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Estonai pergali bolševikus. 
Moiiarchistai nori Kaizeri?. 

Vokiečiai kėsinasi ant Latvijos. 
Bolševikai užstoja Mooriey ir Debsą 

ANGLIJOS PROTEKTO- 
RATAS LIETUVAI? 

Dr. E. J. Diilon, specians 
korespondentas kelių Ame- 
rikos ir Anglijos laikraščių, 
praneša, jog jis, nors neturi 
oficialių dokumentų, bet tu- 
ri užtektinai patikėtinų in- 
formacijų, "kad Taikos Kon- 
ferencija svarstė, ar dar ir 
dabar svarsto naują plianą 
kaslink Paisijos sutvarkymo. 

Anot Dr. Diilon manymo, 
visos nerusiškos tautos, bu- 
vusios pirmiaus Rusijos ry- 
bose, dabar gz>l butų paves- 
tos Tautų Lygos priežiūrai, 
jeigu jos pačios dar negali 
valdytis savistoviai. Sulyg 
šito pliano manoma, kad 
Francuzija vardan Tautų 
Lygos, gal apimtų globą Uk 
rajlros, gi Britanija—Balti- 
ko provincijų, o Italija—Ar- 
mėniją. 

Korespondentas aiškiai pa 
f žymi, kad jis neima už šitą 
žinią atsakomybės, tik at- 
kartoja nuomones, kurios 
yra vertos atkartojimo. 

Jo straipnio pilnas verti- 
mas tilps "Lietuvoj" vėliau. 

ESTONAI PERGALI BOL 
ŠEViKUS. 

Stockholmas, vasario 27d. 
Estonijos kariškas štabas 
oficialiai praneša apie smar 

kius mušius estonų su bolše- 
vikais ties miestais: Narva, 
Pskov, Volmar ir Salisburg. 
Kariškas štabas užreiškia, 
kad estonai pastūmėjo at 

gal bolševikų spėkas. Bol- 
ševikai pasitraukė, palikda-j 
mi daug užmuštais ir sužeis- 
tais. 

Toliau pranešimas pabrie- 
žia, kad mūšyje dalyvavo 
didelės spėkos iš abiejų pu- 
sių. Smarkiausis muši;; bu- 
vo fronte link SaKsbųrgo. 

Telegramas is Petrogrado 
praneša, kad bolševikiški 
laikraščiai, aprašinėdami ne 

pasisekimus estonų fronte, 
labai esą susirupinę. Nepa 
sisekimus jie stengiasi ištei- 
sinti vidujine Rusijos netvar 
ke ir stoka amunicijos, mais 
to ir tinkamos komunikaci- 
jos. 

MONARCHISTAI NORI 
KAIZERIO. 

Londoną*, vasario 27 d* 
Vokietijos monarchistai, kai 
pranešama, ruošiasi vSl su- 

grąžinti ant sosto kaizerį. 

šiame suokalbyje esą buvu- 
sieji aficierai; jie šj darbą 
pradėjo jau nuo sausio 13d. į ir vis eina pirmyn diskre- 
dituodami dabartinę Vokie- 
tijos valdžią. 

Tvirtinama, kad trisdešim 
j t ja monarchistų turėjo slap- 
tą susirinkimą Charlotten- 
burge vasario 16 dieną, kur 
nutarė panaudoti visas prie 
mones, kad sugrąžinus Vo- 
kietijon monarchiją. 

Jy tikslu yra suorganizuo- 
ti kiek galint daugiau mo- 

narchistų aficieru ir pasirū- 
pinti užtektinai amunicijos. 

Todėl dabartinė valdžL 
yra kėblame padėjime. Ko- 
vai su spartakais reikalinga 
stipri kariumenė, bet orga- 
nizuojant ją, galima, kar- 
tais, netikėtai suorganizuoti 
ir monarchistišką kariume- 
nę. i 

Visa eilė užmušėjysčių ir 
betvarkių, Kaip manoma, bu 
vo suplianuotos per monar- 
chi9tus. 

VOKIEČIAI KĖSINASI ' 
ANT LATVIJOS. 

Stockholmas, vasario 27d. į 
Pribuvusie iš Liepojaus pra-1 
neša, kacl Liepoj un jūrėmis 
pribuvo 8,000 gerai apgink- 
luotų liuosnorių vokiečių ka- 
reivių. Ši vokiečių liuosno- 
rių armija vedama generolo 
Goltz. Bolševikų judėjimas 
Baltiko pakraščiuose silpnė- 
ja ir,girdi, neužilgo, turbut, 
jis visai tose provincijose iš- 
nyks. (Nesenai buvo pra- 
nešta, kad vokiečiai plianuo 
ja pritraukti vokiškon uni- 
jon ir Rusišką Vokietiją. 
Tai bene bus pirmi žingsniai 
prijungti unijon "Rusišką 
Vokietiją." Red.). 

BOLŠEVIKAI UŽSTOJA ! 
MOONEY IR DEBSĄ. 
Washington, vasario 27d. 

Gauta oficialių informacijų, 
kad Suvienytų Valstijų val- 
džia dėc visas pastangas, 
kad išgelbėjus Su v. Valstijų 
piiietį Kolomatiano, kurį 
bolševikai laiko kalėjime, 
taipgi ir kitus Suv. Valstijų 
piliečius. 

Bolševikai gi vieton Ko 
lomatiano ir Suvienytų Val- 
stijų konsulo Townsend, ku- 
rį bolševikai irgi lail.o kerė- 
jime, reikalauja paliuosuoti 
nuo bausmės Thomas Moo- 
ney ir Eugeniių Debs. 

Negeistinas svečias, 

Į (Copyright I 

Dedė Šamas:—Važiuok į ten, iš kur atvažiavai. 

APSIMAINYS BELAIS- 
VIAIS SU BOLŠEVIKAIS. 

Stockholmas, vasario 26d. 
(suvėlinta). Amerikos mi- 
nisteris Morris gavo nuo Ru- 
sijos sovietų valdžios pasiu- 
lijimą apsimainyti nelais- 
viais Amerikos piliečius ka- 
reivius ir civilius, kuriuos 
bolševikai laiko kaipo nelais 
vius, ant bolševikų atstovų, 
kuriuos sulaikė Amerikos ka 
riumenė Vladivostoke. 

Tarpe Amerikos piliečių 
Rusijoje, kaip praneša Da- 
nijos Raudonasai Kryžius, 
yra tūlas Kolomatiano, kurs 
buvo sovietų valdžios nu- 
teistas mirtin ir laikomas 
Maskvos Kremliuje. Bet 
vėliau mirties bausmė jam 
buvo sulaikyta. 

ARCHANGELSKE BOLŠE 
VIKAMS NESISEKA. 

Archangelske, vasario 26 
(suvėlinta). Pereitą pane- 
dėli bolševikai buvo užpuolę 
naujas talkininkų pozicijas 
Murmano fronte, norėdami 
atsiimti vietas, kurias talki- 
ninkai nesenai užėmė, bet 
jie buvo atmušti; bolševikai 
atsitraukė su dideliais nuo- 
stoliais. Čia bolševikai *far 

tojo ir ginkluotus trauki- 
nius. 

Pietinėj talkininkų fronto 
dalyje, ties Amertkos kariu- 
menės frontu, bolševikų or- 

laivis numetė bombą. 

S. VALSTIJOS SIUNČIA 
MILTUS RUMUNIJON. 

Washington, vasario 27d. 
Valstybės Departamentas ga 
vo žinią iš Bucharešto, Ru- 
munijos sostinės, kad Ame- 
rikos komisija, kuri prižiū- 
rės išdalinimą miltų, siun- 
čiamų Rumunijon, jau pri- 
buvo Buchareštan ir tapo ėn 
tuziastiškai priimta. 

Pergales paroda 
WASHlNGTONE. 

Washington, vasario 27d. 
Šiądien čia įvyko milžiniš- 
ka paroda. Parodą vedė pat 
sai Prezidentas Wilsonas. 
Prezidentaus ėjo pėsčias apie 
pusantros mylios, paskui pri 
ėjęs prie Baltojo Namo sto- 
jo sale ir peržiūrinėjo mar- 

šuojančrus kareivius. 
Augščiau miesto skrajojo 

kariški orlaiviai. 
Manoma, kad prez. Wil- 

sonas vėl važiuos Francuzi- 
jon apie kovo 5 d. mėnesio. 

DERYBOS VOKIEČIU SU | 
TALKININKAIS. 

Geneva, vasario 26 d. 
(suvielinta). Šį vakarą Švei 
carijos laikraščiai atspaus- 
dino pranešimą, kad vokie- 
čių su talkininkais derybos 
karės pertraukos reikale iš- 
iro. Dėl nežinomos priežas 
ties vokiečių kariškos misi- 
jos nariai apleido Spa, kur 
buvo vedamos derybos. 

Generolas Ludendorff lau 
kiamas Berline rytoj, gi 
fieldmaršalas Hindenburgas 
vyksta tuoj irgi ten. 

Apie priežastis šio vokie- 
čių pasielgimo taipgi nėra 
jokių žinių ir iš talkinnkų 
pusės. 

YELLOWSTON&% PARK 
PADIDINTAS, 

Washington, vasario 26d. 
Garsusis Suvienytose Valsti- 
jose parkas Yellowstone Par 
kas tariama padidinti dar vi 
su trečdaliu jojo dabartinio 
ploto. Dabar minėtas parkas 
turįs 62 mylias ilgio ir 54 i 
mylias pločio. Gi padidinus! 
jį dar trečdaliu, Amerika 
tikrai g&lės juo didžiuotis. 
Plianas padidinimui parko 
jau užgirtas per Senato ko- 
msiją. kuri svarsto viešųjų 
žeimes plotų reikalus. 

.SIUNČIA kariumenę 
SAKSONIJON. 

Berlinas, vasario 26 d. 
(suvėlinta). Dėlei kilusių 
riaušių beveik visoj Sakso- 
nijoj, valdžia pasiuntė ten 
daugiau kariumenės. Ko- 
manduotojui duota instruk- 
cijas malšinti sukilėlius, kad 
ir reiktų pavartoti žiaurius 
budus. Minėtoji kariumenė 
vyksta pirmiausiai į Halle. 

Kitose Vokietijos dalyse 
dalykų stovis esąs be žymių 
permainų. 

LENKIJOS KONGRESE 
TIK 30 SOCIALISTŲ. 
Varšava, vasario 26 d. 

(suvėlinta). Šiąden premie 
ras Padarewskis pranešė 
Lenkijos kongresui apie da- 
lykų stovį Lenkijoje ir prašė 
išreikšti dabartinei valdžiai 
užsitikėjimą. 

Kongresas vienbalsiai iš- 
reiškė dabartinei Lenkijos 
valdžiai pilną pasitikėjimą, 
bet socialistai laike balsavi- 
mo apleido posėdžių salę. 

Kongrese iš 400 atstovų 
yra 30 socialistų. 

LAIVAS LEDU NELAIS- 
VEJĖ. 

Cedar Rapids, Icwa, va- 

sario 27 d. Harry D. Buch 
man, tarnaująs ant laivo J. 
M. Duffy, telegrama prane- 
št savo motinai, kad jų lai 
vas įstrigo leduosna netoli 
'St. John, Newfoundland ir 
nebegalįs toliau iti. Ant 
laivo yra 45 amerikonai ir 
jiems, turbut, priseis ten iš- 

lbuti iki atšils. 

VILNIAUS BAŽNYČIA 
PAVERSTA TEATRU. 
Varsava, vakario 26 d. — 

i Gauta žinių iš VilnUus, kad 
[gražiausia Vilniaus bažny- čia Švento .Tonr, 'apo pavers 
ta } teat*ą, 

DARBO PARLAMENTAS 
ANGLIJOJE. 

Londonas, vasario 27 d. 
Westministere šiądien atsi- 
darė darbo parlamentas. Ja 
me atstovaujama darbinin- 
kai, darbdaviai, taipgi daly- 
vauja ir valdžios atstovai. 
Parlamento atidaryme daly- 
vavo Anglijos premieras 
Lloyd George ir keletas kitų 
žymių valdžios atstovų. 

Parlamento tikslu yra su 
teikti šalies valdžiai progą 
išgirsti nuomones a»-ie dar 
bininkų ir darbdavių reika- 
lus. Tikimasi, kad šis par- 
lamentas prašalins nesusi- 
pratimus, kuriu dėlei vis kil 
davę streikai, ir todėl atei- 
tyje bus galima geriau su- 

tvarkyti darbo reikalus. 
Nuo darbininkų šiame par 

lamente yra apie 800 atsto- 
vų, kurie atstovauja į 10,- 
000,000 darbininkų. 

Darbininkų atstovai savo 
kalbose užreiškė, kad dirb- 
tuvės butų prižiūrimo* netik 
per fabrikantus, bet ir per 
pačius darbininkus; taipgi 
darbininkai turėtų gauti da- 
li pelno. 

FRANCUZIJA NORI VO j 
KIETUOS LAIVŲ. 

Paryžius, vasario 27 d. — | 
Pirmiau buvo skelbiama, 
kad suimtieji Vokietijos lai- 
vai bus skandinami. Betda 
bar paaiški, kad Francuzija 
nepritaria laivų skandinimui 
bet nori juos išsidalinti. 

Laikraštis M a t i n užreiš 
ka, kad butų nelogiška skan- 
dinti laivus; girdi, jei kitos 
valstybės nori tai daryti, tai 
joms pripuolančią dali gali 
skandinti, bet Francuzija ne 

privalo tai daryti. 
Gi Francuzijos jūreivystės 

ministeris užreiškė, kad lai- 
ke karės Francuzija nusto- 
jusi 15 nuošimčių savo laivų. 
Norint tai atstatyti reiktų 
mažiausiai 5 metų įtempto 
darbo; bet prie dabartinių 
dalykų stovio ir tas butų ne 

lengva padaryti; gi pramo- 
nijoj laivai būtinai reikalin- 
gi. Todėl Francuzija suim- 
tųjų laivų skandinti nenorės. 

,N EP ALI UOS UOS VOKIE 
TIJĄ NUO BLOKADOS. 

Londonas, vasario 27 d. 
Anglijos premieras Lloyd 
George, kalbėdamas darbo 
parlamente, užreiškė, kad 
nuimti nuo Vokietijos šiuo 
laiku blokadą jokiu budu ne 

galima; girdi, reikia laukti 
kol nebus pasirašyta po pre 
liminare taika ir kol nebus 
prašalinta karės pavojus. 

