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Bavarija valdo Sovietai. 
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Lenkija vel Kariaus. 
Turkijai atims spėką. 

Vokietijos bausane 120 bilioaių. 

TARYBOS VAlDYS 
BAVARIJĄ. 

Munich, kovo 3 d.—Ka- 
reivi ų ir Darbininkų Kon- 
gresas 234 balsais prieš 70 
atmetė įnešimą, kurs skam- 
ba sekančiai: 

"Yra apšaukiama socialis 
tiška tarybų respublika, Įsta 
tymdavystės ir išpildančioji 
gale yra tiesioginiai darbi- 
ninkų rankose per jų atsto- 
vus darbininkų, sodiečių ir 
kareivių tarybose." 

Ir buvo priimta didele di- 
džiuma balsų sekanti rezo- 

liucija: 
"Susirinkimas kareivių ir 

darbininkų tarybų sutveria 
laikiną tarybą laisvos Ba-1 
varijos valstijos. Išpildo- 
masai komitetas dabos ša- 
lies reikalus, išpildomasai 
komitetas susidedąs iš tris- 
dešimts trijų narių, kurių pa 
skyrimas gali but atšauktas | 
per šalies tar oą. Komite-j 
tas išsirinks i savo tarpo 
^valdybą iš septynių ypatų 
vedimui šalies reikalų." 

Busimoji laisvos Bavari- 
^ jos konstitucija bus paruoš- 

ta per laikiną valdžią ir iš- 
piluantįjį komitetą veikiant 
jiems bendrai. Galutinas 
konstitucijos užtvirtinimas 
bus pavesta žmonėms. 
I Kareivių ir darbininkų 
kotfgresas išrinks naują mi- 
nisteriją ir taipgi bus suda- 
ryta sekcija apšvietimui mi- 
mių. Nauja ministerija bus 
atsakomybėje prieš Centra- 
>linį Komitetą ir laikinąją 
aalies tarybą. 

LENKIJA KARIAUS SU 
UKRAJINA. 

Varšav*., kovo 3 d. Ta- 
rybos tarp lenkų ir ukraji- 
niečių, kur dalyvavo ir tal- 
kininkų komisija, nuėjo nie- 
kais. Rasta negalimu su- 

taikinti abi kovojančių pusi 
< ir atnaujinimas musių yra 

galimas bile laiku. 
Padarewskis užreiškęs, 

kad lenkai pritaria Tautų 
Lygai, bet jie organizuosią 
armiją, kad įvedus tvarką 
šalyje, ypač parubežiuose. 

VOKIEČIAI KARIAUS SU 
LENKAIS. 

Posen, kovo 2 d. (suvė- 
linta). Vokiečiai, po trijų 
J ienų sulyginamai ramaus 

užsilaikymo, užatakavo len- 
kus visame vokiečių-lenkų 
fronte. j _ 

į NUŠLUOS TURKIJOS 
IMPERIJĄ. 

Paryžius, kovo 3 d.—Tai- 
! kos Konferencijos komisija, 
gvildenimui Grekijos klau- 
simo, ilgai svarstė apie liki- 
mą Turkijos imperijos ir pa- 
dėjimą Mažosios Azijos. 

Generalis plianas link li- 
kimo Turkijos jau užgirtas 
per komisiją. Sulyg jo Kon 
stantinopolis ir Bosforo ir 
Dardanelių siaurumos taptų 
tarptautine nuosavybe. Vi- 
sos tautos, buvusios po Tur- 
kijos valdžia; bus paliuosuo 
tos iš-po Turkijos. 

Pakraščiai Mažosios Azi- 
jos ir su žymiu miestu Smyr 
ną manoma pavesti Greki- 
jai. Gi Turkiją sudarytų 
nedidelis plotas Mažojoj i 

Azijoj. 

120 BILIJONŲ ATSTA- i 
TYMUI. 

Paryžius, kovo 3 d. Ka- 
vas agentūra praneša, kad 
Taikos Konferencijos komi- 
sija reikale atbudavojimo 
nuteriotų šalių rekomenduo- 
ja, kad vokiečiai ir jų tal- 
kininkai privalo išmokėti 
$120,000^000 idant galima 
butų tinkamai atstatyti nu- 
teriotas šalis. 

Gi Francuzijos padavadi- 
jimas šiame reikale yra toks, 
kad $5,000,000,000 butų iš- 
mokėti tuojaus ar tai auk- 
su, ar prekėmis, ar kitų ša- 
lių (ne voKiškų) vertingo- 
mis popieromis; likusioji sr. 

ma, kad but išmokėta bėgy- 
je 25 ar 35 metų. 

PRAMONĖS-DARBG 
SUSIVAŽIAVIMAS. 

W&8hington, kovo 3 d. — 

Valstijų gubernatoriai ir di- 
desnių miestų majorai susi- 
rinko Washingtonan, kad 
dalyvavus Baltamjame Na- 
me konferencijoje, kur bus 
gvildenama pramonės ir dar 
bo reikalai. Konferenciją 
atidarė prezidentas Wilson. 

Dvidešimts vienas guber- 
natorius priėmė pakvietimą 
dalyvauti šioj konferencijoj 
ir, tikimasi, kad dvidešimts 
keturi gubernatoriai turės sa 
vo įgaliotinius. Gi miestų 
majorų žada dalyvauti net 
111 ir apie 34 turės savus 

įgaliotinus. 
čios konferencijos tikslu 

yra suderinti visų valdinin- 
kų veikimą, kad pagerinus 
busimą šalies pramonę, ir 
kad užbėgus bedarbėms, ku 
rios laike susitvarkymo ga- 
,lėtų atsitikti. 

Beda su taksomis, 

Mama Tėvui: Seni, a s eni! Eik gult. Tu šitų taksų neisfigeriuosi ir iki rytui. Tėvas : Vvdll, turiu jas iš f lw*eriuoti iki kovo 15 dienai.. j 

SOVIETAI PRIPAŽINTA 
VOKIETIJOJE. 

Berlinas, kovo 3 d. —Vo- 
kietijos valdžia vakar dali- 
nai pr t,ažino sovietų syste- 
mą Vokietijoje. 

Kad užbėgus vis besididi- 
nančiam pavojui visuotino 
streiko ir besiartinančiai re- 

voliucijai visoje šalyje, ka- 
binetas išleido proklamaci- 
ją, pavedant ekonomišką iš- 
dirbysčių kontrolę į sovietų 
rankas, bet sykiu pabriežė, 
kad darantieji betvarkę bus 
skaudžiai baudžiami. 

Darbininkai neužganėdin 
ti tokiu patvarkinimu ir gru 
moja visuotinu streiku bė- 
gyje sąvaitės, kada, girdi, 
dabartinė vaidžia bus nu- 

versta, gi valdžia pereis į 
darbininkų. rankas. Berline 
patroliai padvigubinti. 

PALIUOSUOTU KAREI- 
VIŲ REIKALE. 

Washington, D. C. Kovo 
1. Prezidentas užtvirtino bi- 
lių, kad paliuosuotiems ka- 
reivaims palikti jų unifor- 
mą ant visados, bet už trijų 
mėnesių po jų paliuosavimo 
uniformą galės dėvėti tik 
specialiuose atsitikimuose. 
Paliuosuotam kareiviui yra 
mokama po 5c nuo mylios 
keleivinių, t. y. kelionei nuo 

punkto paliuosavimo iki na- 

BOLŠEVIKU VIRŠININ- 
KAS SUGAUTAS 

KLASTOJ. 
Washington, D. C., kovo 

3 d. Iš Helsingforso pra- 
i nešama, kad Strijevsky, bol 
j ševikų maisto diktatorius Pe 
trograde, sugautas klastavi- 
me. Jis net yra paliuosuo- 
tas iš urėdo, nes klasta, su-' 
lyg pranešime, siekia net 

50,000,000 rublių. Toliau, 
pranešimas priduria, kad 
Strijevsky buvo suareštuo- 
tas, bet pabėgo is kalėjimo. 

OMSKE BIJOMASI MO- 
NARCHISTU. 

*• 

Omsk, vasario 23 d. (su- 
vėlinta). Ministerių taryba 
Omsko valdžios išdirbinė ja 
plianą umam sušaukimui vi- 
suotino susirinkimo. Admi- 
rolas Kolčak pranešė, kad 
visur žmonės, pritaria dabar 
esančiai tvarkai. 

Gi paskirų veikimą gene- 
rolo Semenovo, Čitos dis- 
trikte, Omsko ministerių ta- 
ryba skaito beverčiu ir ne- 

pageidaujamu. Ypač nupei- 
kiama gen. Semenovo per- 
leidimas įvairių koncesijų ir 
privilegijų svetimžemiams. 

Prie to Omsko valdžios 
viršininkai pripažįsta, kad 
šalyje yra nemaža^ šalinin- 
kų už sugrąžinimą monar- 

chijos. Gi atsižvelgiant į 
dabartines Rusijos betvar- 
kes. monarchistų jrdėjimas 
turėtų didesnes ar mažesnes 
pasekmes, kas butų nauju 
smugiu rusų tautai. 

VOKIETIJOJE NEAPKEN- 
ČIAMA AMERIKONŲ. 
v\ «• r\ -r • 

nerimas, kovu o u. —j-»ai- 

ke demonstracijos dėl su- 

grįžimo Vokietijos kariume- 
nės iš rytinės Afrikos, buvo 
pastebėta neapykanta prieš 
amerikonus ir francuzus. Mi 
nia pamačiusi Amerikos afi 
cierą, sėdintį viešbučio lan- 
ge, pradėjo grąsinti kumš- 
čiomis. Toks pats buvo at- 
sinešimas link francuzų afi- 
cieriaus, buvusio tame pat 
viešbutyje. Vėliau kariume 
nė išsitiesė linija prie- vieš- 
bučio, kad sustabdžius toli- 
mesnius grumojimus. 

Priėmimas buvusio Vokie 
tijos komanduotojo Afriko-I 
je genenlo von Lettow 
Voorbeck auikta sulyg seno 

Vokietijos papročio, su se- 

nomis Vokietijos vėliavo- 
mis; gi nauja Vokietijos res 

publikos vėliava retai kur 
buvo matytis. 

TELEFONAS PER 
VANUENYĄ. 

Londonas, kovo 3 d.—Bu 
vo daromi bandymai su nau 

jai sutvarkytu typu be vieli- 
nio telefono tarp Londono 
ir New Yorko. Yra viltis, 
kad už kelių sąvaičių be- 
vielinio telefono veikimas 
tarp šių dviejų pasaulio mie 
stų milžinų galutinai susi- 
tvarkys. 

Kompanija tikisi, kad 
trumpoje ateityje bevieliniai 
telefonai bus vartojami vi- 
sose moderniškose įstaigose 
jų naminiuose reikaluose. 
Galop daeis lig to, kad te- 
lefono aparatą bus galima 
nešiotis ir juo naudotis ke- 
lionėje. 

RUSAI GERINASI JAPO- 
NAMS. 

Pekinas, kovo 2 (suvėlin- 
ta). Charbine ir Urgoje, 
kaip sužinota iš patikėtinų 
šaltinių, eina derybos tarp 
rusų ir japonų. Ten taria- 
masi, kad perleidus Japoni- 
jai tam tikras Rusijos tie- 
sas ir privilegijas, kurias iki 
šiol Rusija turėjo dalyje 
Mongolijos. 

APVALDĖ SPARTAKUS, I 
BE SUVIO. 

Cologne, kovo 3 d. —Dus- 
seldorffe, kur radikalai pir- 
miau kontroliavo miestą, da 
bar jie buvo prašalinti be 
jokio šūvio. Valdiška ka- 
riumenė inėjus miestan su- 

arešfavo Majorą Schmid- 
chens, spartakų diktatorių ir 
nuginklavo jojo pasekėjus. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėje. 

Šiądien kiek šalčiau ir ga- 
li buti sniego. 

Saulėtekis 6:19; Saulėlei- 
dis 5:43. Mėnulis nesileis 
8:35 vakare. 

Lietuvos Klausimas Paryžiuje. 
• *H* 

Ką menamai mano Francuzija ir ^^lija. 
Mastauskas už defensyvį alliansą su Lenkija. 

# 

Olšausko delegacija sugrąžinta Lietuvon. 
Amerikiečiai suspenduoja savo atstovų {galiojimus. 

Lietuvių Informacijos Biuras "VVashingtone prisiun- 
čia sekantį pranešimą, kuriame telpa daug svarbių 
žinių apie Lietuvos reikalus: 

Taikos konferencijai besi 
tęsiant ir įvairių tautų klau- 
simams riškėjant, Lietuvos 
ateitis irgi kaskart geriaus 
aiškėja. Iš užrubežinių pre- 
sos pranešimų matosi, kad 
lenkai dar tebenaudoja vi- 
sokių priemonių Lietuvos pa 
glemžimui, lenkų kariume- 
nė tebesiveržia Lietuvon po 
priedanga ją nuo bolševikų 
^inti, nežiūrint to, kad tai- 
gos konferencija persergėjo 
ją nuo svetimų teritorijų už 
amimo. Žemiaus paduoda- 
me laiškus pp. Pakšto ir 
Mastausko, kurie gerokai nu 

švbs, kaip Anglijoj ir Fran- 
cuzijoj žiūrima į Lietuvos 
klausimą,—suprantama tas 
yra dėlei lenkų diplomatinių 
intrigų. 

P-as Pakštas rašo sekan-j 
čiai: "'Lietuvių Informacijos 
Biuras Lauzannoje užsida- 
rys nuo sausio 24 d". Vieton 
jo atsidarys Lietuvos val- 
diškas Biuras Berne, Šveica- 
ru sostinėje. Jame dirbs 
Valstijos sMrti žmonės. Ku- 
nigas Dobužis ir aš irgi esa- 
me užprašyti tame Biure dar 
buotis. 

"Kun. Dobužis bandė gau 
ti pasportą Paryžiun. Fran- 
cuzijos atstovai pasakė, kad 
jiems neparanku lietuvius 
Paryžiun leisti; vėliau ""ban- 
dė važiuoti Londonan—ang 
lai sako. jog Londone nie- 
ko svarbaus dabar nėra,— 
.prdi, važiuok Į Paryžių. 

"Rimti žmonės mums pra 
neša, jog Francuzijon va- 

žiuojant lietuvis turi pasira- 
šyti, kad jis neagituos prieš 
sutvėrimą Didžios Lenkijos, 
tada esą lenkai jį leidžia 
Paryžiun. 

"Prancūzijos ir Anglijos 
užsilaikymas visai neaiškus 
buvo. Tik Prezidentui Wil- 
sonui Francuzijon pribuvus, 
francuzai aiškiau pasisako 
nesutinką su Wilsono 14 
punktu. Aiškinama, buk 
Anglijai netinka jūrių liuo- 
sybė, o abiem (Anglijai ir 
Francuzijai, lenkų Įkalbėta) 
buk netinka mažųjų tautų 
(ypač Lietuvos) neprigulmy' 
bė. 

"Iš patikėtinų šaltinių pa- 
tyriame, kad Anglija ir Fran 
cuzija turi projektą Lietuvą 
prie Lenkijos prijungti. Fi- 
nansinis ir ekonominis gyve 
ni\nas turėtų buti bendrai 
tvarkomas. Kaip Supranta- 
ma, tas užtikrintų lenkų aris 
įtokratinj viešpatavimą Lie- 

jtuvoje. Armija turėtų buti 
viena, kad lietuviai neturėtų 

i spėkos maišto prieš savo pri 
i spaudėjus pakelti. 

"Duok, Dieve, kad ši liud 
na žinia butų neteisinga, bet 
visi apsireiškimai politikos 
gyvenime ją kaip tik patvir- 
tina ir visą Lietuvišką krau- 
ją šaukia kryžiaus karėn už 
Šventos musų žemės liuosy- 
bę. 

"Prieš lenkų impel'ijalis- 
tiškus apetitas jau dabar lie 
tuviai-amerikiečiai priva! d 
kovon stoti, ir tai visi: pra- 
dedant katalikais, baigiant 
socialistais. Juk visiems ly- 
gus pavojus. Lenkai-katali- 
kai išpažįsta "lenkišką tikė- 
jimą." kurin norės ir Lie- 
:uvą "atversti." Lenkai-so- 
cialistai—vien 4 dėl mados, 
ties socializmas yra madoje. 
O diduma lenkų tautos va- 

clų buvo ir bus autokratai ir 
šovinistai,—žodžiu endekai. 
Prijungi j 3 prie Lenkijos švie 
šesnę ir pažangesnę Lietuvą* 
priešlenkiška revoliucija Lie 
tuvoj nepasibaigs. O laisvi 
Lietuvos piliečiai jau dabar 
turi pradėti kovą spaudoje 
ir nuo estrados prieš gręsian 
tį lenkišką pavojų. 

''Privalu musų visuomenei 
žinoti, kad Lenkijos 3vas tie 
sia savo sp°rnus ne vien ant 
Lietuvos, bet ir ant Latvijos, 
Baitgudijos, dalies Ukraji- 
nos ir Cecilijos. 

