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Lietuviai veja bolškvikus. 
Nauja Revoliucija Vokietijoj. 

Lenkija ims rekrutus. 

Bolševikus muša ant Kaukazo. 

Septynių bilijonų bilius perejc. 
LIETUVIAI VEJA BOL- 

ŠEVIKUS. 

Stcckhoimas, kovo 1 d.—i 
Lietuvių kariumenės pulkai 
pasekmingai muša "bolševi- 
kų spėkas. Lietuvių kariu- 
menės frontas jau pasiekė 
Šiaulius, Šeduvą Vieve9 (gal 
Evje) ir Varėną, ir laiko 
šiuos miestus savo rankose. 
Taipgi Lietuvių kariumenė 
pasiekė Trakus, 13 mylių 
nuo Vilniaus. 

Dtlei šios lietuvių perga- 
lės, l aip pranešama, bolše- 
vikai kreipėsi prie lietuvių, 
kad sustojus kovoti, bet lie- 
tuviai atmetė bolševikų pa- 
siūiijimą. 

NAUJA REVOLIUCIJA 
VOKIETIJOJE. 

Berne, kovo 1 d.—Padė- 
jimas Vokietijoje, kiek ga- 
lima spręsti iš ateinančių ži- 
nių, vis blogėja. Visuotini 
streikai paskelbiami įvairio- 
se vietose; ypač tuo pasi- 

ek žymi vidurinė Vokietijos da 
lis; betvarkė visur didinasi. 

Nujaučiama, kad pilna be 
tvarkė viešpatauia ar bent 
prasideda miestuose: Erfurt 
Gera, Greiz ir Halle. Taip- 
gi pranešama, kad bolševi- 
kiškas judėjimas auga ir ry- 
tinėj Silezijoj. 

Raudoniejie Plianuoja 
Sukilimą. 

Eerlinas, vasario 28 d. 
(suvėlinta). Vidurinii; rei-l 
kalų ministeris įsakė iškrės- 
ti kiekvieną stubą Berline, 
jieškant ginklų. Tokį žinss 
nį iššaukė gandas, kad spar 
takai plianuoja naują sukili- 
mą kovo 5 d., kada susi- 
rinks atstovų butas. Poli- 
cija ir kariumenė dalyvaus 
jieškojime ginKlų. 

Berline, dėlei visuotino 
streiko šiuo laiku randasi 
virš 200,000 bedarbių. Vi- 
suotini streikai, kaip prane- 
ša anglies komisijonierius, 
padarys miestą Berliną tam 

*}5u, nes tuoj negalima bus 
pristatyti reikalingos šviesai 
elektros ir gazo. Gelžkeliy 
judėjimai Vidurinėj Vokie- 
tijoj, beveik pertraukta. 

Komanduoto jas kariume- 
nės, esančios Erfurte, ge- 
nerolas Maeroker tapo mi- 
nios užpultas ir dikčiai ap- 
daužytas. Nuplėšta nuo jo 
kariškosios žymės ir atimta 
portfelis su svarbiais valdiš 
kais įsakymais. 

Vokietijos Kancleris 
Rezignavo. 

» 

Londonas, kovo 1 d.—Iš 
Hollandijos pranešama, kad 
revoliucijinis judėjimas Vo- 
kietijoje vis didinasi, ir taip 
gi pranešama, kad Vokieti- 
jos kancleris Scheidemann j rezignavo iš savo urėdo. 

Revoliucija Bavarijoj. 
Berlinas, kovo 1 d. Mu- 

niche grąsinama nauja revo 

liucija. Šitas grąsinimas yra 
pasekmė spartakų pralaimė- 
jimo Bavarijos kongrese. 
Kongresan buvo įnešta rezo- 

liucija, kad apskelbus Ba- 
variją sovietų respulika, bet 
ji buvo atmesta. Po to še- 
ši kraštutinieji socialistai re- 

zignavo ir uŽreiškė, kad jie 
vykins naują revoliuciją. 

Paryžius, kovo 1 d.—Su-1 
lyg pranešimų iš Zuricho,' 
kareivių ir darbininkų kon- 
gresas Muniche paskelbė ka 
rės stovį visoje Bavarijoje. 

Gi Havas agentūra iš Ba- 
zei praneša, kad į Vokieti- 
jos valdišką kariumenę įsto- 
jo jau i 130,000 liuosnorių, 
ir kad valdžios kariumenė 
yra siunčiama į sumišimų 
vietas. 
Sovietai Valdo Brunswicką. 

Kopenhagenas, kovo 1 d. 
Iš Berlino ateina žinių, kad 
Brunswickas paskelbtas so- 

vietų respublika, ir kad at- 
stovai iš Spandau nuspren- 
dė visuotiną streiką, kovo 5 
dieną, kaipo protestą prieš 
Vokietijos valdžią ir užuo- 
jautą judėjimui Vidurinės 
Vokietijos. Šie atstovai rei- 
kalauja įsteigimo komunis- 
tiškos valstijos ir pavertimo 
bažnyčių į vietas viešiems 
susirinkimams (mitingams). 

LENKIJA IMS REKRU- 
TUS. 

Vaiiava, vasario 28 (su- 
vėlinta). Lenkijos parlamen 
tas priėmė M. Korfanty įne- 
šimą, kad butų paimti vie- 
niems metams šešių kliasų 
(šešerių metų) rekrutai. 

Žydai Lenkijos parlamen 
te nori išsiderėti sau specia- 
lių teisių Lenkijoje, bet ma- 

tytis tas jiems nepasiseks. 
Talkininkų komisija bu- 

jvo susitikusi su Petluros at- 
1 stovais, ukrajiniečiais, reika 
j le pertraukos mušiu tarp Uk 
rajinos ir I *nkijos. Pasek- 

1 mes geros. Taipgi talkinin- 

Lietuviai kovoja 

Vytauto 'lidžių laikų dvasia atgimė t lietuviuose, kuomet jie šiądien veja 
lauk Lietuvos priešus. 

kų komisija bandys sustab- 
dyti mušius tarp vokiečių ir 
lenkų. 

KUBANIAUS KAZOKAI | 
VEIKIA. j 

Ekaterinodar, Rusija, va- 

sario 22 d. (suvėlinta). — 

Kubaniaus kazokų liuosno- 
rių armija nušlavė bolševi- 
kus šiaurinėje KauRazo da- 
lyje ir nuolat persekioja be- 
sitraukiančias bolševikų spė 
kas. Gi užėmus kazokams 
Vladikavkazą, bolševikai iš- 
kriko į visas puses. 

ILGA SENATO SESIJA. 
Washington, kovo 2 d. 

(3 valandą nakties). Demo 
kratų pasistengimas greičiau 
pravesti 'Pergalės Paskolos' 
bilių yra užvilkinamas. 

Senatoriai repuMikonai 
T ienas po kitam laiko ilgas 
prakalbas, ir atstumia bal- 
savimą, buk tai, stengiama- 
si tuomi priversti preziden- 
tą sušaukti ekstra sesij?. 

Senatorius LaFollette iš 
Wisconsin jau 2:30 naktį 
vis kalbėjo savo ilgą kalbą. 
Tuo laiku posėdžių salėje 
buvo apie 100 ypatų; kiti 
torių, kiti gi iš nuovargio 
buvo išsiskirstę į kičus kam- 
barius pasilsėti. Galerijoj 
buvo apie 10. ypatų; kiti 
nuo pat pradžios šios sesi- 
jos, t.y. nuo 10 vai. vakar 
ryto. 

$7,000,000,000 BILIUS 
PEREJO. 

Washington, kovo 2 d.— 
(specialė). Senatorius Pen 
rose 4 vai. ryto stengėsi iš- 
skirstyti Senato posėdį, bet 
demokratų lyderiai pasiprie 
šino ir pareikalavo kvoru- 
mo. Senato seržantas bė- 
gyje dviejų valandų rinko 
sugulusius lovosna senato- 
rius r veae į posėdį tokiu 
budu sudaryta posėdžio kvo 
rūmas. 

Po trumpos senatoriaus 
Sherman kalbos leista bi- 
lius nubalsavimui. Visi pri- 
dėčkai, kurie butų apsunki- 
nę biliaus įkūnijimą, atmes- 
ta ir priimta bilius kaip bu- 
vo rekomenduotas per abie- 
jų butv jungtinę komisiją. 
Taigi $7,000,000,000 bilius 
priimtas be permainų. 

PASIŽYMĖJO AMERIKO- 
NŲ KAREJE. 

Woshington, kovo 1 d.— 
Generolas March pranešė, 
kad šioje karėje ameriko- 
nams suteikt* net 3,918 at- 
simėjimo kryžiai. 

I VOKIETIJOS NARLAIVE 
UPEJE MISSISSIPPI. 

St. Louis, Mo., kovo 1 d. 
Vietos Laisves Paskolos Ko- 
mitetas šiądien pranešė, kad 
čia bus atgabenta vokiečių 
suimta narlaivė, kad pasek- 
mingiau varius paskolos agi- 

jtaciją. Ją atgabęs Ameri- 
ikonai jūreiviai. 

KIEK UŽMUŠTA KARĖJ. 
Washington, kovo 1 d. — 

Šiądien generolas March su- 
teikė skaitlinę kiek buvo ka- 
reje užmuštų bei mirusių 
nuo žaizdų. Sulyg generolo 
March pranešimo viso žuvo 
7,354,000. 

Pagal šalis išpuola sekan- 
čiai: į :ą;& 

Ruisja—1,700,000. 
Vokietija—1,600,000. 
Francuzija—1,385,000. 
Austro-Vengrija—800,000 
Anglija—706,700. 
Italija—460,000. 
Turkija—250,000. 
Belgija—102,000. 
Rumunija—-100,000. 
Serbija ir Juodk- 

kalnija—100,000. 
Suv. Valstijos—50,000. 

MILŽINIŠKI NUOSTOLIAI 
BERLINE. 

Berlinas, vasario 28 d. 
Pranešama, kad laike spar- 
takų riaušių Berline padary- 
ta milžiniški nuostoliai. Jau 
reikalaujama atlyginimo į 
40,000,000 markių. 

ORAS. 

Chicagoj ir apielinkėje. 
Šiądien debesiuota, ir ne- 

pastovu, \itarninke gal bus 
lietu? ar sniegas. 

Saulėtekis 6:21; Saulelei-, 
dis 5:42. Mėnulio nusilei- 
dimas 7:30 vakare. 

Kaip Lietuviai Kariauja. 
Vėliausios _inios iš Lietuvos. 

Partijų konferencija Kaune.—Katalikai išvien su socia- 
listais. lietuviai eina urmu kariauti. Lietuvių uniforma. 

Pildomasai Lietuvių Ko- 
mitetas Washingtone yra ga 
vęs žinių apie tai, kas da- 
rosi Lietuvoj paskutiniais 
laikais. 

Šitas žinias jam prisiun- 
čia p. K. Pakštas, Ameri- 
kos lietuvių atstovas, esan- 

tis Berne, Šveicarijoj. 
P-as Pakštas perduoda ži- 

nias, kurias, jis sako, yra 
gavęs iš Lietuvos. Vienos 
žinios, sako p. Pakštas, esą 
gautos iš Lietuvos telegra- 
fu; tas žinias jis išsiuntė iš 
Berno vasario 3 d. šių metų. 
Jos praneša apie tai, kad 
lietuvių kariumenė jau at- 
ėmė nuo bolševikų visą ge- 
ležinkelį tarp Šiaulių ir Ko- 
šedarų. Taipgi šioj žinioj 
pranešama apie Kauno kon- 
ferenciją, kuri buvo visą są- 
vaitę. Kokiu budu buvo iš- 
renkami atstovai Į tą kon- 
ferenciją—apie tai nėra ži- 
mų. 

Antra to paties p. Pakšto 
žinia yra išsiųsta arfksčiau 
(sausio 27 d.) ir joje pa- 
duodamos yra žinios, kurias, 
anot p. Pakšto, jis sužino- 
jęs nuo pp. Yčo ir Klimo, 
kurie atvyko Šveicarijon. 

Žemiaus seka abudu pra- 
nešimai ištisai, kaip kad 
juos paduoda Lietuvių Pil- 
domasai Komitetas Wash- 
ingtone. 

Bernas, Šveicarijoj, vasa- 

rio 3 d. 1919 m.—Naujausi 
telegramai iš Lietuvos pra- 
neša, kad: 

Lietuviai jau užvaldė gelž 
kelio liniją Šiauh'ai-Kaisedo 
rai, 'nors tai dar nereiškia, 
kad bolševikų pavojus but. 
pranykęs. Lietuvių su bol- 
ševikais karė dar tęsiasi. 

Lietuvos Konferencija 
Kaune prasidėjo sausio 16d. 
ir užsibaigė sausio 23 d. 
Suvažiavo 160 atstovų, ku- 
rių 93 krikščionįs-demokra- 
tai, 30 socialistų iš Įvairių 
frakcijų, 7 pažangiečiai, 2 
santariečiai ir 28 beparty- 
viai, savo daugumoje ėju- 
sieji su krikščionimis-demo- 
kratais. Konferencija už- 
tvirtino Valstybės Tarybą ir 
pririnko jon 8 naujus na- 

rius: 3 krikšionis-demokra- 
tus, 3 gudus ir 2 bepartyviu. 
Ministerių kabinetas pasili- 
ko tas pats—koalicvjinis [t. 
y; iš įvairių partijų suside- 
dantis]. 

Smulkesnių Konferenci- 
jos darbų telegramai nepra- 
nešė. 

Tad dabar Lietuvos Val- 
stybės Taryboje yra 44 na- 

riai: 34 lietuviai, 7 gudai ir 
3 žydai. Visi žydai zionis- 
tai. Gudai daugumoje so- 

cialistai. Gi lietuviai sulyg 
partijų dalinasi taip: 13 
krikščionių-demokratų, 11 
pažangiečių, 8 įvairių frak- 
cijų (santaros, soc.-dem., 

soc.-liaud.) socialistai ir 2 
bepartyviai. K. Pakštas. 

PARTIJOS.—KABINETAS. 
KARIUMENE. 

Bernas, Šveicarijoj, sausio 
27 d. 1919 m.—Šiomis die- 
nomis Šveicarijon atvažia- 
vo finansų ministeris p. M. 
Yčas ir Tarybos narys p. P. 
Klimas, žymus socialdemo- 
kratų veikėjas. Jiedu atva- 
žiuoja Taikos Konferenci- 
joj Paryžiun. Nuo jų su- 

žinojome daug naujų nuo- 

tikių Lietuvoje. 
1. Permainos Partrose. 

Sulyg p. P. Klimo pasako- 
jimų, lietuvių partijos, pa- 
gal savo ekonominių pro- 
gramų, pažvalgų Į sociali 
dausimą ir savo taktikos 
šiek-tiek persikeitė vietomis, 
būtent: dešinėje stovi Tau- 
tos Pažanga, viduryje San 
tara, o kairėje—socialistai- 
liaudininkai, social-demo- 
kratai ir krikščionįs-demo- 
kratai [?]. Kairiausiąją po 
ziciją užėmė krikščionįs-de- 
mokratai [?], kuriems va- 

dovauja agronomas Stulgins 
kis ir kun. Krupavičius. Ap 
link Stulginskį sukasi šiek- 
tiek nuolaidesni elementai, 
o aplink kun. Krupavičių tai 
patįs kairiausieji, labai ra- 
dikališki ir griežtai respub- 
likoniški siuogsniai renkasi, 
kurie smarkiai agituoja tuo- 
jaus konfiskuoti dvarus be 
jokio atlyginimo ir išdalinti 
bežemiams ir mažažemiams. 

Pastaruoju laiku krikščio- 
nįs-demokratai padarę blo- 
ką su socialistais, mat vien 
tik religija juos teskiria, tad 
jie ir sutarė šią sunkią va- 

landą religijos nekliudyti, 
palikti "status quo," o vy- 
kinti sociales reformas ir 
ginti Lietuvos nepriklauso- 
mybę nuo Rusijos bolševikų 
ir kitų tautos priešų. 

Nuo Fribourgo studentų 
teko atsižinoti ir apie kun. 
Krupavičių: tai esąs jaunas 
vyras, nesenai baigęs Dva- 
siškąją Akademiją Pėtrogra 
de, iškalbus ir energingas. 
Katalikybėje esą ortodoksas. 
Organizavimas Valstiečių 
Sąjungos ir kiti jo darbai 
politikos dirvoje rodo, kad 
jis yra ir radikalis socialės 
reformos šalininkas. 

