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PADARYTI PLENAI KAR
DINOLO LAIDOTUVĖMS I 

Į V Y K S K E T V I R T A D I E N Į , 
KOVO 31 D. 

•-t?T 

Bus palaidotas Baltimorės ka 
\ tedroje. 

B&ltimore. Md., Kovo 26.-
Čia Arkivyskupo rezi<leneijo
j e jau padaryti visi pasiren
gimai laidotuvėms a. a.- kardi
nolo Gibbonso. 

Kardinolo kūnas pašarvotas 
išbus ligi sekmadienio pava
karės rezidencijos kambaryj , 
k u r mirė. Sekmadienio vaka
re kūnas bus išlydėtas kated
r o j kur išims ligi laidotu
vių. 

s 

Gedulingąsias Mišias ket
virtadienį celehruos A paštai iš
kas delegatas Arkivyskupas 
Bonzano. Pamokslą sakys St. 
Louis Arkivyskupas (Jlenuon. 

Arkivyskupas (Jlenuon 1911 
metais buvo sakęs pamoksta 
paminint mirusio kardinolo 
auksinį kunigystės jubiliejų. 

Bus didelės laidotuvės. 

<via i laidotuves laukiama 
suvaliuojant daugelio Arki
vyskupų ir Vyskupu iš visos 
šalies, ta ippat žymiųjų pasau
liniu žmonių."Visos svetimos 
katal ikiškos viešpatijos, ka
irios tur i atstovus \Vashingto-
ne, ats iųs atstovus ir į laido-
tuves. J 

Turkai Nacijonalistai Įveikę 
Graikus 

Rusai Atsisveikina su Bolševikų 
H * • ėjomis 

^ ^ *• • 

DAUG GRAIKŲ T U R K A I NIEKO GERA N E I Š Ė J O SU 
P A Ė M Ė NELAISVĖN. 

Turkai tur i 9 diviaijas. 

Konstantinopolis, Kovo 26. 
Praeitą trečiadienį d r a i k u 

armija Smirnos šone pradėjo 
naują smarką puolimą prieš 
Turkus nacijonalistus. 

Anot gautu čia vakar žinių, 
Turkai pakilusius d r a ikus į-
veikę ir uždavę jiems didelį 
smūgi. 

Oficijaliame Turku naeijo-
nalistų pranešime sakoma, kad 
1,7(M) d ra iką paimta nelaisvėn, 
Paimta dar ir _*) armotų. 

] sprūdžių Turkai geroką ga
lą laivo atsimetę nuo einančių 
pirmyn d ra iku . Bet tuojans 
pasi tvarkę ir pakilę kontro-
fensyvon. 

Klaidingi pranešimai. , 

Čia d r a i k u sferose buvo 
kalbama, jog Graiku, objektas 
buvęs miestas E s k i — Shehr« 
I r tą miestą jie paėmę. 

Tečiau tos kalbos ir ligšiol 
nepatvir t intos. Matyt, d r a ika i 

Kardinolo kūnas bus palai-1*1"* .V r a £ a v e klaidinga prane 
• v • 

dotas šiaurinėje katedros kri-
Ant sienos mar
iais padėtas pa-

ptos sienoje 
mulo lentoj* 
rasas. 

Baltiii*>rės katedroje, kur 
bus kardinolas palai<lotas, jis 
p i tm S7 metų buvo krikšty
tas , konsekruotas Vyskupu, 
pagal iau paaugšt intas Arki'vy
skupu ir Kardinolu. 

Tai retas toksai nuotikis 
žmogaus gyvenime. 

simu. 
4. 

Turkai Marsivane, Sivas vi-
lajete, uždarė amerikonišką 
kolegiją. Tą jie padarę todėl, 
kad tos įstaigos prezidentas i i i „,», ,«.,™„; ; . perdaug mili tarist iniai apsieini v<> palankus sumanymui \*-\\ ° . . , r 

• *• n i ™,KI;I- , „« t_ jome, per toh nuzvgiavome na-
teigti d ra ikų respubliką vaka- ' J . . * *7 . . , , , 

FRONTO ĮSPŪDŽIAI. mis reikia "suki lė l ių ' ' sukilė
l i u i pamainyti . / 

Taippat su aprūpinimu mai-
tRašo K. rt. Lizdeika Kauno sįxx p r i ^ u a r m i j o j e (iideliausi 

sunkumai: nesulaukdami atve
žant iš Lenkijos, plėšia pasku
tinį maistą vietos gyventojų 
ir tuomi sukelia dideliausį ne
užsiganėdini mą ir neapykanta. 

BOLŠEVIKŲ TVARKA. 

Žmonės imasi personalės pirk
ly bos. 

Gelsingforsas, Kovo 26. — 
Daugybė Rusų darbininkų atsi 
sveikina su^ komunizmu ir lin
ksta kraštutiniausios formos 
individualizmam praneša Pet
rogrado lai kraščiai. 

To žingsnio tnojaus imtasi 
panaikinus drausmę Rusijoje 
pirklybauti žmonėms maistu 
su valstiečiais. Gi ta drausunė 
p a n a i k i n t a - p o žinomos revo
liucijos Kronštadte. 

Kai-kuriuose atsit ikimuose 
darbininkai pradėjo gaminti 
visokius "daiktus savo naudai 
ir valstiečiams parduoti . K 

Žinomas bolševikų vadas, 
L e n i n į W * f " apie eko- ^ ^ ^ m g į n _ w ^ ^ ^ 0 | i t 0 

nominę padetj Rusijoje, t a rp 
kitko sakė: ^ 

" L a i s v ė ekonominių santi 

Kraš to Apsaugos Ministeris 
pul. Žukas 'pakvietė mus, ke
lis Krašto Apsaugos Konlisi
jos narius, aplankyti frontą, 
kad vietoje su karuomenės 

4gyveniniu susipažinus, kad čia 
pat nekiiriuos jos aprūpinimo 
netobulumus išaiškinus. 

Ryte specijaliu t raukiniu 
nuvykome išpradaių į ?Jv di
vizijos štabą į K., paskui į 
rezervus ir . pryšakines dalis. 

flioje kelionėje be ministe-
rio p. Žuko, kapt. Rusecko (K. 
Aps. Kom. pirmininko) ir ma
nęs, dar dalyvavo Tiekimo. 
Skyriaus Viršininkas ir Ar
mijos Intendantūros atstovas. 

i . \ 

Kėlės Kristus, mirtis krito, Aleliuja! 
k t 

kiii reiškia laisvą pirklyba. 
(Ji laisvoji pirklyba yra ke
lias sugryžti kapitalizmui. 
1 idftclkoje t o klausimo išri
šimas y ra gana sunkokas, bet 
išrišimas turi but a t ras tas . 

" M e s tur ime leisti laisvą 
pirklyba turėt i darbininkams 
su valstiečiais. Reikia pažy
mėti, kad tuo klausimu mes 

Par inks naują Arkrvysku|>ą. 

Praėjus porai mėnesių, Bal
timorės arkivyskupijos vysku
pai susirinks konklavon ir iš 
savo tarpo par inks tris kandi
datus Arkivyskupo sostan. 

Tuos kandidatus pasiųs Ry
man Šventajam Tėvui. Pope-
žius galės vieną parinkt i iš 
kandida tų arba visai kitką pa
skirt i Arkivyskupu. 

Nors skyrimai Vyskupų ir 
Arkivyskupų priguli išimtinai 
pačiam Šventajam Tėvui ir be 
•pasiųlomų kandidatų, bet A-
merikoje iš senovės veikia pa
protys nurodyti kandidatus . 
Prezidentas pagerbia mirusį 

Baltimorės j iavyskupini Co-
r r igan prezidentas Hardingas 
pr is iuntė telegramą kurioje 
sakoma: 

" P a p r a s t a i su viflais mušu ša 
lies gyventojais aš apgailiu 
•kardinolo dibbončo mirimą. 
J o ilgas ir pažymėtinas tarna
vimas šaliai ir Bažnyčiai mus 
visus padarė jam skolinin. J i s 
visuomet būdavo pasirengęs 
duoti savo svarbių patarimų 
kiekviename žmonių gerovei 
sumanyme. J i s buvo 'parinkti-

rinėj Mažojoj Azijoj. 

Turka i tu r i 9 divizijas. 

Turkai nacijonalistai tvir t i 
na, jog d ra ika i , pakeldami 
naują "puolimą, yra atlikę tais 
pačiais pienais, kokius buvo 
padarę pirm aštuonių mėne
sių. 

Tečiaus galimas daiktas , 
kad d ra ika i gali savo spėkas 
išsodinti Trebizonde, pietiniuo 
se Juodosios juros pakraščiuo
se. 

Smirnos fronte Turkai / t u r i 
9 divizijas karuomenės, gi 
Brusos fronte — 3. d r a i k a i tu
ri tiek pat divizijų. Bet jų yra 
didesnis skaitl ius. 

Rekvizicijos. 
Smirnos fronte Turka i na

cijonalistai rekvizuoja visus 
arklius, kupranugar ius ir mu
lus. Gyventojams nieko nepa
liekama. / 

Čia suprantama, . kad jei 
d r a ikams pavyktų Turkus j -
veikti ir pasivaryt i toliau, 
Turkai yra nusprendę atsi
mesti ant Bagdado geležinke
lio ir šalies gilumon ir pra
dėti partizantinį karą prieš 
d ra ikus . 

ei jonai izuodami pirklyba. 
" J e i kai-kurie komunistai 

manė, kad socijalistinės vals
tybės suorganizavimą gali
ma pilnai at l ikti į trejus me
tus, ta i j ie apie tai t ik sva-
j o j o . " 

-
^ 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
i 

WASHINGTjON. — Kabinetas 
turėjo susirinkimą Rusijos klau
sime. Bolševikų prašymas atnau
jinti pirkly bos ryšius su Rusija 
atmestas. Pasakyta, kad Rusijoje 
panaikinta „privatinė nuosavybė, 
neapdrausta žmonių gyvybė, dar
bininkų vergija ir kiti bolševikų 
darbai negeidžia atnaujinti pre
kybos. \ 

N E P A L I A U J A B R U Z D Ė J Ę 
KOMUNISTAI. 

• 

Berlyne laukiamas jų sukili-
\ * 

Londonas, Kovo 26. — Dau
g e l vietose Vokietijoje sukilę 
komunistai numalšinti . Bet 
kai-kur vedama smarki kova 
su policija. 

Kaikuriuose miestuose ko
munistai pakelia streikus. 

Pačiame, Beiiyne, anot ži
nių, bijomasi komunistų suki
limo. Kaikuriose gatvėse iš-
anksto pataisytos barikados. 

WILMINGTON, DEL. — Tia 
imta vartoti kimo bausmė teismo 
apkaltintiems piktadariams. 

_ _ _ _ _ _ _ 

BERLYNAS. — Didžiausieji 
komunistų sukilimai šiandie seka 
Saksonijoje. Eislebene komunis
tai turi kulkasvaidžius ir prieš 
juos knl-kas niekas negali staty-
ties. X 

* • 

BERLYNAS. — Anot Rymo— 
Lehorn geležinkelio pamesta bom
ba. Tuo keliu važiavo Italijos 
premjeras. Bomba jam buvo tai
koma. Bet nepataikyta. 

T A F T A S A P L A N K Ė P R E Z I 
JDENTA. 

Washington, Kovo 26. — 
Pas prezidentą Hardingą va
kar lankėsi buvusis preziden
tas Taftas. . 

AIRIJA KOVOS LIGI GALO, A I R I S GYDYTOJAS NU
BAUSTAS KALĖJIMU. 

GRAIKAI SKELBIA A P I E 
SAVO LAIMĖJIMUS. 

Atėna i , . Graikija,^ Kovo 26. 
- Anot žinių iš karo laukų 

niausiąs pavyzdis piliečio ir j Mažojoj Azijoj, Graikų karuo-
kunigo. J o mir imas y ra didis j menė visur pažangiuoja. 
šaliai nuos to l i s / ' Lakūnai žvalgai raportuoja , 

1 I kad Turkai bėga nuo Graikų 
P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " didelėje betvarkėje. 

Rymas, Kovo 26. r— Čia iš 
Anglijos atkeliavo Australi
jos Arkivyskupas Mannix. J i s 
viešai pranešė, kad Airija li
gi paskutiniųjų kovos už ne
priklausomybę. 

Anglija skaudžiai persiskai-
tė pakeldama karą prieš. Ai-' 
riją. Nes ji nekreipė domos i 
skaitlinguosius i r intekmin-
gus Airius gyvenančius užru-
bežiuose sako Arkivyskupas . 

. s 

ORAS. — Šiandie apsiniaukę, 
šilčiau; rytoj lietus, po pietų šal-

[čiatf. \ • 

Dublinas, k o v o 26. — Dr. 
Patr ick MoCarsille iš Mona-
ghan Anglų karo teismo nu
baustas šešiems metaans, kalė
jimo už veikimą su skrajojan
čiu Airių bur iu ; K 

LENKAI ŽUDO TALKININ
KŲ K A R E I V I U S : , 

Beuthen, Aug. Silezija, Ko 
v o 26. — Lenkų" go veda Kar -
fe užpuolė įr nužudė 6 Italų 
kareivius, prigulėjusius plebi-
scitinei talkininkų karuome-
nei. 

SUTARTYJE ĮŽIŪRIMAS 
PAVERGIMAS RUSŲ. 

__________ 

Rusai didžiai priei ingi Anglų 
bolševikų sutarčiai . 

Paryžius, Kovo 26. — Ru
sų politikiniai vadai, kaip Ma-
k lako v, Mįjiukov ir keli soči-/ 
j a ldemokra ta i^ la imi nepaten
kinti padary ta Anglijos su bot 
ševikais pirklybos sutart imi. 

Ta sutart imi, sako jie, sve
t imu šalių kapital istai subrak
lins Rusiją ir pavergs visą Ru
sų tautą. ,' 

Bolševikai įsileidžia Rusijon 
svetimų šalių kapitalistus. 
Kuomet kapitalistai pradės iš-
naudofi Rusus, nėra abejonės, 
kad šitie Itesukiljų prieš iš
naudotojus. I 

I r kasgi tuomet galės Įvy
k t i ! Bolševikai su durtuvais 
įmaišys sukilusius del savo tei
sių Rusus. 

Bolševikai po suskaldymo ir 
po sunaikinimo visos Rusijos 
imperijos, šiandie griuvėsius 
jau ima parduoti Anglijos ka
pitalistams, sako čia tie Rusų 
partijų vadai. 

Formula " p r e k y b a su Rusi
j a ' ' juokingai skamba. J i reiš
kia tik vienas kapital istams 
koncesijas. Nes Rusija šiandie 
neturi nieko parduoti . Bet už 
koncesijas bolševikų armija 
galės maitinties ir gau t i gink
lų iš užrubežių. v 

Tas taigi ir sutrukdys Rusi
jai atgimimą, sako tie Rusai. 

Divizijos štabe. 

Neilgai t rukus puikiame šil
tame Salon-vagone, nesustoda
mi mažesnėse stotyse, priva
žiavom K. stoties, kur, ka ip 
minėjau, buvo N. divizijos šta
bas. 

Ant perono jau stovėjo vie
tos vyresnieji karininkai, ir 
mums išlipus iš vagono ėjo 
prie ministerio su raportais . 
Nors divizijos Tadas jau kelias 
dienas kaip sirginėjo, bet taip
pat išėjęs pasit iko ir raporta
vo, kad " divizijos bare tuo 
tarpu viskas ramu, mūšių nė
ra" . . . 

Štabas sutelpa antrame sto
ties gyvenime. Man metėsi a-
kysna pr iprastas , ta ip gerai 
vžin*omas kard meto kariškių 
gyvenimo vaizdas... 