"Lietuviai Amerikiečiai, 
kol dar nevėlu, turi atida- 
lyti pasauliui akis ir paro- 
dyti, kur baigaisi Lenkijos 
ryba. Lenkų aristokratai 
įkalbėjo Vakarų Europai, 
mažai apie Rytus nusima- 
nančiai, kad Lietuva ir Len- 
kija viena nedalinama. 

"Budus veikimo jau pa- 
tįs Amerikos Lietuviai pasi- 
rinks. Tik reikia šventan 
liuosybės darban pašaukti 
visus lietuvius: pirkliai, pra 
monininkai, kunigai, laik- 
raštininkai, minios, orato- 
riai ir kasyklų darbininkai, 
—visi ir visur, protu ir pi- 
nigais, privalo susijungti vie 
non galingon audron ir nu- 
šluoti Tautos pavojų. 

"Vyrai, nesivėlinkime! Da 
bar kulturingu budu daug 
dar galima padaryti, o jei 
susivėlinsime, daug kraujo 
turėsime pralieti, kol prabo- 
čių šalelę iš vergijos išva- 
duosime. 

"Lietuviai, musų kaulais 
paspringo dvigalvis Rusijos 
aras, pasprings ir Lenkijos 
ponai. 

"Piliečiai! Lietuva mus 
šaukia civilizacijos ir liuo- 
sybės darban. Eikime jos 
gelbėti su drąsa, pasišven- 
timu ir neišsemiama ištver- 
me!" 

(Toliaus bus Rytoj). 



G. Mye-s. 

Bolševikų "Industriaie Valdžia" 
Vertė Ona. 

(Tąsa). 

Milijonai bc darbo. 

"Milijonai darbininkų netu- 

ri darl>o. Dideli skaičiai žmo- 

nių su >ėgo j miestus, tečiaus ir 

dauguma iš jų sugrįžo prie sa- 

vo žemės sklypelio arba nuėjo 
pas žemės turinčius gimines, 
idant galėtų šiek-'iek užsidirb- 
ti. Apie 75 nuošimtis gyvento- 
jų apleido Petrogradą ir apie 
40 nuošimčių susidedant iš iš- 

silavinusių ir neišslavinusių 
darbininkų ir inteligentų, ap- 
leido Maskva. £ 

"Štai paduodu vieną pavyz- 
dį darbininkų upo. Incidentas 
įvyko Michelson'o dirbtuvei. 
Maskvoje, pereitą liepos mė- 

nesį. Leninąs ir Trockis čia 
pribuvo su tikslu paerzinti dar- 
bininkus, kurie buvo sušaukti 
j susirinikimą. Trockis pradėjo 
žmeižti buržuazija, reikalauda- 
mas, kad su jais dar žiauriam 
elgtųsi. Čia vienas darbininkas 
perkirto jam kalbą, sakydamas ; 
"Męs jau atėmėm nuo jų dirb- 
tuves, bet kas mums i' to? Jie 
nieko neturi, ir męs nieko ne- 

turim." Pasidarė didelis sumi- 
šimas. Tada Leninas atsisto- 

jo kalbėti. Su dideliu įnirtimu 
tūlas darbininkas sušuko: "Męs 
neturėjome nei kąsnio duonos 
per dvi dienas. Pasakyk, pone 
Lenin ar ryt gausime duonos? 
Jei taip, tai gali kalbėti; o jei 
ne, — tai neaklbėk!" Leninas, 
žinoma, prižadėjo duonos ir 

jam buvo pavelyta Kalbėti. Ant 
rytojaus darbininkai gavo rei- 
kalaujamos duonos. 

"Maskvoje pereitą birželio 

mėnesj pasklido gandas, buk 
Leninas* ketinąs atsisakyti nur> 

valdymo funkcijų ir varyti po- 

žeminę propagandą. Jisai it 
kiti bolševikų vadai nusprendė, 
kad jų bandymams jau užten- 
ka, tečiaus tūli kraštutiniai ele- 
mentai ant to nesutiko ir, žino- 
iria, jų noras paėmė vir.su/' 

Kitas amerikonas, kuris tu- 

ri didelę įtekmę tūloje organi- 
zacijoje, kurios tikslas yra šel- 

pimas Rusijos žmonių, turėjo 
nepaprasta progą gauti tiesio- 

ginių informacijų apie nuoti- 
kius Rusijoje. Jisai sako: 

Pavergimas darbininku. 
''Rusijos darbininkai skiria- 

si j lvi klesas: Pirmon priklau- 
so tie, kurie yra tikri bolševi- 

kai, o antron — tikrieji rusų 
darbininkai. Pirmoji klesa <pa- 
sigančdina bent kuomi, kas pa- 
laiko jų vespatavimą ant pro- 
letariato Palaikymui jų spe- 
k( h (vadinamai) bolševikams 

reikalinga, taip sakant, mašina. 

Savęs palaikymui jie yra pri- 
versti aprūpinti pusėtiną da'į 
darbininkų, [bolševikų valdžia 

apmoka didesnę dalį jų išlaidų. 
Antroji klcsa yra darbinin- 

kai, kurie nėra bolševikais, te- 

čiaus palaikymui savo ir savo 

šeimynų gyvasčių ir gavimui 
maisto jie remia bolševikus ir 
sutinka dirbti pagal bolševikų 
nustatytų išlygų. 

"Tie darbininkai aiškiai ma- 

to, kad jie yra vartojami kaipo 
įrankiai bolševikų galės (vieš- 
patavimo) palaikymui ir. kad 

taip dalykams einant, prišakv- 
je matosi vieti prapultis. Tie 
darbininkai stengiasi, iŠ pas- 
kutinio".. ištrukti iš industriji- 
nių centru ir apsigyventi kai- 

muose, toliau nuo bolševikiško 
terrorizmo. 

"Kitais žodžiais, didesne da- 
lis rusu darbininkų — apie 80 
nuošimtis — yra anti bolševi- 

ku priešai. 

"Jie mato, kad dabartinis p j 

dėjimas yra tiktai liglaikinio, 
vienok jie bijosi pasipriešinti 
už tai, kad bolševikai valdu gin 
klus ir maistą. 

"Męs turime tikrus darody- 
mus nu6 vyru gyvenančiu Ru- 
sijoje, ir žinančių, kacl darbi- 
ninkai, kurie dirba bolševikų 
kontroliuojamose dirbtuvėse, 
pasiima ir parduoda savo nau-l 
dai dirbtuvėse padarytus daik- 
tus. Bolševikų valdžia užlaiko 
dirbtuves, užmoka darbinin- 
kams, o darbininkai privatiškai 
ir savo naudai parduoda paga- 
mintus daiktus. 

"Dalyse, kur valdo bolševi- 
kai, viešpatauja didžiausia in- 
dustrialė betvarkės suirutė." 

Minios paraka perkama. 
A. J. Sack, viršininkas Rusų 

Informacijos Biuro Suvieni- 
.ose Valsti jose, apipiešia indus- 
trijos stovi, po bolševikų val- 
lžia, sekančiai: 

"Dirbtuvių sutvarkyme ne- 

atkreipta jokios domos i valdi- 
ininkų tinkamumą. Bolševikų 
valdžia turėjo tiesiog su j ieško- 
ti ar sutverti vietas bei darbą 
savo pasekėjams, idant gaut j 
minios paramą. Vyrai, be jo- 
kio techniško išsilavinimo, bu- 
vo paskirti dirbtuvių viršinin- 
kais. Gana tankiai dirbtuvės 
viršininkai parduodavo gryną 
(neišdirbtą) medegą, sutrum- 

pino darbo valandas ir pakėlė 
algas, kur kas augščiau, negu 
dirbtuvės ineigos t. y., už kiek 
d'.rbtuvėje darbų išdirbama, 
arba kiek už išdirbtus daiktus 
buvo galima gauti. Darbinin- 
kai, kriminalistų paakštinami, 
sunaikndavo dirbtuvių maši- 
nerijas. Pasekmė to buvo ta, 
kad nemažai dirbtuvių reikėjo 
uždaryti; tik tos dirbtuvės pa- 
siliko atdaros, kuriu viršinin- 

c 

kai davė bolševikams kyšius, 
[s kitos pusės —r tokiems vir- 
•įninkams daleista imti kiek 
jiems patinka" už daiktus; taip- 
gi jiems pavelita darbininkus 
'^naudoti kiek galima. Vos ke- 
ltas dirbtuvių tedirba ir tai 

|į«o trį=; ar keturias valandas j 
dieną. * 

Idant šį klausima nepersta- 
! tytl vienpusiškai aš atsilnkiaii 
i bolševikų centrą, New Yorke, 
ir paprašiau jų, kad jie man 

paaiškintų savo poziciją šiame 
dalyke. Čion man buvo įduota 
kopija stenografiškai raportuo- 
tos prakalbos prof. Jurgio V. 
Lomonosov'o, kuris laikė pra- 
kalba Madison Snuare Garden, 
Xe\v Yorke, birežlio 11, 1918 
m. Nors prof. Lomonosav s 

sakosi neesąs bolševiku, vienok 
* ° 

jisai kalbėjo dcl "Russian So- 
viet Recognition Lcague," kuri 
ruri savo siekiu prašyti bolesvi- 
kų valdžios pripažinimo. Štai 
keletą ištraukų iŠ jo kalbos: 

rcrbolsez 'ikiski prisi pačiai mat. 

"Ar tai ne faktas, kad dabar- 
inės Rusijos spėka remiasi ne 

ant bolševikų, bet ant sovie- 
ų." Š-iądien didžiuma sovietuo- 
se gali buti lx>lsevikai. Rytoj 
ą'ali viršų paimti socialištai-re- 
voliucioniėriai arba net ir Juo- 
dašimčiai.'' 

"Pagal is įvairių šaltinių 
ateinančių žinių žemė yra/da- 
linama tarpe kaimiečių, o tokie 
dalykai, kurių negalima pada- 
linti, pav.: knygynai, dailos 
produkcija, Iftiržujų auginami 
gyvuliai ir net žemdirbystes 
Įrankiai yra sunaikinami." 

(Toliaus bus). 

APIE DIENRAŠČIUS. 
Ar Dienrasiis Tarnauja ; 

Skaitytojams, ar Skaitytojai 
Dienraščiui? i 

Chicagoje, Town of Lake 
kolionijoje susitvėrė Susivie 
nijimas Lietuviškų Organi- 
zacijų. 

Susivienijimo tikslas yra, 
kacl sutraukti i krūvą visas 
tos kolionijos draugijas, ku- 
lių čion randasi apie 5 ar 6 
dešimtis, gi susivienijus, kad 
butų galima pasekmingiau 
darbuotis Lietuvių vietos ir 
visuomenės reikalais, ypatin 
gai, kad galima butų pasek- 
mingiau šiame laike iiv ant | 
t.oliaus darbuoties Lietuvos, 
musų tėvynės reikalais. Prie 
šio susivienijimo buvo ir yra 
kviečiamos visos Lietuviu 
Organizacijos, neatsižvel- 
giant jųjų narių skaitlingu- 
mo, ar turtingumo, neatsi- 
žvelgiant j jųjų vidujini dar 1 

bavimąsi, nepaisant kas prie 
jų prikaluso, katalikai, tau- 
tininkai, ar net ir socialistai, 
taipgi neatsižvelgiant, kuo- 
mi jos užsiima, ligonių pa- 
gelba, ar idėjos reikalais. 
Abelnai visos draugijos, kuo 
pos ir kliubai, kaip jas ne- 

užvardinsim. Darbas gana 
gražiai eina, iki šiol prie šio 
susivienijimo prisidėjo jau 
36 vietinės organizacijos, 
tautiškos ir katalikiškos (ka 
talikiškų daugiau). Valdy- 
ba yra išrinkta ant šių metų 
iš geriausių ir ramiausių vi- 
suomenės veikėjų šioje ko- 
lioi>ijoje (Valdyba daugu- 
moj katalikai). 

1 Dabar prisižiūrėkime, kaip 
musų vietinė lietuvių spau- 
da tiems dalykams pritaria. 
Ant pat pirmo susirinkimo 
buvo išrinkta tik tam laiki- 
nė valdyba; buvo nutarta, 
kad valdyba savo veikimą 
paskelbtų vietos Lietuviu 
dienraščiuose, prašyta val- 
dybos, kad apie susirinki- 
mus praneštų per musų laik 
raščius. Valdyba tai apsi- 
ėmė išpildyti. 

Pradžioj šių metų, sausio 
3 d., turėjo buti metinis su- 
sirinkimas. Laikinoji val- 
dyba parašė straipsneli apie 
susivienijimo mierius i? pra- 
nešė apie busimąjį susirin- 
kimą "Draugo" ir "Lietu- 
vos" redakcijoms, taipgi pri 
siuntė straipsnius ir prašė 
juos patalpinti. 

"Lietuva" patalpino taip, 
kaip buvo rašyta, o "Drau- 
gas" tik pranešė, kada bus 
susirinkimas (ačiu ir už tai) 

Sausio 3 d. š. m. įvyko 
minėtas susirinkimas, buvo 
jau išrinkta pilna valdyba 

i dėl šių metų, išrinkta presos 
komisija, nutarta pareika- 
lauti iš Pildomojo Tarybų 
Komiteto Washingtone tik- 
resnio darbo dėl tėvynės ir 
kad Taryba daugiau duotų 
žinių dėl visuomenės apie 
savo nuveiktus ir veikiamuo 
sius darbius. Likosi Įgaliota 
apie tą darbą presos komi- 
sija, kad pasiųstų Pildomam 
jam Tarybų Komitetui >Wa- 
shingtone laišką vardu Susi- 
vienijimo Lietuviškų Orga- 
nizacijų ant Town of Lake. 

į Nutarta, kad presos komisi- 
| ja apie savo veikimą ir Or- 
ganizacijų veikimą praneš- 
tų vietos laikraščiuose. 

Sekančiame susirinkime 
Komisija išdavė savo rapor- 
tą ; aiškino, kad pasiuntė 

| laišką i Wašhingtoną Tary- 
į bu Komitetui, bet atsakv- 
,mo negavo, apie susirinki- 

jmus buvo pasiųstos kores- 

podenncijos j laikraščius 

"Lietuva" patalpino, bet 
"Drauge" nebuvo. 

Tame pačiame susirinki- 
me kilo klairhnas apie Vi- 
suotinąjį Lietuvių Seimą. 
Draugijų delegatai gana il- 
gai diskusavo ir ant galo 
vienbalsiai nutarė, kad sei- 
mas turi buti. Toliaus kilo 
klausimas kaslink reikalin- 
gumo Lietuviško namo arba 
svetainės, ant Town of Lake, 
apie tą nėra nei kalbos visi 
žino, kad toks namas būti- 
nai reikalingas. Kitos ko- 
lionijos turi nors prie para- 
pijų svetaines, o čia ir tos 
nėra (išėmus mažus kamba- 
rėlius dėl susirinkimų). 

Kada toki svarstymai pra 
dėjo kilti ant susirinkimų, 
tai "Draugas" visai ausis už- 
sikimšo ir nei klausyti nei 
apie tai visuomenei praneš- 
ti nenori. 

Komisija aiškinosi, kad 
buvo "Draugui" pranešę 
tą visą bet viskas turbūt nu- 

ėjo Į gurbą, mat "Draugas" 
vietoj tarnauti visuomenei, 
nori, kad visuomenė jam 
tarnautų ir dar toksai dien- 
raštis sakosi pirmoj vietoj 
stato Lietuvos reikalus. Bet 
aišku kaip diena, kad "Drau 
gui" Lietuvos reikalai visai 
nedaugiau rupi, kaip ir so- 
cialistams ir vieni ir antri 
pirmoj vietoj stato savo par- 
tijų reikalus, o apie Lietuvą 
tegul sau rūpinasi kas nori. 

Lietuvis Katalikas. 
j 

GELBĖKITE LIETUVĄ! 
Baisioji Europos karė jau 

pasibaigė. Bet musų tėvy- 
nės Lietuvos vargai ne tik 
ką nepasibaigė, bet tolyn 
vis eina didyn* ir galo jiems 
nematyt. Jus žinote, kad ka 
rė išnaikino Lietuve o laukus 

Visiems 

"LIETUVOS" 
Skaitytojams 

j Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

| Kitus Suv. Valst. Miestus: 
j Metams $5.00 
J Pusei Metų $3.00 

j Į Kanadą. Metams $7.00 
| jį Kitas Šalis Metams $8.00 

Užsisakydami "Lietuvą" ad 
resuckite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, 1LL. 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

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

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

— 

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

GERBIAMIEJI: V 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau 
4 

siuntinėti dienraštį "Lietuvą" per met. 

