IMhar laika* |adrkll!

luilrsl ervd eVąrrpkal. ktartr »«*^ta** 
m- Hleal b«tbI ir HeikainM kta’kašrąaal 
Lssj.st lee*toril a ra uassnami knsu-

Drabužiai yra gaunami čionai* dėl vyru kurie ieško gerų drabužiu 
Jus patys persitikrinsite kiek ju galite sutaupyti pirkdami čionai*! 
Puikiausio stiliau dėl jaunų vaikinų ir taippat dėl senesnių vyrų

Misų Specialiai Drahtiai pel Vaikų.
•p»

Mes tarine pilną pteitikėjimą, kad jn» Uriverite taippat 
»vo vaiką rytoj n savim! Musą drabužiai dėl vaiką yri 
Ceraąsi—mes turime specialį stocko vien jiems ir šie drabu
žiai ilgia» laikys nagu kitos rąšies drabužiai J ūsą vaikai 
□ori gauti naują siutą ant Velytą—nes kiti vaikai tarta. At
siveskite jį. o pamatysite kaip greitai jo veidas nušvis iš 
dž įaugimo.

AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ
7 METŲ VAINA

Slinkit* ailtoiiuiliiliii* *um 
J.iliėjo 7 hutų linki rt Gravi. 
Il32t> Nu. Ssieįiimeut-, ni > 11.i 
: n* buvo -imu- At’luro t 
•irilel, miesto -I.-it l lilu li- 
l*-kti,iiuu*.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ SALIU ' 
NININKA

ARTILERISTŲ PARODA- 
VIMAS

Krinti iiigciiiit plėšik.'ii nž. 
puul< Miliuliu |x, mitu. :X' 
A*l>lut|.| «Ve, 
tšrun Itn-lmeli 
plėšikam*.

Ta •I guliiizi,ilži:ii jį nninvt 
lUlbegu.

Saliuiiininkii-
|m*ipriešino

j Studentui taip-gi lu- jokių iš me* veikiamo dol savo lovy- 
į nė*.

| darbų broliai ir sesutės! 
Neleiskime savo tėvynė* Im»I- 
ševikam* teršti ir trrioti.

Petras P. Ourėnas.

ia PUIPARA? I ILTĮIVIII taip-gi ’h-jokių m
ld UnlUAUUO LIČIUVIŲ ,.minui rašėsi. nuo |<*k utinių

KOLONUI!.
PROFESORIAI IR STUDEN 

TAI RASOSI PO PE. 
TICIJA.

Atuj dienų vidiimie-tyj p:>
■ rodavo MUI ariib-ri-tų. *ugry- 
žu-ii' i* kai.'-. Iš jų didžiuma 

L’So. |uiėiiin iš t liii-ngo-. Naginio 
jie karščiausių luisveikiniinų 
nuo eliieagieėių.

GAISRININKŲ VIRŠININ 
KAS BUSIĄS PAMAT 

NYTAS

0ERB1AMI VISŲ LIETU 
VISKŲ LAIKRAŠČIŲ 

AGENTAI

l’Mi
Jbif

uu*i-
i

Hasklyiln gjimin*. kml <l:iiim 
tini* gni-rininkų sit*ininka- 
Tteiir,..- t)*C«*1iii.«i tm-,ą. įh, 
*ninyln- kitu. Tu* tmhnetamti 
Mnanjo išrinkto majoro polili- 
kai

t jmJin 
knieti)

/H r

ir 1
A

intymi*

ko *nvo role* vienu* puikiai. I chorui už patiekimą taip iiui- 
kito* gi-rni. kaip kurio* viliu- lonnu* ir tikrai rimto pn*i- 
tiniškni. bet nehlogui. Neini- link*tuinimo.
iH-*iu vi*ų *kyriuin. Neku-. j,.į gavėnioje kur daro ta
riam* tnikdė puikiai purino-! šiam*, tai "DeMmzano M.t- 
■lyti, tai ne|iripmtinm* lietu g,!,-." vra |„|uij tinkama*. Ji 
viekai kalbėli, laip Ir buvo' ragįnn žtnogų rimini žiūrėti į 
matyti priribijojimu*, kad li<*-Į gyvenimą ir pniną*lvti apie 
žuvie ne*ukluptų. tardama^ .lang įvairių, evnrbiiį gyveni- 
lietuvišku* šoclžina. . 1IIH, dalykų.