Nedidoki kambariai 

Po fronto apžvalgai perė
jom prie mūsų karuomenės ap
rūpinimo. 

Divizijos vadas parodė sut
r a u k t a i skaitlines paskutinių 
dviejų savaičių. Pasirodo, kad 
išskyrus duonos, mėsos ir da r 
kaikurių produktų, likusię_jį 
produktai ir pašaras tummo 
nuošimtyje yra nedaduodami. 
Papildymui nedaduotų produk 
tų yra dalims atleidžiamos 
specijalės sumos. Buvo • už
klaustas, ar turi jis žinių apie 
dalių apsirūpinimą? Deja, to
kių žinių j is neturėjo. J a m bu- -
vo j sakyta ateičiai būtinai iš 
dalių žinias išreikalauti ir per
siųsti jas Vyriausiam Inten
dantui. Toliau paaiškėjo, kad 
su bulvėm šįmet bus sunkoka: 
mat, lytingam rudeniui esant, -
jos^ priėmė j save perdaug 
vandenio ir greit pusta. l)ar-
ir šalčiai kiek pakenkė. Pas
taromis dienomis, prasidėjus 
rekvizicijoms dalykų padėtis 
gerėjanti. Tik t ransportas to
li- gražu dar nesutvarkytas. 
To yra kelies priežastys, — . 
viena jų, tai J ig šiol -frontas 
nebuvo nusistovėjęs, dalims 
teko persigrupuot ir daryt i di
delius perėjimus, antra, da- ~Ą 
fių bazės labai toli, ir tos pa
čios keliose vietose. 

Pavyzdin, vienos dalies u-
kio skyriaus ir gurguolės pu-

ta ip užrioglyti lovomis, keli 
stalai, kėdės ir — viskas. Ant 
stalų žemlapiai, ant lango tele
fonas, kelios dėžutės papirosų, 
tabako i r pypkiitė. Dar ant 
lentynaitės binoklis, revolve
ris ir kelios pripuolamai atsi
radę knygos. / -
Tai ir viskas. "Nei šešėlio šei

myninio jaukumo ir patogu
mų! Aš nesistebiu, kad Len
ka i mūsų karininkus vadina 
Spar tos auklėtiniais. I r ištie-
sų, vargu kitoje armijoje mes 
rastume tokį paprastumą, to-
'kį prie karo aplinkybių pri
sitaikymą. Ką jau bekalbėt a-
pie išlepintus, Lenkų aristok-
ratėl ius! J iems Lietuvoje at
rodo^ turbūt , nelabai šilta ic 

šiaip -g£ Panevėžyje, k i ta pusė Kan-

mj netik skaitlingesnė, a r ge
riau ginkluota karuomenė, bet 
ištvermingesnė, neišlepinta, 
gyvenimo užgrūdinta. Be kitų 
priežasčių dar i r ši padės 
mums Lenkus iš Lietuvos iš
gint i , , 

Divizijos vadas supažindino 
mus ' su frontu, nurodė ant 
žemlapio kur ir kokios jėgos 
stovi mųs, k u r ir kokios — 
Lenkų, parodė visą Lenkų 
fronto skemą. Pasirodo, prieš 

^jmus operuoja 2 Lenkų armi
jos, — vienas š tabas I^ydoje, 

• k i t a s ^ ^ - ^ Suvalkuos. Papasa-
Indianapolis, Kovo 26. -rr. kojo apie Lenkų dalių maska-

Anglekasių organizacijos vyk- radą, apie persikrikšti j imą į-
domosios tarybos susirinkime vairiausiais vardais ir skaitli-
paaiškėjo, kad pradėjus pra- nėmis, apie suirutę priešų t a r 

ne. Su kitomis ir negeriau. Ai
šku, kad taip sutvarkius, pati 
dalis savo transportų apsirū
pinti negali ir prisieina divi
zijos komend^pitifi dieną iš 
dienos po kelis šimtus " s tu i -
k ų " varinėt. Čia jau dalių va
dai, ir jų ūkių Vedėjai turėtų 
daugiau iniciatyvos ir suma
numo parodyti . 

x ( D a r b u s ) . 
— — '-—. , . 

SKERDYKLŲ DARBININ
KAI NETURĖS PARO-
7 "DAVIMO. 

Velykų dienoje Chicagos 
skerdyklų /flarbininkai buvo 
rengę didelį parodavimą i f 

minkšta. Tai/'ir^gerai: k a ^ a t t * n a ™ i t i , I O T - B e t t a i ' v i s a
v

v a " 

NEDIRBA 100,000 ANG 
LEKASIU. 

kar atšaukta. Bus paruoštas 
tik paprastas mitingas bile va
karą. 

eitais Naujais Metais ligšiol 
apie 100,000 anglekasių nedir
ba. Neturi darbo. Ki t i angle-

dienas savaitėje. 

pe ir nenorą toliau kar iaut i . 
Mat, suprato , kad juos ap

gaudinėja. Varšavos valdžiai 
kasiai daugiausia dirba po tr is pr id i rba daug rūpesčio, nes 

Wash_ngtoii, Kovo 26. — 
Po inauguraciojs ligšiol dau
gybė žmonių norėjo matyties 
su prezidentu Hardingu. Pre
zidentas tam tikslui pašventė 
daug laiko. Bet dabar prane
šė, kad tas matymąsis pasi
baigia. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Kovo 25 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 

vis naujomis ir naujomis dali-l>nkijos šimtui marinų/ 

$3.91 
6.96 
4.04 
1.57 
1.67 
.12 

file:///tedroje
file:///Vashingto-


D J A U G A S 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
44 DRAUGAS M 

PRENUMERATOS KAUTA J 
OHICAGOJ IR UiSIENYJBt 

Metamo $8.00 
Foeei Metą • •c*«*9)9B9sn*< *»®° 

•TJT. VALST. 
Metami MV..TT $0.00 
Pusei Metą . . . . . . . . . . . . . į, S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
• e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Į Darbą! 
'Amerikiečiaif Ateina Lietu-

• 

vai svarbi valanda. Pirmutinį 
politinį mūšį su Lenkais Tau
tų Sąjungoje laimėjome: Vil
niuje nebus plebiscito! Tau
tų Sąjunga jau suprato Lenkų 
šmeižtus ir pamatė jų <k poniš
k u s " darbus. Iš Vilniaus Len
kai privalo ištraukti savo di
vizijas. Lietuvos fronte leista 
Lenkams turėti tik vieną di
viziją, Lietuviams, apsigynimo 
dėlei, dvi. Bet Vilniaus klau
simas galutinai dar neišspręs
tas. Tai padarys Bruselyj už 
mėnesio Tautų Sąjungos šau
kiama Lietuvių-Lenkų konfe
rencija. Šiuo tarpu Vilniją 
leista dar Lenkams valdyti ir 
už visą prieš Tautų Sąjungą 
nešti atsakomybe. Lietnvai-si 
leista, kontroliuojant Valdžiai, 
aprūpinti gyventojus duona. 
Tautų Sąjungos konferencija, 
Paryžiuj, pabrėžė, kad rišant 
Lietuvių-Lenkų konfliktą, lai
kysis lygybės, kad stengsis 
Entantos valstybėse, kad Lie
tuvą pripažintų de jure. 

Amerikiečiai! Lietuvos Val
džiai šis mėnesis bus pavojin
giausias metas. J i turi prisi
ruošti prie konferencijos, ji tu
ri savo duoiM^e pakreipti vi
sos Vilnijos širdis ir mintis 
prie motinos-Lietuvos. Lietu
voje yra, ačiū Dievui, gana 
duonelės ir prie duonelės. Pati 
visuomenė daug aukos. Bet ir 
Valdžia turės milijonus auk
sinų išleisti. 

Amerikiečiai! Savo duosnu-
mu jus stebinate brolius Lietu
voje, ištverkite iki galo. Kas 
greitai duoda,-dvigubai duoda. 
Lai meilė Lietuvos sujungia 
mus visus į krūvą, kad iško
vojus, savo teises! 
5-ILI-21. Bitikas. 
Šveicarija. 

Iš Airiy Tautos 
Šventės. 

Airių Tautos šventė yra 17 
Kovo. Tą dieną jie paskyrė 
dėlto, kad joje yra miręs šv. 
Patricijus, kuris pirm pusan
tro tūkstančio metų Airius pa
darė krikščionimis. 

Kaip kitoms mažoms tau
toms, taip ir Airiams, prisėjo 
skaudžiai patirti, kad gražus 
obalsiai, žadėjusieji laisvę vi
soms tautoms, buvo kuro lai
ku talkininkų skelbiami kad 
priešą prigavus, o ne kad tei
sybę padarius. Tuomi žvilgs
niu Airių padėtis šiandien y-
ra blogesnė negu mųs. Kol me< 
turime Zeligowskininkų Vil
niuje ir to miesto apielinkėje, 
to1! neišnyksta mųs panašumas 

Žydiškai Grekiškas vardas. 

Visur krikščionys tą patį at
sitikimą švenčia tuo pačiu, ar
ba beveik tuo pačiu laiku, bet 
esant labai daug krikščio
niškų tautų, šventės vardas 
susidarė labai įvairus, nors ne
gali sakyti, kad butų tiek var
dų, kiek tautų. 

Daugelis pietinės ir vakari
nės Europos tautų tą šventę 
vadina lotyniškai sugadytų 

keltiško kraujo išlikdH s e novės Žydų žodžiu. Žydai 
didžiąją pavakario šventę va
dindavo Peisach, t. y. perėji
mas. Grekai iš to padarė Pas-
cha, t. y. kentėjimas. Žodžio 
garsas buvo beveik vienokis, 
bet reikšmė labai įvairi. Reik
šmės permaina pasidarė dėl
to, kad Žydai švęsdavo savo 
tautos perėjimą iš Egipto ver-

į Airius. J ie priešų turi taip-gi 
savo sostinėje Dubline. 

Kariaudami- su Anglais Ai
riai turi nukautų ir nelaimin
gų. Tiems reikia pagelbos. 
Pripažintoms neprigulmingoms 
tautoms valia turėti savo Rau
donąjį Kryžių. Airija nieke-
no nepripažinta. Tat ji susior
ganizavo sau Keltų Kryžių. 

Keltais vadinosi ta sentau-
tė, kuri susimaišiusi su įvai
riais atėjimais pa4iko savo vie
toje t r i s tautas: Ispanus, 
Prancūzus ir Airius. Daugiau
siai 
Prancūzijos daliję vadinamoje 
Rretonija ir Airijoje. Keltų 
Kryžius yra likęs iš žilų žiliau
sios senovės. J i s yra kaip ir 
visi kryžiai, tik turi tą ypatin
ga, kad apie keturis kampus 
susidarančius statinio ir sker
sinio susisiekime yra apvestas 
ratas. J i s yra nedidelis: nesie-

| kia kryžiaus rankų galo. J is y-
ra žalias dėlto, kad Airių sala 
arba Hibernia skaitosi pievų 
sala. Užtai josios senovinė vė
liava buvo auksinė arba ant ža
lio dngiįo. Mat yra sakoma, 
kad Šv. Patricijus, kurį Airiai 
taria Patrick, kasdien kalbė
davęs visas Dovydo psalmes, o 
buvo tikima, kad jas giedoda
mas karalius poetas drauge 
skambindavęs arfą. 

Keltų Kryžiaus organizaci
ja renka pinigus ir lavina mer
ginas, kad Airijos laisvės ko
votojus šelptų, kad tos Airijos 
vargą mažintų. Merginos į sto
jančios į organizaciją nešioja 
plonas šlekes, kaip ir Raudo
nojo Kryžiaus slaugotojos, tik 
tos šlebės yra išilgai dryžos: 
vienas ruožas baltas, kitas 
žalias. Ant baltų kepurių pry-
šakyje, ant Baltų raiščių ties 
kai rėja alkūne yra Keltų Kry
žiaus ženklas. 

Toji Keltų Kryžiaus organi
zacija 17 Kovo 1921 metų Chi-
eagoje surengė didelį pasilink
sminimą White City. Mieste 
Los Angeles Cal. p. Mary F . 
McWhorter ir prakalbą pasakė 
ir parodė publikai jau pareng
tą Keltų Kryžiaus slaugotojų 
kuopą. Dar rimčiau tą dalyką 
paėmė Notre-Dame universite
tas šalę Chicagos, bet jau In
diana valstijoje. Universitetas 
turi dvi dali vyrišką ir mote
rišką. Studentai ir studentės į-
sirašė Keltų Kryžiaus nariais 
mokėdami po dolierį ir tų do-
lierių susidarė 1,344. Merginų 
skyriuje darbavosi seserys, ve
dančios tą moterišką universi
teto dalį. Vyrų skyriuje Mar-
bavosi Šv. Kryžiaus Kongre
gacijos vienuoliai, nes jie uni
versitetą įkūrė. J ie jį ir veda. 

Surinktieji pinigai jau pa
siųsti į Airiją į Mooncoin. 

J i • 

Velykų Vardai ir Įpročiai. 
priskaldyti visą vežimą malkų, 
todėl rimtame moksle nė,ra kal
bos apie Velykų kilimą ijs Teu-
tonų įpročio garbinti saulės 
dievaitę pavasario švente. 

Lietuvių ir Slavų Vardas 
' Velykoms. 

Lietuviai didžiausią krikš
čionių šventę vadina Velyko
mis. Tas žodis nelietuviškas. 
Kai-kam gal rodytis, buk tas 
žodis esąs lenkiškas, nes Lie
tuviai per .Lenkus gavo krikš
čioniją, o Lenkai tą šventę va
dina Wielkanoc. Tat reiškia 
" didžioji naktis ' \ Mat buvo, 
ir vietomis tebėra, įprotis bu^ 
dėti naktije iš šeštadienio į se
kmadienį. Ta naktis pavadin
ta didžiąja dėlto, kad joje 
Kristus kėlėsi išlrramirusių. Tą 

. naktį labai garbina kataliku 
gijos į žadėtosios žemės lais- B a ž n y č i o g a p e i g 6 s T a r p k i t o 

vę. Grekai tuomi mažai tesi 

Svarbus Momentas. 
Lietuva ir vėl susilaukė di

džiai svarbaus momento. Tai 
Vilniaus klausimas. 

Lenkai, kaip žinoma, praki
šo plebiscitą Augštojoj Silezi
joj. Tame krašte jų buvo visa 
viltis ir buitis. 

• 

Amerikos Lenkų laikraščiai 
paskui varšavinius laikraščius 
andai buvo paskelbę, kad kuo
met jie apsidirbsią >su savo 
"Šlionsku" (taip jie vadino 
Augštąją Sileziją), tuomet tuo-
jaus imsią rišti Vilniaus klau-
simą. 

Su Silezija jie jau "apsi
dirbo". Tasai Lenkų valsty
bei daug žadantis kraštas iš
nyko nei sapnas. 

Tad šiandie Lenkai su pas
kuba imsis Vilniaus klausi
mo. 

Prakišus Sileziją, iš Varša-
vos štai tuojaus parėjo žinia, 
kad Lenkų valdžia sutikusi 
tiesioginiai su Lietuva stoti 

rūpindavo, bet minėjo V. Jė
zaus kančią ir atsikėlimą iš nu
mirusių. Grekų bažnyčia nes
kyrė didžiosios savaitės liūd
nų apeigų nuo Velykų džiaug-

• • ' • 

smo. 
Grekų žodis perėjo į lotynų 

kalbą be parmainos. Iš lotynų 
gavo tą vardą Italai pasida
rydami Pasqua. Prancūzai 
permainė daugiau: jie rašo 
Paąues, o taria Pak. Ispanai 
rašo ir taria Pascua. Mažai iS-H 
kreiptas tas žodis teko Olan
dams Paschen, Danams — 
Paaske, Švedams Pask ir An
glijos Škotams — Pask, Vokie
čiai pareinėje taip-gi taria pa
našiai Paisken. 

