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METAI-VOL. IV. .No. 92 

Bolševikai žudo Rygos 
žmones 

Šveicarija pripažino Vokie
tijos valdžią 

Indijoje sukilimai; vietomis 
paskelbta kares stovis 

BOLŠEVIKAI NAIKINA RY- INDIJOJE PASKELBTA 
GOS BURŽUJUS. KARĖS STOVIS. 

BOLŠEVIKAI PAŽANGIUO-
JA PIETINĖJ RUSIJOJ. 

Išgabena salon ir palieka be Tas padaryta, kad numalšinti 
nieko. . sukilimus. 

Grūmoja miestui Sevasto
poliui. 

apleisti Scvasto- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiMimiiiiiiiimiimi 
BELGIJA REIKALAUJA 7 

MILIJARDŲ DOLIERIŲ. 

STOCKHOLMAS. bal. 18.— Simla. Indija, bat 18. 
Iš Liepojos pranešama, kad Lnhoro ir Aiuritsar apskri-
rusų bolševikai sistemaciškai čiunse paskelbta karos stovis, 
naikinami Rygos bolševikų. 
Visus suimdinėja ir išveža 
salon Hasen. Daugucos upė
je. Neleidžia jiems pasiimti 
nei pinigu, nei maisto. 

Salon ligšiol išgabenta apie 
70,000 buržujų vyru, moterių 
ir vaiku. 

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
VOKIEČIŲ VALDŽIĄ. 

Tas žingsnis padarė nepapras
tą Įspūdi. 

Bern/bnl. 18. Šveicarijos 
federalė valdžia nusprendė 
pripažinti nauja vokiečių val
džią, pasiremdama tuo, kad 
sleieiamn jin susirinkimai) liii-
kimai pravesta legaliai. 

Tas Šveicarijos valdžios nu
sprendimas čionai politiškose 
slVr »se padar-'* M"pnpra»ta i : 

ptldi. 

TURKIJOJE PAKILO BE 
TVARKĖ. 

žmogžudžių gaujos trankosi 
po šalį. 

Londonas, bal. 18. — Cia 
gauta žinių, kad Turkijoje pa
le i lo didelė betvarkė. Prasi
dėjo vidujiniai šalies suiri
mai. 

r ia spėjama, kad trumpu 
laiku gali atsinaujinti krikš
čionių skerdynės Armėnijoje. 

Ypač Smirnoje didžiai. in-
temptas stovis. Tenai turkai 
ir graikai kiti kitiems šoka j 
akis. Tas pat veikiasi ir ki-
tnr. 

Aplink Konstantinopoli ir 
kitur trankosi žmogžudžiu 
gaujos. Gyventojus jos api
plėšia ir žudo. 

anot oficijalio čionai paskelbi
mo. Paskelbime sakoma, jog 
L'V'ierali< gubernatorius ka
rės stoviu patenkintas, nes 
gyventojai pakilę prieš šalies 
autoritetą, tuose apskriėiuose. 
Prasižengėlius teis tam tikro
ji komisija sulig speeijaliai 
skirty Indijai karės įstatymu. 

Sukilėliai iš lakstytuvų bom
barduojami. 

Balandžio lo dieną mieste 
Punjab prieš sukilėlius jokiuo 
bintu nebuvo galima prieiti. 
Tad prieš juos panaudota lak
stytu va i. 

Minia užpuolė pasažierinį 
traukini ir apgriovė (•ujran-
\vala geležinkelio stoti. 

IŠ La b o re tad prieš sukilė
lius pasiųsta keli lakūnai ^u 
lakstytuvais. Lakūnai pametė 
bombų ir Šaudė iš kulkasvai-
džiu. 

Dideli nerimavimai ir ^bei-
varkė siaučia mieste Delbi ir 
Labore. Apskričio komisijo-
nieriųs kreipėsi į intekmin-
guosius gyventojus, kad jie 
perkalbėtu kitus ir atidarytu 
savo krautuves. Kitaip, val
džia imsis priemonių, sakė 
komisijonierins. 

šeši žmonės užmušta Kalkutoj. 

Balandžio 11 ir 12 dienom 
Kalkutoj buvo smarkus suki
limai. Prieš sukilusius pa
šaukta kariuomenė. 6 sukilė
liai užmušta ir 12 sužeista. 

U F 0 J E BOLŠEVIKAI NU 
ŽUDĖ 1,800 ŽMONIŲ. 

TURKAI PALIUSUOJA 
MERGINAS IŠ SAVO 

HAREMŲ. 

New York, bal. 18. — Tš 
Konstantinopolio pranešama; 
kad turtingesnieji turkai iš 
savo baronu paliuosuoja tuks 
tančius krikščioniu merginų, 
kurias karės motu buvo pa-

Nužudytų tarpe yra 400 
moterių. 

vergo. 

Londonas, bal. 18. — Tš Om
sko oficijaliams rateliams 
pranešta, kad . mieste Ufoje 
bolševikai nužudo 1,800 žmo
nių, tarp kurių buvę 400 mote
rių. 

P fa vra svarbiausias mios-
tas Oronbnrgo apskrityj. 

Paryžius, bal. 18. — čia 
gauta žinių, jog bolševikų gau
jos pažangiuojančios Krime, 
aplink Juodąsias juros, ir Gn-
lieijos fronto. 

Klimo jie paėmę Simfero
poli ir Jalta- Dabar grūmoja 
Sevastopoliui iš Šiauriu ir iv-

I Y « 

tu šonu. 
Del to anglų karės laivai, 

matyt, ture 
polio uostą. 

Ant Galicijos bolševikai ei
ną pirmyn Dniestro paupiu. 
Pranešama, kad rumunų armi
ja visu tuo frontu atsimetan
ti atgal. Atrodo, kad rumu
nai apleisiu ir Besarabiją, kurt 
smarkiai paliesta bolševikiz-
mo. Rumunai nepasilaiką 
prieš bolševikus, nes neturi 
užtektinai amunicijos. 

Taippat bolševikai deda pa
stangas prisibriauti prie ry
tinės Prūsijos. Bet jiems ten 
neporgeriausiai sekasi. per 
Lietuva prie Prasijos jie ne
gali prieiti. Per Lenkiją irgi 
neįstengs to padaryti. Nes 
lenkai daugina savo kariuo
menę. Tą pati daro ir lietu
viai su latviais. 

:iiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiaiisiiiiiiiiiiiii 
PERGALĖS PASKOLOS 

KAMPANIJA. 

Ateinanti pirmadieni balan-

SKERDYKLŲ SAVININKAI 
TARSIS SU DARBI

NINKAIS. 
«.-

Atstovų konferencija įvyks at
einančią savaitę. 

džio 21 diena, prasidės Perga
lės Paskolos kampanija. Kaip I Washington, bal. 10.—Afcei-
lietuviai pilnai rėmė pirmiau j nnnčią savaite čia konferenci-
buvusias šios šalies Laisvės.jjon pakviečiami. Ohicagos gy-
Paskolas, taip dabar jie p*-[volių skerdyklų kompanijų 
rems ir turi paremti Pergalės Į atstovai su tų skerdyklų dar-
Paskola. j la ninku atstovais. Kviečia 

Visi lietuviai privalo įsigyti Į konferencijon darbo depnrtn-
šios Paskolos bondsus. Nes tai | mentas. 
paskutinė visuomeniška karėsi Kompanijų 
Paskola. 

- Visus Gerbiamuosius Skaitytojus, Bendradarbius,'. 
Platintojus ir Prietelius sveikina su VELIKŲ ŠVENTE . 

"DRAUGO" REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
IR SPAUSTUVĖ. 

LENINAS IMĄS TARTIES 
SU BURŽUJAIS. 

Tiek belgams nuostolių pada
rė vokiečiai. 

Ta< 

Eolševikai šaukiasi pagelbon 
kitas savo frakcijas. 

Bruselis, bal. 19.— Belgija 
pagaliaus apskaitė visus karės 
nuostolius, kokius jai padarė 
vokiečiai. Tie' nuotoliai siekia 
.').*) milijardus franku arba 7 
milijardus dolierių ameriko
niškais pinigais. Tiek atlygi
nimo nuo vokiečių reikalauja 
belgai. 

Nuostolių apskaitymo komi
tetas sunaikintos medžiagos 
kaina skvrė prieškarine. Tad 
ir pasidarė nepordidoliausia 
suma. Šiandie ta sunaikinta 
medžiaga ir visokie daiktai 
yra brangesni. 

Tečiau belgai- neatsižiuri i 
šiu dienu branuenvbe. Jie rei-
kalauja, kad vokiečių lėšomis 
Belgijoje butų sug rąž in t a s j 
prieškarinis stovis, koks buvo >Sujj 
pirm rugpjūčio 1914 m. 

Už valstvbine belgu nuosa-

alvos tvirtina, 
kad kompanijos darbininkams 
negali mokėti sekančiais me
tais tokių augštų algų, ko
kias paskyrė karės darbo ta-
rv\a. 

Darbininkų atstovai tečiau 
pažymi, kad darbininkams al
gos neturėtų but siaurinamos, 
bet dai* didinamos. 

d nežinia kokias pasek-

ir nuvertė Latvių 

mes duos ta konferencija. 
Senai buvo kalbama, kad 

į 

kompanija nepatenkinta da-
kartiniu stoviu. Ir ' ieško tik VOKIEČIAI PAĖMĖ LIE 
progos, kad kaip norą suma- POJĄ. 
žinti darbininkams al*ras. _ 

Egipto gyventojai šaukia 
europiečius apleisti sali 

EIKITE I š EGIPTO! 
ŠAUKIA EGIPTĖNAI. 

IMA NAGAN PARSAMDO-
MŲ NAMŲ SAVI

NINKUS. 

Panaikino valdžią, nuginklavoį Laukiami ten svarbus nuoti-
latvius. 

; 
kiai. 

r, i CopeaktgM, bąl. 19.- \Vj P a r y ž i u S ) ,,a|. ,«,. _ v i e t 0 < 
kiečiu kariuomenė, bendrai M. I laikraščiai praneša daugelį 

Albany, N. Y., bal. 1!). - • veikdama su Pabaltijos vokie-j s v n r b i l l ž i n i l | a p i e , t 0 vį Egip-
X(w Vorko leg.slatura (įsta- j ėuus, užpuolė ir paėmė L ie - j t € xo r imavimai tenai nuolat 
lymų leidimo bu ta s ) p r i ėmė poją, kur io je la ikinai lyuvo; ( J ; J ^ ; . , 
biliiu a u t o r i / u o i a n t i mie?riis apsti>vvenusr l.afvfjos p m v i - . . . . . . . . 

, . .. . . . : '. . :. ,. ' ; Sakoma, visam hgipte pa-
paskirti komisinis, kurios t v- hmonAle vnlozia, anot praneši- . .. .. ,. 
. .. ... .t i ;. . . i , , i keliamas naeiionalis gvventoiu 

i'inetii ir nnzniretų randu di- mo vietos latviu spaudos biu-
*. 1 «. t, . 4- J 

Copenhagen, bal. 1S. — A 
aot pranešimu iš Maskvos, Le- y>hi^ k a i P Uu ^ K^^mke-

d i š ima UŽ p a r s a m d o m u s n a - ' r o . Paėmę Liepoją, vokiečiai 
tuo jaus ir pačia latviu valdžia 

91 I 4. t. *. 

pravesto projekto, na-1 iiuvertė. 
r^atvių atsargos kariuomenę 

Liepojoje stipri vokiečių ko
mų savininkai su raudomis, 
imamomis už namus, neimli 

ninas su Troekiu nutarę kreip-
Ues i buržujus su tikslu ir to-
lesri;K! pasilaikyti valdžioje. 

Sakoma, jiedu ima nuolan 
kiau atsinešti į kitas soeija'i-
stų frakcijas, ieškodami sau iš
ganymo. 

Stovis Petrograde dar lab-
jans paaršėjo nuo to laiko, 
kuomet ten įvyko prieš bolše
vikas sukilimai. Vasario me
ne -iu Petrograde buvo 83,000 
mirčių. I»et sausyj buvo 123,-
1100. 

Mus, telegrafus ir kitokiu? 
daiktus reikalaujama 5 inili 
janlai 535 milijonai frankų. 

Belgų karės išlaidoms ski 
riama 10,118 milijonų frankų; (|ami aukšti asesnumtai 
paimtos iš provineiju kontri-l Tokiai " landlordų" 
bucijos— 2,701) milijonai frau-! varkvmas butu reikalingas 

• 4. r » 

kų; kontribucijos ir bausmių ki tuok didesniuose miestuose. 
nuo gyventojų miestuose ii 

PARLAMENTAS PRIPAŽI 
NO 8 VALANDŲ DAR

BA DIENOJE. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

Paryžius, bal. 19.—Prancū
zu parlamento žeinesnvsis bu-

4 - 1 * ' 

tas pravedė darbininkams 8 
valandų darbą dienoje. 

Tas bilius tuojaus pravesta 
po to, kuomet parlamentas bu
vo priėmęs bilių, kad darbda
viai jokiuo būdu nemažintų 
darbo valandų su tikslu su
siaurinti užmokesti darbinin
ką ms. 

gauti daugiau pelno, kaip tik j liumna Visai netikėtai praeitą 
10 nuoš. • šeštadienį užpuolė, nuginklavo 

Nepaklusnieji "Jandlordai"! ir internavo. Paskiau vokie
tini but baudžiami pabando-iČiai suareštavo latviu užsieniu 

1 ». 4 

mis, arba ant jų namų užde- reikalų ministeri ir .kelis kitus 
valdininkus. 

pat-

1,1860 milijo- PAMAINĖ PAVARDC IR 
APSIVEDĖ. 

miesteliuose -
nu franku. 

4- * 

Industrijos nuostoliai aps 
kaityta suvirs S milijardų; Waukegan, 111., bal. 18. — 
frankų. : Pirm poros metų čia mirė 

Visa tai Vokietija turės at- J Charles Kobestoek. Paliko tur-
lvcrinti. 

Vokiečiai patroliuoja mieste. 

Anot žinių, netikėtas vokie-
jčių užpuolimas buvo galimas. 
. $e$ latviu kariuomenė vra 

4 • 

j pasiųsta karės frontan ]>rieš 
i bolševikus, kad tuo tarpu Pa-
; baltijos vokiečių kariuomenė 
sugryžo Liepojon. 

veikimas prieš anglus. 
Vra depošų, jog maištai ne

siliauja miestuose Cairo, A-
lexa))dria ir Porl Said. 

Sukilėliu Ivderiai šaukia, 
kad iš Egipto kraustytusi, 
kaip anglai, tai]) kiti eurQpė=i 
nai valdininkai. J ie sako, jog' 
Kgipte turi but jkurta musul-' 
manų imperija su kalifu mie
ste Cairo. 

CARRANZA DAUGIAU NE 
KANDIDUOSIĄS. 

Yra 6 kandidatai į prezidentus 

14 AMERIKONŲ ŽUVO, 
25 SUŽEISTA. 

Washington, bal. 10.—Atei
nančiais metais Meksikoje' į-, 
vyks prezidento rinkimai. Sa-

šiandie Liepojoje patro- koma, dabartinis prezidentas 
liuoja vokiečiai. Carranza atsisakąs toliaus. 

Premjeras Tllman protestą- kandiduoti. 

Paryžius, bal. 18. -
merikonų kareiviu ir 6 pran
cūzai žuvo, kuomet ekspresi
nis traukinis arti Le Maus va
kar užlėkė ant pašalinių bė
giu stovinčio traukinio. 