Antra* trukumu*, tni tae. 
kad nekurto* artįriė* perty-1 
kini kalltėjo. Publikai eiinkii 
vinlėti. Garniu* kalbėjimą* I 
priknla publiko* ir nki* ir au- I 

ei* prie eceno*. Vi*i klaueo 
rainiai. Tuomet lošima* tla- 
ro *nvo įeptldį.

Chorą*, dnlyvnitjnnli* "De- 
M*nxnnu Mergelė" lošiti*-, tu * 
rėlų būti ne muišytų balau.' 
bet vienų mergiškų ir turėtų

metų itžluiigėjų De Pntil l'ni- 
, ver*ite|ii iki pirmųjų. Pn*irn- 
Įšė jaunikaičiai ir |mnnitė*. 

Jeigu svetiintniiėini. Atneri-
I ko* žmoni-*. r;išo*i *u mielu 
' prielankumu, lai kodcl me*. 
j broliai lietuviui, nevisi rašo- 
i nu’- ! Nevisi

mn*ų tėvynei 
ginu* veikti!
laikyti*, ule 

ideida. Ik-ul et Pntrin, ir liuo- 
'*yln-» Lietuvai!

Svetimtaučiui nėra matę
II imt»ų gražio*io* tėvynė*. |,ie- 
Ituvo*. o vienok dnngumn jų
jų gatavi Imtų stoti ir ko
voti už linoeylrę. Sveti
miem* nei galvon neatėjo l.ii*

.tuvo* lunkų, girių, ežerų, li
pių. ujielių 
l>lixgėji|iUIK 
tei pra*ijuuku». Jie nematė, mokinių skaitliu*, 
negirdėjo tų paukštelių gimta- 
jinio. nematė jie l.iotuvu* ža
liųjų girių, šakotų eglelių Ir ne 
girdėjo to jų ošima. *nabž.lė-

‘ jiitiri. kurio* it budina tnu*ų 
liruliu* didžiavyriu* iš šaltų 
kapų. Nerimt,- jie lietuvai-

■ ėių darželiuose žaliųjų rūta
- liij. Tu U*u tiruijauuūuiu jie 
i veikia dėl nitt«ų tėvynė* Ue- 
. | tiiovo*. Me, risi matėme ir 

jome, tai kode) nevisi

APVEIZDOS DIEVO MOK.
MOKINYS.. . J

trokštume, kad 

Imtų |m*>'kiuiii- 
Garnį imrtijų 

įlarluni vnrilnii

Kidlllllll- imt lekeijų, 
nešiau keletą |H-licijų 
l’inil rniver»i1y. liovę* pro- 
.ą. |m*iiuindojail. Pinamu- 

- -tni mi piezideiitii. l’itI,. knn. 
II. Mi-Cului C. M. Durim* dėl 
t.'-iyt ė*, kaip iš žalių nitų vai- 
ola*, pilu'-**. Pn ridenta* !*<• 
I'niil universiteto *n mielu 
uolu pn>ira*ė ii nuiti |mpra 

Ii iu* davė pilną l>*i<1imų eiti i 
l'ožno profe*otitiii* knmlmtį. 
knd |in-ira*Įtų |«* Jietieijii dėl 

ĮI .h t n vu* iii'priltlntLoiiiyliė*.
' 1‘nvelino taip gi eiti j k1c*ų 
.1 utilitariu*, knd ir niok*1i> va- 
1 Imuloje.