Vokiškai Angliškai Velykų 
Vardas. ^ 

Šiaip geroje Vokiečių kalbo
je ta šventė vadinasi Ostern. 
Panašiai turi ir anglai su A-
meiikiečiais Easter. Šitfeda 
vardu labai skiriasi nuo aug-
ščiau minėtųjų. Senas Anglų 
raštininkas šv. Beda sako, kad 
stabmeldžiai Teutonai garbin
davę dievaitę* Eostrę, ir kad 
jos vardu vadindavę krikščio
nių šventę, Kai-kurie siaurai 
žiurintieji raštininkai, girdėję, 
jog Teutonai garbindavę minė-

kų šventė kilusi iš tos dievai
tės garbinimo. Tie spėjikai ne-

jose yra giedama, jog ta nak
tis viso pasaulio nusikaltėlius 
įtikėjusius Kristui atkėlė iš 
nuodėmių į šventybę. Ta viena 
tiktai naktis įsakmiai žinojo 
valandą, kada kėlėsi Kristus; 
joje gyvybė įveikė mirtį. Tai
gi ta naktis yra šviesesnė už 
dieną. 

Tečiaus Lietuvių žodis Ve
lykos nepareina iš Lenkų kal
bos, nes jame yra garsas y ir 
nėra antrosios lenkiškojo žo
džio pusės. Tai-gi lietuviškas 
žodis Velykos yru kilęs iš Ru
sų žodžio "Velikii Prazdznik", 
t. y. -didžioji šventė. 

Dabar Rusai tuo vardu retai 
tevadina Velykas, bet seniau 
nuolatai vadindavo. Dabartinis 
Rusų vardas yra dvejopas. 
Trumpai jie kaip Grekai Vely
kas vadina Paseka. Oficijaliai 
jie tą šventę vadina Svietloje 
Christovo Voskresenje, t. y. 
Šviesus Kristau^ Atsikėlimas. 

Šaltų Valgių Įprotis. 

Daugelije šalių yra įvairių 
įpročių Velykų šventėms.-Vie
nur tie įpročiai yra krikščio
nijos įvesti, kitur jmsilikę iš 
stabmeldijos laikų. 

Kai-kurie lietuvišku Velykų 
įpročiu vadina apkrauti stalą 

tą dievaitę, spėja buk ir Vely-(riebiais šaltais valgiais ir jais 
misti per penkias dienas. Tas 
įprotis Lietuvos dvarponiams 

suima galvon, kad Velykų [teko iš Lenki jos..Ūkininkų jis 
šventė yra platesnė1 už Teuto- nesiekė Lietuvoje nekuomet, 
nų tautas ir kad apie pačią,negut vietomis paskutiniais 
Eostrą nėra daugiau nei ma
žiausios 

dvidešimčia metų. Vakarų Eu-

žmoniškai, Velykose dar dau
giau. Lenkiškas Velykų val
gymas. "Pr i e Pašventinto Sta
l o " airba "Sv i ęcone"Wt i ems 
yra tolymas žydiškas įprotis 
statiems valgyti. Tiktai Len
kai Velykose valgo daugiau
siai kiaulienos, o Žydai valgo 
avinėlį. 

šventinimai valgių ir namų. 

Visoje krikščionijoje yra pa
protys šventinti Velykams val
gius. J i s yra labai platus. Pra
voslavai jį pildo lygiai kaip 
ir katalikai. Bet tas paprotys 
nėra kilęs iš tikėjimo, nei iš 
Bažnyčios paliepimo, tiktai iš 
pačių žmonių noro/kuriam dva 
siškija nesipriešina. To įpročio 
pradžia yra iš to, kad žmonės 
per septynias savaites nevalgę 
mėsos nei kiaušinių lyg bijoda
mi grąžindavo juos sau ant sta 
lo, todėl ir duodavo šventinti 
prieš valgysiant. 

Namų šventinimas yra kilęs 
iš tikėjimo, kad Velykų laiku 
įvyko Kristaus pergalė, kad 
piktoji dvasia viešpatavusi pa
saulyje tapo išvyta iš jo. Na
mų tat šventinimas reiškia 
Kristaus galybės atvykimą į 
kiekvienos šeimynos triobą. 
Lietuvoje to šventinimo nebū
va Velykų laiku. J is perkeltas 
į Kalėdas ir vadinasi kalėdo
jimu. Ryme popežiaus namus 
Velykų šeštadienije šventina 
kuris nors kardinolas. Kuomet 
jis įeina į kambarį pas Šv. Tė
vą, tai tą kambarį šventina 
pats popežius. 

Kiaušiniai. 

žfnios tik minėtasis ropos katalikai pažymi Len-
trumpas šv. Bedo pasakymas.Įkams, kad jie didžiąsias krikš-
Rimtas mokslas nemėgsta iš,čionijos šventes gerbia dideliu 
šipulio, didelio kaip adata, valgymu: Kučioje valgo ne-

tarybosna Vilniaus klausime. 
Tos tarybos trumpu laiku tu
rės įvykti Belgų mieste Brus-
w I i I A r 

K,as gali pasakyti, kokius 
pasiketinimus turi Lenkai ei
dami tarybosna su Lietuviais. 
Iš praeities mes žinome, kad 
Lenkų sąžinės yra purvinos. 
J ie nepildo savo žodžių. Jie 
kaipo buvusieji Vokiečiai mi-
litaristai, padarytas su Lietu-

(pastumta ant Lietuvos. Kas 
čia pasakys, kad taip negali 
įvykti. . -. \ 

-v *t, 

Nuo Lenkų reikia tikėties vis
ko. Ypač šiandie, kuomet jie 
yra pralaimėję nusvajotą ir 
nudainuotą Sileziją. 

Reikia prisiminti dar vienas 
faktas. Anot telegramų, Varša-
von keliauja ' maršalo Focho 
štabo viršininkas gen. Wey-
gand. Jis keliauja ten tuojaus 

va sutartis skaito be jokios Lenkams pralaimėjusplebisci-
reiksmes popergaliais. L ^ T e l egramoje pasakyta, kad 

Mes žinome, kad perniaij j o k e l i ( m ė e 8 a n t į s u r i g t a m R u_ 
Lenkai Suvalkijoje buvo p a - | s i j o s bolševikų nerimavimais 

vai pasirašyti tą sutartį, Var-
šava pasiuntė ant Vilniaus 
gen. Zeligowskį. Šito karuo-
menė po kruvinos kovos su 
Lietuviais pagrobė Vilnių. 

Taip-pat mes žinome, kad 
Lenkai šiandie Vilnijoje turi 
sutraukę skaitlingą karuome-
nę. S 

Jie sutinka stoti tarybosna. 
Kuomet jie tarsis su Lietuviais 

darę sutartį su Lietuva nepe-' L e n k ų p a i n i u o s e . Girdi, Len 
reiti nustatytos demarkaciji- k a i n e p a s į{į , k | bolševikais. 
nės linijos. Vos spėjo jų atsto-1 ^ «. , _ , . „ . '. 

O juk Lenkai andai yra 
padarę taikos sutartį su Bol-
ševikija. 

Tad gen. WeygaJid. kėliau ja 
jVaršavon kitokiais tikslais. 
Jis nevys iš Vilniaus gen. Zeli-
gowskio gaujų. Bet, rasi, dar 
labjau jas ten sustiprins arba 
patvarkys, kaip butų jmsek-
mingiau pulti Lietuvą. 

Didžiai svarbus Lietuvai 
Brusąely,gal jų karuomenė bus \ šiandie momentas. 

Labai plačiai įsigyvenęs yra 
įprotis pradėti Velykų valgy
mą kiaušiniais. Sakoma, kad 
tas įprotis esąs iš stabmeldi
jos laikų. Tat gali būti. Bet 
jis jau neteko savo stabmel
diškos reikšmės, o gavo vien 
krikščioniją. Kiaušinis, išrodo 
lyg negyvas, tečiaus iš *$o iš
eina gyvas paukštis. t Todėl 
kiaušinis reiškia krikščionių 
tikėjimą į atsikėlimą iš numi
rusių. Įprotis -gerbti kiauši
nius Velykų dienoje 'praplito 
dėlto, kad senoviškoje gavėnio
je nevalia būdavo valgyti 
kiaušinių, todėl Velykose jie 
būdavo labai skanus gerai pa
sninkavusiems žmonėms. 

Daugelije vietų žmonės ma
rgindavo Velykų kiaušinius 
nudažę juos įvairiomis spalvo
mis. Pirmutinė spalva skaitėsi 
raudonoji, nes ji reiškė V. Jė
zaus kaitčią. Rusai sako: Kras-
noje Jayčko^ (Raudonasis Kiau 
šinėlis). ŠiaRdie tat reiškia 
pasityčiojimą. Seniaus tstt reiš
kė ir raudoną ir gražų velykai
tį. Dar neseniai Lietuvoje di
duma velykaičių būdavo -rau
doni. 

Vietomis imta velykaičius 
marginti įvairiais raštais. Lie
tuvoje išmarginti velykaičiai 
vadindavosi margučiais, Lenki 
joje raštučiais (pisanki), Mar
ginimo įprotis buvo ir daugeli
je kitų tautų. Iš jo susidarė 
tamtikra liaudinė meno ša
ka, kaip mezginiai ar juostos. 

Vaikai, kartais/ir užaugusie
ji, ypatingai Velykų metu ei
davo muštyn kiaušiniais. Daž 
mansiai „vienas laiko, kitas 
muša. ^Kietesnysis laimi su
muštąjį. Mušimo laikas būda
vo iki šv. Jurgiui (23 Balan
džio). Toje šventėje bernai
čiai eidavo kiaušiniais ristyn. 
Tai buvo savotiškas biliardas. 
Vienas nurisdavo savo kiauši
nį nuožvilnįa lenta. Kitas pas
kui savuoju taip pat risdamas 
turėdavo užgauti pirmąjį. "Be Į 
didelio sumaningumo ar įgudi
mo nesiseka to padalyti. Šitas 
dvejopas kiaušinių žaismas, 

mušimas ir ritimas, buvo ne] 

• (Pabaiga ant 3 pusi.). 

Pirmadienis, Kovas 28, 192t 

f PINIGAI [ LIETUVĄ j 
Kapitalai! $18,000,000.00 

I n strigta 1841 

I 

Stebėtinai pasekmingas nusiun- 1 
tiinas pinigų per American Ex-
press Kompaniją į Lietuvą prieš 
karę, dabar vėl atnaujintas. 

Sugrąžinti kvitai parodo kad 
nusiųsti į, Lietuvą pinigai, būna į 
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes g 
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku- | 
rie dabar tenai kursuoja. Mūsų 
prekės žemos, patarnavimas ge- s 
riausias. | 

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 1 
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo loc- = 
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadway, New Yorke, kurį čio
nai matote, ir jame talpinasi vy- | 
riausieji mūsų ofisai. 

Naudokite mūsų ' ' Dolerinius 
Money Orderius'' išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj S 

es Bix>adway, New York i r Kanadoj. Parduodame viso- | 
kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad 
siųskite per American Express Kompaniją ir visados reikalau- E 
kitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. 
Kreipkitės į bile mūsų ofisą arba rašykite LietuviSkai į mūsų 
vyriausyjį ofisą: • 

Uti" 
Tyriausias Ofisas 

American Exprcss Oompany 

! ' AMERICAN EXPRESS COMPANY 
| FOKEIGN MONEY ORDER DEPARTMENT 
| 32 North Dearborn Street Chicago, Illinois. | 

I P. KV0RKA & SONS 1 
• 

- 1549-51-53 W. Chicago Avenue : 

Radandai, Pečiai, Kar- i 
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Masinos, Plau-
narnos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų iš mokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

• 
I 
• • 

• 

HniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH: 

R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St , Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senu* padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, jrupės, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Pbone Drover <t f f 

I 
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S DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GTDTTOJAB 

IR CHIRURGAS 
8201 West 22nd Street 

ei. Canal 6222 
• R e s . S U 4 W. 42nd Street 
• Tel. McKinley 

l 
"i s 

: 

a Tei. McKinley 
•••••arsiaBHBH 

m 8 

Phone Seeley 7419 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų te, 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madfcon Str., ktftnpas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po f>let 7-r—f vak-{. 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
ryto iki 

\ 
2811 W. 

Prospect 3466. 

I Valandos: 10 
Gyvenimas: 

8 vakarei 

«Srd Str. 

* 

Telefonas Pullman SM\ 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenae 

Ro««land, UI. 
VALANDOS i t ryte lk» f 

?el. Pullman 842 ir 8180. 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

SIUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano. Teorijos i i 

Kompozicijos 
2021 N. VFestem Are. 

Chicago, 111. 

Į Dr. M. T. STRIKOL'IS 
m Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Peoplcs Teatv* Hasne 
1816 W. 47th Str. Tel. Boul, 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t ] 

• i k i 12 ryte. 
I Res. 2814 W. 43rd 
8 Nuo ryto iki piet. 
SjTel. McKluley 265 
*w$wm 

m 

i 
• • — • • • • • • į i j 

Te!. Yards 6000 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

{ l ietuvis Gydytojas, Chirurgas tr 
Aknscras. 

m 8. Halsted St. diic&go. 
i Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 ir 
j 6—8 vakar" Ned. 18—12 Ii ryto. 

DR. CHARLES SEGAL S 
Perkėlė seavo ofisą po nom 

[729 So. Ashland Avenue! 
SpecijaUntas B 

>«OVtf, MOTERy i* VYRtJ LIG13 
alandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
iki 5 po pietų; nuo *7 iki 8:30 
kai e. Nedėliomis 10 kii 1 
B Telefonas Drcjtel 2880 

llllllllllllllllfllflllllllllllllllllltlllftlllfliu 
Res, 1189 Indepeadenoe Blvd. 

Telefonas Von Bureo 284 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Spco<jalistas Moteriškų, Vyrišku 

Vaik« ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 1 8 — l t C 
Ofisas 3884 So. Halsted St., Chicago 

i * Telefonas Drover 9898 
9JB8s JHIIIIIllliniflIHlIlIllIlIlIlItlItltlIlHllllliaj 
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Pirmadienis, Kovas 28, 1921 V J i D G A t S 
**am 

ALLEL1UJA. 
Alleluja suskambėjo 
Vargšams širdys suvirpėjo: 
J a u žiemutė pavaryta 
J a u išvvdom skaistu rvta! 

Augštai girdi vieversėlį, 
Kaip jis garbin Dievulėlį — 
Šalčiui dingo, audros žuvo, 
Šilts pavasaris pribuvo! 

Alleluja gamta gieda, 
Laukai—pievos pina žiedą, 
Saulė barsto šviesą mielą 
I r gaivina žmogui sielą. 

Oi sušilk širdis varginga 
Meile artimo galinga! 
Prisipildžius augšto noro, 
Geisk tik švento, geisk tik 

doro! 

I r tau Saulė-Kristus šviečia, 
Tamsumus sielos paliečia, 
Neša gknlrą, šaltį guja — 

'AMeluja! Alleluja L. 
(Iš Dainų Dainelės). Dagilėlis. 

VELYKŲ VARDAI IR 
ĮPROČIAI. 

(Pradžia ant 2 pusi.) 

vien Lietuvoje, bet ir Ameri
koje, kuomet ji bebuvo po Ang 
lijos valdžia t. y. prieš 1776 
lietus. 