Po preliminare taikos su- 

tartimi, kaip mano premie- 
ras Lloyd George, bus pasi- 
rašyta netolimoje ateityje. 
Neramumai Vokietijos užvil 
kina įvykdinimą taikos. 

TALKININKAI UŽEME 
MANNHEIM. 

Basei, Šveicarija, vasario 
27 d.—Iš Mannheimo ateina 
žinių, kad talkininkų kariu- 
ūicnė užėmė šį miestą vakar 
vidudienyje. 

BOLŠEVIKAI VEIKIA 
SIBERIJOJ. 

Krasnojarskas, Siberija, 
vasario 27 d.—Specialis Chi 
cago Daily News korespon- 
dentas iš Krasnojarsko pra- 
neša per Pekiną, kad vėles- 
niais laikais bolševikų vei- 
kimas Siberijoje sustiprėjo. 
Jie turi kariumenę iš kelių 
dešimčių tūkstančių. 

Bolševikų tikslas, kaip ma 
tytis, yra sugadyti gelžkelį 
Į rytus nuo Krasnojarsko ir 
atskirsti miestą v apielinkes 
nuo rytinės Siberijos dalies. 
Gelžkelį sergsti daugiausiai 
čecho-slovakai; gelžkeliu 
nuolat važinėja apginkluoti 
traukiniai. Krasnojarske 
jaučiama didelė stoka medi- 
kalių dalykų. 

Sakoma, kad bolševikai 
savojon armijon rekrutuoja 
sodiečius, kurie, buk, noriai 
prisideda prie bolševikų. 
Bolševikų kariumene, kaip 
pranešama, vartoja nuodi- 
jančius gazus; taipgi šioje 
apiefinkėje jie turi kanuolių 
ir kulkasvaidžių. 

VILLA VEIKIA. 

Juarez, Meksika, vasario 
27 d.—Garsusis Villa vėl 
pradėjo smarkiau veikti. 
Prieš Vilios spėkas yra pa- 
siųsta valdiška kariumene 
vadovaujant generolui Jesus 
Castro. Bet Villa apsisuko 
iš kitos vietos ir sugadino 
gelžkelio tiltus; tuomi, pa- 
siųsta prieš Vilią, valdiška 
kariumene tapo atkirsta 
>iuo amunicijos ir maisto san 

dėlių. 
Dabar Meksikos valdžia 

siunčia pageibines spėkas, 
kad sutaisius sugadintus 
jelžkelius ir kad suėmus Vii 
tą nelaisvėn. Spėjama, kad 
šiądien gali Įvykti mušis 
tarp valdžios kariumenės ir 
Vilios spėkų. 

PASITIKĖJIMAS FRAN 
CUZiJOS VALDŽIA. 

Paryžius, vasario 27 d. — 

Dėlei pakilusio brangumo 
buvo daromi dabartiniai 
Francuziios valdžiai užme- 
timai. Šiądien valdžios at- 
stovas parlamente darė pra- 
nešimą dėlei pabrangusio 
pragyvenimo. Po praneši- 
mo buvo pastatyta klausi- 
mas apie pasitikėjimą val- 
džia. Pasitkėjimas valdžia 
išreikšta vienbalsiai. 

BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ 
VOKiETIJOS ATSTOVUS. 

Paryžius, vasario 25 d. 
(suvėlinta). — Iš Liepojaus 
pranešama, kad bolševikai 
užėmę salą Oezel (netoli 
Rygos), užmušė ten buvusį 
Vokietijos legacijos sekreto- 
rių ir jo moterį. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėje. 

Šiądien or°s nepastovus, 
greičiau L 0.as sniegas; 
šiurpus šiaur-ryčių vejas. 

Saulėtekis 6:27; Saulėlei- 
dis 5:39. Mėnulis užtekės 
5:03 ryto. 



Bolševiką "Industrialė Valdžu" 
c 

Nuolatiniai su įtrinkimai. 
"Obuchovo plieno dirbtuvėje 

darbininkai nubalsavo suma- 

žinti darbo valandas iki 3—Į 
j dieną, — titli nutarė dirbti 
6 valandas. Kiekvieną dieną 
laikomi susirinkimai, kurie be- 
sitęsia nuo 20—25 minučių iki 
3—4 valandų, ir už kuri tai 
laiką darbininkai reikalavo už- 
mokesties. 

"Darbo valandose esama i'" 
šitokių atsitikimų: — kas 
nors staiga įbėga i dirbutę ir 
surinka: "Draugai, ant Nevs- 
kio Prospekto rengiama labai 
s/arbi paroda. — Dalyvauki- 
me!",Nors darbininkai nežino, 
kame dalykas, tečiaus meta 

darbą, pasigriebia vėliavas ir 
ginklus ir traukia 6 mylias į 
miestą, kad dalyvauti parodoje. 
Toks elgimąsi vadinamas ''Lais 
vės streikas," ir jiems už tai 
buva užmokėta, nes niekas ne-Į 
gali jų clgimuisi priešinries. Į 

''Bėgyje keturių mėnęsių 
vien Obuchovo dirbutuvčs dar- 
bininkams pakelta algos ant 
90, 000,000 rublių; tame pat 
laike jų tinkamumas, kaipo dar- 
bininkų, sumažėjo ant 80 nuo- 

šimčių. Viena priežastis to bu- 
vo jų begalinės di'Hsijos, nuo- 

latiniai susirinkiii'\\ ir proce- 
sijos bei parodavimasi. Antri 
priežatis, — tai girtuokliavi- 
mas; nors "vodkos" išdirbinė- 
jimas yra uždraustas, vienok 
ji slata dirbama, o kadangi 
maisto trūksta,tai "vodkos" 
veikmė yra labiaus įveikianti. 
Trečia priežatis — tai presini- 
masts techniško štabo nurody- 
mams, per ką ir dirbutuvčs 

mašinerijos likosi sunaikintos. 

Žndymai industrijiniu 
E xper tų. 

"Nito lapkr. 1917 m. labai 
didelis skaičius techiniškų šta- 
bų vyru, visokiu-dirbtuvių, li- 
kosi uždaryti kalėjiman arba 
nužudyti kiti gi pabėgo. Kuo- 
met miestas Kievas pateko j 
bolševikų rankas, tai vįena die- 
na tapo nužudyta3,500 inteli- 
gentų, iš kurių daugelis buvo 
nariais techniškų štabų. Gruo- 
džio mėnesyje, 1917, Obucho- 
vo plieno dibtuvė visiškai liko- 
si uždaryta — daugiau joje ne- 

dirbta, bet bolševikų valdžia 
nepaliovė darbininkams mokė- 
ti ir prie to aprūpino juos ir 
maistu. Darbininkai atsisakė 
dirbti, sakydami, kad karė yra 
vien ''kapitalistu sasipykimas.v 
Iš kitos pusės dirbtuvė privers- 
tinai užsidarė, nes visa masine 
rija sugedo. Veik nebuvo tos 

dienos, kurioje darbininkai, 
vienas ar kitas, išsinešdavo ko- 

kių įrankių ar dalį mašinerijos 
ir parduodavo savo naudai. 
Dar kita priežastis (ufbtuvių už 

darymo — tai stoka kuro ir 

išdirbinėjimui medegos. Tokis 

jau padėjimas visur Įsiviešpa- 
tavo. Angliakasiai irgi atsisa- 
kė dirbti, kas, žinoma, privertė 
ir gelžkelius sustoti. 

Bolševiku valdžia išvogė vi 
sus bankus (atidavė dalį su- 

imto turto vokiečiams); priek- 
iam, toji valdžia kasdieną iš- 

davinėjo popierinių pinigų ant 

150,000.000 rublių vertės. Iš 

Ruso-Azijatiško banko, Pet- 

rograde, bolševikai išvogė au- 

kso, sidabro ir akcijų vertės 

50,000.000 rublių. Męs taipgi 
turime da rodymus, jog Troc- 

kis Švedijoje turi pasidėjęs 
2,000,000 rublių, kaipo savo 

ypatišką turtą. 
Jeigu šis pranešimas yra tei- 

singas, tai kįla klausimas, ar 

tie pinigai priguli Trockini, ar 

jie vien padėti Trockio vardu 

I varymui lx>lševikiškos revo,:*> 

cijos propagandos Švedijoje 
Pagal pranešimus, kurie pasi- 
rodė Švedijoje išeinančiame 

laikrašty,e, "Svenska Dagbla 
clet," tai aiškus darodyniai 
buvo surasi i, kad didelės sumos 

pinigų yra išleidžiama tikslu 
sėjimo neapikarvtos ir įvykini- 
itiiui sukilimo Švedijos armijo- 
je. 

Dirbtuvės visiškai sunaikintos. 

"Padėjimas ir likimas kitu 
dirbtuvių yra lyginai toks pat, 
kaip kad atsitiko su Obucliovo 
plieno dirbtuve. Daugelis dirb- 
tuvių ir įvairių ištaigų savinin- 
kų tapo užmušta, o jų šeimy- 
nos badu išmarintos. Bolševikų 
valdžia kontroliuoja maistą ir 
sistematiškai badu marina vi- 
sus, kurie, jų nuomone, yra 
"buržuazais." 

Tie tvirtinimai yra dar la- 
biau užtikrinami tų tyrinėtojų, 
kurie karts nuo karto sugrįžta 
iš Rusijos. 

Štai ką Frederich M. Corse, 
sako: 

"Maž-ne visos misingio,] 
medvilnių, siūlų, mašinerijos ir 
kitą išdirbysčių dribtuvės, Pet- 
rograde, buvo Anglų rankose. 

I Dirbtuvių užveizdos buvo ang- 
iai, kurie išseno buvo apsigive- 
nę Rusijoje. Tos dirbtuvės, su 

visais įtaisymais, buvo bolše- 
vikų paimtos be jokio atlygini- 
mo. Tas pats atsitiko ir su dirb- 
tuvėmis Maskvoje. Viršinin- 
kai tų dirbtuvių pirm manęs iš- 
keliavo is Rusijos — tai buvo 
vasario mėn. 1918 m. Buvo ir 
tokiu atsitikimu, kada darbi- 

! 
įlinkai mėgino priversti dirbtu- 
Įvių savininkus atlikti papras- 
tus darbus už paprasta užmo- 
kestį. Ir nors tokie viršininkai 
buvo laikomi priežiūroje ap- 
ginkiotos sargybos ir buvo pri- 
versti raportuoti į darbo komi- 
tetus, kurie buvo suorganizuo- 
ti kiekvienoje dirbtuvėje, te- 

ciaus tie jų (bolševikų) pasis- 
tengimai nuėjo vėjais. 

"Kaip pasielgta su svetimze 
mių, ypatingai Amerikonų, 

j korporacijomis, — negalima 
imti už pavyzdį, nes bolševikai 
yra antiek gudrus, kad išsisau- 
goti kivirčių su individuališko- 
mis svetimžemių korporacijo ' 

Į mis; jie permato, kad tokie ki- 

| virčiai galėtų sukelti tarptauti- 
nius nesmagumus, kas galėtų 
užkengti jų (bolševikų) prog- 
ramui Su savo žmonėmis — 

tai kas kitą, ir jų pasielgimas 
tokiuose atvejuose buvo kuo- 
žiauriausias. 

"Męs turėjome ir pamoki- 
nančių patirimų. Centralinia- 
me ofise Xew York Life In- 
surance Co., Petrograde, męs 
turėjome 50 klerkų. Vieni bu- 
vo mažiau, o kiti daugiau pa- 
mokyti. Jie taipgi pradėjo su- 

sirinkimus laikyti ir mėgino 
man įsakymus davynėti. jie |>a- 
norėjo nuo manęs atimti biz- 
nio valdymo vadeles ir padavė 
nubalsavimą nuspręsti, kas 
galės dirbti, ką reikia atstatyti, 
kokia turi bu-i už darbą mokės 
tis, kiek valandų dirbti ir t. t. 
Per du mėnesiu kenčiau ir, ga- 
lop netekęs kantrybes, visą šta- 
bą (darbininkus) atstačiau ir 
ofisą perkėliau į Maskvą,'kur, 
iki mano išvažiavimui atgal į 
Ameriką, "boiševikanms nepa- 
sisekė taip įsivyruoti, kaip Pe- 
trograde. 

(Pabaiga bus). 
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paslaptinga vienuo- 
les MiRTIS. 

Du kunigai ir gaspadinė [velta. 
Katalikiškos bažnyčios vy- 

riausybė žada snly'g visu savo 

spėkų prigelbėti išaiškinti mis- 
teriška mirt] -vienuolės, vy- 
riausios Sesers Mary John. Ši- 
ta vienuolė žuvo Isadorc vie- 

nuolyne arti Travers Cit7, 
Mieli., prie labai paslaptingų 
aplinkybių. 

Vyskupo Administratorius,; 
kunigas Lafebre, iš Cadillac, 
davė toki pagelbos pažade j ima 
teisėjui Martin l>rown iš Le- 
land, kuris dabar tyrinėja pa- 
slaptinga vienuolės myrį. 

Sulyg valdžios viršininku 
pranešimo, paslapties išaiški- 
nimas pasilengvino, suradus 
mieste Manistee kunigą An- 
drew Bieno\vske (gal būti Bie- 
novvski lenkas), kuris buvo 
tuotnsyk kunigu Isadorc baž- 
nyčioje, kada pražuvo vienuolė, 

{sesuo Mary. Valdžios virši- 
ninkai irgi mano, kad jiems pa- 
sisekė surasti ir Mrs> Stanis- 
lava Lypchinski, gaspadinę ku- 
nigo Bienovvskio, kuri buk 
daug žinanti kas link prapuo- 
limo vienuolės. 

Valdžios viršininkai, turėda- 
mi šiuodu po nuožiura ir dar 
suradę kunigą Edvvarda Pod- 
lesweskj Šv. Bonaventūros vie- 
nuolyne Detroit, Mieli., yra 
persitikrinę, kad visas paslap- 
tjs tu r] savo rankose. 

Laike prapuolimo vyriausios i 
sesers Mary John iš Isadore 
vienuolyno, rugpjūčio mėnesv-l 
je 1907 metu, kunigas Bienovv- 
ski buvo vienulyno užveizdėto- 
jumi. j 

w 

Nesutikimai tarp Sesers ir į 
kun iejo g a s pa d i 11 ės. 