Be to 25 amerikonai ir 22 
prancūzai sužeista. 

tinga f>2 metų amžiaus našlė. 
Pirm kelių mėnesių atsira 

do jai jaunikis, Olande Bate, I vo prieš tokį nedorą vokiečių Kandidatų i prezidentus y-
25 imtų. Našlė apsiėmė apsi-! pasielgimą. Protestas paduotas ra net 6. Kaikurie kandidatai 
vesti, bet nenorėjo pamainyti Į generolui von dar Cioltz, kuris] yra mažai žinomi žmonės. 

14 o-j savo pavardės. Tuomet jauni- j vadovauja vokiečiams. Sako- Prezidento rinkimai Meksi-
kis teisme savo pavardę Bates' ma, generolas išreiškęs nuos- ]^0j0 yra didžiai svarbus daik-

su našle apsivedė 

KRITO IŠ 2,000 PĖDŲ 
AUGŠTUMOS. 

EGIPTE NESILIAUJA SU 
KILIMAI. 

Londonas, bal. 10. — Anot 
žinių, tfgipte sukilimai nesi
liauja ir laukiama jų daugiau. 
Anglija į ten pasiunčia dau-lgedo ir krito žemyn kaip ak 
giau kariuomenės. inuo. Žuvo abudu lakūnu. 

Venice, Italija, bal. 19.—La
kūnas mokytojas (instrukto
rius) Andre\v Curry su moki
niu Prank Zebolla čia su lak
stytuvų pakilo 2,000 pėdų 
augštumon. Lakstytuvas su-

pakeitė pavardė Rohestock į r ie l ią . Xes tas atlikta be jo tas. Nes nuo jų prigulės Mek-
" žinios. sikos ateitis. 

Dabartinis prezidentas nesi
rūpina šalies gerove. Žiuri 
savo ambicijos. Tad tenai ir 
siaučia anarchija, kurioje va
dovauja Villa ir kiti gal važu-

I v • • ziai. 

ERZGERCOGAS APLEIDO 
VIENNĄ. 

Premjeras Pllman, be to, 
dar apkaltina vokiečius tame, 
kad jie apsunkina latviams 
organizuoti kariuomenę prieš 

Liepojos uoste yra anglai. 
Geneva, bal. 19.—Austrijos Į bolševikus, 

erogercogas Frederikas aplei
do Vienna. Jis atkeliauja ftvei-

4 . " 

carijon. 
Jam draugauja keli anglų 

ofieierai. Su erzgercogu Vien
na apleido ir daugelis austrų j Lllman ir kiti latvių ministe-
aristokratu. Hai, 

Telegramoje iš Liepojos pa-
žvmin\ii, kad vokiečiai užėmę Paryžius, bal. 19.—TŠ Lon

dono čia sugryžo Anglijos premjero ofisą ir pagrobę daug 
premjeras Lloyd George. 

Liepojos uoste stovi anglų | 
karės laivai. Tuose laivuose j Vokiečiai reikalauja, kad 
rado sau prieglaudą premjeras latvių ministerių sąstatoje bu

tu trečdalis vokiečiu atstovų, 
bet ne vieni latviai. 

Rasi, anglai tan reikalan j - , 
simaišys ir pagelbės latviams 
prašalinti iš miesto užpuoli
kus vokiečius. raštu. 

- - Visi Rasy^ites po Lietuvos Nepriklausomybes Peticija! - -
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Mųs Kareiviai. 
Labai mažai tepadarėme 

darbo rengdami lietuvių ka
riuomene, bet bolševikai nusi
gando ir ėmė smarkiai veikti, 
kad mųs sumanymas nepasi
sektų. Iš to supraskime, kad 
lietuvių kariuomenė Ameriko
je ir naudinga ir reikalinga. 
Imkime dirbti da daugiau. 

Susiprat imas t a r p viešojo 
lietuvių veikimo ir t a r p Su
vienytu Valstijų vvriausvbės 
kas kart didėja. YVasliingtono 
politikos vedėjai kasdien aiš
kiau mato, kad nenuoramų 
gaivalas t a r p lietuvių mažas. 
Tos lietuviškų tautiškų par t i 
jų sutar t ies su Amerikos Vy
riausybe labai bijosi mųs kra
štutiniai socijalistai sutarusie
ji su rusų bolševikais paverg
ti Lietuvę po rusais. 

Ne personai rašėme, kaip 
" 'Nauj ienų" spaustuvės paga 
mintas 234 Socijalistų. kuopos 
šlamštas piktu gvoltu šaukia. 
pr ieš lietuvių armijos rengimą. 
Sauki lamas jis meluoja per 
akis, buk armija rengiama 
Lietuvos dvarponiams ant 
naudos. 

Dabar mes turime rankose 
kita lapą. Ta atspausdino aš-
tuntasis Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Rajonas. Tasai ban
do šauktis Kr is taus , kad tik
tai l iet iniai liautųsi gi nesi nuo 
bolševikų. Bet lietuviai ta ip 
grei t neprigaunami. J i e žino, 
kad Socijalistų Sąjunga nesi
lankė Kris taus kol neturėjo
me pradėję rengti armijos. 

Tai-gi vyrai , nesnauskime. 
Drųsiai stokime į lietuvių kari
ninkų eiles. Tėvynė veikiai bus 
liuosa. Alus vyrams gal nei ne-
priseis kariaut i . Svetimi nevi
donai ištolo matys mųs jiegų 
i r neužkabins mųs uždarbio. 
Ant savo žemės savo laisvėje 
ramiai dirbdami apginsime sa
vo darbų nuo gobšeių svetimų 
plėšikų. 

for Vacational Edueation. Lie
tuviškai ta t reiškia Amatų 
Mokinimo Federalė Valdyba. 
Jo s adresas y r a : 200 New Jer -
sey a ve. X. W. Wasliington, D. 
C. 

Ta įstaiga dovanai pa rūp ina 
buvusiems kareiviams dirbti
nių rankų, a r kojų, jei j ie jų 
y ra netekę. Svarbiausias daig
ias, kad ta Valdyba nurodo 
kur ir ka ip galima išmokti to
kio amato, kokis t inka ir ne
tekusiam vieno a r an t ro są
nario žmogui. Mokslas nėra 
priverst inas, bet iš liuosos va
lios. Kas nori mokintis ir mo
kinasi ištikrųjų, tam nereikia 
nei kokių išlaidų. Visas lėšas 
duoda minėtoji Valdyba. 

Mokslo laiiru tokiam sugijv-
81 am, bet sųnario netekusiam 
kareiviui, išmokama alga sulig 
to, r.iek jis turėjo gaut i iš ka
rės Nelaimių Apdraudimo 
(\Var Risk Insurance) , nema
žiau 65 dol. į mėnesį, jei jis 
srvvena Valdvbos • ištaigose ir 
nemažiau 75 dol., jei gyvena 
pas gimines. 

Kol kareivis mokinasi ama
to, tol jo giminės gauna tiek 
pat pašalpos iš vyriausybės, 
kiek jie gaudavo j am tebesant 
kariuomenėje. Bet jei jo sužei
dimas buvo toki s, kad ir be 
mokinimo s i netrukdė grįžti 
prie senojo darbo, tai Valdy
ba norintį mokina dovanai, 
bet pašelpos giminėms neduo
da, nes jis mokinasi iš noro, 
o ne iš didžio reikalo. 

Nereikia nei pasakoti , kaip 
naudinga yra šita įstaiga. 
Mes iš savo pusės pa ta r tume 
visiems sužeistiems lietuviams 
pasinaudoti ja. 

Netik' j iems tas išeis ant 
naudos, bet ir visuomenė turės 
daugiau gerai išlavintų amat-
ninku. 

a 

IŠ T 0 W N 0 F LAKE. 

KRISTUS KĖLĖSI IŠ NUMIRUSIU. 

r ALELIUJA! 
v. 

iems Karei
viams. 

Daug lietuvių ta rnavo Ame
rikos kariuomenėje. Kai-kurie 
tapo sužeisti ir negali pel
nytis duonų tuo pačiu būdu 
kaip seniau. Amerika jų neap
leidžia. Washingtone y r a įkur
t a tamtikra Įstaiga tiems ap
rūpint i , kurie t a p o sužeisti. T a 
įstaiga vadinasi Federal Board 

Švento Kryžiaus parapijoje 
susiorganizavo Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėju, draugijos 
skyrius. Ualandžio U d. laikė 
susirinkimą. Susirinkimas 
buvo nors neskaitl ingas, bet 
gyvas. Išr inkta valdyba se
kanti. Pirmininkė — p-lė M. 
Brenzaitė, vice-pirmininkė — 
p-lė J . Vasiliauskaitė, nutar i
mų raštininkė — p-lė M. Mik-
saite finansų raštininkė — 
ponia S. Daukšienė, iš(liniuke 
— p-lė M. Bajoriunaitė, iždo 
globėjos: p-lės V. (lalnaitė, ir 
Mag. Bastai t ė. Jš priežasties 
nedaug atsilankiusiu nariu se-
kantis susirinkimas nutar tas 
laikyti 14 d. balandžio. Ta*me 
susirinkime taipgi tapo įgalio
tos sekanėios ypatos, kaipo 
delegatės, kurios eis per na
mus rinkdamos daiktus basa-
rui : M. Brenzaitė, S. Dauk
šienė, Ona Brazauskaitė, M. 
Mikšaitė, M. Bajoriunaitė, D. 
Jurgu ta i tė , V. Galnaitė, O. 
Trakšelaitė. Matyt, kad mūsų 
moterys ir mergaitės nesigai
li laiko nei jiegų deJ prakilno 
tikslo. Nors nesenai susi
tvėrė kuopa, bet narių skai
tlius nemažas — li2() narių, 
pilnai užsimokėjusių nž visus 
metus. Tikimės, kad švento 
Kryžiaus parapijoje nebus neL 
vienos moteries ir mergaitės, 
kuri nerems tos prakilnios 
įstaigos. 

Lai auga ir bujoja Šv. Ka
zimiero Akademijos draugi ja! 

M. M. 

J a u Švinta padangė rytuose, 
Nuo žemės nakt is nyksta, dyla. 
Džiaugsmingi garsai ein... Iš bokštų 
Varpai Aleliuja prabylo. 

Stebuklas* Štai Kristus pris 'kėlė, 
Linksmai varpai gaudž ' Alleliuja, 
O pragaro dreba gnlyl>ė, 
Šėtono vergija J i s guja. 

Linksmai varpai g audž ' Aleliuja, 
Aplanko pastogę kiekvieno 
Jr skelbia pasauliui stebuklų. 
J o g Kris tus pris 'kėlė šiandienų. 

t 
I r eina- tas garsas ta ip toli 
Per kalnus, miškus kur tik gali 
I r neša visur, Aleliuja, 
J r garbinai mųs Visagalį. 

Ir mes Tam, Kuris mus a tpirko 
Nuo pragaro, garbę atduokim, 
Sulaukė linksimųjų Velvku — 
Visi Aleliuja giedokim! 

į 
•• i . 

Aras. 

PRISIKĖLĖ. 

RED. ATSAKYMAI. 

Lietuvos Didvyrių N. 1 T autis-
kiti draugijai. 

Tamistų pranešimo netalpina-
me, nes jis yra priešingas Ameri
kos Lietuvių Tarybos nutarimui. 
Mes nepalaikome tų, kurie tautos 
tvarka ard'>. 

i 

Prisikėlė iš numirusių nu
kryžiuotas pasaulio Išgany
tojas!! Prisikėlė J i s taikai, 
žmonijos laimei. 

(Ji ten toli, Europoje , atgi
mė jau mūsų Tėvynė, nepri
klausoma Lietuva. Atgimė ji 
po baisiausių anuotų griaus
mų, po šalies sunaikinimo, po 
didelių tūkstančių žmonių var
gų ir sielvartų. 

Aleliuja! 
Kr is tus , nužudytas bjau

riausiomis išdavikiškomis 
priemonėmis, prisikėlė iš nu
mirusiu... 

Tad ir šiandie ima viršų 
skaistus mūsų tikėjimo pa-
par tys . Keliasi iš numirusių, 
teisybė, pleėiasi pasaulio tau
tų laisvė. 

Lietuva atgimsta... Ki ta ip 
ir but negali. Nes prabilo ji
nai į didžiules tautas savo 
kraujais ir žaizdomis, vaikelių 
sopulių sopuliais, sustingusia 
motinų krutinę, kūdikių lavo
nais, miestų ir sodžių gais
rais , tūkstančiais badaujan
čių ir benamių, socijalistų — 
bolševikų žmogžudystėmis. 

Prabilo Lietuva žaibo stip
rumu. 

I r štai Amerika ir Anglija 
mūsų Tėvynėje pamatė tikrųjų 

vai buvo reikalinga nepriklau
somybė, i r Lietuva tų nepri
klausomybę atgavo. 

Šiandie Lietuva yra respub
lika, nepriklausoma, turi savo 
prezidentų. 

Mums, išeiviams, yra ne
apsakomas džiaugsmas. Nesi
džiaugia tik tautos išgamos, 
kurie kaip kurmiai rausia iš-
naujo nudirbamų ir nutiesia
mų tautos dirvų. Tiems iš
gamoms yra baisus Kr is taus 
iš numirusių prisikėlimo šven
tės paminėjimas. Taip jiems 
baisus daiktas ir mušu Tėvv-
nės atgimimas. 

Šiandie mūsų šventa prie
dermė atgimusių Tėvynę viso
mis* jėgomis remti, kas kuo ir 
kaip išsigali. Ligšiol jų rėmė 
ir remia katalikiškoji lietuvių 
visuomenė . Kemia ne žodžiais , 
bet darbais . Bet kita dalis lie
tuvių visas laikas tik šukavo 
ir šūkauja. Jų darbų nesima
to. Tegu dabar ir ta dalis lie
tuvių susipranta ir stoja beu-
dran darban.. 

Prisikėlęs iš numirusių 
Kr i s t au ! Suininkštyk ir tos 
dalies lietuvių š i rd is! Leisk 
jiems pažinti tikrųjų šviesų, 
leisk jiems atgal sugryžti ir 
prisi jungti pr ie visuomenės! 

VELYKOS. 
Kris tus , skelbdamas žmo-, I š Egip to išeinantiems žy

nėms savo moksle, keletu k a r - | d a m s Dievas davė numanyti, 
tų ta ip kalbėjo apie įnirtį, kad 
išrodė, jog j is jų panaikysiųs. 
J i s mirusių J a y r o dukterį ir 
palaidotų nabašninkų. Lozorių 
vadino miegančiais. Tokiu bū
du V. Jėzus pažymėjo, kad 
mirt is nebebus amžinas supu
vimas, o tik laikinas gyvybės 
jiegų nut i rpimas, nes po jo bus 
linksmas ir garbingas iš nu
mirusių atsikėlimas. 

Ta savo mokslą Išganytojas 
patvir t ino darbais . J i s tapo 
prikal tas prie Kryžiaus pėt-
nyčioje 14 dienų mėnesio Ni-
zan, o K) dienų to paties mėne
sio atsikėlė iš numirusių. 

Tat buvo pirmutinis pavasa
rio pilnatis. Gamta per žiemą, 
apsidengia sniegais, netenka 
žalių lapų, neveda vaisių. Tar
tum apmirš ta žemė žiemos me
tu. Bet tas apmir imas y ra tik 
laikinas, ne amžinas. Po žie
mai prasideda pavasar io 
džiaugsmai ir vėl visa gyvybė 
veikia gražiai bei naudingai. 

Kr is taus atsikėlimas iš nu-
miruių pasitaikė tuoini pačiu 
laiku, kada gamta atgija. Kai 
kam ta t gali atrodvti netikė-
tas įvykimų susibėgimas. K i t a s 

gali matyti tame susibėgimo 
Dievo Apveizdos surengtų tik
slą. 