Agronomas Stulginskis 
baigė dvasiškąją seminariją, 
mokinosi filozofijos Inns- 
bruck'o Universitete Austri- 
joje ir baigė augštą Agrono 
mijos Akademiją Vokietijo- 
je. Dabar, naujam ministe- 
rių kabinetui susidarius, jis 
tapo paskirtas ministeriu be 
portfelio. 

2. Naujas Ministeriu Ka- 
binetas. Prof. A. Valdema- 
ro kabinetas neparodė labai 
energingo veiklumo, ypač 
kariumenės organizavime, 



Bolševikų "Industriale Valdžia" 
Karei prasidėjus, 1(J14 

metuose, jisai suorganizavo 
savo skyrių iš rusu socialistų- 
pabėgėlių ir įstojo j Francuzi- 
jos armiją, kaipo paprastas ka 
reivis "Svetimžemių Legiono." 
Jisai buvo keletą kartų sužeis- 
tas, gavo leitenanto rangą ir 

likosi apdovanotas garbės ženk- 
lu. Sugrįžus į Rusiją po revo- 

liucijai jisai buvo laivyno mi- 
nisteriu po Lvovo ir Kerenskio 
valdžia, vienok jisai apleido 
Kerenskio gabinetą todėl, kad 
gabinetas nesirūpino suvaldyti 
bolševikus. Dabaę jisai yra 
Omsk'o valdžios karės Minis- 
terio pagelbininkas ir vardan 
tos valdžios jisai nesenai lan- 
kėsi Suvienytose Valstijose. 
Būdamas Nevv Yorke, gruod 
2 d., 1918 m., jisai štai ką pa- 
pasakojo apie bolševikų valdy- 
masi: 

"Normalištouiie laike Petro- 

grade esama apie 400,000 dar- 

bininkų. Kares pradžioje į Pet- 
rogradą piie įvairių darini pri- 
buvo didelis skaitlius kaimie- 
čii. Kada bolševikai užėmė val- 
džia, šimtai tūkstančių darbi- 
ninku, daugiausiai nepatyru- 
siu apleido Petrogradą ir išėjo 
j valsčius. Gegužes mėn.f 1918 
m., Petrograde liko tiktai apie 
132,000 darbininkų, teeiaus tei 
visi darbininkai buvo išsilavi- 
nę savo darbuose. Jie visą lai- 

ką gyveno Petrograde ir'to- 
kiu bildu pasiliko ant vietos. 

Gegužės mėr.., 1918 m., tie 
darbininkai pradėjo priešinties 
bolševikams. Jie sušuudė keie- 

tą didelių viešų susirinkimų, 
kuriuose dalyvavo daugiau, ne- 

gu po 100,000 ypatų ir, tokiu 

budu, bolševikai bijojsi juos 
užkabinti. Tuose susirinki- 
muose išrinkta atstovai ir iš- 
nešta rezoliucijos pasmerkiant 
Lietuviškos Brastos sutarti, 
kaipo begėdiškiausią taiką, ku- 
rios jie (susirinkusieji) nepri- 
pažįsta, ir, — kad vietoje tai- 
kos bolševikai vien atgabeno 
vidujinę karę o vietoje duonos 
— badą. Toliau rezoliucijose 
tvirtinama, kad vietoje laisvės 
bolševikai įvede tokią reakci- 

ją, kokios Rusijoje niekados 
nėra btivę. Darbininkai parei- 
kalavo bolševikų valdžios re- 

zignacijos ir idant rinkimuose 

butų išrenkami valstybes at- 

stovai. Jie slapta išisuntinėjo 
delegatus į visus Rusijos mies- 
tus Maskvoje darbininkai iš- 
nešė panašias rezoliuci jas. Čia 
bolševikai irig bijojo pasiprie- 
šinti. Bet provincialiuose mie- 

stuose, kur susirinkimai buvo 

daug mažesni, bolševikai su- 

kimšo j kalėjimus »r Šalt' krau- 

ju subaudė lakstančius darbi- 
ininkų. 

"Kaslink darbininku išrink* 
B i. 

tų delegatų j sovietus tai 
boisevikai jų neprisileisdavo 
ten dalyvauti. Bolševikai į so- 

vietus neprileisdavo socialistų, 
unijonistų nei darbo žmonių. 
Jie paliepdavo ''raudonai gvar- 

dijr.i" juos iššaudyti ir, žino- 

ma, kievienas toks paliepimas 
buvo išpildytas." 

Jmlosių armija. 

"Jš ko susideda raudonoji 
gvardija?" — 

"Daugiausiai, sako pulkinin- 
kas Lebtdev, — is vengrų. Čia 

taipgi turime mišinį, kurs susi- 

deda is vokiečų, latviu, chinu 

ir tulo skaičiaus rusu chuliga- 
nu ir kriminalistų. Raudonoj) 
armija dabar susideda is maž- 

daug 250.000 vyrų, is kuriu 
kiekvienas gauna 1,000 rub 
liti j mėnesį — algos ir, — to- 

kiu budu, pilrlo priprastu tarnyc 
ta; jie taipgi gauna ganėtinai 

drapanų ir maisto ir turi pilna 
teisę vogti ir paleistuvauti, 
kiek jiems tinka. Tatai yra ju- 
došių armij?. kuri daro viską, 
wis jai paliepiama. 

"Per visą vasara, 1918 m., 
siautė sukilimai. Keletą kartu' 
sukilo ir kazokai, o taipgi dau- 
gelį kartų industrijos darbinin- 
kai. Pav., — Jzjorsky metalo! 
dirbutuvėje, mieste Perm, kur 
dirbta 40 (XX) darbininkų, dar- 
bninkai sukilo liepos mėn., 
1918 n. Čia darbininkai kovo- 

jo su bolševikais per tris mė- 

nesius laiko. Iki spalio mėn. 
1918 m., sukilimai prasidėjo 
po vis'. Rusi ją, — net Lenino 

pozicijai gręse pavojus, kuo- 
met "žmonių armija" pradėjo 
gauti didesnes spėkas. 

"Tada Leninas pavartojo 
savo žudimą. Pabaigoje rugsė- 
jo mėti. jisai paskelbė, kad ji- 
sai yra apšaukęs karę vokieti-1 

jai. Sulvg to jisai sušaukė 15, 
000 aifcierų j Petrogradą ir \ 
Maskvą; burius aficierų pa- 
riuntė Į kitus miestus; žinoma, 
visi ė/n su mielu noru, nes kiek- 
vienas tikėjosi, kad Rusija vėl 
stos į kare su Vokietija. Kada 
afic.Vai dasigavo Į miestus, 
cai visi buvo suareštuoti. Dau- 

guma jų buvo sušaudyti. Tas 
buvo padaryta su tikslu išgąs- 
dinti sukilėlius ir kad atėmus 
nuo "žmonių armijos" aficie 
riitį. 

Iškėlimas aikštėn slaptos su- 

tarties su kaizeriu. 

" Tada spalių men., 1918 m., 
Leninas padrė slapta sutarti su 

Vokietija, s u lyg kurios bolše- 
viku kareiviai turėjo buti at- 

šaukiami nuo Vokietijos fron- 
to, o už tai kp:reris įsake V o- 

kiečiu belaisviams įstoti i bol- 
ševiku "raudonąją armiją.' 
Tasai įsakymas padidino "rau 
doną ją gvardiją" nuo 150,(XX) 
iki 250,000. Gavus tiek naujos 
sunikus, "raudonoji gvardija 
jau galėjo Įvairiose vietose su- 

kilimus numalšinti, ypptingai, 
kada sąjungečiai neišpildė sa- 

vo prižadėjimo ir nedastatė 
"žmonių armijai" šautuvų amu 

nicijos ir kitokių reikmenų 
Malšinti sukilnins, bnešvkai iš- 
šaudė tūkstančių tūkstančius 
darbininkų, 

"Suskaitant žuvusius nuo 

skerdimų, bado ir ligu, tai 

Rusija nustojo daugiau gyvas 
čių laike bolševikų viešpatavi- 
mo, negu ji pražudė karėje su 

Vokietija." 
Cornelius J. Callahan, ma- 

nadžieritis Russian-Ameriean 
Co. for International Trade. 
darplačiau išaiškino Rusijo: 
padėjimą. Toji kompanija bė- 
gyje trijų metų padarė $28, 
000,000 vertės biznio. P- s Cal- 
lahan buvo Rusijoje per tris 
ir pusę metų, iškeliaudamas iš 
Maskvos rugpjūčio 26 d., 191S 
m. Jisai sako: 

Industirija Rusijoje yra vi- 
siškai sunaikinta. Vos kelios 

į dirbtuvės šiaip-taip dirba. 
Techniškiems ekspertams, ku- 
rie išliko gyvi ir pasiliko ant 

vietos, nėra kitos išeigos, kaip 
įeiti dirbti Prba badu mirti, 

j Jiems mokama d*ug niažc&nes 

| algas, negu paprastiems dar- 
Įbininkams. Dirbtuvės valdo 
! darbininku komitetai arba jn 
! agentai. Jeigu tokie komitetai 
arba atstovai išdrįsta nuo-dar- 
bininku reikalauti tinkamo kie- 

įkybės darlx> j dieną, lai jie tuo 

jajus netenka užuojautos ir be- 
[malant liekasi nuo vietų pra 
j šalinti. Darbininkai nori tik 
'tokius viršininkus turėti, ku- 
rie jiems (darbininkų vadai) 

Scena Mieste Marseiiles, Francuzijoje, kur uosto darbininkams, laimėjusiems 
"lenktynes į Berliną," išdalinama dovanos. 

nesipriešina ir leidž«n daryti] 
taip, kaip jiems tinka. Nors 
darbo diena skaitoma aštuonių 
valandų, vienok darbininkai 
kelias valandas j dieną suvarto- 

ja jvairiems susirinkimams. 

"Prie tokių aplinkybių išlai- 
dos viršina ineigas, ir tos dirb- 
tuvės, kurios dar dirba, neša 
lietelius decititus. Produkcija 

.Lokių dirbtuvių sumažėjo net 
iki dešimto:1 dalies, kiek pri- 
miaus išduodavo. Rugpjūčio 
mėn. 1918 m. pataisymas tulo 
motoro valdžios dirbtuvėje kai- 
navo 84,000 rublių, kur toki 

pat motorą galima Su v. Va1, 

padartyi ir atgabenti Į Maskva 
už pu S- tiek pinigų. 

"Bolševiku valdžios decifi- 
tas sparčiai auga ir, vidutiniš- 
kai apskaitliavus, sieką į 40 bi- 

lijonų rubliu i metus. Kad tam 
deeifitui užbėgti kelia, bolševi- 
kai išdirbinėjai daugybe popie- 
rinių pinigų. Padauginimui tos 

'jx>pierin5s audros prisideda ir 
neteisoti pinigų išdrbėjai. Šią- 
dien Rusijoje neteisingų pinigų 
išdirbinėjimas yra vienatinė 

industrija, kuri, taip sakant, 
išduoda pilna produkciją, 
Kuomet bolševikų valdžia užei- 
na dirbinę, kurioje išdirbine- 
jama tinkamus pinigus, tai sa- 

vininkas liekasi nužudytas, c 

jo dirbtuvės Įtaisymus pasiima 
valdžia ir su tais įtaisymais pa- 
ti pinigus išdirbinėja. 

"Algos pakilo 10 sykių tiek, 
kiek prieš kare buvo mokama. 
Bet, nors paprastas darbinin- 
kas uždirba po 700 rublių i mė- 

nesi, jisai išgyveti negali, nes 

už 700 rublių jisai tegali nusi- 
pirkti vos 70 svarų duonos, ar- 

ba 20 svarų sviesto arba vieną 
porą čebatų. 

''Mažne visi darbininkai yra 
priešingi bolševikams. Apie 60 

nuošimčių darbininkų, ypač 
su šeimynomis, trokšta pama- 
tyti nusistovėjusią valdižą, ku- 
ri sutvarkytų algas i'- įsteigtų 
inkamas gyvenimui aplinky- 

bes. Apie 20 nuošimčių darbi- 
ninkų užsilaiko neutrališkai, 
oatįs nežinodami, ko jie nori: 
šitie trokšta apsaugojimo la- 
biaus už viską. Likusioji dav 
Sininkų dalis priešinasi bolše- 
vikams už lai, kad jie nepripa- 
žįsta jokios organizuotos spė- 
kos, kuri verčia juos pragyve- 
nimą užsidirbti. 

"Gi visos moters be išėmi- 
mo, yra priešingos bolševikams 
ir jos atvirai, be jokios baimės, 
nesidrovi savo nuomones apie 
tai išreikšti. Čia moters pasi- 
daro daug Karžygesnės už vy- 
rus. (W'i moterų, Įvairių luo- 

mų, nori bent kokios valdžios, 
by tik butų galima jvykdinti 
taiką ir ramumą. 

(Toliaus bus.) 

Politiškos žinios. 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ir neturėjo iš visos šalies pa- 
sitikėjimo, nes jame nebuvo 
krikščionių-demokratų ir so- 

cialistų atstovų. Todėl prof. 
A. Valdemaro kabinetas ir 
atsistatydino. Valstybės Ta- 
ryba naują kabinetą suda- 
ryti pavedė social-liaudinin- 
kui adv. M. Šleže •». Nau 
jame kabinete kriKscionių- 
demokratu ir socialistu blo- ** 

kas turi didumą balsų; be- 
partyvių, pažangiečių ir san 

Mariečių ministerijose irgi 
j yra, tad naują ministerių ka 
ibinetą galima vadinti ko- 
! 

alicijiniu, kuriuomi pasitiki 
visa Lietuvos valstybė. 

3. Lietuvos karumenė. 
Naujas krašto apsaugos mi- 
nisteris,, M. Velykis, ener- 

! gingai stvėrėsi organizuoti 
Lietuvos kariumenę.x Pra- 

! džiai drabužių užsakyta 12,- 
,000 kareivių, t.y. keturiems 
j pulkams. Aprėdalų išvaiz- 

da panaši į amerikiečių ka- 
riumenės, tik pilkesnė. Ke- 
purės turi japonišką išvaiz- 
dą, tik su kitokiais ženklais. 

Du pulku jau suorganizuo 
ti, o antri du skubiai orga- 
nizuojami. Artilerijos ba- 
terijos ir'kavalerijos reika- 
lingi priedai ir-gi jau su- 
daryti. 

Liuosnorių užtenka. Dau 
gybė vyrų stoja šailes ap- 
gyniman ir neduoda priešui 
be mūšio nei sieksni 
bočių krauju laistytos Šven- 
tos Lietuvos žemelės. Tik 
visa nelaimė, kad susisieki- 
mas su narsiais žemaičiais 
jau perkirstas: gelžkelio 
liniją Šiauliai-Kaišedoriai 
vokiečiai atidavė bolševi- 
kams. Tad iš vienos Su- 
valkijos ir Kauno artimų 
aptelinkių tveriasi lietuvių 
kariumenė. Kad ir visą Lie 
tuvą bolševikai užplūstų, bet 
suvalkiečiai nepasiduos. Jei 
lenkai iš pietų neužklups, 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

! Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE L!etams $6.00 
Pusei Metų $3.50 , 

I Kitus Suv. Valst. Miestus: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 } 

j Į Kanadą Metams $7.00 j į į Kitas Šalis Metams $8.00 Į 

Užsisakydami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAOO, !LL. 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 
Kurie nėra musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti § 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

uuttt: 
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Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Or- deriu, Čekiu arba pinigais prisiųsk mums. 

"LIETUVA," 3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI: 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau. 
siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. 

| Vardas Pravardė 
Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 
im: 

tai generolas žukauskis ža- 
dąs nei vieno bolševiko per 
Nemuną neperleisti. 

Bolševikai jau buvo prie 
pat Kauno vartų atpludę, 
bet čia lietuviai juos sumu- 
šė ir nuginklavo. Lietuvių 
kariumene, sumušusi bolše- 
vikus ties Kaunu, pasistūmė 
pirmyn i rytus ir prie Kai- 
sedarų ištiko antras mušis 
jau su didesnėmis bolševikų 
spėkomis. Lietuviai ir čia 
bolševikus smarkiai sumušė 
ir daugelį nelaisvėn paėmė. 
Fo šio mūšio lietuviai vėl 
stumiasi į rytus ir gręsia Vii 
nių atsiimti. Lietuvių, ka- 
ringas upas smarkiai kįla. 