Yra pranešama, buk kunigo 
gaspadinė clclci pavydo barda- 

I vosi su sesere ir nesykj gaspa- 
dinė sumušusi vienuole. 

Policijai taipgi yra praneša j 
ma5 kad tą dieną, kada sesuo 

Mary pražuvo, t. y. rugpjučio 
22-rą 1907, kas len matęs ją 
su kunigo gaspadine bažny- 
čios skiepe. 

Paskui bėgyje penkiolikos 
dienu visą apielinkė buvo išjie- 

I škotą ir jokio pėdsako vienuo- 
lės nesurasta. Šunės kraują 
užuodžiauti buvo panaudoti ir 
kunigas Bienowske gelbėjęs 
jieškoti pražuvusios vienuolės. 

Kitos dvi vienuolės po atsi- 
tikimui buk taip išsitariusios: 
"Kas atsitiko su sesere Mary, 
cifali atsitikti ir su mumis." Jos 
tuojaus išėjusios iš vienuolyno 
ir kur jos dingo, nieks nuo to 
laiko apie jas negirdėjo. ] 

Antgalo pranešta, kad sese- 

rę Mary kas matęs (hieagoje 
su savo kudikiu. J»et tuo lai- 
ku ir tyrinėjimai pasibaigė. | 

Tragiška Istorija Mergaitės. 
Miss Martha Millcr, 19 me- 

tų amžiaus duktė farmerio, 
gyvenančio arti Isadore, nu- 

švietė visa atsitikimą. 
Ji kaltina kunigą Ed\vardą 

Podlesvveskj, kuris buvo užė- 

męs vietą kunigo Bienowskio 
prie Isadore bažnyčios. Ji sa- 

kė, kad ji buvo nugabenta i 
Ann Arbor ligonbutj, kur ji 
pagimdžiusi kūdikį. Mergaite 
pasakė, kad kunigas Podles- 
vveski, palydėdamas ją j ligon- 
butj, pasakęs jai, buk praeitą 
vasarą, jam pranešę, kad ku-į 
nas Sesers Marijos esąs pa- 
laidotas skiepe ])0 bažnyčia. 

Miss Millcr toliau papasa- 
kojo policijos viršininkams, 
buk kunigas Podlesweski jai 
pasakęs, kad jo kas prašęs iš- 
kasti kuną ir palaidoti j kapus, 
nes bažnyčios skiepas turjs bu-j 
ti perstatytas. Jis visai tai iš- 
pildęs su pagelba Jacob Flees 
iš Isadore. 

Sėbras Prisipažįsta. 
Policija surado Flees'ą. Tas! 

atsitiko pereitą gruodžio me-j 
.įesį, tuojaus po sugrįžimui j 
Isadore Marthos Millcr, kuri 
papasakojo ta istoriją savo tė 
vui. Tada Flees papasakojo 

[savo istorija ir pasirašė po afi- 
davitu. 

Flees pasakoja, kad pabai- 
goje praeito rugpjučio, ar pra- 
džioje rugsėjo jis su kunigu 
Podles\veskiu nuvėję į bažny- 
čia iškasti kuno,—gal Imt, kad 
tai buvęs Sesers Marijos kū- 
nas. Tai buvę tiktai kelias pė 
das žemėje, kampe skiepo po 
bažnyčia. Kapas buvo už- 
dengtas krūva malki1. 

"Viską, ką atradome,—pa- 
sakojo jis,—tai buvo kaulai, 
rožančius, šmota^ virvutės su 

kuria buvo vienuole susijuosu- 
sį ir keli supuvę skudurai 
Flees pasakė, buk jiedu su ku- 
nigu Podles\veskiu sudėję tuos 
velionės likučius j medinę 
skrynia ir kunigas Podles\ve- 
ski laikęs 2 dienas anot io pa- 
ties žodžių, idant jis galėtų 
likučius velionės parodyti vie- 
nuolyno seserims. 

P<> dviejų naktų, anot FleerJ 
pasakojimo jis ir kunigas Pod j 
lesueski nunešę mažą skrynelę 
i kapus, arti bažnyčios ir vėl 
ją užkasę. Kunigas Podles- 
weski uždėjęs keletą augalų ir 
velėnų ant naujai kastos žemės, 
idant paslėpus tai nuo žmonių' 
akių. 

Jskasd I'icnuolčs Kūną. 
Policijos viršininkai lik pra- 

eita savaitę iškasė kitną ir pa- 
tikrino ^lr. Flees kalbą. Tada 
jie pradėjo jieškoti kunigo Po- 
dlesvveskio, kunigo Bienowskio 
ir jo gaspadinės. Pirmutini 
surado Šv. Bonaventūro vie- 
nuolyne, Detroite; kunigą B;ę- 
no\vskį surado Manistec, o jo 
gaspadinė, policija mano, esan- 

ti toje pačioje vietoje. 
Kaulus Sesers Marijos sau- 

giai daboja, nes jeigu kas juos' 
pavogtų pražūtų visi darody- 
mai. Kunigas Podlesweski 
laukia Detroite Bažnytinio tei- 
smo. 

Po didelio pasistengimo se- 

sers Mary John istorija prade- 
da aiškintis, 

Ji gimė Chdagoje, j Detroit 
nuvažiavo su savo tėvais vos 

9-nių melų amžiaus. Numirus 
jos tėvui ir patalpinus motiną 
Į bepročių namus, ji įstojo De- 
troite j vienuolyną, priimdama 
prižadus zokono seserų Felici- 
jankų 18-kos metų amžiaus. 

Iš Detroito Į Isadore vienuo- 
lyną ji atėjo 1906 metais. 

SU PUIKIAUSIU PROGRAMŲ, Parengtas 

DR=STES LIETUVOS ŪKININKO 
NEDELSOJE, KOVOiYlARCH 2,1919 

M. iVilELDAziO SVETA.NEJE 
2242 W. 23 r d Place 

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 35c ir 50c Ypafal 
Programas susidedantis iš vieno veikalo. 

1. Valsčiaus Sudas — komedija. 
2. Mažiukų Kvartetas. 
3. Mandalinų orchestra. 
4. Stepukas bus su pilnu vėžiniu juokų. Naujai parengtas iš ameriko- 

niško vodeviliaus su linksmomis dainelėmis. 
Po Teatro bus visokį šokiai iki vėlumui. Kviečia visus KOMITETAS. Lietuviams kareiviams uniformoje, Liuosa Inžanga. 

TEATRAS !R BALIUS 
Rengiamas spėkomis Chicagos Progresyvių Draugijų Susi- 

vienijimo susidedančio iš sekančių draugijų: 

L1. L. K. Keistučio, L. J. Da nos Myietojy, Broliu ir 
Sesery Amerikoje ir Jauni! L. D. Ir P. Kiiuiio 

Subai., Kcvo-Sfelarch 1, 191® 
MELDAŽIO svetaineje 

2242 W. 23rd Place 

Sienojo statoma vieno veiksmo komedija, po vardu 

į Programą išpildys Keistučio dramos 
skyrius ir choras. 

Dainuos mišrus Choras, bus deklema- 
cijos ir kiti pamarginimal. 

i Svetainė atsidarys C:30 vai. vakare. 
Į , Programas prasidės lygiai 7:30 vai. 
l Inžanga su karės taksais: 35c., 40c., ir 
l 50c Ypatai. 

Gerbiamieji ir geibiamosios, veika- 
loiis bus labai ganėtinai jdomus ir juo- 
kingas. Nepraleiskite progos, nes to- 
kia proga rotai atsitinka ir užtikrina- 
me iš kalno, kad busite užganėdinti. 
Po teatro linksmas balius iki vėlam 
laikui. Kviečiame atsilankyti kuoskait- 
linglausiai. Kviečia teatro. Komitetas. 

IVSusų Žymesniųjų Dainininkų ir S^uzikų 

KONCERTAS 
Programą Išpildys: 

A. POCIUS, 
O. POCIENE, 

A. SODEIKA 

IR KITI. 

PETNYČIOJ, 

Vasario'February 28tą 
Sv Jurgio Panp. Svet. 

32ras P!, ir Auburn Ave., 
Ant Briclgeporto. 

8 tą. valandą vakare. 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS: 

CHICAGOJE Metams $6.00 
Pusei Metų $3.50 

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

Į Kanada Metams $7.00 
I Kitas Šalis Metams $8.00 

Jau išsiuntime Sieninį Kalendorių. Tie, kurie jo negavo 

ikišiolei, teiksis atsišaukti tuojaus, tai męs prisiusime. 

Kurie nėra musų laikraščio skaitytojai, ir nori gauti 

mūsų Sieninį Kalendorių dykai, lai užsisako "Lietu- 

vos" Dienraštį. 

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

Užsi8akydami "Lietuvą" ad 
rėpliokite taip: 

3253 S. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL. 

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

GERBIAMIEJI: 

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

Vardas Pravarde 

Stubos num Gatve 
J 

Miestas Valstija 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje, 
ęo rnrr.vnn i r* i 

f 
tffai dirba dėlei Lietuvos nepri- 

gulmybė> rinkdami aukas Liet. 
Nenr. Fondc'in neminėsime čio- 
nai tu. kurie daugiausiai dir- 

i 
Iki. Žinoma prieš L. \. K ! 

darbą, vietos kleboną-; panau- 
dojo bažnyčią c.ęritarijai ir, su- 

prantama, pakenkė darbui. 
Bet nežiūrint i tai So. ( hiea- 
gos lietuviai vis^i f>arode, kad 
jie myli savo tėvynę ir jos rei- 
kalams aukauja. Ir t;»i dar' 
ne viskas, dar lietuviai ir dau 
giau suankaus. Č ionai paduoda į 
atskaitą ir ]>risiunciu čekį ant į 
2(>0.CX) dol. (čekis priinuas—j 
Red ). 

Aukavo: 
Lietuviu draugystė s* Tzi-i 

cloriaus $50.00 
J. P.altramanaitis. !"3.00 
Po $5.00: 
P. Algiiianavičicnė, O. Nau- 

sėdiene, J. Norkus, \ ukne- 
vieia, \. Daukus, I'. YudvitK 

Ruseckas, St. \ isockas, K. 

Bhhuzis, J. Zelnis, i. K 
J. ('ep>kas, F. Vaitkcvičia, J. 
Žejtiis. J. Lesauskas, Si. Šim- 
kus, Viii. Martiukus, D. Do- 
tnaitiSj J. Miltakis. J. Iiarau 
skas, A. Kiiį'avičia, K. Miknis, 
Si m. Sutkus, \. Lcniczi >, J. 
Batika, M. Gedntineni, f. 
Skraudenis, K. Rimkcni, ir R. 
Fitišis. 

Po $2.00: 
J. Nakro>iu8, P. Masiokas. 

I. Živatkauskas, K. Nausėda, 
f. Sau* prcckas, i. Valantėjus, 
K. Haranau-kas, M. Pečiulis, 
ir Y. Serdikev ičia. 

Po SUK): 
Sttnus \ Algmanaviėia, 6 

metų duktė Al. Algmanavi- 
čiutė, 4 metų, Simus i\. P»alt- 
rama'naitis, 5 metų, duktė M. 
Baltramanaitė, 8 metu. F. Nor- 
vilas, I. Mikašauskas, Mi- 
kalauskienė, J. Daukša, Ii. Ku 
čitiskas, AI. C'iuplis, J. Kodis, 
F. Šagamogas, A. Lapinskas, 
M. Ganiekas, Y. Stulomis, M. 
Stulgutis, K. Orieška, Kat. 
Orieškaitė, A. Kalininas, J. 
Kudzma, A. kleiva, j. Bur- 

-jieckas, F. Dubinskas, J. Ged 
Ridas, M. Yistarliene, St. Pa- 
lihmaš, .M. Palilunas, F'. Ma- 
siokas, VI. Šiagzda, Ag. Šiagz 
dienė, Bar. Siagzdaitė, F. Ma- 
jauskas, M. Majauskiei.ė, A. 
Zelpis, J. Pleinauskas, M. ATi- 
kasauskas, M. Mikašauskienė, 
F. Pilipauskas, L. Ruscckas, 
L. Reckauskas, K. Kiupelis, 
\'iii. Kazakevičia, J. N'ausieda, 
P»roni I'aulikiutė, O. I'aranau 
skienė, J. Saulis. St. Abromai- 
tis, J. Puidokas, St. Straukas, 
Y. Valius, A. Y<išminas, A. 
Yalnnčius, Y. Ulęckas, Dvejų 
ypatų po 50 cenių. 

\ iso po namus surinkta pc 
rinkikus, $220.00 

Pirmiau Intvo pagarsinta 
"Lietuvoje", $20.35 

Y iso kartu $240.35 
Pasiuntimo lėšas 15 centų. 

Kas ir lieka 8240.20 
Ižde pasilieka 20c. 

j. r. 

D ET ROT T. MICH. 
Reikalauja /hn. hiet. Visuo- 

tino Seini).\ 
T.M.D. 68 k|>. savo mėnesi- 

niame susirinkime laikytame 
.vasario 23 d. 1 f>l0 m apkalbo 
jus apie reikalingumą dabarti- 
niu momentu A. L. Vis. Seimo, 
išnešė sekančią rezoliucija: 

Lietuvos likimo nepri^til- 
mybes klausimas trumpoje atei- 
tyje bus nuspręstas Taikos 
Konferencijoj; ir — ■ 

1) Kadangi tas klausmas 
Alijantų akyse neaiškus i; prie- 
žastie5' lenku bjaurios veidmai- 
ningos propagandos, kad u v. 

Lietuvos neprigulmvbe stojo 

f ik keli vadovai — politikieriai 
gi pati liet. liaudis geidžia su- 

sijungimo -u f .enk i ja ir t. t. 

2) Kadangi pas Am. lietu 
vius nėra harmonijos veikime 
del Lietuvos labo, 

'i1 <1( i nu; reikalaujame, kad 
kuogiviėiausia butų sušautas 
Imcril.'os Lietuvių Visuotinas 

Seimas ir kad ta-^ Seimas: — 

1) Menu, galingu liaudies 
f>a>u u/reikštu prie- visa pa- 
-aulj, j 'g lietuviai visi kaip vie- 
nas mikita ir reikalauja pil-i 
nai neprigulmingos Lietuvos į 

u liaudies išrinkta demokra- 
tiška valdžia. 

