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S. V. Kongresas išsiskirstė. 
( V... 

Visuotinas Streikas Berline. 

Amerika užtaria Airiją. 
WILSONAS VAŽIUOJA , 

EUROPON. 

New York, kovo 4 d.— 
Šiądien prezidentas Wilso- 
nas iš Washingtono atvyk- 
sta New Yorkan iš kur pre- 
zidentas šią naktį sės laivan, 
kelionėn į Europą. Mano- 
ma, kad prezidentas Euro- 
poje išbus kelis mėnesius. 

New Yorke prez. Wilso- 
nas bus gražiai priimtas. To 
dėlei rengiama koncertas 
Metropolitan Opera House, 
kur sugiedos Amerikos hym 
ną garsusis dainininkas Ca- 
ruso. Taipgi kalbės ir pats 
prez. Wilsonas temoje apie 
Tautų Lygą. Prezidentas 
taipgi turės pasikalbėjimą 
su buvusiu prezidentu Taft. 

Dvidešimts airių veikėjų 
turės audienciją pas prezi- 
dentą Wilsoną, prašant už- 
tarimo už Airiją Taikos Kon 
ferencijoje. 

Sufragistės ir-gi nesnaus. 

Jos, nešinos višnevos, auksi- 
* nės ir baltos spalvų vėlia- 

vas, bus kur-nors artimai 
Metropolitan Opera House 
ir stengsis atkreipti domą 
prezidento Wilsono, kad jis 
remtų sufragizmo klausimą 
Suv. Valstijų Kongrese. 

SUV. VALSTIJŲ KON- 
GRESAS IŠSISKIRSTĖ. 

Washington, kovo 4 d. — 

Suvienytų Valstijų Kongre- 
sas išsiskirstė šiądien vidur- 
dienyje, palikdamas neap- 
svarstytų keletą svarbių bi- 
lių, nuo kurių daug priklau- 
sys šalies gyvenimas trum- 

poje ateityje; tarpe jų yra 
bilius, lytintis gelžkelius. 

Prezidentas Wilsonas dėl 
to atsitikimo išleido prane- 
šimą, kur užreiškia, kad bū- 
relis žmonių stengiasi truk- 
clyti prezidento užmanytus 
darbus. Ir jis, prezidentas 
Wilsonas, nesuspėjęs atlikti 
visus darbus čia Amerikoje, 
nes jo laukia labai svarbus 
darbai Taikos Konferencijo- 
je ir jis turįs tuojau važiuo- 
ti Europon. 

Bet yra ir tokių, kurie kri 
tikuoja prezidentą, kodėl jis 
nesušaukęs ekstra Kongreso 
sesijos, kad užbaigus nors 

svarbiuosius Suvienytų Val- 
stijų reikalus. 

VISUOTINAS STREIKAS 
BERLINE. 

Londonas, kovo 4 d.—Vi- 
suotinas streikas, kurs pra- 

sidėjo vakar vakarą, kaip 
praneša Associated Press, 
sustabdė judėjimą karų, ele- 
vatorių 11* požeminių gelžke- 
lių. Berline nėra gazo, elek 
tros ir vandens. 

Gi vėliausios žinios pra- 
neša, kad Berlino streikas, 
dietomis, pereina į riaušias, 
ir esti smarkus susirėmimai 
tarp minių ir policijos bei 
patrulių. 

PERSERGSTI TAUTAS 
GRIOBIKES. 

Londonas, kovo 4 d. — 

Premieras Lolyd George, sa 
vo kalboje viename iš po- 
kių Londone, užreiškė, kad 
toms mažomsioms tautoms, 
kurios stengiasi užgriobti že 
mes ne joms priklausančias, 
gręsia pavojus, nes didėsės 
viešpatijos jų tokius žings- 
nius persekios. 

HOLLANDIJOS IR BELGI- 
^ JOS KIVIRČAI. 

Paryžius, kovo 4 d. Žy- 
mus Hollandijos politikos 
veikėjas Dr. John Lonclen 
užreiškė, kad Belgijos spau- 
da daro neteisingus užmė- 
tinėjimus Hollandijai, buk 
Hollandija buvusi Vokieti- 
jos šalininke, nes Hollandi- 
ja buvo pilnai neutralė. 

Į užmetimą, kad Hollan- 
dija leidusi vokiečiams ke- 
liauti per Limburg Hollan- 
dijoj į Vokietijos žemes, 
Louden ižreiškė, kad tokiuo 
se atsitikimuose vokiečiai 
būdavo nuginkluojami, ir to 
dėl nelaužyta neutralitetas, 
ką ir talkininkai pripažįsta. 

Gi po sutarčiai laikinos 
santaikos leista vokiečiams 
pereiti per Hollandiją su 

ginklais, bet tas pats pada- 
lyta ir su Anglijos kariu- 
mene, t.y. leista eiti per Hol 
landijos žemę su ginklais. 
Bet toks Hollandijos elgima 
si esąs santarvėje su laiki- 
nosios santaikos sutartimi, 
kur leidžiama kariumenėms 
keliauti su ginklais bėgyje 
aštuonių dienų bile teritori- 

I ja, kad pasiekus paskirtą \b 
jriumenei vietą. 

BUVUSIS BAVARIJOS 
KARALIUS AUSTRIJOJ. 

Vienna, Austrija, kovo 2 
(suvėlinta). Buvusis Bava- 

i rijos karalius ir sosto įpė- 
dinis pribuvo Austrijos Ty- 

jrolin ir ketina ten apsigy- 
venti. 

Kovo politiški vejai, 

ATSTOVU BUTAS 
REMIA AIRIJĄ. 

.Washington, kovo 4 d.— 
Suvienytų Valstijų Atstovų 
Butas šiądien anksti 216 bal 
sais prieš 41 balsą priėmė 
rezoliuciją, išreiškiant viltį, 
kad Taikos Konferencija 
prielankiai atsineš link Ai- 
rijos reikalavimo, kad su- 
teikus jai apsisprendimo tei 
3ę. 

Kuomet ši rezoliucija iš 
Atstovų Buto perduota Se- 
natan, tai republikonai pa- 
tarė ją užtvirtinti tuojaus, 
y[ demokratai patarė ją per- 
luoti užrubežinių reikalų ko 
misijai. Rezoliucija tapo 
perduota minėtai komisijai. 

Demokratai yra kaltina- 
mi, kad jie tyčia užvelka mi 
nėtos rezoliucijos priėmimą, 
idant paliuosavus preziden- 
tą Wilsoną nuo užgyrimo ar 

atmetimo rezoliucijos link 
Airijos likimo. 

DĖL ATSTATYMO 
DAILĖS MUZĖJŲ. 

Paryžius, kovo 4 d. — 

Kaip žinome daug dailės 
veikalų Francuzijos muzė- 

juose buvo sunaikinti per 
vokiečius. Dabar Francuzi 
jos Dailės Akademija rūpi- 
nasi atstatymu dailės muzė- 

jų; akademija rekomenduo- 
ja leisti jai pasirinkti fran- 
cuzų genijų veikalus, esan- 

čius Vokietijos ir Austrijos 
muzėjuose ir tuomi atstatyti 
sunaikintas Francuzijos mu- 

zėjus. 

PANAMOJ SALIUNAI 
NYKSTA. 

Panama, kovo 3 d. —Pa- 
namoje pabrango saliunams 
laisniai ir todėl iš 680 saliu- 
nų liko vos apie 100. Nuc 
balandžio, tikimasi, saliunai 
dar sumažės, nes už vieną 

"mėnesį laisniai atsieina nei 
$150.00. 

ATYDA! 
Rytoj pradėsime spaus- 
dinti ant 5-to puslapio 
LIETUVIU MEMO- 
:: RANDUMĄ. :: 

Šitas veikalas, antgai- 
viu 

"LIETUVOS NEPRI- 
GULMYBĖS KLAU- 

SIMAS". 

eis kasdien per apie 
tris savaites. 

KIEKVIENAS LIETU- 
VIS. 

privalo j j su atyda per- 
skaityti. Jis parodo vi- 
sas priežastis ir argu- 
mentus, kuriuos lietu- 
viai stato, reikalaudami 

savo šaliai laisvės. 

į 
KASYKLOSE SUMAŽĖJO 

DARBAI. 

Columbus, Ohio, kovo 4. 
John Moore, prezidentas 0- 
hio angliakasių organizaci- 
jos, užreiškė, kad iš 50,000 
angliakasių, apie 20,000 yra' 
be darbo. Tuli nėra dirbę 
nei dienos nuo pat Naujų 
Metų. Net ir turintieji dar- 
bą, gali vos uždirbti pragy- 
venimui, nes jiems leidžia- 
ma dirbti tik daiį laiko. 

BOLŠEVIKAI CHICAGOJ. į 
Chicago, 111. Čia surasta 

slapta organizacija, kurios 

tikslu, buk, buvo pirmą die- 
ną gegužio įsteigti sovietų 
valdžią Cihcagoje. Toliaus 
suareštuota eilė ypatų, nas 

kurias, sakoma, rasta smar- 

kių bombų ir sąrašas turčių 
namų, kuriuos buvo ketina- 
ma išsprogdinti. Tuli tur- 
čiai ir gatvėmis vaikščioja 
su sargyba. Tarpe suareš- 

■ tuotų, sprendžiant pagal pa-j 
vardes, esama ir rusų. 

spartakai ragina 
PRIE REVOLIUCIJOS. 
Berlinas, kovo 3 (suvėlin- 

ta). Šalies spartakų lyga 
ir Berlino komunistai išleido 
atsišaukimą, kviečiant Į vi- 
suotiną streiką, kad nuver- 

tus dabartinę valdžios for- 
mą ir šalies Steigiamąjį Su- 
sirinkimą. Patėmyta, kad 
agitacijos reikaluose naudo- 
jami ir rusiški rubliai. 

Ateina žinią, kad dvide- 
šimts apginkluotų automo- 
bilių traukia su spartakais iš 
Westfalijos linkui Frank- 
furto. i 

Neprigulmingi socialistai, 
kaip pranešama iš Weimar, 
apleido Steigiamąjį Šalies 
Susirinkimą. Paskutinėje 
Steigiamojo Susirinkimo se- 

sijoje dalyvavo vos du ne- 

prigulmingų socialistų atsto 
vai. 

REPUBLIKONAI NEPRI- 
TARIA LYGAI. 

Washington, kovo 4 d. — 

Trisdešimts septyni senato- 
riai republikonai pasirašė 
po rezoliucija, kur nupei- 
kiama dabartinis plianas 
Tautų Lygos, kurs, sulyg jų 
nuomones, nėra užtektinai 
tobulas. 

New Yorko atstovas La- 
guardia, buvusis majoras or 

laivinėje tarnystėje, užreiš- 
kė, kad du milijonai Ame- 
rikos kareivių buvusių ka- 
rės lauke, irgi rems Tautu 
Lygą, bet tik tokią, kuri už- 
kirs kelią karėms ant vi- 
sados. 
L-Į. 1 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkeje. 
Seredoj besiblaivąs dtu.jus 
ir šalčiau, ketverge gėdra 
kiek šilčiau; vidutinis šiaur- 
vakarų vėjas. 

Saulėtekis, 6:18; Saulė- 
leidis, 5:45 Mėnulis nusileis, 
10:06 vakare. 

Lietuvos Klausimas Paryžiuje. 
K$ menamai mano Francuzija ir Anglija. 

Mastauskas už defensyvį alliansą su Lenkija. 

Olšausko delegacija sugrąžinta Lietuvon. 
Amerikiečiai suspenduoja savo atstovų įgaliojimus. 

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

P-o Mastausko Laiškas. 
Sekantis yra ak-ką gau- 

tas laiškas nuo p. Mastaus- 
ko: 

January 30, 1919 

"Enclosed you will fincl a 

couple of papers from Lith- 
uania. We are waiting daily 
for additions to our group. 
To date only f our men have | 
arrived from Lithuania. i 
on their way for some +ime, 
Others have heen reported 
but they have not arrived. 

"At least two more men 

snouicl come from the 
States.. Send a re<iuest to 
the President, reminding 
him of the sympathy that 
he expressed for our cause 
the 3rd of last May. Men- 
tion the fact that you want 
to ste your people repre- 
sented at the peace confe- 
rence. Make it good and 
strong. Draw it up in such 
form so that it can be given 
to the press. If a place 
should be assigned to us bv 
the time you get this, then 
you will know, because I 
will cable you. 

"What do you think of 
an alliance—a defensive al- 
liance—with Poland? That 
does not mean Union. The 
French are insisting that we 

get together. I want to be 
guided by your judgement. 
In my opinion an alliance 
could be formed, 011 condi- 
tion that our independence 
be recognized, and territo- 
rial guarantees are given or 

made by Polai. d. The ques- 
tion will have to be decided 
by us in a short time and 
I want your opinion soon. 

"I have resigned from the 
Committee the seventh of 
this month. Therefore I will 
expect that a reasonable 
amount wili be set aside for 
me as salary. The money 
can be deposited in the 
American Secunty & Trust 

Company, Washington, D.C. 
It should be a reasonable 
amount. Otherwise I will 
not be able to afforcl to re- 

main." 
[Viršminėto p. Mastausko 

laiško vertimas lietuvių kal- 
boj yra sekantis. "Lietuvos" 
Red.] 

''Sausio 30 d. 1919 m.— 

Čia rasite priglausta porą 
laikraščių iš Lietuvos. Męs 
kasdien laukiam pasididi- 
nimo musų grupės. Iki šiol 
tik keturi vyrai atvyko iš 
Lietuvos. Apie kitus pra- 
nešama, kad jie nuo tulo 

laiko yra kelionėje, bet jie 
dar neatvyko. 

"Mažiausia dar du vyru 
privalo pribūti iš Suv. Vai 
stijų. Nusiųskit prašymą 
Prezidentui, primindami 
jam apie užuojautą, kurią 
jis išreiškė inusų reikalui 
3 dieną pereito gegužės 
mėnesio. Paminėkite fak 
tą, kad jųs geidžiate ma- 

tyti savo tautą atstovauja- 
mą Taikos Konferencijoj. 
Padarykit tai gerai ir stip 
rai. Sv.taisykit tai tokioj 
formoj, kad ją galima bu- 
tų paduoti laikraštijai. 
Jeigu iki tam laikui mums 

butų suteikia vieta, tai jus 
apie tai žinosite, nes aš 
kablegramuosiu jams. 
Ką Manom Apie Alliansą 

Su Lenkija? 
"Ką jus manote—rašo 

toliaus p. Mastauskas, — 

apie alliansą [susivieniji- 
mą]—apie defensyvį alli- 
ansą [atsigynimo susivie- 
nijimą]—su Lenkija? Tas 
nereiškia Unijos. Franci 
zai spirasi, kad męs suei- 
tum krūvon. Aš noriu va- 

dovautis jusų nuomone. 
Mano nuomone alliansas 
galėtų but sudarytas su t< 
išlyga, kad musų neprigul 
mybė butų pripažinta ir t< 
ritoi iales garantijos butų 
duotos, arba Lenkijos pa 
darytos. Klausimas ture; 
buti musų nuspręstas grei 
tu laiku ir aš noriu jusi 
opinijos [nuomonės] ne 

trukus. 
"Aš rezignavau iš Ko 

miteto [kokio?] 7 d. ši' 
mėnesio. Todėl aš tike 
siuos, kad vidutiniška su 
ma bus man atidėta šalir 
kaipo alga. Pinigai ga' 
buti depozituoti "Amer: 
can Security & Trust Cor 
pany, Washington, D. C 
Privalo buti vidutiniška s 

ma. Kitaip aš negalėsi 
ištesėti čia pasilikti."] 

Rūpinasi Prezidentą Pam* 
tyti. 

V i ršti 1 p usi e j i laiškai ger< 
kai .parodo mums, ką męs t 
rime prieš save, parodo k 
męs turime pergalėti, kc 
Lietuvai laisvę atgausim. Š 
pranešimas turėtų kiekvier 
lietuvj paskatinti prie sma 

kesnio darbavimosi dėl Li 
tu vos laisvės. 

Parvažiavus Prezictent 
"VVilsonui, galėsim nauja 
sius budus panaudoti Li 
tuvos reikalų pirmyn past 
mėjimui. Tarybų Pild. K 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 



Myers. 

Bolševikų "Industrsaie Valdžia" 
/ 

Vertė Ona. 

(Tąsa) 

Prof. Lomanosov'as argi*, 
mentavo, kada, nepaisant tu 

visų perdėjimu, "Rusija reikia 
gelbėti beatsižveligimo į lai, 
kas tveria jos valdžia ir visuo- 
mene. Apautuvai, inžinai, žem- 

dirbystės jrankaiai taip reika- 
lingi bolsevikams, kaip ir men- 

ševikams, kadetams ar "juoda- 
-smičiams.'* Rusijos visuomenė 
abelnai reikalauja pagalbos."' 