Jei lietuviai užvaldys gelž 
kelį nuo Kaišedarų iki Šiau- 
lių, tai gaus pagelbos iš Že- 
maitijos ir bandys bolševi- 
kus iš visos Lietuvos atgal 
Rusijon išvaryti. Lietu- 
viams labai sunku kariauti, 
nes šalies tvarka labai pa- 
ims, o bolševikų spėkos ne- 

palyginamai didesnės: apie 
penkis kartus viršija lietu- 
vių spėkas. Vien tik lietu- 
/ių disciplina ir didelis nar- 
sumas musų Tėvynei perga- 
lę pranašauja. Žinoma, ka- 
rė bus sunki ir ilga, bet lie- 
uviai prie sunkenybių jau 

jripratę. 
Kazy^s Pakštas. 

Pranešimas. 
Kam reikalinga atvežti anglis, ar- 

ba malkos, ar persikelti iš vienos vie- 
tos kiton, visiems patarnausiu greitai 
ir nebrangiai. Reikale malonėkite 
kreiptiea i mane. Kam reikia kietų 
anglių galima atvežti. 

S. M. SLIAZAS 
1907 So. Halsted Street, Chicago. 

Tel. C anai 2452. 

"Lietuviškas 
Išradėjas". į 

šituo va*»u Išdaviame nauja 
knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 pavoikslųir iliustracijų, vi- 
šokių išradėjų ir išradimų, bu 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šių brangių knygutę, męs iš- j 
siunčiame kiekvienam ant pa- t 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 1 

turte žmonas prasigyveno ir < 
kiek dar filmą prasigyvent. ] 
su pagelbr naudingų išradir.'j, ' 
tai rašykite l uolaus reikalauda- I 
mi tos naudingos knygutes. | 
Kaipo '.novai (ekspertai) pa- | 
tentų, ••• bandame Išradimus j DYKA. I, Rašykite: 

American European Patent! 
Olfices Inc. I 

l 
2 56 Broarivvay (LA.) i 

NEW VORK, N. Y. ! 

Tclephone Drove: 8167 

J. F. BUDRIK 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuvišku Rekorcu. 
Auksinių Laikrodėlių, Žiedu, ir t. t. Krautuvėjt randas' 
didiiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO, HALSTEfl ST. CHICAGC, ILL. 



, Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
RACINE, WI3. 

"Birutes" choro atsibuvu- 
vakaras vasario 22 d. bu- 

o pasekmingas. Nors oras 

buvo negražus, vienok žmo- 
nių buvo prisirinkę nemažas 
būrelis. Programas išpildy- 
tas sekantis: 

1) ''Birutes" vi as choras 
sudainavo pirma dainą, kai- 
po savo himną "Birutę," an- 

trą "Bernelio skausmas." 
2) Duetas: F. Pocienė ir 

P. Šimoliunienė sudainavo 
"Nuliudimą" ir "Našlaitę." 

a) Buvo užkviestas \ šį 
vakarą Šv. Cicilijos choras 
dainavo po vadovyste p. Laz 
dausko. Sudainuota: "Iš to 
limos Šalies" ir "Sudiev Lie- 
tuva." 

4) "Birutės" choras pa- 
dainavo "Pasisėjau žalių ru 

tą." Užbaigiant programą 
sudainuotas Lietuvos him- 
nas. "Birutės" choras po 
vadovyste gerb. P. Šimkaus 
gražiai sudainavo visas dai- 
gias. Taipgi ir Šv. Cicilijos 
^ffioras neatsiliko. Visas pro- 
gramas susidėjo iš dešim- 
ties dainų. Tokiam vakarui 
pilnai užteko, nes vakaras 
buvo rengiamas pasilinksmi 
nimui. Po koncerto buvo 
šokiai ir lietuviški žaidimai. 
Vakaras užbaigtas 12:30 v. 

nakčia. 

Negalima praleisti nepasa 
kius ačiu Šv. Cicilijos cho- 
rui, kurie prielankiai atsi- 
nešė link birutiečių. Taipgi 
tariame ačiu visai publikai, 
kad nepamiršote mus biru- 
tiečius aplankyti. "Birutės" 
choras ateityje stengsis ge- 
riaus patenkinti publiką sa- 

vo dainomis. Vienas nepa- 
rankumas tas, kad čionai 
svetainių negalima gauti su 

estradomis. Yra svetainių 
su estradomis, bet nepriei- 
namos, už jas mažiausiai rei 
kia užmokėti $35.00 ir to- 
kioje nedidelėje kolionijoje 
mažai publikos susirenka, 
tai ir negalima didelių sve- 

tainių samdyti, o be estradų 
nepatogu. Jeigu butų vieta 
kaip reikia, tai daug geriaus 

įrodytų tos pačios dainos. 
Bet reikia visados prie ap- 
linkybių taikintis. 

Nuo minėto vakaro biru- 
tiečiams liks gryno pelno į 
$80.00. Norinti lavintis dai 
nuoti ateikite ketvergo va- 

karais į repeticijas, kurias 
laikome prie Wisconsin gat- 
vės apačioje Strand teatro. 

Nors "Birutės" choras ši- 
'toje kolionijoje vienas kul- 
turso nešėjas, vienok atsi- 
randa tokių, kurie kenkia; 
daugiausiai tai daro sočia- 
listai. 

Kai-kurie buvę "Birutės" 
choro nariai silpni dvasioje 
nustojo lankyits į repeticijas. 
Kiti sako, kam, girdi, reika- 
lingas tas choras. Už tai 
birutiečiai męs laikykimės! 
Atsiminkime, kad musų tik- 
slas vienas iš prakilniausių. 

Daugiausiai padeda ener- 

gijos prie palaikymo "Eiru- 
tės" musų gerbiamas choro 
mokytojas, p. P. Sinkus, ku- 
ris jau 4tas mėnuo veltu: 
mokina, ir yra pasakęs, kad 
rems dailės mylėtojus. 
► M. K. 

DETROIT, MICH. 

Lietuvių draugystė Šv. Jur 
gio laikytame savo susirin-' 
kime vasario 23 d. pakėlė 
klausimą ar dabar reikalin- 
gas seimas, ar ne. Po trum- 
po apkalbėjimo visi nariai 
pripažino, kad dabar seimas 
yra reikalingas. 

Prie to draugija išnešė se- 

kančią rezoliuciją: 
Broliai lietuviai visose ko- 

lionijose Amerikoje, kuopos 
ir draugystės, nupieškite ge- 
ležinę sieną, sriovių sieną ir 
padarykite atdarą kelią dėl 
iie.uvių darbininkų i Lietu- 
vą. 

Broliai lietuviai darbinin- 
kai, demokratai suvažiavę j 
visuotinąjį seimą nesisklai- 
^ykite į srioves, o laikyki- 
tės vienybės pasiremdami 
tautos darbininkų principais. 
Broliai laike kokių rinkimų 
neduokite balso už kunigus 
ar socialistus, bet dar užpro- 
testuokite prieš juos, nes jie 
nedirba dėl Lietuvos, o tik- 
tai kitiems tikslams. Męs tu 
rime buti tikrais tautiečiais 
mylinčiais savo tėvynę. Tik 
kaip visi pradėsime clirbti 
dėl Lietuvos tik tuomet už- 
žibės šviesi žvaigždutė ir 
pražydės meilė ir brolybė. 

A. Melnikaitis. 

AMSTERDAM, N. Y. 
Vasario 23 dieną labai 

linksmai praleido vakarą 
Amsterdamo lietuviai. Gal 
manysite, kad kur smuklėje, 
prie stiklo degtinės ar ru- 
džio? Visai ne! Jie links- 
minosi bežiūrėdami v^aikų lo 
šiamo teatro, beklausydami 
jų dainų, eilių ir jų skamb1' 
nimo ant piano. 

Lošta buvo "Linksm ~-s 
Dienos." Visos dainos — 

"Dvilius" teatras, žaislai, 
muzika ant piano. Visiems 
Ubai patiko ir plojimui del- 
nų ir galo nebuvo. 

Nors pobažnytinė svetaine 
yra gana didelė, nors sė 
dynių daug, bet vietų sėdy- 
nėse pritruko. 

Kurie vaikai lošė geri avi 
iriai 3unku pasakyti, ries vi- 
si puikiai lošė. 

Puikiai pasakė eilutes 
"Lietuvos Prisikėlimas" Jacl 
vyga Mikolaičiuke. 

Puikiai vaikų choras pa- 
dainavo "Nemuno Varga;". 
"Cit neverk Lietuva," Su- 
diev Sveteliai. " Labai gra 
žiai paskambino ant piano 
Antanas Dargužis, Amanas 
Girmonta ir Prams Barke- 
vicia. 

Labai gražiai teatrėhs ta- 
po atloštas. 

Pertraukose laike 'avi- 
liaus" puikiai grojo "Vytau- 
to" benas. 

Už tiek linksmybių, juo- 
kų ir tiek suteikto smagurru 
privalo padėka vaikams, ku 
rie publiką linksmino, be- 
nui, kuris taip giažiai pa- 
grajino, p-lei Savach už "dvi 
lių"—bet daugiau-daugiau- 
siai Onai Židanavičiukei už 
išmokinimą dainų, skambi- 
nimo ant piano ir teatrėl 

Gailėkitės skaitytojai, kad 
nebuvote tame laike svetai- 
nėje, o butumėt taip, kaip ii' 
męs visi gardžiai pasi'uokę 
ir smagiai praleidę vak?rą. : 

Svetys. I 

VVORCESTER, MASS, j 
"Šventoji Naktis" Scenoje. 

Sekmadienyje, vasario 23 
d. vietinis bažnytinis cho- 
ras vadovaujamas vargoni- 
ninkui A. Visminui statė sce! 
noje komp. M. Petrauske! 
operą "Šventoji Naktis." 

Kadangi daug buvo gar-! 
sinta visokiais budais net ir. 
bažnyčioje per kelis sekma- 
deinius agituota, tai ir žmo- 
nių 'prisirinko pilnutis Plaza 
Theatre. Buvo tenai įvai- 
rios publikos. Vieni ėjo ki; 
nigų varomi, kiti gi mėgda- 
mi lietuvių veikalus, nors Į 

Francuzijos kariume ne marguoja Bavarijoje, kad užėmus upes Reino pa- 
kraščius, kas buvo sulygta per sutartj laikinos santaikos. 

kitokių pažiūrų būdami, ne- 

galėjo praleisti progos ne- 

pamatę operos lietuvių kal- 
yje, kurių dar musų sceno- 

je nedaugiausiai statoma. 
Kadangi labai ilgai rengta- 
si prie pastatymo šios ope- 
ros, todėl ir tie, kurie nors 

žinojo, kad minėtojo choro 
silpnokos spėkos, visgi tikė- 
josi, kad t:ak darbo padėję 
atliks pusėtinai. Bet žino- 
ma apsirikta. 

Kaip dainai musų lietu- 
vių vakaruose išefna kome- 
dijos iš dramų iv dramos iš 
komedijų. Taip ir čia atsi- 
tiko. Publikoje vien tik ne- 

rimavimas ir juokai matėsi. 
Ma ir tikrą tiesą pasakiu 
negalima buvo publiką per- 
daug kaltinti už neramų už- 
silaikymą. 

Publika musų visgi jar- 
prasišveitus ir moka atskirti 
gerus lošimus nuo prastų ir 
pradeda reikalauti tikrosios 
dailės. Gi čia t< li-gražu 
nuo šio. Kur tik nepažvelg 
tumei visur matėsi truku- 
mai. 

Paimsime pirmiausiai sce- 

neriją. Visai neatsakanti. 
Kur turėjo būti kalunoti lau- 
kai, tenai buvo giria. Vie- 
toje paprasto medž'o, buvo 
padarytas milžiniškas akme 
ninis namas. Visgi aš ma- 

nau, kad tokiame dideliame 
teatre butų galima parinkti 
atsakančią sceneriją. 

Dabar tie kostiumai! Tik 
tai parodija romėniškų kos- 
tiumų. Suplyšę, sudulkėję 
ir tuos pačius vieni buvo įš- 
virkščius apsivilkę, kiti ne- 

užsisakstę. Kad nors Ero- 
das butų geriau aprengtas. 
Dabar gi apsivilkęs kaž-ką, 
tarytum kokį "bath robe." 

Dabar grimas... Vietoje 
"typiškai" gražiai nusigri- 
muoti, vieni dar šiaip-taip 
prisikabino plaukus, gi li- 
kusieji. tai išsitepė su tepa- 
lais, kaip kam papuolė: vie- 
nas juodą nosį pasidarė, ki- 
tas raudoną, trečias išsibal- 
tino visas su milteliais ir t.t. 

Lošimas silpnas, be jokių 
judėjimų, nudavimų ir gy- 
vumo. Nors roles matomai 
buvo iškalę gerai, nes bėrė 
kaip poterius. Tas karalius 
Erods, kurį lošė S. Vaškelis, 
neparodė jokio žiaurumo, jo 
kio piktumo... Kiti gi lošė- 
jai mažensėse rolėse taipgi 
siplnai atliko. Tik vienas 
piemuo Lukošius, kurį lošė 
M. Miklusis, lošė gan natu- 

rališkai, ryškiai ir garsiai. 
Prasčiausiai bene išėjo J. 
Žemaitaitis rolėje seno pie-j 
menio. Jis visą laiką susi- 
rietęs prastovėjo. Dainavi- 
mas sekėsi taipgi prastai. 

' 

Veitose truko chorui sutari- 

mo su orkestrą. Rodos tos 
dainos tokios nesunkios, ypa 
tingai bažnytiniam chorui, 
giedančia*.n nuolat šventas 
giesmes reikėtų gerai jas su- 

dainuoti. ^et... 
Erodas dianavo vidutiniš- 

kai, nors nelabai aiškiai. 
Bent kiek geriau Cigalo ro- 

lėje p. P. Puišis dainavo. 
P-lė L. Šalteniutė angelo ro- 

i lėje dainavo gerai ypač pa- 
| skutinę dainą. Gi senas pie 
muo, p. A. Žemaitaitis, visai 
blogai atliko. 

Taip tai man viskas at- 
rodė ir padarė blogą įspūdį. 
Tiktai sudarkė veikalą. O 
ką jau čia bekalbėti apie 
tvarką? Matomai buvo iš- 
pardavę daugiau tikietų, ne 

gu buvo vietų ir tie patįs ne- 

buvo numeriuoti. Tas, kas 
atėjo pirmiau, .as gavo ge- 
rą vietą, gi vėlesnieji nors 

ir turėjo geriausias vietas— 
visgi turėjo užlipti augščiau 
siai (ant laktų). 

Už tai girdėjosi publikoje 
daug burnojimų ir kiti sako, 
kol gyvais busią neisią ant 
tokio teatro ir niekuomet ne 

pirksią tikietus iškalno. Ma 
tomai rengėjams rūpėjo tik 
biznis, o ne dailė. Vargias 
tas mūsų teatras, visi jį iš- 
naudoja visokiais budais, 
parėmimui juo mažai kas 
rūpinasi. Neįstabu, kad mu 

sų publika ignoruoja musų 
lietuvių vakarus ir apsčiai 
] .nkosi ant svetimtaučių te- 
atrų. n 

Gluosnio Draugas. 

Žinios Žineles, 

** Detroif, MicK. Vyčių 
kuopa suruošė spektaklį, Sifc 
lošta buvo "Decte Atvažia- 
vo 

= Brooklyn, N. Y. Mote- 
rų organizacija parengė "Va 
karuškas rutų darželyje". 
Tai paprastas balius tik po 
kitokiu vardu. 

= Greenfield, Ma'3. Lie- 
tuviai čionai surengė pirmą 
balių, ncs tik visai nesenai 
jie čionai pradėjo apsigy- 
genti. 

— Hartford, Conn. Vyčių 
apskritis turėjo susivažiavi- 
mą. Po sesijų buvo vakarie- 
nė. 

= Athol, Mass. Blaivinin- 
kų organizacija surengė pra 
kalbas. 

= Bridgeport, Conn. Be- 
darbių skaičius vis didinasi, 
darbai mažinasi. 

«. ^'jor 
— Montello, Mass. — L. 

Darbininkų Sąjungos kuopa 
surengė koncertą. Išpildyta 
keletas M. Petrausko veika- 
įų. 

I 
= Scranton, Pa. Neprigul- 

mingas lietuvių "vyskupas" 
Mickevičius vietinių parapi- 
jonų likosi prašalintas. 

— New Haven, Conn. Lie- 
tuvių parapija surengė kon- 
certą. Programą išpildė mo- 

kiniai vietinės svetainės. 