Vardas Pravardė 

Stubos num Gatvė 

Miestas Valstija 

išardė ukes, Sugriovė ir iš- 
degino triobas, atėmė gyvu- 
lius ir padarus, išvaikė ir iš- 
žudė žmones.. Dabar, nors 

kraujas jau nesilieja Lietu- 
vos laukuose, bet jos gyven- 
tojų ašaros gausiai liejasi: 
nėra kuo laukų apdirbti nei 
apsėti, nėra iš ko nei kam 
triobų atstatyti, nėra kur šal 
toje žiemoje prisiglausti, nė 
ra# kuomi apsirėdyti nei ap- 
siauti, o kas baisiausia — 

nėra ko pavalgyti! Musų my 
limoji Lietuva kenčia badą. j 
Ateis pavasaris, sučiulbės 
paukšteliai, bet negird*'? jų 
čiulbėjimo Lietuvos žmorės 
per išbadėjusių vyrų ir mote 
rų vaitojimus, bei alksUr. 
čių kūdikių verksmus. Ateis 
ir ruduo, bet neapdirbti ir 
neapsėti laukai nesuteiks 
musų žmonėms užtektinai 
maisto, nes nebus da tų ja- 
vais liūliuojančių dirvų, ku- 
rios kitados maitino musų 
kaimus. 

> Taigi ne tik dabar, bet cla 
ir per ilgą reikė? Lietuvos 
gyventojams pagelbos, dide- 

, 
lės pagelbos, kad šiaip—taip 

| išgelbėti juos nuo bado ir 
!nuo skurdo. G tos pagelbos 
jiems nesuteiks svetimi žmo- 
nės. Tik męs, Amerikos lie- 
tuviai, galime gelbėti savo 
žmones ir savo šalį. Ir ne- 
tik galime, bet ir privalome, 
jei -norime, kad išliktų mu- 

sų tauta, kad musų šalis ga- 
lėtų pastoti neprigulminga 

i valstija, galinčia pati apru- 
j pinti savo reikalus ir savo 
žmones. 

Gerbiamiejie! Daugelis iš 
Jusų, be abejonės, jau au- 
kavo Lietuvos politiškiems 
reikalams, jos laisvės išga- 
vimui—ir tuomi atliko gar-j 
bingą link tėvynės darbą. 
Bet atminkite, kad badu I » I mirštantie Lietuvos žmonės į 
pirmaiu nori pavalgyti, negu 
kalbėti apie politiką; tuščias 

skilvis politika nesirūpina. [ 
Todėl ištieskite savo pagel- 
bingą ranką Lietuvai nuken- 
tėjusiai nuo karės ir pasiža- 
dėkite mokėti jai kas mėnuo 
nuolatines mokestis sulyg 
savo išgalės. Bukite pilie- 
čiais savo gimtinės šalies ir 
mokėkite jai mokestis, kaip 
kiekvienos šalies piliečiai 
daro. 

Mokestis nukentėjusiai 
nuo karės Lietuvai reikia 
mokėti tik per Amerikos 
Lietuvių Cen;ralį Komitetą, j kuris yra po Suv. Valstijų 
valdžios, priežiūra ir i 
sumokėti pinigai negal buti 
sunaudoti kitokiems tik- 
slams, kaip tik gelbėjimui 
nukentėjusios nuo karės Lie- 
tuvos. Prašome tą dalyką 
gerai įsitėmyti ir nemaišyti 
Centralio Komiteto su poli- 
tiškais fondais, kurių tikslas 
visai skirtingas nuo Centra- 
lio Komiteto. 

Visus patarimus ir'paaiš- 
kinimus apie mokestis nu 

kentėjusiai Lietuvai galima 
gauti iš Centralio Komiteto, 
adresuojant: Lithuanian 
Central War Relief Comnii- 
ttee, 320 Fifth Ave., New 
York, N. Y. Už įmokėtas 
mokestis Centralis Komite- 
tas išduoda tam tikrus pa- 
liudijimu.' su įlipintomis mo- 

kesčių markėmis. 
P. Bukšnaitis, 

Cenrt. Kom. Dir. 

E NCIKI-OPEDlšKAS ŽO- 
ŽODYNAS. 

— Mariute, kiek kartų sa- 

kiau, kad tu ne vartytum kny- 
gas tėvo šėpoje. 

— Aš j ieškau enciklopediŠ- 
ko žodyno. 

— Kam ? 
— Mano Ičlū pametė skrybė-1 

laitę, tai noriu rasti. Papė sakė, 
kad enciklopediškame žodyne 
viskas yra. 

KAS BUS 

Neužilgo bus uždarytos vi- 

sos spirito pardavyklos 
Kas bus su spiritistais? 

Parsiduoda bučernč ir grosernė, ge- 
roje vietoje, netoli Crane kompanijos 
dirbtuvių; biznis išdirbtas. Priežastis 

pardavimo — savininkas eina i kitą 
biznį. Taip pat parsiduoda ir namas. 

Atsišaukite: 
3815 SO. KEDZIE AVENUE 

GIMDYTOJAI, 
SKAITYKITE 

Kaip tėvas išmoko sumažinti 
čeverykų išlaidas. 

„Mano sunus labai daug čevery- 
kų nuplėšia, užlaikyti jį atsakan- 
čiai apautu man labai da^g kaš- 
tuoja" — taip rašo p-nas J. Alli* 
5on Allcn iš Amity. Arkansas 

„Nuo laiko, kuomet jam pradė- 
jau pirkinėti su Ncolin padais čc- 
rykus paaiškėjo, kad jo apavimas 
atsieina tik trečią pirmesnių išlaidų 
dalį." 

Tai todėl, jogei Ncolin padai yra 
tvirti, pastovus ir labai ilgai nešio^ 
jas. Išlaidos sumažėja, kad nerei- 
kalauji pirkinėti tiek daug naujų 
čeverykų. Ceverykai Ncolin 
padais gaunama neveik kiek- 
vienoje geresnėje krautuvėje 
įvairiuose skoniuose-stiliuose visos 
semiynos nariams. Neolin pa- 
dus taip-gi galima gauti visur. 
Jie pagaminti mokslišku budu, taip 
kad butų smagus, nepermirkstanti 

,ir ilgai tverianti. Juos pagamina 
Goodyear Tire & Rubber Bendro- 
vė iš Akron, Ohio. jie taip pat iš- 
dirbinčja ir kojasparninius užkul- 
nius, gvarantuojamus ilgesni išlai- 
kymą negu visoki kiti užkulniai. 

fleolin Solės TwU« tlKk Beg. U. S. IMt. Off. 

AUSROS MOKYKLA. 
Dieninė ir Vakarinė A. M. turi šiuos skyrius: 1. Lietuvių kalbos (pradink ir aukštesnis) mokytojas Vitkus, studentas medicinos, patyręs mokytojas. U. Matematika (Aritmetika, Algebra, Geometrija ir Trigonometrija), 3. Brai- 
žymas (pienu pažinimas). Mokytojum paskutinius 2- jų skyrių V. Miszei' 
ka. Neleiskite laiko per niek. Moktnkitės. Prisirašyti galima visados. 

3001 S. HALSTED ST. 



NAMŲ DRAUGE 

KAVINIS PYRAGAS. 

Li kiaušinį 
^puoduką pieno 

1/ą puoduko cukraus 

Y> puoduko kukurūzinio 
krakmolo 

2 puoduku miltų 
2 šaukštu kepimui miltučių. 

Pyragas bus geriausias, jei- 
gu plaktas labai daug. Įdėti 
tešla j didele kepimui skaura- 

dą. Apibarstyti cinamonu ir 

cukrumi. 
Mocha Frostincjas. 

puoduko sviesto 

1 puoduku miltingo cuk- 
raus (.powdered sugar) 

1 šaukštą (cocoa) 
1 šaukštuką išvirtos juodos 

kavos. 
Ištrinti sviestą su cukrumi, 

pridedant po biškj ; paskui pri- 
rieti kakao ir kavos, lašą po la- 

šą ir plakti, kol sutirštės už- 

tektinai dėl aptepinio ant pyra- 
gaičių. Galima išspausti •for- 
mas ir padaryti j rožes. 

S JTTENOS T R POMIDO- 
r" RU ŠUTINYS. 

1 svarą jautienos 
1/2 keno pomidorų (tomeičių) 
1/2 kcno salto vandens 
1 didelį svogūną 
1 puoduką morkų 
4 puodukus bulvių 
Druskos ir pipirų pagal sko- 

nio. 

Supjaustyti jautieną smul- 
kiai ir virinti su pomidorais 
į vandenį pamažu kol mėsa su- 

minkštės. Dadeti smulkiai su- 

pjaustytas morkas, svogūną 
ir bulves ir įdėti prismokus ir 
virinti, kol suminkštės. Pa- 
duoti ant stalo labai šiltus. 

LENGVAS "SPOND/JXT$" 
KEIKS AS. 

3 kiaušinius 
1 1/2 puoduko cukraus 

1 puoduką miltų 
V-2 puoduko šalto vandens 

1/2 puoduko miltų 
2 šaukštuku kepimui miltu- 

v čilJ 
J^psniuką druskos 

1 šaukštuką citrinos, arba va- 

nilos ekstrakto (extract). 
Išplakti gerai ir vieną nuo 

kito atskirai: baltymus ir gel- 
tonumus (1 minutę baltinius, 
1 minutę geltonumus); išplak- 
ti, dadėjus cukraus, 5 minutes ; 

dadėjus 1 puoduką miltų, plak- 
ti 1 minutę; įpilti vandenį ir 
plakti 1 minutę; ir dadėjus 
1/2 puoduko miltų, persijotų su 

kepimo miltučiais, plakti 1 mi- 

nutę ; dadėjus ekstrakto-vėl 
plakti. Ištepti skauradas su 

sviestų, įpilti mušinį ir kepti 
neperdaug karštame pečiuje. 
Iškepus, galima apipilti su 

Frostingu. 

VIRINTAS OBUOLINIS 
PUDINGAS. 

1 puskvortę smulkiai supjau- 
styti; obuolių 

1 puskvortę duonos trupinių 
1 puoduką razinkų 
2A puoduko sukapoto lajaus 

(suet) 
1 kiaušinį (neišpirktą) 
1 šaukštą kukuru/inio krak- 

f tnolo 
^ šaukštuko dr.uskoš 

V'Z puoduko sirapo 
1 puoduką pieno 
Sumaišyti obuolius ir tru- 

pinius. Pridėti visas kitas 
prietaisas ir išplakti gerai. Tde- 
ti į formą, išteptą su sviestu 
ir virinti 2 valandi. Paduoti 
ant stalo karštą su saldžiu so- 

su 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ALLIANCE, OHIO. 

Iki pastarųjų laikų lietuviai 
čionai sutikime gyveno. Bet 

pora savaičių atgal čionai susi- 
tvėrė L. Socialistų Sąjungos 
kuopa ir harmonija išnyko. Jie 
surengė 11 vasario prakalbas, 
kalbėtojum buvo tūlas Jukelis 
i> Nevv Vorko, kuris kalbėjo 
dvi ir pusę valandų, bet apie 
ką tai nesiimu pasakyti. Dau- 
giausiai minėjo, baudžiava. Pa- 
sakė keliolika aštrių žodelių, 
kas mūsų- publikai patiko. Kas 
link Lietuvos, tai išsireiškė, 
kad tik tie rūpinasi ja ja, kurie 
mažai ką supranta. Tokios 
prakalbos tai tikra pragaištis 
lietuviams ir kartu visai pa- 
saulio pažangai. Nuo tų pra- 
kalbų ir pradėjo pas mus ne- 

sutikimai. 
Bet nežiūrint Į nieką, sausio 

mėnesyje mus knlionijoje lietu- 
viai suaukavo delei Pildomojo 
Komiteto VVashingtone. Au- 
kavo šie: 
Po $10.00: 

Vincas Jarmolavičius, Pet- 
ras Skarpusio, Mikolas Lesis. 

Antanas Žilinskas, $8.00 
Po $5.00: 

Ona Raštikiene, Vladas Ras 
čikas, Juozas Degutis, Kazys 
l'rhonas, Petras Yuška, Vla- 
das Vertialis, Kazys Aksomai- 
ris, Jonas Žabela, Jonas Sausa- 
navicius, Pranas Lidaika, Pi- 
la! ras Juškela, Mykolas KaŠ- 
čukiavičius, Žiemas Kandro 
tas. 

Banys Subačius, $3.00 
Antanas Trijonis, $2.00 

$1.00: 
Dominika?. Adamonis, Jonas 

Savickas. 
Viso $107.00 

f *inras Jarmalavičius 

\VESTFIELD, MASS. 
Vasariu 23 d. D. L. K.. Vy- 

tauto draugystė surengė pra- 
kalbas, Kalbėjo oficieras J. J. 
Boman iš Bostono ir dainavo 
"Birutės4' choras is \Vestfield. 
Žmonių buvo tiek daug prisi- 
rinkę, kiek niekados dar šiame 
miestelyje į jokią* prakalbas 
nėra prisirinkę. 

•^as link vakaro programo, 
tai suminėsiu trumpai. Jspra- 
džiu "Birutės" choras sudai- 
navo keliatą dainelių ir Lietu- 
vos himną. Minėtas oficieras 
kalbėjo apie naudingumą or- 

ganizacijų apskritai ir apie pa- 
talpines organizacijas ypačiai. 
Nurodinėjo, kad ir moterims 
būtinai reikalinga priklausyti 
organizacijosna. 

Laike prakalbos j vyko ir ne- 

malonumas. Tūlas žmogus 
ėmė ir nemandagiai pastebėjo, 
kad kam moterims duodama 
lygios teisės. 

Po tam kalbėjo miesto at- 
stovas p. George W. Searle. 
Ragino, kad lietuviai patalptu 
šios šalies piliečiais. Jei tik 
daugiau butų piliečių, tai mie- 
stas parūpintų lietuviams lietu- 
vį mokytoją, kuris mokytų lie- 
tuvių vaikus prigimtos kalbos 
ir tam panašiai. 

Ant rytojaus apie šį atsiti- 
kimą vietos amerikonų laikraš- 
čiai gana plačiai aprašė pasta- 
tydami lietuvius malonioje švie 

1 soje. 
Kas link po prakalbų atsibu- 

vusio koncerto irgi reikia su- 

minėti. Koncertas ant susi- 
rinkusių lietuvių padarė ma- 

lonų įspūdi. Koncerte ėmė da- 
ly vuma J. Rakutis, V. Pilipai- 
tif ^.Čiurlionis ir K. Kaza- 

! i; .CKas. Tų kvartetui nebuvo 
>a1o ovacijonu. 

Laike šio vakaro prie D. L. 
| K. Vvtauto draugijos prisira- 
I šė, 25 nauji nariai. Dabar 

draugija jau turi apie 100 na- 

riu. Ši draugija lošia ir loš 
svarbią rolę vietos lietuvių gy- 
venime. 

Korespondentas. 

DAYTON, OHIO. 
\ asario 23 d. j). Moskevi- 

čiaus svetanėje S. L. A. 105 

kuopa statė scenoje drama 
"Lizdas naminio Liūto" Lošė- 

jais buvo: Nikodimas Ūkinin- 
kas P. Sakaitis, Klzbičta A. 
Melašienė, bernas Pilipas A. 
Lokasevičius, Rapolas V. Po- 

vilaitis, Rožė A. Stapaičiuke, 
Jokūbas K. Jocius, Julius, Ro- 
žės mylimasis J. Smailis Au- 
gustas Sakaitis, Mareijoną, O. 
Jokubauckiutė, Rokas K. Pau- 
lauskas ir desintininkas Jonas 
Sakaitis. 

Lošėjai savo roles išpildė ge- 
rai tik užbaigiant nesisekė, 
truko jausmo. 

Po vaidinimo sekė monolo- 
gai deklemacijos ir kitoki mar- 

gumynai. K. Jocius pasakė 
du monologu "Namų Sargas" 
ir "Oškabynskienė," kurie pri- 
juokino publika. Paskui dek- 
lcmavo, J. Sakaičio dukterįs: 
Adelė 10 metų mergaitė dek- 
lemavo "Duokite Man laisve" 
(is "Lietuvos" dienraščio J ir 
"Sesute;'' Onute 8 metų: dek- 
lemavo "Dunkst Dunkst i lan- 
gelį/' 

Pas tarno i i savo švelniais ir 
aiškiais žodeliais varstė klau- 
sytojų- širdis. Pagaliaus p. 
A. Lokoševičia parodė žaislių 
pirmiausiai įsinešė dvi iš po- 
pieros padirbtas dūdas, kurios 
buvo apie pėda storio ir tiek, 
pat ilgio, ir parodė publikai, 
kad kiaurai parmatamos ir tuš- 
čios. Pamaustes po kelis kar- 
ins padėjo ant stalo ir ištrau- 
kė iš jų: buteliuką degtinės, 
naža stiklelį, tris didesnius 
■tikiu, kalade kažyrų, penkis 
dolarius pinigu ir katiliuką su 

alum. Pagaliaus jis dar paro- 
dė ir kitas "baikas" su vėliavo- 
mis ir tam panašiai. 