Nei pats Lomonosov as nei 
bolševikai neatkreipia mažiau- 
sios (lomos j tą, ką patįs pripa- 
žįsta, t. y., kad jeigu bolševi- 
kai taip plačiai naikina viską, 
kas Rusijoje randasi, tai kam 
Amerikai rupinties jiems siųs- 
ti daugiau medegos ir daiktų 
sunaikinimui? Jeigu bolševikai 
neapvcrtir.a to, ką po ranka tu- 

ri, tat kokią vertę turės pas 
juos medega ir daiktai pasiųs- 
ti jiems per tukstančius mylių? 
Toliau, Lomonosa'vas taipgi 
pripažinimo, kad bolševikai 
žudo visus Rusijos inteligentu- 
— mokytojus, daktarus, den- 
tistus, technikos štabus ir t.t. 

Taipgi, jeigu Amerika ir siųs- 
tų Rusijai pagalbą, tai bolševi- 
kai tatai sugriebę vien susti])* 
ritu savo spėkas. Rusijos žmo- 
nėms nebūtų iš io nei jokios 
naudos, nes tokia pagalba, per 
bolševikus, niekuomet žmonėse 
nepasiektų. 

A nareli ijos Tiranija. 

Narys tūlos gerai žinamos 
Londono firmos gyveno Mask- 
voje metus laiko ir 3 d. spalio 
1918 m., jisai pavyzdingai pa- 
pasakojo "Londono Chronicle' 
atstovui apie padėjimą Rusijo- 
je. Jis buvo vienas iš 76 anglų, 
kuriems pasisekė iš Rusijos pa- 
bėgti. Štai ką jisai pasakojo: 

"•Ką bolševizmas reiškia toje 
skerdynių šalyje — mūsų žmo- 

nės, čia namie, negali pilnai 
suprasti. Bankai, pagal mano 

nuomonė išnyko. Investmentai 
j išdirbinius yra konfiskojami; 
pinigai bėgantiems reikalams 
yra pasisavinami, šėpos (pini- 
gams,spintos) atidaromos, nie- 
ko nelieka. Turint kokį nors 

biznį, negali jį uždaryti už tai, 
kad jisai neša nuostolį, nes val- 
dininkai jį tuojaus nuo tavęs 
atima ir atiduodamas darbinin- 
kams, kad varyti bizni tolyn, 
jeigu priseina darbininką at- 

statyti, tai jam reikia pranešti 
tris mėnesius iš kalno ir užtno- 

'kėti trijų mėnesių duoklę į be- 

darbių fondą. 
"Su mokestimis (taxes) nė- 

ra jokių taisyklių nei jokio su- 

pratimo. Gauni žinią, kad tie!: 
ir tiek reikia užsimokėti, o už 

mėnesio laiko gauni antra rei- 

kalavimą. Ant gatvių negali- 
ma kalintis, jeigu nori išveg- 
ti nesmagumo. Spaudos lais- 
vės nėra. Valdžia yra paėmusi 
visus laikraščius, kaip ir kitas 

įstaigas Į savo rankas. Namai 

yra užgrobiami su menku arba 
visai be jokio pasitiesinimo. 
Ypatingai mokytesni žmonės 

yra skriaudžiami, apiplėšami. 
Nors Maskvoje randasi daugy- 
be tuščių kambarių, vienok ant 

gatvių matosi brangiausi ra- 

kandai už tai, kad savininkai 
tu rakandų negali gauti kam 
barių ir neturi kur jų padėti. 

"Moterų padėjimas yra ap- 
verktinas. Tukst.ančiai moterų, 
kurių vyrai žuvo karėje arba 
dar dabar c.>.ti tarnystoje, ne- 

turi kur pasidėti; jų pensijos 
yra sulaikytos, jų investmen- 
bės suko fiskuotos ar taip di- 

bės sukonfiskuoti ar taip di- 

džiai aptaksuotos, kad panešti 
negalima, net kailiniai yra nito 

jų atimti ir atiduoti darbo žmo- 
nėms. Šimtai mokytų ir gerai 
išauklėtų moterų kreipėsi Į ma- 

ne, reikalaudamos darbo už 

menkiausj atligynima. 
"Valdžios darbininkams al- 

gos likosi pakeltos ant 100 
nuošimčių ir su jais skirtingai 
elgiamasi duonos kortelių var- 

tojime. Mokytas žmogus, kaip 
daktaras, užima šuns viela ir 
nieko negaiu. a." 

I 'isuomeniski reikalavimai. 

Pagal žinias, gautas per na- 

rius American-Russian Lea- 
gue, pasirodo, kad tokis jau 
auarebist iškas padėjimas vieš- 

patauja ant tu gatvekarių lini- 
jų, kurios dar šiaip-taip juda. 
V ienas tokių pranešimų štai 
kaip skamba: 

"Gatvekariai tose dalyse, 
kur bolševikai viešpatauja, yra 
valdžios rankose ir ineigos— 
surinkti ant karų pinigai — 

yra dalinami tapre karų darbi- 
ninkų ir valdžios, kuriai, be 
abejonės, pinigai labai reikalin- 
gi. Išrodo, kad tiems darbinin- 
kams, kurie dirba prie jiegos 
gaminimo, valdžia apmoka i 
savo iždo. Jie neturi progos 
naudoties ineiga. Pagal bolše- 
viku priimtą sistemą — viskas 
išeina, o ineigos nėra. 

"\ ietos sovietai nustato dar- 
bo valandas. Visame aiški be- 
tvarkė, sumišimas. Karai va- 

žiuoja pamišėlio budu ir nie- 
kas nežino, kada galima karo 
sulaukti. Tose sekcijose, kurias 
vokiečiai valdo, dalykai visai 
kitaip stovi." 

Maisto kainos nepasiekiamos. 
Dr. Angus CampelI, kurs 

apleido Maskvą pradžioje rugs. 
ir pribuvo į \ew \orką rugs. 
26 di Rugs. 27 d. 1918 m per 
New ^ ork Times, jis štai ką 
papasakojo: 

i ik tas, kurs buvo Rusijo- 
je, tegali suprasti, kaip blogai 

i dalykai dabar ten klojasi. Bol- 
ševikai, kurie pilnai įsiviešpa- 
tavo, yra iš visų pasaulės da- 
lių subėgę "rizikantai." Alau 
neteko matyti Trockio, vienok 
tankiai sueidavau Leniną u* 

girdėjau jį kalbant susirinki- 
muose. Jisai yra tikras fanati- 
kas, pilnoje to žodžio prasmė je, 
ir labai pavojingas. 

"Vienas neužginčijimas da- 
lykas yra tas, kad bolševikai 
yra "pro-german" (pritaria 
vokiečiams). Išsyk nedrąsiai, 
bet vėliau, kada igavo daugiau 
spėkų, tai jie atvirai pripažino 
savo susidraugavimą su cent- 
ralėmi.; valstybėmis. 

"Maskvoje maisto kainos 
yra neprieinamos. Man aplei- 
džiant Maskvą, svaras duonos 
parsiduodavo po 18 rublių; 
sviestas 32 rubliu, cukrus 30 
rublių svaras. Žalieji obuoliai, 
nuo kurių viduriai sugesdavo, 
pasiduodavo po 3 rublius vic- 
iias. 

"Bolševikai buvo padalinę 
Maskvos gyventojus j keturias 
klcsas: pirma klesa — darbi- 
ninkai, kurie gaudavo tokį 
maistą, koks mieste buvo gau- 
namas;-antra — moters, ku- 
rioms irgi buvo šiokio-tokio 
maisto parūpinta; trečia — 

klerkos, kuriems teko liekanos; 
ketvirta — turtingesnieji, ku- 
riems i diena tekdavo po tris 
silkutes, be kąsnio duonos. 

(Bus daugiau.) 

(Tąsa nuo 1-mo pusi). 

LIETUVOS KLAUSIMAS 
PARYŽIUJE. 

miteias deda pastangas, kad 
gavus audenciją pas Prezi- 
dentą ir clar kartą žodžiu 
i am Lietuvos reikalus per- 
statyti. Parūpinta keletas 
memorandumų ir įteikta 
Kongrese ir tam tikriems 
departamentams. 
Lietuvių Kareiviu Rezoliuci- 

jos Atkreipė Aiydą. 
Pastaromis dienomis su-: 

plauke Pild. Komitetan dau 
gybė įvairių revoliucijų, pri- 
imtų draugijų posėdžiuose 
ir mas-mitinguose. Visos tad 
rezoliucijos liko sutvarkytos, 
ir įteiktos tiems, kam buvo 
adresuotos. Nekurie sena- 

toriai ir kongresmana pri- 
davė svarbos rezoliucijoms, 
kurias išnešė lietuviai karei- 
viai, prašydami Lietuvai pa-j 
galbos ir pavelijimo važiuo-i 
ti nuo užpuolikų ginti. Tos 
rezoliucijos likos Kongrese 
užrekordūotos. 

Ališausko Delegacija 
Sugražinta Lietuvon. 

Gauta kablegramas nuo 

Vilimavičiaus iš Paryžiaus, 
kuris skamba sekančiai: 

"Atvažiavęs Paryžiun 
prof. Valdemaras paskelbė, 
kad Juozas Gabrys neturi 
įgaliojimo nei nuo Lietuvos 
valdžios, nei nuo Tarybų 
Taikos Konferencijoje atsto 
vauti. Ališauskas, Daujo- 
tas, Rozenbaum ir Semaško 
pasiųsti atgal Lietuvon. Vi- 
sus susinėsimus adresuoti 
Valdemar hotel Palais d' 
Orsay, Paris." 

Gal kam bus neaišku, ko- 
dėl Valdemaras viršminėtus 
asmenis atgal Lietuvon pa- 
sinutė. Todėl matom reika- 
lingu pastebėti, kad minėto- 
ji delegacija buvo siųsta ne 
Taikos Konferencijon, o tik 
šiaip Į nekurias Europos vai 
stijas Lietuvių reikalais. O 
dabar, kada atvažiavo Pa- 
ryžiun Lietuvos atstovai su 

i specijaliais įgaliojimais Tai- 
jkos Konferencijon, minėtoji 
; delegacija su Alšausku prie 
! šakyje likos atgal Lietuvon 
! pasiųsta. 
Yčas Paryžiuje.—Amerikie- 

čiams 4 Vįetos. 
Žemiaus paduodame tik- 

ką gautą kablegramą nuo p. 
Mastausko iš Paryžiaus: 

"Yčas Ministęr of Fi- 
na nce and delegate to Peace 
Conference arrived. Ame- 
rican Lithuanians aSlov/ed 
four meml*3rs co Peace Con- 
ference by Provisiona! Go- 
vernment." 

"Lietuviškai skamba: 
"Yčas, Finansų Minisieris 

ir atstovas Taikos Konfe- 
rencijon pribuvo. Laikinoji 
[Lietuvos]. Valdžia leido 
Amerikos lietuviams turėti 
keturis atstovus Taikos Kon 
rerencijoje." 

Kaip matom, Lietuvos at- 
stovybe Taikos Konferenci- 
joje kaskart stiprėja, su pil- 
nais tam reikalui įgalioji- 
mais jau randasi prof. Val- 
demaras ir p. Yčas, o pp. 
Smetona ir Klimas, kaip 
mums pranešama, randasi 
Šveicarijoje. Reikia tikėtis, 
kad ir jie bus greitai Fran- 
cuzijon įleisti. 

Iš virštilpusio kablegra- 
mo matom, kad Amerikos 
lietuviams užleidžiama ke- 
turios vietos lietuvių dele- 
gacijoje, paskirtoje Taikos 
Konferencijom Iš to ma- 

tom, kaip labri Lietuvos 
žmonės skaitosi su Ameri- 

kos lietuviais, bet včliausie-j 
ji jų žingsniai yra bereika- 
lingi, nes Amerikos lietuviai 
jokių atstovybių sale Lietu-Į cuvos valdžios nereikalauja 
Lietuvos laikinosios valdžios 
atstovais pilnai pasitiki. Pa 
šlaitiniame savo suvažiavi- 
me Amerikos Lietuvių Ta- 
ryba, o taipgi ir Lietuvių 
Tautinė Taryba, nusprendė 
Amerikos lietuvių atstovams 
duotus įgaliojimus pervesti 
Lietuvos Provizionalei Val- 
džiai, nes kuomet Lietuvos 
valdžios atstovai, su specia- 
liais įgaliojimais tenais ran- 
dasi, tuomet musų atstovų 
neprigulmingas veikimas te- 
nais yra negeistinas, kitaip 
galėtų atrodyti, kad Ameri- 
kos lietuviai nori naują val- 
džią suisdaryti. 

Suspenduoja {galiojimus. 
Tarybų Pild. Komitetas 

šiądien (kovo 1 d.) išsiuntė 
Paryžiun sekantį kablegra- 
mą: 

Valdemar, 
Hotel Palais d'Orsay, 
Paris. 

Provisional Govern- 
ment in Lithuania is 
asked by both councils 
to take under it author- 
ity all our delegates, as 

we have cancelled their 
power to act autono- 

mousiy, also take a!l 
morsy sent by us. 

Exec.utive Committee, 
Žilius Vinikas. 

Lietuviškai skamba sekan 
čiai: 

"Abidvi Tarybos pra- 
šo laikinosios valdžios 
Lietuvoje priimti visus 
musų atstovus po savo 

autoritetu. Męs atšau- 
kiam jiems duotus įga- 
liojimus veikti neprigul 
mingai. Taipgi priim- 
kite visus pinigus, ku- 
riuos męs esam pasiun- 

Lietuvių Informacijos Biuras 

! V A f R 1 O S z, I N i O S. 
UNIJOS NORI ALAUS. 
New York, kovo i. Cent- 

ralė unijų federacija išnešė 
rezoliuciją, kviečiant visas 
unijas susivažiuoti į Atlan- 
tic City birželio mėnesyje, 
kad pasipriešinus visuotinai 
blaivybei Amerikoje. Ir tas 
priešinimąsi gali daeiti iki 
visuotino streiko. 

PRAŠO NESUARTI 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Washington, kovo 3 d.— 
Gauta kablegrama, adresuo 
ta prez. Wilsonui, senato- 
riui Hitchcock, pirmininkui 
užrbuežines komisijos ir se- 
natoriui, republikonų lyde- 
riui, kur rusų atstovai Pa- 
ryžiuje protestuoja prieš tai 
kjninkų užmanymą tartis su 

bolševikų valdžia. 
Jie užreiškia, kad bolše- 

vikų veikimas buvo ir yra 
diktuojamas is Vokietijos 
generalio štabo. Gi Rusi- 
jos žmonės yra nuginkluoti 
ir demoralizuojami slapto- 
mis piktadarystėmis. Po 
kablegrama pasirašo Valdi- 
mir Brucev ir Boris Gaver- 
kov (gal Sezanov). 
T. W. GREGORY VAŽIUO 

JA SU WILSONU. 
Wasliington, kovo 3 d.— 

Thomas W. Gregory, buvu- 
sis generalis Suvienytų Val- 
stijų prokuroras, važiuos sy- 
kiu su prezidentu Wilsonu į 
Paryžių. Sakoma, kad Gre- 
gory bus prezidento patarė- 
ju Taikos Konferencijoje. 

Į vietą atsistatydinusio'T. 
W. Gregory, generaliu Suv. 
Valstijų .prokuroru bus A. 
Mitchel Palmer, kurs šį urė- 
dą užima nuo utaminko. 

Nors T. W. Gregory pa- 
reigos dar nenustatytos, bet 
manoma, kad jis bus pata- 
rėju, prie Suv. Valstijų at- 

stovybės Taikos Konferen- 
cijoje, konstitucijinuose 
klausimuose. Mat jis būda- 
mas ilgą laiką generaliu pro 
kuroru, skaitosi žinovu kon- 
stitucijos. ' 

AMERIKIETĖS REMIA 
PRANCŪZES. 

New York, kovo 3 d.— 
Peticija su 4,000,000 parašų 
Amerikos moterių bus įteik- 
ta Taikos Konferencijai. Pe 
ticijoje remiama francuzių 
reikalavimas, kad visos mo- 

terįs, kurios buvo užpultos 
per Vokietijos kareivius, bu 
tų prilygintos teisėes su su- 
žeistais kareiviais. 

šią peticiją, ka^p prane- 
šama, įteiks Taikos Konfe- 
rencijai seržante Ruth Far 
nam; kaip užreiškė Dr. Hii- 
lis, tai vienintelė amerikie- 
tė, kariavusi armijoje prieš 
vokiečius. Sakoma, ji ne- 

užilgo vyks su šiuo reikalu 
Paryžiun. 

ČECHO-SLOVOKIJA 
PAVOJUJE. 

Praga, kovo 1. Padėjimas 
jaunos Čecho-SIovakijos re- 

spublikos yra nelengvas. Jai 
gręsia iš visų pusių pavojus. 

Iš vienos pusės bujoja 
spartakai, iš kitos pusės len- 
kai, iš trečios pusės bolše- 
vizmas. Ir jaunai respubli- 
kais, kuri vos spėja tvarkyti 
savo aclministratyvius reika- 
lus yra nelengva grumties 
su tiek priešų. 