Beveik visame pasaulije Im
davo pasaka, kad Velykoms 
zuikiai atneša kiaušiniu. Todėl 
daugelije vietų per Velykas tė
vai duoda vaikams po~"T<ele-
tą kiaušiniu sudėtų į tam tik
rą lizdelį. • 

Gabija. 

Lietuvoje vaikai pabusdami 
Velykų ryte randa velykaičių 
ant palangių iš lauko. Užau
gusieji sako: tai (labija atve
žus. Niekas nežino, kas ta CJa-
bija. Mada mus verčia spėti, 
kad tai kokia nors stabmeldiš
koji dieve. Negalime sakyti, 
kad netaip, bet nėra žinios kad 
yra taip. Gali būti ir kitaip. 
Mūsų Gabija, turbūt, yra Vo
kietė. Vokiška Gabe reiškia 
dovaną. Lietuvos rytuose ir 
šiaurėje, kur žmonės visai ne
susiekia su Vokiečiais, ten jie 
nėra girdėję nei (J abi jos. 

Ugnys. 

Kalnuotose šalyse yra įpro
čio kurti ugnis ant kalnų vir
šūnių. Tas įprotis turbūt yra 
stabmeldiškas, nes aštuntame 
šimte metų Bažnyčia jį draudė. 
A d a su tuo įpročiu žmonės 
dar darydavo stabmeldiškų 
apeigų. Ilgainiu stabmeldį ja iš
nyko visai; išnyko ir stabmel
diškoji tos ugnies reikšmė;' Ta
da nebeliko reikalo ją drausti. 
O žmonėms būdavo gražu. Baž 

giasi trečiadienije. Lietuvoje 
plakimas eina be skirtumo ly
ties Verboje. Plakantis miega
lių sako: " N e aš plaku, Verba 
plaka ar*žadi velykait į / ' Pran
cūzijoje mieste Puy, jei kuris 
kanauninkas pamiega ir neat
eina Velykų rytą maldų kalbė
ti į katedrą, ta į visi kanaunin
kai ir vikarai etna \ miegai io 
namus, jį šlaksto vandenim, o 
Jis turi jiems iškelti pusryčius. 
Senovėje Prancūzijoje per Ve
lykas šokdavo ne vien šiaip 
žmonės, bet ir kunigai ir vie
nuoliai ir net vyskupai. Vieto
mis to bnta ir Vokietijoje. 
Aukserroje io* Bezansone šokių 
būdavo net bažnyčioje. 

Sviedinys ir ritinis. 
< 

Prancūzijoje ir Anglijoje 
sviedinio mušimas skaitosi Ve
lykų žaismė. Spėjama, kad švie 
dinys reiškia saulę, ir kad Ve-
lvkoms teko senovės stabmel-
diškosios šventės liekana. Lie
tuvoje nepersenai nuo /trečios 
Velykų dienos vyrai pradėda
vo ritinį risti. Ritinis dar la
biau negu sviedinys panėši į 
saulę. Tik ritantieji jį nemin
tija to panašumo. Jeigu svie
dinio ar ritinio ritimas butų 
saulės garbinimas, tai vyrai 
nemuštų taip smarkiai lazdo
mis tą daigtą, kuris turi reikš
ti saulę. 

Prie didžiojo šventės turinio 
vietiniai priedai. 

Peržiūrėję keletą Velykų 
vardų ir įpročių matome, kad 
tos didžiausios ir seniausios 
krikščioniškos šventės stam
bioji dalis Žydų iš Egipto iš
ėjimo ir Kristaus atsikėlimo 
paminėjimas yra visur ir visų 
žinomas ir suprantamas. Prie 
to didžiojo turinio prisideda 
įvairių geresnių ir blogesnių 
vietinių įpročių ir apeigų, kar
tais likusių iš vielinės stab-
meldijos, kartais atsiradusių iš 
noro pasil inksminti . Didžiau
siu pasaulio nuotikiu minėja-
nm viena šventė ėjo per ilgą 
amžių ir įvairių tautų eilę. Be
einant prie stambiojo turinio 
prilipo įvairių vietinio gyveni
mo padarų, kaip kartais prie 
laivo prilimpa įvairių juros 
gyvūnėli^ beplaukiant tam lai
vui per vandenis. Kaip nepro
tinga sakyti, kad laivas atsi
rado iš tų prilipusių .gyvūnėlių 
taip neprotinga sakyti, buk Ve 
lykos yra kilusios iš stabmel
diškos pavasario šventės. 

nyčia toms ugnims patiekė 
krikščionišką reikšmę, patar
dama atsiminti, jog Žydus iš 
vergijos vedė ugnies stulpas, 
ir jog tas stulpas reiškė Kris
tai. Pati Bažnyčia ėmė šven
tinti ugnį šeštadieni je prieš 
Velykas, liepdama ją išskilti 
iš titnago, sulig Šv. PoVylo žo
džių: " O uola buvo Kris tus . ' ' 

Pareinėje, Tyrolije ir Čeki
joje žmonės ne vien ugnį kuria 
ant kalnų, bet dar meta į ją 
ir žmogystos pavidalu pa
rengtą šiaudų kūlį. Tai, sako, 
Judošių deginą. Tas pačių žmo 
nių prasimanytos apeigos 
Bažnyčia nedraudžia. 

Smulkieji įpročiai. 

Smulkesnių Vejykinių įpro
čių yra tokia daugybė, kad jų 
negalima suminėtkvisų, o butų 
ir nuobodu tą daryti. Tarp juo-
kingesniujų yra tas, kad Vo
kietijoje pirmą Velykų dieną 
vaikinai juokais plaka mergi
nas, antrą dieną merginos pla
ka, vaikinus. Kitur plakimas 
prasideda antra(penije, o bai-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTA MARIJAM
POLĖJ 16 VAS., 

1921 M. 

(Nuo mūsų korespondento). 

Jau treji metai praslinko 
nuo to laiko, kada Lietuvis, 
nusikratęs neteisingo vergu
vės jungo, pasauliui drąsiai 
prakalbėjo: " A š esu laisvas ir 
nepriklausomas". Jau treji me
tai, kaip artojas rainiai dar
buojasi savo laukuose, kaip 
mokyklose, gimnazijose ir ki
tose įsiaigbse klesti gimtoji 
kalba. 

I r štai, lygiai trejiems me
tams sukakus, Lietuvis dar kar 
tą mini tą pirmą, jam labai 
brangią, nepriklausomybės die
ną, viešai dalindamasis savo 
gilų džiaugsmą su kitais. 

Ir Marijampolė nepaprastai 
jaučiasi šią dieną. Jos gatvėse 
plevėsuoja Lietuvių tautinės 
vėliavos ir vietomis kybo spal
vuoti parašai: "Valio nepri
klausoma Lietuva, su sostine 
Vilniumi." Jau nuo pat ryto 
daugelis apielinkės ir miesto 
gyventojų rengėsi prie šios 

dienos iškilmės. J ie telkėsi 
apie savo vėliavas ir, nežiū
rint į stiprų šaltį, iškilmingai 
pradėjo vaikščioti gatvėmis. 

Katalikų draugijos, nešda
mos pryšak^je savo vėliavas 
paskiaus valstybinės gimnaai-
jos poromis susirikiavę mo
kiniai nuėjo pirmiausia į baž-
nyčią.Čia atlaikyta iškilmingos 
mišios, laike kurių giedojo mo
kinių choras i r grdjo kareivių 
orkestrą. Per mišias pasakyta 
pamokslas. 

Pamaldoms pasibaigus visa 
procesija patraukė miesto 
aikštėn (rinkon), kame turė
jo bnti sakomos prakalbos. Čia 
eilėse susigrupavę stovėjo ka
reiviai, toliaus už jų Žydų gim
nazijos mokiniai, o pryšakyje 
jų matyti buvo vėliavos su 
žydiškais-lietitviškais parašais. 

Pirmiausia buvo apdovano
ti mūšiuose pasižymėję Lietu
vių karžygiai. Pats pulkinin* 
kas, visų akyse, prisegė prie 
krutinės keliems karininkams 
ir kareivianis narsumo ženk
lus — kryžius. Paskiaus savo 
prakalboj juos, kaipo nepa
prastus tėvynės gynėjus, prieš 
visus pagyrė. 

Toliaus buvo sveikinama 
karuomenė ir visi aikštėje su
sirinkusieji. Karšta prakalba 
buvo pertraukiama linksmais 
šaukimais: "Valio nepriklau
soma Lietuva- ir jos sostinė 
Vilniusf" Šiai prakalbai pa
sibaigus, orkestras užtraukė 
"Lietuva, tėvynė mūsų..." 
Kareiviai, jam nutilus, lydimi 
maršo, nužingsniavo į savo ka
reivines (kazermes)^. . 

Dabar prasidėjo draugijų ir 
kitokių sąjungų prakalbos. 
Katalikų draugijų vardu buvo 
pabrėžta, kokios darbavimosi 
sąlygos buvo tautą pavergus 
Rusams, okupavus Vokiečiams 
ir kokios šiais Jaisvės laikais, 
kada Lietuviai, be baimės žem-
skių ar žandarų, laisvai vys
to draugijų darbą, kada lietu
viškų maldaknygių niekas ne-
plėšia iš rankų. — 

Toliaus kalbėjo kareivis, sa
kydamas, kad jis vis tiek gins 
tėvynę, ar ją puls dideli prie
šai ar maži. J am vis tiek pat 
meilus yra ir ūkininkas, pra
kaitu gamindamas maistą ir 
paprastas darbininkas, skurs-
tąs dirbtuvėse ir mokinys, sė
dįs suole. Nes jo pareiga vi
sus ginti. 

Be to pažymėjo, kad jam 
linksmiau ir lengviau apka
suose vargti, kada jaučia, kad 
visa tauta su juo išvien eina 
ir, kuo tik gali, pagelbsti 

Galų gale, kalbėtojai Vokie
čių ir Žydų vardu, pareiškė, 
kad jie, turėdami su kitais 
piliečiais teises, jokioj kitoj 
tautoj taip laisvai nesijautė, 
kaip Lietuvoj. 

Prakalbos pasibaigė. Dabar 
procesija linksmai nusiskubi
no į kareivines pagerbti tė
vynės gynėjų. Oia visų vardu 
buvo pasveikinta karuomenė 
ir triukšmingai jai šaukta 
"varTo"! Pulkininkas, karei
vių vardu, padėkojo už išreikš
tą jiems pasitikėjimą, o or
kestras užtriubijo Lietuvos 
himną. Jam pasibaigus, visi, 
kartu ir kareiviai, nuėjo į ka
pines, mirusių už tėvynę did
vyrių paminėti. Čia buvo pa
sakyta karšta prakalba, ku
rioj išreikšta gailėjimasis vi
sų, kurie begindami tėvynę, 
praliejo savo kraują^ ir dabar 
ilsisi šaltuose kapuose. To
liaus visi nusiėmė kepures ir 
orkestrą paskutinį kartą liūd
nai ir tyliai sutriubijo "Lietu
va tėvynė musų...M 

Iškilmė baigėsi. Visi skirs* 
tesi į savo namus. 

ną, Valstybinėj gimnazijoj, 
kun. J . Totoraitis laikė pas
kaitą apie Lietuvos atgijimą. 
Šios paskaitos klausėsi augš-
tesniųjų klasių mokiniai ir 
daugelis miesto .inteligentų. 

Paskaitoj, prelegentas iš
aiškino tolimiausias Lietuvių 
tautinio susipratimo priežastis. 
Pažymėjo, kad Rusai, vary
dami savo rusinimo politiką ir 
norėdami sustabdyti Lenkų 
įsivyravusią Lietuviuose į-
taką, tuomi pat davė Lie
tuviams suprasti, kad jie nė
ra Lenkų valdiniai. 

Toliaus aiškino, kad svetim
taučių mokslininkų susirūpini
mas Lietuvių žūstančia -kalba, 
kalba turinčia didelei svarbos 
lyginamajame kalbų moksle, 
ir-gi prisidėjo prie to, kad 
pačios Lietuvos inteligentai 
labiau pradėjo kreipti akis 
į savo tautą, ją mylėti ir gerb
ti jos didžiausį turtą — kalbą. 

dalų gale pabrėžė, kad ka
talikų dvasiškiai,Mcaip vysku
pas Valančauskas, kun. Side-
revyči\is ir kiti, taip-gi daug 
prisidėjo prie Lietuvių tauti
nio susipratimo. Jie, drausda
mi Žmonėms pravoslavų dva
sioj rašytas ir Rusų raidėmis 
spausdintas knygas ir ypač 
platindami Prūsuose leidžia
mus lotyniškomis raidėmis lie
tuviškus raštus, gelbėjo liau
dį nuo maskoliaus užmušan
čių nuodų, teikdami sveiką 
maistą. Tokiu būdu palengva 
buvo paruosta tinkama dirva 
vėliaus "Aušros" , " V a r p o j 
"Apžvalgos" įr kitų laikraš-
V ' j t • • • • 1 1 • J. • 
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I Pinigai,LaivakortesLietuvon f 
r. Jau išmokami į 26 dienas I 

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 
Štai pavyzdis kaip apie mus ir mūsų bizni iš Lietuvos savo giminiems rašo: Į 

"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėn*sio po ifisiunUM*. 
Mikalojus Baltuti* visus mums pinigus tSmokėjo Iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite y*m 
p. Povilo .Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pareina p4al~ 

g gai. Daug mušu kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. TCiti kurie siuntė per kitas bankas la'4'<Jfc 
po 3-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo 'net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. P ^ 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. • 
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 N Mokytojas D. Jurjortas s^ 

I Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvę, ir iš Lietuvos. Padarome legališ- £ 
kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktui. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės 

| Washingtone. • = 
| Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir I 

kitų nelaimių. 
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

E 
PAUL P. BALTUTIS and CO. 

I 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4 6 6 9 Chicago, 111. I 
IIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlfllIlIlIllIlIlIllIlIlIlIlIflIlIlllIlIlIflIlIIIIIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIIIIlIflIlIlItlIlIlfllIlflIlIlIltlIltlIlflIflflItT 

čių sėjamai sėklai augti. 
Paskaita tuomi baigta. Visi 

buvo patenkinti ja ir plojo 
delnais. Be to, mokinių clio-
ras padainavo kelias tautines 
dainas Ar vakaras baigėsi. 

ReaTėj gimnazijoj, taip di
delei tautos šventei pagerbti, 
buvo suruoštas vakaras, Žydų 
vedamas. Po vaidinimo buvo 
šokiai, kurie, nors ir gynimo 
komiteto pirma prieš tai buvo 
protestuota, vienok tęsėsi iki 
5-tai valandai ryto. Deja, juo
se dalyvavo" ir gana daug lie
tuvaičių. 

Tas pat Marijampolietis. 
——— 

ORGANIZAVIMAS TAUTI 
NĖS VAIKŲ SVEIKA

TOS TARYBOS. 
• 

(Prisiųsta iŠ Am. Raud. Kryžiaus) 

Nesenai suorganizuota Tau
tiška Vaikų Sveikatos Taryba. 
J i susideda iš septynių vaikų 
gerovės organizacijų ir jau 
pradėjo veikti. Organizacijos 
tikslas yra suvienyti vaikų ge
rovės darbą visoje Amerikoje. 
Įvairių organizacijų prašomas 
Amerikos Raudonasis Kryžius1 

sušaukė pirmų susirinkimų. 
Egzekutyvio raštininko ofisas 
bus Amerikos Raudonojo Kry
žiaus name, Washingtone. 

Taryba išvengs to paties 
darbo nereikalingą atsikarto
jimą ir turės kuogeriausių ži
nių apie vaikų gerovės darbą 
visoms organizacijoms. 