• 

Žmonės ant žemės vargsta 
del nelaimių, ligų ir nepasise
kimų. Vargo našta skaudžiai 
slegia visus ypač dėlto, kad 
įnirtis savo sunkumu užgulusi 
laiko pasaulį. Nekartų žmo
nėms dėlto galėtų pasidaryti 
perkar tus gyvenimas ant že
mės. 

Bet pavasario atgij imas su
kelia vilties jausmus. Pr ie tu 
prisideda džiuginantis Kris
taus mokslas, patvir t in tas 
taktais, kati po mirties yra 
atsikėlimas iš numirusių, kad 
gyvenimas nesibaigia juoda 
mirtimi. Čia Kris taus apreikš
tojo tikėjimo balsas susitinka 
su gamtos balsu ir patvir t ina 
bei sust iprina ji. Yra dar ir 
daugiau pavyzdžių, rodančių 
gamtos ir tikrojo apreiškimo 
sutikimų. Tas pats Dievas ir 
gamtų sutvėrė ir apreiškimų 
žmonėms davė. 

Velykų šventėje sutaria gam
ta su tikėjimu ir abudu su 
linksniais istorijos atmini
niais. Prieš Kristui pradėsiant 
skelbti atgimimo ir atgijimo 
mokslų, žydų tauta jau šventė 
Velykas. Ta tauta buvo turė
jusi šaltų ir tamsių dienų savo 
praeityje. Per keturis šimtus 
metų žydai vargo Egipto ver
gijoje. Kad egiptiečiai žydus 
kankino nepakeliamais dar
bais, kad buvo įsakę visus 
gemančius žydų bernaičius žu
dyti, kad vartojo ir kitų bai
siausių ištautinimo priemo
nių, štai prašvito pavasaris— 
Mozė išvedė žydus iš Egipto, 
iš vergijos į laisvę. 

Tūkstantį penkis šimtus 
kartų žydai šventė metų su
kaktuves nuo tos laimingosios 
dienos, kada jų tau ta pirmų 
kartų išėjo iš vergijos kapo. 

kad ateityje J o Sūnaus krau
jas išvaduos žmones iš vergi
jos nelabesnės už egiptiškajų. 
Dėlto žydai Velykų avinėlio 
krauju tepė duris , jo mėsų ke
pė ant dviejų kryžiavai sudėtų 
medžio pagalių i r rūpinosi 
nesužeisti kaulų. Visa ta t reiš
kė busiančius iš Kr i s taus gy
venimo atsit ikimus. 

Tas ateities apreiškimas 
prapli to ir toliau negu siekė 
žydų tauta. Žmogaus širdies 
pr i jaut imas, sutinkantis su 
gamtos balsu ir su Dievo ap
reiškimu palengvino tų pra-
plitimų, bet ir sugadino jį. 
Stabmeldžiai jautė žiemos nu
liūdimų ir pavasar io džiaugs
mų. J i e buvo girdėję, kad vie
nų metų pavasaryje turi atei
ti iš dangaus žmonėms didelė 
pagelba. Džiaugdamiesi tuomi 
vieni stabmeldžiai vienaip, ki
ti kitaip išreiškė savo džiaug
smų; vieni vieniems pramany
tiems dievams vienomis apei
gomis dėkojo, kiti kitiems kito
kiais budais. Todėl daugelyje 
stabmeldiškų klaidingų religi
jų buvo didelių pavasario šven 
čių. Stabmeldijoje jos buvo 
neaiškios ir klaidingos, kaip 
pati stabmeldija. 

Tiktai krikščionijoje Vely
kų šventė spindi visu gamtos, 
pareities, tikėjimo ir laimės 
gražumu. 

Lietuva ilgai vargo svetimų 
tautų vedama, kar ta is spau
džiama. Ypač paskutinis šimt
metis buvo tamsus ir skaudus. 
Dabar jau žiba laisvės aušra. 
Yra pamatę tikėti, kad mųs 
tautos neprigulniybė taps pri
pažinta visame pasaulyje apie 
šį pavasarį . Tai-gi trokštame 
ir tikimės, kad šimetinės mus 
Velykos bus netiktai tikėji
mo ir gamtos šventė, bet taip
gi ir tėvynės atgimimo diena. 

Visiems savo skaitytojams ir 
rėmėjams, visiems lietuviams 
tautiečiams išreiškiame kuo
ka rščiausius ir kuogeriausius 
linkėjimus, kad kiekvieno lie
tuvio gerieji norai įvyktų, kad 
jo darba i butų pasisekimu 
vaisingi, kad mųs tėvynė bu
tų amžinai laisva ir su kito
mis tautomis naudingai dirbtų 
visų brolių-žmonių naudai. 

pasiųsta po 5 kvi tas . 
6) Nutar ta , kad ant kvitų 

visuomet butų žymė vietinės 
kuopos a rba parapi jos ant
spaudų. 

Pi rm, pradėsiant viešų rink
liavų, kuopų atstovai pasiža
dėjo išgarsint i t a rpe visuome
nės per surengtas praka lbas 
arba per laikraščius. 

7) Šiems metams išrinkti 
nauji Centraliai Labdar ingo
sios Sųjungos agi ta tor ia i į ku
riuos pa teko: S. Jucevieia ir J . 
Petrai t is . 

8) B. Sekleckis praneša, 
kad dėžutės jau y \ a dirba
mos. 

9) Buvo pakeltas klausimas, 
kų darysime su žeme, p r i g u 
linčia Labdar ingai Sųjungai. 

Nutar ta šiai vasarai paves
ti Seserims Kazimierietėins. 
Apie tai, vienuolyno perdėti-
nei pasižadėjo pranešt i p-nia 
Žilvitienė. 

10) B. Sekleckis praneša, 
kad koncerto vakaras jau ar
tinasi ir yra reikalingi darbi
ninkai. 

Darbininkai į koncertų iš
rinkti sekantieji : prie parda
vimo tikietų — Kazimiera Va
ranavičienė, prie atėmimo — 
Jonas Petrai t is ir Bernardas 
Nevardonis, rašt ininkė — E-
milija Dargaitė, prie kasos — 
Joakimas Macijauskas, pr ie 
gėrimo — Etlvardas Misius. 

11) Antros kuopos, iš Rose-
lando, atstovai pranešė, kad 
antra kuopa pa tampa Garbės 
nare, įmokėdama į Centro ka
sų 100 dol. 

12) Konst. Žaromskis, narys 
8-tos kuopos, aukojo 10 dol. 
Labdarybės naudai ir Ant. 
Mozeris, narys 4 kuopos, au
kojo žiedų vertės 15 dol. 

Susirinkimų uždarė pirm. 
Ant. Nausėda su malda. 

Jonas Pur tokas , 
L. S. Centro rast . 

i 4437 S. Fairfield A v., 
Cbicago, 111. 

P A V A S A R I S J A U ČIA. 

. . 

PROTOKOLAS. v 

Lietuviu Rymo — Katalikų 
Amer. Labd. Sųjungos Centro 
bertaininio susirinkimo, kuris 
buvo laikytas seredoje, kovo 
26 d., 1919 m., 8 vai. vakare, 
Apveizdos Dievo parapijos 
svetainėje prie Union ir 18 
gatvių, Clucagoje. 

Susirinkimų at idarė pirm. 
A. Nausėda su malda. 

1) Protokolas iš praėjusio 
susirinkimo buvo pri imtas. 

2) Raportas komisijos nuo 
Kapinių Dienos. P-nia Žilvi
tienė praneša, kad ženkleliai 
yra dirbami ir nemažas skait
lius jau pagamintas. 

3) Buvo pakeltas klausimas, 

Tegu jie veikia bendrųjį dar- į l j sukietėjusių širdžių, paska
lių tautos gerovei ir Amžinos 

karyžygę, daug kentėjusių ir j Tiesos garbei, 
kenčiančių už žmonijos laisvę, j Velykų ryte skamba prisi-

Ka ip saulės šviesa yra rei- j kėlimo varpai mūsų išeivijoje, 
kalinga pasauliui, ta ip Lietu-j Džiaugiasi jaunimac. linki--

J 

Kaip tik toje linksmoje metu ttr. T o s k u o l ) o s P a a r i a vie-
sukaktuvėje Žvdu tautoje g U * ^ ™ * 1 * ^ 
Sitiko, kad Kristus iš mirties v

K l U > p , J . a t s t o v a i vienbalsiai 
sugrįžo į gyvybe visai gamtai " z g l r e . • * * • " n k l i a v * našlai-
atgijant po 'žiemos nuliudi- * ? P ^ * 5 * * * * * * , kai,) greit 
m o > j bus galima, tuojaus pradėti 

darbų. 
4) Buvo prisiminta, kad ir 

tolimesnėms kuopoms taip
gi butų pasiųstos kvitos a rba 
knygutės, kurios, be abejonės, 
prisidės taip-gi prie rinkliavos 
Našlaičių Prieglaudai . 

5) Pagal atstovų nutarimo, 
kad art imesnės a rba vietinės 
kuopos -paimtų po 10 kvitų, o 

minasi suaugusieji i r seneliai. 
Tegu varpa i skamba. Gal 

jų a tgars is suminkštys dauge 

tins prie stipresnio rėmimo 
atgimusios mūsų Tėvynės. 

Kr is tus prisikėlė iš numiru
sių! Atgimė mūsų Tėvynė. 

Liiiksimnkiiues. Aleliuja! 

Pavasar is j au čia, lapai 
pradėjo sprogti žolė žal iuot i" , 
kaip kad Lord Tennyson apra
šo pavasarį vienoj savo poe
moj. Bet p i rmos savaitės pa
vasario, y ra dra darganotos i r 
šlapios. Šios savaitės galima 
labai lengvai perleisti jeigu jū
sų fiziškos jiegos y ra stiprios, 
jus galite dalaikyt i prieš ligų. 
Geriausias vais tas tai y ra var
tojimas Tr iners American E-
Iixir of Bi t ter Wiue, kuris gra
žiai išvalo vidurius ir juos už 
laiko geram stovyj. Jūsų vi
duriai geri, tuomet jus jau
čiatės daug geriau, jūsų val
gis yra sugronmliuojamas ge
rai ir priduoda jums gerų ape
titų. Je igu esate varginami 
su reumatizmu, arba neuralgi
ja, lumbago, išsisukimu, ge
riausia pamėginti Tr iners Li-
nimentų kuris netur i sau Iv-

• 

gaus. Gaunama pas visus 
vaistininkus. Joseph Tr ine r 
Compaiiy, 1333-43 S. Ashland 
Ave., Chicago, UI. Apg.) 

I tolime i 

NUO ADMINISTRACIJOS 
GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vieta^ pamatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite, • • 

DRAUGAS PUB. CO., 

i 

SlHMllv kuopom butų11800 W. 46th St., Clucago, UI. 
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IMUOS PAS BAUKĮ) 
BUDELIS YRA. 

Ketinau paroiti j Sakins prieš 
švintant. Bet iš sodo išeit ne
galiu. Pinučiai augštL. Tam
soje spragos nerandn. 

Išgirdau žmonių ateinant. 
Aš greitai į tuščią avilį. 

Įlindau, pliauską užsistočiau ir 
guliu. 

O-gi ateina žmogžudžiai. 
J ie sako: "Baukaus bičių 
saldus medus. Imsim, vyrai, 
medaus su aviliu". Vieną avi-

'»• 

JI 
i i 

i 

Ii 

(1 
• 

(Maušio Epštein monologas). 

Laba vakarą, vyručiai! Ar 
jus žinote delko Mansis šį
vakar pėsčias, purvinas, be 
pypkės ir be kepurės pas jus 
atėjo? — Tegul jam pasika
ria. Aš daugiau nevažiuosiu į 
Linkus linų ir sėmenų pirkti. I Ii pakėlė: lengvas. Tą paliko. 

Aš gražiai sau važiavau iš Kitą pakėlė: lengvas. Sako: 
Gotlybiškių i Joniškius. Nu, " tušč ias , " ir paliko. Prieina 
man reikėjo biskį važiuoti prie manęs. Pakėlė ir sako: 
per Liukų girią. Jus , vyručiai, " O o, šitas kupinas medaus, 
žinote ta kelia. Tegul mano 
neprietelius važiuoja tenai Aš 
važiavau per girią. Tik staiga 
žmogžudžiai suriko: "Mausi , 
sus tok!" Aš sakau: "Vyru
čiai, kam jus mane gązdinat. 
J u s galite gražiai su manim 
pašnekėti. Duokit ma švėbelių 
(degtuku): pypkes n/si rūky
s im." 

O jie, tte razbaininkai, kad 
jie pastiptum, sako man: 
14Rupūže, lipk lauk iš veži
m o . " — Vvručiai! jus matot, 

* £ a d aš no rupūžė. Aš esu Man
sis Epštein iš šakiu, javu. 
kupčius, visu žmonių pažįsta
mas. Sudergo, Šlaviko ir Kai
melio parapijos ūkininkai iš 
mano kisenio visus pinigus 
turi . Tai aš ne rupūžė. O jie 
ma šaukia: "Rupūže, duok šią 
pinigu*." Vienas nutvėrė ku
mele už pavadžio, o kitas ir 
trečias įšoko į vežimą ir no
rėjo mane pasmaugti. : 

. A š sakau: "Vyručiai , neva-
Nrinėkit juoku. Aš šiandien bis-
ki sergu. Pinigu aš neturiu. 
Grįžtu i Šakius, atidavęs žmo-
nėms rankpinigius už sėmenis. 
Kaip jus mane gyvą ma to t ! " 

Jie , tie razbaininkai. išmetė 
mane iš vežimo, surišo ran
kas : išvertė kišenius, atėmė 
pvr>k<\ iškratė viską ir rado 
tuščia. Vienas nuvažiavo su 
mano vežimėliu, o kitudu sa
ko: "Reisini pas Banku sū
riu vogt i . " , i 

Aš sakau: "Eiki t , vyručiai, 
su ponu Dievu", o misliiu 
"Tegul jus šimts velnių." 
Man rupi, kad tik mane pa-
leistu. 0 

J ie mane neleidžia. "Mausi . 
turi eit drauge." Aš sakau: 

Imkim vyrai! 
Paėmė nunešė \ girią, pa

guldė ant kelmo, apstojo ap
linkui ir ėmė durnus leisti, kad 
bitės išlėkta. Aš sukosėjau. 
Jie atidarė avilį ir rado Maušj. 

Toi tu čia, Mausi! — 
sako. — Tai tu taip padėjai 
sūriu vogti. Vvrai, ka mes da-
rysime Mansiui! 

Vienas sako: "Maušj pa
pjauti.'' Kitas sako: '* M ausį 
pakar t , " trečias sako: "Mauš-
į gyvą sudeginti." Buvo 
dvylika razbaininkii. Visi sa
kė Mansiui galą padaryti. 
Tas vyriausias razbaininkas 
sako: Maušj į silkinę užkalt 
ir palikt". 
, Mą geriau, kad užkala, negu, 

kad gyvą sudegina. Da pra
šiau, kad jie silkinėje skylę 
paliktų, kad aš galėčiau ilgiau 
matyti per skylę savo gera
darį 

J ie pasijuokė ir užkalė ma
no silkinėje. Išprailžių nie
ko, o paskui angšta. Tupiu 
silkinėje ir mintiju: "Reikės 
Mansiui l>etupint numir t i" 
Plėšikai nuėjo sau. Atbėgo 
zuikis, ūsus pa kraipė ir pra
bėgo pro šalį Atbėgo stirna, 
subliovė ir prabėgo pro šalį. 

Atbėgo lapė ir uostė. Pri
kišo sunkį prie spuutos. No
rėtų mane suėsti, bet nepriei
na. Apibėgo kelisyk apie sil
kinę, barškino uodega iš visų 
pusių. Paskui bekiša uodegą 
i vidų. 