_ ) I ši\-ikalautų tiesiogini su- 

sinėsima su Lietuva. 
3) Kad priverstu prie galu 

tinos tvarkos, suderinimo Ant- 
erikkienų lietuviu šelpimo bei 
jKiliiikiškų rekalu rėmuno dar- 
:• •; .! j), kad tie darbai Vieatsi- 
spindėtu parlijinėse formose, 
ivi butu visuomenišku bendru 
darbu. 

T.M.f). 68 kuopos Valdyba. 
V. A Račkauskas, I'i nu. 

I Motuzas, Sek 
.1/. I rhoniutč, Izd. | 

\VESTFJELD. A TASS. 
\asario 24 d. vietos katali- 

kai surengė pirmas savo pra- 
kalbas išplatinimui savo spau- 
dos, arba pradėjo taip vadina- 
ma spaudos savaite. Prakalbos 
atsibuvo pabažnytinėje svctai- 
nfrjc*. Kalbėjo kunigas Yalan- 
it* ins iŠ \Vaierbury, Conn. 
\alba buvo silpna, nevaizdin- 
,a. I -aikc prakalbti buvo par- 
'avinčjamas ''Draugas," "Dar- 
bininkas" ir "Darb." išleista.* 
•:alendorius, roclos, kai]) ir jau 
daugiau geresnės literatūros 
ir nėra. 

keikia pažvmoti, kad ta li- 
eratura žmonės nenori pirkti, 

nes žino, kad tie laikraščiai 
aip siari, kaip jau šiauresniais 

negali bu t i.. 
Antros prakalbos atsibuvo 23 

vasario, tik jau surengtos ne po 
'itiškijjii katalikų, bei tautiskos 

t >rgani/.acijos — I). L. K. Vy- 
auto draugystės. Į prakalbas 
)riMi inko pilna sveitainč žmo- 
uu, nežiūrint j tai, kad prieš 
ias prakalbas buvo varoma 

priešinga agiacija. Tai, gali- 
na sakyti, pirmutinės čionai 

l<>kios didelės prakalbos. Kalbė- 
jo p. Ramanauskas apie pilie- 
ybę ragino lietuvius tapti S11 v. 

Valstijų piliečiais. Paskui cho- 
ras ''Birutė" i- Sprigfield 
Mass. padaiinavo keletą dainų. 
Dainos- visiems patiko, ypač 
f.ictuvos ir Amerikos bymnai. 

Mifsas. 

v v 

Žinios Žinelės, 

Milwaukee, Wis. So- 
cialistų kuopa sumose teat- 
rą. Sulošta buvo "Paskuti- 
nė Banga." 

Rockford. 111. Kalbėjo 
iinomas "nezaležnas" kuni- 
gas Mockus. Vyčiai norėjo 
įedaleisti tų prakalbų. 

Waterbury, Conn. Čio- 
įai yra draugijų sąjunga, ku 
rią valdo socialistai. Rūpi- 
nasi labjausiai socialistų rei 
kalais. 

Montello, Mass. Kal- 
bėjo p. Žiurinskas socialistų 
naudai. Surinkta $31.47. 
Dėbso bylos vedimo reika- 
lams. 

Jersay City, N. J. Ne- 
senai čionai apsigyveno nau 
ia3 lietuvių kunigas. Jis 
žmonėms nelabai patinka. 

Sioux City, Iowa. Kį- 
la nesutikimai tarp darbiniu 
kų ir skerdyklų savininkų, j Gali buti iššauktas streikas.1 

Brooklyn, N. Y. Sočia 
listų kuopa surengė diskusi- 
jas temoje "Ar laikas brauk 
ti laukan is LSS. dešiniuo- 
sius socialistus." Nieko rim- 
to iš to neišėjo, vien tik tuš- 
čiakalbystė. 

Fitchburg, Pa. Kelios 
draugijos susidėję surengė 
"Rožia balių." Taipgi čia 
buvo prakalbos dėl agitaci- 
jos Lietuvių Darbininkų Li 
teratiškos Draugijos naudai. 

Fitchburg, Pa. Socia- 
lia ai lietuviai steigia savo 

mokyklėlę, kuri šiomis die- 
nomis atsidarė. Mokinama 

i nedėldieniais lietuvių kal- 
I bos. 

j Philadelphia, Pa. Vy- 
čių kuopa rengia pasilnksmi 
nimo vakarą naudai Šv. Vin 
cento savišalpinės draugys- 
tės. Vakaras atsibus gavė- 
nioje. 

= So. Omaha, Nebr. S. 
L.A. kuopa surengė balių. 
Publikos nedaug buvo. Bu- 
vo girtų, kurie šokiuose įne-j 
še suirutę. 

— Cleveland, O. Darbai 
visiškai sumažėjo. Apie 
120,000 randasi bedarbių. 
Kiti dirba po 4—5 dienas 
sąvaitėje. 

So. Omaha, Nebr. Va- 
sario 15 d. lietuvis policistas 
pašovė vaikėzą. Policistas 
pašovė apsigindamas save. 

So. Manchester, Conn. 
Lietuvių Moterų Sąjungos 
kuopa 23 vasario surengė 
prakalbas. 

Dayton, Ohio. Moterų 
Draugystė surengė vakarėlį. 
Buvo vaidinta "Gudri Naš- 
lė." Vaidinimas pavyko, 
žmonių pusėtinai atsilankė. 

= Du'iuesne, Pa. Čia g.V-1 
vuoja teatraline draugija 
"Varpas." Ji pastatė scenon 

veikalą "Pirmi žingsniai. 
Vidutiniškai pavyko. 

MARTYNAS. 
Ta diena dirbau išsijuosęs. 

Nei alkio, nei nuvargio neju- 
tau; kaladė po kaladei seka,— 
smagiai medis skįla; pieme- 
niukas—gi krauna malkas pa- 
šiurėn it" vis klausia, kada nu- 

stosim dirbę. 
— "Tuojaus, tojaus"—ra- 

minau vaikiuką. Vienok ma- 

no raminimas nelabai pieme- 
niukui tiko ir jis ėmė dairytis, 
paprastai sakant tinginiuoti. 
Pagalios jo akutės įstrigo pa- 
kluonėn ir jis sušuko: 

—• Mikai, žiūrėk! Ar tik 
ne Martynas pakluoniais eina! 

K ir v j Įkirtan kaladėn ir žiu 
rin. Martynas, ir vėl rodos, 
kad ne Martynas. Prisidėjau 
ranka prie kaktos,—temiju; 
priėjo prie kluono vartų, per- 
šoko ir tiesiai prie mušu. Ta- 
da jau tikrai pamačiau, kad 
tai Martynas. 

— Savaitė atgal Martynas 
buvo atsisveikinęs ir išvažia- 
vęs miestan, prižadėdamas ma- 

žiausiai metu laiko 'negrįžti 
kaiman. Ir dabar jis vėl čia. 
—Mąstau sau vienas. Ta- 
riaus mastyti nebuvo dauer lai- c O 

ko, nes Martynas čiapat prie 
mūsų. 

T rupučiuką iiuraudusui 
veidu jis prabilo: 

— Na tai aš ir vėl namie. 
Nesitikėjot? A? 

Kaipgi tikėtis, juk žado- 
:ai be metų nei akių nerodyti, 
—pastebėjau aš. 

— Žadėti lengva, bet ispil-. 
•lyti tai jau kitas dalykas. 

— Gali būti... 
Martynas atsisėdo ant ka- 

ladės ir užkure pypki. Pie- 
meniukas—gi nubėgo arkliu 
šertų. Po valandėlės Marty- 
las pradėjo iš naujo. 

— Nemaniau greitai grįžti; 
hek buvo pakartęs kaimo gy- 
venimas, kad buvau manęs 
nors ir badmiriauti, bet savo 

užmačias išpildyti. 
— Reikėjo^ ilgiau pabūti,— 

tariau aš. 
— Žinoma, kad reikėjo dėl 

vienos sarmatos. Dabar juk 
visas kaimas lupų nesučiaups. 
Jau ir šiandien girdėjau sa- 

kant : "savaitinis meščionis" 

sugrvžo. Tegul juos paibelis.. 
— Vadinasi, mieste nega- 

vai darbo ?—teiravausi. 
— Taip, Darbas sunku gau- 

ti naujai pribuvusiam, tačiaus 
ir gavus darbą, velnias—ne- 
gyvenimas: mažas mokestis, o 

pragyvenimas, brolyti, net bau- 
gu pamislyti. 

— Et, velik pasisakysiu lyg 
mažmožiu,—pasisiulvju Mar- 
tynas.—Per pirmas penkias 
dienas apsukau kuone visas 
darbavietės. Siulijaus darb- 
siąs už piginu ir magaryčių 
žadėjau, bet kur tau? Nerei- 
kia ir gana. 

Rodos dūmtraukiai rūksta 
y t vulkano žiotjs, nei saulės : 

nematyti per dunui sluoksnius. 
mašinos tarška—barška lyg 
pašėlę, nors ausis užsikimšk, 
bet darban neima. 

Pagalios nuėjau gelžkelio 
stotyn ir prašau viršininko, 
nors prie iškrovimo prekių pri- 
lesti. Stoties viršininkas per- 

I vedė akimis nuo galvos iki ko- 
jų ; lupas suspaudė, vėliaus 
tingiai pravėrė ir suriko: 

— "Nenado"— rodydamas 
ranka į duris. 

— Velniai nemato, einu, 
įkur čia tokių ponų neklausyti, 
dar išmes už ausų nutvėręs ir 
|)o viskuom, 

— Vadinasi patyriai bai- 
mės,—patėmijau. 

— A, k?d jųs neduodate 
užbaigti—skundėsi Martynas. 

— Baig, jau, baig. Tik jau 
netęsk perilgai,—reptelėjau aš 

Martynas tęsė tolyn: 
— Kaip tik išėjau iš virši- 

ninko raštynės, pasukau san- 

dėlių link; kame sukrautos at- 

vežtos, arba išvežimui prekės. 
Ir čia užgirdau iš šieno pašiū- 
rės baisa. "Martynai o, Mar 
tyliai!" Atsigryžtu. O gi Pa- 
beržių Anicetas stovi prie stul- 
po atsirėmęs ir šypsosi. 

j — O kaip tu čia atsiradai? 
:—spausdamas ranką klausia 
! Anicetas. 
i — Atvažiavau laimės para- 
gautu,—sumurmėjau aš. 

— Darbą, gavai?—teiravo- 
si Anicetas. 

— Dar ne. 
— Taip. Su darbais me- 

ilias; aš tuo tarpu, kaip matai 
saugau šieną nuo vagių ir gy- 
venu, nelyginant pas Dievą 
užpečkyjė. 

— Nieko butų darbas,—sa- 
ko Anicetas.—tik truputį per 
mažai moka, bet man sunku ii* 
gauti geresnis; mat per ma- 

žas, tai kitur niekas nenori 
imti, ot čia prie tos pažiūrės 
galiu sakyti esu rinktinis. 

— Kiekgi tu gauni algos? 
—paklausiau Aniceto. 

— Aštuonioleka rublių mė- 
nesiui. 

— Tik tiek?!—nusistebėjau 
aš. 

— Daugiau nemoka,—guo- 
dėsi Anicetas;—žinoma reikia 
manyti, kad trukumus, kuom 
nors užkišti. O. męs * ir su- 

randam ncdatekliu padengimi:; 
budus... 

'— Vakarais dirbi?—teira- 
vausi vėl. 

— Kas tau. Reikia jaustis I 
laimingu viena darbą turint; 
apie du, tris nėra ko nei sva- 

joti, ypač žiemos laiku. 
Anicetas iš sustyrusio bru- 

sloto kešenės ištraukė [uodu 
yt anglis laikrodėlį ir tarė: 

— Dar penkios minutės ir 
mano darbas pasibaigs. Ly- 
dini šešiose, mane pamaino ki- 
tas vyras. Jis sergsti nakti- 
mis, aš-gi dienomis. Tai labai 
puikus vyras;—pridtrė Ani- 
cetas rodydamas ranką j atei- 
nanti, pusamži be rankos vy- 
rą. 

Anicetas kažkur prapuolė ir 
lik po valandėlės sugrįžo, pri- 
sirišęs žiurkšto vietoje maišą. 

— Kam tas maišas?—klau- 
siu Aniceto. 

— Ilm... Matyti Jus mušu 

gudrumo nesuprantate. Ir ne- 

sistebiu. Bet šitas maišas at- 
neš pelno septynias kapeikas; 
o kas randasi kišeniuose. tris 
kartus tiek, su n e šus krūvon 
bus i trjsdeŠimtis kapeikų. Ar 
ne puiki paspirtis? 

— Gali Imti. Bet kurgi tu 

gauni? — indoniavau aš. 
— Juokdarys; pasiimam. 

Kiti sako vagiam, vienok aš 
tokiom pasakoms visai netikiu. 
Juk čia apart valdžios, niekas 
neturi skriaudos. () valdžia juk 
nepaiso, ką darbininkas valgo 
ir kur ilsisi. 

— Xa tik pamąstyk, — tesė 
Anicetas. — Aštuoniolika rub- 
lių mėnesiuiu ir pavėniui per 

į mažai, o ką daryti vedusiam. 
Vientik už kambarį ir mažą 
virtuvėlę, kurioje šeimyninkei 

į nėra kur tinkamai apsisukti, 
reikia užmokėti dvylika rub- 
liu mėnesiui ir tik aštuoni rub- 
liai lieka valgiui, drapanoms, 
ir i. t. — Ar jus galėtumėt su 

(iek galus su galais sumegsti? 
— paklausė Anicetas. 

— Jokiu btidu. 
— Aha! Matai ,kad reikia 

iš šalies prisidurti. 
— Bet jeigu sugautu? 
— Žinoma, tada butų ries- 

tai; tečiaus laimė, kad nėra 
'kam gaudyti, visi vienodos ru-i 

šies paukščiai: Pradedant sto- 
ties viršininkų ir baigiant sau-j 
dėlių sargų, kiekvenas rūpina- 
si savu likimu. 