Publikos kaip čionai, tai bu- 
vo susirinkę gana daug—apie 
150 žmonių ir visi buvo užga- 
nėdinti. 

Reikia patebėti, kad SLA 
105 kuopai daytoniečiai vis la- 
bjau ir labjau simpatizuoja. Ji 
jau turi gerą vardą. Ši kuopa 
daug dirba del lietuvių labo. 

T. A. Sakaitis. 

v v 

j Žinios Žineles, j 
St. Clair, Pa. Socialistų 

kuopa 1 vasario statė sce- 

non veikalą "Gadynės Žaiz- 
dos". Lošimas pavyko. Žmo- 
nių nedaug buvo, nes vieti- 
nis kunigas prišinęsis. 

Kewanee, 111. Vyčių kuo- 
pa retkarčiais rengia vaka- 

I rus. Vasario 23 d. pasta- 
Itė scenon "Dvi sesuti" ir 
I "Užkerėtas Jackus." 

Pana, 111. Darbai apsisto- 
jo anglių kasyklose. Vasa- 
rio 18 d. lankėsi neprigul- 
mingas kunigas Mockus ir 
turėjo prakalbas per tris va- 

karus. 
I 

Boston; Mass. Po vado- 
vyste p. Petrausko "Gabija" 
pastatė dvi opereti "Šiena- 
pjūtė" ir "Adomas ir Jieva". 
Gerai pavyko. 

Worchester, Mass. Čia vei- 
kia jaunimo ratelis, stato 
scenon veikalus. Prie jų su- 

siorganizavo dar ir "Aušre- 
lė." Su jais veikime varžosi 
parapijinis choras. 

Vokiečiai nelaisviai taiso ir valo griuvėsius .Ypres Katedros, kurią jie ir audaužč. 

Freemont, Ohio. Pasimirė 
P. P. Zalenkauskas vietos 
laisvamanių vadas. 

Sheboygan, Wis. Vyčiai 
veikia. Bus suloštas veika- 
las "Linksmos dienos." 

Athol, Mass. Pasimirė 
džiova Jonas Šukys, paei- 
nantis iš Vabalninku para- 
pijos. Parapija surengė ba- 
zarą. 

Cicero, Illinois. Parapiji- 
nės mokyklos mokiniai tan- 
kiai rengia vakarus. Išpildo 
lengvus dailės gabalėlius. 

Brooklyn, N. Y. Socialis- 
tai pasipelnymo tikslu su- 

rengė prakalbas. Pardavi- 
nėjo sovietiškos (bolševikų) 
Rusijos konstituciją. 

Binghamton, N. Y. Tautos 
Fondo skyrius surengė pra- 
kalbas. Kalbėjo p. Bielskis | ir amerikonas Irvington. Čia i 

surinkta Lietuvos laisvės rei-1 
kalams į $4,000.00. Katali- 
kai nenori siųsti pinigų cent- 

ran, kol neišsiaiškins Mas- 
tausko "istorija". 

Rochester, N. Y. Buvo 
prakalbos. Kalbėjo p. Žiu- 
ris apie Liet. Atstatymo Ben 
drovę. 

Newark, N. J. Vietos Tau- 
tinė Taryba griežtai parei- 
kalavo, kad butų sušauktas 
Visuotinasis Ameriros lietu- 

I vių seimas. 

Philadelphia, Pa. Phila- 
delhpijos dalyje Richmond 
lietuviai sparčiai renka au- 
kas L. N. Fondan. 

Baltimore, Md. A. L. T. 
Sandaros kp. auga. Ji už- 
ima vadovaujančią vietą vie- 
tos lietuvių gyvenime. 

St. Joseph, Mo. Lietuviai 
ima ukesistės popieras. Šio- 
mis dienomis keletas tapo 
šios šalies piliečiais. 

Kenosha, Wis. Jaunimas 
organizuojasi. Nesenai įsis- 
teigė choras po vadovyste, 
p. Puro. Vyčiai tankiai ren- 

gia vakarus. 

Cleveland, Ohio. Vasario 
24 d. pastatytas scenon "Su- 
grįžo". Surengė vakarą T. 
M.D. kuopa. Lošimas gerai 
pavyko. 

Pittsburgh, Pa. Vasario 11 
d. įvyko tautų vakaras. Da- 
lyvavo 11 tautų, tarpe jų ir 
lietuviai. Parodė savo tau- 
tiškas vėliavas ir dainavo 
savo tautiškas dainas. 

VVaterbury, Conn. "Auš- 
ra" stato scenon 4 aktų dra- 
mą "Du broliu". Varpiečiai 
ir gi ruošiasi prie kito spek- 
takliaus. 

Kas Galva, tai protas. 
Visuomenės reikalai pri-i 

valo but tvarkingai vedami. 
Kaip didelėj dirbtuvėj vis- 
kas turi buti' daroma sulyg 
tam tikro pliano, o ne kas 
sau, ne kaip kas sau užsi- 
mano, taip ir visuomenėje 
didesni reikalai privalo but 
atliekami sulyg tam tikro ap i 
galvoto pliano ir sulyg tam 
tikros tvarkos. Jeigu kiekvie 
nas darytų, kaip jam išrodo, 
arba ką jis nori, tai iš to tu- 
rėtų išeiti "košė", betvarkė 
ir todėl skriauda tai pačiai 
visuomenei. Ėjimas kiekvie- 
no atskiro asmens ar kiek- 
vienos atskilos grupės pas- 
kirai, seperatyviškai yra pi1- 
na betvarkė ir anarchija, i 
Lietuviai dar nėra stipriai 
susiorganizavę, todėl paski- 
ras atskirų grupių visuome- 
niškas darbas daugiau at- 
neštų bėdų musų visuomenei 
negu kad tas atsitiktų sti- 
priose gerai suorganizuotose 
tautose. 

Kad pas mus kartais apsi- 
reiškia tokis paskiras, nesu- 
derintas grupių veikimas, tą 
mes matome iš žemiau pa- 
duodame pranešimo visuo- 
menei, kuri išleido Susivie- 
nijimo Lietuvių Amerikoje 
227 kuopa. Tą atsišaukimą 
męs žemiau patalpiname 
taip, kaip jis yra, nepataisę 
nei rašybos nei minties. Iš 
to atsišaukimo matyti, kad 
S. L. A. kuopa pirmiausiai 
parodo nepasitikėjimą fon- 
dams, paskui nepasitikėjimą 
Europon nusiųstiems atsto- 
vams ir tuom patim slopina 
organizuotą darbą. 

Kas nori turėti politiškos 
žinias apie Lietuvos padėji- 
mą, tas privalo kreiptis i 
Pildomąjį Tarybų komitetą 
Washingtone (lį5th str. N. 
W. Washington D.C.) Kas 
nori žinoti kur ir kaip su- 

naudojami sudėti Lietuvos 
šelpimui pinigai, lai kreipia- 
si prie Fondų valdybų. Jei- 
gu gi nori su j ieškoti sivo 

i giminės Lietuvoje, ta: pri- 
valo kreiptis į p. J. Savickį 
Danijoje (Mr. J. Savickis, 
Box 214 Copenhagen, Den- 
mark), c ne paskirai kiekvie 
nas kūnyti savo sumany- 
mus. 

Minimas atsišaukimas 
skamba: 

Gerbiamos drauges ir drau- 
gai: 

Beveik kiekvienas iš mū- 

sų turime savo gliminis Lie- 
tuvoj ir norime apie juos ka- 
nors dažinoti. idant sutei- 
kus jiems kokia pagelba, 
bet negalime kadangi neži- 
nomi kur jie dabar yra iš- 
blaškyti po pasvieti, ypatin- 
gai dabar Karei pasibaigus 
kiekvienas laukiame kada 
gausime kokia žine nuo sa- 
vo Giminių iš Tėvynės, bet 
tas musų laukiamas yra tuš-. 

čias ir dar negreitai išsipil- 
riis, lies be':ol Lietuva netu- 
rės savo tikros Giminių, be- 
tol nebus galima susirašinė- 
ti normaiiškai. 

O kol jie invykdis savo 

tikrą Valdžią tai dar jiems 
ilgas laikas, o mūsų Giminis 
turi tenais varkti ir badau- 
ti, norismas ir norimia' juos 
sušelpti bet negalime nes ne 
žinoma kaip ir kokiu budu, 
ir ar jie biera gyve ar ne. 

Męs su Aukavomi tukstan 
čius doleriu į įvairius Fon- 
dus Lietuvai šelpti, ir neku- 
rie abejojime apie ju šelpi- 
mą, Męs siunčiami Diploma- 
tus Uietuvai Autonomijos 
jieškoti, ir teipgi abejojime 
ir nekurie pasaipami pana- 
šiu* dalykus, c'.slto kad ne- 

galime patįs patirti tikros 
teisybės. 

Bet dx augės ir Draugai 
musų priderini yra visų pir- 
mu apsirūpinti idant jų gy- 
vybė kaip nors palaikus, o 

kad jie badu išmirs tada 
jiems nebus reikalinga Au- 
tonomija nei pašelpa, taigi 
jau laikasar ilgai męs taip 
lauksime vien tik abejoji-' 
mais ir pašaipom pasiriemi, 
ir leisime savo Giminis te- 
nais badu mirti, męs mano- 
mi kad jau laikas mv. pa- 
tiem patirti ir dažinoti .-aip 

| dalykai stovi. 

Užtaigi męs Des Mrines 
Ia. Lietuviai S. L. A. 227ta 
kuopa laikytame savo Susi- 
rinkime Sausio 5 d. 1919 m. 
nutariami ir Ingaliojami pa- 
siųsti ypata Kazymiera Shi- 
lingi idant atlankytu Kauna 
Suvalkų ir Vilniaus Riedy- 
bas nekurius Miestelius, y- 

,dan tsuteikus mumi teisin- 
| ga raporta apie Lietuvos pa 
; dė jimą ir koks dabar yra li- 
jkimas musų Brolių Lietuvoj, 
lydant męs galėtumėm kaip 
nors suteikti jiems 1* okia pa- 
gelba. , 

Teipgi męs įgaliojime mi- 
nėta ypata teisinga ir Vi- 
suomenišką darbininką, ku- 
ris teisingai per 13 metų pas 
mus darbavosi ne geidamas 
pelno nei garbės, ir kuris 
yra tinkamas atlikti tan ke- 

llioni Į Lietuva ir parvesti! 
mumi "teisingas žinias. 

Bet kadangi musų kuopa 
nėra ant tiek tvirta savo iž- 
du ydant galėtumei męs vie- 
ni apmokėti jam liesas, tai 

: esami priversti kreipties į 
visas S. L. A. kuopas ydant 
jos paremtu musų užmani- 

jmą kuri/3 iki šiolei eina pa- 
! sėkmingai, nes jau truime 
apie tūkstanti pajieškojimu 

f iš įvairių miestelių ir kelito 
doleriu ižde. 

Kviečiami kuopas prisidė- 
ti darbu ir Auku nepaskiria- 
mi kiek turi Aukauti bet 
kiek kas išgali, bet męs Des 

i Moiniecei nutarėm ir mano- 

mi kad nebus perdaug jei- 
gu kiekvienas jieškantis sa- 

vo Gimenių pa Aukaus savo 
vienos dienos darba musų 
Brolių labui, o kuopas tei- 
pat kiek gali iš savo iždo. 

Teipgi norime kad kuo- 
pos prisidėtu darbu kurios 
gali tai pasikvieskite minė- 
ta ypata pas savi dėlei ap- 
kalbėjimo dalyko, o kurios 
yra toli nuo viena kitos tai 
praneškite visiem jusų vie- 
tiniam Lietuvėm kas tik no- 

ri pajieškoti savo giminių 
Lie^ivoų lai kreipias grei- 
čiaus į minėtą ypata. 

Teipgi kur nėra jokiu 
draugijų ir kastik aplaikys 
sitan pranešima teigi sten- 
kities ydant nepaliktu nie- 
vienas Lietuvis nežinajęs a- 

pie to musų pranešimą, ir 
tegol kiekvienas stengiasi y- 
dant pranešus kitiem ir kas 
nori tegol jieško, nes tas at- 
neš dideli nauda jums ir jū- 
sų nuvargintiems Gimi- 
niems. 

Pajieškojimus siųskite vi- 
se Lietuvej neskiranti parti- 
jos nei religijos nes tas da- 
bar yra dirbamas dėl visu, 
ir jis yra reikalingas visiem, 
ir tikiami kad nevienas ne 

atsisakis nuo to užmanimo, 
nes kožnas mato kad Lie- 
tuva dar niekados nebuvo 
teip nukentėjus kaip ji šią- 
dien yra ir musų brolem pa- 
gelba niekados nebuvo teip 
reikalinga kaip šiąiden yra. 

Rašanti pajieškojimus at- 
sakyte sekančius klausimus. 

Pilna savo Antraša,, Pil- 
na antraša savo giminiu kur 
jie gyveno prieš Karę.Kiek 
metu kaip jus Amerikoj.. Ar 
esi šios šalies Pilietis.. Pa- 
vienis ar veclęs.. kiek me- 

tų jus kokiame mieste iš gy- 
venoti.. Koki darbą dirbi.. 
Kiek gali buti Lietuvių ta- 
me Mieste kur jus dabar gy- 
venate. 

Su visokeis reikalais kreip 
kities pas C. Shilling. 

Box 92 E. D. M. Sta.1 
Des Moines, Iowa. 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo- 
poj ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49tli Ave. 

Cicero, 111. 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4Gth St. 
Georęj Lukas, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard St. 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th St. 
J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Simaitis. 9101 Commerclal Ave. 

So. Chicago, 111. 
M. G. Valaskat 373 Kensington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 

August Saldukas. 4414 Californla Ave. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis, 2603 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

Roseland, 111. 
M. Kersmin, 720 W. 120th St. 

W. Pullrr.an. 

AGENTAI. 

A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St 
"Lietuvon Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4537 S. Hermitage Ave. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 N'ino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskis 4601 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 4$2 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Catidy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lčwe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas, 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butchorne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaitis, 3601 S. Halsted St. 

Drug Storo 
030 W. 35th PI. near Gago St. 

Grosery. 
Mrs. Geary 944 W. 35th St. 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3411 S. Morgan 

Barber Shop. 
Madlson 5-t.h Ave. S. W. 
4338 Falrfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3353 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
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Apie Katalikų reikalavimus 
tautininkų laikraščiams. 

Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba pa- 
davė Amerikos Lietuvių Tarybai [katalikų 
tarybai] pasiulijimą, kad partijinė kova 

tarp tų dviejų sriovių butų pertraukta bent 
iki Taigos Konferencijos pabaigai, kol Lie- 
tuvos likimas bus galutinai nuspręstas,—ir 
idant tokią pertrauką butų padrayta ypač 
tų sriovių laikraščiuose. 

Katalikų Taryba, kaip tas paskelbta 
jos rezoliucijoj, kurią paduoda "Garsas," 
su tuo sutiko, bet pa3tatė išlygą, sulvg ku- 
rios tautininkų laikraščiai, rašusie prieš 
Amerikos Lietuvių atstovus Europoj, turė- 

tų prisipažinti, kad jie neturėjo "rimtų pa- 
matų" minėtų atstovų nupeikimui. 

Šita išlyga tautininkų laikraščiams ga- j 
li buti pilnai priimtina. Viena, kad jeigu; 
tautininkų laikraščiai ir butų padarę tikr% 
klaidą minėtus katalikų atstovus Europoje 
smerkdami, tai tą klaidą pamate, jie var- 

dan vienos tik teisybės nesidriovėtų jos pri- 
pažinti: teisybė sulyg Lietuvos reikalų ir 
sulyg pačių pagalios užgautų asmenų rei- 
kalautų tokio prisipažinimo iŠ tautininkų 
laikraščių pusės,—ir męs tikime, kad nors 

jiems tas nesmagu butų padaryti, bet jie 
turėtų užtektinai vyriškumo ir tai neabejo- 
tinai padarytų. 

Antra gi, šiuo sykiu tie laikraščiai ne- 

reikalauja nei gndytis, nei rausti už tokius 
"atšaukimus." 

Dalykas, matote, yra tame, kad visi 
peikimai, užsipuldinėjimai ir t.t. ant kata- 
likų delegatų buvo pagimdyti ir padaryti 
ne tautininkų, bet tų pačių katalikų at?-o-| 
vų kuvie susiskaldę į dvi dalis ir viena r'.alis 
kitą denuncijavo. 

Tautininkai patįs neismisiino nei vie- 
nos uncijos apkaltinimų ant katalikų at- 
stovų. Visą medžiagą tam suteikė tų pa- 
čių katalikų atstovai—ar viena, ar kita jų 
pusė. Todėl, jeigu nebuvo "rimto pamato" 
apkaltinimams, tai tiktai todėl, kad pačią 
katalikų akredituoti atstovai saro kablegra- 
muose ir pranešimuose nerimtai pasielgė, 
suteikdami neteisingas žinias, skųsdami sa- 
vo locnus draugus. 