Aš čiupt lapei už uodegos. 
Lapė bėgti. Aš laikausi įsika
binęs. Silkinė daužosi į me
džius, kelmus ir šaknis. Ma 
skauda visus šonus ir galvą, 
ale laikausi. Taip ėmė visą 

(Apgarsinimas) 

Gerb. Draugai. 
Šį savaitė iš visu savaičių 

šio meto mus visus priverčia 
apsidailinti, kad galėtume tu
rėti ženklą—* < š VA RUMA S ' ' -

Šis nėra tiktai privatiškilo
se namuose, bet taippat ir biz-
nije. 

Aš manau, kad kiekvienas 
iš mus jau dabar permatome, 
kad biznis nėra paliuosuotas 
nuo Morališku [statumu. 

Turi taip pat nešti vėliavą 
" Š v a r u m o " jeigu nori žmonių 
simpatiją užsitarnauti. Aš no
riu jūsų atydą atkreipti, kad 
žodis " P u r i t y " arba švaru
mas turi šešias raides ir tinka 
į tą ratą ant kurio stovi vi
sas organizacijos veikimas. 

KLEIN BROS. DIDELIS 
PAVASARIUS ATIDARYMAS 
PRASIDEDA FANEDELYJ, BALANDŽIO 21, 8:30 RYTE 

KLEIN BROS. 
HALSUI) « 201h STS. 

Š __ ^ 

tai nekurie čionais dalykai už nepaparstai žemas kainas Panedėlyj 

Kiekviename skyriuje randasi tikini naujau
sios ma<1os dalykai ir geriausios nišies tavo 
ras už labui prieinamas kainas. Taip pat ir 
daugybės dalyku kurie neišvardinti čionais. 
Ateikite! 

J«Vvrueiai. n* nemoku sūriu skaudėti, kad ketinau paleisti 
Vrv»ti. Aš nerv in tu l~nr suris,!uodegą. Tik pūkšt, silkinė* 
\mr cArnoTin siVA.' Jie sako: 
4<"\f^«! wmrd.-v«im." Vienai iš
siėmė r»eili ir snko " š i a " . 
.AŠ snk.nn* "Vvrneiai, eisiu. 
Tik mnTio išmokvkit." 

Nuėjom. Tamsu. Vienas 
razbaininkas nžšėrė šunis gry
bais. Šunes pagaišo. Kitas 
iš po užlaido atsinešė kopėėias 
ir ma liepė nešti. Nunešė, pa
statė prie klėties galo ir sako 
lipk ant augšto. 

Ką darysi ? Užlipau. Už
čiuopiau pakabinta lentinę su 
sūriais. Kaip galėjau garsiai 
iš viso pilvo surikau: "Vyru
čiai, kokių sūrių norit, ar 
minkštų ar k ie tų?" Girdžiu 
Bankus rabždi, rabždi, kelia 
iš lovos. J i s pasėmė karabiną 
ir puf, iššovė. Aš kone nu
miriau iš baimės. Gerai, kact 
jis mane nenušovė Razbai
ninkai pabėgo. Baukns atsi
gulė. 

Kur aš vargdienis žydelis 
dabar dingsiu? Prašvis, Ban
kus mane ras. Sakys: "Ta i 
tu, Mausi, paukštis... Dieną tu 
kupėius, naktį vagis ." Atsi
guliau į palėpe, kad mane ne
rastų ir rnpinnosi, ką čia da
ryti . 

Po valandėlės girdžiu Ban
kus knarkia, kad sienos braš
ka. Aš sakau "Gut Gešeft". 
Priėjau prie krašto. Kopėčios 
tebestovi. Aš greitai žemyn. 

lankas nutruko, visi šulai pa
biro Paleidau uodegą. Lapė 
nubėgo, aš likau sveikas. 

Išėjau į pagirį. Žiūriu, Balf-
kojų kaimas. Ežiomis aš grei
čiausiai nuėjau į vieškelį. Beva
žiuoja kontrabandų inkai. J ie 
vežė spirito statine iš Prūsų j 
Sakius. Volė atsisukusi, spiri
tas bėga. Pilna grabe pribėgo 
spirito. "Vyručiai, užsikimš
kite vole, kad skystimėlis neiš-
bėgtų." Vyrai užsuko volę, su
plakė arklius ir mane nei ne
pavėžino už gerą žodį. Turėjau 
eiti pėsčias. 

Žiūriu dvi gervės prigėrusios 
spirito iš grabės, voliojasi gir
tos šalę kelio. Aš gerves už 
kaklų. Pasikišau vienos gal
vą po juosta iš vienos pusės, 
kitos iš kitos pusės ir einu. Ei
dama mintiju, kad Sorė 
džiaugsis, jog parūpinau pauk-
šienos šabui. Gervės strapi-
nėdamos velkasi. J au buvau 
perėjęs per Duobiškius, kad 
gervės išsipagiriojo. Jiedvi 
purpt ir pakilo lėkti. Iškėlė 
mane augščiau girių, iki de
besų. Ką tik neatsimušiau su 
galva j daugaus apačią. Ke
purę senai buvau pametęs. Sa
kių miestas iš augštumos išro
dė lyg karvės plyskas ant plen 
to. 

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

Aš norių jums paaštrinti ko
kia įtekmę turi geras veiki
mas AVilson organizacijoj ir ką 
tas tai]) didelis žodis "Svaru
m a s " jiems visiems reiškia. 

Viresnieji ir 23,000 darbinin
kų žino ir atjaučia kokia svar
bą turi " S v a r u m a s " tšdirbime 
valgių. 

Išdirbant GRYNUS VAL
GIUS yra tai dalykas YVilson 
Kompanjos ir jos visi darbi
ninkai tikrai žino pilną reik
šmę ir ištikrųjų nėra artimes
nių ryšių tarpe jokio biznio ir 
žmonijos, kaip. kad išdirbime 
GRYNO MAISTO. 

The AYilson & Co., organi
zacija yra pilnai tam pasiruo
šė ir išdirbę GRYNUS VAL 
GIFS tiktai užtat, kad tarpe 
darbininkų ir darbdaviu via 
pasitikėjimas, sutikimas ii- dir
bimas visų iš vieno jie vieną 
dalyką prie save turi, o tas 
tai yra SVARUMAS. 

Jie didžiuojasi savo darbda
viais ir savo padirbtu darbu, 
nes žino, kad jis yra pilnai 
atsakantis. 

"GRYNUMAS" yra taip svarbus 
maisto išdirbime kaip kad "ORY-
NUMAS'' bei švarumas visame gy
venime yra būtinai reikalingas. 

Ar mes visi susijungsime mintyse 
apie GRYNĄ MAISTE ir SVARŲ 
MAISTĄ kurį ketiname valgyti 
Velykų rytą kaip tai gardžius la
šinius su kiaušiniais. 

Yienas iš didžiausių papročių tai 
yra gerai prisivalgyti kiaušinių 
Velykų ryte, bet reikia ir neuž
miršti suvalgyti gardų šmotelį la
šinių ar kumpio, o tuomet daug 
geriau jausiesi. 
Ar neatsimenate kuomet buvote 
maži vaikai ir mergaitės, ka d gy
vendami ant ūkės ieškodavote kiau
šiniu ir juos kavodavote iki Velv-
kų kad butų galima numarginti. 
Bet dauguma iš Jus esate tokiam 
padėjime šiandien, kad negalite 
juos pasirinkti kaip seniau. 
JUS TURITE JUOS PIRKTI. 
Jus beabejonės norėtumėt būti užtik
rintais, kad pirkdami gautumėt tokius 
pačius kaip kad pasirinkdavote ant 
ūkės gyvendami. 

Aš jums tuojaus pasakysiu kur jus 
galite tokius kiaušinius pirkti. Nueik 
pas savo krautuvninka ir paprašyk 
CLEARBROOK EGGS, kurie yra par 
duodami per Wilson įt Co., jų vaizba-
ženklis yra "THE \VJLSON" LABEL 
PROTECTS YOI'R TABLE." 

Jie bus jums tokie kokie kad jus įsi
vaizdinote, ir kokių kiaušinių jus no
rėtumėt ant Velykų turėti. 

Paprašyk to paties krautuvninko, kad 
duotų jums CERTIFIED HAM ir 15A-
CON kurie neseniai tapo išdirbti tos 
pačios kompanijos. 
Jeigu nori puodelį geros Kavos tai 
paklausk savo krautuvninko Wilson's 
CERTIFIED BLUE LABEL BLEND. 
Tai biskuti kava. 
Jeigu nori CLEARBROOK KIAUŠI
NIUS kepti, vartok Wilson & Co.'s 
MAJESTIC TAUKUS. 
Ir Sviestą? Kodėl ne pirkti Wilson & 
Co. CLEARBROOK SVIESTĄ? Tas 
pats Sviestas. 
čionais yra tiktai patarimas kadangi 
visi šitie dalykai yra dirbami po vė
liava "ŠVARUMO"—tas pats randasi 
visuose mūsų maisto iSdirbystėse. Taip 
kaip vienas yra pasakęs: 

"Žmogus gali gyventi be meilės 
Bet nėra tokio žmogaus kuris 
Galėtų gyventi be valgio" 

Sincerely, WILLIAM C. FREEMAN, 
250 Fifth Ave., New York City. 

\mber T^anndry 
Muilas. Panedėlyj 
tiktai AZ/AO 
šmotas ™ 4 * 

(5 šmotai kiek
vienam.) 

Snidcr's Toma t o 
Catsup. 30e bute
lis Panedė- 1Ql/> 
Ivi tiktai.. ' ^2° 

Juoda Satoen. I fi 
?oliu. grera, juoda. 
*9e vertės, 95p 

Išmotu Stalui Se
tas, uzbonas ir še
šios skleinvčios 
,>asirin- 97« 
kimui ^ ' " 

jardas, 

YVashtmrn Ci'osbv 
Oold Medai Miltai 
lt bačkos ė l CC 
Panedėlyj V 1.00 

Vaiku stiprios ru
dos ar juodos nnn 
ėiakos; didžio f» 
ikk.ni/L>. spe- 1Qn 
eialiai pora ' u u 

Gryno Sanitas sti
liaus klijanka 1 Ii 
jardo pločio, OK/> 
Pa n. jardas. « • * 
(2 jardu vienam) 

Paduškos t8V*x23 
coliu didžio, peru 
plunksnų padirb
tos 9So ver- 4.7n 
tės. dabar. . .*'* 

Vaiku ir Merffai-
čiu Union Siutai 
didžio 4—12. vai
ku didžio 10—10 
ceraiusios OQr> 
rūšies <"*>" 

Vyru Balbrierean 
ar mesh apatiniai 
marškiniai vasari 
niai. balto ar kri-
mavos 2 5 P 
spalvos. Pan. ***' 

Honestv B r a n d 
Toma tocs, didelis 
kenas-20c,13l/£c dabar. . w /<s v 

Turkiški Abrii'uii. 
09c* vertės su gra
liais 
kraštas . 42c 

šluotos. 6 kartus 
siūtos. stirnios, 
extra seros' 
speialiai. . 
(1 tiktai vienam) 

53c 

Mergaičių šlobės: 
pero perkelio ar 
rliambrav, nauji 
modeliai, did/io i 
—14, roeiil. fįOp 
kaina 8r,e:.. ^ 

V y r u mėlynos 
Overalls. storos, 
didžio iki Q7p 

Japanese .šilkas; 
storas, geros ru 
sies, 25e ver-' 
tės. dabar 79c 
šilkinės Chemiso, 
crepe de ehine ar 
satin. rog. kair>i 
| t . paned. <M AK 
liktai.. *l-1-0 
(1 pora vionnin). 

(S (ardai vienam) 
Voile .lekiitės era 
žiai aftaroto*: su 
dideliais ka'n>e-
riaia: .10 iki QQp 
40. sppoialiai ° ° ^ 

Nebaltintas Mus
linas: geros rūšies 
?5c vertės 1 9 r 
Panedėlyj ' t"° 
(10 iardu kiek

vienam). 

Bull Durham rū
komas Tabakas: 
10e maiše- "7lAr> 
lis. dabar • / o u 

Mrf>l. Mercerized 
rudos ir juodos 
T)ančiakos. dnbrl-
tavos kulnės 1 Qn 
:i.r»e vertės. . ' **° 
(t; poros vienam) 

Vork ar Everett 
('lassic gingamas. 
dižiuotas, regula-
rė kaina 29c vet-
tės, Panedė- 1 K« 
Ivi tiktai."... l°^ 

(10 iardu kiek-
vienam). 

Vyru Viršutiniai 
Marškiniai šviesiu 
ir tamsiu spalvii. 
Garners 45P 
perkej i o^ . . . ^ " 
Inverte<l Gas švie 
sos — mantlrv ir 
globęs. Pa- ^ 7 n 
nedėlvi ^ , u 

DYKAI Utarninke šitas gražus Fruit 
Bliudas su $1 pirkiniu ar daug. 

Tiktai ateikite ir pamatykite šitą gražų 8 colių bliudą kuris yra nepaprastai 
gražus. J is yra netiktai pagražinimas nam o, bet ir labai reikalingas prie namo turėti 
taip kaip paveikslas kad parodo. Tiktai pa simąstykite. Jus galite jį gauti uždyką su 
Atidarymo Išpardavimu kaipo dovaną pri e pirkinio Utarninke balandžio 22 d. 

NEUŽMIRŠKITE IR ATEIKITE UTARNINKE. 

Didelis Pavasarinio Atidarymo Išoar-
dav. Moterių Siutu ir Šlebiu $17.50 

Marinus Pavasariniai Siutai 
moterį; ir mergaičių padary
ti i.š gero vilnonio poplino ar 
sergaus gražiai padirbti tu
rinti gerą pamušalą, aprėdy
ti su gražiu kaspiniu ir guzi-
kais ir dirželiais arba box 
stiliaus, speeialia 
ant Sio išpar
davimo po $17.95 

Moterių Čeverykai Vėliausios 
Mados po $5 .85 

LARAI (SRAŽIOS ŠI.FBF.S 
Vėlinusios mados slebės ėio-
nais rodomos, (leros satinos, 
messaline ir taffeta su gra
žinis raudonais kalnieriais ir 
aftavotos ir 
išsiuvi
nėtos $17.95 

SAMPFJJVI.M KKIPAI 
Vėliausius Marius. 

Vilnonio poplino geros rų-
Sies su overlay kalnieriais 
iŠ šilko ir gražiai aprėdy
ti ir kotu stiliaus nešioja
mi (ypariai merginu kei-
pai; verti 
iki $11. 
Dabar SI 3.75 

Specialiai—Moterų Pavasa 
riniai Čeverykai; Havana, 
rudi, pilki, dūli kid, fran-
euziškos skuros ir Bngiish 
VValking čeverykai, ilgi, 
naujausios ma
dos, pora 
tiktai 

$5.85 
Moterų nauji Pavasariniai pusčeverykiai 
(oxfords) rudi ar kid skuros, patent 
eolt ir dūli kid franeuziškoa skuros ar 
Ensliaa Walkera; visokio didžio 
eialiai ant šito išpardavimo 
pora. 

spe-

RAKANDO IŠPARDAVIMAS 
Pavasarinis Atidarymas. Specialiai! 