Pragoję yra nuomnė, kad 
visas dalis buvusios Austri- 
jos neužilgo palies bolševiz- 
mas. Ateina žinių, kad bol- 
ševizmas dikčiai plėtojasi 
Vengrijoj, Jugo-Slavijoj ir 
net Lenkijoje. Tik vienin- 
telė vieta iš buvusios Austri- 
jos yra Čecho-Slovokija, kur 
bolševizmas nėra dar prigi- 

jęs, bet, gircli, reikalinga 
paspirtis iš talkininkų pusės, 
kad apsaugojus šią naują 
respubliką nuo gręsiančio 
pavojaus—bolševizmo. 
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DR. M. T. Strikoi'is 
UETUVS3 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47th St 

Olifo Vj'm os: 1 rrto Iki. 3 po pl.< 7iM9'iUre 
Kedellonls nao 8 ryto iki 2 p pieta, 

Namai 1007 Oakley Btvd. 
Tu.'tfcnas 5ftley 410 

PradSk Naujus Metus su tobulu akiu 
įėjimu, taip. kad nieko n^praleistumei r-r r 
<us metus, kns tau gali juti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių :r 
galvos skaudtjimus, .rumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, pasitarkite su mani- 
priei einant kur kitur. Egzamiuacija D V KA I 

.JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ > 

1801 S. Ashland A ve., Chicag' 
Kampas lfeics Gatvis. 

3čios lubos, viri riatt'o aptieki*. Tėmvlc" 
nano para'- 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. va 

SCENOS MYLĖTOJU ATYDAI 

Nauja vieno veiksmo komedija. šis vet 
kalelis lengvas perstatyti, juokingas 'r 
gera mintis. 35 pusi. Kaina 15c. Taipgi 
mano krautuvėje randasi ir kitokių J- 
vairiu lietuviškų knygų ::::::: 

M. J. DAMIJONAITIS 
20! W. 33rd St. Chicago, 111. 

ALENTlNE DKESSMAKiNG 
COLLEGiT 

\lukina siuvinio, kirpimo.. designrr.g 
iienomis ir vakarais dėl biznio ir 
įamų. Paliudijimai Išduodami ir vfe* 

parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašyk".e, o męs pasis-teugt-u. 
utelkti jums patarimą. 

SARA PATEK, Principą;. 
oL'05 S. Halsted St 1d50 Wells St, 

Dienraščio "LIETUM" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

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

Į Kanadą Metams $7.00 
I Kitas Šalis Metams $8.00 

Užs:sakyclami "Lietuvą" ad 
resuokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

Jau išsiuntėme Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 
Kurie nera mūsų laikraščio .skaitytojai, ir nori gauti 

musų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienrašti. 

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

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

GERBIAMIEJI: 

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

Vardas Pravardė 

Stubos num. Gatvė 

Miestas "Valstija 



Ką žmones sako. 

Siamo skyriuje talpinsime prisiųs- 
žmonių nuomone dau-imi-lai 

apie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but trumpi, Ra- 
šytojai turi padėti po straipsniu sa_ 

\> r; ;į, arba paduoti ji Hedakci* 
jos žiniai. 

Redakcija talpinsi įvairias nuomo- 
nes, net Jeigu karta.s su jornis !r 
nesutikti; jeigu tik jos bus tinkamai 
isreikStos. 

VISUOTINAS SEIMAS 
IR KlLAN'Tl AL'DttA. %0 

Alums prastiems žmonėms 
gyvenantiems mažose kolioni- 
jose i -i ikro nėra suprantama, 
kas dabar darosi ir kodėl vado- 
vai iš kataliku pusės nenori vi- 
suotinojo seimo. Męs nežinome 
kaip reikalai eina, ar męs tiek 
kvaili, ar yra kas kitas. Mus 
prastų žmonių vra ta nuomonė, 
kad dabar reikia seimo, juk tai 
išgelbėjimas Lietuvos. Lietuvos 
žmonės negali dabar veikti, jū 
turi kirvius ir šakes paėmę ka- 
riauti su Lietuvos priešais, 
jiems nėra laiko pasauli tikrin- 
ti, kas męs lietuviai ir ko męs 
norime. Amerikiečiai gi neturi 

kuom kariauti, jie gali pri- 
gelbėti Lietuvai žodžiu ir pini- 
gu. Ji tik žodžiu ir pinigu gali 
prigelbėti, o niekom daugiau! 

Dabar pas mus viskas be- 
tvarkėje yra. Mūsų žodis nieko 
arba labai mažai reiškia, nes 

ką vieni sakome, tą kiti atsako- 
me, prieštaraujame. Vieni ir 
kiti pinigus renkamė, bet tuom 
patini laiku vieni kitus niekina- 
me, protestuojame, šmeižiamu. 

Taip ilagau buti negali. Tas 
pražudys mųs tėvynę ir mus 

pačius. 
Visuomenė jau kjla. Xesa- 

nai IJrooklyne nekurios drau- 
gystės paskyrė Lietuvos lais- 
vės reikalams gana dideles su- 

rnas, bet kartu pastate ir ulti- 
matumą vadovams, kad turi 
susitaikyti, nes kitaip pinigu 
neduosią. Tas pats atsibuvo ir 
Chicagoje, kur tautininkų iri 
katalikų draugijos vienbalsiai 
pareikalavo saukti visuotiną 
seimai. 

i\a, bet visgi delko nešaukiu 
visuotinojo seimo? Mums išro 
do, kad čia niekas daugiau, kaip 
tiktai užsivarinėjimas, baime 
prieš visuomenę. Juk gali taip 
atsitikti, kad visuomenes sei- 
me gali pareikalauti iš vadovų 
atskaitos, f r dabar tie vadovai, 
kurie tyri, kurie nesibijo visuo- 
menės, kurie turi gryną sąžinę, 
tie reikalauja seimo. Kurie gi 
bijo, kurie ką tai turi užpaka- 
lyje, tie prisidengę visokiomis 
skraistėmis varo agitacija, kad 
tik nebūtų seimo. Kitaip mes 

mažu kol i on i j 11 gyventojai ne- 

galime suprasti ir nesupranta- 
me. 

Svarbiausia argumentas 
prieš seimą, tai kad jis gali kaš- 
tuoti j 100.000 doliarių. Bet ką 
gi ta* rei<kia amerikiečiams. 
Jei Amerikoje yra Į 800.000 
lietuvių, tai kiekvienam kaš- 
tuos tiktai po 80 centų. Tai ką 
tas reiškia.. Pagaliaus tegul 
tas seimas kaštuoja ir jk> 5 dol., 
jis turi Įvykti. Tų pinigų, ką 
visuomenė išleis seimui, vis 
vien nėišrinksi kitiems tiks- 
lams. Pagaliaus kam £i dabar 
ir rinkti; nera fondo, nėra Įstai- 
gos, kuri butų lietuvių. o yra 
tiktai tarybos tautininkų, kata- 
likų, socialistų, yra fondai tau- 

tininkų, katalikų ir socialistų. 
Tikrai išrodo, kad Amerikoje 
nėra nei vieno lietuvio, o yra 
tiktai "izmai," "ikai" ir kiti tam 

panašus "kikai." 
Mus prasiu provincialų nuo- 

mone \ ra ta, kad reikia seimo, 
reikia atimti viską iš partijų, 
o sudaryti lietuvių įstaigas. 
Tesrnl jau tuomet kaip bus i- 
staisfos, partijos ginčysis viena 
su kita, pešis už vietas, už va- 

I 

[dovavima, už intekmę, tada 
ll.ent bu• suprantama už ką "• 

kam. Dabar gi partijos beveik 
neturi prasmes. 

Mano nuomone, reikia kao 
butu seimas, kuris įsteigtų vy- 
riausias visiems bendras naci- 
onales įtaigas, kurias visi lietu- 
viai privalo remti. Riekia įvesti 
visuotinąjį balsavimą. Reikia, 
kad į tokias nacionales įstaigai 
rinktų valdininkus visuotinoj u 

visų lietuvių balsavimu vyrai 
ir moters. C lai iš karto tokis 
balsavimas nepavyks, gal daug 
u-eis, bet tegul nors brangiai 
įpirkta tvarka buva, negu visai 

i jokios tvarkos nebūva. Vi-i 
pamate remiamės ant demok- 
ratizmo, tai !r dėkime pamatau 
don okratizmą. 

Jei visuotini rinkimai butų 
nepraktiški, reikėtų įvesti šito 
kia tvarką: reiktų visas Su- 

ijii kolionijas padalinti į 
apskričius, sakysime šitaip: 
Ikstono, Waterburio, Nevv 
\"i"ko, Scrantono Shėnan- 
doali, Pittsburgo, Clevclendo, 
Oiicagos ar tam panašiai. To- 
kiuose centruosse turėtų įvyk- 
ū. apskričių susivažiavimai, 
xurie įsteigtų apskričiii bcn«i- 
ra-; tary; :as. Tos apskričiu ta- 

rybos rūpintųsi savo apskričių 
lietuvių reikalais ir iš jos išrin- 
ku.! vieną aukščiausią bendrą 
taryba., kurios buveinė butų 
\ew Yoike ar Wasliingtone ir 

atstovautų visų lietuvių 
reikalus. 

Apskričių iclcja jau li.erti- 
ia- is ne naujiena, ii jau prak- 

tikuojami nuo nekurio laiko 
Sus. Lieiuv. Amer., Socialistų, 
TCv. M \Dr.. Vyčių ir kitų 
organizacijų. Kodėl gi visi lie- 
tuviai negalėtų tvarkytis pana- 
šiu budu? 

Mano nuomone, dabartir.Cs 
tarybos, ;ci joms rupi lietuviu 
reikalai, turėtų paskirti ta, i 
žmones, kurie išdirbtų proįck- 
us ir kuriuos seimas užtvirtin- 

ūa- : j 1 
AŠ suprantu, kad tik tuo,net. 

partijos turės prasmę, o ne da- 
bar. Lai paskui vienas politi- 
kuoja prieš kitą lai viena r.rio- 
vė stengiasi apgalėti kitą, lai 
viena sriovė jieško daugiau už 

uojautos žmonėse, negu kita, 
tuomet viskas bus ant vietos. 
Nesvarbu ar viena partija pa- 
ims viršų ar kita, bet bus tvar- 
ka tokia, kokia yra pas visas 
civilizuota tautas, o ne taip 
kaip dabar — partijos pešasi 
už valdžia, kurios dar visai nė- 
ra. 

Pagaliaus nuims nesupran- 
tama, kam dabar tokis neku- 
riu vadovų užsikirtimas; atsis- 
tojo ant partivių pamatų ir nei 
žingsnio tolyn. Jei taip drūčiai 
stovės, kaip akmenis ant visuo- 
menės pirmvnžangos kelio, tai 
aiškus dalykas, kad visuomene 
tokius akmenis nuo savo kelio 
išdinamituos. Dinamitas jau ir 
dabar renkasi pavidale revoliu- 
cijų. protestų ir tam panašiai. 

Kurie stovite prie Lietuviš- 
ko judėjimo vairo prisižiūrėki- 
te ir padarykite tvarka kitaip 
užeis perkūnija, kuri troli at- 
nešti daug labo, bef kartu gali 
padaryti ir diug bledies. 

A. J. Kasak'Jtis. 

KARIUOMENĖS KLAU- | 
SIMAS. I 

— Petkai, a Petrai! Ar ^tost 
lietuviu aruiijon ginti TJetuv.j, 
nuo lenk'i, r, cu ir vokiccti "J 

— Kib: bš eurnas. Ale, c!hi- 
bir.inkai "egajime remti mili- 
<-:»rizmą. į 

— Tai mot tavęs, rjikia ..e- 

dnm pavavV^ti tuos, karis lipa 
znt mus spardo? 

— Yes nauser 

S&įĘytLi 

Amerikos nar!aives, po 15 menesių medžiojimu paskui vokiečių, sugrįžo į Philadel- 
phią. • 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ROCHESTER, N. Y. 

Boiševizmo teorija prakti- 
koje. 

Pas mus kaip ir kitose ko- 
lionijose visuomene pasida- 
linusi į srioves. Tautinin- 
kai skaitomi mažumoje, bet 
intelektuališkai jie stipriau- 
siai stovi. Tautininkams 
gana sunku veikti clelto, kad 
jie neturi tinkamos svetai- 
nės, Tankiai reikia kraus- 
tytis iš svetainės Į svetainę 
su įvairiais susirinkimais ir 
prakalbomis ir tas pridirba 
gana daug nemalonumų ir 
painių. Tautininkams visa 
bėda tame, kad jie neturi 
jokios svetainės. Katalikai 
-klerikalai turi savo bažny- 
čia ir po ją skiepą, kur jis 
susirenka. Nors tai nepato- 
gu, bet visgi nuolatinė vieta 
ir savo nuosavybė. Socia- 
listai gi turi savo Gedemino 
■svetainę. I ją galėtų sutilp- 
ti visi Rochesterio lietuviai 
su savo susirinkimais, bet 
juk tai ar susikalbėsi. Bu- 
vo toki atsitikimai: 1917 
metais kuomet buvo pareng- 
tos prakalbos p. J. Žiuriui, 
tai socialistai užrakino savo 
svetainės duris ir net sar- 

gybą pastatė. 1918 metais 
buvo,kartą bandyta nusam- 

dyti svetainė del tautininkų 
prakalbų, bet nieko nepėš- 
ta. Šimet vasario mėn. 

TMD. 
52 kp. rengė šokius. Tuo 
tikslu jau buvo net stačiai 
atsikreipta Į Gedemino drau 
gystės susirinkimą (vasario 
9 d.) ir tas dar paaštrino 
santikius, nes likosi nutar- 
ta, kad tautiškoms organi- 
zacijoms svetainės neduoti 
nei susirinkimams, nei poki- 
liams. 

Mano nuomone, šitomis 
atsitikimas yra pirmutinis 
Amerikoje, kur net svetai- 
nės, neduoda nusamdyti; ver 
čiau ji tegul buva tuščia 
neužimta, bet kad li't ne- 
duoti progos kitiems veikti. 

Tiesa, negalima kaltinti į 

:/isų Gedemino'draugystės 
narių, yra gerų tėvynainių, 
Visa bėda tiktai tame, kad 
joje paėmė viršų bolševikai. 

Paukatelis. 

LAWRENCE, MASS. 
Streikierių atsišaukimas. 

Čfonai streikuoja daugy-1 
I bė darbininkų įvairių tautų, 
[tarpe kurių nemažai randasi 
ir lietuvių. Streikas jau už- 
sitęsė ir męs dar vis laiko- 
mės, nors jau ir badauti pri- 
sieina. Todėl atsišaukiame 
į visuomenę prašydami pi- 
niginės paramos, prašydami 

i aukų. 
Į Prašome visų Aemrikos 
lietuvių neduoti mums pra- 

laimėti šio streiko, nes pra- 
laimėjimas streiko mus pa- 

stūmės į vargą ir badą. 
Labai mums gaila, kad 

lietuvių laikraščiai mus la- 
bai mažai paremia. Jei mes 

butume turtingi, tai į mus 

visai kitaip visi žiūrėtų. 
Dar karta prašome para- 

mos. Nors kiek paremkite, 
kad tuomi mums priduoti 
energijos ir drąsos. Aukas 
siųskite komiteto vardu ku- 
ris buvo nurodytas laikraš- 
čiuose. 'iįįlg 

K. R. 

Žinios Žineles. 

Clsveland, Ohio. Cleve- 
landiečiai socialistai jau 
pradėjo rengti konecrtus so- 

cialistų laikraščio Laisvės 
palaikymui. 

Athol, Ma^s. Vienas ame- 
rikonas paaukavo $50.00 lie 
tuvių bažnyčios statymui, 

j Jis yra dirbtuvės savininkas. 
I Socialistai iš to daro išvedi- 
| mus, kad fabrikantai su baž 
įnyčių pagelba nori palaiky- 
j ti darbininkus priespaudoje. 

Schsnectady, N. Y. Kai 
bėjo p. Staknys iš Newark 
N. J. Rinko aukas Tauios 
Fondui. Skelbė, kad kas 
neaukaus, tas nebus įleistos 
Į Lietuvą. 

Lawrence, Mass. Streikas 
tęsiasi. Audėjai dar vis lai 
kosi gana stipriai. Darbda- 
viai banciė išaukti provoka- 

Į cijas. 

New Haven, Conn. SLA. 
kuopa surengė diskusijas. 
Prieita prie cos nuomonės, 
kad dabar daugiau reiškia 
ginimasis ginklu, o ne žo- 
džiais ir diplomatija. 

Binghampton, N. Y. SLA. 
kuopa į L. Nep. Fondą 25,- 
000 dol. davė ir nutarė, kad 
kiekvienas jos narys sudėtų 
po 2 dol. 

Edwardsville, Pa. Lietu-i 
viai noriai aukauja Lietu-! 
vos laisvės reikalams. 