* • • 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del Jūsų aklų; mano 
-20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių. Ausy, Nosies Ir Gerkles 
Ligos gydoma speoijalisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJAUSTAS 

1801 S. Ashland Ave.f Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-čios lubos 

Kambarls 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptlekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 
vak. Nedėliotais nuo 0 ryto iki 
11 d. 

[ 'V . W. RUTKAUSKAS j 
• ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty!: I 
j 29 South La Salle Street 

^ Kambarls 834 

S Telefonas: Central 63t# 

i Vakarais, 812 W. 33rd St • 
Telefonas: Yards 4SS1 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

Apie šeštą valandą vakare, 
šią pat nepriklausomybės die-

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformo*. 
Snvirš 800 Išgydymų 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIIJ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS. , 
/ " PATARIMAS DYKAI 

• Ar Ne Laikas Pagalvoti: • 
• • 
i 
i • • • • • 
i • • • • • i 

Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
tuvoje pasiųstų per mus f 

*Todel kad mes sjunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursą). 

Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų. 
yFodel kad mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mū
sų Biure. 

-

8 
• • 
8 
I 
I i • SIŲSKIT PINIGUS TELYKOMS SAVIŠKĖMS PER 

• 

i 

• 
I • 
I 
I 
I • 
I n • • 
i • 
8 
f • 
: • 
I • • • • • 
_ 

• 
I • 

!> 
• 

European American Bureau 
•*•" _ 

r* A n i A i i k c • ast/^i^ir'iin/^'r ir i • • * 

I 
FAB10NAS ir MICKIEWICZ Vedėjai 

809 W. 35th St., (kamp. Halsted) 
Chicago, Illinois. 

\ * A T M I N K I T * 
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo

kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 
dolieriu'dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais. 

Pampinam pašportųs į Lietuva, Latvia įr Russia. 
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu 

Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus. 
Jauskitės pas mųs draugiškai.' Patarymai dykai. 

Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 

^ 

Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų. S 
. 

• • • 
• 

i 
Silpnos Akįs 
Skaudamos Akjs 
Raudonos Akjs 
žvairos Akjs 

Kurčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

Att4t 
AUM 
Ausis 
Ausįs 

Skaudama 
Rėganti 
Kreiva 
Užkimšta . 

Nosis 
Nosis 
Nosis 
Nosis 

Skaudama 
Silpna 
Kataruota 
Papūtus 

Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė 

S. D. LACHAWICZ 
„UETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
3314 W. 2Srd Place < Chicago, 111. 

Tel. Canal 2198 

\ 

Franklin 0 . Carter, M. D. 
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, Illl. 
Valandos: nu</> 9 iki T. Nedėldie-

niais nuo 10 iki 12. 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie-< 

tuvan, pri siuntimas užtik
rintas. 
Inšuruojame ;nno ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 
y 

Evaldas & Pupauskas 
P 84a W. 33rd St. 

" Yards 2790 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos Ir lfetnvtfkot 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografljoa, politikinės ekono
mijos, pilietystės. dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo • 
Iki 10 vaL 

3106 So. HalBted St., Chicago. 

s 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 

s 

Vilniuj 
Liepojuj 

Raseinius 
ir jo skyriai 

Panevėžyj Šiauliuos 
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

kogreičiausia išmoka pinigas pasiųstus per savo AGEN-
E TUKĄ NEWAEKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pL 

nigus L. P. P . Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams . 
5% " . 1 " 
3 % " neapribuotam laikui. 

Pinigus .pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
mimą banke duoda Banko agentūros vedėjas <*-

i M. NARJAUSKAS 
| 747 BROAD STREET, NEWARE, N. I . 
TllllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiHlhllllllIMlI 
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MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE 
"Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiuv 

BAUBINO 
oiučia-liulia." 

Greičiau begki [ aptieką ir 
nupirki 50c bonką 

BAMBIN0 
Arbatinis šaukštukas tu o j aus pašalins kūdikio virdulių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai padalins 
užkietėjimą. "Kndikial mčgsta j | ! Jie prale daaflaut" 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisilakite 
60c. pašto markėmis tiesiog | 

F. AD. RICHTER & CO. 
%f Aveaue & 35th Street, Borough oi Bfooklyn, New Yoefc City. 

1 i i " i • 
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•> GAUSI PARAMA. 
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Kad pagelbėjus besimoki
nančiai Lietuvos jaunuomenei, 
kad pagelbėjus pakelti nors 
kiek apsvietą Lietuvoje, kai-
kurių kolonijų mylintieji Tė
vynę Lietuviai, minėdami 
Lietuvos / nepriklausomybės 
sukaktuves bei švęsdami šv. 
Kazimiero Lietuvių Diena, pa
sižymėjo gana gausiomis au
komis. I r taip: Cicero neužleiz-
damas savo pozicijos pasiliko 
pirtnoje vietoje su $657.90. Ori 
eagos nortsaidieciai sumušė 
kitas kolonijas su $554.32. 
Cleveland, kaip visada, laiko 
savo vietą su $371.%'. Phila-
delplrija (šv. Kaz. para p.) ne-
užsileidžia su $220.00. Chica-
gos 18-ta gatvė taip-pat neno
ri pasilikti. Jie sumetė $207.-
30. Chicagos Bridgeportas ne-
apsileidžia sumezdamas $161.-
77. Scranton, Pa. SLRKA 155 
kp. sumušė kitas kuopas su-
mezdama $142.30. Newark, N. 
J . ir-gi nori palaikyti savo 
vietą. J ie sumetė $130.41 ir 
kitos kolonijos laikosi sulig 
išgalės, aukoja kiek gali, kaip 
ana: S. Boston $129.00; Scran
ton $109.30; Baltimore $100.-
00; Brooklyn Kar. An. parap. 
bažnyčioje prie durų siunetė 
$48.00, prakalbose $52.00. Viso 
$100.00. Detroit, šv. Jurgio 
parap. $90.66; Inkerman, Pa. 
SLRKA 194 .kp. $76.00; Raci-
ne, Wis. $52.78 Chicagos Brig-
liton Park $50.00; Middleboro, 
Mass. $49.85; Vandergrift, Pa. 
Vyčių 46 kp. $35.00 ir keletas 
mažesnių aukų, kurias paminė
sime kitą kartą. 

Taip; broliai sesutės, susto
ję petys į petį neškime pagel-
bą kuo kas galime; remkime 
Lietuvos mokyklas, šelpkime 
besimokinančius Lietuvos jau
nuolius, jaunuoles, tegul jie ne
ša šviesą mųs brangiai gimti
nei, tegul kelia iš vargo ir 
skurdo jos sunūs, tegul gami
na Lietuvai geresnę ir švieses
ne ateitį. Tai-gi remkime Tau
tos Fondo kultūros skvriu, 
aukokime apšvietos reikalams, 
o jos sunųs bus mums dėkingi. 

Tautos Fondas, 
222 S. 9-th St., 

Brooklyn, N. Y. 

pasiūlė plebiscitą, piim kurio 
Lenkų piij^gos turėjo būti pa
šalintos arba nuginkluotos, 
kad tuo būdu pasiekus griežto 
kalbamų valstybių atskyrimo. 

Bet klausimas, statytas pir
miau, kaip Lietuvių-Lenkų ne
susipratimas gresia pavirsti į 
Rusų-Lietuvių Lenkų klausi
mą. Kadangi Sovietų valdžia 
pareiškė, kad. jai Rygos su-
tarčia sutikus sudaryti kori-
dorį tarp l^enkų ir Lietuvos 
sienų, tuo pačiu ji nėra panai
kinusi Maskvos sutarties, kuri 
turi but ištisai įvykdinta, ir 
buvimą Lenkų karuomenės 
Vilniuje skaito Maskvos su
tarties laužimu. 

Lietuvos valdžia, antra ver
tus, neabejoja nei valandėlei 
del savo teisių Vilniaus teri
torijai ir savo nuo amžių sos
tinei ir pareiškia, kad nekuo-
met ši buvusios Lietuvos nuo
savybė negalės but ginkluota 
pajėga prijungta prie Lenki
jos. 

——— 
sąskaityba. Paskaitas laikys 
gerinusieji Žydų ir Lietuvių 
agronomų mokytojai. 

PLAUČIŲ DŽIOVA AUSTRI
JOJE. 

i 
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Šiandien Viennoje, (Austri
joje) 115,000 vaikų serga plau
čių džiova.. Taip praneša Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus ra
portas. Iš tų 115,000 užkrėstų 
vaikučių 16,000 reikalauja 
greito ehirurgiško prižiurėjir 

mo. 

IŠ LIETUVOS LAIKRA6 
ČIŲ. 

ELTOS ŽINIOS, 

(Prisiųstos L. L Biuro). . 

Roma - II- 7. Italų laikraš
tis " Idea Nationale", savo 
straipsny nušviesdamas/ Lietu
vių-Lenkų ginėų,taip del jo sa
ko: 

Padėtis susidariusi del tai
kos sutarties tarp Sovietų Ru
sijos ir Lenkijos vienoj pusė
je ir Sovietų Rusijos ir Lietu
vos antroje, daroLietuvių-Len-
kų ginėa ankštai surištą su 
Rusų klausimu. Ir tiesa, Rygos 
sutartis ta ip Lenkijos ir Rusi
jos yra Tautų Sąjungos su
prasta ta prasme, buk Sovie
tų Rusai Rygoje užleido Len
kų valdžiai tas pačias terito
rijas, kurias 1920 m., Liepos 12 
d. buvo užleidę Lietuviams, 
tuo būdu, Askenazy nušvieti
mu, "sutart is , padaryta tarp 
Lietuvos ir Sovietų panaikin
ta ir de jure ir de facto." 

Dar yra kitas didelės svar
bos faktas: ginkluotas tarp 
Lietuvių ir Lenkų karuomenės 
susidūrimas, generolo Želigov
skio sukeltas, kuris, Lietuvos 
atstovo prof. Voldemaro nuš
vietimu, atrodo senai Lenkų 
valdžios paruošta avantiūra, 
kurios tikslas buvo išvengti 
duotų pasižadėjimų vykinimo. 
Čia reikia ypač kreipti domesį 
į fakte, kad Tautų Sąjunga 

Kauno kronika. Lietuvos at
stovas skiriamas Latviams 
d-ras Zaunius išvažiavo į Ry
gą. Vas. 22 Tremtinių ir be
laisvių grąžinimo komitetas 
praneša, kad Vasario 12 d. at
vyko j Abelių karantiną 450 
tremtinių, Lietuvos piliečių iš 
Gomelio. 

Vas. 22. Kaune erdvioj Ro-
tužės salėj įvyko veterinarų, 
t. y. gyvulių gydytojų kon
gresas. Dalyvavo apie 70 žmo
nių. Atstovų yra nuo Estų, 
Latvių, Danų, nuo Klaipėdos 
Direkcijos ir nuo Vokiečių. 

Vas. 20. Kaune susitvėrė 
Vilniaus Vaikų Globos Komi
tetas, idant apsaugojus vaikus 
nuo ligų, o susirgusiems pa
duoti greitą pagelbą. Komite-
tan įėjo: pp. Bortkevieienė, 
Finkelšteinienė, Grinkevičie
nė, Jakoviekienė Jakovikas ir 
dr. Šliupas. 

Vas. 20. Šv. Zitos Draugija 
rengia chorą, kuris tos pačios 
draugijos vakare po Velykų 
dainuos. 

Augštieji Kursai. Vas. 21. 
d. Humanitariniam Skyriuj 
skaitys: K. Būga nuo 4-5 v. 
Lietuvių kalbą; Vabalas Gu
daitis nuo 5-7 v. bendrąją psi-
kologiją; Dr. Šalkauskas nuo 
7-8 v. logiką; Pr. Dovydaitis 
nuo 8-9 v. senovės Graikų fi
losofiją. 

Pirmieji Žydų žemės Ūkio 
Kursai. Žydų Taryba organi
zuoja Kavine pradinius 6 savai 
čių Žemės Ūkio Kursus, kurie 
prasidėjo Vas. 24. Į Kursus 
bus priimami visi užsiima že
mės dirbimu, daržininkavimu 
ir sodininkavimu. 

Kursų programa: 1) Au
galų mokslas, 2) Augalų ligos, 
3) Dirvos mokslas, 4) Žemės 
ūkio darbas, 5) Amelioracija, 
6) Daržininkavimas ir sodi-
ninkavimas, 7) Galvijų augini
mas, pienas, paukščiai, bitės, 
8) Žemės ūkio ekonomija ir 
kalkuliacija. 9) Žemės ūkio 

Iš 54,600 vaikų valstijos kli-
nike apžiūrėtų vienas iš dvyli
kos sveikas. 

Dr. Josef Poener, garsus Au
strijos gydytojas, sako: " jog 
70% miesto vaikų, daugiausia 
mergaičių, dar neturint šešių 
metų, nenormališki. 
Šešiasdešimts-aštuonios gero

vės stotys, kur motinos atneša 
peržiūrėti vaikus, turi rekor
dus rodančius, jog 90% vaikų 
nuo dviejų ligi penkiolikos me
tų serga -kaulų suminkštėjimu 
(riokets). Išviso vyriausybės 
žinioj liga išsiplatinus tarp 
30,000 vaikų. 
Pragyvenimas Viennoje šian

dien 155 syk brangesnis negu 
1914 metais. Algos padidintos 
tik 400%. 

•Su padidintais pragyvenimo 
iškaščiais krono vertė puolė 
nuo dvidešimts iki šešt-dalies 
cento. 

Baisus skurdas pakirto 420,-
000 žmonių gyvybių. 

Vienna. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus valdininkai tyrinė
dami vaikų sveikatos padėtį 
rado 40% padidėjimą vaikų 
mirime. J ie pažymi, jog nuo 
Sausio 1 d. iki Birželio 30 d., 
1920 m. buvo 15,681 gimimų 
ir 20,129 mirimų. Neskaitant 
2,474 mirtis i« tarp tų 15,681, 
kurie mirė nesulaukę pirmų 
metų, 25% mirčių Viennoje bu
vo nuo plaučių džiovos. 

Pirkite Dabar) 
Atdara 

Dienomis 
Vakarais 

Nedeliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimas 
Vartotų Karų 

PARDUODAMI ANT 
IŠMOKESČIO PLANO 

Iš 100 Karų Galirfia pasirinkti 
ROADSTEKS 

5 Pasažierių Touring 
7 Pasažierių Touring 

COUPES 
SEDANS 

Karai su žieminiais fŠailimis 
Dideliame Pasirinkime. 

InHiimiiiiiimiiiimiiiiiiiu^ 
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Greičiausiai Suteiksite Pagelbą 

1920 Hudaon Dixie Flyer 
Templar (California Top) Cole 

| 

i i s i 

Scrlpps-Booth. 
We«tcott 
Franklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Bulok 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
l)rexel 
Paige 

Oldsmobile. 
Chevrolet 

Fords 
Dodges 

Apperaon 
Willys-Knight 

Marmon 
Brisėoe 

Reo 
Stephens 

King 8 
Kissel 

$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1.000.00 

Ragusa. Penkiolika Šimtų 
apdriskusių Serbų liu&srorių, 
Amerikos piliečių paliktų Dal
matijos uoste laukė pergabeni
mo namon. J ie nesenai iš A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
sulaukė pirmo aprengimoAme-
rikos dovanotais rūbais. Šitie 
vyrai gimę Serbijoje, bet apsi
gyvenę Amerikoj Valstijo
se Wyoming ir Colorado, bu
vo atsiliepę tėvynei kviečiant 
į ka r į ir prisidėję prie Serbų 
armijos. 

Mėnesinio Išmokesčio Pliano 
Karo kaina Iškalno mėn. Mok. 