= Bradock, Pa. Socialis- 
tai surengė prakalbas p. Ju- 
keliui. Kalbėjo apie viską ir 
apie baudžiavos laikus. 

| = Camden, N. J. S. L. A. 
i kuopa surengė prakalbas, 
I Kalbėjo Dr. Klimas iv J. Gri 
nius. Aiškino tautininku de- 
mokratų partijos platformą. 

= Alliance, Pa. Susitvėrė 
socialistų kuopa prie Sus. 
Liet. Amerikoje kuopos. 

* 

= Ansonia, Conn. Šviesos 
cirauigja surengė paskaitas. 
Skaitė p. Petriką temoje 
"Atmosfera". 

= New York, N. Y. Darbi- 
ninkai rengiasi iššaukti strei 
ką iš priežasties, kad bus 
įvesta blaivybė. 

= Minersville, Pa. Anglia- 
kasyklose dirba tiktai po 2— 
3 dienas sąvaiteje. Daug be- 
darbių. 

— Christopher, 111. S.L.A. 
kuopa iš savo iždo paskyrė 
10.00 doliarių Dėbso bilos 
vedimui. 

P-le Anna Rea, darbuoja- 
si dėl sužeistų kareivių Reed 
ligonbutyje, Washingtone. 

Įvairios Žinios 
MOTERIS — BOLŠEVIKU 

ĮNAGIS. 
Varšava, vasario 27 (su- 

vėlinta). Pabėgėliai iš 
Maskvos praneša, kad bol- 
ševikai atkreipė daug do- 
mos suorganizavimui mote- 
rių, ir dabar varo toje Mnk- 
į^ėje agitaciją po visą šąli. 

P-i Radek, moteris bolše- 
vikų agento Vokietijoj, daug 
darbuojasi suorganizavime 
moterių, kad pritraukus jas 
bolševikų pusėn. Dab. 
terims suteikiama vietos mi- 
nisterijose ir kitose įstaigo- 
se. 

Pats Leninas, buk, išsi- 
reiškęs, kjįid jei bolševikai 
pralaimės, tai tik todėl, kad 
nepritrauki moterių prie 
bolševikiško judėjimo. 

Sakoma, kad daugelis mo 

terių inteligenčių darbuojasi 
sykiu su bolševikais, bet jos 
taipgi užreiškia, kad jei bol- 
ševikai persekios cerkves ir 
bus lengvai gaunami persi- 
skyrimai, tai moteris tokiam 
veikimui nepritars^ 

INDIANOJE BAUS BOL- 
ŠEVIKUS. 

Indianapolis, Ind., kovo 1. 
Valstijos Atstovų Butas šią- 
dien perleido biliij, suiyg ku 
i io platintojai bolše\izmo 
bus baudžiami kalėjimu 
trumpesniam ar ilgesniam 
laikui. 

Tik vienas atstovas buvo 
priešingas biliui ir du matė 
ji bereikalingu, nes, svlyg 
jų nuomonės, toj valstijoj 
bolševikų visai nėra. 

MAISTO RIAUŠES 
ISPANIJOJ. 

Madridas, kovo 1 d. —Iš- 
kilo riaušės dėl brangumo 
maisto. Minios užpuolė krau 
tuves ir taipgi užpuldinėjo 
biznierius. Bet kariumenei 
pasisekė įvesti tvarką. Ma- 
dride paskelbta karės stovis. 

Premieras Romanones pra 
nešė, kad paskelbimas ka- 
rės stovio yra padarytas tik 
tam, kad valdžia geriau ga- 
gėtų pravesti naujas refor- 
mas visuomenės gyvenime. 

Visos duonkepyklos paim 
ta valdžios rankosna. 

FRANCUZIJA IR ITALIJA 
TAUPYS ŠVIESĄ. 

New York, kovo 1 d.— 
Taupymas šviesos Francuzi- 
joe ir Algerijoje prasidės 
nuo kovo 1 dienos ir tęsis 
iki spalio 5 dienai. Gi Ita- 
lijoje taupinimas šviesos pra 
sidės nuo kovo 2 dienos; 
kuomet tas užsibaigs, laikas 
nenustatytas. 

KAZOKAI PAEME 
SARATOVĄ. 

Stockholmas, kovo 1 d. — 

Generolas Krasnoff, kazokų 
vadas, jau užėmė miestą Sa- 
ratovą ant upės Volgos; tai 
gan žymus miestas. Taipgi 
užėmė miestą Volsk, septy- 
niosdešimts mylių Į šiaur- 

ryčius nuo Sarotovo. 
GELŽKELIU STOVIS 

RUSIJOJE. 
S^ockholmao, kovo 1 d.— 

Gelžkelių stovis it'isijoj yra 
apverk tinas. Ekonom iško j i 
taryba Petrograde gavo p ra 

nešimą nuo komunikacijos 
komisaro, kad bolševikų 
kontroliuojamo j dalyj yra 
tik 4,500 ti ikamų lokomo- 
tyvų (inžinų). Gi du mė- 
nesiai atgal buvo priskaito-j 
ma 20,000 lokomotyvų, ku- 
ių pusė buvo tinkamų nau- | 

dojimui. 
j Jei ir toliau taip dalykai 
eis, tai apie vidurį balan- 
džio mėnesio, užreiškia ko- 
misaras, liksime be lokomo- 
tyvų. 

EŽERAS ROOSEVELTAS. 
St. Paul, Minti. Vas. 2S. 

Atstovu butas šiądien nuspren- 
dė, atminčiai Roosevelto, už- 
vardirti jo vardu vieną ežerą 
Cass {.aviete. 

PASAŽIERIAMS KELIAS 
ATSIDARĖ. 

Keiv York, vas. 28. Pasa- 
žierinių laivų linija tarp Xe\v 
Yorko ir Yiduržeminių jūrių 
jau pradėjo veikti ir keliones 
eis normaliai. Pirmas laivas 
šios lilijos važiuoja Canopic iš 
Ne\v Yorko į Genua, Italijon. 

SUFRAGTSCIU LENKĖ- 

JIMAS. 
Raleich, M. C., Vas. 28. 

North Carolina senatas 35 
balsais prieš 12 priėmė bilių, 
kurs suteikia moterims balsa- 
vimo tiesas, bet tik miestų rin- 
kimuose. Tai pirmas toks su- 

fragistiškas žingsnis North 
Caroline valstijoje. 

PARYŽIUS PAGERBIA 
PERSHINGA. 

Paryčius, Yas. 28. Čia tai- 
soma vieta dėl tarptautiškų 
žaislų, kurie atsibus birželio 
mėnesio šių metų. Ši vieta bus 
pavadinta "Pershing Sta- 
dium." 

Sulyg pliano, ten bus vietos 
dėl 62,000 žmonių: 22,000 sė- 
di nių ir j 40,000 galės stovėti. 
Tarptautiškiems žaislams vie- 
ta bus Joinville, netoli Pary- 
žiaus. 

MIRE PO 12 DIENU 
MIEGO. 

Lancastcr, Ohio, vasario 28 
d.—Čia gyveno tūlas Le\vis 
Hoover, 32 metų vyras. Dvy- 
lika dienų tam atgal jis užmigo 
ir miegojo iki šiam laikui. Šią- 
dien jis mirė. Daktarai mano, 
kad priežastim tokio navatno 
atsitikimo yra užgavimas jo 
nugarkaulio nervų. Keturt 
mėnesiai atgal Hoovei buvo 
sužeistas ant gatveka.io ir ju 
nugarkaulis prie to buvo suga- 
dintas. 

PRANCŪZIJOS NUOSTO- 
LIAI $23.%0,000. 

Paryčius, vasario 28 d.— 
Prancūzijos atstovų buto ko- 
misija pristatė savo raportą, 
kuriame apskaitliuojama, kad 
laike karė., Prancūzijai pada- 
ryta nuostolių 119,801,000,000 
frankų arba apie $23,960,000. 
Tų nuostolių atlyginimo fran- 

jcuzai reikalaus nuo vokiečių. 

NORI KAD WILSONAS 
APIMTU ARMĖNIJA. 
Londonas, vasario 28 d. An- 

glijos parlamentarė komisija, 
užsiimanti Armėnijos reika- 
lais, padarė rezoliuciją, kurio- 
je prašoma, kad Amerika ap- 
siimtų valdyti Armėnija var- 

dan Tautų Lygos. 
Sakoma, kad prezidentas 

\Yilsonas laiki savo pasitari- 
mo su Senato ir atstovų buto 
komitetais išreikš* norą, kad 
Amerika galėtų apsiimti val- 
dyti Armėnija vardan Tautų 
Lygos. Pati Armėnija to taip- 
gi, sakoma, prašo. 
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Lenkų propagandos ženklai- 
Męs patėmijame Bayonne, N. J,, laik- 

raštyj Times telegramą sekančio turinio: 

Kopenhagenas, vasario 12 d.— 
Bolševikų kariumenė vėl užėmė Kau- 

ną, Lietuvoje, kaip apie tai praneša 
šiądien žinia iš Krokavo." 
Kiek žinome iki šiolei, nieko panašaus 

su Kaunu neatsitiko apie tą laiką. Žinia 

pasiųsta iš Krokavo, kuris sykiu su Varšu- 
va dabar yra pat didžiausiu lizdu lenkiš- 
kos propagandos ir įvairių melagingų ži- 

nių apie Lietuvą ir abelnai apie Rytinį fron 

tą. 
Ar ta pasaulin paleista žinia nėra tik 

lenkiškos propagandos vaisius. Lenkams 
dabar yra svarbu, kad visa Lietuva butų j 
"užimta" bolševikų. Matote, tuomet, po 
priekaba, kad jie kariauja prieš bolševikus, 
jie turėtų progą užimti su savo armija visą 
Lietuvą. Juk tokia pat lygiai priekaba jie 
mėgino pasinaudoti ir sulyg Vilniaus. 

Lietuviams prisieina dabar stropiai ko- 
voti su lenkų nuodinga propaganda, ką pri- 
valo atlikti musų diplomatai, rašytojai ir 
kiekvienas lietuvis, kuris tik moka plunks- 
ną vartoti ir, apart to, reikia rengtis prie 
akty ės kovos su lenkais, kurie Lietuvą už- 
klupti mėgins ir nuo ko lietuviams gintis 
prisieis. Šis darbas, žinoma, daugiausiai 
gali buti atliktas tik Lietuvoj, bet ir čia ga- 
lima jam prigelb besirengiant prie lie- 
tuvių kariumenės organizavimo. 

Gi musų visa visuomenė gali ir privalo 
visa tai remti saVo pritarimu ir aukomis, 
kurios yra reikalingos ir vienam, ir kitam, 
ir daugeliui kitų panašių reikalų. 

Pamaži-pamaai--vis geryn- 
Nusiskundimai ant betvarkės Ameri- 

kos Lietuvių veikime yra ne naujiena. Męs 
buvome jau nurodinėję, kad didelė dalis 
tos betvarkės paeina gal ne tiek dėlei blo- 
gų partijinių norų, kiek dėlei lietuvių ne- 

prityrimo dar naujam jiems politiškam 
darbe. 

Podraug męs buvome išreiškę stiprią 
viltį, kad su laiku—ir gal gana greitai— 
lietuviai' išmoks ir tvarkingesnio politiško 
darbo. Mums, kaip ir visiems tikriems lie- 
tuviams, yra smagu patėmyti, kad pirmi 
tokio tvarkingesnio darbo ženklai jau apsi- 
reiškia. 

Vieną tam pavyzdį randame nutari- 
muose abiejų Tarybų kaslink Amerikos lie- 
tuvių atstovų, pasiųstų iki šiolei Europon, 
arba ten dar siunčiamų. Abidvi Tarybos 
—tautininkų ir katalikų—pavedė savo at- 
stovus, pasiųstus Europon, pilnai jurisdik- 
cijai Lietuvos valdžios, t.y. pastatė juos po 
pilna Lietuvos valdžios priežiūra. Jeigu 
Lietuvos valdžia, per savo užrubežinių rei- 
kalų ministeriją, pripažins Amerikos lietu- 
vių atstovus tinkamais, jfe gaiės kalbėti 
Amerikos lietuvių vardu; jeigu Lietuvos 
yaidžia tokio tinkamumo jiems nepripa- 
žintų, tai tuo pačiu iie netenka ir Ameri- 
kos lietuvių įgaliojimų. 

Tas yra visai išmintingas žingsnis. 
Nauda įsS to aiški: 

Viena, tas užkerta kelhį tokiems ne- 
laimingiems atsitikimams, kaip kad pasi- 
taikė Šveicarijoj ir Paryžiuj, kur kas at- 
stovas, tai buvo glava; kur veikė grupės 
žmonių kiekviena sau, kiekviena atskirai, 
ir tankiai viena priešais kitą. Dabar toki 
atsitikimai bus negalimi; atstovais/ ar at- 

stovai neveikiantieji sykiu su Lietuvos val- 
uzia, aroa nepasiuuouantieji jos virseny- 
oei, tuo pačiu nustoja savo atstovybes ir is 

AmeriKos. 
/inira vėl, viršminėti nutarimai su- 

stiprina sietuvos vaiuzios autoritetą, TrįS 
Ke t virtualiai milijono lietuvių AmeriKOje, 
pavesuami savo atstovus pnnon Lietuvos 
vaiuzios junsaiKcijon, žymiai sustiprina 
sietuvos vaiuzios autoritetą. Tas paroao, 
Kaa Lietuvių visa tauta, Kaip Lietuvoje, 
taip ir išeivijoje, stovi už Lietuvos nepri- 
guimyoę vienu iront. Tas turės padaryti 
tam tiKrą ispuclj ir Paryzaius Konferen- 
cijoj. 

* 

T?igi "išlaukinėj" politikoj, kaip ma- 

tome, padaryta stambus žingsnis pirmyn, 
prie tvarkos. 

Daroma taipgi panašus žingsnis ir mū- 

sų "naminėj, viclurlnėj,, politikoj. 
Męs turime savo atstovus ne tik Euro- 

poje, bet ir čia Amerikoj, būtent Wash- 
ingtonc. 

Jeigu stoka tam tikros tvarkos tarp 
musų atstovų Europoje turėjo labai ap- 
verktinas pasekmes ne tik Europoje, bet 
skaudžiai atsiliepė net ir čia pas mus Ame- 
rikoje, tai stoka tvarkos musų veikimui 
YVashingtone turėjo dar aršesnes pasek- 
mes, kiek tas palyti pačius Amerikos lie- 
tuvius. Begaliniai ginčai ir "ėdimasi" tarp 
musų sriovių yra tokio nesutvarkyto vei- 
kimo pasekmė, nes visos intrigos, duodan- 
čios medžiagą partijų peštynėms, paprastai 
gimdavo daugiausiai pačiame Washingto- 
ne, kur tarp musų atstovų nebuvo iki šiolei 
nei pasitikėjimo vieni kitais, nei sutartino 
darbo. 

Šitoks dalykų stovis privertė žemiaus 
pasirašusį (kuomet jis buvo pakviestas vyk- ti Washingtonan) pastatyti kelias išlygas, 
tarp kurių buvo šios: 

1. Kad Am. Lietuvių atstovai, veikian- 
tieji Pildomamjam Komitete Washingtone, 
batų renkami atskirai nuo partijų, bet kad 
jie butų priimtini ir pripažinti abieiu bar- 
UJU. 

2) Kacl loki atstovai laike savo bu- 
vimo Washingtone "atstotų" nuo savo par- tijų, t.y. neužsiimtų siaurai partijine po- litika, t.y. idant jie dirbtų ne kas savo par- tijai, bet Lietuvai. 

3) Kad visos lietuvių politiškos rųšies įstaigos, esančios Washingtone, butų po pilna Pildomojo Komiteto kontrole. 
4) Kad lietuvių tautininkų ir katalikų laikraščiai paliautų vedę partijinę kovą mažiausiai net iki tam laikui, kol pasibaigs Taikos Konferencija. 
Tautinė Taryba priėmė visas šitas iš- 

lygas pilnai. Katalikų Taryba priėmė pil- nai pirmą ir antrą išlygą. Ketvirtą išlygą ji pripažino, bet tik su ta išlyga, kad 
"tautininkų laikraščiai, rašiusieji prieš Ame rikos lietuvių delegatus Europoje, viešai ir aiškiai apskelbs, kad padarytieji tiems de- 
legatams užmetimai neturėjo užtektinų pa- matų." 