South Fork, Paų Čia yra 
visai mažai lietuvių, vienok 
jie geroką sumą suaukavo 
Lietuvos laisvės reikalams. 

Bridgepf rt, Co m. SLA. 
kuopos susirinkime socialis- 
tai pradėjo kelti betvarkę. 
Pamatas lermui—melagyste 
ir plotkai. 

j Roch^ster, N. Y. Tautos 
I Fondo skyrius surengė pra- 
kalbas kun. Kasakaičiui. Su- 

; rinkta nemana aukų. ... 

ATSIŠAUKIMAS. 
Lietuvių ūkininkų draut/ijos i 

lietuvių visuomene. 
Męs lietuvių Ūkininku drau- 

gija pranešame, kad męs esa- 

mo susiorganizavę iš apie 400 
ūkininkų didžioje lietuvių ūki- 
ninkų kolionijoje apie miestą 
Scottville, Micn., paviete Ma- 
son. Atsišaukiame i visuomenę 
ir visokias draugijas ir inteli- 
gentiją be jokio skirtumo, kad 
padėtų mums čionai kolionizo- 
ti žemę lietuviais ir padaryti 
čionai tikrą kaimišką Lietuvą. 
Daugelis lietuvių perka ukes 
įvairiuose vietose tarp svetim- 
taučių ir tenai nyksta, o tas mū- 

sų tautai ne ant gero išeina. 

Mūsų draugijos tikslas yra 
padėti lietuviams apsigyventi 
ant ūkės. Taipgi kurie lietuviai 
vasaros laikų nori praleisti va- 

kacijas kaimuose, prvalėtų pas 
mus atvykti, nes visgi lietu vys 
linksmiau jausis pas lietuvį. 

Pagaliaus nntsų svarbiausiu 
noru yra sudrgar-.zuoti vi--'.:? 
lietuvius ūkininkus Ameriko;: 
Mūsų ūkininkų draugi j 11 gaii 
visi priklausyti be skirtumo ti 
kėjimo, Įsitikinimo. Gali pri- 
klausyti visi. kas tik turi bent 
koki ryši sn ukėmis. 

Su pagalba mus draugi i .-s 

mes tikimės pigiau su-"pirkti 
ūkiškas mašinas ir taipgi tin- 
kamiau parduoti produktus. 

Apart to draugija gelbės sa- 

vo narius nelaimėje ir taipgi 
neužmirš apšvietos bei kultu- 
ros reikalų. 

Draugijos komitetas suside- 
da iš pirm. A. Kiedžio, sek. T. 

Geribio, kasieriaus J. Arlaus- 
ko ir trijų direktorių. 

Norinti platesnių žinių apie 
mus draugiją meldžiame kreip- 
ties antrašu: Lietuvių Ūkinin- 
kų Draugija Scottville, Mieli j 

DIPLOMATIŠKOJI 
KALBA. 

Visiškai nesenai, tai yra 
1914 metų pradžioje sukako 
lygiai 200 metų, kaip buvo įve- 
sta diplomatijoje francuzų kal- 
ba. Kovo 6 d. 1914 metų fran- 
cuzai apvaikščiojo jubilėjų, 
kad jų kalba tapo diplomatijoje 
tarptautinė krlba. 

Iki 1714 tarptautine kalba 
buvo lotinų kalba. \ isoki svar- 

besni aktai, visoki dokumentai 
buvo gaminami lotiniškoje kal- 
boje. Kitos' kalbos neturėjo 
pilietybės teisių. Kuomet pa- 
sibaigė karė tarp Prancūzijos 
ir Austrijos 1714 metais ir rei- 
kėjo daryti taiką, tai pasirodė, 
kad suvažiavę atstovai mažai 
vartojo lotinų kalba. Is abiejų 
pusių svarbiausi atstovai: prin- 
cas Eugenijus ir maršalas Vil- 
laras sutiko, kad tarimasis bu- 

tų francuzų kalboje. Jie gal 
butų vartoje lotinų kalbą, bet 
taip pasitaikė, kad vertikai lai- 
ku nepribuvo. Vienu žodžiu 
tokioms aplinkybėmis susidė- 
jus. sutartis tarp Prancūzijos 
ir Austrijos 1714 metais 6 ko- 

vo likosi parašyta franeuzų 
kalboje. Tai pirmutinis tarp- 
tautinis aktas naujoje gyvoje 
kalboje. 

Nuo to laiko ir įėjo paprotin 
t a r ] > t a tu i s ko j e diplomatijoje 
vartoti franeuzų kalbą. \ e- 

liau, kuomet įsisteigė tarptau- 
tiškas pačias, taippat priėmė 
franeuzų kalbą. Franeuzų kal- 
ba diplomai i joje išviešpatavo 
lybiai 200 metu. tai yra nuo 

1714 metų iki 1914 metų. 191 M 
metais sutruko visoki diploma- 
tiški ryšiai ir per keturis su- 

virs metus Europoje nebuvo 
kitokios diplomatinės kalbos, 
kaip tik kanųolių kalba. 

Dabar Paryžiuje tęsiasi tai- 
kos konferencija. Nors ofi- 
cialiai dar skaitosi franeuzų 
kalba diplomatine kalba, bet 
greta jos ir bene daugiau var- 

tojama angių kalba. Jau yra 
nuomonių, kad po šios taikos 
konferencijos diplomatine kal- 
ba pasiliks anglų kalba. 

LINK E J f MAT. 
Geri) :— 

Siunčiu giliausius lmkė;;musj 
ir pasveikinimus dienraščio 
"Liet." administracijai ir re- 

dakcijai. Be dienraščio nega- 
lima apsieiti. Kitc.s tautos ncl 
turi dienraščius rytinius ir va- 

karinius. Dirbkite dcl labo tO 
vyties Lietuvos ir lietuviu ge- 
roves. 

Su pagarba, 
A 

% 
C akas. 

Clc\T'!-';id, Obio. 
Gtrb.:— 

Su pagarba, pranešu, kad 
priėmiau kalendorių, už kur j 
širdingai ačiuoju. ''Lietuvos' 
kalendorius man primena Lie- 
tuvą. Aš dcl kalendoriaus už- 
sisakiau ir dienraštį ir dabar 
labai džiaugiuosi. 

Viso labo veli jantis 
Jonas Užkuraitis. 

Phone B o ule:: ar d 2160 

Dr. K J. Karalius 
U2S1SE N ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir 4 ik, 3 
vakarais. 

S3T3 SO MORGAN STREET 

v MAI5TER 5YSTEn 
1 1 1 

Męs mokiname šj puikų, g o ra i 
apsimokant) amatą, j trumpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. \jotos nepripilrtytos lau 
kia. Ateik dieną ar vakare. 
Master Cutting School 

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

(Prieš City Hali) 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAS 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu 

kirksi didelę Cabinet Victrola su 

juikia pasiata, taipgi $J2 vertas 
■ekordų mokėjusių $200. Męs tu 
ime keletą $150 tikros skuros 
.eklyčios setų, kaip nauji, bur 
varduota už geriausią pasiūlymu 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bor 
isf.i bus priimti už mokestį. Ats> 
laukite tuojaus. Atdara kasdien 
įuo 9 ryto iki 9 vakare. \edč 
iomis iki 4 valandai. 

WESTERN STCRAGE 
:8io Harrison St. CHcago 

Viršininkai Draugystės Šv. 
Antano iš Padvos 

South Side, Omaha, Nebr, 
Petras Kirdeikis, Pirmininkas. 

2834 Y Street, 
Jonas Armoška, Yice-Pirmininkas, 

3116 T Street, 
Antanas Akromavičius, Fin. Rast., 

5328 3o. 33rd Street. 
Jonas Bazaras, Prot. Rast., 

3437 U Street. 
3crnard2s Masiauckas. Iždininkas, 

5107 So. 3Qth Street, 
Kaz. Alekonis, 5317 So. 33rd St. 
Pr. V*"s:ackas, 5311 So. 33rd St,, 
Juoz. Aleksa, 5309 So. 33rd St., 

Kanos Globėjai 
Pr. Rcibikis. 3105 X Street, 
St. Butkus, 4218 So. 36t'n Street, 

Maršalkos 

Viršininkai Dr stčs Šv. Vin" 
cento Fererušos, 

Town of Lake, Chicago 
Kazimieras Makaras, Pirmininkus, 

5137 So. Paulina Street, 
Jurgis Drazauskis, Vice-Pirmininkas, 

4551 So. Hermitage Ave., 
Juozapas Legnugaris, Prot. Rašt., 

173G W. 47th Street, 
Nik. Klimašauskis, Finansų Rašt., 

4441 So. Washtenaw Ave., 
Jonas Vickontas, Iždininkas, 

180!) \V. 4Gth Street, 
onai, Jucius, Iždo Globėjas, 

4403 So. \Vood Street, 
Aleksandras Sadauskis. 

4346 So. Wood Street, 
Juozapas Rimkeviče, Maršalka, 

1736 W. 47th Street. 

Viršininkai Lietuvių 
Pilietinio Kliubo, 

Detroit, Mich. 
Povilas Lapeikis, Pirmininkas, 

1075 Fisher Ave., 
B. Sugentas, Vice-Pirmininkas, 

748 Hendrie Street, 
Jos. Velioniškis, Nutar. Rašt., 

62o Livernios Street, 
Wm. Leščinskis, Finansų Rašt., 

204 Cardoni Ave., 
Vladas Milkevičius, Iždininkas, 

2163 Russell Street, 
"Lietuvos" Dienraščio orgauo užra- 
šėjas Kliubo narian.s John Naujokas, 

217 Cardoni Avenue. 

Lietuvių Pilietinio Kliubo euširin- 
kimai laikomi kiekvieno mėnesio ant- 
rą nedėldienj, 2:30 vai. po pietų, 
273 Gratiot Ave., Schulte svetainCJ. 

Viršininkai 'Birutės' Dr-jos. 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. HovvlanC Ave., 

A. Kvedaras, Prot. Iiašt., 
921 Jeune Street, 

H. Labanauskas, Finansų Rašt., 
81S Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, 
SG7 Broail- Street, 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 
OPTIKAS 

Egzaminuoja akis 
O Ir priskiria akinius 

jjiuoiis sanaens visokių aul:&o daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso ir 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STRF.ET 

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

■ A 

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

Antanas Krekis, 
1331 Victoria SJ;., 

Waukegan, 111. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 0—10 ryto, 12—2 po 
piet. 6--8 vak„ Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunkeriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučo- 

dymą 50 jlroc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas 
mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 už puse kainos. Truputėli nešiotus 
nuo $25.00 iki SC0.00 ant orderio darytus siutus ir overkuotus par- 
duodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputė]j dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50: Skrynios ir valyzal. 

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

atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 9 vai. vakare. 
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Apie Aluansą su Lcnkja. 
šiame numeryje skaitytojas ras žingei- 

dų laišką p. Mastausko, Amerikos lietuvių 
pasiuntinio Paryžiuje. 

P-as Mastauskas klausia Amerikos 
Lietuvių Pildomojo Tarybų Komiteto pa- 
tarimo: k:į jis mano apie Susivienijimą su 

Lenkija? Jis pabriežia skirtumą tarp "cle- 
fensyvo allianso" ir "Unijos," ir išraiškia 
savo nuomonę, kad "Aliansas [su Lenkija] 
galėtų buti padalytas." Jis tik stato iš- 
lygą, kad "musų [t.y. Lietuvos] neprigul- 
mybė butų pripažinta ir teritorialės garan- 
tijos butų duotos, arba padarytos." Pirm 
to p. Mastauskas teikiasi dar atkreipti aty- 
dą j tai, kad "Francuzai spiriasi, idant męs 
[t.y. lietuviai ir lenkai] susieitum krūvon." 

Jeigu męs teisingai suprantame viską, 
ką p. Mastauskas savo šitam laiške rašo, 
tai jo žodžiai ir jo nuomonė liepia mums 

rimtai pagalvoti apie pasekmes, kokios bu- 
tų iš to, jeigu lietuviai pasektų jo nuomonę. 

Visųpirmiausiai, pat pradžioj, męs tu- 
rime pažymėti, kad' jeigu p. Mastauskas 
nors truput} pažintų lietuvius, ta; jis, be 
abejones, tokio pasiulijimo nei nedrįstų pa- 
daryti. 

Teisybė, p. Mastauskas sako, kad jis 
"nori vadovautis" Tarybos nuomone ir be 
abejonės, tikėkimės, vadovausis, bet pats 
jau p. Mastausko palinkimas prie Alliansc, 
8U Lenkija, yra pavojingas apsireiškimas 
lietuvių atstovui. 

Duodant p. Mastauskui pilnai tinkamą 
kreditą už jo gerus norus, męs esame pri- 
versti su visus aiškumu ir visu griežtumu 
užreikšti, kad p. Mastausko nuomonė nėra 
lietuvių tautos nuomonė. Męs esame įsi- 
tikinę, męs tikrai žinome, kad vyras, kad 
ir garbingiausis iki šiolei tarp lietuvių, ku- 
ris padarytų bile kokiam lietuvių mitinge 
pasii'Ujimą panašaus, ar bile kokio Allian- 
so su Lenkija, nenusilaikytų ant scenos pa- 
grindų nei vienos minut03 po tokio pa- 
tanmo. 

Ir štai kodėl męs sakome, kad jeigu 
p. Mastauskas pažintų lietuvius, jis nedrįstų 
nei užsiminti apie tokią propoziciją, ne tik 
kad rimtos nuomones ir apsvarstymo rei- 
kalauti. 

Antra vėl, kas paukštis yra tasai 
"Defensive Alliance" [Atsigynimo Susivie- 
nijimas] su Lenkija? P-as Mastauskas pri- 
imtu jį su išlyga, jeigu Lietuvos neprigul- 
mybe butų pripažinta ir jos plotų nepalie- 
čiamybė butų užtikrinta. Kas tai turėtų 
padalyti? Lenkija—sako p. Mastauskas. 

Arba T.nęs p. Mastausko kalbos visai 
nesuprantame, arba p. Mastauskas Lietu 
vos istorijos visai nepažįsta,—arba p. Mas- 
tauskas per netikrus akinius mėgina žiūrėti 
į/utą klausimą. 

Kuomet Lietuva suėjo nelaimingon 
Unijon su Lenkija 1396 metuose, Lietuva 
buvo neprigulminga, teritoriales garantijas 
ii turėjo. Visa tai ji turėjo iš savo locnos 
galybės, kaipo suverene viešpatija. Tos 
suvereybės ji niekad nenustojo ir 
Lenkijai nepavedė. Unija su Lenkija, pra- 
dedant nuo Jagelos laikų, buvo irgi ne už- 
puolimui, bet atsigynimui, buvo tai susi- 
vienijimas ne ofensyv:?, bet defensyvis— 
atsigynimui nuo kryžioku, rusų etc. 

Unija turėjo visas tas ypatybes, kurias 
dabar p. Mastauskas siūlo Allianse. Męs 
nematome jokio skirtumo tarp vieno ir ki- 
to, apart tik skirtumo varduose. 

Męs galėtume čia daleisti tik vieną 
galimybę, būtent, kad p. Mastauskas išsi- 
reiškė neaiškiai ir ne taip, kaip norėjo. 
Bet jeigu tos ga'imybės nėra, tai męs tuo- 
met esame priversti pasakyti, kad viens tik 
užsiminimas apie panašų pasiulijimą yra 
įžeidimas lietuvhj išmanymui. 

Yra tiesiog nelaimė, kad prie visų abe- 
jonių apie menamą p. Mastausko pro-len- 
kiškumą, prisideda dabar dar štai ir pHas 
atsitikimas, kuris ti; abejonių ne tik nesu- 

mažins, bet jas dar labjaus padidins. Ant 
nelaimės tokią nuomonę apie p. Maitausko 
menamą pro-lenkiškumą turi ne vien tik 
Amerikos lietuviai. Męs galime čia už- 
reikšti, kad tokia nuomone apie jį yra iš- 
reiškiama ir valdiškose Amerikos įstaigose. 
Kaipo pavyzdį Amerikoniškos nuomonės 
apie p. Mastauską, męs galime paduoti se- 

kančią nuomonę, kuri buvo išreikšta ytin 
žymiose valdiškose sferose Washingtone ir 
c.ž kurios teisingu čia perdavimą męs abso- 
liučiai gvarantuojame. Štai ji: Advokatas 
Mastauskas "visiškai nesidžiaugia jokiu pa- 
sitikėjimu tarp Amerikos Lietuvių. Vienas 
svarbus užmetimas jam, iš Lietuvių atžvil- 
gio, yra tas, kad jis pritaria Lietuvos auto- 
nomijai po Lenkijos protekcija." 

Visa tai krūvon sudėjus, kaip matome, 
p. Mastausko pozicija suteikia Amerikos 
lietuviams didelio rūpestingumo. Vienati- 
nis dalykas, kuris mus šiek-tiek džiugina, 
y r tas, kad abidvi musų Tarybos suspen- 
davo visus savo atstovų įgaliojimus ir pa- 
veda juos Lietuvos valdžios autoritetui. 