Laikrašliai su ramia sąžine ir su mie- 
lu noru gali "atšaukti" viską, ką jie rašė 
apie pp. Mastauską ir Gabrj: kad tas buvo 
"neteisybė," kad tam nebuvo "rimtc pa- 
mato" ir t.t. ir t.t. Išteisinus tokiu budu 
pp. Mastauską ir Gabrj, pasirodys, kad ne- 
teisinga ir nerimta buvo kita dalis katalikų 
atstovų, būtent: kun. Dobužis, p. Pakštas 
ir kun. Vilimavičius, kurie skunde ir kal- 
tino pirmuosius. 

Ir galų-gale išeina kas-gi? Išeina, kad 
jeigu "nie kijem, to paiką..." Jeigu pirma 
dalis katalikų atstovų buvo teisinga ir rim- 
ta, tai yra kalta antra dalis; jeigu teisin- 
ga ir rimta antra dalis, tai neteisinga ir ne- 
rimta yra pirma dalis. Take your choice, 
gentiemen!... 

Katalikų Taryba nepasako, kuriuos ka- 
talikų atstovus tautiniai laikraščiai privalo 
pateisinti: pavyzdžiui, ar pp. Mastauską 
su Gabriu, ar p. Pakštą su Dobužiu ir kun. 
Vilimavičium? Akyvaizdoje jų praneši- 
mų, aišku, kad negalima pateisinti jų visų, 
nes jie vieni prieš kitus rašė ir tokiu budu 
bereikalingą skandalą sukėlė Amerikoj. 

Katalikų Taryba turėtų pirmiaus pati 
ištirti ir pateisinti arba vienus, ar kitus ir 
tuomet reikalauti to paties nuo laikraščių. 
Bet dar pati katalikų Taryba nėra to 
padariusi. 

Vargiai ji tai ir padarys? nes tas jai 
butų visai "neparanku." Vieton to, ji pa- 
daro "ornnibusinę" rezoliuciją, kurioj štai 
ką pasako: 

"Amerikos Lietuvių Tarybos po- 
sėdis vasario 19, 1919, apsvarstys savo 

atstovų reikalus, išrado, jog jų pasi- 
darbavimas Europoje buvo tėvynei 
naudingas ir jiems patiems garbingas, 
už ką Amerikos Lietuvių Taryba išreiš- 
kia jiems nuoširdžią padėką." 
Tetykite, ji nepasako, kad ji visų sa- 

vo atstovų pasidarbavimą pripažįsat "tėvy- 
nei naudingu ir jiems patiems garbingu. 

Kelioms eilutėms toliau jie nutaria, 
kad "Amerikos Lietuvių atstovai gali nau- 
dotis duotais jiems įgaliojimais tiek, kiek 
Lietuvos tautinės valdžios atstovai pripa- 
žins naudingu." 

Dar kiek toliau skaitome, kad Ameri- 
kon nutarta vieną iš tų atstovų, p. Pakštą, 
"parkviesti." 

Katalikų Taryba išmintingai daro, kuo 
met ji suspenduoja tokiu budu savo atsto- 
vų įgaliavimus. Tas išmintinga juo lab- 
jaus, kad tas podraug yra vienatinis kelias 
išlindimui iš to sunkaus padėjimo, kokiam 
ji atsirado su savo atstovais ir jų padarytu 
"koncertu." 

Padėkavonės ir "garbingumo" pripaži- 
nimą męs pilnai suprantam: Tarybai yra 
sunku savo locnus atstovus nuspirti že- 

myn su papeikimu: daug patogiau—ir nuo 
senovės politikoj yra priprasta,—tokiuose 
atsitikimuose spirti ne žemyn—su papei- 
kimais, bet spirti—augštyn, su padėkavo- 
nėmis. Spirimas pasilieka spirimu—tik 
yra smagesnis ir ne taip bjauriai pašali- 
niems žmonėms išrodo. 

Męs neturime nei mažiausio noro sta- 
tyti katalikų Tarybą į "nepatogų padėji- 
mą," tačiaus mums išrodo, kad jeigu net 
tautininkų laikraščiai tartų "Mea culpa," 
tai jie tartų tai ne už save, be't už savo 

kaimynką Tarybą, kuri pakliuvo nelaimėn 
ir kuri to "Mea culpa" pati ištarti negali. 
Kaip jau minėta, kuriuo galu neimsi, vis 
viena ten pat pataikysi,—į tą pačią katali- 
kų delegaciją: arba į vieną jų dalį, arba į 
kitą. 

Ir nepatartina yra, kad Katalikų Ta- 
ryba labai užsivarinėtų, reikalaudama pri- 
sipažinimo, kad tautininkų laikraščiai ne- 
turėjo savo apkaltinimams rimto pamato. 
Nekurie tų laikraščių gal galėtų prirodyti, 
kad jie turėjo tokius pat pr.matus, kaip 
kad juos turėjo pačių katalikų Tarybos šu- 
lai; kad tie laikraščiai jokių didesnių ap- 
kaltinimų katalikų atstovams nedarė, negu 
tie patįs tos pačios katalikų tarybos šu- 
lai, ir kad pagalios jie jokių didesnių rei- 
kalavimų sulyg tų atstovų nestatė, negu de patįs katalikų tarybos šulai. 

Taigi — Gentlemen, go easy.. 
Tautininkai nereikalauja nuo jųs, kad 

eitumėt Kanosson maišu apsisiautę, nerei- 
kalaukit ir jųs, kad jie savo nagais iš jusų 
žarijų jusų locnas bulves jums trauktų. 

"Lietuva," pavyzdžiui, su mielu noru 
atšauks kiekvieną i'odį, kurį ji ^ra ištarusi 
neteisingai ir be pamato. Lietuva" ne- 
lauks nei reikalavimo, idant tai padaryti: 
ji skaito tai savo šventa pareiga, vardan 
teisybės, padaryti. Bet ji pirmiaus norėtų 
prirodymo kad tas, ką ji sakė, buvo be 
pamato. 

Katalikų atstovų reikale, sulyg to. kaip 
žinios ėjo, "Lietuva" savo žodį tarė: ji mė- 
gino šiame reikale elgtis su didžiausiu be- 
šališkumu, dabodama vien tik Lietuvos rei- 
kalą. 

"Lietuva" nepasakė daugiau apie mi- 
nėtus atstovus, negu tie viršminėti pačios 
katalikų Tarybos šulai; gi savo reikalavi- 
muose "Lietuva" nei nėjo taio toli, kaip 
k^d ėjo minėti šulai. 

Ir "Lietuva" yra prisirengusi tai pri- 
rodyti—jeigu tame kiltų reikalas. 

Meile, Neapykanta, Beviltis. 
žėdnas daiktas turi atlik- 

ti savo darbą. Ir viskas, kas 
randasi ant žemės yra dide- 
liam mieriui. Mažytis van- 
dens lašelis yra išsiųstas iš 
debesų, kad išsidirbti savo 

kelią r-nt žemės.arba pildyti 
Didžiųjų valią. Jo gyvastis 
menkutė. Bet jis persisur- 
bia per tyrą ir aplaisto aug- 
menis. Ir pagaliaus srovena 
ir srovena, kol susijungia su 
mažiuku upeliu; ir upeliu— 
skubinasi į upę; upe — į 
vandenyną. Ir kaip tik sau- 
lė paregi jį, tuoj pašaukia 
namon, kad galėtų sugrįžti 
ant žemės kitą kartą ir pa- 
daryti daugiau gero. 

Ir tas vandens lašelis vi- 
suomet daro gerą žmonijai. 

Taip turėtų daryti ir žmo- 
nės 

Taip mąstė Meilė, sėdė- 
dama viduryje gražio miš- 
ko. 

— Aš myliu žmoniją, — 

ji prabilo, — ir mėgino pa- 
daryti visus žmones mylin- 
čiais viens kitą. Bet gan sun 
kus tai darbas. Nes Neapi- 
kanta visuomet užimta savo 

darbu; ji stengiasi išpildyti 
savo užduotį. O dar randa- 
si Beviltis. Labai baisi! Ji 
net priverčia žmonės bėgti 
nuo gyvenimo ir meilės vii- 
ties ir sekti ją. 

— O! kaip vėlu! Aš tu- 
riu paskyrusi pasimatymą 
su Neapikanta ir Beviltimi. 
Ir jau laikas pasitikti. 

M*5ko krašte ant didelio 
rąsto sėdėjo Neapikanta ir 
Beviltis. Abi alkūnėmis pa- 
sirėmusios ant savo kelių; 
ir rankomis laike suspaudu- 
sios galva. Ant Be vilties vei 
do matėsi kokios tai pasku- 
tinio laiko pergalės ženklas 
Jo; didelės rusvos akįs aiš- 
) iai spyksėjo ir šypsojosi. 
Neapikantos veidas taipgi 
liudijo triumfo žvilgį. Lyg- 
tai butų perlaužusi kokį dru 
tą jungą. Abi šaipėsi susi- 
raukusios, kuomet prisiarti- 
no Meilė. 

— Sesuo, ką tu nuveikei? 
— klausė Meilė Neapikan- 
tos. 

— O, aš daug ką nuvei- 
kiau : aš priverčiau vaikinus 
ir mergaitės neapkęsti viens 
kito; suku.rsčiau vyrus ir pa- 
čias, kad bartusi, keiktų, 
šmeižtų, bjaurotų, muštusi-- 
Aš priverčiau tautas kariau- 
ti. 

— O ką tu nuveikei, sesu- 
te? — klausė Meilė Bevil- 
ties. 

— Aš priverčiau žmones 
pražudyti galutiną gyveni- 
mo viltį, kuomet jie jieško- 
jo, bet nesurado pinigų pra- 
gyvenimui — užlaikvmui pv 

vasties. 
ir Meilė ištarė liūdnai: 
— Aš padariau daug ge- 

ro. Ir aš mėginu padaryti, 
kad tautos mylėtųsi; kad ku 
dikiai matytų meilės reika- 
lą. Abi ardote mano nuveik- 
tą darbą, žinokitės Aš 
žinau, kad aš jiedvi perga- 
lėsiu. 

— Tu nepergalėsi. Mudvi 
esava tvirtesni, — vienbal- 
siai kalbėjo Neapikanta ir 
Beviltis. 

— Aš pergalėsiu, — tvir- 
tino Meilė.—Taigi, persiti- 
krinkime. Suruoškime im- 
tynes. Ir tada sužinosime, 
kurs iš musų drūtesnis. 

Ir nutarė parengti im- 
tynes. Imtynių tema — mo- 
tina ir sunus. 

Kuomet trįs atvyko į mo 

tinos, rado abu besėdinčiu 
prie ugnies. Motina kalbė- 
jo vaikui šitokias mintis: 

j 
— Mano sunau, aš noriu, 

kad tu stengtumės buti mei- 
lingu ir kad mylėtum visas 
esybes ir sutvėrimėlius. Ir 
da: aš noriu, kad tu moky- 
tumeis buti nuosekliu kiek- 
viename darbe. Tu fu- 
ri išplėšti iš savo širdies Ne- 
apikantą ir įsodinti tenai 
Meilę. Jei tu turi piktas min 
tis; manai blogai apie kitus, 
— tokį^pat atlyginimu gausi 
patsai. 

* 

Tolygus pritraukia 
tolygų. Vienas visuomet sto- 
vi tavo kelyje, kad padėti 
tau; taipgi vienas visuomet 
laukia, kad išplėšti gerą iš 
tavęs. Taigi, mano sunau, 
buk atsargus Visuomet da- 
ryk tai, kas teisinga. 

Užbaigusi savo kalbą mo- 
tina maloniai pabučiavo vai 
ką ir paguldė jį lovon. 

Neapikanta pradėjo savo 

darbą įskverbama neapikan 
tos minčių į kūdikio galvą. 

— Kam gi aš turiu .mylė- 
ti juos — by ką. Jie nemy- 
li manęs.! ? 

Taip manydamas vaikas 
užmigo. 

Neapykanta prasišalino, 
Meilė inėjo ir atspaude Mei 
lės mintis ant miegančio vai 
ko. 

Beviltis triusėsi motinos 
kambaryje, norėdama perti- 
krinti ją, kad tokių dalykų 
kalimas kūdikio galvon jo- 
kio gero neatneša. Bet na- 

bagė nieko nepešė. Motina 
žinojo geriau. 

Rytmetyj Meilės kova bu- 
f vo išlaimėta. Ji parodė save 

tvirtesne. 
Motinai ir sunui plaukė 

meilės mintis. Juodu mylė- 
jo visus gyvus daiktus. 

Kiekvienas turi pergalėti 
—sumušti Neapykantą ir Be 
vilti. 

Ir visi turi padėti Meilei 
padaryti ši Pasaulį Meilės 
ir Palaimos karalija. — 

V. J. B. 

Iš Asnsrikos Lietuviu Tautines 
Tarybo- Raštinės. 

1) Posėdis iš Vasario 25. 
1919. Iš įvairių komisijų ra- 

portų paaiškėjo sekanti daly- 
kai: a) Amerikos Lietuvių 
Memorandumas jau atspaus- ' 

-dintas, tik darbas nevisai pa- 
girtinai atliktas. 5000 egzem- 
pliorių sukrauta pas Pild. Ko- 
mitetą AVashingtone, iš to 
skaitliaus 2500 priguli A. L. 
T. Tarybai, b) Lietuvos žemla- 
pis jau gatavas, tik reikia ap- 
mokėti ir atsiimti, c) Nariai j 
Pild. Kom. raportavo apie sa-i 

į vo mėnesinį posėdį Vasario 22; 
|atsilankęs Prof. Millcr; jisai 
įproponuojąs kad išskclbti tau- 

tų jieškinius, tų tarpe ir Lie- 
tu vos; jisai keliausiąs Europon 
su Yid-Europinės Tautu Uni- 
jos reikalais, ir tt. U/girta dar- 
bai apsilankiusios liuosnorių or 

ganizavimo delegacijos, ir tt. 
d^ Spaudos komisija atsakė 

er "Times" Ozolui, Latvių 
•arde' ant Lietuviu užsipuolu-1 
iam. ffffe UIS 

2) Priimta plati rezoliucija, 
išreiškianti Amerikos Lietuvių 
politinius reikalavimus Lietu- 
vai, aky vaizdo j e'dabar susida- 
riusios Europoje situacijos. Rc 
zoliucijos nuorašai persiųsti 
Pild. Kom. del k'ablegramavi- 
1110 Paryžiun, inteikimo Prez. 
VVilsonui, Senatui ir tt. Tek- 
stas tilps ir Lietuvių laikraš- 
čiuose. 

3) A. L. T. Tarybos lėšo- 
mis išleiitųjų 5000 egz. didžių- 

jų Lietuvos žemlapių sukrauti 
komisijon (J. Ambraziejus, 
168 Grand St., Brooklyn, N. 
Y.); 50 egz. veikiai išsiunti- 
nėti kiekvienai tautiškų laikraš 
čių redakcijai clel propagan- 
dos. 

4) Vladivostoko Lietuviu 
atsišaukimas perduota Pild. 
Kom. \Vashingtonan, kad pa- 
sirūpintų suteikti pagalba tenai 
besiorganizuojantiems kolioni- 
stams Į Lietuvos darbą. 

5) Užgirsta Tautų Lyga pa- 
vidalu tam tikros rezoliucijos, 
paremiančios Prez. \Yilsona ir 
bclukėjančios Lietuva politiš- 
kai atstatyti. 

6) Nutarta musų atstovybėj 
Europoje pavesti jurisdikcijai 
Didžiosios Lietuvos delegaci- 
jos Paryžiuje, po autoritetu. 
Užsienių Ministerio Valdema- 
ro, ir apie tai kablegramuoti 
p. p. Lansingui bei Valdema- 
rui. 

J. 0. Sirvydas. 
A. L. T. Tarybos Sekretorius, 

Atsišaukimas. 
/ Tėv. Mylėtojų draiajijos kuo- 

pas ir į laikraštininkas. 
■ 

Męs 22-ros Tėv. Myl. Dr. 
kuopos nariai savo mėnesinia- 
me susirinkime po ilgų visapu- 
siškų apkalbėjimų atradom 
reikalingu kreiptis Į musų ger- 
biamus laikraštininkus, maldau 
dami jų padėjimo mums taip 
sunkiame darbe, kritiškame 
tautos momente. Pastaruoju 
laiku musų organizacija turi 
užsidėjusi ant savo pečių sun- 

kūs našta—tai išleidimą Šerno 
raštų. 

Dabar musų visų atkreiptos 
akjs Į mųs Tėvynes Lietuvos 
reikalus, tad Tėv. Myl. Drau- 
gijos reikalai yra užmirštami. 