— Kam jus slapstoties? —- 

Klausiu Aniceto. 
— Mat viešai to negalima 

daryti tečiau kiekvienas žino, 
kad taip yra daroma ir nei vc-l 
nas nesibvjo, ot tik taip sau ne- 

pasirodo ir viskas. 
Anicetas staiga sustojo prie 

aplūžusios senų daiktų krau- 
tuvėlė ir tarė. — Pastovėk čia 
truputį, — ir jis įpuolė krau- 
tuvėlėm 

— Neilgai trukus išėjo Ani- 
cetas barškindamas pinigais 
keliunių kešeniuje ir keikda- 
mas "kupčių." 

— Kad ii velniai kur, tą biau 
rybę žydą, tikrai nori u/.dyko; 
panevalia vos išlupau dvide- 
ginis aštuonias kapeikas, i'ir- 
miau buvo kitokis, kuomet 
apart peisų ir rudos barzdos, 
maižai kas panašaus bir o. Da- 
bar. vyruti, nebesusikalbėsi. 

— A, kad tave čemerys, bu- 
tuva praėję geriausi restoraną 
už to pykčio priežasties! — su- 

šuko Anicetas, gardžiai trauk- 
damas savin kepsnio kvapsnį ir 
tesė tolyn. — Aš myliu "Ka- 
varską;" dešreles prie išskyri- 
mo geriesnio užkandžio nei ne- 

reikia. Aš čia tankiai užeinu. 
— gyriesi Anicetas. 

— Pusbutelis "baltosios' ir 
po pora "bavarskų" dešreliu 

garavo ant stalo. Anicetas už- 
gėrė j mane ir siekė u/, kandžio, 
kuris jam ytin slidžiai lindo. 

Valgio ceramonija neilgai 
tarukėsi i pusvalandi, iAtu>ti- 
nom pusbutelį ir gardžiausias 
dešrelės, tik druskinvčios, nei 
pipyrnyčios neį veikėm ištuštin- 
ti. Už tai Anicetas i-- tos ap- 
maudo* įsidėjo švarko kešenėn.i 

— Po persiskyrimui su Ani- 
cetu daugiau nebejieskojau 
darbo, supratau, kad nieko is 
to nebus, prisidurti is šalies pa- 
vojinga, <» ne prisiduriant var- 

gas. Tadgi sėdau traukiniu iv 
m rytą, kai]) matai vėl gyvenu | Išimtiniame kaime. 

Martynas užbaigė pasaką 
ir garsiai nusijuokė eidamas 
.voros link. Prastume statynius 
sunkiai perlindo kiton pusėn 
tvoros, pamojo ranką Karta- 
no grįčion. 

— Ar pas K a; na ?! — su-: 

>ukau uueiuantin Martynu. 
— Taip. Šimtas rubliu me- 

tams. 
— fr Jagutė pagonėje — pri- 

dūriau aš. 
Vielo je atsakymo Martynas j 

suprunkštė saujon. 
Sutemo. Ištraukiau kirvi 

kaladės ir žiūrėdamas vakari 
nes žvaigždutės mirgančion 
švieson ir nejučiomis užkei- 
kiau : 

— Kokis paralis, kaimo jau- 
nimą vilioja miestan? i 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti sau tinkamą vtn 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šol'« rjų reikalavimas kaip da 
bar. Męs duosimo užsiėmią 
kiekvienam pabaigusiam kursua 
mušu mokykloje. Mokinime, pa- 
sinaudojamo individinėmis sisto- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjimo automobiliai 
visokiu rų.siŲ. Prityrę mašinistai 
pamokina tamstą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mu. i.i mokyklai netrūksta geriau- 
siu automobiliu irkitą prietaisu. 
Užtikriname tamistai, kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Enginoors, 1214-10 Jackson Ulvd. 
(Ine.) 

Išgydė do Patrukymą. 
Aš buvau bjauriai patrukęs bekeliant sk Ty- 

nė koletas metų atgal. Daktarai sakė, kad vie- 
nitėle mano viltis pagijimui, tai — opera- 
cija. Trusai man -u-pagi •Ibėjo. Galutlnnal aš 
sugriebiau k:j tokio kas mane visišltat iš- 
gydė. Daug metų praslinko, o patrūkimas 
nesugrįžo, nors dirbau sunkų darb.j kaipo 
karpenteris. Neturėjau jokios operacijos, ne- 

sugaišinau jokio laiko, neturėjau nesmagu- 

mų. Ai neturiu nieko pardavimui, bet suteik- 
iu pilnas inofnnacijas kaip tu gali rasti 

jdlna išgydymu, be operacijom Jeigu tu rasvsi 
man, Eugene M. Pu"en, Carpenter 660 K. 
Mnrccllus Avo., Manns<p:an, N. J. '"elik 
Iškirpk šj j ramšima ir parodyk jj kitiems 
kurie yra patrukę, — tu gali išgelbėti gy- 
v-sti arba bent sustabdyti kančias patrūkimo 
ir rūpestis. Ir pavojus operacijos. 

Plione Drover 7027 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARAS 

\ OPTIKAS 
p Egzaminuoja akis 
*$ir priskiria akinius 

Didelis sandelis visokiu aultso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso 
sidabro daistus. Kainos žemiausios. 

33C3 £0. MORGAN STRF.ET 

Ant Pardavimo 
300 sėdynių TEATRAS, labai pigiai. Uždarbio 
neša $100. į savaitę. Parsiduoda iš priežasties 
išvažiavimas saviniinko i Europą. Kreipkitės po 
No. 29 So. La Salle St., Room 336, arba vaka- 
rais po No. 3343 S. Lowe A ve. ir klauskitės 
ŠUKALSKIO. 

DRAUGAS NELAIMĖJE!. 
Mi iuicvlnl, marini kai. oudojnl, fi! rib * iv vim J uii miliukui, tiiiliimU \ iauj ir lnuh ■, y ta am/.ini dritiiį.*. j 
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F. AD. RICHYcR & CO., 74-80 Washington St., New York, N. Y4 

MĘS žinome, jog JUS žinote, kad duo 
na—gera duona—yra neatbūtina dalis prie 
kiekvieno valgio. 

Juo daugiaus apstinga duona yra, juo 
skanesni ji yrp.—juo geresne sveikata jusų 
šeimynos bus, nes daugiau duonos bus su- 

valgyta. Duonos valgydotojai visuomet tu- 
ri kuogeriausius vidurius, kuogeriausią svei 
katą. Reikalauk savo groserninko 

Hlf H&15I lilIP 
Šimtai tūkstančių valgo tą duoną su 

kiekvienu valgiu ir mėgsta ją. Ji yra labai 
patenkinanti ir išdirba skonį pageidaujanti daugiau. Pirkite ją ir vartokite liuosai. 
Jus j vaikai mėgs ją, jus pačios mėgsite ir 
jusų vyrams labai patiks jos skonis. 
Kiekvienas groserninkas užlaiko BUTTER- 
NUTBREAD. Reikalauk savo groserninko 

BUTTER-NUT BREAD 
Kepama švariausioj kepykloj vaistr >j. 

SCHULZE BUKiHu 6DMPANY 
.VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskito sa- li vo groserninko, kokiu budu jus galite uždirbti 

$50.00 arba vieną iš šimto mažesniu sumų savo 
liuosame laike. Lengvas ir malonus darbas. Jei- 
gu kartais atsitiktu ginčai dėl kokios nors sumos, 
ta pati suma bus išmokėta visiems ginčijantiems 
dėl tos sumos .skubėk ir šiądien pat nueik pas ? savo grosernink.» — juo greičiau, tuo geriau, šis 
kontestas pasibaigs Gegužio t-mą. 
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Lietuvių Memorandumas. 
Po daugelio trukdymų, po ilgo laukimo 

pagalios pasirodė iš spaudos ilgai rengia- 
mas anglų kalboje Lietuvių Memorandu- 
mas, kuriame išdėstoma visos priežastis, 
kodėl Lietuvai privalo buti suteikta pilna 
neprigulmybė ir koki privalo buti tos ne- 

prigulmingos Lietuvos rubežiai. Memoran- 
dumas yra užvardintas angliškai "mdepen- 
dence for the Lithuanian Natinn" (Nepri- 
gulmybė Lietuvių Tautai) ir yra sudėtinas 
darbas Tamo Noraus (Naruševičiaus) ir 
J. Žiliaus (Žilinsko). 

Autoriai savo darbą atliko ytin rū- 

pesningai ir pašventė jam nemanai laiko ir 
už tai jiems privalo buti didelis lietuvių 
ačiu. 

Gaila, kad tokio paties ačiu negalima 
pasakyti šio memorandumo leidejamas, Lie 
tuvių Taryboms. Ir negalima todėl, kad 
ios šio veikalo redagavimą, t.y. anglų kal- 
bos išlyginimą, nušlifavimą etc. turėjo pa- 
vesti tūlam žymiam amerikonui, bet tas ne- 

buvo padalyta. Prie memorandumo pa- 
daryta p. George Curtis Peck'o įžanga, 
kurioj, tarp kit-ko, yra tiesiog ir pasaky- 
ta, kad "teisybės, šiame \eikale esančios, 
gali buti laikais šiurkščiai išreikštos (erude- 
ly stated)." 

Tai vra bega!o pigus komplimentas 
leidėjams. 

Ateinančiuose "Lietuvos" numeriuose 
msę pradėsime jį leisti lietuvių vertime. 

"Ner byro, nebus ir darbo!"... 
Kuomet nutarta pataisyti šios šalies: 

konstituciją iv užginti svaiginančių gėrimu 
dirbimą ir vartojimą visose Suv. Valstijose, 
pasigirdo navatnų balsų. / 

Štai nekuriose vietose, Rytinėse Ame- 
rikos Valstijose, nekuriu dirbtuvių darbi- 
ninkai'nutarė sukelti streiką, jeigu svaiga- 
lai busią panaikinti. "Nėr byro, nebus ii 
darbo!"...—sušuko jie, ir agitacija eina už 

tai, kad tokį patį obalsį priimtų ir kitų 
miestų darbininkai. 

Tai yra navatnas apsireiškimas. -Tis 
tiktai parodo, kaip lengva yra nekuriuos 
žmones suvadžioti ir už nosies vadžioti. 
Darbininkai tris syk pirmiaus pagalvos, ne 

gu tokio obalsio tversią ir dėlei jo streiku 
kelti panorės. Pirm negu jie tai darys, 
jie turėtų pagalvoti apie pora dalykų. 

Pirmiausiai jie turėtu pagaivoti apie 
tai, kas juos prie tonio streiko kursto. At- 
sakymas bus lengvas: tie, kuriems tas nau- 

dinga; gi "byro" ir degtinės naudingumai 
yra ne kam kitam, kaip tik bravorams ii 
saliunininkams. Bet kas bravorams ir sa- 

liunams yra naudinga, tas dar toli-gražu 
nėra naudinga darbininkams,—ptpenč, tas 
visuomet yra jiems blėdinga. 

Jie kursto, platina ir remia tokius 
obalsius,—ir kas Įdomiausia, tai tas, kad 
tam jie panaudoja garsini skambančias 
frazes: girdi, gindami "byrą," "baltakę," 
ir U., jie gina "ypatos laisvę"—iaisvę, su- 

prantat? Laisvę žmogui nusilakti... 
Ja", to vieno užtektų, kad darbininkai, 

žinodami, kas stovi tokių obalsių užpaka- 

'lyj, atsisuktų.nuo jų ir mestų šalin tą kvai- 
lą obalsį "Nėr byro, nebus ir darbo/' 

Bet, sakysim, jie to nesuprastų, arba 
to nepaisytų ir clėlei to, kad jie negaus 
"byro," jie apskelbtų streiką. Kas tuomet 
iš to išeitų? Kas tuomet nuo to laimėtų? 

Tikrai, .s to niekas neišeitų, ir tikrai 
nuo to darbininkai nelaimėtų. 

Visųpirmi?usiai, visuomenė tokiam 
kvailam strekiū neužjaustų, jo nepalai- 
kytų,—o be visuomenės užjautimo ir pa- 
ramos. dar nei vienas streikas nebuvo lai- 
mėtas. Antra vertus, darbdaviai pasigautų 
Aitą progą diskreditavimui darbininkų ir 
numušimui jiems algų. Daugelis darbda- 
vių dabai', po karės, tik lauKia ir jieško 
progų, kaip galima butų darbininkams al- 
gas sumažinti. Jie i-e:abai drįsta tai pa- 
daryti dabar, be tam tikros priežasties. 
Tokio kvailo streiko apskelbimas—priešais 
Suv. Valstijų Konstituciją ir dargi jo^ nau- 

jausio priedo sulaužymui,—kaip sykis duo- 
lu darbdaviams progą. 

Todėl butų visai nestebėtina, kad 
apart bravorų ir saliunų, darbininkus prie 
tokių streikų už "byrą" kurstytų ir nusam- 

dyti nekuriu darbdavių agentai. 
Darbininkai, todėl, privalo buti atsar- 

gus. Jie tokiais bus. Ir kvailas obalsisi 
"Nėr byro, nebus ir darbo," vos gimęs, 
bus ir kapan palaidotas. 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius 

AR BUVO PRISAKYMAS SULAIKYTI 
KOVĄ? 

Pan Seyda, narys Wydzialu Narodo 
wego,—vyriausio lenkų komiteto Paryžiuj, 
—praneša, tarp kit-ko, amerikoniškiems 
lenkų laikraščiams, kaip tas p° duota lenkų 
laikraštyj Narod Polski vasario 26 d., se- 
kančiai : 

"Lenkų armija Galicijoj gavo nuo 

francuzų 20 vagonų amunicijos. Lem- 
bergas priešinasi toiiaus. šiaurine uk- 
rajinecių armija atremta." 
Lenkų armija Galicijoj kovoja su ru- 

binais, norėdama sau pasisavinti rusinais 
apgyventą ir jiems priklausančią Galicijos 
lali Francuzai siunčia tai lenkų armijai 

c municiįą. Išvados nėra reikalo daryti— 
ji aiški ir be to. 

"LENKAI NIEKAD NEPAMIRŠ." 
"[Lenkijos] Premicras Igancy Jan 

Padarewski perstatė [lenkų] seimui dalykų 
stovį šalyje ii pareikalavo užsitikėjimo bal 
ro savo ministerijai. 