Svetimoje Spaudoje apie lietuvius j 
SAKOMA, ATSISAKĘS NUO VIETOS. 

! Pittsburgo Gazette Times (vasario 21 
d.)j aprašinėdamas laikytą ten lietuvių ka- 
talikų i Tarybos posėdį, sako, kad "J. G. 
Milius, Politania State Banko iždininkas, 
vakar atsisakė priimti pakvietimą Laiki- 
nosios Lietuvos Valdžios vykti Europon, į 
prižiūrėti pašalpos darbą tarp jos (Lietu-' 
vos) žmonių ir buti tenai globėju aukų, 
surinktų tam tikslui čia ir tenai". 

Jis atsakęs tapti "tarptautinės svar- 
bos figūra' todėl, kad tikįs, galėsiąs buti 
naudingesnis Lietuvos reikalui per savo pa- 
sidarbavimą čionai. Minėtas laikraštis to- 
liaus rašo sekančiai: 

"Tokia garbė ir vieta tapo bankieriui 
pasiūlyta paskutiniame posėdyje "Lithua- 
nian National Council", kuri šioje šalyje 
atstovauja Lietuvos Valdžią"*** Jonas Ži- 
lius iš Washington, D. C., tapo išrinktas 
ton vieton". 

"Apart prižiūrėjimo išdalinimo pinigų, 
į maisto ir drabužių Lietuvoje, Žiliaus parei- 
Iga bus atlankyti lietuvių kolionijas Fran- 
cuzijoj, Anglijoj, Šveicarijoj ir kitose sve- 
timose šalyse ir surinkti aukų pašalpos 
fondui". 

Kandangi tokių pranešimų apie minė- 
tos Tarybos nutarimus nebuvo paskelbta lie- 
tuvių laikraščiuose, tai matyt viršminetas 
laikraštis nebuvo tinkamai informuotas. 
Tas aišku ir iš to, kad Katalikų Taryba ne- 

galėjo 'save pasivadinti Laikinosios Lietu- 
vos Valdžios atstovu šioj šalyj, nes ji tokiu 
atstovu nėra. Atstovu yra pripažintsa lai- 
domasis Tarybų Komitetas. 

Kansas City, (Mo). Journal rašo vasa- 
rio 16, 1019 m.: 

"Oficiales žinios į State Depai t- 
mentą praneša, kad Lietuvos ir Slavo- 
nijos [?] atstovai, laike nesenai laiky- 
tos konferencijos Stockholme sutiko 
padaryti skubius žingsnius linkui sufor- 
mavimo bendro militariško fronto 
priešais Rusijos bolševikus". 

Rochester (N.Y.) Times vasario 14 d. 
įt..ilpina ilgą straipsnį, kuriame paduodama 
įžinių apie Lietuvos Atstatymo Bendrovę 
[ir J. žiliaus straipsnis apie lietuvių troški 
j mus ir kaip lietuviai žiuri į lenkų preten 
I sijas linkui Lietuvos. Straipsnis yra visos 
1 l palios ilgumo. 

Naujoji ir clabar veikian- 
čioji Lietuvos valdžia, už- 
ėmus savo vietą, sausio 4 d. 
šių metų išleido iš Kauno 
sekantį atsišaukimą prie vi- 
sų Lietuvos žmonių: 

Musų Tėvyne iš visų pu- 
sių apsupta priešininkų. Iš 
rytų j musų kraštą skverbia- 
si rusai, siųsdami raudon- 
gvardininkų burius ir skelb- 
dami, kad ir pas mus jie su- 

darysią tokią pat Tarybų 
1-espubliką, kokia yra Rusi- 
joj. Suardę savo kraštą, pri 
vedę ligi didžiausio bado 
Maskvą ir Petrapilj, jie ir 
pas mus norėtų įvesti tokią 
pat tvarką. Musų žmones 
gerai nusimano, ką reiškia 
tos Rusijos Tarybos: jos iš- 
griovė fabrikus ir dirbtuves, 
sunaikino pramonę ir pre- 
kybą, išdraskė žemės ukį ir 
paliko milijonus žmonių be 
darbo. Netikėkime rusų pri- 
žadais! Kartu su savim jie 
vežasi buri.is savų valdinin- 
kų, badą ir naujus pančius 
musų Tėvynei. 

Iš pietų gręsia musų kran- 
tui lenkai. Lietuvos dvari- 
ninkų paakinti, jie sudarė 
iš tų pačių dvarininkų Lie- 
tuvai valdyti komisiją, siun- 
čia i musų kraštą savo val- 
dininkus ir rengia kariume- 
nę musų kraštui apimti. Lie 
tuvos dvarininkai linksta 
prie Lenkijos, norėdami ap- 
saugoti savo dvarų neliečia- 
mybę. Jie žino, kad nepri- 
klausomoj, demokratingoj 
Lietuvoj jie negalė- valdyti 
tojais žemių plotais, Kurių 
jis patįs neįstengia išnaudo- 
ti, kada šale jų skursta šim- 
teli tūkstančių bežemių ir ma 

žažemių. Lenkijos valdžia 
palaiko musų dvarininkus, 
norėdama su jų pagelba už- 
grobti visą Lietuvą. Dar šią 
vasarą Lenkijor iealiotinis 
Berline raštu pr: musų 
įgaliotiniui, kad Lenkijos vy 
riausybė pripažįsta Lietuvos 
nepriklausomybę, o netru- 
kus už musų pečių pradėjo; 
tartis su Vokietijos Luden- 
dorfu, kad prijungus ją prie 
Lenkijos. 

Lenkai mano, kad su dva- Į 
l'ininkų pagelba jie ramiai 
galės valdyti ir išnaudoti 
Lietuvą; bet jie apsirinka! 
Lietuva pigiai savo laisvės 
neparduos. Kaip prieš ru- 

sus, taip ir prieš lenkus Lai- 
kinoji Vyrausybė pakele 
griežčiausius protestus ir. 
stodama kovon, reikalauja, 
kad jie pasitrauktų iš musų 
krašto. Po ketprių okupa- 
cijos metų, išeidami iš musų 
krašto, vokiečiai veda dery- 
bas su musų priešininkais, 
norėdami atiduoti jų globon 
musų levynę. Jie tariasi ir 
su bolševikais, ir su lenkais. 
Tarp savo ir bolševikų ka- 
l'iumenės jie nustatė tam tik 
rą tarpą ir ten, kur jie iš- 
eina, tuojau j jų vietą skver- 
biasi bolševikai. Vokiečiai, 
sakydamiesi, kad patįs ne- 

galį ginti Lietuvos nuo bol- 
ševikų, veda derybas su len-j 
kų vyriausybes atstovais, 
kad atgabenus Lietuvon len- ] 
kų kariumenės. 

Per visą. okupacijos meta 

vokiečiai visaip mums truk-Į 
iė organizuoti darbą ir tvar 
kyti kariumenę. Visa, ka^ 
buvo padaryta organizacijos 
reikalui, buvo daroma oku- 
pacijos valdžiai trukdant ir 

prieš jos valią. Kad sutruk- 
džius musų darbą, musų ka- 
riumenes tvarkymą jie stato 
mums vienas kitam priešta- 
raujančius reikalavimus. Pa 
žadėdami duoti ginklų, jie 
vieną kartą reikalauja para- 
šo, kad tie ginklai nebus su- 

vartoti prieš bolševikus, o 

kitą kartą duoda su ta są- 
lyga, kad juos vartosime tik 
kovai su bolševikais. Visą 
laiką trukdydami padaryti 
mums Vilniaus apsaugą, iš- 
eidami iš Vilniaus, jie pali- 
ko ginklų ne mums, o lenkų 
legijonieriams. 

LAIKINOJI VYRIAUSY- 
BE PERSIKĖLĖ DABAR 
IŠ VILNIAUS KAUNAN, 
kad greičiau susisiekus su 

kraštu, greičiau organizavus 
visas krašto pajiegas. Šau- 
kiamoji sausio 16 d. konfe- 
rencija būtinai turi įvykti. 
Konferencija bus Kaune. 
SURINKTOJI LIETUVOS 
KARI U MENĖ TRAUKS Į 
RYTU PUSĘ, stos kovon su 

Lietuvos priešininkais ir IŠ- 
VADUOS MUŠU SOSTINE 
VILNIŲ IŠ SVETIMŲJŲ 
RANKU. DEL VILNIAUS 
APGYNIMO MĘS PADĖSI 
ME VISAS SAVO PAJIE- 
GAS. MĘS NEU2LEISIME 
BE KOVOS NEI VIENOS 
PĖDOS LIETUVOS ŽE- 
MĖS. Męs šaukiame visus 
krašto piliečius kovon, ir 
męs laimėsime! Kovojame 
ne dėl svetimų žemių už- 
grobimų, o dė! savo laisvės 
ir mes tikimės, kad mus pa- 
rems tos tautos, kurioms 
Tautų laisvės obrlsis y va nč 

vien tuščias žodis. MĘS 
LAUKIAME, KAD VISAS 
KRAŠTAS, KAI? VIENAS 
ŽMOGUS, SUKILS SAVO 
TĖVYNĖS GINTI. Ginklų 
męs gausime, turime gauti! 
To, ką męs turime, pradžiai 
užteks. Męs laukiame, kad 
Lietuvos piliečiai nepasigai- 
lės savo turto kariumenės 
užlaikymui. Teduoda, tepar- 
duoda kiekvienas ką gali, 
kas javų, kas arklį, kas pini- 
gų, kas avilines. 

ATĖJO SPRENDŽIAMO 
JI LIETUVOS VALANDA. 
LIETUVOS VYRAI! TRAU 
KITĘ 1 TAS VIETAS, KUR 
RENKASI MUSU KARIUO 
MENĖS BŪRIAI. 

Męs turime parodyti, kad 
męs esame verti to, ko mę3 
reikalaujame. Nei viena tau- 
a be kovos neatgavo sau lais 
vės. Visi, kam brangi Tėvy- 
nė Lietuva, kuriemc rupi, 
kad Lieuvoj butu šviesa ir 
gera gyventi, stokime Tėvy- 
nes ginti. Kovosime ne su 

Lietuvos darbo žmonėmic; 
jų reikalai yra mums yfcin 
brangus, nes drrba žmonė^ 
yra musų visuomenės pagrin 
das. Męs žengiam drąsiai į 
kova su svetimžemiais už- 
grioibikais, kuriuos nuveikę, 
męs patįs teisingai susitvar- 
kysime savo valstybę, kacl 
vieni kitu neskriaustame ir 
visiems butų gera gyventi; 
Jėigu gi męs šioj valandoj 
apleisime Tėvynę, tai mua 

laukia vėl ilgi vergijos ir 
kančių metai. 

i KOVĄ DEL TĖVYNĖS 
LAISVĖS, DEL TAIKOS IR 
TEISYBĖS, DEL VISU LY- 
GYBĖS. 

TEGYVUOJA NEPRI- 
KLAUSOMA DEMOKRA- 
TINGA LIETUVA! 

TEGYVUOJA PIRMIEJI 

Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

PRAŠO "ČENČIAUS" 
BOLŠEVIKAMS. 

.. esenai buvo paklausto 
ar "Laisvė," kuri yra lietu- 
viškų bolševikų organu, iš- 
tikro mano, kacl Lietuvos 
žmonės nori bolševikų val- 
džio? Į tai "Laisvė" atsa- 
ko: 

Nesenai buvo paklausta 
nuomonę, kad buržuazinė 
Lietuvos valdžia, pono Vol- 
demaro ir Šleževičiaus val- 
džia, neatstovauja Lietuvos, 
nėsa jinai faktiškai valdo 
tik penktadalį Lietuvos — 

penkis pavietus Suvalkų gu- 
bernijos. 

"Lietuva," perspausdi- 
nusi "Laisvės" straipsnį, 
klausia musų: nejaugi 
mes ištikrųjų manom, kad 
Lietuva nori Sovietų val- 
džios? Ant rimto klau- 
simo mes duosim rimtą 
platoką atsakymą. 
"Lietuva" tegul prisime- 
na, kaip džiaugėsi musų 
tautininkai su kunigais, 
kuomet Rusijoj pasiskel- 
bė į kamfarą pavirtusi ge 
nerolo Klimaičio armija. 
Tautininkai ir klerikalai 
pripažino tuomet tą pa- 
matinį principą, kad Ru- 
sijoj gyvenanti lietuviai 
turi teisę organizuot ka- 
riumenę ir eiti su ja Lie- 
tuvon—Lietuvos "liuosuo- 
tų." Gerai, nuo to lai- 
ko, kada tautininkai su 

klerikalais pripažino 
principą organizavimo lie 
tuvių kariumenės Rusijoj 
tai jie tuo budu moraliai 
pateisino ir lietuvių bolše- 
vikų organizuojamą ar- 

miją. Jeigu Klimaičiui 
valia turėt savo armiją, 
tai kodėl nevaliu Kapsu- 
kui organizuot raudoną 
armiją? 

"Lietuva," malonės su- 

tikti, kad musų užreiški- 
mas\pilnai liogiškas. 

Kas-gi dabar kaltas, 
kad Klimaičio armija Šiu- 
pyliais subirėjo ir faktiš- 
kai niekuo nepasirodė, o 

lietuvių bolševikų armija 
pasirodė tikra spėka ir 
spėka disciplinuota? Tai 
tik rodo, kad žmonių sirt? 

LIETUVOS KARIUMENĖS 
PULKAI! 

Pasirašė: 
Ministerių pirmininkas, M 

SLEŽEVIČIUS. 
Užsienių reikalų minists- 

rijos vaidytojas, A. JANU' 
LAKUS. 

Teisingumo ministeris, P. 
LEONAS. 

Vidaus reikalų ministeris 
J. VILEIŠIS. 

Žemes, ūkio ir valstybes 
turtų ministeris JUOZAS 
TŪBELIS. 

Susisiekimo ministerijos 
vice ministeris ir tos ministe 
rijos laikinasis valdytojas, 
JONAS ŠIMOLIUNAS. 

Maitinimo ir viešųjų dar- 
bu: ministerijos laikinas val- 
dytojas JUOZAS PAKNYS. 

Pramonės ir prekybos mi- 
nisteris, JONAS ŠIMKUS. 

Fin. ministerijos valdyto- 
jas, VALDEMARAS ČAR- 
NECKIS. 

Švietimo minisi. pavaduo- 
tojas vice misi., J. YČAS. 

Kraštto apsaugos ministe- 
ris, MYKOLAS VELIKYS. 

Ministeris be pprtfelio gu- 
da reikalais, JUOZAS V0- 
RONKO. 

Ministeris be portfelio, 
ALEKSANDRAS STULGIN 
SKIS. 

ŠVIETIMO ministeris, N. 
BIRŽIŠKA. 

Kaunas, 1919 m., sausio 

m. 4 d. 
patijos buvo pusėje rau- 

donųjų. ^ Ką nešė bolševikų a- 

mija, eidama Lietuvon? 
Ji nešė vėliavas, ant ku- 
rių buvo užrašyta: Lie- 
tuva ir jos žemė ir jos 
turtai, ir jos dirbtuvės— 
darbo žmonėms. 

Na, o ką teikia Valde- 
maro valdžia—ta vadina- 
moji Lietuvos taryba, ku- 
rioj visuomet viešpatavo 
vergiško oportunizmo dva 
sia? Pirmininkas tos vai 
džios. Valdemaras savo 

pirmutinėj prakalboj net 
žemės klausimo nežadėjo 
išrišti tinkamai. Dvarus 
jisai norėjo palikti po- 
Namas? bažnyčių dvarus- 
kunigams. Visas jo me- 
namasai radikalizmas bai 
gėsi tuo, kad jisai žadėjo 
įkurti "žemės išpirkimo 
fondą." Šitokiom kadetis- 
kom reformėlėm jisai no- 

rėjo pasotinti žmonės. To^, 
kiu žemės klausimo rišif 
mu bežemiai ir mažaže- x 

miai negalėjo pasitenkin- 
ti. Aišku, kad tuomet jų 
simpatijos liogišku buti- 
numu pradėjo krypti prie 
Kapsuko partijos. 

Kuomet "Lietuvos" re- 
daktorius šitą visą suims 
savo galvon, tai jisai pa- 
matys, kad revoliucijos 
pasisekimas yra galimas 
tuomet, kuomet revoliuci- 
ja riša ir moka rišti pa- 
čius opiausius gyvenimo 
reikalus. 

GI kontrevoliucijinė ta- 
rybos vadžia tų klausimų 
rišti neįik nemoka, bet ir 
negali? Negali todėl, kad 
buržuazija nekas-gi pati 
sau duobės! 