Męs žinodami, kad musų laik- 
raštija mųs draugijai tarnauja 
per suvirš 20 metų, tai ir šiuo- 
mi laiku neapleis mus. Mes 
prašome laikraščių dirsteltį i ši 
reikalą, tai yra j Šerno raštų 
leidimą ir neduoti užmigti mųs 
organizacijai. 
I T. M. D. kuopas. 

Kadangi T. M. D. darbai da- 
bar apsistojo būti dirbami, tad 
mes matome reikalingu atsi- 
kreipti į visas kuopas, kad visi 
energiškai pradėtume darbuo- 
tis mus draugijos labui. Kiek- 
viena kuopa privalo ant tiek 
pasistengti pasidarbuoti, kad 
ji galėtų surinkti nors po šimtą 
dolarių Šerno raštų išleidimui. 
Jei jau to negalima padaryti, 
tai bent pasižadėtų tiek surink- 
ti Centro Valdybai. Tą sumą 
į metus laiko labai lengva su- 
rinkti. 

I visuomenę. 
Męs lietuviai lygiai moterįs 

ir vyrai reikalaujame dvasinio 
pelno ir stengiamės tai įgyti. 
Męs riausiamės po įvairius ka- 
talogus, paskui perkame kny- 
gas, mokame gana brangiai ir 
gale visgi neingyjame sistema- 
tikos apšvietos. Tą spraga 
padengia tiktai vienintelė tikra 
kulturos nešėja, tai yra Tėv. 
Myl. Draugija. Ir netik mums 

reikalingas tokis dvasinis pe- 
nas, bet jis dar daugiau reika- 
lingas Lietuvai, kuri ištroškusi 

knygų. 
Tad paduokime vienas kitaip 

ranką ir padėkime išleisti Tė- 
vynės Mylėtoju Draugijai Šer- 
no raštus. 

Apie Šerno raštų naudingu- 
mą nereikia kalbėti. Lietu- 

j via i senai jau tai kainavo 
I ir žino, ką Šerno raštai reiškia 
mūsų moksliškoje literatūroje, 

j Jei jų nebūtų, beveik nebūtų 
! pas mus moksliškos literatūros. 

Taigi brolau ir sesute, prisi- 
dėk prie pakelinio savo tautos. 
Prisidėk prie išleidimo Šerno 
raštų, paskirdamas tam tikslui 
penkinę ar dešimtinę. 

Vardu T. M. D. 22 kuopai* 
Pirm. M. K. Šilis. 

Turtu rast. h. Papauskas. 
Protok. rast. /. Šuolis. 

Ką žmones sako. 

šiam© skyriuje talpinsime prisiųs- 
tas žmonių nuomones — daugiausiai 
apie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but trumpi. Ha» 
šytojas turi padėti po straipsniu sa_ 

4 aru* paduoti Ji Redakct- 
jos žiniai. 

Redakcija talpins }vairia3 nuomo- 
nes, net jeigu kartais su Jomis Ir 
nesutiktų jeigu tik jos bus tinkamai 
išreikštos. 

DELEI VISUOTINOJO 
SEIMO. 

Kad Amerikos lietuviams 
reikalingas visuotinas seimas/ 
tai apie tai jau nėra jokios abe- 
jonės. Vienok katalikų kleri- 
kalai tam nepritaria. Tas ka- 
taliku klerkalų nepritarimas vi- 
suotinam seimui yra tiktai sa\^ 
tišku srioviniu išskaitliavimu. 
Paskutiniame laike jų sriovės 
vadovai tiek daug košės privi- 
rė, kad butų sunku ją išvalgyti, 
jei visuomenė juos priverstų. 
Taigi bijosi visuotinojo seimo, 
nes jiems gali tas atsitikti. Tą 
klerikalų-katalikų vadai gerai 
permato ir todėl jie priešinasi. 

Jau iš visko matyti, kad jie 
pasirįžo neprileisti visuomenę 
prie visuotinojo seimo ir per 
spaudą varo didžiausią agita- 
ciją, statydami visiškai menkus 
argumentus. Pavyzdin, jie nu- 

rodinėja, kad jei seimas yra 
šaukiamas delei pagaminimo 
gražiai skambančių rezoliuciją 
ir išnešimo protestu prieš len- 
kas ir bolševikus, tai jis esąs 
nereikalingas, nes tai jau at- 
liko visos kolionijos. Čia jau 
aišku, kad tie ponai nori Įtikin- 
ti savo pasekėjus, kad toks dar- 
bas yra daug geriau atliekamas 
suskaldintoje visuomenėje, ne- 

gu jis butų atliktas bendrai. 
Anot tų ponų pasakos, susitau- 
pintume daug pinigų, kurie bu- 
tų išmėtyti ant pasižiūrėjimo^ 
seimą. P»et reikėtų štai ką pa- 
sakyti. Seimas yra šaukiamas 
ne del pasivažinėjimo, l)et del 
apkalbėjimo svarbiausių mus 

tautos reikalų ir subendrinimo 
mus pačių politiško veikimo. 
Paimkime męs kad ir geriau- 
sių dainininkų chorą ir išda- 
linkime juos kokiame dideliame 
naųie po vieną j kambarį ir te- 
»"ul jie ten dainuoja "Lietuva 
Tėvyne Musų tu didvyriu že- 
me" ir pažiūrėkime ar kas at- 

kreips donią f jų tų riksmą? 
Bet tuos pačius daininkus mes 

suveskime Į vieną kambarį ir 
tegul jie uždainuoja vienu ga- 
lingu balsu "Lietuva Tėvynė 
Musų," tai mes pamatysime. 
Šis palyginimas vra pavienių 
kolionijų balsų su visuotinuoju 
oalsu. 

Kaip U-v nei butų, tegul kle- 
rikalai ir nepritarė seimui, bet 
męs taut'riinkai neatleistame 
klibinkime, o (lurįs bus atida- 
rytos. Varykime rimtą agita- 
ciją spaudoje, teisybe turės pa- 
imli viršų ir apie balandžio niė- 

icsj turėsime Amerikos lietuvių 
visuotinąjį seimą. 

?. Jaras. 
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MUZIKALIŠKA DVIEJŲ 
VEIKSMŲ TRAGEDIJA. 

Sutaisyta pagal Puškino poemą; naudotasi 
taipgi lenkišku L. B. Nevierstd scenizavimu 

Eiles parašė Skaisgiras 
Muziką—Stasys Šimkus 

ROTO: Ar jau nemyli manęs daugiau, Era? 
Era, kam-gi tapai mano pati? Kam man 

pasaulj uždarei? (Dainuoja): 
Era mano brangi, 
Era mano miela, 
Kur tavo žodeliai. 
Kuriuos man kalbėjai? 
Kuriuos prie šaleles 
Kas vakars, kas dieną 
Glaudžiantis, myluojant 
Paukštute čiulbėjai? 
Žadėjai mylėti, 
Už savo turėti; 
O dabar nenori 
Su manim kalbėti. 

Era mano brang!, 
Ęra mano miela, 
Kur tie prižadai? 
Kuriuos man žadėjai? 

Neklausk manęs... Noriu pasilikti pati 
7- viena. 
ROTO: Na, jeigu jau būtinai nori, tai palik- 

siu tav\. Kad ne šis kūdikėlis, kuris mus 

jungia—j akis tau nepažvelgčiau, jei ne- 

norėtum. Juk kadaise buvau geras ir 
jautrus. Išsirinkote mane savo v^du. Tu 
lindai, glostoisi, kai katutė prie manęs, kad 
tik grf.ii iau j savo nagus mane pagavus. 
Vienok tau buvo sakyta: pirmiaus pažirk 
jį, kati paskui nesigailėtum. Bet tu ne- 

kantravai, o aš vė!, buvau lengvatikis. Pa- 
gavai mane... Gi šiandie niekini, kaip šunį 

.nuo savęs varai. Bet aš tave myliu, Era! 
Juk galėčiau buti žiauru, turiu galę ant šio 
viso čigonų buri ). Tef.iaus nebaudžiu, 
nes myliu tave! (Eina prie jos). Myliu ta- 
ve, Era, ar girdi? 

EAR: Ha, ha, ha. Šalin, šalin nuo manęs. 
Tu girtas, tu pats nežinai ka kalbi! 

ROTO: Vardan meilės prie to kūdikio, mel- 
džiu tavęs, Era; nesityčiok iš manęs. K e 

slopink man noro gyventi. Nes kitaip... 
ERA: Pasikarsi? (Nuduodama yailcsti). 

Vargšas mano Roto. Gaila man tavęs iš 
tikrųjų. (Glostą jam barzdų). Bet eik 
ei!;, eik iš čia. Palik mane viena, norit 
pasilsėti. 

ROTO: Na, tai palieku tave ramybėj, Einu 
ilsėtis ir aš. (Bučiuoja jai į kaktą). 

ERA* Br... Nekenčiu jo! Let pasiliuosavau. Ar 
■ jis gali prilygti mano mielam Garijai? Ha, 
jj* ha, ha. Anasai kaip saulė! Myliu aš jį. 

(Palūkėjus). Bet ir nekenčiu aš jo, Gi- 
rijos. Piažudė jis mane! Lyg kalė nak- 
timis slaptausi, bėgioju paskui jj. Apgau- 
dinėji! vyrą, apgaudinėtu visa burj-gimi- 
ne. Suvadžiojo jis mane. pražudė! (Pa- 
lūkėjus). Kaip paukštei girioj nekalta 

ir tyra aš buvau.... (Dainuoja)'. 
Kaip raiba paukštutė 
Po girią lakioja. 
Per dienas, nakteles 
Dainužes vedžioja 

Taip aš, čigonėlė, v 

Augau tarp brolelių, 
Kaip girioj lendrelė 
Tarp aukštų medelių 

(Girdėtis girioje daina) 
Rūpesčių, vargelių 
Aš nepažinojau, 
Gėlėms apsikaišius 
Pagiriais lekiojau. 

Mokėjau aš vikriai 
Saidoką valdyti, 
Juoduosius varnelius 
Tš lizdų baidyti. 

Mokė j a u žirgt 1 i ai s, 
Kaip vėja$ lakioti: 
Kur tik akis vedė— 
Mokėjau nujoti. 

Pažvelgsi laukelin— 
Laukeliai siubuoja, 
Pasuksi girelėn— 
Medeliai linguoja. 

Visą jaunystėlę, 
Nieko neatbojau, 
Jaunų čigonėlių 
Širdeles viliojau 

O dabar, o dabar ?.... 
Sudrumsta širdužė, 
Apvilta, apgauta, 
Blaškausi, blaškausi. 
Lyg stirna pašauta.. 

Kas ten toks? Grapas Gari ja čion ūtei| 
na. (Iškėlus rankas). Oi tu mano meilė!.. 
Bet ką aš darau? Juk nei jo aš nemyliu. 
Vargšė aš, vargšė. (Atsisėda ant kelmo). 

GARI JĄ: Era! 
ERA: Tai tu, Garija? 
"GARIJA: Taip, aš mieloji. Bučiau ankščiau 

atėjęs, bet nenorėjau pertraukti tavo mei- 
lios kalbos su Roto. Moki, oi moki ai nu- 

duoti. 
ERA: Tyliau kalbėk, gali mus kas išgirsti. Dar 

nevisi sumigo. 
GARIJA: .Mieloji, kaip tu gali gyventi su juo. 

Tu tokia graži, liemeninga, o jis. ... Ste- 
biuosi aš. 

ERA: Ha, ha, ha. Juk žinai, kad jo nemyliu, 
j GARI JA: Tai ką tu mvli? 
ERA: Hm.... nei pan nežinau. {Dainuoja). 

Oi neklauski tu širdužės. 
Ką aš myliu, ką aš ne; 
Oi nebudink šios giružės, 
Ką nugrimzdusi sapne. 

Ta giružė tiktai žino 
Mano paslaptįs širdies, 
Kas giružėn pavadina, 
Kas priglaudžia prie šalies. 

Debesėliais jis skrajoja 
Virš giružės ant sparnų, 
Sapnyj pas mane atjoja 
Lydinis dangiškų dainų. 
O gal tai tu, Garija, gal tu juomi esi? O, 
taip, tu Garija. Myliu tave! (Užmeta jam 
ant kaklo rankas). 

ERA: 

Kaip žemuogelė laukia saulutės, 
Sausi laukeliai laukia lietaus, 
Taip laukiu, laukiu aš, čigonėlė, 
Kas prie šalelės mane priglaus. 

GARIJA: 
Aš įsivilkčiau rubą čigono, 
Viską palikčiau, sviet^n keliaučiau, 
Ir puikų dvarą ir turtus pono, 
Kad, čigonėle, aš tave gaučiau. 

ABUDU: 
VLką palijęs (—us) tėvą, motušę, 
Mieląją (—jį) savo tiktai matyčiau, 
Ž&hoj giružėj tarp ąžuolėlių, 
Valandas laimės ramiai skaityčiau. 

GARIJA: Era, bėk su manim; pamesk tuos či- 
gonus. Bėkime toli, toli, kur musų niekas 
nesuras. 

(Toliaus bus) 

Apie sveikatą ir apie Ligas 
Ra-. ~r. M. T. Strikolis 

"Lietuva"' jvesdama šį Sveikatos skyrių, velija, idant 
jos skaitytojai juoml naudotusi kuodaugiausiai. Sveika- 
tos skyrių veda l)r. M. T. Strikulis, kurio raštai tilps "Lie- 
tuvoje", šiame skyriuje kas sereda. Dr. Strikulis duos 
taipgi atsakymus į įvairius paklausimus sveikatos srytyje. 
Tokius paklausimus, trumpai ir aiškiai surašytus, reik siųs- 
ti tiesiog Dr. M. T. Strikulis, 3757 W. 47tli St., Chicago, 111. 

Klausiant, adresas turi buti paduotas, bet tik daktaro 
žiniai. Zingeidesni klausimai galės tilpti laikraštyj, ir var- 
do neminint. — Rudakei?.. 

VIDURIU UŽKIETĖJIMAS 
t (CONSTIPATION). 

Užkietėjimas vidurių yra re- 

tas arba sunkus išėjimas lau- 
kan. Jis yra viena iš papras- 
čiausių ligų pas daugelį asme- 

nų, ypač moterų ir jis pagim- 
do tiek blogų pasekmių, kad 
apie jį verta yra pakalbėti. 

PRIEŽASTIS. 
Mandagumas. 

Laukinis galas žarnos yra 
normališkai tuščias. Kada atei- 
na į ja išmatos, tada gimsta jo- 
je jausmai negerumo (skau- 
smo) ir žmogus nori eiti lau- 
kan. Jeigu gi žmogus tuo tar- 
pu negali išeiti laukan dcl man- 

dagumo beesant kokioje drau- 
gijoje, tada žarna apsikenčia 
ir pripranta buti pilna mėšlu. 
Iš tų mėšlų gi geriasi nuodai 
Į kuna ir pagimdo nešvarumą 
kraujo, galvos skaudėjimą 
augštą karu jo spaudimą, su- 

kietėjimą, kraujo su'dinėlių (ar- 
terijų) ir galutinai trumpina 
žmogaus gyvenimą. Be to 
dai pagimdo uždegimą žarnos 

priedo (appendieitis), uždegi- 
mą nervų—sciatica ir priren- 
gia kūną prie įvairiu limpan- 
čių ligų—kaip Inftuenza, už- 

degimo plaučių, skarletinas ir t. 
f. Taipgi sukietėįimas vidu- 
rių, einant laukan, padaro re- 

vus laukiniame gale žarnos ar- 

ba vadinamus bemorrhaidus 
(raudonas gjslįs), kurie yrn 
skaudus ir iš jų tankiai bėgu 
kraujas. 

Vaistai. 
•f 

Vartojanti tuos,.pačius vai- 
stus ilga laika gauna dar di- 

desnį sukietėjimą vidurių,* vie- 
ton atsileidimo arba pasigydy- 
mo, nes viduriai pripranta 
prie kutenimo vaistų ir jie to- 

kiam dilginimui jau daugiau 
neatsako lyg kaip žmogus, ku- 
ris užsideda vilnonius marški- 
nius prmų kartą ant kūno ne- 

grH pakęsti, o vėliaus pripratęs 
lengviai gali iškentėti nežiū- 
rint ant dilginimo odos. 

Valgis:-Rupus valgiai— 
dauguma vaisiu, rupi duona ko 
šė ir t. t., kurie yra naudingi 
laikinai del palengvinimo vi- 

durių, yra irgi nenaudingi, jei 
yra nuolatos vartojami, nes 

ir prie :ų žarna pripranta ly£ 

kaip ir prie mėšlų arba medi- 
cinų ir galutinai jau laukan jų 
nevaro. 

Blogi pripratimai: 
Nelaįku valgyti yra priveria 

nelaiku 11* laukan eiti. O nei 
tuo pačių laiku laukan ėjimas 1 

irgi pagadina vidurius ir pa- 
gimdo jų užkietėjimą. 

Gydyme siss ! 
1). Užlaikykite reguliariš- 

kumą eiti laukan toje pačioje 
valandoje lyg1 kaip ir valgyti 
toje pačioje valandoje. 