Apie sąlygą numeris 3-čias, kol-kas, nėra žinios, ir todėl nežinia, kaip i ją žiū- rima. Taigi nors dar ne visi akmenįs nuo 
kelio yra nuversti, bet jau iš to, kas iki 
šiolei padaryta, matosi, kad ir namie pas mus reikalai vis žmoniškiau pradeda eiti. Galima manyti, kad ir šiame reikale pa- galios Amerikos lietuviai prieis prie ge- resnės tvarkos negu iki šiolei'buvo. 

Lietuviai mokinasi—ir, galima tikėtis, išmoks greitai. • B. K. Balutis. 

"Lietuva1, ir ginčai. 
"Lietuva" neturi nei mažiausio noro 

ginčų vesti su kitais lietuvių laikraščiais. 
Kaip sykis, ji trokšta, kad tie visi ginčai pasiliautų, nes, abelnai paėmus, iš jų tan- 
kiausiai yra IridC naudos, kiek iš grudimo vandens piestoje, o šiuo laiku, kaip jau ne 
sykį nurodinėta, jie yra tiesiog kenksmin- 
gi Lietuvos laisvės reikalui. 

( Bet laikraščio užduotis yra informuo- ti savo skaitytojus apie tai, kas visur da- 
rosi. Todėl jam prisieina skaitytojus in- formuoti ir apie tai, kas pas mus pačius lie- 
tuvius darosi, ką kiti mano apie įvairius reikalus ir t. t.- 

Tuo tikslu, o ne jokiu kitokiu, yra mu- 
•:ų laikraštyj vedamas skyrius "Ką rašo ki- ti laikraščiai." 

Tankiai jame bus paduodamos iš kitų laikraščių ištraukos, be jokių komentarų iš 
mūsų pusės. Kitą-gi syk galės buti pridėta 
musų trumpa pastaba, kurios tikslu bus ar- 
ba atitaisyti tai, kas mums rodosi neteisin- 
gu, arba atkreipti domą į išdėstytos nuo-l 
inonės klaidingumą, ar jos nenaudingumą, arba išreikšti jai pritarimą, užuojantą ,etc. 

Visa tai, kaip mums rodosi, galima pa- | daryti ir be polemikų bei ginčų,—ypač gi i be "ėdimosi," be koliojimosi, be tuščių už- I sivarinėjimų, kad "mano bus viršus."... 

Latviai ir Lietuviai. 
Nuo Redakcijos. Kiek laiko 

atgal "Lietuvoj" buvo tilpes 
vertimas latvių atstovo p. Ozol- 
so, straipsnio, rašyto laikraš- 
čiui Neiv York Times. Skaity- 
tojai atmena, kad p. Ozols ja- 
me kaitino lietuvius už norą 
pasisavinti Latviją ir 1.1. 

Tame pačiame Nczv York 
Times p. Vincas Jankus duoda 
p. Ozolsui atsakymą, kurio ver- 

timas žirniaus seka: 
♦ * 

"Atsakydamas į laišką Cha- 
rles Ozolso, Lkfvių Tautinės 
Lygos atstovo, tilpusį jūsų ger- 
biamam laikraštyj pereitą ne- 

dėldieni, vasario 16 d., kur jis 
sako, kad yra aštrus klausimas 
tarp lietuvių ir latvių Baltiko 
politiškame padėjime, aš mel- 
džiu suteikti man progą pasa- 
kyti, kad Mr. Ozols labai klys- 
ta, kaltindamas lietuvius už vi- 
sas bėdas, kurios atsitinka Lat- 
vijoj. 

"Prie lieleto progų jie as- 

meniškai davė užtikrinimą ja* i 
savo didžiausio draugiškumo 
sulyg latvių ir sulyg jų naujai 
suorganizuotos valdžios. Mr. 
Ozols buvo persergėtas kaslink 
žemlapių, už kuriuos jis kalti- 
na lietuvius ir apie šaltinius 
(daugiausiai lenkiškus), iš ku- 
rių jie paėjo. Vienatinis žem- 
lapis, km į lietuviai išleido poli- 
tiškais tikslais Suvienytose 
Valstijose, pasirodys iš spaus- 
tuvės šią savaitę ir ant jo lat- 
vių teritorijos yra parodytos 
šviesiai violetinėj spalvoj, kuo- 
met lietuvių plotai yra rausvoj. 
Aš esu įsitikinęs jis neturės 

progos nusiskųsti delei terito- 
rijų, apgyventų lietuviais, nei- 
gi delei istoriškų rubežių, ant 
minėto žemlapio paženklintų. 

Ko nori lietuviai. 

Lietuviai nereikalauja jokių 
teritoriujų, kurius' praklauso 
latviams, lenkams, vokiečiams, 
ar rusams. Jie tik nori apskri- 
čių, apgyventų lietuvių tauta 
ir kurie per šimtmečius ir nuo 

neatmenamų laikų priklausė 
Lietuvai, kuomet ji bu\ o nepri- 
gulminga. 

Jeigu Mr. Onols pažįsta lie- 
tuvių istoriją, tai jis turės pri- 
pažinti, kad jie niekados neve- 

dė užgriobinio karių delei paė- 
mimo žemių priklausančių ut 

kaimynams; karės, kurias jie 
vedė, buvo daugiausiai už liuo- 
savimą bei priešai prispaudi- 
mu giminingų tautų ir apgyni- 
mui savo locnos šalies Mr. 
Ozols negali nurodyt* nei vie- 
no atstikimo, kur lietuvių elgi- 
mąsi butų buvęs neteisingas 
sulvg latvių, ar kokių kitų tau- 

tų buvusių Lietuvos valdy- 
mu. 

"Ką nekurie lietuvių, kaip 
lyginai nekurie vadovaujančių 
latvių, tvirtina yra tas, kad 
kadangi abidvi tautos yra prak- 
tiškai tos pačios rasės ir yra 
panašios savo kalboje, tai butų 
abelna nauda joms abejoms 
suvienyti savo jiegas ir inte- 
resus, idant atremti visas len- 
kų, vokiečių ir rusų pastangas 
įsiveržti i jų šalis. Supranta-- 
ma, jeigu toks susipratimas 
Įvyktų tarp jų, tai lietuviai no- 

rčtų, idant latviai pasiliktų 
taip lygiai laisvi ir neprigul- 
tningi, kaip kad lietuviai patir- 
to trokšta. 

"Vienas lietuvis beveik per- 
daug neatsargiai parašė, kad 
abidvi tautos turėtų turėti sa- 

vo Kongresą Vilniuje, Lietu- 
vos sostinėj, bet jis tuojaus] 
tapo persergėtas tų, kurie ofi- 
cialiu budu atstovauja lietuvių 
neprigttlmybės jucjėj imą. 

"Teisybė yra, kad latviai te- 

legrafiškos žiniuose takiai 
yra vadinami lietuviais. Be- 
abejonės, tas paeina delei blo- 
gos informacijos, ar dalyku 
nežinojimo iš pusės tų, kurie 
tokias žinias' siunčia. Daugely j 
atstikimų jie padarė diktokų 
nesusipratimų ir musų locnuo- 
se reikaluose. 

Suliginimas vienų su kitais. 
"Kiek tas lytisi latvių inte- 

lekto, tai Mr. Ozols, rodos 
pamiršta, ar nežino, kad jie 
yra labai artimi surišti su lie- 
tuviais, ir jeigu pastarieji pa- 
reina, kaip jis sako, iš Himala- 
jų kainų ir kalba panaši j San- 
skritu kalba, tai latviai turėjo 
sekti paskui juos labai artimo- 
mis pėdomis, nes jie paeina iš 
tos pačios rasės, kalba panašia, 
beveik ta pačia kalba. 

".Po Kusijos netikusiu val- 
dymu lietuviams buvo uždraus 
ta teisė spaudos jų locnoje kal- 
boje, o vienok savo apsišvieti- 
me jie daugiaus negu pasek- 
mingai susiligina su latviai, o 

dar daug geriau su lenkais ir 
rusais, kuriu laisvės nebuvo 
suvaržytos ta.p, kaip teisės lie- 
tuvių. 

"Apart to, lietuviai išlaikė 
savo krašto neprigulmybę per 
ištisus šimtmečius, kovoje su- 

laikė vokiečius, lenkus, toto- 
rius ir rusus ir beveik visiem." 
jiems, sulyg jų prašymo, sutei- 

kė valdonus ir įstatymus, ku- 
riais jie didžiavosi savo locno- 
se istorijose. 

"Visa Lenkija ir Rusija šią- 
dien yra pilna amatnikų ir pro- 
fesionalų iš Lietuvos. Savo 
skailliumi latviai laip gi negali 
labai pasekmingai susilyginti 

"Butų gerai, jeigu Mr. O- 
?a<1s pasižiūrėtų atga! j Lietu- 
vos istoriją, ir pažiūrėtų ar 

Lietuva ne valdė išmintingai ir 
gerai latvius ir tautas, kurias 
ji paliuosavo nuo mongolų jun- 
go, arba ten, kur jos vyrai bu- 
vo pakviesti valdyti. 

"Leiskite man dar syk j už- 
tikrinti p. Ozols ir kitus — lat- 

vius, lenkus, rusus ir vokiečius 
—• kad lietuviai neturi tikslo 
valdyti jokio krašto, kur gy- 
ventojai nėra didžiumoje lietu- 
vių tautos. Jų vienatiniu noru 

yra, idant Lietuva butų palikta 
pati sau, ir kad jos šovinistiš- 
ki kaimynai prisilaikytų favo 

locnuose rubežiuose, savo loc- 
nai organizuotose šalyse. Jo- 
kiai kitai tautai Lietuviai ne- 

siunčia tokių širdingų linkėji- 
mų iš priežastes atgavimo lais- 
vės ir neprigulmyKs, kaip kad 
jie siunčiąs juos savo giminai- 
čiams latviams." 

"Vincas Jankus." 
Lietuvių Tautinės Tarybo 

Vic^-Prezidentas. 

PODEKAVONE. 
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Šiuomi širdingai dėkavoju 
už prisintinią kalendoriaus ir 
už "Lietuvos" Dienrašti, kuris 
aplanko manę. kas vakaras, 
pranešdamas žingeidžias nau- 

jienas ir iš viso pasaulio žinias. 
Dienraštis "Lietuva" yra pui- 
kesnis ir smagesnis skaityt už 
visus kitus lietuviškus laikraš- 
čius. 

Vladas Maracas. 
New Philadelphia, Pa. 

* WAR SAVINGS STAMPS 
IS8UED DY THE 

UNITED STATES 
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Paskaita apie Lietuvos Klausimą. 
Pereitą Ketvergį Mildos 

s\rei«**...J Chicagoje, įvy- 
ko S. L. A. 36-tos kuopos ant- 
ra iš eilės paskaita apie Lietu- 
vos klausimą. 

P-nas V. Mišeika atidarė 
susirinkimą, paaiškindamas, 
kad prelegentas, p. C. Kaspu- 
tis, aiškindamas apie Lietuvos 
klausimą, paaiškinus, kaip tau- 
tininkai žiuri Į Lietuvos atei- 
tį. 

P-nas C. Kasputis, išėjęs, 
pasiaiškino, kad jis neprigulįs 
prie jokios partijos, bet kadan- 
gi sulyg jo nuomonės tautie- 
čiai daugiausia darbuojasi del 
Lietuvos Neprigulmybės, tai 
jis tautiečiams simpatizuojąs ir 
juos palaikęs. 

P-nas C. Kasputis taipgi at- 

siprašinėjo publikos, kad del 
stokos laiko negalėjęs prireng- 
ti kaip priderėtų paskaitos, už 
taigi savo išėjima pavadino ne 

prelekcija, bet draugišku pasi- 
kalbėjimu. 

Iš pradžios p. Kasputis 
trumpai perbėgo ta perijoda 
Lietuvos istorijoj, kuomet lie- 
tuviai buvo susijungę su len- 
kais, primindamas, kaip tas 

susijungimas ne Lietuvai bet 
Lenkiiai naudos atnešė, nes / 
lietuviai žymiai prisidėjo prie 
pakėlimo lenkų kultūros. 

Kadangi lenkai nedaleido 
lietuvių valstiečių jaunimui 
pasiekti augštesnio mokslo, tai 
tik carui Alexandrui 11-ram 
nuvertus baudžiava ir Įsteigus 
prie Maskvos Universiteto sti- 
pendijas, lietuvių kaimiečių sū- 

nus pradėjo pasiekti aukštus 
mokslus. Tarp tokių buvę Dr. 
Basanavičius, Dr. Šliupas ir 
kiti. 

Šie vyrai ir pradėjo darbuo- 
tis saviems žmonėms, ne kaip 
senovėje, kad darbavosi, kuo- 
met lietuviai svetimiems tar- 

navę, bet pradėjo darbuotis lie- 
tuviams. 

Paskui gerbiamas kalbėto- 
jas perbėgo Amerikos lietuvių 
pasidarbavimus del Lietuvos 
išliuosavinu-, priimdamas, kad 
"tautiški Amerikos lietuvių 
laikraščiai stovėjo ir sto\i už 
pilna Lietuvos Neprigulmy- 
bę." 

"Taipgi politiška Lietuvos 
Neprigulmybę remia ir kata- 
likų srovė,"—pridėjo kalbėto- 
jas, ir toliaus maž-daug taip 
traukė: 

"Bet broliai socijalistai Lie- 
tuvos Neprigulmy bes neremia. 
Kada Lietuvos neprigulmybės 
klausimas iškilo, tai "Naujie- 
nos," sočijalistų organas juo- 
kėsi iš to. Vietoje prisidėti 
jie, socijalistai visokiais Indais 
kritikavo ir kenkė Lietuvos 
Nepr igulm y bei. Socijalistai 
Lietuvos klausimo visai nerė- 

mė, jie dirba vien "darbinin- 
kų reikalams," bet ir jiems nie- 
ko nenuveikė, nes pats nemo- 

kėjo nei savų kaipo socijalistų 
reikalų perstatyti tarptautiš- 
kame socijalistų susivažiavime 
Stockholme. 

Tautininkas, M. Yčas, tu- 

rėjo važiuoti iš Rusijos, kad 
pranešti apie lietuvius tarptiš- 
kame socijalistų susivažiavi- 
me." 

Kalbėtojas uždrožė ir par- 
tijų vadovams, kurie vietoje 
išliuosavimu Lietuvos rūpintis, 
rūpinosi labiausia savo "aš," 
kad tik atsiekti savo tuščias 
ambicijas. 

Prie pabaigos, užsiminus 
kalbėtojui upie bolševikus; su- 

užė svetainėje delnų plojimai. 
Tas parodė, kokių pažiūrų 
žmonės daugiausia svetainėje 
buvo. 

Kalbėtojas ilgokai aiškino 

'kas tie—bolševikai ir ar jie yra 
Lietuvai reikalingi. 

"Iš ekonomiško atžviįr-' 
svarbiausiu dalyku Lietuvoje 
yra žemės klausimas,—sako p. 
Kasputis. Žemės padalinimą, 
jau buvo pradėjusi Lietuvos 
Valdžia, bet varu įsilaužę 
Lietuvon bolševikai nieko nau- 

jo negali Lietuvos žmonėms 
suteikti. Lietuvoje industrija* 
lių darbininku nėra ir ilgai jų 
nebus, nes žemdirbystė yra 
svarbiausis Lietuvos žmonių 
užsiėmimas. Ant galo taip va- 

dinama "darbininkų diktatū- 
ra," t. y. bolševikiška diktatū- 
ra niekuom nesiskiria nuo ca- 
ro diktatūros, nes yra vis tas 
pats skaudėjimas kas bizunu 
muša: ar raudonas gvardijo- 
kas, ar caro žandaras. 

Apart daugelio užmetimu 
prieš bolševikus, kalbėtojas pa- 
klausė susirinkimo sekančiai: 
"Jeigu bolševikai pripažino vi- 
soms' tautoms apsisprendimą, 
tai kurių biesų jie dabar briau- 
jasi į Lietuva ir kitus kra.^ tus?" Publika tylėjo. KpISė- 
.tojas priminė ir lietuvių silp- 
nybes—ligą, kad savimi neuž- 
sitiki, perdaug rūpinasi sveti- 
mais reikalais kaip-tai: soci- 
jalizmu, bolševizmu ir kito- 

kiais galais, nepaisant to, ar tie 
izmai yra pritaikomi Lietuvo- 
je, ar ne. Ant galo kalbėtojas 
ragino susirinkusius daugiau 
rūpintis Lietuvos reikalais, o 

mažiau reikalais rusų, lenku. 
"Kuomet mę.j turėsime, sa- 

vo namus, tai juos jau žinosi- 
me, kaip Įrengti ir sutvarkyti. 
Kada gausime Lietuvos Ne- 
prigulmybę, tada pas mus pra- 
žydės apšvieta, laisvė ir kultu- 
ra."—Taip p. C. Kasputis už- 
baigė savo prelekciją. 