Mes skaitėm, kad Vol- 
demaras (kuris visuomet 
buvo klerikalu) ? žadėjo iš 
vienos tik Suvalkų gub. 
surinkti į liet. kariumenę 
10,000 liuosnorių. Kas- 
žin ar jis surinko kelis 
šimtus. Atvirai kalbant, 
mes ir dabar netikini, kad. 
mušiuose ties Kaunu ir^ 
Kaišedoriais galėjo daly- 
vauti kokia ten lietuvių 
"tautinė" kariumenė. Te- 
legramose buvo žinių, 
kad ties Kaunu veikia 
prieš lietuvius bolševikus 
vokiečių scheidemaniečių 
kariumenė. Karaliau- 
čiaus ir kitų miestų bur- 
žuaziniai laikraščiai atvi- 
rai rašė, kad vokiečių bur 
žuazija negali atiduoti 
bolševikams Kauno, nesa 
tuomet bolševikams butų 
atviras kelias i rytų Pru- 
sus, kur vis dar viešpa- 
tauja stambiųjų dvarinin- 
kų dvasia. Ar tik nebus 
taip, kad Lietuvos bur- 
žuazija susidėjo su Vo- 
kietijos buržuazija ir so- 

cial-patriotais, norėdama 
apveikt bolševikus. Mes 
manome, kad taip vei- 
Kiąusia ir yra. 

Gerai. Jeigu mūsų 
buržuazija pripažįsta 
principą bendradarbiavi- 
mo su kitų šalių buržua- 
zija, tai kodėl lietuviai 
bolševikai negali šauktiesv 
sau talkon kitų tautų dar- > 

bininkus, duokim sau, lat 
vius, ir lietuvius? 

Lietuva per šiuos kelis 
metus baisiai nuvargo, bet 
labiausia nuvargo jos dar 
bo žmonės. Lietuvos bur- 
žuazija per šiuos kelis 
metus baisiai pasipoliti- 
kieriavo ir iš musų bur- 

(Tąsa ant 5-to pusi). 



ČIGONAI 
MUZIKALIŠKA DVIEJŲ 

^ VEIKSMŲ TRAGEDIJA. 
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Sutaisyta pagal Puškino poemą; naudotasi 
taipgi lenkišku L. B. Neyieraki 3cenizaviinu 

Eiles parašė Skaisgiras 
Muziką—Stasys Sunkus 

ERA: (pažiūri jam į akis, traukiasi nuo jo ir 
pasityčiojančiai yarsiai kvatoja):Ha, ha, 
ha! Ar tu manai, kad aš tave taip labai jau 
myliu? Ha, ha, ha. (Ironiškai). Juk aš esu 

vado pati, turiu kūdikį. Ha, ha, ha. No- 
bodus esi, eik sau šalin nuo manės. 

GARI JA: Tai tu veliji su tuo girtuokliu gy- 
venti? 

ERA: Na, o kuo tu geresnis už jį? Ha, ha, ha. 
Kvailas tu esi. 

GARI JA: Tai sudie, Era. Eisiu savo keliais. 
ERA: Xa palauk, palauk. Juk aš myliu tave.. 

GARJJA: Kam-gi tu mane kankini? Tai beg 
kim, bėgkim, Era! 

ERA (vėl iš jo juokiasi): Ha, ha, ha. Vaje, 
Koki jus kvaili! 

GARI JA (supykęs): Tylėk niek.se! Aš galiu 
čia jus visus botagais sukapoti ir išmesti 
iš šut girių. 

ERA: Tu mane botagais kapotum? Žinok, jo,.- 
aš čion ponia. Sušukčiau: sulėktų man > 

y čigonai — nei* itum iš čia. Šalin, lauk tu 
su vadžioto jau! 

GARI JA: (eina prie kūdikio; į kūdiki): Mi( 
gok, miegok mano vaikeli. Ryto tave atims 
iš rankų tokios motinos. (Balsiai). Ar su- 

žinosi kuomet nors, kuomi buvo tavo mo- 

tina. (Pamaži išeina). 
ERA: (lygsapne kartoja): Kuo-mi bu-vo ta-voj mo-ti-na. (Po valandėles). Ha, ha, ha!; 

Niekuomet, vaikeli, nesužinosi kuo tavo i 
matina buvo. Taipgi nepamatysi daugiau 
ir savo tėvo, poniškas žalčiuk! (Ištiesia 
rankas eina prie vaiko, įkiša rankas lopšiu 

, ir užsmaugia kūdiki Atbula pamaži trau* 
kiasi nuo lopšio) sužinok koumi bu- 
vo tavo motina! Grapaiti tu! 

Scena 5. 
ROTO: Dar ne miegi? Traš negaliu užmigti. 

Tokie baisus sepnai! Ar kūdikis miega? 
ERA: Tegul miega, pasitrauk nuo jo. 
ROTO (prieina prie lopšio, sėdasi, supa ir da- 

nuo ja"): 
Miegok, mano balandėli. 
Saldžiu, ramiu miegeliu! 

Liuliu, oi tiuliu, 
Saldžiu ramiu miegeliu. 

Supa tave ir jramina 
Tėvas meiliu žodeliu 

Liuliu, oi liuliu, 
Tėvas meiliu žodeliu 

jp. Čigonėliu augsi, augsi. 
Sau žirgeli auginsi. 

Liuliu, oi liuliu, 
Sau žirgelį auginsi 

Daug vargelių tu sulauksi 
Sau dalelės nerasi 

Liuliu, oi liuliu, 
Sau dalelės nerasi. 

(Baigiant dainą dainuoti, Era apalpsta ir kauv 
pe scenos sukrinta). 

UŽDANGA. 

VEIKSMAS II. 

(Giric. Čigonai, eigoucs—vieni sėdi, kiti stovi;\ 
dailiuoju. Senė Karina sėdi ant kelmo ir verkia ) 

Gana girioj šioj nakvoti. 
Kitur rengsimės keliauti, 
Kitur laimes reiks jieškoti, 
Čion negalime jos gauti. 

Sudie giruže, sudie žalioji. 
Sudie, sudie, sudie. 

Čion žvėrelius jau iššaudėm, 
T r .šakeles nugenejom: 
Čion paukštelius jau iŠgaudėm, 
Jų lizdelius išžiurejom. 

Sudie giruže, sudie žalioji. 
Sudie, sudie, sudie. 

dalias pievas čion išbraidėtil, 
Sau žirgelinsjiusišėrėm, 
Čion dainavom, čionai žaidėm, 
Dabar josim tolimčlėn. 

Sudie giruže, sudie žalioj v 
Sudie, sudie, sudie, 

ROTO {baigiant dainuot Įeina pamaži, čigonai 
prasiskiria) : Kūdikį palaidot kaip pridera 
o jo motina-užmušėją—pakart ant sausoj 

šakos, icgul jos mėsa laukiniai ppukščiai 
drasko. Tokios motinos, ką savo vaiką 
užsmaugė, juk žemė nepriims. (Po valai" 
dėles). Šalin visi iŠ čion! (Visi skirstosi). 

ORI [O: Rnt>>, atšauk savo baisų nuosprendi. 
ROTO: Tvlėk! Darvk ką įsaki&tt! 
ORTJO: Užmušk mane, bet aš to vis-vien ne- 

padarysiu. 

r*i 

ROTO: O kas-gi tai? 
ORIJO: Nes... nes ir aš ja taip-pat myliu, kai)) 

ir tu. 
ROTO: Jeigu nenori patsai jos pasmaugti, tai 

kiti ta padarys. Ei, čion, čigonai! įeina 
du čigonu). 

KARINA: Vaikeli mano, atšauk savo nuo- 

sprendi 
ROTO: Negaliu, motin. Kur dingtų teisybė? 

Buvau kvailas, bet geras. Dabar busiu 
žiaurus, bet teisingas. Kas gali čion ja 
pateisinti? Atveskit čion užmušėja! 

ORIJO (puola po kojų): Roto atleisk jai. Te- 
gul eina sau j pasaulį. Pasaulio vargai ją 
nubaus ir pamokins 

ROTO: l'zleisti į pasaulį smaugti ir piktinti? 
Ne! 

ORiJf >: Tai atiduok ją man. 

ROTO (tyliai, lyg pailsęs): Jeigu manai, kad 
ji pasitasytų, tai imk sau ją ir gyvenkite, 
kad mai.o akįs daugiau jos nematytų. (Da 
tyliau): Kad jos ugninės akis mano šir- 
dies daugiau nevertų.... ('įveda lirą). Na 
smaugėja, ar dar ginsiesi kti< 'kį pasmau- 
gus? Jei ginsiesi, mirtis tuoj; prisipažink 
—paleisiu. (Era juokiasi pasityčiojančiai; 
įeina daug čigonų). Čigonai! Ką su ją da- 
rysim i 

VISI: Pakart! PakarM 
ROTO: Na. tai pakarkit n. (Tai ištaręs su- 

klumpa ant kelmo; ėio; tai meta virvę Erai 
a ji t kabio). 

KARINA: lira, jei kokią paslaptį turi, pasi- 
sakyk man—gru'uan ja nusinešiu. 

ERA: Ką aš turėčiau teisintis? Tas tik mano 

paslaptis sužinos, kuris ant vienos šakos 
su manim pasikars. \l Uoto). Ei, teisė- 
jau, girdi? Še kitą virvės galą. 

ROTO {pradeda klajoti): O gal, o gal butų 
ir gerai pasikarti. Na tai greičiau ją kar- 
kit, paskui man virvę tuoj narykit. {C'ujo' 
nai veda Erą prie medžio). 

GARI [A (uniai įeina): Kas čia per ^kzekuci- 
ją? Kas turi tiesą šioj girioj valdyti? 
Ar aš jos panos, ;ir jus čigonai? Paleiskit 
j?! 

ORljO (rodydamav pirštu į Cariją): Tai tam- 
sta esi šių nelaimių kaltininku! Aš viską, 
o viską žinau. (Roto pabludo, rankas iški- 
lęs slankioja). 

GARIJA: Jeigu viską žinai, tai atiduokit ma- 

no kūdikį. 
ORIJO: Kūdikį? Tavo sunų ji savo ranko- 

mis užsnruigė. 
GARIJA (susiėmęs galvą)'. Ką? Mano sunus 

negyvas? O Viešpatie! Matyti taip jau 
lemta, kad čigonai musų giminę išnaikin- 
tų. C) čigonai, pasigailėkit nors kartą! 
(Dainuoja): 

Kai aš buvau mažas, mažas nedidelis, 
Aš turėjau brolužėlį už save jaunesnį. 
Gražiai mudu augom aukštuose dva- 

ruose, 
Po kalnelį, po giraitę linksmai bėgi- 

i.ėjom. 
Važiavo čigonai iš tolimo krašto, 
Gaudė, gaudė po giružę mane ir bro- 

liuką. 
Mane nesugavo, broliuką sugavo, 
O sugavę, suvynioję į girią pabėgo. 
Verkė mano tėvas, verkė motinėlė, 
Verkė, vyto ir parkrito, kai kirsti me- 

deliai. 
KARINA: Paklausyk, mano ponas, aš tau tie- 

sa pasakysiu: Tavo brolis—štai musų va- 

das, aš jį pavogiau. Pažvelgk į jį, štai jo 
protas jau maišosi. Keršija tau čigonai, 
už jų dukros su vylioj imą i 

GARIJA (bėga prie Roto, ima jam už galvos, 
žiuri į akis): Taip, tai jis, tai mano bro- 
lis. (Klaupia prieš jį). Oi broli, broli, 
atleisk.' 

ERA (puola ant kelių) : Roto, nors prieš mir- 
siant atleisk man! 

ROTO (pamaži lenkiasi prie Eros, ima jos gal- 
vą, glaudžia prie kntinės): Era mano 
miela, jaunrtė mergelė! (Dainuoja): 

Eisim męs, eisim žalion girelėn, 
Gėlelių skinti, uogelių rinkt* k... 

( Padainavęs, vėl žiuri į veidą, susiraukia, 
pamaži traukiasi): žmogžudė! (Atstumia 

\ 
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GARTJA (puola prie jo): Negyvas! 
(l 'isi suklaupia. Era rankas iškėlus išeina nuo 

scenos). 
CHORAS: 

Priimk, dievuliau, jį pas save, 
Priimk, priimk 
Pas save amžinai, amžinai. 

ČIGONAS (įbėgdamas): Era kinžalu nusi- 
dure! Ei šian! C Keletas čigonų išbėga-). G \RTJA: Daug mus ją mylėjom ir visi nele 
kom. Sudie čieronai. užteksJr man gyven- 
ti! (PaniaSi iština). 

(I neša Era ir rjitldo sale Rofo). 
CHORAS: - 

Priimk, dievuliau, juos pas save, 
Pns save amžinai, amžinai. 

ORIJO: Ei, čigonai! Nelaiminga mums ši vie- 
ta. Keliausime sau toliau. 

CHORAS: 

Gana girioj šioj nakvoti, 
Kitur rengsimės keliaut, 
Kitur laimes reiks j ieškoti, 
Čion negalime jos gaut. 

Sudie giruže, sudie žalioji, 
Sudie, sudie, sudie. 

Čion žvėrelius jau iššaudėm, 
Ir numynėm takelius, 

Čion paukštelius jau išgaudėm, 
Išžiurėjom lizdelius. 

Sudie giružė, sudie žalioji, 
Sudie, sudie, sudie. 

Žalias pievas čion isbraidėm, 
Nnsišėrėm žirgelius, 
Čion dainavom, čionai žaidėm, 
Dabai* josim keleliu. 

Sudie giružė, sudie žalioji, 
Sudie, sudie, sudie. 

(Eina pemflži i giria lavonus nešdami) 
UŽDANGA. 

(Tąsa nuo 4-to pusi). 

KĄ RAŠO KITI LAIK- 
RAŠČIAI. 

žuazijos yščiaus gimė ga- 
brizmas ir kiti "izmai." 

Jeigu taip-r-tai bolševi- 
kai turi pilną moralę net 
tetisę eiti į Lietuvą su 
na'iia programa. Lieiit- 
vos gyveniman jie įneš 
daug naujo, jie įves pa- 
matinių permainų, jie me 

gins perbudavot visą so- 

cialę visuomenes struktu- 
rą. Tegul nors syki buna 
žmonių valia. 

Jeigu "Lietuvos" re- 
daktorius yra džentlema- 
nas, jis turėtų duot jiems 
"čenčių," tuo labiau kad 
jisai turi skaitytie? jau su 

"fait acomplie"—su Įvy- 
kusiu faktu." 
Negalime susilaikyki ne- 

priJeja savo poros pastabų. 
Pirmiausiai "Liasvė" neat- Į 
sako į tai ar Lietuvos" žmo 
nes nori bolševikiškos val-i 
džios. Ji tik bando priror i 
dyti, kad bolševikai turi tei-1 
?e dėtis su kitu šalių boiše-i 
vikais ir gauti progą įvesti, 
Lietuvoje savo tvarką. Tas 
jau parodo, kad Lietuva ne- 
nori bolševikų, jei jau reikia 
svetimųjų pagalbos pas save 

Įvesti tokia tvarką. 
Antrą-gi Lietuvos lietu- 

viai niekados ir mekeno ne- 

prašė pagalbos, kad pas sa-j 
ve namie įvesti tokią ar ki-j 
tokią tvarką. Valdemaro 
valdžią bu/o tokia kokios 
norėjo pirmasai seimas Vil- 
niuje ir Šleževičiaus valdžia 
yra tokią, kokios norėjo ne- 

senai atsibuvęs seimas Kau- 
ne. Nei Valdemaras, nei 
Sleževičius nekvietė vokie-j 
čių, lenkų ar švedų, kad jie I 
padėtų jiems užgriebti vai-; 
džią, kaip kad daro Kapsu-' 
kas, kviesdamas net cihnu! 
w 

^ I 
iš Mandžiurijos samdytus 
padaužas savo "tvarką'' vyk 
dinti. 

I 

Trečią,—Valdemaro ir 
Šleževičiaus valdžios dedasi 
su kitomis tautomis kad atsi 
laikyti prieš "tankinius prie 
šus tai yra nuo ienkų ar bol- 

ševikų rusų su chinais įsi- 
vežimo. Dejiniosi tikslas— 
Lietuvą padaryti laisva ir 
neprigulminga 3U tokia val- 
džia, kokios norės Lietuvos 
žmones. Tuom tarpu Kap- 
sukas ir lietuviai bolševikai 
dedasi su rusais bolševikais 

j tara, kad Lietuvą padaryti 
Rusijos vasalu ir kad įvesti 
Lietuvoje ne tokią valdžią, 
kokios nori Lietuves žmo- 

nės, bet tokios, kokios r/ /i 
Trockis su Leninu. 

vaiaemaras n siezevicius 

šaukė steigiamuosius susi- 

rinkimus, rėmėsi ant Lietu- 
vos žmonių valios, tuom tar- 
pu Kapsukas, užėmęs Vil- 
nių, be jokio steigiamojo 
susirinkimo, be nieko Įstei- 
gė sovietų valdžią. 

Kaip Lietuva, mėgsta bol- 
ševikus, atsako į tai patįs 
lietuviai ir atsako taja kal- 
ba, kurią bolševikai supran- 
ta, tai yra su ginklu ranko- 
se, o tas neparodo, k|id Lie- 
tuvos žmonės norėtų bolše- 
vikų. 