$4.85 
Mergaitėms čeverykai— patęst colt skuros 
su baltais viriais BU šniūreliais, <£0 QC 
didžio iki C—specialiai išpardavime 

Mergaičių ir vaiku čeverykai—patent colt 
skuros, baltos Sea Island canvas virtais, di
džio II % iki t, pora $S.00, OO 7C 
ir did/io 8 V. iki 11 **" ' J 

Puikus Parlor Se
tas 3 .šmotu su di 
deliais rėmais: ar 
tistiškas, ąžuolo, 
raudonmedžio ar 
riešutinio medžio 
su pirmos klesos 

!£:. $97.50 
Plieninė I^ova: Co 
lonial stiliaus su 
storais stulpeliais 
ir vernis martin 
arba baltojo 7K 

Ąvmhister Di venai: »x!2 pėdu augštos ru-
meg inatcrijcilu. gražiomis 
kvielkoruis 

ant lengvu išmokesėiu. 
$33.50 

Geras vidurių 
veikimas pa-
taiso žmogaus 
nervus 

Suirimas žmogaus norvu 
pats savaiini nėra labai svar
bus, bet pavojus būna kuomet 
žmogus pamota apotitą, negali 
gerai miegoti, veido blrdimmą 
ir tuvi galvos skudėjimą. 

Kaltinti dėlto nioko negali
ma, bet reikia pasirodyti su 
gerai jaučiančiu žmogum. J is 
jums visados rekomenduoja 

Partola saldainius, 

i 
•5 įS 

Geriausi Lietuviški Rekordai 

garsius 

katrie greitu laiku pataisys 
jus ir pagelbės, nes tie sal
dainiai išvalo užkietėjusius vi
durius, paduoda apetitą ir da
ro čystą kraują. / 

Dėžutė lėšuoja tiktai 1 dol. 
G dėžutės už 5 dol. 

VELTUI 
Gražus ir naudingas kalen

doms kiekvienam prisiuntu
siam užsakymą sykiu su pini
gais ir šituo pagarsinimu. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
(67) 

žemiaus surašyti rekordai patiks kiek
vienam ir tikrai manysite kada jūsų na
muose dainuoja p. M. Petrauskas, p-ai či-
žauskai, p. S. Šimkus, Dr. Vincas Kudirka 
ir kiti žymus artistai. 

Kiekvienas rekordas grajina ant abiejų 
pusių, ty. dvi dainas. Kaina 85c vienas. 

Mažiau kaip šeši rekordai kitur nesiun-
čiama. 
Gramafonų Kainos nuo $10.00 iki $250.00. 

Parsiduoda ant lengvu išmokesčiu. 
JDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS 

TENORAS. 

B 3348—Suktinis. Valia, Valužė (iŠ 
Operos "šienapjūtė"). 

E 3796—Bernužėli Nesvoliok, Eisiu 
mamai pasakysiu. 

E 3349—Prirodino Seni Žmonės. 
Kur tas šaltinėlis. 

E 3623—Ilgu, ilgu man ant Svieto. 
Mano Skarbas. Valcas. 

E 3797—Jau kad Aš Augau, Šią 
nedėlėlę. 

E 3840—Ant Kalno Karklai Siūba
vo, šią. Naktelę per Naktelę 

E 3841—Atėjo Žiemelė. Vai, kad 
Ai Išjojau. 

E 2356—Lietuva, Tėvynė mušu. 
Tykiai Nomulėlis teka. 

E 2358—Darbininku Marsalietė. 
Sukeikime kovą. 

E 2392—Sveiki Broliai Dainininkai. 
Ko liūdit Sveteliai. 

E 2393—Saulelė Raudona. Jojau 
Dieną. 

E 2394—TTž šilingėlį. Šiu Nakcialy, 
(Dzūkiška daina). 

JDAINAVO MARfc KARUŽIUTĖ, 
SOPRANO. 

E 3625—Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva. 

E 3842—Sveika Marija, ir Ave Ma
rija. 

ĮDAINAVO MAMfa IR JONAS 
ČIŽAI SKAI. 

E 3190—Trjs berneliai. Vakarinė 
daina. 

E 3244—Skambančios Stygos. Tu 
mano motinėle. 

E 3191—Ant marių krantelio. Sau
lelė tekėjo. 

E-3245—Gimtinė šalis. Sunku gy
venti. 

E 3192—Giedu dainelę. Gegužinės 
daina. 

JDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS. 

E 3905—Ant Tėvelio Dvaro ir Ne-
sigraudink Mergelė. 

E 3 906—Bijūnėli Žalias ir Važia
vau Dieną. 

JDAINAVO A. KVEDARAS, 
BARITONAS. 

E 2243—Pamylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugę. Pol-
ka-mazurka. 

E 2224—Mano laivas, daina. Į svei
katą, maršas, orkestrą. 

ARMONIKA SOLO IR DUETAI. 
E 2651—Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka. 
E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 

valcas. 
E 3316—Stumbriškrų polka, 2 Jur

giuko kazokas. 

E .']r? I 6—Polka nuo Rudos. Mažru-
si.ška polka. 

E 2580—šalies grožybė, Valcas, 
Žuvininkų Valcas. 

E 25 82—Kalnų augštumas, valcas. 
Kariškas maršas. 

E 27.06—Žemaičių polka. Gudri 
mazurka. 

E 2397—Klumpakojis. Kokietka, 
polka. 

E 3 798—Kur vėjai pučia. Esu gar
bingas vyras. 

E 2705—-Visur linksmas. Šok j ratą. 
E 4021—Vietoria, Mazurka ir Val

cas. Lilibio. Jgrajino klar
netų benas. 

E 2"360—Varpelis-Valcas ir Mano 
mielas, polka. Dr. V. Ku
dirka. 

E 3940—Himnas Laisvos Rusijos. 

MONOLOGAI. 
E 40 99—Jaunystės atsiminimas ir 

Referatas apie nosis. 
E 1248—Velnias ne Boba, 2 daljs. 
E 1170—Kur Bakūžė Samanota ir 

Baltrus su Antanu. 
E 1249—Mano Palvis ir Antanas. 
E 2342—Siuvėja ir po Dvigalviu 

Ereliu, maršas. 
E 2 343—Ant Vienos Galvos ir Žu

vų maršas. 

Katalogas knygų, rekordų, gramafonų, auksinių daiktų visiem ant pareikalavimo siunčia
me dykai; visokį tavorą prisiunčiame į kitus miestus; už prisiuntimą nieko nerokuojame. 

J U O Z A P A S F. BUDRIK, 
3 3 4 3 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS j 

file:///VJLSON
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ORKOGRS 
LINKUOS PAS BAUKU 

BUDELIS YRA t 
Nutarta nt^pauzdinti nž-! taip-eį buvo skaitlingas, s u 

kvietimus, į vengiamą pikniką tarta prisidėti prie Katalikų 

(Pabaiga nuo 3 pusi.) 

Gervės pralėkė pro miestą ir 
pasuko atgal į Prusus. Tik 
pūkšt mano juosta ir nutruko. 
Žnekt, nukritau į Augštosios 
plynę ir nuklimpau iki ausų. 
Kojų neištraukiu iš dumblo, 
rankom nieko nepasiekiu. 
Šaukt negal iu: vanduo bėga į 
burną. 

Atplaukė varlė , bakstelėjo i 
. , , . v• .. . , . „ menes vi bazaro. Kuopa si 

nosį, bandė lipti ant kaktos, .v •;'. * 
, . . , i . atsišaukimo neatmetė. K 
bet nusprudo ir nuplaukė sau 
tolyn, sakydama " k u m p s " , 
" k u m p s " . Atplaukė laukinė 
ant is . J a i pasirodė, kad ma
no galva yra kupstas . Ant is 

ir juos išsiuntinėti draugi
joms bei kuopoms. P iknikas 
atsibus gegužio 25 d., Berg-
mans darže. 

Nu ta r t a ta ipgi surengti va
karą su pers ta tymu vasario 
mėnesyj, 1920 m. 

Paskui buvo perska i ty tas 
ats išaukimas Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų dr-jos, 
kad L. D. S. 20 kuopa prisi
dėtų prie rengiamojo gegužės 

Uto 
a-

Vienvbės, sutverto skvrio. 

Choras. 

Verbų nedėlioj, l i J\auklių' ' 
ehoras, griežint smuiką 
panelei Urbiutei, vargonuo
jant p, Janušauskui, puikiai 
giedojo t inkamas šiam laikui 
giesmes. Bravo " K a n k l i ų " 
choras. 

— 

Susirinkimas. 

Seredoj, balandžio 10 d., š. 

Šeštadienis, Balandžio 19,1919 
SEK. 

daugi kuopos iždas nėra per- i m-> L - YY^l 16-ta kuopa lai
dam? turtingas, tat nutarta i š ' k ė susirinkime Susirinkimas 
iždo neimti, bet padaryti ko-
lekta susirinkime. Šis susi
rinkimas buvo neskaitlingas, 

ndipo man ant galvos, patrep- L ^ , h . ^ . ^ įMa[ Q ( , o ] 

sėjo, pakvarkcno .r pradėjo | A u k o j ( ) V o t d o , . : A . B a 5 . 
suktis atsitūpus. I s mano k v s M M a ž o i k a A N a u s ė 

plaukų ant.s pas.da.0 sau lizdą (); , . Karasauskas. K. Bal- «*» ' l P i e T - Vyčių organiza-

buvo labai skaitlingas. P. M. 
Zujus pasakė prakalbą; pra
kalba buvo labai užinteresuo-
janti. Susidėjo ji iš įvairių, 
kuriuos patyrė lankydamas į-
vairias kolonijas. Buvo kal-

ir padėjo kiaušinį. 
Perėjo diena, atėjo vakaras, 

sutemo. Štai per plynę luok-
čiuodamas nuo kupsto ant 
kupsto, atbėgo \ilkas. J i s su
ėdė anties kiaušinį ir apsisu
ko bėgti atgalios. Aš čiupt už 
uodegos. J is nusigando ir šo
ko bė£t. Aš laikiausi. J i s iš-

ėiimas, P. Mureika. 
Po šito susirinkimas užda-

rvtas. 
A. Nausėda. 

cijos dieną. Pasirodė, jog 
rengimas varomas pirmyn. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Seredoj, ketverge ir pėtny-
ėjoj. tai yra balandžio: 9, 10 ir 

vilko mane aut kranto, skystai u {[ Bridgoporte buvo sveti-
paleido ir išpūtęs uodegą pas- j m i l kunigų, kurie klausė išpa-
tipo. Nusilupau kailį ir par-i žinties. Kiekvieną vakarą bu-
daviau burliokui Vosilijevui Y 0 pamokslas, kuriuos sakė 
Jus jį pažįstate tą smirdintį 
girtuoklį. 

Dabar aš užėjau pas jus per
nakvoti. 

O ką, ar netiesa, kad Liu
kuose pas Baukų budelis yra? 

Vyručiai, duokite pypkę: no
riu rukvti. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ, 

kunigas svečias. Žmonių pri 
si'rinkdavo pilna bažnyčia. 

Labdariai. 

Nedėlioj, balandžio 13 d. 
Labdaringosios Sąjungos 5-ta 
kuopa, laike mėnesinį susirin
kimą. Susirinkimas buvo la-

Mažieji Bridgeporto vyčiai. 
Ketverge, balandžio 11 d., 

š. m., Mažųjų L, Vyčių mer
gaičių skvriaus atsibuvo susi-
rinkimas. Susirinkiman buvo 
atsilankęs gerb. klebonas, kun. 
M. Krušas ir kun. J . Svirs-
kas. Po susirinkimo buvo ir 
programėlis, kuris susidėjo iš 
eilių, paskaitų ir dainelių. 
•ražu, kad mažieji L. vyčiai 

taif) elgiasi ir kad dvasiškų 
vadovų taip yra mokinami. 

V. 

Dienai ir NaktJ Tel. Piillnuui452* 
Dr. H. S. TOMPKINS 

rU'KAK <;Vl)YTOJAS-CHIRl R G A S 
1«821 MirhiKii i i A ve 

! 
, pietu: 6 : 3 0 - 8 : 3 0 vakare. Ncdollo-

bai neskaitlingas. Buvo iš- f;i . ."Į* ?7MK\{! ™"* ™*™T: • , « 
• v 

( l i ioajco. 111. 
Valandos: 10—12, išryto; 2—4 po 

IŠ NORTH SIDES. 

duotas raportas nuo l'ėrų, is 
kurio paaiškėjo, jog pelno li
ko $110.54. Nutarta surengti 
vakarą. Taipgi nutarta prisi
dėti prie Katalikų Vienybės. 

• 

Nedėlioj, bal. 13 d. L. 1). S. 
20 kp. laikė susirinkimą Šv. 
Mykolo par . svetainėje. Ši
tame susirinkime daug kuopos 
reikalu perbėgėta svarstymais . 

Delegatai iš Apskričio s u t 
r inkimo išdavė rapar tą bei iš
dėstė surengtą maršrutui pie
ną, iš kurio pasirodė, kad 
Nor th sidės Darbininko Sa-
jungos kuopai pripuola gegu
žio 2 d. Taigi nu ta r ta viso
mis jiegomis rengt is prie pra-

Darbininkai. 

Darbininkų 21) kuopa irgi 
auga. Susirinkimas, kuris į-
vyko nedėlioj, balandžio 13 d., 
nutarė; įsteigti krautuvę. Taip
gi rengiasi prie maršruto, ku
ris čia bus apvaikščiojamas | s 
gegužio 1 d., š. m. , 

PAINTERIAI - MALIORIAI 
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis, 
2611 W. 44th St., Chicago, IU. 

Tele fonas M c R u i l e y 276 . 

f Apgarsinimas). 

Gerb. Draugai. 
Dabar yra tai svarbiausias 

laikas visoj historijoj Wilson 
<& Oo., visoj organizacijoj kiek-
vienas su atyda žiuri ir di
džiuojasi. *'/ 

Dabar yra tai laikas kuomet 
YVilson & Co., praneša, kad jie 
išdirfeinėja Certified Kumpius 
ir Lažinius. Visoj šalyj deda 
Šituos pranešimus į savo lan
gus. Aš tikiu, kad krautuv-
ninkai, kurie perka Wilson 
produktus su tuo pačiu pasidi
džiavimu į juos žiuri kaip ir 
darbininkai, kurių randasi 25, 
000 visuose skyriuose. 

Visi šitie AVilson 
motervs vra užsiganėdini 

kai l)ų, 
vaisių. 

kad jos atneštu gerą 

Susivienijimas. 

Susivienijimo 15ta kuopa 
taip-gi, keletą mėty buvusi 
kaip ūkanose, tlabr pra<le«la , ; 
i šs i blaivinti. Susir inkimas 

mmmm&mm w « } g 

N e E. G, MAKAR 
PIAIO MOKYTOJA 

4 5 1 5 S o . W o o d 5 1 . 
Duoda lekc i jas s k a m b i n i m o p ia 
n u imga l su t a r t į . 

{ { » > • • • » • » • » » ! * • • • « 
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I Dvi Bendroves Sankrovi 
Aprūpinta dideliu pasirinkimu drapanų, avalinės ir galan
terijos vyrams, moterims ir vaikams. Naujausi pavasari
niai fasonai, geros rųšies ir žema kaina.- Mandagus ir ma
lonus patarnavimas. 

iš labai gero batiste, išsiuvinėti kalnicriai ir rankoga
liai, tyrai balti ir sudėtiniai, ružavais ir skais-$4 15 BLIUZES 

ėiai mėlynais kalnieriais, ant šios savaitės tiktai po 

I D A TIMIA I 01 IflM Al''11"1 '" s a t m o dideliame pasirinkime ivai-
n l n I IR IMI v l J U i l A I rių sudėtinių spalvų, kvolduoti ir lygus 
kvalhonai su kvietkomis ir diržais, visokio didžio, įvairiau- $ f .07 
sio pasirinkimo, nustebinančios vertės, nuo . . . . . . . 