175.00 $25.00 
100.00 30.00 
175.00 m 85.00 
200.00 40.00 
200.00 45.00 
250.00 50.00 
800.00 55.00 
350.00 ^ 60.00 
400.00 65.00 

Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia ta\u mokėti 
Nereikia frelghto mokėti 
Fotografijos (tykai. 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna 

gvarantlja kaip nauji. 

Parduodami ant Išmok. 
Pirk dabar, o karą gali atsiimti pa
vasarį Neruokuojame už palaikymą. 

MITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos 
Bendrovę). Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti 
Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė ' saviems Lietuvon suvirs 
(25,000,000) dvidešimt penkis mEijonus auksinų. 

V 

• ' 
s w-

Šiais metais šį Bendrovę pasiunčia Lietuvon kas mėnesis.su viršum po pen
kis milijonus (5,000,000) auksinu. Tas liudija kad daugumas Amerikiečių jau su-
prato kas geriausia patarnauja persiuntime pinigu Lietuvon. 

Norėdamas pinigu į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendro
ve, nes pigiau ir saugiau %nei viena kita agentūra pinigu į Lietuva neišsiųs. Persi
tikrinimui galite pabandyti per mus pasiųsti pinigų Lietuvon. 

i 

• 

" 

Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortės ant visu laivų linijų važiuo
jantiems į Lietuva ir norintiems persitraukti giminės iš Lietuvos. 

v 

Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savim. Kelionėje visoko gali 
atsitikti. Išsipirkite mūsų Bendrovėje perlaida (drafta) ant tokios sumos kokios 
norite ir parvažiavę Lietuvon, pinigus tuo jan gausite be jokiu trukdymą iš mūsų 
Kauno Bankos. -

2328 
Michigan Ave. 

2334 
Michigan Avc. 

Pertaisyti karai parduodami abejos© 
krautuvėse. 

draugija apturėjusi Tamstos 
surinktų aukų mūsų nuo karo 
ir gaisro suvargusiai prieglau
dai, būtent: 
R. Žitkus $14.40 
Ant. Kranauskas 10.00 
M. Palionis 5.00 

M. Šimonis ir J . Januška po 

i 

Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuva perkelti, tai geriausia ir saugiau

sia Lietuvoje įstaiga Jusu pinigams Lietu vių Prekybos Bendrovės Banką Kiaune. 

Jei nori gauti g<era pelną už savo pinigus tai pirk Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėru, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas. 

Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortės ir norėdami gauti daugiau žinių apie 
mūsų Bendrovė kreipkitės šiuo adresu: 

> 
• 

, . 

$2.00. \ 

Atstatymo darbas miestelyje 
San Dona sparčiai eina pir
myn. Italų valdžia paskyrė di
delę pinigiška. pašelpą. Nau
jas našlaičių prieglaudos. na
mas apsaugos 250 vaikučių. 
Amerikos Junior Eed Cross 
jame užlaikys 110 vaikučių. 

PANEVŽ2I0 R.-K. LAB. DR-
JOS PADĖKA. ' 

(Prisiųsta p. Rapolui Žitkui, 
Clevelande). 

Panevėžio R.-K. Labdarių 

Po $1.00: F . Baranauskas,. 
J . Žitkus, B. Žitkienė, J . Gu
dauskas, J . A. Grigaitis, J . 
Kanovarskas, J . Židonis, M. 
Ardzijauskas, J . Klimavičius, 
O. Šalėnienė, M. Žitkienė, J . 
Čerkesas, A. Žitkus, P. Stan
kevičius 50c. 

Nuo vaikų vakarėlio $3.10. 
Viso $50.00. 
Reiškia visiems aukojusiems 

giliausios padėkos ir prašo at
eityje atsiminti sunkią padėtį 
mūsų prieglaudos. 

Kun. J . Grabys, pirm., 
Kun. J . Macejauskas, vic-pirm. 

Kun. J . Žitkus, kasininkas, 
Valdybos nariai: 

Kaz. Pūkas, 
M. Palionaitė. 

S LITHUANIAN SALES CORPORATION 
1 414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS. 
mm 

Chicagos apielinkės Lietuviai kreipkitės Wilkes-Barre. Pa. apielinkes Lietuviai 
į mūsų skyrių šiuo adresu: kreipkitės į mūsų skyrių šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORP., LITHUANIAN SALES CORP. 
| 3249 Halsted St. Chicago. Tel. Yards 6062 300 Savoj Theatre Bldg., Wilkes-Barre, Pa. § 
5 I 
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Genoraliai Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 
NORTH GERMAN LLOYD 

Iš Nevv Yorko be jokia mainymu tiesiai 4 
BREMENA ir DANZIGA 

S. *». NEW ROCHELLE Balandžio 9 
- S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15. , 

Tiesiai per Liepojiį via Danzig. Persėdant iš laivo į laivą, 
A-tsišaukit pas H. Claussenius & Go. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Salle St., Chicago, Dl. Tel. Franklin 4130 
Arba kreipkitės prie mųs lokalio agento. 

Phone Cicėno 6963 

DR. A. P. GURSKIS 
UETCVIS DENTISTAS 

, 4847 W. 14th 8tr. Cor. 4Mti Ave. 
\ Cicero, IU. 

Vai. 9 išryto iki B vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas 

«ž™ • » • • • » • • » • • • • • • • • • • • • • » ! 
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STel. Canal m < S 

I DR. C K. KLIAUGA i 
E LJETtnns DENTISTAS 
=1821 So. Halsted St., O b l o « o , m . = 
- Kampas 18th S t 
ŽValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.i 
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ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

l 1 n 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaikina, pa*al 
Europos metodą, nuo visokių lifru. 

Mes turime tą sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
raistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose gerose APTIEKOSE -visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
liekarstas: 

Sanitarą Biteri del vidurinių ligų. 
Rcgulatorius del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Saiutaro Linimeatas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1797 So. Halsted S t , Tel. Canal 6417 Chicago. 

• " 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICA60JE 

« . 
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krantnvė—viena iš didiiaiuia Chicagoje 
Parduodame už žemiausią karna, kur kitur taip negaumi. 

Mašinėlių laifikam» drukuoti ir ofiso darbamt yra nauian-
aiofl madots. Užlaikom visokiua laikrodžiua, žiedui, fliubi-
nius ir deimantiniue; gramafonua lietuviukais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiSkų ir prunfrn iidį,. 
bysclų. Balalaikų, gitapų ir smuikų, kokių tik Milda. Bfe. 
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius b 
muzikaliakus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIOAOO ILL, 

Telefonas: DEOVES 7801 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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CICERO, ILL. įsteigiamasis Seimas! 
Visuomenės išrinkta komisi-

Veiykų ryte rezurekcija Šv. 
Antano bažnyčioje bus 5 va
landa. Choras su orkestrą gier 

dos i4 Linksma Dieną". Proce
sijoj dalyvaus mokyklos vai
kučiai. 

Šv. Grigaliaus giedorių dr-
ja pietus valgys pas gerb. 
kleboną, kun. H. J . Vaičiūną, 
kuris kasmet "užfundi ja" 
parapijos choristams. 

Šeštadienyje, Kovo 26 d., 
atvažiuos tėvas Alfonsas Pa-
sijonistas ir vakare bažnyčioje 
sakys pamokslą. Bus per sek
madienį ir pirmadieny, Kovo 
28 d., 9 vai. ryte užbaigs no-
veną prie Šv. Gabrieliaus. Tuo 
pačiu laiku suteiks atlaidus ir 
paantrins įžadus padarytus per 
laikytas jo misijas. Rep. 

ja: 
J. Rimkus, 
J. Kvokszos. 
A. Stanšauskas, 
A. M. Cheraesky, 
R. Peters, 
J. Urbas. 

CICERO, ILL. 

WESTVILLE, ILL. 

Protestas Westvillės Lietuvių 
išneštas viešame susirinkime 

Kova 14 dv 1921 m. 

Mūsų kolonija be pailsio dir
ba tautos darbą. Visi pasira
gindami vienas kitą, kaip ko
kia banga, nežiūrint pažiūrų 
skirtumo, yra tautos darbe. 

Bet atsirado vienas koks tai 
" Ž a i b a s " ir drįsta išniekinti 
miisų visuomenės nuveiktą 
milžinišką darbą tautos labui. 

Kovo 2 d., 1921 m., "Lais
v ė s " 52 numerije tilpo iš 
VVestvillės korespondencija, 
kurioj "Ža ibas" įžeidžia visą 
Westvillės apvaikščiojhną. 

Mes, VVestvillės Lietuviai, 
nesifpraiitani, ką "Ža ibas " pa-

Iš L. D. S. 49 kuopos susirin
kimo. 

L. D. S. 49 kp. susirinkimą 
laikė Kovo 20 d., kuris buvo 
gana skaitlingas. Apkalbėta 
daug svarbių reikalų, liečian
čių kuopos, apskričio ir visuo
menės gerovę. 

Raportą iš apskričio ' posė
džio išdavė A. Bislis, kuris bu
vo gerai priruoštas. A. Bislis 
rengiasi grįžti Lietuvon. Tokie 
žmonės labai reikalingi. 

Daugiausia laiko pašvęsta 
apkalbėjimui apsk. raporto, 
kuris parodė, kad apskr. ir 
abelnai Liet. Darb. Sąjunga 
labai rūpinasi darbininkų rei
kalais. 

Tarp kitko svarstyta ir 
kuopos užeigos reikalai. Pasi
rodo, kad užeiga kol kas kuo
pai pelno tūkstančiais neneša, 
bet kaskart gerėja. Užeiga 
pradėta narių sudėtais pini
gais. Šiandie reikalaujantiems 
pinigai jau grąžinami. Tas pa
rodo užeigos stovį. Neužilgo 
ji taps kuopos turtas. Užeigą 
veda nenuilstantis veikėjas Jo 
nas Zalagenas. 

Užeigoje galima gauti pavie
niais numeriais dienraštis 

vas, S. jšlevas, M. Ventis, J . 
Musteikis, B."Matulevičienė, E. 
Mociejunienė, K. Šilinis, P. Pi-
kunas, V. Pikunas, R. Venee-
vičienė, P. Krajeris, J . Šūkis, 
S. Klimaitis, A. Letkauskas, J . 
Gudas, K. Tumonis, A. Usevi-
čius, A. Ma'žauskas, J . Bičiu-
zas, J . Žemaitis, A. Budreika, 
J . Margelis, M. Kulbis, V. Kul-
bienė, M. Pabrinkis, J . Ke-
liauskas, S. Pabrinkis, A. Sta
šaitis, A. Crribauskas, P. Ka
zakevičius, Fr Paliukis, S. Ste
ponaitis, J . Dauda, S. Chap-
pin, A. Guldienė, O. Begans-
kienė\ J . Kralikauskienė, K. 
Dubysa, V. Paliukaitė, T. Pa-
luikis, O. Dapšienė, O. Nor-
keliunienė, O. Zdanevičiutė, 
M. Urmelaitė, P. Dirže, J . Gai
lis, J . Žekas, B. Stankevičius, 
K. Gluškas, K. Zlotkus, J. 
Maldeikis, P. Mociejunienė, D. 
Rovas, S. Levickas, K. Mocke
vičius, P. Čižauskas, J . Kali-
žauskas, V. Uzdila, V. Bartni-
kas, A. Balaišis, J . Braknis, A. 
Širvinskas, M. Levickienė, S. 
Butrimavičius, A. Nevidons-
kas, S. Valiukevičius, ,J. Na
vickas, S. Jonaitis, P. Gri-
bauskas, A. Vėžėlis. 

Smulkiais $5.82. 
Viso $161.44. 

Kun. J . Kasakaitis. 

REIKALAI 
Reikalinga." sena moteries ar mer-

grina del apžiūrėjimo 2 kūdikių ir na
mo. Sulyg sutartiem. Atsišaukite 

Petrus Pikturna 
5323 Shields Ave. 

Paieftkau ^rolio Juozą Valinčlaus 
pirmiau gyveno Chicapo, 111. Dabar 
nežinau kur. Iš Lietuvos paeina To-
liočių kaimo Žagarės Valsčiaus, Šiau
lių apskričio, Kauno Redybos. Yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu ar 
kas kitas ar jis pats atsišaukti ant šio 
antrašo: 

Vladislovas Yalinčuis 
220 McKce Ave. Monessen, Pa. 

Paieškau pusbrolio Juozapo Jo
ciaus paeinančio iš Jokūbaičių kai
mo, Jurbarko 'vals. per kare pa-bė-
go iš Rusijos karuomenė j Amerika, 
jo namiškiai ir lig- šiol nieko apie ji 
nežino. Paieškau dar Jono Gerulai
čio ir Antano Tamošaičio, abudu pa
eina iš Pavidaujo kaimo, Eržvilko 
valsčiaus, Kauno Uub. Paa mane y-
ra jiems daug žinių iš Lietuvos. Jie 
patis arba kas apie juos žino pra
neškite šiuo adresų: 

Lecm Rudalls, 
3143 So. Ha Ištini S t. Chicago. 

*įTelefonas Boulevard »18» * 

I DR. G. KASPUTIS 1 
D E N T I S T A S 

3331 S o n t h H a l s t e d Str. 
^Valandos: 9—12 A. M. 
S 1—5; 7—8 P. Jtt. 

. i • - • - • . . . * 

• — — » ' 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja St metai 

Ofimn SI 49 Ko. Morgan t*. 
Kertė S2-ro BU fltaica*©, Dl. 

SPECIJALIBTAS 
Moteriškų, Vyriškų, tatp«1 chro

niškų ligų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo Į t ryto 
Iki 8 po pietų, nuo • iki 8 ralan 
dą vakare. 

Nedėliomis nao 8 iki 8 po » i « . 
Telefonai Yards t87 

Parsiduoda 5-kių ruimu Bangolow 
•piet vakarinė miesto .dali 1 karve 
20 vištų parsiduoda labai pigiai prie
žastis turiu neatbūtinai važiuot Lie
tuvon atsišaukit. 
3225 So. Atilmni Avo. Chicago. 

-— -

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

ANT PARDAVIMO. 
2 augščių mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių Šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
ša $90.00 į mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 Cash likusius ant iš-
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite 

3950 liowo Avcnue. 

9* ajiA*JSLi&*aAa*.a«A#ajt&#fiAa«g 
•frel. Canal 6228 g 
I DR. C. K. CHERRYS-S 
•j 14ETUVIS DENTISTAS JĮ 
$2201 West 22-ml & So. Leavitt 8 i . a 

Chicago * 
Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . į 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. oi 

— * 

vadina skarmalais. Tai-gį. mel
džiam jo duot mums atsakymą, 
ką jis tuo žodžiu vadina. 

Mes jokių skarmalų neturė
jom, o tik apvaikščiojom po 
priedanga Amerikos ir Lietu
vos vėliavų. Mes manom, kad 
4 4Žaibas" išniekina Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas, prieš ku
rias jis turėtų nusilenkti. 

Lai "Ža ibas ' ' šaukia, kad 
neaukotų ir neduotų Lietuvai 
nieko, bet negali niekinti vė
liavos, nes vėliava yra mūsų 
tautos ženklas. 

Toliaus jis įžeidžia profeso
rių D. A. Magruder išvadin
damas mokytu tuščiagalviu, 
kuris liepė ir ragino remti 
Lietuvos valdžią. Magruder 
auklėja augančią kartą, o 
44Žaibas' drįso jį pavadinti 
tokiais nešvariais žodžiais. 

Svetainėje buvo trys tūks
tančiai žmonių, o * 'Žaibas" 
išdrįso pasakyti dvikojais 
žvėrukais.Jis išniekino žmonių 
minią, kuri tiek triūso padėjo 
Lietuvos labui. 