Jeig11. jie bolševikų nore-, 

tų, tai ten nebūtų buvę, nei 
Valdemaro, nei Šleževičiaus 
valdžios, bet pati savimi 
butų buvusi bolševikiška vai 
džia ir jos nereikėtų nei pp. 
Trockiui su Leninu, nei p. 
Kapsukui, chiniecių samdy- 
tomis padaužomis, Lietuvon 
brukti ant durtuvų galų. 
Lietuvos darbininkai nesu- 

pranta tokios laisvės, kurią 
jiems per gerklę bruktų dur- 
tuvais nusamdyti mongolai. 

NAUJAS ĮSKUNDIMAS 
VISUOMENEI. 

Virš metai atgal "Drau- 
gas'' kalnus vartė ant Cen- 
tralio Komiteto ir tautinin- 
ku už surinktąsias Lietuviu 
dienoje aukas. Tame rei- 
kale ta re savo žodį ir Vi- 
suotinas seimas atsibuvęs 
pernai kovo mėnesyj ir li- 
kosi aiškiai priparodyta, 
kad viskas* buvo padaryta, 
kas buvo galima -padaryti. 
Dabar "Draugas" jau išeina 
iš kitos pus. Jis rašo: 

Liberalų tautininkų 
laikraščiai paskelbė, kad 
galų gale Raudonasis Kry 
žius apsiėmė išduoti p. 
Lopatto tuos pinigus, ku- 
riuos 1916 m., žmonės su- 
aukavo badaujančiai Lie- 
tuvai. P. Lopatto pats 
žada vežti tuos pinigus i 
Lietuvą išdalinti juos žmo 

'» nėms. 
Džiaugiamės, kad mus 

šauksmas nors dabar ta- 

po išgirstas. Bet nesi- 
džiaugiame, kad p. Lo- 
patto tuos pinigus dalins. 
Labiau negu juomi, mes 

užsitikime Lietuvoje vei- 
kiančiomis visuomenės 
įstaigomis. 

Paskui męs nežinome, 
kas apmokės p. Lopatto 
kelionę. Pinigai buvo su 

dėti duonai pirkti badau- 
jantiems, o ne kelionei. 
Nesuprantame delko p. 
Lopatto geriau galėtų iš- 
dalinti tuos pinigus negu 
p. Smetona, arba Lietu- 
vos ministras, j). Yčas. 

Atsilikus tukstančiui- 
kitam butų už ką išmai- 
tyti keletą vaikų per me- 

tus. «Lietuva kol kas ga- 
lėtų apsieiti be augšto p. 
Lopatto atsilankymo. 
Nejaugi "Draugas" mano, 

kad p. Lopatto pats skirstys 
aukas tarp žmonių Lietuvo- 
je? P-s I.-opatto yra Tau- 
tinės Tarybos nariu, kuri 
pripažino Lietuvos valdžios 
autorita visame kame ir kar 
tų šelpimo reikaluose. Kam 
tas nešimas visuomenėn ne- 

! pasitikėjimo? 

Atiduodu randon šviesų ir 
tiltą kambarį, elektro švie- 
sa ir maudyne, be rakandų, 
Kad ir našlys butų su dviem 
ar vienu vaikais apsiimu pri 

IžiurėtL Atsišaukite: 209 E. 
! 107h St., Roseland, Iii. i 

j Parsiduoda fcučerne ir gro 
šerne, geroje vietoje, netoli 
Ciane kompanijos dirbtuvių, 

j biznis išdiibfcas. Priežastis 
; pardavimo — savininkas ei- 
na l kitą biznį. Taip pat par- 
siduoda ir namas. 

Atsišaukite: 
3815 Sc. KEDZIE AVENUE 

OGULNAI. 
— Prašau balso! 
— Turi. 
— Tie klarikalu, cicilikų h 

tautininku vadai negali susitai- 
kyti, tai męs sušaukime visuo 
tina visu "ogulnų" seimą iv 
juos visus išvykim, kur pipirai 
auga. 

— Pritariam! Pritariam 
"ogulnai" šaukia visi kampai. 

PATARIMAS. 

Pati — Žinai, Jonuk, aš no- 

riu ant orlaivio augštai, aukš- 
tai pakilti. 

i'a!.:. — įsiklausyk mano ge- 
.'o patarimo — jei nori nusižu- 
ivii. lai išsirink geresnį bilda, 
irlaiviai dabar jau gerai le- 
kioja. 

KVAILYS. 

Lietuvis komandierius ko- 
mandoja tikką suorganizuotu 
lietuviu kareivių burių. 

— Dešinę koję augštyn! 
Vienas "novobrancas" su- 

klydo ir pakele kairęją koją. 
komandierius užpykęs sako: 

— Kokis ten kvailys pakėlė 
ibi koji. 

ROJUJE. 
\ ienas Chieagos oganizato- 

rius parvykęs iš rojaus žemės, 
\iir sovietai viešpatauja, pasa- 
koja :— 

— Ant vienos stoties užsisa- 
kiau kumelienos porciją. L*ž- 
nokėjau 25 rub. Pavalgius ke- 
li rusai griebė lėkštės ir mano 

ipgraužtus kaulus laižyti. 
— Tikrai, kaip rojuje, žmo- 

nės gyvena ant lygios su mar- 

giais ir rudžiais. 

ŽENYBOS. 

Ženybos buva trijų rūšių: iš 
meilės, i> piniginio išškaitliavi- 
mo ir is kvailumo. 

Nekurios tautos nuotakai 
prieš šilubą užriša akis. Tas tu- 
ri didelį painata, nes tai pavo- 
jingiausiuose atsitikimuose pa- 
prastai užrišamos akis, pavvz- 
din: nuteistus miriop sušau- 
dant. 

Poezija ženatvės geriausia- 
me atsitikime yra eilėmis pro- 
zoje. 

TESYBĖS IŠDCGNO. 

Daugelio nlotcrų nuliudimas 
tai iškaba »nt kurios užrašas 
"čia įieško suramintoji]."' 

Pati nesirūpinanti vyro išti- 
kimybe, mažai rūpinasi ir apu 
savo ištikimybę. 

Lengva rasti meiluže ir pa 
laikyti draugą. Sunku surast 

draugą, ir palaikyti meiluže. 

Skirtumas tarp "aš tave im- 

liu" ir "aš Jus myliu" taip pa 
toks ka'p skirtumas tarp dieno- 
ir nakties 

Nežinia delko verkti ir juok 
ti< moterų privilegija. 

T 

Lietuvos dienraščio platinimo kuo- 
pos ir Kapitonai. 
Juoazpas Karpus, 1435 49th Ave. 

Cicero, Iii. ; 

Rapolas Zaura, 2050 W. 23rd St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4Cth St. 

I Lj^as, 3429 Union Ave. 
Mateušas Kliostoraitis 1557 Gerard St. 
I.S. Vitkus, 286C \V. 39th St. 

| J. Grigaliūnas 8009 Vincennes Ave. 
Petras Šimaitis. 9101 Commercial Ave. 

3o. Chicago, 111. 
M. G. Valaskas 373 Kensington Ava 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukas. 4414 Californla Ave. 
John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
Fr. K. Bakutis, 26Q3 W. 69th St. 
Wm. Banis, 10609 S. Edbruck Ave. 

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

W. Puilman. 

AGENTAI. 

A. Mičiulis. 32 i" S. Halsted St. 
"Lietuvos Stotis 

L. Butkievicz. 4537 S. Hermitage Ave. 
A. Butkievicz, 4337 S. Hermitage Avo. 
F. Staniulis, 4138 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jor.lkas 1838 W. 46th St. 
J. F/abenskis 4601 S. Pauliaa 
W. 3agdonas 4S2 W. 33pl 
P. Skedžius, 1200 Belden Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 3206 Emerald Ave. 

Candy Store. 
A. Kačinskas, 3200 Lcwe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3603 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaitis, 36C1 S. Halsted St. 

Drug Storo 
930 W. 35th PI. near Gage St. 

Grosery. 
^ Mrs. Gcary 944 W. 35th St. 

Candy Store. 
R. YanišautKas 3440 S. Morgan 3c. 

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
4358 Faiifield Ave. Store 
S. Lukis «140 Maplewood Ave. 

| Yuška, 3358 Auburn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 3423 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
Mr. Juncvicz 3313 S. Halsted St. 

I Ant. Zalatorius, 4106 S. Albony Ava 
; A. Tumac, 2240 W. 23 PI. 
Qlszewski, 4601 S. Paulina St. 
Vaišvilla, 837 W. 33rd PI. Basv.met 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marsįfield 

j Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Store. 
47 & S. ''.Vestorn Ave. 
J. A. Pyška, 4409 S. Fairfield iive. 

Halsted ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5953 S. State fjt. 

f Halsted ir Archer Ave. N. W. 
Dargis 726 W. 18th St. 

i J. Bsgdžiunas, 23o4 S. Oakley Ave. 
i Mrs. Omaly 633 W. 18th St. 

į 4458 S. Hermitage Ave. 

j K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 

j F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 

Į 3220 Wallace St. 

Į 3244 S. Morgan St. 
901 W. 33rd St. 
3903 S. Halsted St. Cigar Store. 

^ Halsted ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Halsted ir 47th St. 
H alse t d St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. 
Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. E. 
Joffersou ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 

1 Ha»sted St. Jaekson Blvd. 
Halsted ir Madisoa St. 

| Halsted ir MlhvauUee Ave. S. E. 
Paulina ir Milwaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir Mllwaukee Ave. 
NVostern Ave. Mihvaukee Ave. 
Homan Ave. ir 12th Seres Roubucli 
2Gih St. \V3Stern Ave. 

Mary Virginis, 224P S. Leavitt St. 
first flat 

Kaulakis. 2214 W. >23rd PI. 
J. Srnith. 3813 Kcdzie Ave. 
4111 S. Richmond St. 
Staliulionls, 3137 W. 38th PI. 
A. Rudaitis. 2858 W. 39th St. 
Z. Miliauskas, 2900 W. 40th St.. 
S. Kriukns, 3953 S. Rockvvell St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madicon ir Sate St. N. W 
Madison ir W. Franklin St. S. E. 
State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 

1 VanBuren ir Pranklin St. N. E. 
VanBuren ir Pifth Ave., or Wels N. W. 
Adams ir LaSalle St. 
State ir W. 18th S. W. 
556 \V. 351 h St. Cigar Store 
43 Ashland Ave. 
J. Rodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis, 453G S. Paulina St, 
47th ir \Ventworth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Ave. Barber Shop 

į J. Trijonls, 8756 Houston Ave. 
S. Chicago. 111. 

10701 Michlgan Ave. Cigar Steore 
Roseland, UI. 

Mrs. žaiis, 114 E. 107 th M. 
Roseland. Iii. 

16 56 \VabanMa Av, 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vincor.nes Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Avo. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 

| K. J. Filipov!ck, Cirkuleclojos 
Menegerius 

J M. Dūdas Asistau. Meuegererlau^ž A .7^. ■ 



VIETINES ŽINIOS i 

AMERIKOS LIETUVIU 
KAREIVIJA. 

W cstsi d iečiai T ė m i k it c! 
Pirmas Regimentas Lietu- 

viu Kareivių Cl-icagoje, 25-ta 
diena vasario p. -M. Meldažio 

svetainėje laikė savo susirin- 
kimą. 

Apsvarsčius visus reikalus, 
Regimentas likosi išdalintas Į 
kuopas. Kuojas, vieton var- 

dų, ar numerių, bus paženklin- 
tos raidėmis. \Vest Sidės kuo- 

pa vadinsis "Kuopa 15. 

Taigi dabar atkreipiame vi- 
sit tų doma, kurie priklausė 
prie Lietuvių Kariumenes iš 
\Vest Side, idant nepamirštų 
atsilankyti Į sekantį kuopos 
"B" susirinkimą, kuris įvyks 
6-tą dieną kovo t. y. ketverge 
7:30 valanda vakare, bažnv- 

t* 7 ✓ 

tineje Svetainėje prie 2323 \V. 
23-čias place. Po susirinki- 
mui bus ir miklinimasi. 

Taipgi yra kviečiami j šį su- 

sirinkimą visi buvusieji kariu- 

menėje Suvienytų Valstijų, ar 

Rusijos ir šiaip jaunuoliai, 
norintieji jstoti j kareivių— 
Lietuvos apginėjtic—eiles. 

Kareivijoje rasite sau fiziš- 

ką naudą ir tuomi pačiu laiku 
pagelbėsite Tėvynei. 

Atsimink, Jaunime, jog mū- 

sų Tėvynės Laisvė it ant svar- 

styklių stovi ir nežinia j kokią 
pusę svirs. Jeigu mes stosime 
ir darbuosimės už Tėvynę, tai 

beabejo matysime Lietuvą 
f mos a. 

T;igi gana jau svetimtau- 
čiams bernauti, bukime savais 
šeimvnininkais. T varkykime 
Lietuva męs lietuviai, bet nc 

paliokai, kurie jau bėgyje keliu 

šimtmečių lupo iš lietuvių nu- 

garų diržus; jie ir šiais laikai-"- 

tą fit] dar mano mums lietu- 
viams padaryti. 

Taigi, kas gyvas, kurio gis* 
),>se dar teka musų bočių krau- 

jas, visi lietuviai stokite j ka- 

reivių eiles ir bukite Lietuvos 
Tėvynes sargais ir jos cvar- 

kintojais. 
Kuopos "B" Valdyba. 

VAGIAI "DRAUGO" RE 
DAKCIJOJ IR ELIJO- 

ŠIAUS SVETAINĖJ. 

Vagiliai neaplenkia ir šios 

kolionijos. Štai iš praeitos su- 

batos į nedeldienį jie įsilaužė j 
Elijošiaus svetainę, kur buvo 

palikta daug įvairių daiktų 
nuo bazaro, kurį kaip tik už- 

baigė tą vakarą Labdarių Są- 
jungos Vietinė kuopa. Kadi 
Komitetas nedėldienio rytą nu- 

vėjo sutvarkyt svetainę, jau 
rado viską apkraustyta. 

Tą pačią naktį vagiliai at- 

lankė ir "Draugo" redakciją. 
Vagiliai bet gi čia nieko sau 

tinkrmo nesuradę, tik popie- 
ras išvartė. 

Girdėjęs. 

DR-STĖS MEILĖS LIETU- 
VIŲ NARIŲ DOMAI. 

Draugystės Meilės Lietuvių 
Amerikoje susirinkimas įvyks 
sekančioje subatoje, 8-tą diena! 
kovo, 7:30 valandą vakare, 
paprastoje svetainėje, i ie 
1900 Sot Union ave. 

Malonėkite visi nariai Į su- 

sirinkimą laiku pribūti ir nau- 

jų narių, kurie norėtų į drau- 

giją prisirašyti, atsiveskite. 
Už valdybą, 

F bis Sekr. Isid. Vedcckis. 

NENUSISEKĖ SU ORIN- 
ČIAIS. 

Vakar vakare apie 5 vai. 
vakaro tarp 33 ir 34 gatvių ant 

Halsted str. buvo žydelis Još- 
kis sustojęs su orančių vežimu 

ir i nejo krautuvėn. Tuoni 

tarpų vaikas 10 metų puolėsi 
j prie orančių. Joškis išbėgo iš 
k r aulu ves ir pagavo vaiką ir 

'atidavė i policijos rankas. 
V aikas yra lietuvių šeimy- 

I nos. Nesmagu lietuviams, kad 
! pas juos yra tokių vaikų. Gim- 

| dytojai privalėtų geriau auk- 
lėti savo vaikus. 

Reporteris. 

SVEIKATOS STOVIS 
CHICAGOJE. 

Chicagos miesto sveikatos 
komisijonierius, Dr. John Dilį 

Robertson, praneša, kad už 

praeita sausio menes] buvo 

prisiųsta Į sveikatos depart- 
menta 2414 visokios rūšies pa- 
siskundimų, palytinčių sveika- 

tą, ramuma, saugumą pačių 
skundėjų ir jų šeimynų. 

Pasiremiant tais pasiskun- 
dimais, suvirsimi tūkstantis 

laiškų buvo išsiuntinėtą i pa- 
siskundimuose nurodytas vie- 
tas. Ant sveikatos depart- 
mento pasiųstų laiškų atė;^ 

1834 atsakymai su prižadėji- 
mais užgana padaryti sveika- 
tos departmento reikalavimo. 

Šiuomi kartu atsakvmu bu- J o 

vo gauta daugiau, negu buvo 
pasiųsta laiškų, dėlto kad lie- 

ku r ie atsakymai buvo taikyti 
į pasiųstus departmento laiš- 
kus dar praeito gruodžio mė- 

tiesyje. 
Svarbiausis dalykas yra ta- 

me, kad iš suviršum 2400 pa- 
siskundimu. beveik 2000-čiam 
vietų buvo duota pagelbą ir 
bėgyje vieno mėnesio laiko są- 
lygos buvo pataisytos. Vienu 
žodžių tų piliečių pasiskundi- 
mai buvo teisetini ir ačių jų pa- 
sistengimui jų nemalonios są- 
lygos buvo prašalintos. 