$ | 

labai gero silkinio poplino, naujos 
mados, plačiu išsiuvinėjimu aplink, 

elegenti&ki sijonai, tinkanti prie kiekvienos bliuzelės, šią, $A.98 
VIRŠUTINIAI SIJONAI 
elegentiški sijom 
savaitę tiktai po 

ČEVERYKAI 
. . . . . . . . 

moterims ir .merginoms, juodos apaėios, v irisai ge
riausios pirštinėms Kid baltos skuros, su raiščiais, 

labiausiai tinkami šventėms ir vasaros laikui, visokio didžio $Q,39 
šiai savaitei tiktai p o . . . . •. m = 

Mūsų sankrovos šių visų savaite prieš šventes bus atdaros 
iki 9 valandai vakaro, suimtomis iki 10 valandai vakaro. 

i s 

I 

Prekybos Korporacija 
1112-1114 Milvvaukee Ave. 1701-1703 W. 47th St. 
6000 narių L'sankrovos Kapi ta las $500,000 = 

IUlimillllllllllllllUIIUil|llUUlllllllIllll!llUllllillllllllllll|l!lllll!lllI!lttil!JI!lUjllI|lil|| lllilllllIllIllllIllllllUllllllIIlliillIlUIIf£ 

vyrai ir 
už

tat, kad jie jau senai žino, kad 
nėti Certified Kumpius. J ie 
žino su kokiu rūpesčiu yra ši
tie dalvkai išdirbant iii* tas YVi-
son Certified labai vaisbaženk-
iic yra tai dar pagerinimastu 
lie yra tai dar pagerinimas tų 
produktų prie kurių dar šitie 
f>risideda.\ 

Yardasir Garbė AVilson & 
Co., Certified produktų užau

go per paskutinius du metus. 
J i prasidėjo nuo to laiko kaip 
pradėjo pirkti kanuotus fruk-
tus, daržoves ir kitus stalo spe-
eiališkumus pridedant prie jų 
vardų MCertified' ' ir uždedant 
ant jų augšeiausių gvaraneijų 
kokia negalima gauti. 

Jų rūkyti "Iffą j l t i i i" kum
piai yra geriausios rūšies ko
kios galima gauti ir tiktai ant 
griausiu kumpių tas yra deda
ma. Ponas Wilson pamatė 
kaip populiarinki yra dalykai 
kurie turi gvaraneijų ' 'Certfi-
e d " taip, kad jis pasakė: 

"Mes turime turėti Certified Kum
pius ir Lašinius. Bet ar mes galime 
juos padaryti kad jie atstotu Ui 
gvaraneijaj " 

"Žinoma, kad mes galime'3 buvo 
trumpas atsakymas. 

Tai matote čionais .via truputis is
torijos, rionais nebuvo žiūrima 
vien tik i išrukyma. bet į geruniii 
kumpių, lašinių, taip kad jie pil
nai galėtų atstoti savo gvarancijčj 
kuri yra ant jų uždėta. 

ria reikia tokių žmonių, kurie su 
atyda viską, žiūrėtų, kad kumpiai 
ir lašiniai tikrai butų geriausios 
rųšies, nes tuomet jų gvaraneija 
yra ant nieko, jeigu ji negali at
stoti jų gerumo. Aš esu kaip šitie 
kumpiai ir lašiniai yra parenkami, 
pavyzdin lašiniai negali būti nei 
per riebus, negali turėti perdaug 
raumens, turi būti labai nutaikyti, 
kumpiai \il turi būti gerai išrūky
ti, niekas nėr^ dirbama su greitu
mu, viskas yra dirbama pajiiaži ir 
su didelia atyda. Užtat kuomet yra 
jau gatavi turi nepaprasta skonį ir 
kiekvienas juos gali valgyti. 

Aš esu matęs kad netik kumpiai ir 
lašiniai "yra kuogeriausia padirbti bet 
ir kiekvienas gabalėlis mėsos kur is 
tik iš Wilson kompanijos išeina. I r 
i£ tikrų jų žiūrint tai vienas IS geriau-
sl;i dalykų būti atsargiu ir gerai vis
ką daryti nes tuomet tavo vardas ne-
s»utv gadins. "\ 

•^vo pirmutin 'uose laiškuose aš jums 
p sp..r:akojiiu kokia dvasia gyvuoja 
\V.Uon & Co. plantoj ir dabar kua 
met buvo pranešimas apie išleidinėji
mą. VVilson kumpių ir lašinių visi dar
bininkai šioj plantoj t ikrai tuomi di
džiuojasi ir esa visi l inksmus, kad jų 
kompanija tur i tokj gerą vardų. 

Kiekvienas iš jų jaučiasi, rodos, kad 
tai jų butų privatiškas biznis ir rodos, 
kad jie visi prigulėtų rpic vienos di
delės šeimynos ir kad j ie t a gerą dar
bą atliko ir prisidėjo prie pagerinimo 
ir išdirbimo geresnių mėsų ir kitų 
valgymui reikalingų dalykų. 

I r užtat, kad pas juos randasi t a s di
delis susivienijimas t a gera dvasia jie 
gali išdirbti ir šsiuntinėti šitas "Cer
tified kumpius ir lašinius su gera ir 
didelia gvaraneija kokia yra an t jų 
uždėta. *~" 

"Certified" yra daugiau negu tiktai 
vardas. J is yra tas vaizbaženklis kurį 
pamatęs žmogus uždėtą a r tai an t 
kumpių ar lašinių žino kiek jie verti 
ir žino kokį jis tavorą tuomet perka. 

Tas didelis a tsargumas ^užžiurėjimas 
t ikrai atstovi t a vaizbaženklį" The 
VVilson Label Protects Your Table" 
kuri jųs t iktai matote ant jų išdir
binių. 

Siueerely, WUliam C. Freeuaan. 
250 Fiftu Aveuue, New York City. 

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų 

Graliam 
rac 

s* 
PAT.DFF. 

3Č 

\ 

Jei^u jus žinotumėt kiek darbo ir rupesnio mes įdedame 
—padirbime ir kepime Crispo Graham Crackers, 
—tai jus suprastumėt, kodėl jie visuomet yra 
—tokie gardus, trapus ir turi tą nepaprastąskonį, 

—ir jus nekuomet nebūtumėt be jų. 

ŽIURĖKITEE Į VARDĄ—REIKALAU
KITE CRISPO GRAKAM CRACKERS 

Taippat Crispo crackers. biscuits, cookies, 
goodies, tidbits ir kitokios rūšies pyragė-
liai—gerai sutaiiyti, gerai iškepti, gerai 
supakuoti geriausioj pasaulio kepykloj. 

M" 
Jeigu jūsų krautuvninkas neturi, 
prisiuskite mums jo vardą arba 
telefonuokite Haymarkct 5160. 

* 

Sawyer Biscuit Company 
Chicago New York 

J • 

im:Ef iiiiinif 

VARPAI BAŽNYTINIAI 
V A R P A I 
ATMINČIAI VARPAI 

McSlianne Bell Found r r Co. 
Bal t in io r e . M d.. U. 8 . A. 
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PEARL Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Litu 

The Wiersema State Bank 
11106-08 MICHIGAN AVF,NUE 

ilepoii at tlic close ui' businet^ on Mar<*b 4; 1919, as made to 
» UJO Auditor ot' Public Accountc oi' tlie Slate of Illinois 

Dabar yra patvirtintos ir var to
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertina ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

GE0R6I & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47tb Ht., Obicago, 111. 
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i YAN SIPMA BROS. I 
= LAIKRODININKAI 
= AUKSININKAI ir OPTIKAI 
S Pi lname pasirinkime laikrodč-
E liai, laikrodžiai ir auksi-
E »»ai daiktai __ 

| 11110 MICHIGAN AVE. | 
= KOSELAND, ILL. = 
E Visokie pataisymai pas mus = 
= specijališkumas. S 
i i iHii i i i i i i i i iHiiHiiuii i i i i i i imiii i i i i imr? 

RKSOURCEB 
liOany a n d Di scoun t s . . . $83^,517.03 
l". H. i>onds a n d 

Cer t i f ieu tes 424,607.5G 
Munie ipa l a n d Corp . 

B«nda 4G2,'JG0.C6 
< )verdiaft.s 1 4.54 
Fixture.s v 4,189.08 
YVar Savings a » d 

Uevenue S t a n i p s . . . . 1,087.24 
("ash A Duc froin B a n k s 327,853.53 

L I A B I L I T 1 E S 

Oapit ii Ktuck I ' a id in $ 
Burplua l'"und 
Vndividotl I'rofits .. . . 
Deposits 
Dividen<].s l 'npaid . . . 
Itejserv e<J for TUJCOS. . . 

200,000.00 
10,000.00 

%17,975.54 
1,819,538.67 

47.50 
2 . C C 8 . 8 8 

Tota i Kosources $2,050,230.54 T o t i l Uabilittefl . . . $2 ,050 ,230 .54 

JANU AR Y 2, 1918—DEPOSITS. . . $1,112,666.48 
MARCH 4, 1919—DEPOSITS.. . . 1,819,538.67 

NET («A1X $706,872.19 

OFFICERS 
Asa M'iersema. President Nieliolas \V. \Viersema, Cashier 
George Dalenberg, Vice-Prcsidcnt Fyodcriek J.\Viersema, Ass't Cashier 

DIRECTORS AND ADVISORY BOARD 
Clias. H. Brandt Asa Wicr.sema 
Herinan E* Barnes (.'atrinc DeHaan 
Theophilus Schinid Nicholas W. Wiersema 
George Dalenbcrg Freder i tk J. Wiersema 

Chas. E. Iteuding 

4 STATE SAVINGS BANK 

£iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iDiii i i i i in!uiri! i i it i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiuininii initi i i i i t i i i i i i i 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Vtilstljų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3108 8o. Halsted St.. Chicago, IU. 

PIRKITE KAR£S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

11 Lietuvis Aptiekorius Pirko I 
Į APTIEKĄ 
x 
| nuo Bohemo ant 18-tos ir Canaiport Ave., Cliicagoje ties 

E Edehveiss Company ix> No. 534 W. lSth St. kur galima 
E 
| bu^ dabar gauti visokių žolių, gyduolių ir bus duodami | ; 

| patarimai kaip vyrams taip ir moterims. 
s 
E Su pagarba . A. YONAITIS. I 
1 i 
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DRKUGKS 
K - • — — « 

Lietuviai Amerikoje. 
—X 

CICERO, ILL. į Imtų labai tuomi užganėdinti, 
| nes $50.00 visgi yra dikta kru-

Tarp labiausiai neapkenčia- i va pinigu, kuriuos ne visiems 
mu žmonių yra šmeižikai ir yra,lengva surinkti ." Norė-
nei kiek netoleruojamos tarp 
apšviestu žmonai yra tos prie
monės, kuriomis platinama vi
sokie šmeižtai. Bet ačiū lie
tuviu pakantai, išdalies ir že
mam apšvietos stoviui, šmeiž
tai, ir kas su tai surišta, yra 
pilnai Įsivyravo. Na, tai, kad 
ir paėmus ta Chieagoje lei
džiamą liberalu - laisvamaniu 
denrašti, pasivadinusi tokiu 
gražiu vardu — "Lie tuva" , 
kuris giriasi, kad yra rimtas 
ir tt. " D r a u g o " 56-tame nu
meryje turėjau jį pavadinti 
"Cieeros šmeižiku organu". 
Mane prie tokio pavadinimo 
privedė teisybė. Perstačiau 
tą dienraštį jo tikroje švie
soje. 

Po kiek laiko atsirado koks 
tai "Cieer ie t is" ir savo orga
ne, toje "Lietuvoje", 71 nu
meryje dideliu gvo/tu šaukia, 
atkartodamas visa ka aš tame 
" D r a u g o " 56-tame numeryje 
buvau rašęs apie "Lietuvą", 
kad aš parodyčiau kuriame 
numeryje jįj laikraštyje tie 
šmeižtai tilpo. Kartu patar
dami kaip " D r a u g u i " biznį 
varyti ir kiek pajudina gerb. 
kleboną. 

Be priežasties nei giriu, nei 
peikiu. Visuomet savo dar
bams turiu pamatą. Tai turiu 
prirodymu, kad " L i e t u v a " y-
TI\ t u o m i k u o m i pa.Vii<ii i ia.u : 

"licoro.< šmeižikų organu . 
Užteks prirodymui Lietuvos 
numerio *>7. vasario 13 d. Ten 
rašoma: "Svarbiausios eiee-
rieėiu pastangos yra dabar su 
spiestos ant to, kad pa>ista-
tvti sau savo locna, tinkama 
svetaine. Tuomi ypatingai rū
pinasi vietinės draugijos ir 
jau nėra tokios draugijos, kur 
nebūtu kalbos apie Cicero Lie
tuviu Svetaine.* Negirdėjau. 
kad kokia katalikiška draugi
ja apie tą svetainę butu svars
čiusi. O jų yra virš dvide
šimts penkios. Tiktai Katali
ką Vienybes 11 skyrius, prie 
kurio priklauso didžiuma vie
tiniu katalikišku draugiją, sa
vo susirinkime kovos .'10 d. 
kiek pasvarstė apie ją ir pas
merkė tą darbą. Sakė, kad 
dabartinės svetainės užtenka. 
Visos katalikiškos draugijos 
tokios nuomonės laikosi ir ne
mato reikalo gaišyti laiko ap
svarstymui. 

Toliaus tame Lietuvos nu
meryje rašoma: "Išpradžiu; 
šiam reikalui buvo priešingas 
vietinis klebonas ir jo parti
ja, bet dabar, kaip girdėti, ir 
jis savo nuomonę permainęs 
ir, sakoma, žadas svkiu su sa-
viskiais pirkti daugiausiai .se
rų" . Tai yra gryniausia me
lagystė. Jeigu šis šmeižikas 
butu. geras katalikas ir atsi
lankęs bažnvėion kovos 30 d., 
butą išgirdės ką gerb. klebo
nas, kun. H. J . Vaičiūnas, pa 
sakė apie šį apšmeižimą jo. 
Kiekvienas geras katalikas ži
no, kati klebonas yra tokios 
pat nuomonės kaip ir Katali
ku Vienvbės 11 skvrius. Bet 
kodėl p. Antanas (tas "Lie
t u v o s " korespondentas taip 
save pasivadino) neminėjo 
klebono vardo, pavardės .' (Jai 
čia randasi koks bambizas. 
kuris klebonu vadmasi, bet 
Ines jo nežinom. 

Toliaus tęsia tas korespon
dentas: "Prisiminus apie kle
boną, reik čia pastebėti, kad 
mušą parapijoje nutarta mo
kėti po $50.00 į metus (kam? 
Kt>d. ( " L . " Ked.). Negalima 
pasakyti, kad v i« parapijouai 

ėiau paklausti, ką bendro tu
ri parapijinių nutarimai su 
klebonu? Čia irgi apsilenkta 
su teisybe. Parapija nutarė 
mokėti po $43.00 kad išmokė
ti skolą, užtrauktą statant 
antra augšta mokvklai. Ta 
mokestis nėra priverstina 
parapijiečiams, ale tat yra 
Išuosa auka tu, kurie jaučiasi, 
kad gali mokėti. 

Kas taip daug kartu prasi
lenkia su tiesa, kas tą netiesą 
kreipia ant negarbės žmonėms, 
tas yra šmeižikas. " L i e t u v a " 
tokiems duoda vietos ir tam
pa jų organu. 

Žemės Dulkė. 

BARGENAS! 

A, A. 

ROSELAND, ILL. 

Verbų nedėlioję Brol. Stru
milų svetainėj North Si dės 
Vyčiai lošė "Genovai tę" mu
šu pampi jos naudai. Lošimas 
I uvo geras; aktoriai gerai ži
nojo savo roles. Žmonėms pa
tiko. Tik vaikai darė užimą 
svetainėje, nesuvaldomi laks
tydami laike perstatymo. Už
tat toliau sėdėjusieji žmonės 
negalėjo visko aiškiai girdėti. 
!)et tai ne aktorių kaltė. Ak-
toriai savo užduotį atliko gra
žiai. Ačių jiems už pasidar
bavimą del Visu Šventu pa-
•apijus. 

i čn io t i i \j b u v o p i l n a SU r i m t i I u 

svetainė. (Jryno JK4IIO liko 
*i:ii>.71. 