2). Užsinorėjus eiti laukan, 
turite tuojaus eiti laukan, turė- 
ti tuo jaus eiti ir prisitaikinti 
prie aplinkybių nežiūrint ar 

reikėtų pamesti savo manda- 
gumą ar ne. 

3). Nebandyk save gydytis 
vartodamas vienokius vaistus 
ir vien tik vaistais. Pamink,! 
kad viduriai gali priprasti prie• 
maisto ir prie vaistų. 'Podėli 
geriau pasikalbėk su gerų gv-j dytoju kaip vaistus, valgį ir į 
'pripratimu* naudoti. 

4). Gydantis nepamiršk, kad, 
jei vieną dieną gerai vidurius 
išvalei, tai antrą dieną jau iš- 

galėsi eiti laukan; nes penui 
ima 48 valandos per malimo 

systemą pereiti. ... 

5). Jei viduriai yra labai kie-i 
t i. tai nevartok daug pastangų 
mėšlą laukan varyti, nes pa- 
gimdysi raudonas gjsles (lie> 
movihoįdus) arba praplėsi ra- 

vukus gale didelės žarnos ir tie 
ravukai didinsis ir skaudės ne- 

duodant jiems progos užgyti. 
Vieton didelės pastangos įleisk 
Į žarną vieną unciją glicerino? 
ir dvi kvortas šilto vandenio 
su muilu, kad tą mėšlą sumink- 

štyti ir lengviau laukan išvary- 
ti. 

6). Pradėjus reguliariškai 
toje pačioje dienos valandoje 
|valgyti pasirinkus tam tikrus 

rupius ir lengvai išvirškinan- 
čius valgius, kaip sėlenų duo- 

ną, vaisius ir t. t. pradėti toic 

pačioje valandoje eiti laukan 
kasdien, kad ir gamta nešauk- 
iu ir naudok žemiau pažymė- 
tus vaisius: 

:Plicnolplithalcini pusė "y raino" 
prieš eisiant gulli. 

Ant rytojaus, pavalgius pus- 
ryčius,' bandyk eiti laukan ar 

norėsi ar ne. Jei negalėsi išeiti, 
tai vartoti vandenį su gliceriną 
—kad įleisti į vidurius per 

trubelę. Pusryčius visuomet 
pradėk su vaisiais turinčiais 

daug skirčių,—kaip va: apal- 
sina (orange), arba "grape 
iruit." Nevalgyk daug mėsos, 
negerk stipros kavos ir neval- 
gyk varškės arba bananų. 

Jei nuo tų vaistu laukan nei- 
si, tai imk juos tris sykius į 
diena vaistus:. 

Phenolphthaleini gr. prieš 
kiekvieną valgį. Jei reikia, 
imk ir po tris grainus Phenal- 
plithalein tris sykius į diena 
pakol viduriai pradės eiti. 

Tą pavartojus tris dienas j pradėk imti aloin gr. yį prieš 
einant gulti per keles dienas, i 
Paskiau gi vartok Fedext Cac- 
cural Sagradae po 15 lašų kas 
vakaras per tris dienas. Po to 
laiko galima vėl pagrįžti prie 
Phenalphthalein ir vartot po 

' 

vieną grain arba du per keletą 
dienų. Ir ant galo pradėk var- 

tot po mažiau ir bandyk išeiti 
laukan be vartojimo gyduolių.1 
Tą bus galima padaryti, kada 
viduriai pripras veikti tūloje; 
valandoje kasdien ir kada jiems j 
duosi progą toje pačioje va- 

landoje save įsivalyti. 
Dr. M. T. Strikolis. 

1757 W. 47th tS. 

Klausimas: 

Jau keturi mėnesiai kaip ser- 

gu. Lankiausi pas septynis gy- 
dytojus it* niekur pagelbos ne- 

galinti. Mano liga yra užkie- 
tėjimas vidurių, baltas liežuvis, 
pilvas gurguliuoja ir galvoje 
cvpia. Prašau jūsų patarimo. 

Atsakymas: 
Kreipkis prie vieno gydytoj >J 

ir tą laikyk pakol pagysi. Be 
to perskaityk viršui paduota1 
straipsnelį apie sukietėjimą vi- 
duriu. 

PADEKAVONĖS. 
Turiu už garbę praneši, kad 

justi dovaną "Lietuvos" kalen- 
dorių, kuri man prisiuntete, 
priėmiau ir širdingai už tai 

jums tariu ačiū. Ta dovanėlė 
bus man naudinga visiems me- 

tams. 

J. K. 

Malonu man yra pranešti 
"Lietuvos'' Dienraščio Ben- 
drovei, kad aš apturėjau nuo 

Tamistii man pasiųsta dovaną. 
"Lietuvos" Dienraščio kalen- 
dorių, už kuri širdingai dėka- 
voju. 

Kazys Serapinas. 
Kenosh'a, \Vis. 

JUOKAI 
KUOPOS SUSIRINKIME. 

— Draugai! Aš sakau, kad 
nereikia visuotinojo seimo, nes 

kaip ten galima susitarti, jei 
pas mus yra trejopi tikslai: pir- 
myn, atgal ir augštyn. 

— Drangas nežinai ką sakai.. 
Mums reikia seimo, tik mes 7 w 

jį atlaikėmę 50 metu atgal. 

TARP DVIEJŲ DRAUGŲ. 
— Kaip "darugas," paršiu- 

kas patiko? 
— Aš egriau mėgstu, "drau- 

ge' vištą. 

APT1EK0JE Už METŲ" 
LAIKO. 

— Kokių nuodų imsite? 
— "Koktel!" 

KONCERTE. 
— Pliauškini* šitam dainin- 

kui! 
— Kodėl? Jis blogai daina- 

vo. 

— Tas nesvarbu. Jis mus 

žmogus. 

AR PAAUKŠTINIMAS AR 
ŽEMINIMAS. 

Prezidentas \Vilsonas bus 
tautų lygos prezidentu. 

Ar tai paaukšitinimas ar pa- 
žeminimas? 

POPIEROS SKLYPAS. 
— Petrai mudu negalime 

ilgiau kartu gyventi. Pertrau- 
kime mųs šilubinę sutartį su 

teismo pagalba. 
— Kam? Dabar visokios su- 

tartis tik popieros sklypas. 

GATVĖJ E. 

— Ar buvai nusitraukti pa- 
veikslą pas fotografą? 

—Ne, nenoriu. Tenai iska- 
byntas Mosaitienės paveikslas, 
o aš su ja nenoriu susitikti. 

TAMSI. 
— Kas ta per moteris? 
— Tai mano pačios tarnai- 

tė. Ji man patinka: jos ramsųs 
aukai, tamsios akįs, tamsus 

veidas, tamsus drabužiai ir.. 
.... tamsi praeitis. 

MOKYKLOJE. 
— Jonuk, pasakyk man kaip 

galima išmatuoti cilinderio di- 

dumą. — 

— Ponia "tičierka" aš neži- 
nau. Dar ant Halsted gatvės 
niekas cilinderių nedėvėia. 

NAUDINGAS PATA- 
RIMAS. 

— O daktare, man taip labai 
galvą skauda, rndns. visa pail- 
sus. Ką man daryti? 

— Nusimkitc savo skrybėlę 
ir palengvės. 

Iš Jo bus Biznierius. PIEŠĖ JONAS STANKUS 



VIETINES ŽINIOS 

VARKALOS PRAKALBA. IS SIUVĖJŲ JUDĖJIMO. 

Ką Jis Rusijoj Mate. 

Pereitą nedėldienį West 
Side Auditoriume atsibuvo 
prakalbos su programų. 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
p. J. Varkala , kuris ilgus 
metus buvo gyvenęs Chica- 
goje, paskui išvažiavo Ru- 

sijon ir gyveno Maskvoje. 
Ten jis buvo per vis'4 karę, 
Rusijos revoliuciją ir tik pe- 
reitu rugpjučio mėnesį išva- 
žiavo iš Maskvos. 

Todėl klausytojams buvo 
žingeidu išgirsti, kas Rusi- 
joj laike revoliucijos darėsi 
ir kaip ten dalykai išrodo. 
Apie tai kalbėtojas daugiau 
siai ir pasakojo. 

P-as Varkala ilgokoje kai 
boje nupasakojo maž-daug 
tą patį, ką męs čia būdami 
iš amerikoniškų laikraščių, 
buvome skaitę. Tas pasiro- 
do, kad laikraščiai visai ne- 

daug prasižengė su teisybe, 
arba gal visai teisybę pasa- 
kė. Vienu žodžiu gyveni- 
mas po bolševikais, sulyg p. 
Varkalos žodžių, yra baisus. 
Žmonės tūkstančiais badau- 
ja. Už arklienos mėsos ga- 
balėlį jis pats užmokėjęs 
25 rublius. Kada jis tą mė- 
są suvalgęs, tai kiti žmonėi 
pribėgo ir pasigriebę jo pa- 
liktas tuščias lėkštes laižę 
ir tuos arklių kaulus grau 
žę, kuriuos jis palikęs. Žmo 
nes daugiausia mintą silkė- 
mis ir daržovėmis. Duonos I 
visai mažai gaudavę. 

Kalbėtojas papasakojo 
truputį ir apie Lietuvių rei- 
kalus. Jam bekalbant apie 
Lietuvos Tarybą ir abelnai; 
minint lietuvių reikalus, pub 
lika pradėjo nerymauti, vie- 
nas kaž-ką ir garsiai suriko 
Matyt buvo kaž-koks neužsi- 
ganėdinimas, tarytum Lietu- 
vos reikalai jiems visai ne- 

rupi. Stebėjausi, pamatęs, 
ant kiek jau musų nekurk 
žmonės yra sugadinti. (Va-1 karas buvo rengiamas "Nau- 
jienų" ir publika daugiau- 
siai buvo socialistiška). 

P-as Vark&la pasakė, 
apart kitų dalykų, apie ku- 
riuos irgi jau buvome gir- 
dėję, dar ir du naujus fak- 
tus, t.y. kad "vokiečiai už- 
ėmę Lietuvą plėšė nuo žmo- 
nių didžiausius mokesčius, 
sekvestruodami viską, o Lie- 
tuvos Tarybai paskyrę tik 
10,000 mark. tikėtis kad Ta- 
ryta su tokiu biudžetu butų 
galėjus kaž-ką atlikti. Mais 
to Lietuvoje ūkininkai turį 
užtektinai, daugiau negu ru- 

suose. Bet beturčiams ir ne 

.turintiems pinigų esą nega- 
lima pragyventi. Kalbėto- 
jas persergėjo tuos, kurie ne 

turi pinigų, kad nesirengtų 
važiuoti į Lietuvą, nes ne- 

galėsią pragyventi. Lietu- 
vos Valdžia apie tai irgi per 
3ergėjusi. 

Toliau kalbėtojas pasakė, 
kad "lietuvių pabėgėlių iš 
Maskvos išvažiavo 4 trau- 
kiniai. Lietuvoje žmonės 
paršiukus kavodavę nuo vo- 

kiečių sekvestratorių vaikų 
opšiuose. 

Pabaigus p. Varkalai kal- 
pėti, programas toliau tęsė- 
p. 

Kadangi programas buvo 
įeinteresingas, ypač jo mu- 

sikališka dalis buvo labai ne 

nuzikaiiška, man pritruko 
ęantrybės laukti pabaigos. 

Pirmiausiai Lietuvis, 
Paskui Socialistas. 

irnsiųsiaj 
''Lietuvos" Redakcijai.— 

Gergiamieji!: — Malonėki- 
te įdėti į savo gerb. laikraš- 
čio kiltis prisiunčiamąją čia 
žinia iš Chicagos siuvėjų ju- 
dėjimo. Su pagarba. 

Srank Rozenblum. 
General organizatorius.. 

Tarp Chicagos vyriškų 
drabužių siuvėjų dabarti- 
niuoju laiku eina smarkus 
organizacijinis judėjimas. 

Chicagoje, kaip žinoma, 
ilgą laiką daugumoj siuvė- 
jų šapų darbininkai nebuvo 
susiorganizavę. Prie unijos 
prigulėjo tik siuvėjai, kurie 
dirbo Hart, Schaffner ir 
Marx firmos dirbtuvėse (a- 
pie 10,000 darbininkų), 
taipgi kelių crnulicesnių ša- 
pų darbininkai ir kelių de- 
paitmetinių krautuvių "bu- 
šelmanai." Atgrąsinimu nuo 

unijos ir kovai su unija įvai- 
rios Chicagos firmos, susidė 
jusios į savo sociaciją, užlai- 
kė "juoduosius sąrašus", 
samdė mušeikas ir griebėsi 
visokių legalių ir nelegalių 
įrankių. Todėl rubsiuvių u- 

nijai Chicagos rubų siuvi- 
mo rinka išrodė kaip kokia^ 
nepaimama ivirtovė. 

Taip dalykams stovint 
Chicagoje, rubsiuvių unija 
—Amalgamated Clothing 
\Vorkers of America — au- 

go be paliovos Amerikos 
.ytuose. Pirmiausia unija už 
<ariavo visą New Yorką, 
paskui kitus miestus: Balti- 
morę, Bostoną, Philadelphi- 
ją, o taipgi Kanadoje Mon- 
trealį ir Toronto, neskaitant 
mažesniųjų pramonių mie- 
stų. Paskutinis didelis uni- 
jos laimėjimas buvo Roches 
teryj, kur pereitų metų bė- 
gyje visų šapų darbininkai 
prisidėjo prie unijos, ir šią 
dien jau darbdaviai priver- 
kti yra pripažinti uniją ir da< 
yti su ją sutartis. 

Amalgamated siuvėjų u- 

nijos intekmė platinos—tuo 
labiau, kad unija pradėjo 
leisti savo laikraščius įvai- 
riose kalbose. Pirmiausia bu 
vo pradėta leisti žydiškas 
laikraštis, paskui itališkas, 
oaskui angliškas, paskui ien 
kiškas ir čechiškas, ir dabar 
pagalios nuo pereitų metų 
rugpjučio mėnesio eina ir 
lietuvių laikraštis. 
Pereitais metais savo Balti- 
morės konvencijoj Ama'i^a- 
mated unija nutarė pradėti 
kovą už įvedimą 44rių- dar- 
bo valandų savaitėje. Per 
šešis mėnesius po to unijos 
nariai po truputį dėjo at- 
sargos fondą kovai nž 44- 
rių valandų savaitės įvedi- 
mą. Lapkričio mėnesyj pe- 
reitų metų New Yorke uni-i 
ja pradėjo didelį streiką už 
44-rių valandų savaitės įve 
dimą. Streikas tęsėsi tryliką 
savaičių. Unija jau buvo 
tiek stipri ir tiek gerai prisi- 
rengusi prie streiko, kad nei 
nesikreipė prie kitų orga- 
nizacijų su prašymu pa- 
šalpos, bet ištesėjo šelpti 
streikierius iš savo fondų ir 
savo nariu mokesčių. Strei- 
kas buvo pilnai laimėtas. 
Keturios de mt keturių dar 
bo valandų savaitė buvo į- 
vesta visose New Yorko ir 
Brooklyno siuvėjų šapose, o 
visos Amerikos vyriškų rū- 

bų fabrikantai nutarė įvesti 
44-rių valandų savaitę ne- 

tolimoj ateityj. Unija dabar 
tik spiria kitų miestų fabri- 
kantus, kad jie įvestų 44-rių 
valandų savaitę neatidėlio- 
dami. 

# 
Apie tą viską girdėjo ir Sadauskį, 1522 49th Ave. 

[ girdi Chicagos suvėjai. Po Cicero, 111. 
unijos spaudimu Chicagos 
rubų fabrikantai buvo pri- 
versti įvelti 41-rių valandų 
darbo savaitę be atidėlio- 
jimų, ir šiandien visose vy 
riškų drabužių šapose siuvė 
jai jau dirba tik po 8 valan- 
das kasdien ir 4 valandas 
subatoje. Darbdaviai tikėjo- 
si, kad jeigu jie Įves su- 

trumpintas valandas, kada 
jų darbininkai dar -nėra pri- 
sidėję prie amalgameitų uni 
jos, tai jie galės juos ir visai 
nuo unijos atitraukti. eBt 
apsiriko. Kaip tik valandos 
tapo sutrumpintos, siuvėjai 
tuojaus pradėjo gerbtis į 
uniją. Uniios ofisuos pasiro 
dė daugiaus ir daugiaus ne- 

matytų žmonių. Prasidėjo į- 
vairių šapų mitingai, į ku- 
riuos ėjo 'ris daugiaus ir dau 
giaii? siuvėjų. Kaikur buvo 
atsilikusios merginos, bet 
dabar ir jos nebes" Irovi ir 
ateina i savo šapų mitingus 
desėtkais. Neužilgo jos pra- 
dės ateiti šimtais, kaip ii 
vyrai. Daugelyje šapų jau 
kiekvienas darbininkas pri- 
guli prie unijos. Netrukus 
gal jau taip bus ir visose 
Chicagos siuvėjų šapose. 