Nuo augštojo autoriteto iki 
lligli Nelioolė* I* i nkndi-inij*>*. 

|vi*i *n di*lžimi*iii entuaijmnnu 
'ii link*tmii uu*išy|i*ojiniu. In 
rytui i, ėin *lvl jų gerovė* tn* 
butų ilnronui. imsirivb'-. Ne- 
'■ietį airiai, l*‘t miglai ir vo
kiečiai taip-gi ra*ė*i. <> pūdė- 

< 1***JU» jiem* už lokį pi irlnlmU- 
Įlttą. vi->uoine| atsako, miniai 
'nereikia, eonai jau, po teivybri.“Vanagas" Pub CO.

Akron, Ohio Lietuvai reikėjo liuesai būti, i girdėje•951 Nathan St..

Balandžio <■ <l._ Apvcizita* 
Dievo mok. mokiny*. Pmneiš- 
kii* laiurinaitie. guvo taip va- 
dinniuą Scliiilnreliip dėl 5 
metų Kntednie Kolegijoje. I’r. 
laiurinaiti* yra įmigę* virš- 
minėtą 
Bravo 
niiiin-. 
t ietn* 
mokinti*, o laniriiutiėiui lin
kime kiio|in-ekminginii*ių mok 
*lo metų. Toje mokykloje'girioti, kaip galima, klinty- 

ėy*to vunden-' m'Aina Av. Karimiero tauery*.j kinnriai. kad jo gnr*ai išrody- 
ekuieėiųjni *aulu- J'jj’J rup<*tinii gražiai bujoja j tų, kaip ir toli kur tni giedan

čių atimki*. To įniko šiame 
' lošime.

Bet tame ėin jokiu taniu ne I 
I gnlinui kaltinti nrti~"ių ir gie* 
- tnininkų. Daiiginuein kaltu 

Ni*b'-liop-, 12 «L balandžio nngštn Mvna ir tnikuma* prie-1 
Dievo Apveisdo* (mrap. *ve- taisą, ypač »vie»ų, pa*irixlnnt 
tainėje buvo parodytas gražu* np*ireiškimani*. 
peratntyma* "]le*rnu>no Mer- Nežiūrint į ncktiriuo* tru- 
priė." Atliko tą dailią Btigll-, kuiliu*. |Mibiik* turėjo išhilieš-i 
ton Parku vyčių 36 kuopos lo-'ti ii vakaro daug malonių j*-Į 
tėjai. Arti»tė< (ne* lošime da-' |Mi<lžių.
1 y vau ja vien moteriškos} atli-j Aėių artistėms, rengėjam* iri

I

i

Apsilankąs

PRANEŠIMAS!
mokyklų VJI# metais, 
to* mokyklos muki- 
lai tas būva ir ki- 
IMirnųininui* stropiai

Ten Gyvenanti

DIEVO APVEIZDOS PAR

») atli-

■ DRAUGO" PŪSTELIAMS 
REIKIA ŽINOTI

Kad vietoje atsisakinsio p. J. 
Mozerio, dabar "Draugo'* 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO 49th AVĖ, CICERO. 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugų" teaikrei- 
pia pas jj.

"DRAUGO" ADMI-

,*r«HlalM«a llrtctliįti IM 

lanivią.

Visi druum «i uuifuH»miu ba
linai malooėkilr (nurinkti aalalua 
vakare, balamliio 19 <L 1919 au 
7 JO vai. va. tv. Antano parapija* 
OrvU C'tcrra. III Nrpamirikae 
kirtaneoa* (telankyti pUooj une 
lomoj


	1919-04-18-DRAUGAS-0001
	1919-04-18-DRAUGAS-0002
	1919-04-18-DRAUGAS-0003
	1919-04-18-DRAUGAS-0004
	1919-04-18-DRAUGAS-0005
	1919-04-18-DRAUGAS-0006