Reporteris. 

CICERO, ILL. 
t 

Nedėlioję, birželio L'! d. ta-
~no suorganizuotas skyrius, ftv. 
Kazimiero Akademijos Jiėmė-
jų. Išsyk prisirašė arti dvi
dešimts nariu. Valdyba iš
rinkta sekanti: pirm. — A. Ja-
kaitė, pag. — I\ Šulgaitė, rast. 

S*. Laurinaitienė, ižd. — M. 
Klimienė, ižd. glob. — O. Stat
kienė ir M. Jasiene, maršalka 
— K. Orieaitč. 

Sekantis susirinkimas atsi
ims birželio '2\ d. 6v. Antano 
parapijos svet. 

Tikime, jog eieerietės, kaip 
ii- visuomet, parodys savo.su-
sipratimą ir parems taip pra
kilnią draugiją. 

Marė. 

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

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

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

Velionio kūnas randasi po 
num. 4548 Wentworth Ave.* 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę broliai 
Kazimieras ir Prancičkus 

Linkauskai. 

Pirmas pasiulij imas nupirks G pa
gyvenimų Rama štymu gildomas po 
num. 833-835 W. 54th Place. Mort-
gagre $6,500.00; randus neša $2,500.00. 
Atsišaukite: 

K O I & R T S & TiALTH. 
15 So. AVestėm Ave., Chicago, III. 

P A K S 1 D I O D V PIGIAI RKVEIK 
naujas dviejų pagyvenimų mūrinis 
namas, l ietuvių apielinkėje, pusantro 
bioko nuo gatvekarių; furnisų apšil
domas; su gazu, elektra, maudynė
mis ir kitais parankumais; namas pa
statytas ant didelio dubcltavo loto 
60x123; gal ima laikyti karvę, vištų ir 
užsiauginti daržovių. Prekė $4,700, 
reikia įmokėti $1,400, l ikusius ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Apsi
šaukite pas 

A. GRIGAS & CO., 
:t!14 So. Halsted St., Chicago, 111. 

NEMOKYKITE KITIEMS K Y N P O S ! 
Parsiduoda pigiai geras nnt v;cno 

pagyvenimo namas, su maudyne, ga
zu, elektra ir kitais parankumais, ne
toli nuo gatvekarių; reikia įmokėti 
tiktai $300, l ikusius ant lengvų mėne
sinių išmokėj imų taip kaip randa. 
Atsišaukite pas: 

A. GRIGAS Ai CO., 
.'U 14 So. Halsted St.. Chicago, 111. 

BUK SAVO BOSU. 
Turėk vieną iš mūsų 40, 80 ar 160 

akrų farmas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, v is iems žino
moje Lake apielinkėje, Vilas County, 
Wiseonsine; ant lengvų išmokesėių. 
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $^0a 
eash ant f a n u o s 40 akrų didžio; $300 
eash ant farmos 80 akrų; l ikusius 
ant savo išlygų. 

Otonais yra Jūsų Proga. 
Kodėl atidėlioti tą dalyką ant to

li; us, kad gal ima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausių farmų Wisconsine 
ir būti savininku šioje žemėje. Bulves 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčiai ant medžio Ka
lifornijoj. 

Nuspręsk š iandien. 
Ekskursijos yra duodamos kiekvie

ną Ktarninką ir Ketvergo vakarą. At
si lankykite pas O. F". Sanborn, mūsų 
Chieagos reprezentantą, 908 PeopleS 
Gas l iuilding ir su juo padarykite su
tartį arba te lefonuokite "\Vabash 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

S A N B O R N OOMPANY, 
Box 3, Kagle Rivcr, Wiscon.sin 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

MBB 

I'aieškau Mykolo Šileikos, paeina 
nuo š i lamiesėio , Gumbeil ių kaimo, 
Kauno gubernijos. Panevėžio pavieto. 
1915 m. jis išvažiavo j Athol, Haas., 
bet nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Taippat paioskau savo draugo 
Sitnano Snarekio; 1 metai atgal .os 
jis gyveno Bridgeport, Conn. Kas 
apie š iuos žmones žinotu, meldžiu pra
nešti sekanėiu adresu: 

Geo. Dagis. 
309—7th Ave., So., Minneapolis, M:nn. 

VARGONININKAS 
Paieškau vietos; bažnytine ir pa

sauline muziką pažįstu gerai. Darb
štus. Geru išlavintu balsu. Malonėkite 
atsišaukti "Draugo" administracijon. 
1800 W. 4«th St.. Chicago. 111. J.B. 

REIKALINGAS ZECERIS. 
Darbas prie laikraščio "Vanago." 

Turi mokėti savo amatą gerai. Ka
sykite: 

-K. « . K u l b i c k . i s , 
t»«0T Supcrior Ave., N. £»., 

Cievoland, Ohio. 

ANT PARDAVIMO. 
Labai geri rakandai. Priežastis par

davimo, aš tūrių del nesveikatos va-
žuoti ant farmų. Meldžiu atsišaukite. 

iluuas Pratapas . 
•ir>00 S. Ta I man Ave., Chicago, III. 

_ ANT PARDAVIMO 
3-5;i Normai Ave. ant 2, lubų mūrinis 
namas su grocerne: $.r>00 eash; l iku
sius nnt lengvu išmokėsi iu. Kaina. 
$::.l'00.00: v i l i a s $.""..000.80. Turi būti 
parduotas. Atsišaukite krautuvėj . 
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! Didelis Velykų Išpardavimas | 
tjjĮĮSfr Deimantu. Žiedų y ^ ^ S P ^ H ^ i 

I 

aukso ir paauk-
siuntų Laikrodė
lių, Lenciūgėlių, 
Špilkų, kolonikų .. 
La Valli-erų ir visokių sidabrinių | 
dalykų. s 

Musų krautuvė pripildyta naujausios nia- 5į 
dus ta \ orais ir prekės pigesnės kaip kitur. :.. 

- - X 

Lietuvi* gra-
borius. Atl ie
ka v i s o k i a s 
la idotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobil ius. 

Taipgi dides
nę dalj grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 

ft?o *mm*^ m m mm m m m Į » ^ ^ i a » — ^ ^ > » i ^ ^ ^ ^ » 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

• 9 W. WASHTJf GTON S T R E E T 
Kambaris 668 

Tel. Central 547 i 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Tardė 4«81 

« 

Dr. A. R. Blumenthal D.DJ 
AKJC SPECIJAL1STAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr.M-T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 164 

JTamu Tel. Keeley 420 

S y&kJfa.>$W P. K- BRUCHAS 
| ^ Ę ^ ^ į ^ 3321 s. Halsted St., Chicago, IU. | 
^llllllllllllllllilIlIHIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIiililIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlHlilIlIlIlIlIlIlIlIHI^ 

APSAUGOK SAVO AKIS 
D u o k : j a s i š a g z e m i n u o t i d y 

k a i p a s 

P£T£R A. & G. M1LLER 
PATYIII;: OPTIKAI 

Kreivo.s akys pataisomos per akinius 
Pi lna eilė Auksinių Dalykų 

"Uiffanėdinimas Gvarantuojamas. 
2128 U't.st '2'2ra Galvė, Chieago, DUnols. 

r e k i o n a s ( a n a i 5838 
Skyrius: 1900 \V. I'ourt<euth Street, Cicero, IIUuols. 

i Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 35-tos gatvės 

• » » » » » • » » » » » » » » • » — ^ | 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAJL — ESTATE — LOAKB 
— I N S U R A N C E 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
63 and Kedzic Ave. N. W. Co-

ner Chieago, IU. 

Dr« M* Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 i5 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

DR, LEO AW0TIN 

r. 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris 

1920 So . Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 
Valandos: l f—1J. ryta; 6—» 
vakare. £ • ! . Oaaal 4667 

» » • » » » » y 
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l'arsidiMMla:—KioMerni"- ir buėern*'' 
geroje bizniui vietoje. Uiznis ksdirbtas, 
kostumeriii ats i lanko nemažai, sav i 
ninkai nori eiti j kit;j. Inznj. Krepki-
lės šiuo adresu: 
3815 So. Ktd/.ie A v e , ' Chicago, 111. 

Parsiduoda:—1 pagyvenituų pulkui 
niuiini.s namas, labui |>i.mai. Atsišau
kite: :;::-tt; So. Halsted st . . Chieago. III. 

S I 

DR. K. DRINGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Ph«iM Boulerard 4 2 5 0 CHICAUO • 

i 

FORVOUR SfOMACi eps * 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi ] krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos J u m s g e r i a u ^ 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.66. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Ugzaniinas sute ik iamas dykai. 

K a m p a s 18-tos gatvės. 
J 8-ei06 lubos virš Platt 'o aptlekos. 
į Kftmbarla 14. 15. 16, 17 ir 18 

Tėmykite j mano parašą. 
' Valandos: nuo ±> vai. išryto iki S 
j vai. vakare. NedėlioJ nuo 8 vai. 
) rrtn 'k^ it vsJanda! rfu?B4 

i DR. J. KŪLIS L 

m 

i 

I i l E T l Y I S GYPYTOJ.IK l l t 
C H l l l l K G A S , 

3250 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

Gydo visokias l igas moterų 
ir vaikų. 

0 

Priėmimo Valandos: nuo 'J ryto 
iki 12; S iki J>. Nedėl iomis: 
nuo | iki 'Z po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. 

I '• 
VYRIŠKŲ DRAPANŲ 

BARGENAS 
Naujamadinial , daryti ant už

sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
, iki $35 siutai ir overkotai, nuo 

$7.50 iki $18. 
Pi lnas pasir inkimas kailinių 

pamudtų overkotų. 
v Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.60. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIKNA 
Medėliomls ir vakarais . 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chieago, UI. 

VISI ATEIKITE ANF SO. HALSTED GATVĖS 
ir nupirkite sayu mergaitėms Baltas ŠU'h.es ir Skrybėles. 
Vaiku Plaunamus siutus ir Kepures Šliperius, čevery-
kus ir paiaVkas. 

Specialiai šia savaitę AFTAI 

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

H. B.STERN 
3 4 4 2 S. Halsted St. 

parluoda marškinius viršutinius ir a})atiuius. 
Jis yra narys Central Mfg. District Business Men's AssO-
ciation. 

MES DUODAME STEMPAS. 

i Dr . G. M. GLASER 
P r a k t i k u o j a 27 m e t a i 

Ofisas 3148 So. Morpan St. 
Kertė 32-ro Si., Chita^o, IU. 

J SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro-

f , niškų i>gų. 
Į OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t 4712 So. Ashland Ave. ^ 
i Puone Drover 7043 = 

Cicero office jš 
Z 4847 W. 14th St. J: 
•z Phone Cicero 39 H 
<~ Rezidencija 3336 W. 66th St. ' 

Phone Prospect 8585 E 
1 iT^i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i (» i i i f f i i fn t i i i£ i i i i»k , s s 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu blekl-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi-
cagob. Darba atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Ltithuanian Red Roofing Co., and 
Sheet metai Works, 2106 W. 24th St.. 
TeL Ganai 4802. 

» Ttl. Drover 7«4I 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEITTI8TA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis papai t>utweiau| 

4712 SO. ASHDAND A V E M I B 
arti 47-tos Gatvės. 

į f t n n n i aim r r r i T T T T r t » i n i i 
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«•• -
J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SA1>LE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-ud Street n 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 
t s - - - - - - • • • „ - y 

NAUJIENA! 
LAlvERAS K1AI S I M A M S DAŽYTI, penkios kitokios sjialvos la

bai greitai džiūsta, nesišeria ir nesu teršia drabužių. Tiktai šitoj tega-
galinia gauti, nes eionais išdirbama. » 

Taip-pat turime geriausias per iamas , muilą ir seno krajaus sal-
daiues. 

Tie, ktirie nupirks nuo mus fotografavimo operata, mokiname 
fotograi'isies. Taip-pat s iunčiame per paėta. 

RED CROVVN PHARMACY 
4552 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 

Itcsid. 933 So. Asrland Iilv. Chicago 
Telefonai Haymarket 2544 

DR, I i ROT" 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas; 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Hiiimtiiifiiiiiiiiiitiitftimtiiiiiiiiiiimiii 

TelefbCfc Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

JAdynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
»2 po pietį] — 6:30 iki 3:30 vakare. 
{ Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto | 

PAIEŠKOME 

mmn rprmi 
W . « » ^ ^ . y l i t i l l f f l l l 

2 vartotos Singer pateh masinos, g e 
riausiam stovyj, v iena Finisher m a 
gina. Jacka ir kiti Įrankiai turi butl 
parduoti tu o j aus už prieinama kai
ną. Tuoj aus atsišaukite. Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams skuroa. 

E . KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

PIRKITE KARŽS TAUPY-

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiHiitiHiin 

Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? S 
Tegul Kvorka padabina Juaą 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės k * prie 

namo kreipkitės prie 

Paul K v o r k a 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o Ave . 
Arti Ashland Ave, Chicago 

10 gerų Stalioriu (carpenters) ku
rie moka dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovės. 

Rašant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesč io? Vedęs ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti p i lnai informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

+ sj , _ - . _ _ - . . . - ' 

SIMPLDC UN1VERSAL MO ŽENKLELIUS (YV.S.S.). J^UMI^UIIUIUIIM^^ 

Dr. D. J. BAGOčlUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave 

Rezidencija 10^31 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. Pul lman 342. 

Vai.: 8 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ked. 
9 iki 11. 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriško. Aprėdala 

Musų s is temo ir ypat iškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpa, 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s sute iks ime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos musų s i u -
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaini aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijal i i -
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTEI* JiESliiSISU SCUOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtmls 

11S N. La Salle gat., prieš City Hali 
Ataišaukit ant 4 to a-ugito 
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Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskričio Choro 
aiandžlo 27.919 edelioj, 

S AMERIGAN-BOHEMIAN SVETAINĖJE, 1440 W, 18th Street 
į j . (vienas blokas i rytus nuo Ashland Ave.). 

"•IIBMailMiMlBiiMOMi«MilllMllM.i«il«iIM«nill» 

GERBTAMTE.TI:— 

Ši t r iaktė . komiška Opi ra — Kornevilio Varpai - - perstoto septyniolikto amžio la ikui , 
Kornevilio kaliną, Normandijoj, samdymu diena. 

Opera — Konevilio Varpai — pirma sykj buvo pas ta ty ta scenoje Paryžiuje 19 d. balan
džio, 1877. meluose. Greitu laiku tapo išversta į daugelį kalbu ir šiandie ji y r a plaeiai žino
ma. 

Lietuvi* kalba tą opera furmą syk stalo scenoje Lietuvos Yyėin Cbieagos Apskričio 
Clioras. 

Choras ir solistai bus pasirengę kostiumais, kokie buvo vartojami aunose laikuose. 
Kviečiame tat. visus lietuvius, kaip iš Chicagos, ta ip ir iš apielinkiu i šį koncertą, nes to

kio dar niekas niekur nebuvo surengęs. 

Tikietai yra pardavinėjami po visą Chicagą pilnu greitumu. Pasistengkit iš anksto nu
sipirkti. Tikietus galima gauti pas visas vyčių kuopų valdybas ir Bethoveno Konserveto-
rijoje, 3259 So. Halsted Str. 

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
L I E T . CHICAGOS A P S K RIČIO CHORAS. 

: 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS. 

— - -

Šeštadienis, Balandis 19 d., 
šv . Hermogenas. 