Studijuojant ilgiau tas at- 

sakymų skaitlynes j pasiskun- 
dimus likrfsi surasta, kad 89-r.i 
iš visų atsakymų palytėjo tuos 

pasiskundimus, kuriuose buvo 
kalbama apie pavojingus ga- 
rus ir gazus. Šie atsitikimai 
daugiausia buvo industrijalėse 
miesto dalyse apgyventose dar- 
bininkais ir beabejo labai ken 
kė daugumos žmonių sveikatai 
ir patogiam jų gyvenimui, 
dienia nėra valymo laikas bet 
pasidėkavojant pasiųstiems 
laiškams 216 nešvarių kiemų 
ir 25 sodybos nuo kirminų bu- 
vo apvalytos. 

Pasiskundimai daug įvaires- 
nės rūšies prasižengimus ap- 
ėmė negu aš čia galiu išskait- 
liuoti. Buvo kalbama maž- 

daug apie sulaužymą pastogė- 
mis pritaisytų lovelių vande- 
nio nubėgimui; rūkstančius 
kaminus; kiaurus stogus, su- 

gedimą "paipų" namuose; gai- 
džių giedojimą; dulkinimą di- 
vonų ant gonkų užpakalyje 

nomo (šis pasielgimas esąs 
anot skundėjų labai erzinan- 
tis) ir daug kitokių prasižen- 
gimų, kuriuos net sunku visus 
čia surašyti. 

ESĄS PASIKĖSINIMAS 
ANT VALDŽIOS. 

Anglų vietiniai laikraščiai 
paduoda sekančių žinių: 

Vakar buvo pranešta, kad 
tyrinėjimai, kurie tęsėsi kele- 
tą mėnesių Chicagoje ir apie- 
linkėse, atidengė rengiamą 1- 
mą dieną gegužės pasikėsini- 
mą nuversti Suvienytų Valsti- 
jų valdžią. Sulyg tų plianų 
raudonieji esą žadą 1-mą die- 
ną gegužės sutverti "Sovie- 
tų Tarybą," kuri turėsianti 
paimti valdžią į savo rankas 

taip, kaip kad Rusijoje pa- 
darė. 

Sakoma, buk tokia pat orga- 
nizacija busianti vartojama čia 
kaip Rusijoj ir kad j šia or- 

ganizacija jau dabar buk pri- 
guli ypatos, kurios esančios' 
gerai apsipažinusios su Rusi- 

jos revoliucija. 
Taipgi buk visos Amerikoje 

neužganėdintos organizacijos; 
visos neužganėdintos ir prie- 
šingos valdžiai dalis Ameri- 
kos Darbininku Federacijos; 
visos aidobilistų, (l. \Y. \V.i 
kuopos; visi anarchistai—tai- 
gi visi tie buk jau esą pakvie- 
sti prisiųsti delegatus j bu- 

sianti čia "didelj mitingą." 
Xekurios mažesnės organi- 

zacijos jau dabar buk save va- 

elina "Sovietais," taip kaip ne- 

senai tas buvo atsitikę Scattlc 
ir Arizonoje. 

Siunčia Iškvietimus. 
Ollic B. Wilson esąs dabar- 

tinis sekretorius sumanytos 
"Sovietų Tarybos." Šimtai 
užkvietimų buk buvo išsiunti- 
nėta iŠ socialistų ofisų prie 
Madison ir Halsted gatvių. 
Užkvietimai ir dabar buk nuo- 

latos yra siunčiami. 
Galima čia priminti, kad 

kiekvienas per laiškus siun- 
čiamas tokis pakvietimas bu- 
vęs valdžios agentų peržiūrė- 
tas, dauguma jų buvą ir nufo- 
tografuoti. 

Apmuilinimjii akių gegužės 
1-ma dieną šaukiama yra 
"Konvencija del amnistijos ir 
žodžio liuosybes Konvencijos 
tikslas esąs: i 

Išreikalauti paliuosavimo 
visiems sekantiems politiš- 
kiems kaliniams": Haywood. 
Ralph Chaplin ir kitiems 99- 
niems pasmerktiems už neiš-, 
tikimybę aidobilistams. Taipgi 
Victor Bcrgerini ir Irving St.1 
Jolin Tucker'iui, socijalistams 
nesenai pasmerktiems ant 20 
metų už neištikimybę. Taip ! 
gi reikalaus panaikinimo šni-^ 
pystės akto ir "visų kitų aktų j 
priešingų laisvei zodzio. 
Tikras mieris esąs paslėptas. 

Bet pranešama, kad po tei- 

sybei konvencija buk mano pa- 
daryti štai ką: 

1) Mano sutverti "Sovietu 
Tarybą." 

2) Įkūnyti industrijaiiuose 
centruose stiprias organizaci- 
jas, kurios disorganizuotų vi- 

są dabartinę ekonomišką tvar- 
ka. 

c 

3) Nuversti valdžią ir įvyk-, 
dinti Bolševikų sovietus. 

4) Vartoti padegimus ir 

bombas, kur tik tas pasirodys 
reikalingu panaikinimui dabar- 
tinės tvarkos. 

Štai net paduodama verti- 
ma iš rusiškos kalbos, nesenai 

i- 

išmėtytą po Chicagą: 
"Rusų deputatų sovietas 

rusiškos kolionijos, miesto 
Baltimore paėmė į savo ran- 

kas apgynimą draugo Visilv 
Krivoruk'o, Rusijos piliečio 
pasmerkto į Camp Meade mi- 

litarišką kalėjimą už atsisaky- 
mą tarnauti kareivijoje. Męs 
prašome visų darbininkiškų 
organizacijų ir pavienių pagel- 
bėti šiam draugui Vasiliui 
Krivoruk'ui. 

'Dėkite, kiek tik galite." 
Seka antspauda ir parašai 

Rusų deputatų sovieto rusiš- 
kos kolionijos. 
Scattlc strcikas—mčgin imas 

upo. 

Taipgi pasakojama, kad 
Seattle streikas buvo lik išmė- 

ginimas sužinojimui, kokia bu- 

tų opozicija, sukėlus revoliuci- 

ją ir norėta sužinoti, ką visa 
Amerika pasakytų tokiame 

> atsitikime. 
Taipgi yra sakoma, kad bu- 

vo nutarta, jogei laikas dar 

esąs neprimokęs ir kad žmo- 
nės dar laikosj karinės dvasios. 
Taipgi buvę nutarta dar ilgiau 
laukti iki daugiau kareiviu su- 

grįž iš Europos, kurie bus be 
darbų, pilni neužganėdinimo 
ir stačiai serganti nuo musių 
ir karės. 

Mitingas 1-mos gegužioj 
Įvyksiantis po priedanga soei- 
jalistų partijos, kurių ofisai 
dabar randasi Chicagoje. 

\ aidžia iki šiam laikui dar 
neparodžiusi noro sustabdi 
mui to mitingo. 

BURNSIDIEČIŲ DOMAI. 
Susivienijimo Lietuvių A. 

63-čios kuopos Burnsidėje 
mėnesinis susirinkimas bus 
pėtnyčioje kove 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. Pivorunas, nn. rašt. 

NUSKRIAUDĖ CHA1EAU 
THIERRY DIDVYRĮ. 

Kareivis Leo Ewald (Eval- 
das?) iš LaSalle, 111. buvo su- 

žeistas mūšyje prie Chateau- 
Thierry, Prancūzijoje. Laike 
tarnvstos E\vald buvo susitau- 
pinęs $410. Užvakar naktį, 
bevažiuodamas i Chicagą, jis 
netyčiai išmetęs pundelį bumaž 
kų iš kišeniaus. Kartu su juo 
važiavo apie 14- Ka ir kitų jo 
draugų kareivių, kurie rado pi 
mestus pinigus. Vienas karei- 
vis. kurį vadindavę kiti karei- 
viai pramanytu vardu "Red,"' 
sugrąžinęs Evvald'ui tik $80.00 
Likučiai pražuvę. E\vald pra 
šė, kad policija sujieškotų jam 
pinigus. 

PIENAS lc ATPIGO; GAL 
DAR BUS PIGESNIS. 

Bėgyje kovo mėnesio Chica- 
goje pieno kvorta kainuos 13 
centu (upie tai blivo paskelbta 
užvakar) taigi 1-ūu centu pi- 
giau, negu vasario mėnesį. Pie 
niai gausią $3.00 už kiekviena 
šimtą svarų pieno parduoto iš- 
važiotojams. Šita kaina buvo 
nustatyta ant mitingo, kuria- 
me dalyvavo kaip pieno gamin- 
tojai, taip ir jo išvažiotojai. 

Dabar labai daug esą išpar- 
davimui pieno ir tikimasi, kad 
pieno kainos dabar laipsniškai 
puls iki liepos linai dienai šių 
metų. 

VAIKAS 9 M. PERŠOVĖ 
14 METŲ VAIKĄ. 

YValter Zdziarek, 14 metų 
amiažus vaikas, gyvenantis 
prie 945 N. Racine Avenuc, 
buvo pašautas į kairiąją koją 
per Michael Juško, 9 metų am 

žiaus vaiką, gyvenanti prie No. 
1269 Augusta gatvė. Vaikai 
susiginčijo belošdajni kauliu- 
kais Kada policija nuėjo į jau 
nesniojo vaiko namus, atrado 
jį po lova. Jis prisipažino ir 
buvo nugabentas į vaikų (Ju- 
venile) namą. 

PLĖŠIKŲ DARB4I. 
Theron Durhani, gyvenan- 

tis prie 340 North Grove Av., 
Oak Park, randų kolektorius, 
įėjęs Į namus prie 838 Rusli 
gatves, parašė kvitą ant $80. 
ir nusišypsojęs pasakė: "Šk- 
dien yra puikidiena." Paskui 

j įsidėjęs gautus $80 už randą, 
: išėjo laukan. Jam nulipus tre- 

| pais jį pasitįko du vyrai su re- 

volveriais rankose. Atėmė i« 

Į jo tuos $80.00 ir dar $200, ku- 
įriuos kolektorius buvo nuo ki- 

ltų randauninkų surinkęs. 

Taupojimo kasa ofise Tntėr 
national Dairy Co., prie 191( 

t South Ashland A ve, buvo at 
plėšta. Išnešė $800 pinigais i 

! $1,200 vertės Liberty l>ond- 
> sais. 

Keturi jauni vyrukai, du ap 
sišarvavę užvakar vakare įėje 1 j Real Estate ofisą prie 5511 
Indiana A ve. ir apiplėšė <>fis» 
dirbanti klerką Francis lr. Stc 
\vart. Plėšikai paėmė SI0 i.: 
stalčiaus, nuo Ste\varto jie at 
ėmė deimantini žiedą ir špil- 
kutę. 

| NEKENTĖ ŠOFERIU, TAI 
ŠOVĖ I AUTOMOBILIŲ. 
Vyras stovėjo ant užpakali' 

nes platformos \Vent\vorth a- 

venue atgvekario. Jis turėjo sa 

gą prie atvarto prisisegęs su sc 

kančių parašu: "Nėra Alaus,* 
Nėra ir Darbo". 

Privažiavus ga t vek a r i u i 
įGrand avenuc tuoj geltonas 
automobilis pravažiavo pro ša- 
lį. Tas vyras su saga išsitraukė 
revolveri ir paleido du šuvius 
j važiuojantį automobilių. 

Policistas Thomas Sweenev 
sugavo šovika. Šoferas taipgi 
sustojo. Apie tuzinas kitų Šofe- 
rų pradėjo bėgti iŠ visų pusių į 
vieta atsitikimo, bet polieistui 
S\vceney pasisekė saugiai atga- 
benti suimtąjį į policijos stotį. 
Čia šovikas pasisakė ėsąs Hcr- 
bert Gould. gyvenantis prie 30- 
36 Calumet "venue ir ėsąs biz- 
nio agentas Chicagos Patar- 
nautojų Unijos local No. 7-to. 
Jis pasisakė, "kad jis neapken- 
čias geltonu automobiliu šofe- O 

w 

ru". 

Policija jį apkaltino už už- 
puolimą su šputuvu, su užmu- 
šei istės tikslu. 

Šoferas Levy Lieberman, 
gyvenantis prie 1315 So. La\vn 
dale avenue, sakė, kad jis nie- 
kad nebuvo pirma matęs to 

žmogaus. 

Rhone Armltage 3209 ft**™ „„"o'ikU 
DR. H. A. 3R0AD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LlGtl IR ABEf NAS CHIRURGAS 
1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

.»š ADOMAS A. KAKALĮAUSKAS 
SEKANČIAI KASAU: 

A5 labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėiiraas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sjėkų nustojimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagclbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pageli >s. 

liet keda pareikalavau Salutaras vaistų, Ultterio, 
Kraujo valytojo, Nervatonį, Inkstų ir Keumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt. gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Keumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
\'iduriu rėžimas išnyko po užmušimui visu liuu. lJi- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

nitaras, Hitteria, ir po 3 mėn. tavo paveiksle pamačiau tekį skirtum.) kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linkimas ir 1000 sykių dėkoju 
oalutaras mylistų geradėjlstei ir linkiu vi-sieni9 savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

Salutaras Chemical Institution J. Baltrcuas, Prof. 
1707 Sa.Halsted St. Pilone Csnal6417 Chicago, Il|. 

Sustabdyk Vagi! 
ii įUMBO" gazo degtuvas, parodytas čia 

Upo dešine, tikro dydžio, yra vagis ant 
kokio tai nebūtų šviesos įtaisos Chicagoj. 
Jeigu jus turite tok], meskite šalin. Jis 
tai ir yra priežastimi didelių bilų už ga- 
zą ir daugelio skundų kurie pasieki, mus. 

Tvirtinip"*s kad "Jumbo" duos daugiau 
šviesos tuo l laiku eikvodomas 

mažiau gazo yra netiesa. 

u-y 
T^i yra 
"JJMBO*' 

jazj degtuvas 

Vartokite mantle degtuvus gavimui daugiau švie- 
sos su mažiau gazo. Deginant po penkias valandas 
i dieną per mėnesį, "Jumbo" suvartoja $2.30 ver- 
tės gazo; "Junior" mantledegtuvas Į tą laiką suvar- 

toja tik už 39 centus vertės gazo, arba $1.91 ma- 
žiau ir duoda daug daugiau šviesos. 

Tai yra 
"JUNIOR M ANTLE" 

Męs parduodame "Junior Man- 
tle" čielą degtuvą tik už pen- 
kiolika centų (kurie mažiau kai- 
nuoja ne.ęu kad "Jumbos" pa- 
prastai^ arba duodame vieną už 
dyką mainais ant "Jumbo", mū- 

sų didžiojoj raštinėj arba vienoj 
iš žemiau paduotų krautuvių. 

VVest Side 
2142 W. Madison st. 
1709 W. 12th St. 
1641 Milwaukee av. 
3734 W. 26th St. 
4033 W. Madison st. 

North Side 
3071 Lincoln Ave. 

3643 Irving Pk. Blv. 
408 W. North Ave. 

South Side 
731 W. 63rd St. 
3478 Archer Ave. 
103-5 E. 35th St. 
9051 Commercial av. 
11025 Michigan av. 

T!-.e Peoples Gas Llght & Ccke Go. 
Michigan Ave. at Adams Street 

Telephone Wabash 6000 

•/frmours < 

TOP-GRADE 

OLEOMARGARINAI 

R iešutin i s ^ largo r i na s 

RMOUR'S V evibcst Oleomar- 
garinas ir Nut-Ola Margari- 

nas visur augštai užganėdina dėl 
tepimo ir virimo. Abu yra gamina- 
mi didžiausiose ir moderniškose drb 
tuvėse pasaulyje, iš gryniausių, spe- 
cialiai parinktų materiolų ir kiek- 
vienas yra augsčiausio laipsnio savo 

rūšies. Oleomargarino ekspertai pri- 
žiūri gaminimą tų produktų. 
J 'cribcst Olcotnargarinas yra pada- 
rytas iš oleo aliejų, neutrališkų, ko- 

kosinių ir peanut aliejų, sumaišytų 
su riebiu pasteurizuotu pienu ir aug 
ščiausios rūšies druska. 

Xut-01a vra padaryta iš kokosinių 
ir peanut r.lieju sumaišyta tokioje 
pat kokybėje inspektuotų pienų ir 
sudėta pridavimui skonio. Todėl, ko 
kią tik rūšį jus pasirenkate, jus ga- 
lit rast gvarantuotą Armour vardu. 

Yisviena ar / 'evibcst ar Nut-Ola su- 

taupius jums daug pinigo. Abu turi 
savyje augštą maisto vertę ir visgi 
ių kainos yra priėinnamos. 

Pirkite Juos šiądien. Jusų Pardavėjas Gali Pristatiyt 
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