"Premieras Padarevvski' ilgesnėj, pil- 
noj patriotizmo prakalboj užreiškė, kad 
salis reikalauja didelės armijos ir privers- 
tino kareiviavimo, idant kovoti su bolše- 
izmu. Tol'aus reik padarytį pastangas, 
dant pakelti darbininkų gerbūvį ir duoti 

jiems geresnius namus. Visi lenkiškieji 
Jobivatėliai" privalo gauti lygias teises, o 
:odžio laisvė taipgi privalo buti užtikrinta. 

"Pan Padarevvski užreškė. kad Lėn- 
ąja niekados nepamirš, kad Ciešinas [Si- 
lezijoj] jai priklauso, o taip pat ir Vilnius. 
Lietuviai ir rusinai turės teisę vystymui sa- 
/o kalbos, papročių ii mokyklų." 

—Iš Narod Poiski, Chicago. Vasario 26 d. 1919 m. 
♦ * 

Padarewski, pribuvęs iš Francuzijos į Varšavą ir atsakinėdamas koruitetui, kuris 
jį priėmė, sausio 2 d. šių metų, tarp kit-ko, 
tarė: 

"Lenkų siekiai yra žinomi: suvie- 
nijimas lenkų žemių; viskas, kas yra 
lenkiška, privalo prigulėti Lenkijai. Norime ir galime turėti Lenkiją dide- 
lę, su locnu jūrių krantu, su Danzigu, Lembergu ir Vilnium." 

—IŠ Dziennik Zwi$zkowv, ChicagO Vasario 25 d. 1919 m. 
>> 

ĮKANDA LIETUVIUS. 
Nekurie amerikonai, jpač tie, kurie 

.ii:w laiku dėlei partijinių išrokavimų prie- šinasi Prezidentui Wiisonui, nepraleidžia 
orogos, idant jam "neįkanclus." Maiden 
vkws, Massachusetts valstijos laikraštukas, 
natom ai su tokiu pačiu tikslu kandžioja ^rezidentą, reikalaudamas neva kuogrei- jič.usio sugrąžinimo Amerikos kareivių- iš Si:ropos. Prie tos progos jis "įkaita" ir 
lietuvius, duodamas suprasti, kad jie nepri- /a o Amerikos^daug apeiti. Tą jis padaro sekančiu savo išsireiškimu: 

"Vyriausis musų armijų vadas, Woodrow Wilsori, žada išsesti Bostone. 
Lai jis atveža mums dieną sugrįžimo 
namo musų vaikinų ir lai jis tai pada- 
ro greit. Iš to bus daugiaus plojimų, 
negu iš visos puikios retorikos ir jo plia 
nų apie Lietuvius ir Sirijonus." 

—Iš News, Maiden, Mass. 
I Vasario 19 d. 1919 m. 

Prof. B. Žongalavičius. 

Bažnyčia ir Valstybe. 
(Pabaigą) 

Amerikos Jungtinių Vals- 
čių konstitucija jau 1789 m. 

Įrašė: valstybė nei įsako, nei 
užgina jokios religijos. Ka- 
talikų Bažnyčia, iki tol per- 
sekiota, liko atskirta nuo vai 
stybės, bet nekonfiskuota, 
neapiplėšta. Katalikas gali 
nesidėti į parapijos bei mo- 

kyklų sąjungą. Bet jeigu 
j yra prisidėjęs, privalo užsi- 

|mokėti paskirtą duoklę: A- 
merikos teismas privers siu 
pačių įstaigų įstatais (?) A- 
merikos vyriausybė įie bedie 

(vė; ji pripažįsta Dievą ir jo 
teises. Amerikoje atskyri- 
mas Bažnyčios nuo valsty- 
bės, separačija, išdygo iš 
laisvos amerikiečių dvasios 
ir yra tikra ir didelė religi- 
jos laisvė. 

Prancūzijoje vyriausybė 
1793 m., atskirdama Bažny- 
čią, konfiskavo jos turtus, 
pripildė kalėjimus dvasinin- 
kų. Tai buvo mirtis ar ver- 

gija tikybos laisvei ir krikš- 
čionybei. Francuzijos vyriąu 
sybė buvo bedievė, masonai. 
Ji tuomet pralaimCjo tą ti 
kybinę karę: Napoleonas 18 
01 m., sugrąžino religiją ir 
Bažnyčią. 

Belgijos konstitucija 1830 
m. taip pat pripažino visas 
bažnyčias ir tikybas laisvas.1 
Jokios nėra valstybinės reli- 
gijos. Valstybė į religijas! 
nesikiša n* jokių teisių sau i 
nereikalauja. Tačiau, kad i 
dvasininkai tenkina piliečių 
reikalus,' valstybė moka 
jiems algas ir kunigus atlei- 
džia nuo karės pareigų. 

Japonijoje valstybė nuo | 
1899 m. nebepripažjsta jo- 
kios savo (40) sektos, jo- 
kios iv protestantų (36). Jo- 
kiai kunigijai nieko nemo- 
ka. Bažnyčias statos ir lai- 
kos bažnytinės sąjungos. 
Pagonų kraštas, o pilnas lais 
vos dvasios. Jų separacija 
visai žmoniška. 

Prancūzijoje antrą kartą 
atskirta bažnyčia nuo val- 
stybės '1907 m. Bažnyčia 

ten negali turėti jokios nuo- 

savybės; ji nėra juridinis 
asmuo. Kas nori turėti mal- 
dos namų, turi sudaryti kul- 
to sąjungą iš vienų pasauli- 
ninkų. Joms vyriausybė nuo 

moja bažnyč: lV visus daik 
tus'. Francuza*, ~.Jsakę nuo 

visako ir nuo kulto sąjungų, 
susidarė parapijinės sąjun- 
gas. 

Matėme ketveriopą Baž- 
nyčios seperaciją nuo valsty 
bes. Tik Valstybė ir Bažny- 
čia negali visiškai persiskir- 
ti; valstybės piliečiai galvo- 
ja, gyvena, meldžiasi, vai- 
kus mokina tikėjimiškai. Jų 
mintis, jų gyvenimas yra 
valstybėje. Valtybė nuo- 

lat susitinka su ka- 
talikais. Tai ar šiaip ar taip, 
vis turi nustatyti naujus sa- 
vo santikius su tikyba. Ame- 
rikos separacija — laisvas, 
palankus valstybės- santykis 
su Bažnyčia. Belgijos sepa- 
racija — aktyviai palankus 
santykis valstybės su Baž- 
nyčia. Japonijos — neutra- 
lus santykis pagoniškos val- 
stybės su svetimomis jai ti- 
kybomis. Francuzų separa- 
cija — tai valstybės karės 
su Bažnyčia; ateizmo, bedie 
vybės kare su tikėjimu, val- 
stybės prievarta piliečio min 
čiai, sielai ir gyvenimui. Tą 
separaciją pasmerkia kiek- 

! vienas. sveikas protas, są- 
žinė ir pati Bažnyčia, 

j Tokia pat separacija įvy- 
ko ir Rusijoje sausio 22 d. 

šių mettų. Dekretas apie kon j 
iskavimą bažnytinių turtų 
neliečias tų tikybų, kurios 
neturi valstybės padovano- 
tų gerybių ir laikosi tik lab- 
darybe : senatikių, tad ir ka- 
talikų. Religijinės draugijos 
nėra juridinis asmuo ir ne- 

gali 
* turėti pašalpos nei iš 

valstybės, nei iš vielinių sa- 

vivaldybių. Visose mokyklo- 
se draudžiama mokyti reli- 
gijos. Katalikams ne netur- 
tas buvo sunkus: vargino ir 
baisu buvo del bažnyčios 
nelaisvės, kurią slėgė val- 
stybės vyriausybė. Kritus 
e? ratui buvo išreikalauta iš 
Laikinosios Vyriausybė, kad 
panaikintu visus įstatus, prie 
singus katalikų tikybai ir 
Bažnyčiai. 1917 m. geg. 5 d. 
arkivyskupo Roppo lupomis 
trumpai ir aiškiai buvo nu- 

statytas dalykas: išbrėžkite 
jusų įstatus apie katalikų 
Bažnyčią ir jusų instrukci- 
jas, o įrašykite keturis žo- 
džius: "Katalikų Bažnyčia 
turi autonomiją". Tik nesi- 
kiškite į mus, mes patįs su- 

sitvarkykime, tik nelaikyki- 
te musų supančioję. Persi- 

Į skirkime laisvi ir bus taika. 
Męs nieko negeidžiame ju 
su, ir iš jusų, ttik atiduokite 
kas musų, bent tuos 578 
tukstančius, kuriuos išmoka- 
te kasmet palūkanų nuo už- 
griobtų Bažnyčios turtų, ar- 

ba 15 mil. 450 tūkstančių 
kapitalo kuriuo anuo laiku 
jus įvertinote, pasisavinda- 
mi visos Ptusijos katalikų tur 
tą. Liepos 26 d. 1917 m. bu- 
vo gauta kuone autonomi- 
ja. Kerenskio vyriausybė ne" 

bepildo, kas buvo suderėta. 
Katalikų Bažnyčia ir toliau 
gyvena liaudies labdary- 
be. 

Bolševikų sudarytoji Baž- 
nyčios separacija nuo val- 
stybės atima iš Bažnyčios 
visas teises, kas teismo pa- 
daroma žmogui tik už di- 
džiausias piktadarybes. Įsta 
tymų atmestas, jis nebe pi- 
lietis, tik, anot vokiečių, vo- 

gelfrei, — paukščių laisvės. 
Bolševikų dekretas apie "są- 
žinės laisvę" nori parašyti 
ant musų, ką pagonų Roma 
buvo parašiusi ant krikščio- 
nių: non licet vos esse — 

nevalia jums gyventi. 
(Iš "Lietuvos Aidas") 

Kap. Heintz. 
Vienas Amerikos aficie- 

rių, pargrįžusių iš Francuzi- 

įjos. 

Ką žmones sako. 
šiame skyriuje talpinsimo prisiųs- tas žmonių nuomones — daugiausiai 

apie bėgančius dienos klausimus. 
Straipsneliai privalo but Irumpi. Ito 
šytojas turi padėti po straipsniu sa_ 

i ;į, arba paduoti jį itedakcl- 
jos žiniai. 

Redakcija talpins jvairiau nuomo- 
nes, net jeigu kartais su iomis ir 
nesutiktų jeigu tik Jos bus tinkamai 
išreikštos. 

IR VIENAIP IR KITAIP 
NEGERAI. 

Nesenai visoje Amerikoje 
galima buvo gerti alučio ir deg- 
tisėles, kiek tiktai kas norėjo 
ir kiek tiktai kas išteko pinigė- 
lių. Tuomet visi iš visų kampų 
šaukė. Šaul\ prakalbininka'. 
nuo pagrindų, kad net langai 
barškėjo. Šaukė kunigai baž- 
nyčiose, kad net sienos drebėjo, 
laikraštininkai rašė, kad net 

popiera braškėje. Ir kasgi ne- 

buvo svaiginančių gėrimų prie- 
šu? Visi! 

Toje batalijoje prieš svagi- 
nančius gėrimus tik ir girdėjo 
si balsai: 

Alkoholis žudo* šeimyną, 
žudo dorą! 

Alkoholis naikina žmonių 
sveikatą! 

Alkoholis žudo kūdikius ir 
veda žmoniją į degenaraciją! 

Alkoholis yra priežastimi 
muštinių, peštynių, kolionių, 
žudysčių. 

Alkoholis atima merginom? 
mergystę, o jaunikaičius įveda 
i paleistuvysčių namus. 

Alkoholis — vienu žodžiu 
— vra tikras velnio išradimas, 
nragaro skystimas išmislytas 
įmonėms ant pražūties. 
Sena romėnų patarlė sako, kad 
žmonių balsas — Dievo balsas. 
Per šimtus ir tukstančius metų 
šaukė žmonija prieš tą savo 

didžiausią priešą alkoholi, 
ir tik pagaliaus Dievas, jų 
šauksmo išklausė ir pagaliaus 
leido padaryti įstatymus, kurie 
išveja alkoholį iš Šios šalies. 

Sujudo Kolumbo surastos 
žemės gyventojai. Nebus juk al 
koholiaus ir užstos šviesi blai- 
vybės dienelė, prasiblaivys ap- 
svaigimo. rukai. 

Visi atsiduso. Juk tai laimė- 
a didesnė pergalė negu, kad 

laimėta Francijos mušiu lau- 
kuose. Atsiduso' amerikiečiai 
ir jau rengėsi išsilsėti ant liau- 
ni, kad užmigti saldžiu perga- 
lės miegu. 

Bet nelaimė iš nelaimiu. Tos 
didžiausios pergalės nepripa- 
žįsta skurdžius darbininkas. 
Nepripažįsta tas pats skur- 

džius, kuris visa pasauli palai- 
ko. Jis sako: 

Kaip gi galima dirbti prie 
karšto pečiaus, kur virinasi ge- 
ležis. Jei gerti vandenį, tai juk 
gali viduriai pagesti. Čia rei- 
kia alučio. 

Kaip gi dirbti kur miškuose 
ant šalčio, jei žmogų nesušildy- 
tų vienas-kita* gurgšnis gaivi- 
nančios degtinės. 

Kaip gi dirbti nekuriose 
dirbtuvėse, kur nekokis kvapas, 
jei ta kvapą neperims alkoholis. 

Vienu žodižu, kaip gi apseiti 
be stiprių gėrimų. 

Ir šiądien daugelis darbiniu- 

kų unijų stoja prieš priverstiną 
blaivybę, stoja užtai, kad i ̂  s i 

gėrimas butų paliktas. Stoja 
los pačios unijos, kurios ka- 

riauja už darbininkų uždarbį, 
sveikatą ar vienu žodžiu u? jų 
gerbūvį. 

Štai New York Central Fc- 

Įder. Unija, susidedanti iŠ 200, 
000 darbininkų, nutarė iššaukti! 

•streiką, jei tik bus įvesta pri- 
verstina blaivybe. 

Vėl Nc\v Jersey darbininkai 
užreiškė, kad jie be alaus jokit: 
bildu negali apseiti. 

Pennsilvanijos anglekasiai ir 
gi bruzda prieš blaivybe. 

i Ir išeina tas, kad ?^r nespėjo 
griūti alkoholis, o jis jau vėl 
keliamas iš naujo. Dar nespėjo 
Įvykti blaivybė, o jau keliasi 
parblokštas alkoholis. Dar bu> 
smarkios imtinės tarp tų dvie- 
jų pajiegų, tarp alkoholiaus ir 
blaivybės. Prasidės kontraban- 
dos ir arštai, prasidės slapti 
varvini degtinės ir jų naikini- 
mas. 