Toliaus " Ž a i b a s " mus iš
vadino Grigaičio išperoinis.Tas 
mums visai nesuprantama; 
mes nesuprantam, ką tas reiš
kia? 

Rezoliucija sako, kad Lietu
vos valdžia pasikvietė bermon
tininkus, bet " Ž a i b a s " nepa
sakė, už ką ji juorf išvarė iš 
Lietuvos. 

Toliaus sako, kad Yčas, Ba
sanavičius ir tt. daug prisi
dėjo prie Lietuvos prispaudi
mo, bet " Ž a i b a s " neparodo jų 
blozų darbų. Gal jų nėra? 

Mes VVestvillės Lietuviai, iš-
reivškiam savo nuomones, to
dėl vadiname priešą iškišti 
nosį iš po " Ž a i b o " slapi va r-
dės ir pasirodyti kas per vie-
nas.Taip-gi protestuojant prieš 
rezoliuciją, ktiri šmeižia Lietu
vos valdržią, ir į 15 dienų rei-

' kalaujam atšaukti šmeižtą. 
Valio! Valio! Lietuva ir jos 

"Draugas ' > "Darbininkas* ir 
Lietuvos laikraščiai, kurie duo 
da visuomenei sveiko dvasiai 
maisto^ 

Užeiga randasi po No. 1447 
So. 50-th Ave. 

Labdarį ngos Są-gos reika
lai vėlaus laiko dėlei nejudin
ta. Bet reikia tikėtis, kad L. 
D. S. 49 kuopa nepasiliks už
pakaly kitų dr-jų nepalikus 
Garbės naie. J." Šliogeris. 

ROCHESTER, N. Y. 

Aukos Lietuvos Našlaičiams. 

Vasario 20 d. čia kalbėjo p. 
J. Meškauskas Lietuvos naš
laičių reikalais. J is vaizdžiai 
nupiešė tų apleistų vaikelių 
padėtį, kurie be tėvų ir pas
togės kenčia didžiausią vargą 
ir skurdą. Prirodė, kad to
kiems našlaičiams būtinai yra 
reikalinga prieglauda, kurioje 
jie bus auklėjami ir mokinami 
įvairių amatų. 

Rochesteriečiai visa širdimi 
parėmė tą užmanymą ir jo įvy-
kinimui sudėjo gražią auką. 

8v. Petro ir Povilo dr-ja iš 
likusiųjų S. Bajalio pinigų au
kojo $14.25. 

Jonas Bardzilauskas $10. 
Po $5: kun. J . Kasakaitis, A. 

Devonis, T. L. Stukaitė $3. 
Po $2: M. Kasimiem?, M. 

Nevedonskis, A. Vaitonis, J . 
Mateikis, J . Juodviršienė, J . 
Kiekis, J . P. Levickas, A. Žie
mys, J . Maleevičiutė, F. Šlape
lis, P. Sabestinas, F . Gikis. 
Fr. Šūkis $1.17; Pr. Stučkie-
nė $1.10; P. Mockevičius $1.10. 

Po $1: M. Nevedonskienė, M. 
Saldzevičienė, P. Černius, S. 
Nevinskas, K. Medžiukas, J . 
Matulevičius, J . Novikas, A. 
Novikas, J . Gikis, P. Orlaus
kas, K. Valaska, A. Riokiutė, 
O. Peredninkė, A. Kundročiu-
kė, J. Malcevičius, M. Vildžiū
nas, K. Stašaičiutė, O. Pranc-
kimiutė, M. Valiukonaitė, J . 
Saunoras, V. Stašaitis, K. Šle-

Lictuvos Atstovybėj Amerikoje 
yra prisiųsti sekančioms ypatoms 
laiškai nuo jų giminių ir pažįsta
mų iš Lietuvos. Artimesnių antra
šų ant jų nėra ir todėl jie bus lai
komi Atstovybės raštinėje iki sa
vininkai juos atsiims. Norint gauti 
šiuos laiškus, prisiųskit savo ant
rašus ir pačto markių padengimui 
persiuntimo lėšų. 

Magdei Benedikevičicnei. 
Antanui Beržinskiui, nuo Ma

rijonos Skirienės. * 
Antanui Čepui, nuo Juozapo 

Cepio. 
Barborai Cįvinaitci, nuo Mary

tės Cilvinaitės. 
George Elviek, nuo Pr. Elvikio. 
Julijonui Ezdauskui nuo P. 

Savickio. 
Pranciszek Friz, nuo Bcnedyk. 

Žemaitčio. 
Jurgiui Griniui. 
Kazimierui Kovierui, nuo Uršu

lės Čepaitės. 
Paul Lengvinui, nuo J. Bendik-

tavieio. 
Kaziui Masiui, nuo Jono Masio. 
Maik Malokui, nuo Uršulės Sa-

roekietės. 
Juozapui Mekeliui, nuo Jono 

Mekelio. 
Franciskui arba Baltramejui 

Meškauskiui, nųo J. Usio. 
Jonui Pocevieiui. 
Jonui Savnoriui, nuo Kazimierio 

Kolio. 
Mikolui Skiriui, nuo Antano 

Skirio. 
Jurgiui Surviliui. 
Mikalojui Urbanui, nuo Julijo

nos Dabulskaitės. \ 
Vladislovui Vainauskui, nuo 

Emilijos Vainauskaitės. 
Frank Valentynovie, nuo Miko-

lo Valentynavičio. 
Merei Yankaitienev nuo Onos 

Navikiutės. 
Juozui Zabarskui, nuo Andrius 

Pieteriaus. 

ANT PARDAVIMO 
, Pardavimui 1 lotas 30x125 Park 

Holme ant 50 ave. ir 4 lotai prie šv. 
Kazimiero Vienuolyno, frazas, Buros 
si<tewalkr. ir gatvės ir viskas atmo
kėta. Kas tnilyte Člsto ir sveiko gy
venimo del* platesnių žinių atsišau
kite pas 

Jos. Augaiti* 
810 W. 83 St. Tcl. Yards 2210 

PARDUOSIU PIGIAI. 
Parduosiu savo lota pigiai. Jis yra 

po putu. 1432 So. 50th Ave., Cicero, 
Ift. M a n a u važiuot i L ie tuvon . Ats i 
š a u k i t e p a s 

Jdnn ZalaKčiui 
1JJ7 So. 5«-th Avo.. 

(Durlrtninkų l'žeigojeL Cicero, IU. 

Parsiduoda 3 pagyvenimų muro 
namas arba mainysiu ant automobi-
l t a u s r N a m a s su e l e k t r a , m a u d y n ė 
mis i r k i t a i s p a l a n k u m a i s . A t s i šau
k i t e p a s 

A. Grigą* & Co. 
3114 s . l l a l s t e d .s t. 

J. P. WAITCHEE$ 
Lawyer 

- LIETUVIS ABVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1053 
Dien. Room 518—150 N. Oalrk St. 

Tel. Randolph 8507 
B M M M J ^ r - - - - - - — — - - — — - ~ » M 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo viet» 

S252 South HaJsted Street 
Ant vtrteoB DnlTrrsal 8tat« Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 11d 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 lkl S. 
Telefonas V a r i s S644 

Kajetonui Ziraikaciui. 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

Nebukite Be "Drangoj 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, 

4358 So. Fairfield Ave. 
TUMŠIS & 0 0 . 

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J. 20LY&AS, 
4063 So. Maplcwood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 

NEPRALEISKITE ŠIOS 
PROGOS! 

Parsiduoda muro naujas na
mas, pigiai su dviem lotais, ar
ba išmainysiu ant bučernės ir 
grocernės. Atsišaukite pas: 

A 3114 So. Halsted St. 

TIK $500.00 CASH!! 
Likusius kaipo randa parsi

duoda vieno pagyvenimo muro 
namas arba mainysiu ant loto. 
Atsišaukite pas: 

A. Grigas & Oo. 
3114 So. Halsted St. 
-

PARSIDUODA UKĖ 80 
AKRU. 

Lietuviais apgyventoj kolonijoj. Ge 
ra proga norinčiam pirkti tiesiog nuo 
savininką, o ne per agentą, nes a-
gentas uždyka netarnauja. Mano u-
kė randasi 5 mylios nuo Scottville, 
Mich., 4 ^ mylios nuo Custer, Mich. 
ir 6 mylios nuo Fountain, i visus 
miestukus keliai ž-frruotl. 

50 akrų • dirbamos žemės ir 30 ak
rų su nedideliu mišku. Malkų už
tektinai per vidurį bc'ga upelis, kurs 
labai patogu del galvijų, 10 akrų 
užsėta rugiais, 8 akrai kviečiais, že
mė del avižų aparta trobas viduti
niškos. Parduodu kaip kam patiks, 
su viskuo arba tik žeme. Norintis 
platesnių žinių, įdėkite pašto ženklelį. 
Parduodu todėl kad turiu greit va
žiuoti į Lietuvą. 

F. /ūkas. 
R. D. 8 Box 81 Scottville, Mich. 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
A D V O K A T A S / 

Ofisas vidupaiestyj 
ASSOCIATION B L D G . 

19 So. LA Šal ie St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedė l iomis ofisas u ž d a r y t a s 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvjs Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Miehigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki , 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 842 
S - . . - . . - » » 

Dr. 0. VAITUSH, 0 . D. 
LIKTI Vis SPECIALISTAS AKIŲ 

Palengvina visų akitj 
tempimą Uiu* yra 
priežastimi skaude-
Jlnlo galvos, svalgru-
Ho, aptemimo, ner-
votuma. Hkaudančius 

ir u^sIricKUtiius kar&čPu aklų kreivos akys, 
kateiakto, nemlegioi netikras akis lndedam, 
Daroma CK/.Uminas lektra parodantis ma-
ži;iu.si;is klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiuf 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1563 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Dr»ver 9660. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
i«2 l So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki i 
po piet. f iki 9 vakare. 

<fe==ž^Sž 

<!L. 

PARSIDUODA FARMA 
40 akrų juodžemis su moliu, 

geri budinkai, stuba 7 kamba
rių namas barne 80 pėdų ilgio 
30 pločio, vištininkas del 100 
vištų, 8 akrai rugių užsėta 10 
akrų pievos-, per ganikla bėga 
upelis. 2 arkliai 3 karvės 30 
vištų 4 kalakutai. 1 mylia nuo 
miestelio Luther, Michigan, 
farma visa aptveria dratine 
tvora ir randasi prie labai ge
rų kelių. Priežastis pardavimo 
esių vienas. Atsišaukite. 

Domininkas Druskenis, 
Rfd. 1 Luther, Mich. 

— — j n i !• i ~ n i-- i~ i""*-"*i»* " « a ^ 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILIiINOI8 
Telefonas Yards 50SS 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto 
S po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

::i 

arti 47-tos Gatvės 
Tel. Drover 7141 

Dr. C. Z. Vezelis ! 

LIETUVIS DEHTI8TAS 
47ia SO. ASHLAND AVKMIIR 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 lig t vakare 

VALENTINE DRESMAJUNG 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,! 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterną Kirpl-j 

mo, Designing bizniui ir nama;ns.< 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
iMokslas lengvais atmokėjimaia.^ 
Klesos dienomis ir vakarais. ra-< 

cikalaukit knygelės. 
Tel . Seeley 16 4 S 

SARA PATEK, pirmininkė. 

Didelis Velykinis Išparda vim. 
{vairių daiktų, laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, bran-

zaletų, perlų ir t t. už labai numažinta kaina. 

E-2 Grafonola pir-j 
miaus kainavo $1251 
dabar už 

C-2 Grafonola Da
bar už 

$45.00 
Daugybė Columbijos rekordų angliškų po 59c. vienas 
Lietuviški gražiausi rekordai kaina po 85c. vienas. 

$85.00 

• 1 9 1 6 

Komiški rekordai. 

4535 
2343 
4248 
4180 

• 
4914 
4915 
3842 
1246 

4415 
4272 
4474 

2356 
1247 
3190 
1170 
2227 
3798 
2224 
3241 
4924 
2359 
3314 

Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
Mano palvis tai grSras arklys 
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas 1 Ardytoją 
Ant vienos Galvos 
Velnias Ne Boba 2 dalis 
Medžiotojai 2 dalis 

Giesmes įgiedojo Iki tonas 
Linksma diena apturėjom. Pulkim ant kelių 
Jeaau Kristau maloniausis, Darželyj Alyvų 
Sveika Marija. M. Karužiutė 
Giesme j Panelę Švenčiausią. Brandunienė 

M. Petrauskas įdainavo 
Pavasaryje ir Piemenėlis 
Spragilų Daina ir Strazdelis 
Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo 

J vairus rekordai 
Lietuva Tėvynė Mūsų. Tikiai Nemunėlis teka 
O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis 
Trįs Berneliai. Vakarinė Daina 
Kur Bakūžė Samanota. Brandunienė 
Per šilą jojau. Žydas statinėje 
Esu garsingas vyras. Kur vėjai pučia 
Mane Laivas ir Sveikata 
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė 
Gospodi Pomiluj ir Svaty Bože. Rusiški v 
Sudiev Mazurka. Nemuno vilnis polka. * 
Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Maršas. 

t 

JUOZAS F. BUDRIK 
3343 South Halsted St., Chicago, DL 

= 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Ticsoginfa P a t a r n a v i m ą 

NEVVYORK-HAMBURG 
• 

Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 
Didžiausi Moderniški Laivai 

MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA 
Kovo 31 Balandžio 14 Balandžio 28 

(3rd Kliasas Tiktai) 
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa iš Ncw Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam diningr kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite i Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
boru Str. Chicago, arba i Lokali Agentą.. 

• 
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LINKSMŲ VELYKŲ 
VELYJAM • 

S Visiem mūsų kostumeriam ir rėmėjam. 

UNIVERSAL STATE BANK 
Valdyba ir Direktoriai. 

• 

1 KAS TAUPO PINIGUS 

I m u m STATE BANKE 
| Tas Nemato Blogų Laikų 
I UNIVERSAL STATE BANKAS 

Yra didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Ameri
koje. Šiame banke yra geriausiai ir saugiausiai laiky
ti pinigus^ nes Suv. Valstijų ir Chicagos miesto vald
žios yra depozitoriais šio banko ir pinigai yra išmoka
mi ant pirmo pareikalavimo. 

i Banko Tur
tas apie 

3,000,000 

Capital and 
Surplus 

$250,000 

Banko valan
dos visiems pa 
rankiausios: 

subatomis at
daras visa die 
na iki 8:30 va
kare ir utar-
ninkais vakare 
nuo 6 iki 8:30 
Paprastom die 
nom nuo ' 9 
iki 4 v. p. p. 

PINIGAI LIETUVON 
Geriausias dabar pasiunčiami 

Per šį Banką. 
Gvarantuojame pristatymą. 

f Laivakortės tiesiai į Kauną $117.00. 

LAIKINAI PINIGAI — MARKES NUPUOLĖ. 
PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE 

I DRAFTUS ŠIANDIE. 
| # Iš kitų miestų siųskite mums dolieriais, o mes pasiųsi

me Lietuvon auksinais sulig kurso. 

I UNIVERSAL STATE BANK 
Į 3255 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
TiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiąiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiin 
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PRANEŠIMAS 

Marąuette Parko kolon. Lie 
tuviams. 

į w ^ # — > — — < > > < • • ' • »^^fljį S 

UŽRAKINO PANAKTINĮ. 

•* 
*« 

J 

j 

'i 

&v. Kazimiero Vienuolyne 
Prisikėlimo Rvtmetv nedalimn 
bus stovėti karidoriuj ties pat 
koplyčia, del to, kad toj vietoj 
lubose pasirodė pavojus: jos 
gali neatlaikyti žmonių; sto
vint truputį toliau,- to pavo
jaus nėra. 

niiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
NESURANDAMAS ŽMOG 

ŽUDIS. 