Po prelekcijai publika buvo 
pakviesta raštu paduoti klau- 
simus. Klausimų buvo dau- 
gybė, bet rimtų klausinių buvo 
visai mažai. Tarp publikos, 
kuri dalyvavo, buvo matyt 
daug bolševizmu užsikrėtusių. 
Gilių minčių jų klausimuose 
nesimatė, užklausimai buvo 
daugiausiai banališki, tai pre- 
legentas juos kapojo, kaip tif\ 
ras kareivis—"right and left.'' 

Tarp daugybes klausinių bu- 
vo ir šioks: 

"Ar ir Karevičius reikalavo 
Lietuvai laisvės, reikalauda- 
mas Lietuvai karaliaus iš vo- 

kiško kraujo?"' 
Atsakymas: 

"Nors su Karevičiaus nuo- 

mone nesutinku, bet esu persi- 
tikrinus, kad Karevičius yra 
daugiau nuveikęs dėl Lietuvos 
laisvės, negru tas, kuris šj klau- 
simą padavė. Karevičius, bū- 
damas lietuvių ir dargi prigu- 
lėdamas beveik prie pirmuti- 
nių lietuvių viskupų patrijotų, 
beabėjo daug pasidarbavo Lie- 
tuvos reikalams.'' 

Tarp daugybės visai vaikiš- 
kų klausimų buvo dar ir šito- 
kis: "Koks yra skirtumas tarp 
tautininko ir Keizerio?" 

Xa, šitas užklaustojas tai 
gavo pamokinimą; jis turbut 
pats gailėjosi paskui, parodęs, 
kaip jo protas dar nedirba. 

Prelegentas atsakęs, kad 
nieko tautininkas su keizeriu 
bendro neturi, apipylė bol-j 
seviką kaip verdančiu van-^ 
deniu. 

Ant klausinių prelegentas 
atsakinėjo aiškiai ir energiš- 
kai. Jeigu ir buvo tokių, ku- 
rie norėjo obstrukcijas sukel- 
ti. tai jiems nebuvo progos. 
Neabejoju, kad ir bolševikai, 
išgirdę tokia paskaita, galėjo 
tautininkais tapti. 

Tas pats. 



i Čigonai 
MUZIKALIŠKA DVIEJŲ 
VEIKSMŲ TRAGEDIJA. 
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Sutaisyta pagal Puškino poemą; naudotasi 

taipgi lenkišku L. B. Nevievski scenizavimu 

Eil£s parašė Skaisgiras 
Muziką—Stasys Šimkus. 

V EIKI AKTI ASMENISs 

KARINA, sena čigonė 
ROTO, vadas, jos pasisavintas sunus 

GRAFAS GARIJA, savininkas apielinkes, 
pavogtojo ROTO brolis 

ERA, vado pati 
ORIJO, jaunas čigonas. 

Čigonai, čigonės. 

VEIKSMAS 1. 

(Pagirys Čigonų šėtros). 
CHORAS: 

Linksmai kiekvieną 
Praleidžia dieną, 
Žirgelius šyvus glamonėja, 
Nei laukų aria, 
Nei piauja šioną, 
Tik po ęiružę jodinėja. 

Laisvi, kai paukšteliai 
Po miškus, 

Greiti, kai ziukeliai 
Po laukus; 

Narsus, kai ereliai 
Kalnuose, 

Meilus, kai svajonė 
Sapnuose.— 

Tai čigonėliai, 
Tai raitelėliai, 
Giružių tai gyventojėliai. 
Ar tai kelionėj, 
Ar po gireles, 
Linksmai dainuoja sau daineles. 

Ar lietus lija, 
Ar šalna krinta, 
Čigonas prie visko priorato. 
Iš ko gyvena, 
Ir kuo jis minta— 
Tai nieks nežino, nieks nemato. 

Ar juoda varnelė 
„Pagiryj, 

Ar balta žąselė 
Pagiryj, 

Ar greita oškelė 
Miškuose, 

Ar tyki vištelė 
Namuose— 

Vis-vien čigonai, 
Miškų valdonui: 
Jis šaudo, gaudo vikriai, greitai. 
Giružėn neša, 
Plunksneles peša, 

^ Ir valgo, geria, dainuoja. 
ROTO: 

Ei, šėtras anžiurėt, šviesą užgesint! 
Visus žirgus supančiot! 
E—ei, čigonai! Ko laukiat? 
Oi laikas, jau laikas ilsėtis. 

CHORAS: 
Linksmai kiekvieną 
Praleidžia dieną: 
Žirgelius šyvus glamonėja. 
Nei laukų aria, 
Nei ojauja šieną, 
Tik po giružę jodinėja * 

Laisvi, kai paukšteliai 
Po miškus, 

Greiti, kai zuikeliai 
Po laukus; 

Narsus, kai ereliai 
Kalnuose, 

Meilus, kai svajonė 
Sapnuose.— 

Tai čigonėliai, 
Tai raitelėliai, 
Giružiu tai gyvento:ėliai. 
Ar tai kelionėj, 
Ar po gireles— 
Linksmai dainuoja sau daineles. 

KARINA (supdama lopšį dainuoja): 
(C i (jonai išsiskirsto pasilieka karina ir O rijo) 

Miegok mano balandėli, 
Jau atėjo sutema, 
Liuliu, oi liutiu, 
Jau atėjo sutema. 

Supa tave motinėlė 
jr Ašarėles braukdama, 

Liuliu, oi liūliu. 
Ašarėles braukdama. 

Čigonėliu augsi, augsi, 
Sau žirgelį auginsi, 
Liuliu, oi liuliu, 
Sau žirgelį auginsi, 

Daug vargelių tu sulauksi, 
Sau dalelės nerasi, 
Liulu, oi liuliu, 
Sau dalelės nerasi. 

| ORI JO: Motin Karina, n r netėmijai, kad mū- 

sų vadas Roto labai atsimainęs? Rodos, 
kad pasislėpsę net girtuokliauti pradeda. 

KARINA: Ot, kaip pasiklos—taip išmiegos. 
ORI JO: Taip tai kalbi, motin Karina? O ar 

negalėtum kuo jam pagelbėti ? Nes kartais 
tai gali išeiti visai blogai. 

KARINA (rūkydama pypkę): Šunį burtais 
neįveiksi. Taip bus kaip lemta. 

ORIJO: O ar žinai, motin Karina, kad Era jo 
nemyli ? J i jo net neapkenčia ?! 

KARINA: Et, tai paprastai kaip kiekviena 
mergaitė. Kaip pripras, tai atsiras kas 
nors dar ir daugiau negu toji meilė. O 
teisybę pasakius, jeigu meilės pas juos nė- 
ra, tai ir jokie vaistai nepagelbės. Tame 
padėti gali tik viena.... mirtis. 

ORIJO: Mirtis?... (Klaupia šale jus). Oi mo- 
tin Karina, tai padaryk ką nors, kad aš 
numirčiau... (Dainuoja): 

Sunku man gyventi ir skausmus ken- 

tėti, 
Nieks manęs ne'tjaučia; nieks negal* 

padėti. 
Norėčiau pabėgti nuo visu vargelių; 
Norėčiau užmigti po medžio lapeliu: 
Kad vėjalis pustų, lapeliai šnibždėtų, 
Ir man apie meilę miegančiam kalbėtų. 

(Padainavęs valandėlę tyli; matyti ken- 
kia). Motina Karina, arba padaryk, kad 
aš j negalėčiau nei žiūrėti Oi motin. 
kaip skauda širdį! ^(Deda galvą ant jos 
heliu). 

KARINA: I-a tu kalbi, Orijo? Tu įnirti nori? 
Ha, ha, ha 

ORIJO (pakilęs): Motin, nesijuok. Tavo juo- 
kas man širdį žeidžia. Turėtum mane su- 

prasti. Juk mylėjai—gi kada nors? 
KARINA: Et, ką čia apie meilę kalbėti. Mei- 

lę kalbėti. Meilė, tai seni plepalai, nei i 
galva man tai neateina. 

ORIJO: O savo sunaus, ar niekad nemylėjai? 
KARINA: Tai tik taip kalbama. Juk žinai, 

kad Roto ne mano sunus. Aš iį pavogiau... 
Jo gislose teka ne čigonų kraujas. Užtat 
tai ir traukia ji pas savuosius. 

ORIJO: Tai leisk jį, motin, tegul shu eina pas 
juos, pas savus. O Era man atiduok. Juk 
žinai, motin, Karina, kaip aš kenčiu, kai] 
sunku man pasaulyj gyventi.... 

KARINA: Ra tu kalbi? Juk žinai—Era yra 
Roto pati, o 

ORIJO (perkirsdamas): Bet anksčiau, ar ve 

liau, i j turi buti mano!... 

Scena 2. 

ERA (girdėjus paskutinę jų kalbą, iššoka iš 
'iičmcdčio, dainuoja): 
Ne del tavęs, bernužėli 
Jauna, graži išbujojau, 
Oi ne tu tai, čigonėli 
Mane jauną pavyliojai. 

Už giružės yra kitas, 
Jį aš myliu ir mylėsiu, 
Kas naktelė, kas tamsioji, 
Per giružę jį lydėsiu. 

Ne del tavęs, bernužėli 
Jauna, graži išbujojau, 
Oi ne tu tai, čigonėli 
Mane jauną pavyliojai. 
(KARINA išcina) 

ORIJO: Žinau, žinau ką tokį myli. i >et pa ta-1 
riu: buk atsargesnė, nes Roto rusttts.... O 
tu juk ne ponaičiui pora. Gali džiaugtis, 
gali mylėti, bet atsimink, kad Roto—tavo 
-tvyras. Kaip jis tai sužinos—vienas iš ju- 

... .dviejų nuo šios žemės turės pasitraukti. 
ERA: Tylėk tu šunie! Laikyk liežuvį sukan- 

dęs, nes kitaip.... štai šitą paragausi (rodo 
kinžalą). 

Scena 3 

[ROTO: (i n eina) Kas per ginčai? [Pamato] 
Eros rankoje kinžalu). Kas tai? Norite! 
žudyties? J.auk man iš akių šunsnukiai!! 
(Orijo išeina. Roto sėdasi, ant kelmo). 

ERA (pati sau): Tas gyvatė turi perilgą lie- 
žuvį. Šunų giminė bjauri! Tur but už- 
matė mane, kai buvau po palociaus langu. 
( Kiek palūkėjus). Oi kaip jis gražus, ko- 
kis geras ir meilus! Netoks, kai šis žaltys, 
girtuoklis. Vien žiūrėtum j jį ir žiūrėtum.. 

ROTO (nugirdęs paskutinius žodžius): Į Ką-gi tokio, Era matai, akd iki šiol ne- 

gali atsidžiaugti? j 
ERA (lyg sugauta): Mačiau.... mačiau palo- 

ciuje ant sienos kybantį gražų paveikslą. 
ROTO: Tr taip jis tau patiko? Hm,.. Rodos 

čionai galėtum džiaugtis gyvu paveikslu 
(rodo į kūdikį). 

ERA: Nulxxlus esi. Nekalbėk daugiau nieko, 
o eik greičiau gult ir palik mane vieną. 

R()T() (atsidusęs): Kas-gi tau yra, Era? l'a- 
skutin'u laiku tu vis nori buti v iena. (Eina 
prie jos artyn). 

ERA: Ir dabar norėčiau pasilikti vienui-viena. 
J Palik mane ir... eik geriau gult. 

(Toliaus bu&) 

William Wrigfey, chicagietis, kurs nupirko sal$ Caiifornijoj, su visu salos 
turtu. Ant paveikslo yra ir minėta sala. 

NESUTIKIMAI ARTINASI 
GALOP. 

Tautinė Taryba išrinko at 
stovauti Washingtę>ne pp. B. 
K. Balutį ir Vinikaitį. P-as 
Balutis priimtų tą vietą tik- 
tai su išlyga, kad turi buti 
pertraukti srioviniai besivai 
dijimia, nes kitaip esą ne- 

galimas bendras darbas Wa 
shingtone. Tas klausimas už 
sitęsė, bet pagaliaus katali- 
kų Am. Liet. Taryba tai ap- 
svarstė ir priėmė p. Balučio 
sąlygas, bet dar pastatyda- 
mi savo antrą sąlygą. Ge- 
rai informuotas tame klau- 
sime "Garsas" rašo apie tai 
sekančiai: 

T. Norui ir Dr. J. šliu- 
pui apleidus Ameriką, tau 
tininkai nebet'ėko savų at- 
stovų Washingtone. Tau- 
tininkų Taryba pakvietė 
juos atstovauti Amerikos 
sostinėje p. R. Balutį ii 
p. Viniką. P-as Balutis 
pastatė išly£aš: a) apie 
bendrą pripažinimą sky- 
rium išrinktųjų pilcloma- 
jin komitetan narių ir b) 
apie paliovimą partijinės 
kovos tarp abiejų pakrai- 
pų laikraščių. Tame daly- 
ke irgi išnešta rezoliuci- 
ja: 

"Tautininkų partijos 
dvi oficialiai praneštosios 
sąlygos: a) apie bendrą 
pripažinimą skyrium iš- j 
rinktųjų pildomajin komi- j 
tetan narių ir b) ap.;e pa- 
liovimą partijinės kovos 
tarp abiejų pakraipų laikj 
raščių, tapo pripažintas; i 
bet katalikų laikraščiai 
pradės pildyti armisticiją 
tada, kada tautininkų laik 

raščiai, rašiusieji prieš 
Amerikos lietuvių delega- 
tus Europon, viešai ir aiš- 
kiai apskelbs, kad pada- 
lytieji tiems delegatams 
užmetimai neturėjo užtek 
tinų pamatų." 

JUOKAI 
SUNKUS PADĖJIMAS. 

ATEITYJE. 
Vienas sportas ant llalsted 

stryto atsikreipė j čebatii valy- 
toją liepdamas jam "miklynyti 
čcverykus. 

Čebatų valytojas ilgai apžiu 
r i nejo čcverykus ir pagaliu:; 
tarė: 

— Ar ir didįjį kojos piršta 
taip, pat nušvaksuoti ? 

SVARBI PRIEŽASTIS. 
Teisėjas. — Tamista gyveni 

tiktai vagystėmis. Kodėl nepr.- 
bandytum dirbti 

Kaltininkas.. —• Matote, aš 
esų labai pripratęs. 

INTELIGENTIŠKAS PASI- 
KALBĖJIMAS CH3CAG0J 

—Gut moliu, Daktare? Kain 
f ilinate ? 

— Orait, liktai įšalti suke- 
činau. 

Na tai einam hotclin. 
— Coman. 
Tai nauja lietuviška kalba. 

LINKSMAS VODEVILIUS. 
— Kodėl vakarykščias vade- 

vilius nebuvo užbaigtas. 
— Dėlto, kad sufleris taip 

sunkiai užmigo, kad negalima 
buvo prižadinti. 

SUMANI. 
i — AŠ apskritai su savo vy- 
ru susipykstu tiktai prieš dide- 
les šventes, kuomet negalima į- 
tilpti į teatrus ir prisieina na- 
mie sėdėti. 

LAIKE PASIMATYMO. 
— Jonuk,, — aš tau viską 

nfitlųpsiu savo jaunystę, savo 

"^yveniirĄ, savo' turtą ir visa 
>a\v. T5et tu galėtum nors bis 
•:į pauderio palikti ant mano 

reido. 

— Tu mano saulele ! 
— Jei tu tuomi nori primin* 

i, kad ant saulės yra plėtmai, 
tai aš tuojau važiuoju pas ma- 

mą, 

MUZiKALIO RECENZAN- 
TO SVAJONE. 

— Bravo! Jus ištikro užsipel 
uote didžiausia pagodonę, nes 

esate geriausias truboriris ani 

smuiko, bet šitą solo reikėtų 
griežti ant keturių rankų, o iųs 
panele norėdamos sudainuoti 
aria i; "Margaritos" visiškai 
pamiršote pasakuoti liežuvi sa- 

kais. (jėda! Žiūrėkite pas trom 

bonistą nutruko stygos. Vis- 
kas atsitinka! Na dabar sudai- 
nuokite kupletus iš Fausto vie- 
na ranka! 

PAUŽA. 
Barzdaskuis. — Ar neliepsi- 

te uždėti ant veido brangios: 
mostie«? 