Ar negeriau butų prieti p'*ie 
blaivybės ne prievartos keliu, 
bet per kulturą, mokyklas ir 

apšvietą? Šimtą kartų butų 
blaivybė geresnė, jei ji butų ne 

priverstina, bet iš liuosos žmo- 

nių valios. Žinoma gera blai- 
vybė ir iš prievartos, bet pati 
ta prievarta nėra gera. 

Ir taip — Amerika tampa 
blaiva Giedokime hyninus blai- 
vybei. Menkniekis, ką kas ten 

protestuoja, ką kas kelia alko- 
holį. 

Giedokim! Bet Bet ar 

istikro jau Amerika taps blai- 
va? Ar jau išnyks didžiausias 
žmonių neblaivumas ar apsvai- 
gimas; kuris vadinasi žmogaus 
piktumu, kerštu? Jei laimėta 
karė ir uždrausti gėrimai, aiy 
tad nebūtų laikas pradėti karę 
prieš visus kitus svaigalus: — 

pikti, kerštą, fanatizmą ir ki- 
tus panašius daiktus? 

Truputis laimėta, bet daug 
daug darbo dar priešakyje. 

Nevykęs Filosofas. 

JAPONAI MUŠASI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Vladivostokas, vasario 19 

(suvėlinta).—Japonų ir bol- 
ševikų kariumenės susitiko 
netoli Blagoviesčensko, A- 
muro gubernijoj. Japonų 
užmušta 2 aficieru ir 18 ka- 
reivių ir 20 sužeista. Bol- 
ševikų kariumenės toj vietoj 
yra į 3,000 kareivių. 

BOLŠEVIKAI IŽEIDE K. 
BREŠKOVSKA. 

Biston, Mass., vasario 25. 
Rusijos Revoliucijos Močiu- 
tė, senelė Koterina Breškov- 
ska, laikė prakalbą rusų kai 
boje. Pabaigus jai kalbą 
bolševikiški rusai sveikino 
Leniną ri Trockį, gi K. Breš-^ 
kovską išvadino kapitalistų 
kiiasos užtarėja. 

CLEMENCEAU LANKĖSI 
VERSAILLES. 

Paryžius, vasario 26 d. — 

Premieras jau gerokai pa- 
sveiko. šiądien daktarai lei 
do jam pasivažinėti, ir jis 
buvo nuvykęs Versaillen. 
Premiero automobilių lydė- 
jo policijos automobilius. 

CLEMENCEAU PRADEDA 
DIRBTI. 

Paryžius, vasario 27 d. — 

Premieras Clemen^oau jau 
pradeda po biskį dirbti, šią 
dien lankėsi kaėrs ministeri- 
joje ir užrubežinių reikalų 
ministerijoje ir abiejose vie- 
tose dalyvavo pasitarimuo- 
se; premieras atrodo ^ana 
gerai. 

JUOKAI 
Pradedant ateinančiu 

Panedeliu 

"LIETUVOS" 
dienraštyje bus talpinami ~ 

kai t?«m tikrame nuolatiniams 

skyriuje Tą musų naują Įve. 
dimą tikimės skaitytojai su- 

tiks ne juokais bet su links- 
mumu, Gyvenimas dabar toks 
tamprus, darbu visi užsiver- 
tę, kaip kad geras juokas tu- 

ri buti tuo balzamu, kuris vis- 
ką gaivina. 

Prašy/ume skaitytojų Į tai 
atkreipti domą. 



Ką Rašo Kiti Laikraščiai. 

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
3AL6AS APIE LIETUVIU 

Atstovybę taikos 
KONFERENCIJOJE. 

Jau kelintas mėnuo, kaip 
Amerikos lietuviai akis nu- 

kreipė Paryžiun į mųs tenai 
esančius atstovus. Bet nieko 
ten malonaus nematė, o vien 
tiktai vienų atstovų ken- 

kimą kitiems, kas žudė Lie- 
tuvos laisvės reikalą. Da- 
bar jau Paryžiun nuvyko pp. 
A. Valdemaras, Smetona ir 
kiti tikrieji Lietuvos įgalio 
tiniai ir visas veikimas su 

sitvarko. 

Vienok visgi žingeidu tas 
ka3 prisiėjo pergyventi. Dai 
ri ikišiol amerikiečiai neži- 
no tikrų žinių, kas ten dėjo-į 
si, juk sunku buvo sužino-1 
ti, nes susinėsimo kelias bu 
vo labai apsunkintas, kable- 
gramas ir laiškai šluba- 
vo. Pagaliaus net Lie- 
tuvos įgalioti atstovai ne- 

*&aitė reikalingu informuo 
'^amerikiečius. 
T 

Angli jos lietuviai yra ge 
resniame padėjime. Jie ar 

eiau Paryžiaus ir jiems at 
viresnis kelias. Ir jie paliu- 
dija tą, kad Paryžiuje dė- 
josi tie nemalonumai. Šia 
me klausimę Anglijos lietu 
vių laikraštis rašo: 

"Keisčiausi gandai mums 

ateina laiks nuo laiko iš 
Francuzijos ir Šveicarijos a- 

pie ten veikiančius musų di 
plomatus amatorius. Męs. 
velytumėm visai tų gandų 
nejudinti, bet publicistikos 
priedermė atsiliepti ir i.et 

prieš saviškiausius saviškiu 
užprotestuoti už tokius sa 

vų "diplomatų" žygius, ku- 
rie Lietuvą dabar skandin 
te skandino. Prie to nupei 
kimo kviečiame prisidėti vi 
są lietuvių špaudą: visi ko/ 
laikas sušukime protestu: 
pavojus Lietuvai, nuo saviš 
kių amatorių diplomatų! 
ginti yra atvykusių lietuvių 

Neva Lietuvos reikalus 
inteligentų burvs Paryžiuje;; 
jjbys butų gal netaip dide-; 
Ss; galėtų didesnis buti ir1 
praversti; tik vinas kriukis 
tame, kad tie visi diploma- 
tai siųsti ar patįs pasisiuntę, 
rinkti ar patįs išsirinkę, vis 
vien, tie visi musų diplomą-į 
tai veikia ir elgiasi visai ne \ 
diplomatiškai, kas tiesiai 
Lietuvai skandinimas — tai j 
kad tie diplomatai veikia 
kas sau, pakrikę, net vieni i 

prieš kitos. Tempia, kožnas j 
sau, kožnas ir veržiasi prie 
vadovavimo, kožnas, rodos, 
pasistatęs sau tikslu ne del 
Lietuvos reikalų'dirbti, o tik 
vieni kitiems perškadyti, vie 
ni prieš kitus "kovoti." Dau- 

giau vienybės, daugiau su- 

tarimo! Jei kožnas sau 

temps, jei nesutars—Lietu 
vai nepadės, bet užkenks. 

Ištikro žinom ir girdim, 
kad Lietuvos "agentai" Pa- 

ryžiuje blogai pinigais ap- 
rūpinti. Patįs jie reikalauja] 
iš visuomenės daugiau au- 

kų; bet jei toji visuomenė 
nuolat girdės, kad mūsų di- 

plomatai nesutaria, vieni 
jjrieš kitus kariauja tai au 

^u nebus. Visuomenė tars: 
tai jus šitaip? pabukit ver- 

čiau ant alkano pilvo, gal 
daugiau sensą )gysit ir ma- 

žiau laiko turėsit vieni ki- 
tiems "kilpasstatyti"; išmok 
site vienybės. 

Rodos musų žodžiai aš- 
trtis, skaudus, bet jug tai 
eina apie visą Lietuvos atei- 
tį, Lietuvos nauda ar pra- 

gaištį, apie didžiausi pavo- 
Męs nenorime be reika 

.o užsipulti nė ant vieno lie- 
tuvių veikėjo ar diplomato, 
išvien oficijalio ar amato- 
iaus. Velytumėm kožno nau 

ringus žygius paremti. Bet 
ožnas laikraštis tepabrėžia, 

.;ad už kvžną nediplomatiš- 
.d žygį savų veikėjų Fran 
juzijoj ar kitur rėksime ka- 
:aul! peiksime ir protestuo- 
sime, nes jei pasiėmė kas 
liplomato rolę lošti-telošia 
žmoniškai, priderančiai, ne 

vaikiškai ar (kaip sakoma) 
•bobiškai," su .liežuvavimais 
pirštų badymais vieni kitų, 
varinėjimais, užsibėginėji- 

.nais ir tt. 

Faktiškai dabar Fr^ncuzi- 
joj bei Šveicarijoj tiek 'at-j 
>covų" ir "dilomatų"-kiek 
ietuvių inteligentų. Kožnas 
nenori užsileisti kitiems, kož 
ias koks nors "centralis ko | 
.nitetas," koks nors "dele- 
gatas." Ir vietoj suėjus kru- 

[von ir pasitarus, vietoj kožną 
jficijalį žygi daryti bendrai, 
/ienodai, dabar veikdami 
.cas sau klaidina net svetim- 

| .aučių valdininkus. Šiandie 

j ;oks Lietuvos ''diplomatas" 
m didžiausiu portfeliu lan- 
aO francuzų, britų ar ameri- 
konų įstaigas, ministerijas, 
jtengiasi įsisprausti į ofisą, 
nartais pasiseka su svetim- 
taučių valdininkais "pasitar- 
ei" apie Lietuvos reikalus. 
3utų gerai. Bet vos tas "di- 
plomatas" afc isveikino su 

ivetimtaučių valdininkais, 
.aip į tą patį ofisą, su tokiu 

pat reikalu verpiasi kitas lie 
.avių diplomatas, vėl tokio 
;at rango "delegatas" i'1 tt. 

Č k'4 tas panas*i? Svetimtau- 
;ių valdininkai galvoja pas- 
kui: kiek gi tų Lietuvių yra 
>, 6 ar 10? Kokii| "neprigui 
mybės" lietuviai nori? Kele- 
iopas lietuvių 'oficijališkas' 

programas? Kiek ten bus 
Jentralių Komitetų, val- 
džių? .. 

Rodos, koi-nas ofi'-.ijaHs 
,ygis į valdini akus ar ofisą 
.urėtų buti tik vienodas, ne- 

itsikartoj'intis 3u mažais 
skirtumais. Programas visų 
jficijalis irgi vienas turėtų 
outi. Įvairus amatoriai lietu- 

sių diplomatai turėtų gana* 
progos ir laisvės kožnas at- 
ikirai veikti, bet jau tik sa- 

vo atsakomybe, ne oficija- 
liai, privatiškai. Ir labiausiai 
ne kitur (tai yra ne valdvie- 
ie3e ir ne tarp vaidininkų), 

■ tik francuzų ar anglų spau- 
Idoj, rašant į laikraščius). 
i 

Męs turim partijas, bet tik | 
naminiam reikalui, sau nei 

svetimtaučiams. Jiems męs! 
visi lietuviai, visi vienata. į 
Jug mums svetimtaučiai sa- j 
vo partijų neveža į Paryžiuj 
rodyti. Ar Wilsonas, ar Taft1 
ar Lansing, ar Lodge-kožnas 
bus tas pats mums—ameri- 
konas. Taip ii kožnam sve- 

timtaučiui turėtų buti tas 

pals: ar Yčas, ar Olšauskas,, 
ar Gabrys, ar Dovviatt, ar j 
dar kaip ten—kožnas tas; 
pats— lietuvis. Kodėl ben j 
cirarn reikalui, bendrai nau-, 
dai nedirbti išvien visiems:1 
Olšauskiui, Yčiui, Gabriui,1 
Dowiatt, Lubicz-Milašui, Pu 
rickui, Vilimui, Bartuškai,! 
Dabužiui ir daugybei kitų, 
deleguotų ar patįs save dele 

gavusių diplomatų amatorių 
ir is profesijos? Kodėl nesi 
vienyti? Visuomenei sunku 
nuteisti, kas kaltas vienybes 
ardyme, bet vyručiai diplo- 
matai, neišveskit visuome- 

plomatiškumu, nes gali tek- 
ti ir kaltam.ii* nekaltam! Pa- 
sisaugokit ! 

[iš "Iš. Draugo"] 

LIETUVA PO VOKIEČIU 
JUNGU. 

Iki šiol mes dar nežino-1 
me nieko tikro, kaip lietu-: 
viai gyveno po vokiečiu, Tie! 
sa, ateina laikraščiai iš Lie-I 
tuvos, bet juote mažai žinių 
apie lietuvio vargus, nes juk 
vokiečiams tenai viešpatau-| 
jan negalima buvo viską ra- j 
syti. Jei kas ir buvo leista 
rašyti, tai tik vokiečiams 
prielankioj šviesoj. Laikrcš-j 
eių išėjusių Lietuvoje po vo- i 
kiečių išsikraustimo dar mes 
neturime. Tokiu budu pasie- 
kiančios mus žinios apie lie 
tuvių tėvynėje gyvenimą y- 
ra nepilnos, vienpusiškos. 

Nesenai Anglijon pribuvo 
p. P. Vizboras. Jis buvo Lie 
tuvos ministerių Vilniuje 
valdininkas, o pirm karės 
jis Rygoje tarnavo valdžios 
pinigyno skyriuje. 

Anglijos lietuviai jį pasi- 
tiko su iškilme ir ką jis pa- 
pasakojo, žemiau paduoda 
me sulyg Anglijos lietuvių 
laikraščio "Išeivių Draugo". 

Kas p. Vizboro papasakota, 
Apie Lietuvos Gyvenimą To 

Prūsų.' % 

Kadangi pati kalba ilga 
ir visko negalim atminti, pri 
vedame gan trumpai svarbe 
snį turinį. * 

Lietuvą vokiečiai užėmė 
be musių arba, tarus teisin- 
giau, pc menkų susirėmimų. 
Mūšiai buvo vietomis tik, 
kur rusai pamėgino palaiky- 
ti frontą, apkasus ir apsigi- 
nimą. Rusai traukės po men 
ko spyrimosi ir kazokai va- 

rės gyventojus varu "Rusi- 
jon," jų turtą degino, naikir 
no; varė kazokai pirmiau- 
siai žydus (nes jų bijojos 
išdavimo), bet nenbrėjo pa- 
likti nei lietuvių. Lietuviai 
slapstės nuo kazokų kas kur 
išmanė ir Rusijon "bėgo" 
tik nenoromis, priversti; di- 
džiuma išsisuko ir atliko ant 
vietos. 