Keturi automobiliniai plėši- j 
kai ana naktį įsigavo OaklandJ 
Square krutančių paveikslu S 
teatrą n, 3W7 Dre.vel boulv. 

Ten atrado panaktinį. Nuo,S 
jo atėmė' revolverį, užrakino 
jį vienan kambariu ir išėję pa
tys nuvažiavo toliau. 

Stebėtinas daiktas, kad jie | 
viduj neieškojo nei pinigu, nei I 
kitko, (lai tik norėjo parody
ti, ką jie gali. 

Sakoma, jis pats pasiduosias. 
2mogšu<iis O'Connor, kuris 

nužudė detektivą O'NeilI, lig 
vakar vakaro dar nebuvo su
rastas, nors policija galvatrū
kčiais visur jo ieškojo. Jis ie
škomas ne tik Olijeagoje, bet 
ir aplinkiniuose miestuose ir 
miesteliuose. 

J o advokatas (VBrien va
kar pranešė, kad jis žinąs, 
kur apsiverčia* jo klijentas. Ir 
jis pasiduosias bile kokiam še
rifui, bet ne Cbieagos polici
jai. Nes pastaroji, sako, jam 
tnojaus padarytu galą. 

Policijos viršininkas už jo 
gyvo ar negyvo pristatymą y-
ra paskyręs .">()() dol. dovanų. 

Tas pat viršininkas šiandie-
labai užimtas klausimu, ko-
kiuo būdu žmogžudis galėjo 
pabėgti, jei ties namais be nu
žudyto detektivo buvo dar 
penki kiti detektivą i. 

Tą klausimą turės išrišti 
patys detektivai, kurie pai
niojasi savo pasakojimuose. 

Advokatas (VBrien sako, 
kad jei OVonnor bus suimtas 
sveikas ir bus teisiamas, jis, 
advokatas, teisme priparody-
siąs, kad jo klijentas nenužu
dys detektivo. 

NUKRITO I š Į l o j o AUGŠTO 

Thomas VVall 
7 

So. Racine av«,, 
tion busto langu; 

:n nuttu, !2o 
rransparta-J. 
plaudamas 

nukrito iš Į l o j o augšto l>e-
arbom gatvės pusėn. 
- Suprantama, neliko jo nei 
kaulelių sveikų. 

PAKELIA KOVĄ PRIEŠ 
TAKSAS. 

-Cbicagoje pakelta sumany
mas uždėti taksas mokvto-
jams muzikoj. Šitie pakelia 
protestą. Sako, tokios taksos 
yra priešingos konstitucijai. 

SUTIKO SU MAŽESNE U 
MOKESNIMI. 

Iš Importe, Fnd., pranešama, 
kad tenai, darbininkų unijos, 
prie namų statymo dirbančios, 
sutiko dirbti su mažesne už-
mokesnimi. 

PASIPELNIJO PIKTADA
RIAI. 

PIRMAS PO VELYKŲ • 
• 

/ 

KONCERTAS! 
P-nios Marijos Janušauskienės 

Nedalioje, Balandžio 3, (Antvelyky) ( 
KIMBALL SALĖJ, Jackson BĮ. ir Wabash Av. ( 

X ™ 

KAI] 
PRU 

\ 

/ 

y 
Apart auksobalsės, M. Janušauskienės, ~gerb. visuomenė turės progos iš

girsti, taip-gi'"Lietuvių Carusą" K. Sabonį, artistę—smuikininkę L Sabonic-
nę ir žymųjį dainininką Jeną Ramanauską. 

• v ZZ 
Gr 

• 

Trys apsiginklavę piktada-
riai vakar užpuolė sali ima po 
mint. '>3T)fi Arelier a ve. ir išsi
neši $1,400. 

CIVILIAMS MILITARINE 
STPVYKLA. 

Karo departamentas pa.n-
kelbė pienus, pagal kuriu Illi
nois valstija gausianti vieną 
utilitarine, stovyklą vasarai 
mankštinties civiliams. žmo
noms. ' 

Dar nežinia, kur mis ta sto
vykla, ar Fort Slieridane, ar 
(Jraut stovykloje. 

Stovyklon l>us priimta 1,-
2*M) laisvanorių ir jie bus pas-
kirstvti i tris skvrius. 

BAVARIJA NEKLAUSO 
BERLYNO VALDŽIOS. 

Atsisako paliuosuoti pilietinę 
gvardiją. 

Munichas, Bavarija, Kovo 
2b*. — Bavarija senai buvo at
sisakiusi paleisti savo pilieti
ne gvardiją, kuomet Berlyno 
valdžia buvo to reikalavusi 
remdamosi talkininku norais. 

Po šito Reichstagas prave
dė specijalį įstatymą, kuriuo-
mi Bavarija būtinai turi but 
nuginkluota. Bet Bavarija pa
sekmėje atsisakė pildyti ir tą 
įstatymą. 

"Nežiūrint naujo Reichsta
go įstatymo, mes negalime nu
siginkluoti,' ' pasakė įvairių 
Bavarijos militarinių organi
zacijų viršininkas Rscherich. 

" J e i mes nusiginkluosime, 
tai bus aiškus ženklas pakilti 
čia suirutėms, ^fes nepripažįs-

Velykų dienoje chieagiečiai 'tame talkininkų ultimatumo. 

NEPAMIRŠKITE NUSISTA
TYTI LAIKRODŽIŲ. 

neturėtų pamiršti nusistatyti 
laikrodžių viena valanda pas
kiau. Nes su tąja kliena Obi-
eagoje prasideda taupymas die 
nos šviesos. 

AREŠTUOTA DU SU LAIS
VĖS BONDSAIS. 

buk mes peržengiame Versai-
lleso sutartį. Jei Berlynas cia 
pasiųs savo atstovus su >įiks-
lu nuginkluoti mūsų piliečius, 
manau, jie nieko čia nepelnys. 
Personaliai aš stoviu šalimais 
Bavarų premjero von Kali r ir 
kitų Bavarų valdžios narių, 
kurie nesutinka su talkininkų 
ir Berlvno norais,",. 

Bavarai savo gvardiją -nesu-

ftis koncertas bus vienas iš gražiausių, kuris atidarys koncertų sezoną.'Jame 
dalyvauja rinktinės muzikalės pajiegos—Bilietai spardai parduodami, užtai ge 

> pausia yra mos Įsigyti is kalno. • 

Pas. 
= > 

P nia Marija Janušauskienė 

MllllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIinilllllllllllllM 
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Iš GHIGAGOS LIETUVIU 

IR GI LIETUVOS GELBĖTO-
JAI. 

_€bicagoje areštuota du žmo
gų — Hague ir Quigley, pa* 
kuriuodu atrasta $8,200 ver-jtinka nuginkluoti ir paleisti 
tės laisvės bondsų. Matyt, jie- ,del poros svarbių priežasčių, 
du bus pavogė bondsus iš fy- anot Eseherieln-Pirmiausia bi
le i os bankos. 

PAKELTI ŽMONIŲ SVEI
KUMUI. 

CJubematorius Small pakel
t i žmonių sveikumui Illinois 
valstijoje paskelbė proklema-

jomasi komunistų sukilimo, 
paskui— pakilimo pačių mo-
narchistų. 

1 

LAB. SAJ. 5-tos KP. NA 
RIAMS. 

< 

- Kovo 20 d. L. (r. D. surengė 
prakalbas North Sidėje Liuo-
sybės svet Kalbėjo adv. Bra
ziulis ir d«r. Alseika. Sužinojęs, 
kad kalbės Alseika, ir aš nu
ėjau pasiklausyti, ką papasa
kos apie brangią Lietuvą. Įė-
jcs svetainėn gavau gero įs
pūdžio, nes publikos buvo apie 
pusantro šimto žmonių. Atsi
daro prakalbos ir išėjęs Bra-
čiulis aiškina Lietuvos piliečio 
pareigas, kokias jis prįyalp at
likti, būtent patiems sviesties 
ir teikti Lietuvai pagelbą, kad 
ir tenai išauklėtume jaunąją 
kartą tikrais Lietuvos pilie-
čiai,tik kad tas auklėjimas turi 
būti laisvas ir t. t. Kalbėdamas 
apie piliečio.pareigas, užkliuvo 
kunigų ir davatkų ir galop nu-
s kraustė net dangun. Pasiekęs 
dr.ngų užbaigė kalbą. Seka į-
vaiins pamarginimai ir išeina 
kalbėti Dr. Alseika, pirmiau-' 
sia, prašydamas visų užimti sa
vo vietas.Jis pasisakė esąs at
vykę* .čia Liet. valdžios įga
liotas reikalauti jai nuo ame
rikiečių Lietuvių pagelbos. Pa
skui apie Lietuvą taip kalbėjo, 
kaip ir visi kiti buvę tėvynėje 
ir sugrįžę Amerikon. 

Užbaigus jam kalbą, vedėjas 
paklausė publikos, ar reikia 
Lietuvai aukų, ar ne! Pasigirs
ta skirtingai balsai. Vieni 
šaukia, kad reikia, kiti, kad 
ne. Klausimas eina balsavimui. 
Vis-gi didžiuma balsų buvo už 
tai, kad reikia padaryti ko-
lekta. Tada su pluoštu pope-
rų iššoksta Bračiulis ir rody
damas sako, kur yra pasiųsti 
pinigai, kuriuos žmonės sudė
jo Lietuvos naudai. Pasigirsta 
balsas, ka^l Raud. Kryžius 
tiek ir tiek tūkstančių pasiun
tė Lietuvos priešams. Čia kal
bėtojas aštriai atsakė, kad tą 
darė A. Raud. Kryžius? o ne 
Gelbėjimo Dr-ja. Po to užgu-
lo ant Lietuvos R. K. Rėmėjų 
Draugijos ir Tautos Fondo sa
kydamas, kad L. H. K. Rem. 
Dr-ja a u k į surrnko virš $60,-
000.00, o Tautos Fondas apie 
pusę milijono, ir neduoda nei 
jokios-ntskaitos. Tai, girdi, eik 
ir paklausk, kur jie padeda 
tuos įunigus. Stebėtina, iš kur 

nizaeiji atskaitų neduoda?.Čia 
liberalas pats sau pagaliu 
smogė per .galvą. Toliau -sakė, 
kad žmonių pinigų, sudėtų L. 
G. D. nežūva nei vienas centas 
ir prašė duoti aukų. Renkama 
aukos. Nikeliai, kaip snaigės, 
krinta kepurėn. Puyantro šim
to liberališkų "tėvynės patri-
jo tų" vos ne vos įstengė su
mesti $31. Tai ir tai jau jiems 
rodėsi perdaug. Renkant au
kas kažkurie sakėsi nethrį 
smulkių ir del to< negalį au
koti. Ar matote North Sidės 
Lietuvių "tautininkų'* tėvy
nės meilę?j Pasirodo, kad 150 
Northsides tautininkų duosjiu-
inii Lietuvos reikalams nega-
l i^ts tot i vieno kataliko. G«da. 

Liet. Pilietis. 
" K * 

« . ' 

IŠ NORTH SIDES. 

jšv. Kazimiera Akademijos 
Rėmėjų 3 skyrius, ne juokais 
pradčjo darbuoties. Balandžio 
3 d. vietinėje parapijos salėje 
ir vėl rengia vakarėlį. Vaidins 
keturių veiksp*į dramą. " I š 
Meilės' ' Veikalą sulos Moterų 
Są-gos 2 kuopa. 

Tat ir vėl Northsidiečiams 
naujienėlė, nes tas veikalėlis 
pirmą kartą bus vaidinamas 
šioje kolonijoje. 

Geriausių pasekmių Akade
mijos Ręjnėjoms. B. T. 

PRANEŠIMAS 
/ _ 

GRAIl 

Turkai 

Konstl 

Lab. Saj. 5-tos kuopos narės ir 
ciją, paskirdamas tam tikslui nariai! Mūsų mėnesinis susirinki- Į Bračiulis žino, kad L. R. K. 
savaitę pradėjus Balandžio 17 , mas pripuola Velykų dienoje. Del j R. Dr-ja surinko virš $60,-

Tai vadinsis žmonių svei- tos priežasties susirinkimo šj mė-( 000 ir T. F. apie pusę milijo-
nesį nebus. Valdyba.*no, jei sako, kad tiedvi orga-kūmo ir gerovės savaitė. I 

Šiuomi pranešu visoms Lab. 
Sąjungos kuopoms, kad bertai-
ninis Centro susirinkimas pri-
puoJa Velykų dienoje, Kovo 
27 d. Del tos priežasties susi
rinkimas lieka nukeltas į tre
čiadienį, Kovo 30 d. y 

Lab. Sąjungos savaitė. 
Praeito ' seimo nutarimu, 

Lab. Sąjungos savaitė prasidės 
su Balandžio 1 diena ir tęsis 
ligi Gegužės 15 d. Visos kuo
pos turi gerai prisiruošti, kad 
tame laikotarpy iš savo darbu 
sulauktume geriausių vaisių. 

A. Nausėda, 
Centro pirm 

IŠ NORTH SIDES. 

Iškilmingos Velykų apeigos 
&v. Mykolo baizn. bus 5:30 vai. 
ryte, paga^ senąjį laiką. 

Šeštadienyje mišparai bus 
7:30 vai. vak. Rep. 
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Kapitalas ir Perviršis 

.«• — N o i W 

anądien 
vo laimi 
dviem f J 

G<raikJ 
ki — sį 
geležini^ 
ros linijj 
rabissarj 
ležinkeliJ 

[ Turkų 
si meta į 
Įima i s ]) 
rahissac. 
stosią ir 
kams. 

Gmikn 
miasi pii 
frontu pr 
20 mailii 
mido, lis 
pietrytuo 
ligi Agli 

Pastari 
riai Tari 
kai ji pa 
vos. 

Bromo 
sija paei 
Turkai '1 
kus. 

Pakelt? 
' Graikų V 

keliautų 
tas Man* 
mas. 

j SULTAN 
^ DEL G 

J $245,000.00 / 

•' Turtas Daugiau 
$,2000,000.00 

Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje \ 

Metropolitan State Bank j 
2201 W. 22nd ir Leavitt St. 
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Ant pardavimo namas, 2 flatų. 2 
furnaces, aržuolinio medžio vidus, 
kningoras šėpos, ^u f f e t ^ f azas , elek
tra, telefonas ir viskas- su lyg vėliau
sių įtaisų randasi 2641 W. 69 St. 
Kaina $7800.00. Atsišaukite pas sa-

| vininka 
0017 8. Arteslan A ve. 

*% 

SAUGUMAS JUSU PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALD2I0S BANKE I 
Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bak-

suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės. 
Kad padėsite, iki 5 tai diena| bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos die

no to mėnesio, Kuriame pradėjai taupyti. Šis bankoj galite gauti pirkti drafta^, chekius 
ir išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursą. 

| Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam 
3 Bankos Vala»d: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkaisfir Subatoms iki 8:3Q v. vak 
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Talkinin] 

Konsl 
— Auą 
nuo 191 
nas ofiei, 
tinius at j 
Anglijos 
stovai prj 
vyriausyl 
no >Sevre< 
kija) tai 
konfereuil 
vfli išręin 
ratinėje 
Turkija 
(ižiaugtiej 
lės atlikti 

Sultand 
nuro<lė, 
puola, 
kų diploj 
draikai (i 
jų vyriai 
kė, Londl 
talkininkj 
vengti Ti 
luoto siisl 
sniu nutsl 
liai. 
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