Kostumeris. — Gerai, gali 
uždėti. Vis vien aš. i- čionai ei- 
siu } pi r'į praustis. 

ATMINK! 
— Atmink. Mariute priežo- 

di: 'ikis už aki, dantys už danti 
— T,".u gerai tai]) kalbėti, nes j 

(u turi stiklinę aki ir netikrus 
dantis. 

Viena panytėlė nuo Morgan' 
gatvės sapnuose pradėjo pa- 
sakoti. 

Kokia nelaimė, kad męs su 

; Rauluku belakiojant ant zapa- 
jpailno negalėjome kitur pasi- 
bučiuoti, kaip tik nulėkę Į Nia- 

1 gar a Folso rukus. 
I Aug-čiau pakilti neįstengė. 

AMERIKONIZUOTO LIE- 
TUVIO LAIsKAE BRO- 

LIUI LIETUVON. 
Mylimas brolau:— 

Pranešu tau, kad orc.it, ko ir 
tau geidžiu iš širdies. AŠ ;//r 

mufinait i naujus rir-imis dėl- 
to, kad permainiau Jčiab i, kur 
moka didesnę pėdę. Čia kol sic 
ko neva, tol vis bizi ir m ergai- 
v.io gali sugriepti. Jei gausiu 
pisvorki, ka'n bosas žadėjo, tai 
susipyksiu su f urmanu- Užsidir 
bes vasarą, važiuosiu i kaitrą. 

AŠ jau puikiai apsitaisiau: 
nusipirkau siutą ir naujus J/im 
šus. Po velyki] manau vesti ge-i 
r,-i merginą ir kaip tik apsive-1 
51111, tai paimsime minus, 
ir greitai prisiųsme iums savo' 
bikčerius. Tuom tarpu bus' 
bcol 

1 

i 
Gudbay ir likite sveiki 

Jūsų brolis 
Maikl Šmitas. 

MEDŽIOTOJAS. 
— Kaip gi tamista jai i med- 

žioti su tokiais tinginiais šuni- 
nis ? 

— Nugi aš zuikius pagaunu 
■uolankumu. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši 
ruiosc, išleistuose Amc.rTuos Ka 
ės Departamento WashinfTtonc 
andame .sekančias .lietuviškas 
Pravardes pn*' ^btas: 

Fatžmijirras. Imame ti) 
tas pravardes, kurios yra neabe 
lotinai lietuviškos, axba kurtos 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurlt 
pasiduoda kariumenžj, art>a laike 
f!Si.-traci.io3, savo pravarde:", gū 

"siu/' arba eu "wicz," ant galo, 
y; a panašus j lenkus ir jų męs 
negalimo atskirri; todėl tankiau- 
siai (.okių ir nepaduodamo. Lie- 
tuviai privalo savo pravarde lai- 
ka .užsiregistravimo, arba jau ir 
kariumenėj, paduot; \letou "eki' 
—"ska3," vieton ''\vicz"—"vičius," ] 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski* < 

privalo paduoti "Rutkauskas," vle-1 
ton "Jicewicz"—"Jacevičius." Tuo- i 
met bns lengv juon payintl. 

vS u 1* a š u o s.e v.a.s.a.r.i.o 
26 d. P19. 

Paul J. JTaskas, iš Chicagos 
general cjiliverv (antrašo ne- 

paduoda)—sunkiai sužeistas. 

.S u r a s u o s.c v.a.s.a.r.i.o 
27 d. 19!9. 

Icjncits Szadcziuias, iš Chi- 
cagos, 4937 Marsbfield ave.— 

sugryžo prie tarnystos. Pir- 
miau, buvo pranešta, kad pra- 
puolė laike mūšio. 

John Klimu, saržantas (gal 
Klimas) iš Chieago 1420 S. 
."lst, Court.—sužeistas laipsnis 
nepažymėtas. 

SicĮihoi Bajor, (gal Bajo- 
ras) iŠ Chicago, 1656\Vest 18- 
tas place.—lengvai sužeistas. 

[ AMERIKOS RAUDONA- 
SIS KRYŽIUS. 

Amerikos Raudon jo Kry- 
žiaus per dieną ir naktį, atviras 
klubas ir krautuvėlė (canteen) 
Bordeaux mieste kareiviams, 
dabar vienoje didžiųjų apsisto- 
jimo vietų Prancūzijoje, patin- 
ka geriau, pareinantiems Ame- 
rikos kareiviams, negu miesto 
trukšmas ir šviesos. Per viena 
tik mėnesį apsilankė ir pietavo 
net 43,000 kareivių. 

įstaiga turi užėmus tris di- 
delius barakus—du klubui ir 
miegojimui, kame telpa 100 
vyrų kas naktį, ir trečią krau- 
tuvėlei. Visi klubo privalumai 
suteikiami kareiviams, lau- 
kiantiems traukinių ir laivų, o 

krautuvėlė, taip populariška, 
kad reikia dvylikos moterų, 
dirbančių trijose permainose, 
po aštuonias valandas kasdie- 
ną, kad tinkami patarnauti 
vaiky nams, kurie atsilanko čia 
įvairiais dienos laikais. 

Bordeaux armijos viršin1'"- 
kai labai džiaugias klubo ir 
krautuvėlės darbais, ir sako, 
iog įstaiga suteikia, pageidau- 
jamas aplinkybės apsilankan- 
tiems. 

Pa j ieškau Antano Česnos, 
paeina iš Balčių sodos, Vai- 
nutos parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. Pirma gyveno 
Chicagoje, ant 18-os gatvės. 
13 metų kaip jau persisky- 
rime. Meldžiu jo paties, 
ar kas jį žino, pranešti man 

Antanas Kreki s, 
1331 Victoria St., 

Waukegan, III. 

Parsiduoda kampinis gro- 
crey ir market namas, su vi- 
sais tavorais ir įtaisymais. 
Klauskitės po No. 6601 S. 
Hermitage A ve., Chicago. 

SCENOS MYLĖTOJU ATYDAI 

"Aukso Veršis" 
Nauja vieno veiksmo komedija, šis ve{ 
kalelis leMgvas perstatyti, juokingas {p 
gera mintis. 35 pusi. Kaina 15c. Tc.ipgi 
mano krau/uvėje randasi ir kitokių į- 
va:rių lietuviškų knygų ::::::: 

M. J. DAMIJONAITIS 
SOI W. 33rd St. Chicago, 111. 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu« 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 
puikia pastata, taipgi $12 vertės 
rekordų mokėjusių $200 Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsfi bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
iioniis iki 4 valandai. 

WESTERN STORAGE 
23io Harrison St. CHcago 

O'iio Telefonu Bou'ertrd 160 

DR. M. T. StrlKoriS 
lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
li 57 w. 4 7th st 

Ofiio V«k» o J: 1 rrta iki. 3 po pl: 7 tk! 8 vikirt 
NUeliiau nu) 8 ryto iki 2 p pieta. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Telefonas feeley 420 

T eatras 
3 138-42 S. HalstedSt 

Pr®^('.cdi 7 valandą k&j> vikmui 
^uk»to:ai ir oedilJoau 2 r«J. po piety 

deniai 15c 
Viršui 10c 

Cia pr;rokuojaiC9. įr kares mokesįj 



VIETINES ŽINIOS 
CHICAGO REIKALAUJA 

SEIMO. 
Vakar vakare, 2 kovo \Vod- 

man'o svetainėje, prie 33 gat- 
vės j vyko Chicagos draugijų 
konefrencija.' Dalyvavo vir- 
saus 100 atstovų nuo 53 orga- 
ni/acijįj. 

Konferencija vienbalsiai iš- 
nešė rezoliuciją, kad visuotinas 
reimas būtinai *uri buti nušauk 
ras net tame atsitikime, iei vie- 
na ar kita taryba nepritartų. 
Taigi išreikšta pageidavimas,, 
kad šiuomi kartu tokis seimai 

įvyktų Clicagoje. 
Sekančiame numeryje prane 

šime plačiau ir išspausdinsime 
priimtųjų rezoliucijų tekstą. 

BRIDGEPORTIEČIAI REI- 
KALAUJA SEIMO. 

Illinojaus Lietuvių Pašaipi-i 
nis Kliubas kovo 1 d. turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Prano P. Dalkaus svetainėje, 
prie 3301 S. Morgan gatvės. 

Apsvr.rsčius savo kliubo rei- 
kalus ir priėjus prie naujų rei- 
kalų, buvo pakeltas klausimai 
kas-link seimo. Po apsvarsti- 
mui pasirodė, jog visi nariai 
neatbūtinai reikalauja šaukimo 
seimo. Pirmininkui Jonui Bi- 
janskui leidus perbalsuoti, pa- 
sirodė, jog visi kliubiečiai vien- 
balsiai nutarė, jog seimas yra 
reikalingas; taipgi nutarė, kad 
Visuotinas Seimas butų šau- 
kiamas Chicagoej. Taipgi liko- 
si išrinkta delegacija į Giica- 
gos draugijų konefrenajį iš 
sekančių ypatų: Jono Martin- 
kaus, Jono Gaubo ir Jono Dim- 
Šos. 

Šio kliubo nariai yra visi 
darbštus vyrai. Kliubas yra tur 

tingas pinigiškai ir skaitlus na- 

rių siekia apie 300. Susirinki- 
mus laiko kas pirmą subatą 
viršininėtoj vietoj. 

Jonas Bijanskas, Pirm. 
Antanas J. Lazauskas, Rašt. 

3337 S. Wa1»!ace Stret. 

NU50VE LIETUVį KAR- 
CIAMNINKĄ. 

Priežastis Pabranginimas 
Degtinės. 

Praeitos pėtnyčios naktį at- 

sitiko užmušimas žmogaus dėl 

penkių centų. 
Sulyg mačiusiu atsitikimą, 

istorija užmušėjystes yra se- 

kanti : 
Vyras vardu John Bovvman 

gyvenantis prie 6113 Kilpat- 
rick avenue, kuris anot polici- 
jos pranešimo jau buvęs pir- 
miau kelis kartus areštuotas 
už mažesnius prasižengimus, 
įėjo j Petro Rėklio saliuną, 
prie 3538 So Halsted gatvės, 
ir pareikalavo "raudonos aku- 
tės" t. y. degtinės. 

Reklis padėjęs bonką degti- 
nės ant baro. Bovvman, įsipylęs 
degtinės j stiklelį, padėjo 15 
:entij ant baro. 

Rėkli s išsyk abejojo, bet pa 
;męs pinigus buk sekančiai pa- 
sakęs: "'Šiuom syk:u užteks, 
tet atmyk, kad degtinė dabar 
cainoja 20 centŲ. Uždėjus mo- 

sčius ant degtinės aš ir kiti 
tarčiamninkai esame priversti 
oabrangnti degtinę. Nuo šios 
'dienos ir tu turėsi mokėti po 20 
;entų už išsigėrimą. 

Sulyg liudininko papasagoji- 
no policijai, tas vyras tada iš- 
sitraukė revolverį ir peršovė 
Rėklį tiesiog į smilkinį; po to 

ižmuŠėjas išbėgo. Atvažiavus 

'igonbučio vežimui, Reklis jau 
)Uvo numiręs. 

Bowman buvo suareštuo- 
hs apie 1-mą vaizdą išlipus 
.am iš gatvekaric ^ie pat jo 
iiamų. Prie šovimo jis neprisi- 
pažino. 

[ SUNAUDOKIME SAVO 
DVASIOS SPĖKAS. 

Bctėmijant lietuviu gyveni- 
mą, ypač čionai Amerikoje ga- 
lima neklystant pastebėti, kad 
musų visuomenė nesinaudoja 
iš savo dvasios spėkų. Kiekvie- 
nos tautos savistovybę palaiko 
maž-daug dvi spėkose: dvasine 
ir fiziška. Apie fizišką spėką 
neminėsiu, nes dar męs jos be- 
veik ir neturime, t. y. musų ka- 
numenė. Lietuvoje jau ji yra, 
o Amerikoje vos pradeda for- 
maliuotis. 

Bet ką gi pasakysite apie dva 
sinę spėką. Ją męs jau ne nuo 

šiądien turime, bet gaila, kad 
nemokame pats iš tos savo spė- 
kos naudotis. Be dvasinės spė- 
kos negali buti nė kalbos apie 
fizišką spėką. Tautos, nors ir 
mažos kurių dvasinės spėkos 
buvo suorganizuotos, šiądien 
jau turi ir savo fizišką spėką— 
kareivijas, pav.: lenkai, finai, 
čekai ir kiti. Jų dvasinės spėkos 
pirma fiziškos buvo stipriai su 

organizuotos ir jų visuomenė- 
tą savo dvasios spėką mokėda- 
vo ir pati sunaudoti ir kitas tau 
tas savo dvasios taurtis pavai- 
šindavo. 

Taigi ar ne laiaks jau butų 
ir mums pasekti svetimtaučius 
ir pradėti remti svo dvasios šu- 
lus. 

Gal nekartą lietuviui atėjo j 
jalvą, kad męs šiądien tu- 
rėtume tokius Paderevvskius, 
Dvorak'us Carussus ir kitus, 
tai musų Lietuvos Neprigul- 
mybės klausimas kitaip stovė-| 
tu. c 

Taip, žinoma kitaip stovė- 
tų. Bet kas gal sakyti, kad męs 
tokių vyrų neturime? Męs juos 
r.nrime, bet kaip ir pirma sa- 

kiau, kad męs nemokame jais 
naudotis. 

Štai, kad ir paskutiniu laiku, 
jtvažiavo j Chicagą iš Scranton 
Pa. gabus musų daininkas A. 
Sodeika. Jis Chicagoje ir apie- 
linkėse darė koncertus. Kas jo 
koncertais negalėtų gėrėtis, 
kiekvienas girdėjęs jo puikiai 
išlavintą balsą norėtų visada 
jo klausytis. Žinotie, kurie 
dalyvavo jo koncerte ir klau- 
sėsi su didžiausiu pamėgimu. 
Pcraeitą pėtnyčios varką p-as 
A. Sodeika su p-ais Pociais 
suteikė Bridgeportiečims pro- 
įa išklausyti jų puikų ilgoką 
programą. Gaila, kad žmonių 
buvo mažai. Kad viską čia ap- 
rašyti butų permažai vietos. 

Man įsmigo ant visados j at- 

minti P. A. Sodeikos minkšta* 
baritonas. Jis stačiai sužavėjo 
publiką pagiedodamas 'Vai var 

ge, varge" Šimakus kompozi- 
ciją. "Laivynę" Gaunod, j 
Švint aušrelė" A. Pociaus kom' 
poziciją, na ir Toreador Itališ- 
kai, Bizet kompoziciją, tai bu- 
vo bent ko klausytis! Paskui la 
bai jausmingai padajnvo p-ni 
O. Pociene ir p. A. Sodeik du 
duetus: "Plaukė sau laivelis", 
Šimkaus ir Valio vaulužė, Pet- 
rausko kompozicijų. 

Na, daugybė ir kitų buvo gra 
žiausių kompozicijų, žmogus 
klausiai ir gėrėjaisi dvasioss 
turtais musų brolių lietuvų. 

Ant galo prž^'o prie paskuti- 
nio ant programo numerio: 
Kvarteto iš Rigoletto VeVdi. 
Manau sau, tai mano nuo se- 

nai numylėtas kompozitorius. 
(Padainavo jį kuopuikiausiai p. 
,0. Pocienė, p-lė A. Pestinin- 
kaitė pp. T. Kudirka ir A. So- 

į deika. » 

Išeidamas iš koncerto sakai 
į savo draugui, taip jučiuosi da- 

| bar, kaip iš dangaus iškritęs. 
Parėjus namo maniau sau 

turime muzikus, kuriais kitos 

tautos galėtų pasidžiaugti, jei- 
gu jos juos girdėtų ir žinotų, 
kad męs juos turime. 

Kaip butų kiekvienam lietu- 
viui smagu net ir iš Victrolos 
išgirsti p. A. Sodeikos puikų 
baritoną. Tas nesunku butų pa 
daryti, reika, kad tik mūsų vi- 
suomenė nuo "Victor" grama- 
fonų kompanijos pareikalautų, 
o p. A. Sodeika aš manau su 

mielu noru visuomenei ̂ patar- 
nautų. 

Toki dalykai daug, labai 
daug prigelbėtų atsistoti musų 
tautai ant kojų. 

Butų geismą, kad p. Sodei- 
ka sudainuotų musų visų kom- 
pozitorių veikalus. 

Taigi sunaudokime savo dva 
sios spėkas! Tas pats. 