Siuvėjams dabar rupi ap- 
ginti išgautas darbo valan- 
das ir nedaleisti, kad algos 
butų numuštos. Mat. dauge- 
lis rubų fabrikantų jau mė- 
gino numušti darbininkams 
mokestį. Tas jiems nepasi- 
sekė, nes visur, kur tik t* 
pamėgino, jie su dideliu nu- 

sistebėjimu rado, kad dar- 
bininkai arba jau priguli 
prie unijos, arba susirašė į 
ją tą pačią dieną, kurią al- 
gų numušimas tampa ap- 
skelbtas. 

SVEČIAS. 
Leit. Geriba Atlanko 

'Lietuvą." 
Vakar "Lietuvos" Dienraš 

čio redakcijoj atsilankė Lei- 
tenantas Stanislovas Geriba. 

Leitenantas Geriba yra in 
struktorium £5-me pėstinin- 
kų pulke, kuris stovi Camp 
Travis, Texase. 

Per dešimts metų Leit.~Ge 
riba nėra girdėjęs lietuvių 
kalbos, nes apie tiek metų 
jis jau tarnauja Dėdės Samo 
Kariumenėj ir su ja yra pa- 
buvojęs visur: įvairiose Ame 
rikos valstijose, Meksikoj ir 
Filipinuose. Ant Filipinų 
salų Leit. Geriba išbuvo pus 
trečių metų (nuo 1909 iki 
1911 m.) Vienas jo noras 

tačiaus tapo neišpildytas: 
jis labai geidė laike šios ka- 
rės nuvykti "skersai balą" 
į Francuziją ir gauti progos 
susikabinti su Fricu. Bet 
tos progos jaunas Leitenan- 
tas negavo, ir tai todėl, kad 
vyriausybė pripažino jį rei- 
kalingesnių čionai, Ameri- 
koj : mat Leitenantas yra 
ekspertas instruktorius—jau 
,nų kareivių lavintojas, o čia 
I tokių daugiausiai reikalavo. 

Nors Leitenantas Geriba 
tapo tame užviltas, bet jis 
tikisi, kad kitas jo nemažes- 
nis noras kada nors išsipil- 
dys. 

Jis norėtų gauti progą da-i 
bar už Lietuvą ir jos laisvę 
pakovoti. 

— Jeigu tik galima butų, 
aš tuojaus sykiu su kitais 
lietuviais kareiviais važiuo- 
čiau Lietuvon,—pasakė Leit. 
Geriba.—Gal bus galima, ir 
kaip tik bus galima, tai ži- 
nokit, kad Leit. Geriba bus 
tenai. 

Šiuo sykiu Leitenantas Ge 
riba atvyko Chicagon iš Tex 
aso paviešėti pas savo pa- 
žįstamus. Jis yra apsistojęs 

'pas savo draugą p. Prana 

> Lietuvių gyvenimu ir jų 
reikalais Leitenantas Geriba 
labai žingeidauja ir viską 
seka, skaitydamas "Lietu- 
vą." Iš jos jis sužinojo, 
kad Chicagoje tveriasi lie- 
tuvių "kareiviški pulkai" ir 
jam, kaipo karininkui, tas 
buvo labai žingeidu. 

Vakar "Lietuvos" redak- 
cijoj jis susipažino su lie- 
tuvių karininkų organizato- 
rium, p. C. TC?apučiu, ir il- 
gai kalbėjosi apie kareiviš- 
kus reikalus, žingeidauda- 
mas, kaip ir ką čia lietuviai 
daro. Ateinantį nedėldienį 
jis žada atsiląnkyti laike lie 
tuvių muštro. 

Musų "kareiviai" turės ge 
rai pasirodyti, idant užga- 
nėdinti ekspertą instrukto- 
rių. 1 

Leit. Geriba atvyko Ame- 
rikon apie 1906 metuose; pa 
eina iš Šiaulių pavieto. 

AMERIKOS LIETUVIU 
KAREIVIJA. 

Praeitame nedėldienyje 
ivyko 1-mo Regimento Lie- 
tuvių Chicagos Kareivių la- 
vinimas. Mankštymas atsi- 
buvo Aušros Vartų parapiji- 
nėje svetainėje. Apart se- 

nų kareivių, prisirašė daug 
naujų, iš jų tapo sudaryta 
nauja kuopa. 

Kareiviai nutarė po visas 
Chicagos kolionijas rengti 
atskiras kuopas. 

Pirma kolionijos kuopa 
bus sutverta Westsidėje. 
Tam tikslui lietuviai karei- 
viai nutarė surengti ateinan 
čioje sąvaitėje prakalbas. 
Westsidiečiai kareiviai labai 
interesuojasi Organizuojama 
lietuviška kariumene, užtai 
gi jie sparčiai rūpinasi įvy- 
kinimu ir šių prakalbų. Tai 
bus piiT. <3 prakalbos, su- 

rengtos lietuvių kareivių pa- 
stangomis. 

Kur ir kada prakalbos 
įvyks, bus pranešta per "Lie 
tuvos" Dienraštį vėliau. 

BURNS1D1EČIU DOMAI. 
*. 

Susivienijimo Lietuvių A. 
63-čios kuopos Burnsidėje 
mėnesinis susirinkimas bus 
pėtnyčioje kovo 7 d., 7 vai. 
vakare, Mačiukevičiaus sve- 

tainėje, prie 1036 E. 93-čia 
gatvė. 

Nariai teiksitės atsilanky- 
ti kuoskaitlingiausia. 

Nauji nariai yra kviečia- 
mi ateiti ir prisirašyti prie 
didžiausios Amerikoje lietu- 
viškos organizacijos. 

P. Pivo/unas, fin. rast. 

JOHNSON PAKARTAS. 
Albert Johnson, užmušė- 

jas policisto. Martin Corco- 
ran Pėtnyčioje buvo apskri- 
čio kalėjime pakartas. 

Johnson mirtinai peršovė 
policistą Corcoran liepos 16 
dieną, 1917 metais. 

Johneon turėjo buti pa- 
kartas vasario 7 d., bet gu- 
bernatorius Lowden .prailgi 
no gyvenimo laiką, kad iš- 
tirti, ar jis neserga proto li- 
ga. Ant galo prisiekusieji 
teisėjai, teisėjo Crowe teis- 
me atrado Johnson sveiku, 
taigi kaipo toks ir turėjo 
užmokėti už žmogžudystę 
savo gyvasčia. 

MANE PELNYTI $10,000; 
PAPUOLĖ KALEJIMAN. 

Septyniolikos metų amžiaus 
\V i lter Oelfevver, užvakar žiu- 
rėc'amas per grotini ka- 
lėjimo langelį, pamatė tikrą gy-j 
nenimą, kurio jis pirmą neno- 

rėjo matyti. Naktį prieš tai jis 
tikėjosi pelnyti $10,000. Tokia 

suma pinigų jam butų suteiku- 
si kabaretus, griažias merginas 
ri "auksinius laikus," bet ve- 
ton to jis atsidūrė kalėjime. Bet 
klausykite istorijos toliau. 

Mathe\v Rae, prezidentas 
Ash Madden-Rae kompanijos 
prie 327 \Y. Adams gatvės, ap- 
sirgęs infliuenza, prapuolė kaž- 
kur vasario 15-tą dieną iš Illi- 
nois Athletio kliubo. Jieškota 
jo veltui. James Rae, brolis pra 
žuvusio, kuris dabar savo bro- 
lio Mathew jieško, užvakar ga- 
vo laišką, kuriame buvo reika- 
lauta. kad jis kaip užvakar nak- 
tį ateitų prie South Clark ir Ar- 
cher gatvių ir atneštų $10,000. 
Jeigu to neišpildys, tai jo brolis 
busią užmuštas. 

Ras nuėjo j paskirta vietą su 

keturiais detektyvais ir nusine- 
šė valyza, prisikrovęs teatruose 
ant scenos vartojamus netikru 
pinigų and sumos $10,000. Oel- 
fe\ver priėjo ir atėmė valyza. 
Tada detektyvai iššoko iš tam- 
sumos ir suareštavo Oelfvver. 
Jis tuojaus prisipažino prie kal- 
tės ir pasisakė, kad gyvenęs 
prie 2135 S. Halsted gatvės 
5u savo teta. Jis norėjęs tokiu 
budu pisipinigauti iš Rae, pa- 
rašęs laišką ir jau laukęs tik 
pinigų. I 

GERADEJISTE FRANCU- 
ZAMS. 

Prancūziški valgiai, francu- 
ziški papročiai, francuziška 
kalba bus įvesta šią vasarą nau- 

juose moterių miegstubiuose 
prie Chicagos Universiteto. 

Šie miegstubiai papuošti per 
duosnunią vietinių lenkų ir ce- 

chų piliečių, kad išreikšti už- 
uojauta Francuzijai. Jų vieta 
bus namie "Maison Francaise.'' 

Nauji miegstubiai rasis prie 
5810 Woodla\vn Ave. name 

prigulinčiame universitetui. 
Mokiniai aukštesnių francu- 

kiškos kalbos kliasių turės pro- 
gą gyventi tipiškoje francuziš- 
koje atmosferoje. 

Moterįs valgys prie vieno 
stalo ir valgiai ti!: franeuziškos 
viryklos bus duodami. Tuose 
namuose bus tik francuziška 
kalba vartojama. 

Apart to į šį naują namą su- 

sirinks vietiniai franeuziški 
kliubai laikys savo posėdžius 
ir taipgi namas bus aprūpintas 
su franeuziškų knygynų. 

REIKALAUJA $20,000 UŽ 
APŠMEIŽIMĄ. 

Miss Olive Burton, gyve- 
nanti prie 515 E. 82-ros gat. 
užvakar apskundė manadže- 
rių Western Union Tele- 
graph Co. E. T. Jonės, rei- 
kalaudama nuo jo $20,000. 

Sulyg pranešimų žmonių, 
užsiinteresavusių tą byla su- 

žinota, kad Jonės ištaręs ne- 

švarius žodžius, palytinčius 
Miss Burton. 

MIRĖ GEO. W. MOSER, 
Prezidentas The Moser Pa- 

per Company. 
Daugumui lietuvių spaus- 

tuvninkų pažįstamas, nes 

per ilgus metus aprūpinda- 
vo juos savo popiera, Geo. 
W. Moser, prezidentas ir už 
dėtojas popieros kompanijos 
po vardu "The Moser Paper 
Company" praeitoje seredo- 
je vasario 26 d., po sunkiai 
ligai mirė, palikdamas savo 

šeimyną ir pažįstamus, draj 
gus dideliame nuliudime. 

MOTORINIAI TRUK AI 
NEAPSIMOKA ANT PA- 

PRASTŲJŲ ŪKIŲ. 
Suv. Valstijų Agrikultūros 

Departmento tyrinėjimai ar a p 
simoka paprastų ūkių savinin- 
kams pirkti motorinius trukus 
parodo kad uabartinėmis sąly- 
gomis jie neapsimoka ant ūkių, 

Didelis Balius Užgavėnių Vakare 
Rengia 

JAUNŲ LIETUVIŲ KL1UBAS 

UTARNINKE, KOVOMARCH 4, 1919 
ABIEJOSE MILDOS SVETAINĖSE 

3142 So. Halsted Street 

Durys atsidarys 7:30 vai. vakare. Kviečiame visą jaunimą be skirtu- 
mo. Kviečia, KOMITETAS. 

kame auginama paprasti javai 
ir galvijai. Jie apsimokėtų 
tuomet, kuomet nereikėtu lai- 
kyti arklių. Ant dviejų šimtų 
ūkių nuo šimto ar daugiau ak- 
rų didumo, paprastai vienas 
vyras išvežioja produktus i titr 
gų per trisdešimt dienų, ir tas 
darbas išsimėtęs per visus m<>- 

tus, taip kad truką ir turim, 
arklių negalima parduoti. Ūki- 
ninkams, kurie gyvena tolokai 
nuo miesto, ir kur truku vežio- 
jant javus ir gyvitolius butų 
brangiau gaunama gal ir ap- 
simokėtų, bet ir tokiems pigiau 
išeina samdyti truką, negu sa- 

vo turėti. Su daržovių augin- 
tojais reikalas kitaip stovi. Kur 
daržovės vežamos j miestą po 
du ar tris kartus savaitėje per 
visus metus, truką vartojant, 
galima apsieiti su mažiau ark- 
lių. Tai ant tokių truKai yra 
labiau pageidaujami, negu ant 

paprastųjų ūkių. 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desiąaing 
dienomis ir vakarais dėl biznio lr 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsim* 
suteikti jums patarimą. 

SARA PATE::, Principal 
C205 S. Halstcd St, 1850 Wells St 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAI 

Egzaminuoja aki? 
O ir priskiria akinius 

Diaeiis Bandelis visokių aul:so daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso <«" 
sidabro daigt.ua. Kainos žomlauBios. 

3303 SO. MORGAN ST..F.EV 

Ofiso Tilefoni IJoiItfird 160 

DR. M. T. StriKOl'iS 
lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

om# V»U« 'm: 11 nto Iki. 3 m ylet 7 iki 9 nkin 
Mtlitali Būt 8 ryt* Iki 21 pietį. 

Namai 1007 Oakley Blvd. 
Tiltfuii St<l»7 420 

Phon. Armltage 3209 ™.naoS^ ^p.et^o ̂ ,,5. Va- 

DR. H. A. BROAD 
8PECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABEy NAS CHIRURGAS 

1326 MILWAUKEE AVE.f CHICAGO, ILL. 

Išgelbes Tik Farmos. 
NUO bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dušnaus oro 

ir visokių pavojingų sužeidimu dirbtuvėse užtikrins jums ateit j ir lai- 
mingą gyvenimą tik Farmos. 

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemių reikalavimas 
kokio dar niekad Amerikoje nebuvo. Kaip tik tapo paskutinis šūvis 
Francuzijoj iššautas, tai Amerikoje atsidarė laikai, kad visa geresnė 
žemė bus tuojaun išparduotą. Dabar pasidarė tokis trukumas pro- 
duktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už viso- 
kius produktus. 

Lietuviai, važiuokite j Lietuvišką Kolioniją, išsirinkite sau geras 
farmas, paikol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savi- 
ninkų iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Land & Invest- 
ment Co. Prie minėtos bendrovės priguli apip tūkstantis lietuvių. Ben- 
drovės užduotis yra pagelbėti lietuviams jsigyti labai geras farmas, 
piriai su mažu išmokėjimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyvent 
ant farmų. Bendrovės žemė yra labai panaši | lietuvos žemę, ant ku- 
rios auga visoki produktai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, 
miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės. Žemė yra labai gera ir 
lengvai dirbama, taipgi randasi prie visokių parankumų farmeriams. 
Prie gerų kelių (vieškelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie 
gražių ežerų, prie pat miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai 
atidarė biznius, o ateinant} pavasarj atsidarys daugiau biznių, Ir bus 
visas miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsite gyventi 
kaip lietuvoje, visur lietuviškai susiaklbėsite. Iš lietuvių korporacijos 
pareitą metą jau daug lietuvių pirko sau farmas, o ateinančią vasarą 
tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau farmas Ir namus miestelyj ir ap. sigyventl tarpe savųjų. 

Klauskite platesnių paaiškinimų, prisiųsdami savo vardą ir adresą 
o męs prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie- 
tuvišką kolioniją. Adresuokite tiesiai j bendrovės ofisą. 

Liberty Land and Investment Co.; 
3301 S. Halsted St. Chicago, III. ; 
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Męs mokiname šj puikų, gerai 
apsimokanti amatų j trumpę lai- 
kų. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos lau 
kia. Ateik dienų ar vakare. 

Master Gutting School 
J. F. KASNICKA, 

118 N. LaSalle St., 4 augštas 
(Prieš Ciiy Hali) 

SCENOS MYLĖTOJU ATYDAI 

"Aukso Veršis" 
Nauja vieno veiksmo komedija. šis vel- 
kalžlis lengvas perstatyti, juokingas 'p 
gera mintis. 35 pusi. Kaina 15c. Taipgi 
mano krau/uvėje randasi ir kitokių j- 
vairių lietuviškų knygų ::::::: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 W. 33rd St. Chicago, III.' 

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, be- 
parduota už geriausią pasiūlymu. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokesti. Atsi 
saukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė- 
liomis iki 4 valandai. 

WESTERN SIORAGE 
2810 Harrison St. Chicago 

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

Pajieškau Antano Česnos, 
paeina iš Balčių sodos, Vai- 
nutos parap., Taseinių pav., 
Kauno gub. Pirma gyveno 
Chicagoje, ant 18-os gatvės. 
13 metu kaip jau persisky- 
rėme. Meldžiu jo paties, 
ar kas jį žino, pranešti man 

Antanas Krekis, 
1331 Victoria St., 

Waukegan, 111. 
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