Sekmadienis, Balandžio 20 d. 
VELYKOS. Teorima.**. 

Pirmadienis, Balandžio 21 d. 
Anzelmas. 

i 
IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONIJĮĮ. 
PABAIGKIME DARBĄ? 

Dievą klausant tokiose branLliaiHIIIIIIIMIIIIIIimimillllllimilM 
iriose dienose bliuznijimo. Bet 5 / / n f n T T m ^ M • : 

"BIRUTE" rengia 
tadnrius. Dttcklivai taippat 
važiavo automobiliu. 

Kuomet plėšikams buvo i-' Karė pasibaidė su didele per-
sakvta sustoti, tie atsakė šau- gale Amerikai. Kariavusios 

! kaip-gi nebijo Dievo bausmės 
Itas, kinis tokius blevizgorius 
įsileidžia po savo stogu. 

Ten buvęs. 

I š NORTH SIDES. 

M I E S T E P L A T I N A S I 
P IKTADARYBĖS. 

Policijos viršininkas reika
lauja daugiau poliemonų. 

dymais. Kad taip. tai ir poli
cija pavartojo ginklus. 

Per kelis blokui plėšikai 
buvo vejami. Pagalinus ju au
tomobilius susidaužė su pra
važiuojančiu vežimu. 

Pasidarbavimu a. a. T. An-

|kowski , .'.S.'VJ So. Oakley ave. 

Boseli. 

Chteagos policijos viršinin-
kas reikalauja no likta* «la i i - | K ; ,„ , , „ . T : i l s Somnerio. 
R . au H i e n i o n ų miestui , bot ir 7 l , ( ) s , ) o l t o „.,, _ i r H ( > n r v 

aštresnio teisimj veikimo prieš 
suareštuotus piktadarius . 

Xes jei šiandie suimami ko
kie piktadariai ir pas juos 
Beatrandama jokiu ginklu, 
dažniausia teismu pa Ii uos uo-
jami. Kati tuo tarpu ramiau
sias pilietis už ginklu nešb>-1 mažai yra policijų 
jimąsi su tikslu apsiginti nuo 
piktadar iu , kuouštriaiisiai 
baudžiamas. 

viešpatijos dabar jau baigia 
savo reikalus tvarkyt i užtik-; driuškeviėiutės, šioje kolonijo-
rindamos pasaulini ilgiausiu je susiorganizavo kuopelė 8v, 
metu taiką ir laimę žmonėms. Kazimiero Akademijos "Remė-
Tą pat šiandien daro ir Ame- ju. 
rika. Tinkamam pokariniu | > ; r m n s a v o s l lsirinkima. Įai_ 

Plėšikai, iššokę iš automo- [dalykų užbaigimui A m e r i k a | ^ nedėlioj, balandžio 13 d., 
Ihiiaus bėgo ir gynėsi, kol reikalauja kelių bilijonų dolie- š v > Mykolo parap . svetainėje, 
turėjo kulipkų revolveriuose. \vnh kuriuos ji rengiasi su- Susirinkimas nors buvo ne-

Vienas plėšikas mirtinai pa - Į i i nk t i nuo savo pilieeių. Tuo skaitlingas, bet gana gyvas. 
šautas, kitu du sveiku paimta, j tikslu likosi surengta penktoji Išrinkta kuopos valdyba, ku-

Pašantasis yra Jobu Bin-fiS eilė? Paskola Pergalės rion pa teko: p i r m . — K. \ a u -

kk PABAIGĄ SVIETO 99 

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 27, 1919 I 
Lygiai 8 vai. vakare. E 

C, S. P. S. SVETAINĖJE, 
1126 W E S T 18th ST. 

Vadovauja p-s ST. ŠIMKUS. ) 

Permaža policijos. 

licijos viršininkas ;ako, 

•Ja*ko!a. sėdienė, rast. — B. Tumaitė . 
Lietuviams pažįstamos Lino- Išrinkta kolektorės, kurios 

svbi s Paskolos. Keturis kar- eis per s tabas r inkdamos daik-
tas lietuviai pirko Liuosybės tus bazarui, t a i p g i tos pa-
Paskolos Bondsus ir sulvg eios bus ir atstovės i ftv. Kaz. 
skaUliaus gana daug pasidar- Ak, Rėm. draugija. 
havo, išpirko. J i e perviršijo Mūsų kuopelė nors neskait-

Tai|>. Artinasi "Pabaiga Svieto!" Rot nenusiminkite. Ta "Pabaiga Svieto" neims tokia "smutna." kaip 
JŲ* manote, nes ji bu- sn dainomis ir šokiais, kuriuos atliks galu.is "birutiečiai." 

lieto,, gerai jsitėmykite. kad IMI '"Pabaigai Svieto" bus ytin gera nm/ikalė dalis. Kaip tai: duetai, kvar
tetai, irios, solo, ir tt. Taipjau "Birutė.*." tnotcni. vyru ir mišrus eborai padainuos daug nauju gražiu dainų. 

Ateikite visi.—Po programui šokiai. Kviečia "BIKl*T£." 

hii\ didžiuma piktadarių esa ' i u j . l r ; a s skait lmgesnes tautas , linga, bet pasižadėjo darbuo-
aic anai iš kitu miestu. J i e eia 
uvažiuoja žinodami, kad per-

Didžiuma 

Į padarydami sau puikų tauti- ties, kad padaryt i bazare 
j nį rekordą. Ką lietuviai pa- 1,000 dol. pelno savo būdoj. 
! darvs Šioje, Pergalės Pasko- Northsidieeiai visada uoliai 

piktadariu policijai nežinomi. j0jo$ kaip jie pasirodys, žino- remia prakilnius sumanymus. 
Tad nelengva tokius s i iga iu ly- j m i l , priklausys nuo susiorga- Tikimės, kad i r s i parems, nes 

Pik tadar ia i veisiasi. 

Pastaraisiais laikais neži
nia nei iškur piktadariai vei
siasi. Negana, kad jie krautu
ves ir žmones gatvėse užpul
dinėja ir apiplėšia rytais ir 
vakarais , bet dar ir dienomis. 

Pi k tat la r i am s rvtmeėiais v-
paė puikus daiktas užpuldinė
ti žmones. Nes žiburiai gatvėse 
anksti užgesinami. Einant 
anksti darban žmonėms t ikras 
vargas. Kini žmogus patamsė
ję ir nežinai ant ko užeisi, ar 
nuneši paskirton vieton svei
ką kaili ir paėia gvvasti. 

Mirt inai pašautas vaistinin
kas. 

Užvakar dienos metu, po 
pietų, vienas plėšikas su re
volveriu inėjo vaistinėn po 
n;;:::. 1001 VVest 71 gat. 

Pareikalavo jis vaistininko 
Kmil A. Zalm atiduoti pini
gus. Vaistininkas pasiprieši
no. 

P iktadar is vaistininką mir-
tinai pašovė ir pabėgo. 

Kaimynai galvažudį vijosi 
per kelis blokus gatvaitėmis. 
Bet argi sugausi vėją laukuo
se. 

Apiplėšė bankos pasiuntinį. 

Tą pačia, dieną prieš pietus 
Halsted Street State bankos 
pasiuntinys Ruggan vežė 
miesto bankon $34,000 pini
gais, čekiais ir bondsais. 

Ties f>!) gat. ir Lowe ave. 
jį susistabdė automobiliniai 
plėšikai ir atėmė viską. Pra
žuvo apie $6,000. Nes ėekių 
išmokėjimas sustabdytas 

Trys piktadar ia i suimti. 

Ties Van Buren ir Paulina 
gat . detektivai suėiupo auto
mobiliu važiuojančius t r i s pik-

ni/.avinio. Taigi tėmykite! tuo prisidės prie palaikymo 
taip reikalingos ir naudingos 
nuisų tautai įstaigos, kaip 6v. 
Kazimiero Akademija. 

GERAŠIRDŽIAI, ATSI
L I E P K I T E . 

Tiktai 1,100 poliemonų kas-j ... , . . , . *. 
.. ' . ... . ' I Kad ir siuoini kartu pada-

»!hii saugo a piliečiu gvvas t i s ' . i i i- * • • 
, n •' . ' . , . / n* irius gera rekordą, lietuviai 

ir manta. \ ĮSI kiti poliemo- . . . . . v , , 
.:* n

 L . . tpas i rvzo nuties uz darbo nuo 
na?, apie .*>.000 iu, priskir t i *• • *. 1 1 

'. v; ' 1 pat pirmosios dienos, balan-
p:ie visokiu speciialin pare:- ! ,.• .,t , • • > , , . „ 

, , ' ' v J , dzio 2 i , kurioje tas darbas 
JTU ralovino. • . . . rr • • T I 
n - s • prasideda. I aigi, panedely.je. 

Su tiek policijos negalima W l L o\ d. Šv. Ju rg io parap. 
piktadarių panaikinti , juos iš- s v o t a i n ė j šaukiama pirmas 
O'Jl 11U \ 'T 1 » 1 • 1 • J *1 • • * * I * 

M" 1"?"* kai K'tojų ir veikėjų susirinki-
( bieagai reikalinga dar a- nias, kuriame bus išdėstyta 

pie du tūkstančiu poliemonų visi pienai darbui . Ant tos 
daugiau. Be to neims galima dienos jau bus paimta avėtai-
susi tvarkyti . n,\s% paruošti plekatėliai su 

Kaip policijos rekordai, ta ip t inkamomis informacijomis, 
laikraščiai pamini tik svar- su tvarkytas programas pra-
hesniuosins apiplėšimus. kalboms ir t t . Pasilieka pa-

Bet kasdien pasitaiko už- nedėl v je nuskirti kalbėtojus ir | <I(''S T^^nojįaų gi ketvirtą 
puolimai praeivių. Daugelis P a i m t i plekatus gars in imui : ' n ^ ^ i t ė — vardu Cecilija — 
nukentė,j:usių žmonių nei po- , m i k a l b u , kurios turi p r a s idė - , ' ( , a r l i e k a - K ^ « W tie keturi 
iieijai nepraneša. Pamoja *: S(.re.Ioie bent keliose v i e . | B a * W « « >'™ vienu tėvu ir 

Miesto prieglaudoj, a rba j 
j vadinamame Poor Ifouse, 
randasi keturi našlaičiai — 
Lačauskiukai, kuriu tėvai v-
ra mirę. Tr i s tuos vaikučius-
nnšlaiėįus sutiko paimti auklė
j imui : vieną — p. V. Nausė
da, kitą j). Tucova, tretį — 
krikšto motina, kurios pavar-

rmours 
LIGHTHOUSE WASHING P0WDER 

Palengvina Naminius Rūpesčius 
T IGHTHOUSR \Vasbing Powderis palengvina dailią skalbimo dienoj. (Jryna 
-Li naplita gražiai išplauna ir išvalo čystai , tai kad nereikia var tot i boras a r 
ammonia. Kuomet jus plaunate drabužius su Liglitlioiise AVasbing Po\vderiu jus 
galite būti tikri kad jūsų drabužiai yra a paaugo jam i. L'žtat kad jame randasi tik

tai grynos sudėtinės dalis. Jūsų 
drabužiai paliks be plėtmų ir nesu-

ranka ir sako: Ka tas gelbė, 

NUŽUDĖ MERGINĄ. 

Ties Polk ir Miller gat . va
kare, kaip liudininkai liudi
ja, praėjo jauna pora. Už pu
sės bloko mergina pasprūdo 
nuo vyro ir ėmė bėgti. Tasai 
ją pasivijęs nutvėrė ir paleido 
i ją keturis šūvius. Pats pa
bėgo. 

Atvykusi policija, a t rado ne-
,-YVą jauną merginą. Nesuži
nota, kas ji per viena. 

tose Cbicagoj. 
Tolimesnis 

pasirodys vėliau. Dabar sto 
Tolimesnis darbo vvstvmas 

nevisi keturi lieka paimti au
klėti į privatines rankas, tai 
valdžia neišduoda nei tu tr i
jų, kuriuos augščiau išvardin
ti geraširdžiai sutiko paimti 

i auklėjimui. 
Lietuvių Skyriaus Komitetas. TmM ]Mm.mi _ k . a t a | i k a i ! 

\ r nesiras mu.su tarpe dar 

kime visi 
darbą! 

eilėn ir pabaikime 

SUIMTOS DVI MERGAITĖS' 
IŽ DETROITO. 

Iš Detroito, Mieli., Cbioagon 
r t keliavo dvi mergai tės: Ire-
ne Bross, 17, ir Violet Moel-
ler, 16 metų. Abidvi pabėgo 
nuo tėvų " s v i e t o ' ' pamatyt i . 

Oia abidvi veikiai atsidūrė 
policijos rankosna, nes Viena 
iš jų tai savo kelionei buvo 
išmainiusi negerą čekį. 

Policija4, abidvi grąžina Det-
roitan. 

IŠ TONW OF LAKE. 

Negeros prakalbos. 

Kiek kartų buvau Elijo-
šiaus svetainėje, ' visados gir
dėjau geras ir naudingas pra
kalbas. Šiandien, didžiajame 
utarninke, išgirdęs, kad bus 
prakalbos, pasiskubinau j E-
lijošiaus svetaine, bet kaip-gi 
nusiminiau išgirdęs kvailas, 
piktinančias prakalbas, ko
kio ten biblisto, kuris apie bi
bliją ruožai ką aiškino, nes ir 
pats maryt mažai tepaskaito, 
bet tik pliauškė, buk dūšios 
nėra, kad peklos ir dangaus 
jam visai nereikia ir kart
kar tėmis niekino bažnyčią i r 
kunigus. 

tarpe 
vieno geraširdžio, kuris paim
tų iš prieglaudos našlaitę Ce
ciliją ir auklėtų kaipo savo 
dukterį . 

Atsil iepkite! 
Plati s res žinias galima gau

ti pas }). V. Nausėdą arba pas 
Šv. Mykolo Ark. parapijos 
kleboną. 

S. B. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Dr-j(>R šv. Jono Krikštytojo mė
nesinis susirinkimas atsibus ba
landžio 21 d., 1919 m., 7.30 vai. 
vakare, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Visi minėtos "draugi
jos nariai teiksitės susirinkti, nes 
tufim daug ko svarbaus aptarti. 
Susirinkimas perkeltas iš nedėlios 

Pabaigos prakalbų nebe- j panedėl] iš priežasties Šv. Vely-
klausiau, pabijojau užrūs t in t i ' kų. Valdyba. 

gadinti. 

Bet Lightbouse "VYasbing Powdoris 
taip pat gali būti vartojamas de! 
daugybės naminių dalykų. Kur tik
tai yra reikalingas geras laundry 
muilas tenais geriausia vartot i 
Ligbtliouse AVasbing Posvderis. J i s 
yra g rynas muilas t iktai powderio 
formoj, j is sutaupys jums pinigus, 
nes jo galima vartot i t iktai tiek 
kiek nori, niekas nenueina už nie
ką. J i s reikalauja daug mažiau 
daibo nuo jusu. 

Vartojamas taipgi del plovimo in
dų, labai lengvai taukus išima 
Liglitbouse AVasbing Po\vderis. 

Užsisakykite šiandie
na nuo savo krau-

tuvninko. 

TEGUL L I G H T H O U S E 
VVASHTNG P O W D E R I 8 
SUMAŽINA J U M S J Ū 
SŲ NAMINI DABRA. 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
CHICAGO 
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A6, ADOMAS A. KARAIiAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 met'is, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirini mas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjus visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutara* vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams krelpties prie Salutaras: 

« SAJLUTARAS, 
CHEMICAL rNSTITlJTION J. Baltrcnas, Prof., 

1707 So. Halsted S t., Telepbone Canal 6417, Cbioago, m . 
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