SVEČIAI. 
Pereitą subatą Chicagoje 

atsilankė pp. Jonas Savickis ir 
Antanas Petravičius iš Han- 
cock. Čionai surado savo gimi- 
nes p. K. Mascliuną. J;e yra 
"Lietuvos" dienraščio skaity- 
tojai ir šėrininkai. 

į Prie progos atsilankė mus re- 

dakcijoje ir papasakojo apie gy 
venimą ant farmų. P-s J. Sa- 
vickis pirko ukę nuo Liberty 
Land and Investment Compa- 
ny (lietuvių kompanija) apie- 
linkėse Poundor miestelio Wis. 
valstijoje. Jis linki, kad lietu- 
vių kuodidesnis skaitlius apsi- 
sėstų ant ūkių, nes tai ge~iau- 
sias yra gyvenimas. 

RAŽANCAVOS BALIUS. 
Subatos vakare 1 kovo Ra- 

žančavos draugyste buvo su- 

rengusi šokius Šv. Jurgio para- 
pijos svetainėje. Žmonių buvo 
susirinkę gana daug, nes tai 

užgavėnes. Viskas ramiai tęsė- 
si, tik vėliau įėjo keletas vaikė- 
zų, kurie nemandagiai elgėsi. 
Paprašyta jų nusiimti kepures, 
— atsisakė, pareikalauta išeiti 
lauk — atsisakė. Tuomet spe- 
cialis parapijos policistas įssi- 

traukė revolverį ir grąsino šo- 
vimu. Motcrįs išsigando, kliks 

mas, vaikų verkimas. Paga- 
liaus vaikėzai likosi išstumti 
lankan. Reporteris. 

ILLINOIS PAŠELPINIO 
KLIUBG SUSIRINKIMAS. 

Kovo 1 d. minimas kliubas 

turėjo savo susirinkimą svetai-, 
nčje ant kampo 33-čios ir Mor-j 
gan gatvių, tarp kito ko kliubie-Į 
čiai apsvarstė apskritai lietu- 
vių reikalus ir vienbalsiai nu- 

tarė, kad butų sušauktas Visuo 
tinas Amerikos Lietuvių Sei- 
mas. Kliubiečiai rūpinasi letu- 

vių reikalais ne tik žodžiu, bet 
ir darbu. Reporteris 

GRŪMOJA TEISMU. 
Viename lietuvių name ant 

Emerald ave. prie 33-čios gat- 
vės vienas vyras prie savo pač 
tos dėžutės padėjo tokį laišką: 
'Begėdžiai, nevogkite mano 

laikraščių o jei neklausysite, 
tai busiu priverstas teisman 

kreiptis, nes man laikraščiai 

yra brangus ir mano apmokėti" 
Ir apskritai Chicagoje gana 
tankiai pasitaiko, kad zun laik- 
raščiai ir žmonės kaltina pir- 
miausiai pačtą, paskui išleistu- 
ves, o vienok dažniausiai kas 
nors pasisavina jų laikraščius 
atgabentus į namus. Refort. 

IŠ CICERO, ILL. 
Reikalauja Seime. 

Vasario 25-tą dieną, Drau- 

erijŲ Sąryšis laikč savo susi- 

rinkimą. Tarp kit-ko kalbėta 
ir apie Visuotino Seimo rei- 

kalingumą. Pasirodė visokių 
nuomonių. Vienas jaunikai- 
tis smarkiai rėže, buk seimo 

apart tautininkų niekas jo ne- 

reikalaująs. Tautininkai ne- 

I turėdami čsa su kuom užlaiky- 

ti savų atstovų, tai jie norį su- 

vienyti savo fondą su musu 
° 

Tautos fondu ir t. t. 
t Tai mat kokių žmonių ran- 

dasi, tokiems vienybe žmonių 
išrodo baisiu daiktu. 

Visgi kas link reikalingu- 
mo Seimo palikta nuspręsti 
Draugijoms. Jos turėtu savo 

nusprendimą tuojaus viešai 
paskelbti. 

T e i siu (Kis Delegatas. 

BELAISVIS JIEŠKO 
BROLIO. 

"Lietuvos" Redakcija gavo 
laiškelį nuo Jono Palilionio, 
patekusio vokiečių nelaisvėn. 
Jis j ieško savo brolio Chicago- 
je- 

Šiai laiškelis, kuris buvo ra- 

šytas ir išsiųstas iš Vokietijos 
rugpjūčio 23 d/ 1918 m., tai- 

gi dar ilgai prieš karės pabai- 
ga:' 

"Pajieškau SaVo brolio Kon- 
stanto Palilionio, kurs pirmiau 
gyveno Čikagoj Oakley ir 23 
PI. No. 2334. Siunčiu širdin- 
gą pasveikinimą ir pranešu, 
kad aš, "Jonas Palilionis, esu 

nelaisvėj Vokietijoj; motina ir 
seselės gyvena ant vietos svei- 
kos. Meldžiu suteikti žinią, 
arba bent atsakyti ant: Litaui- 
sches Comitee in Kriegsgefan- 
ęenentages Cassel Deutsch- 
and, arba ant: Karolina Pali- 
ionis in D. Žudžie Gend Bez. 
Gut. Barklojne, Kreis Ponie- 
wicz. Litaucn." 

ATSAKYMAS TMD. 22 
KUOPAI. 

Patėmijau "Lietuvos" No. 
49 TMD. 22ros kuopos Cen- 
tro Valdybai papeikimą, 
buk tai pastaroji ignoruo- 
janti minėtos kuopos nutari 
mus ir jos narius, nes ne- 

duodanti atsakymų į jai pa- 
siųstus laiškus. Atsakyda- 
mas į šį užm$tirpą, galiu 
tiek pranetši, kad nuo mi- 
nėtos kuopos, per' Dr. A. Zi- 
montą, aplaikiau tik vieną 
laišką,—ne daugiau, nors 

įtarime paminėta "laiškai." 
Minėtą laišką, sųlyg TMD. 
Prezidento, Br.:, Zimonto, 
įsakymo, pasiunčiau per Vai 
dybos narius krivūlės keliu. 
Kiiomet jis sugrįž pas ma- 

ne, pranešiu visos organiza- 
cijos žiniai, per musų orga- 
ną, "Vienybę Lietuvninkų" 
Manau, šiuomi minėta kuo- 
pa bus užganėdinta. 

M. Stapulionis, 
TMD. C. Sekr. 

UNIJISTŲ KARE EINA. 
Nauja darbininkų '"šovikų" 

karė, kokia prieš aštuonis me- 

tus buvo vėl prasidėjo. 
Užvakar išsiaiškino, kad 

šaudimas, kurs iškilo prieš ke- 
lias dienas Chicagos "journey- 
men" Pluniberių unijos susirin- 
kime prie 365 West Madison 
gatvės tai buvo tiktai pradžia 
karės, kuri buvisi atydžiai su- 

plianuota pradėti pasipriešini- 
mo kampaniją. Nors iki šiam 
laikui tik 4-ris Unijistu^ suras- 

ta sužestus, bet policija mani) 

surasta dar apie pusę tuzino su- 

žeistų. 
Dabar išsiaiškino, kad ši ka- 

rė kilo iš priežasties aštrių su- 

sirėmimų tarp pačių unijstų. 
Anot unijos vadovų praneši- 
mo dar gali pasikartoti šaudy- 
mas ir dar gal buti užmušėjis 
tės. 

Bijo sukilimų. 
Policija sužinojo, kad pana- 

šus krizis esąs ir kitose darbi- 

ninkų organizacijose. Darbi- 
ninkai neužsigančdina savo 

kontroliuojančių vadovų valdy- 
mo budu ir galima sulaukti aš- 

trių susirėmimų. 
Policijos viršininkas Garri- 

ty žada imtis visokių priemo- 
nių, kad tik" nepasikartotų jau 

PARENOTAS PER 

DRAUGYSTĘ SVENTOS PETRONĖLĖS 
Užgavėnių vakare, Utarninke, Kovo-March 4,1919 

SV. JURGIO PARARIJOS SVETAINEJE 
32ras Place ir Aubnrn Avenuo 

Pradžia 7 valandą vakare Tikietas 3Fc Ypatai 

Visi, kurie atsilankys ant šio baliaus, 
GAUS DYKAI SIDABRO, nes tai yra 
sidabrinis balius. Kito tokio baliaus nė- 
ra buvę. Visi urmu ant šio baliaus, kaip 
visuomet, taip ir ant šio baliaus, komi- 
tetas užtikrina visiems atsilankiusiems 
gerus laikus. Nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti. KOMITETAS 

syki buvusi Chicagoej darbi- 
ninku kare, kuri tik užmušė j is- 
temis užsibaigė. 

Nori didesnių algų. 
Sulyg policijos pranešimu 

visi maištininkai esą susideda 
iš darbininkų, kurie dirba prie 
valdžios kontraktų. Daugumą 
jų dirba Fort Sheridan ir Great 
Lakęs jūreivių storyje. Jie esą 
neužganėdinti su Simon O'Don 
ncll ir plumgerių unijos virši- 
ninkai:, kad tie neprigelbėja 
jiems gauti trumpesnes darbo 
valandas ir didesnes algos.- 

SUSIPAŽINO, ĮSIMYLĖJO 
IR APSIVEDE Į 14 DIENŲ. 

Juodu susiėjo subatoje. Įsi- 
mylėjo sekantį nedėldienį. Pa- 
nedėlį jiedu išsiėmė aps i vedimo 
laisnį. 

Utarninke apsivedė. 
Tie karštuoliai buvo: May- 

nard A. Cravėn jūreivis iš 
Great Lakęs ir Miss Marie Bo- 
leken iš Zion City. 

Kuipidas į keturias dienas su 

jais apsidirbęs sekančiai: 
Miss Boleken atvažiavo į 

VVaukegan subatos vakare 
Belaukdama stotyje einan- 

čio traukinio Į Zion City ji už- 
sisakė sau kavos puoduką pire 
užkandžiu otalo. 

Is kur nekur Craven įėjo ir 
jis užsisakė užkandį. 
Karšta kava sutarpino jų šal- 
tumą kaipo nepažįstamų ir juo- 
du apsimainė keliais žodžiais. 
Paskui juodu nutarė pamatyti 
krutamu paveikslų filmą 
"gražybės ir žmogiškų patrau- 
kime;," vietinis čcat/as tokius 

paveikslus tuosyk garsinęs. Tie 
paveikslai paskatino juodų prie 
meiles. 

Nedeldienį jie nuėjo į ^eno- 
shą ir praleido dieną. 

Panedėlj jie sugryžo į Wau- 
kegan ir išsiėmė apsivedimo 
"laisnį." 

Užvakar juodu susijieškojo) 
Leo F. Farmer \Vaukegano ap- 

sivedimų teisėją ir po kelių ma- 

giškų žodžių jeidu tapo vyras j 
su motere surišti amžinu mote- 

rystės ryšiu. 
Marie turi 18-kos metų am 

žiaas, o jaunavedys vos 21-mų 
metų. Jo namai randasi Cleve- 
land'e. Jis prigelbėjo laivynui 
išlošti karę, o laivynas prigebė- 
jo jam išlošti pačią, nes jūrei- 
vio uniforma tokiuose atsitiki- 
muose daug gelbėja. 

IŠRINKO CHICAGOS MO- 
KYKLOMS SUPERIN 

TENDENTĄ 
Jau nuo kelių mėnesių^ kaip 

Piliečių Patriamoji komisija 
renka Chicagos mokykloms pa- 
stovų superintendentą. Pasku- 
tiniu laiku jai pasisekė tokį su- 

rasti. 
Komisija vakar pasiūlė Chi- 

cagos mokyklų Tarybai už pas- 
tovų miesto mokyklų superin- 
tendentą garsingą visoje šalyje 
mokslinčių ir veikėją viešųjų 
mokyklų srytyje Charles E. 

Chadsey iš Detroit, Mich.. Al- 
ga jam skiriama $18,000 Į me- 

tus. 

Dabartinj superintendentą 
Peter A. Mortensoną komisija 
pasiūlė už pagelbininką nau- 

jam superintendentui. Jo alga 
pasiliksianti ta pati t. y. $12, 
000 , metus. 

Dr. Chadsey 'dabar užima 

vietą mokyklų superintedento 
Detroit, Mieli, Jis gauna tenai 
$12,000 algos metus. 

SVAIGINANTIEJI IR NE* 
SVAIGINANTIEJI GERI- 

~ 

MAI PABRANGO. 
Penkcentiniai stiklai alaus 

i; penkiolika eentiniai stikleliai 
degtinės atgyveno savo dienas. 

Nuo užvakarykščios dienos 
Stiklas alaus kainuoja 10 cen- 

t'1, o stiklelis degtinės 25 cen- 

tai. Par 'avėjai nesvaiginan- 
čių gėrynių užvakar gavo s e- 

kenčius įsakymus: 
"Ant visų minkštų t. y. be 

alkoholio gėrimų, kaip tai: 
"Ice creams," "ice creams so-! 
da," "sundaes ir kitokiu pana-, 
šių valgių arba gėrimų parda- 
vinėjimų taip vadinamuose 
soda foutanų pardavyklose ar- 

ba arti jų panašaus "biznio" įs- 
taigose turi b'uti imamas mo- 

kestis 1 centas nuo kiekvienos 
10 centinės sumos užmokėtos 
už gėrymą, kartu arba dalimis. 

Nors gėrimai ir pabrango, 
bet mes vis dar turime pilną 
ežerą tyraus vandenėlio. 

TRAUKINIS UŽMUŠĖ BU- 
VUSI POLICISTĄ. 

Chicago and Oak Park ek- 
vatorius, traukinis važiuoda- 
mas pro Kenihvorth avenue ir 
South bulvarą Oak parke už- 
vakar naktį mirtinai sužeidė 
PatrickąRiley 64 metų amžiaus 
buvusi polic'stą gyvenusi prie 
51 Ouick avenue. 

Senukas tuojaus pasimirė 
West Suburban ligonbutyje. 
Sulyg motormono pasakojimo 
Riley mėginęs pereiti skersai 

gelžkelį ties skersgatviu ir bu- 
vo sužeistas. 

VYRAS UŽPUOLĖ 12-OS 
METŲ MERGAITĘ. 

Mrs. Mary Roland gyvenan- 
ti prie 3329 W. 3-čios gatves 
pranešė policiai, kad užvakar 
nežinomas vyras apie 28 metų 
amžiaus ir 180 svarų sunkumo 

užpuolė jos saldainių krautu- 

vėje ant 12-tos metų amžiau jos 
dukters Elzbietos "/Mvdamas ją 
išgėdinti. 

fft5TER 5TSTEli J \1" " 
-. < i- 1.1 "" v 

Męs mokiname šj puikų, gerai 
apsimokantį p matą j trumpę lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cuttirg School 

J. F. KASNICKA, 
118 N. LaSalle St., 4 augštas 

(Prieš City Hali) 

Pradek Naujus Metus su tobulu aidi) :» 

gijimu, taip. kad aieko nipraleistumei per r 
sus metus, kas tau gali buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių 'r 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
regyste prašalinama, pasitarkite su manim, 
rtlel tinar' kur kitur. Egzamlnacija DYKAI. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland A ve., Chicag~> 
Kampas 18tcs Gatves. 

3čioi iubos, virš Platt'o aptiekus. Ttmyklte 
< tnano paraJ^ 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vii. Ti 

Dr, Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2ii 1 MarshalI Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki D vakare 

Tel. Lavvndale 660 
gyvenimas: 

Tel. ąockvvell 1681 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodant ir vi» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principal 
6205 S. Halstcd St, 1850 Wells St 

p j 

K, M1CHAL0WSKI 
DAKTARAS 

w 0PTIKA3 

f Egzaminuoja akla 
^lr priskiria akinius 

Didolis sandelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.EV 

PKon. A.-mlta,a 3209 ^Tnuo 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/" NAS CHIRURGAS 

1328 MILWAUKEE AVE, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABU21Ų PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai, bet męs gvaraiituojame Tamstai sučė- 

dymą, 60 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki *50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant ordorio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

NauJ..s ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.S0: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarai9 iki 9 vai. Subatomis esti 

atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedėldienlais—iki 9 vai. vakaro. 

PUIKUS 

Užgavėnių Vakaras 
SURENGTAS 

SLA. Pašelpinių 3 Draugijų 
Utarn., Kovo-March 4,1919 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd P!. 

Pradžia 6:00 val. vak. Įžanga 25c. ypatai 
ir kares taksai. 

Širdingai kviečiame visus atsilankyti, 
KOMITETAS. 
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