Vokiečiai, Lietuvą užėmė 
įvedė stiprią discipliną ar- 

ba aštrią drausmę su viso- 
kiomis pabaudomis, suvar- 

žymais ir tt. Visą Lietuvą, 
padalijo į apskričius arba 
krežius, kožnas pa valdžia 
Krieshauptman'o. Kožną 
kreizą dar padalino į kele- 
tą kreisamtų arba valsčių, 
po valdžia vokiško pristavo 
ir vietinių gyventojų storas- 
tų. Storasta—tai vokiško u- 

rėdninko Kreisamto pastum 
delis. 

Suvaržymai įvesta sunkus. 
Užginta be tam tikro vokie- 
čių leidimo važinėti iš vie- 
no kreizo j kitą; susirgo kas 
reikia daktaro—jei iš kito 

| kreizo—tai reikia pirmiau 
j leidimą gauti ten važiuoti. 
1 O leidimas gauti nevisad pi 
gu, priguli nuo hauptmano 
sauvalės. Kam tas suvaržy- 
mas? Kalbėtojas mano: 1. 
vokiečiai bijojo lietuvių su- 

kilimo ir perškadijo jų su- į 
j sivažinejimams — pasitari-' 
mams; 2. vokiečiai bijojo 
slapto maisto išyežiojimo, ir 
pardavinėjimo, norėjo per 
savo rankas visą leisti; 3. 
Norėjo prispausti kiek lietu- 
vius, kad tie matytų kas 
čion ponas. 

Rekvizicijos buvo sunkios 
ir skaitlingos. Surašė vokie- 
čiai visą žmonių turtą, nuo 

ūkio, miškų—iki paskiau- 
sios vištos; o sulik to ėmė, 
rekvizavo. Pavyzdžiui, nuo 

kožnos vištos ūkininkas tu- 

rėjo pristatyti vokiečiams 

po 3 kiaušinius į sąvaitę, 
nors gal višta nedėjo nė po 

j 1; jei ne—stropas, licitaci- 
I ja. Pieno ar sviesto saiką 
| reikdavo pristatyti per sto- 
rostą nuo kožnos karvės. 
Jei karvė atsisako pieną duo 
ti, vokiečiai ima tą karvę 
ant pakutos, palaiko patįs 
išmėginimui ar duoda ir 
kiek duoda pieno. O jei kas 
rekvizicijai nepristatydavo 
pas tą atvykę vokiečiai da- 
rydavo kratą. Kratos būda- 
vo savotiškos: imdavo vo 

kiečiai ką radę, susidėdavo 
į paties ūkininko vežimą ir 
išsiveždavo. Ūkininkai už- 
tai slėpdavo vežimus ar 

jcnt dalis vežimų po miš 
/,us ir tt. 

Lietuvių budo negera žy- 
mė: vieni kitus vokiečiams 
skunsclavo. Solidariškumo 
nebūdavo, patįs per tai nu- 

kensdavo. 
Vokiečiai pradžioj buvo 

mandagesni. Paskui- žiau- 
resni, ypač kuomet karė ė- 
mė nesisekti. Pradėjo visaip 
spausti ir kyšių laukti. Ky- 
šius išgaudavo visaip. Štai 
Kartą Kreishauptmanas lie- 
pė surekvizuoti kumeliukus. 
Tie suimta, bet be priekiu-1 
ros pradėjo dvėsti. Dabar 
arklių karnos nuo 500 r. iki 
5,000 už gerelp^n;. Ūkinin- 
kai savo kumelius galėjo cik 
"atpirkti". Pinigai įvesta sa 

votiški rubliai: ostai, popie-, 
riniai rubliai su parašu lie- 
tuvių, lenkų, latvių ir vokie 
čių kalba. 

Pasklidus pasaulyj obal-' 
siui "apsisprendimo teisė j 
kožnai tautai," mėgino ir ; 

Lietuva apsisprensti. Vii-! 
i niaus inteligentai ir kitų vio j ! tų veikėjai ėmė rūpintis- Lie 
jtuvos nepriklausomybe. Vo- 
[ kieeiams leidžiant sumanyta 
sušaukti "Seimą." Rods, at- 
stovų Seimui rinkti nebebu- 
vo galima del vokiškų su- 

varžymų. Atstovai nerinkta 
parliamentiškai, o tik žy- į 
mesnių veikėjų sąrašas ta- 
po vokiečiams priduotas ir 
jų užtvirtintas. Tie ir suva- 

žiavo Seiman, išviso 240 y- 
patų. Tie quasi-delegatai ir 
išrinko Lietuvos Tarybą iš 
20. Taryba pati išrinko pre- 
zidiumą iš 4 ypatų. 

Taryba nors vokiečių lei 
sta betgi stojo ant grynai 
tautiškų pamatų. Vokiečiai 

įveržė Tarybą, kad ji temp- 
tų Lietuvą prie unijos arba 
su prūsais, arba nors su Sak 
sonija. Taryba norėdama 
nuo vokiečių unijų atsikra- 
tyti, išrinko hercogą Urah, 
iš Lietuvos didkunigaikščio 
Gedimino gimiAės, suvokie- 
tejusj lietuvį į Lietuvos ka- 
ralius. Rods, galutinis žodis 
tame klausime palikta dėl 
Steigiamojo Seimo Atstovų. 
Karalius išrinkta su są- 
lyga: jei atstovai pripažins. 
Išrinkta karalius pasiliuosa- 
vimui nuo vokiečių antsisė- 
dimo su "unija." O vokie- 
čiai buvo jau uždarę lietu- 
vių laikraščius, visai uždrau 
dę leidimus duoti del važi- 
nėjimo i kitus kreizus ir tt. 

: Dokumentas apie Urah iš- 
j rinkimą įteikta Leopoldui, 
j didk. Bavarijos didikui ir 
vokiečių vyriausiam vadui i 
Rytuose. Kairiosios partijos 
protestavo prieš ■ žygį, bet 
vėliau prisidėjo prie vai 
džios, pamačiusios, kad pa- 
skutiniškas nustatymas koks 
Lietuvoje turi but valdymo, 
būdas, ar monarchija ar re-j 
spublika palikta steigiamam 
jam Seimui. 

Berlyne gavo lietuvių me 

morialą ir vokiečiai neva 

pripažino Lietuvos neprigul 
mybę ("Iš. Dr." plačiai apie 

u.S. 0?7iCi*w ̂ notio 

Fotografija Amerikos generolų, kuriems Francu zija suteike garbingu titu- 
lą. Jie dab^r skaitosi ko ruanduotojais Prancūzijos GARBES LEGIJONO. 

tai savo laiku rašė: vokiš- 
ka neprigulmybė bet... .be 
vokiečių sutikimo nė nosies 
nenusivalys), su savais ap- 
robavimais kas link kariu- 
menės, pinigų, komunikci- 

i jos ir muitų. Bet Urah išrin- 
kimą neužgyrė. 

Po ilgų derybų Taryba, 
kurios autoritetas pradėjo 
augti žymiai visur, pavedė 
p. Valdemarui sudaryti Lie- 
tuvos ministerijas. Pirmi mi 
nisteriai buvo: profes. Val- 
demaras, adv. Stašinskas, 
adv. Leonas, agr. Tūbelis, 
gener. Žukauskas ir tt. Pats 
p. Vizboras prie tų tapo 
Ministerių Tarybos reikalų 
vedėju. 

Lenkai labai priešinos ir 
reagavo. Pajuokdavo lietu- 
vių vėliavą su vyčiu: arklį 
ant stogo užkėlė, sakydavo; 
daužydavo langus, agituo- 
davo prieš. Net buvo sudarę 
savo priešingą "Tarybą" iš 
Baron Roppo, grafo Tiš- 
kaus ir kitų dvarininkų, ne-! 
va apsiginimui nuo bolševi- 
kų ir bolševizmo, bet ištikro 
prieš lietuvius ir už lenkus. 
Nors vokiečiai lenkų dvari- [ 
ninkus parėmė visgi, jų "Ta- j 
ryba" iširo. Lenkai pridir-1 
bo nemalonumų ir Vilniaus 
vyskupui Matulevičiui. Ka- 
pitulos kanauninkai lenkai 
nusiminė gavę vyskupą lie- 
tuvi. Vyskupas pasiuntė Ta- 
rybai žinią, kad Tarybosj 
lauks pas savęs. Pasiuntinys, 
lenkas nepranešė. Išėjo ne-, 

malonumas, nes Taryba ne-! 
galėjo pasveikinti per tai vy 
skupą. Visaip lenkai kaišio-' 
io kuolus i lietuviu ratus. i 

« 

Bolševikai, vokiečiams lei! 
džiant pradėjo rodytis Vil- 
niuje apie pusę gruodžio, 
1918 m. Vėliau visai isi- 
buvo Rygoj su reikalais ir 

įkraustė ten. P. Vizboras 
išvažiavo Vilniun bet ke- 
liams užsidarius pateko Lon 
donan. 

i "LIETUVOS" ŠERININ- 
KAI. 

Kurie esate persikrausto is 
savo senų gyvenimo vietų į 
naujas, prašome pranešti savo 

naujus antrašus. 
Sekančių šėrininkų norėtu* 

me gauti jų tikrus dabartinius 
antrašus: 

J. Andreliunas, 
2325 W. 23 St. Chicago 

A. Garmus, 1711 N. Asb 
land, Ave., J. Petraitis, 2028 
Canalp^'i- Avc., Skalandžiu- 
nas, 634/ įvia^land ave., P 
Zdankus, 3239 Emerald ave. 

\*isi iš Chicago. 
Vladas Jucius, nežinomas 

antrašas. 
Vladas Suma, nežinomas 

antrašas. 
Jonas Dambrauskas nežino 

inas antrašas. 
A. Burba, c-o Skodis ne- 

žinomas antrašas. 
Abam Buker, nežinomai 

antrašas. 
S. Jurša, nežinomas antra- 

šas. 

Laurinaitis, nežinomas ant- 
rašas. 

Pajieškau puseserės Stanislavso 
Dargaitės, ir pusbrolio, Pranciškaus 
Dargio, abu paeina iš Kauno reil., Siau 
liu apskr. Kuršėnų valsčiaus ir Lap- 
kasių dvaro. Keli metai atgal girdė- 
jau, kad gyvena Bostone. Labai meld-j žiu atsišaukti šiuo adresu: Antonina- 
Kalasauskaitė po vyru Antonina Ya-į 
cienė, 6600 Forman Ave., Cleveland. O.j 

Ant pardavimo: >\Ięs garsina- 
me tik bargenus. Ant dviejų lu 
bn su beizmentu mūrinis namas 
tlu f lėtai po šešis ruimus, su i 
maudynėmis, gazu ir toiletais.l 
Namas gerai pataisytas. Šviesa' 
iš abiejų pusių. Savininkas per 
sikėlė iš tos vietos Į kita, todėl 
parduos pigiai. Parnell Ave., 
netoli nuo 31. Kaina $4300.00. 
Dalį įmokėti, likusius ant mė- 
nesinių išmokėjimų pritaikant 
pirkėjo išgalėms. ltiNATIUS 
CIIAP & CO.,31 and \Vallace 
Sts. Exclusive Agents. 

Ž1A5TE3 5T5TEn 
Męs mokiname šj puikų, gerai 

apsimokanti amatą, j t:umpą lai- 
ką. Kirpikai yra labai reika- 
laujami. Vietos nepripildytos luu 
Ida. Ateik dien;}. ar vakare. 
Master Cutting School 

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

(Prieš City Hali) 

VALENTINE DEESSMA&iNG 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, desięaing 
dienomis ir vakarais dėl biznio ir 
namų. Paliudijimai išduodami ii vie> 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rašykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimu. 

SARA PATEK, Principal 
C205 S. Halstcd SU; 1&50 Wells St 
2407 W. Madison St., Chicag' 

EXTRA STORAGK PAR- 
DAVIMAS 

rakandu ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola su 

puikia pastatu, taipgi $12 vertės 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletį $150 tikros skuros 
seklyčios setų, kaip nauji, bus 
parduota už geriausią pasiūlymą. 
Atsiunčiama uždyka. Liberty Bon 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedč* 
.tomis iki 4 valandai. 

VVESTERN SCCRAGE 
2810 Harrison St. CHcago 

Lietuviškos Notos. 
j Visiems instrumentams ir dainavi- 
I mui; S lekcijos notų; išsimokinimas 
be mokytojo. Naujos dainos ant 4-ri\i 
balsų. Knyga $1.50, parduodu už 'ti. 
Tuzinais cnt karto imant už pusę pre- 
kės. 

G. A. BARONAS 
Box 501—774 McKces P.ocks, Pa. 

I 

Pajieškau Antano Tarabil- 
dos, Jočiunų kaimo, Vilkmer- 
gės apskričio. Gyveno Chicago- 
je, ant To\vn of Lake. Jis pats 
ar kas apie ji žino, teiksis at- 
sišaukti šiuo adresu: Mikas 
Tarabilda, 51 S. Prairie St., 
Batavia 111. 

NUO SEKANČIO PANEDĖLIO KOVO 3 d. 

PRADĖS EITI 

K 

NAUJAS DVJEJŲ VEIKSMIŲ SCENIŠKAS VAIZDELIS 
KURI, 

PO VADOVYSTE p. ST. ŠIMKAUS 
STATYS "BIRUTĖ" KOVO 16, CHICAGOJE 
PIRMIAUS PASISKAITYKIT, O PASKUI PASIŽIŪRĖKIT! 



VIETINES ŽINIOS 
KONFERENCIJA SEIMO 

REIKALE. 
Nuspręsta sušaukti Chica 

gos ir apielinkės draugijų 
atstovų konferenciją. Šį su 

manymą remia ir draugys- 
čių sąryšiai. 

Konferencija įvyks nedė- 
lioj, kovo 2 d., S vai. vak., 
Wodmano svetainėj, kamD. 
33čios ir Lime gatvių (i.nti 
So. Halsted st. karą iki 33 
ciai,- ir eiti 1 bloką į vaka- 
rus). 

Konferencijon kviečiami 
visų Chicagos ir apielinkės 
draugijų ir kuopų atstovai 
ar valdybos. Kiekvienas 
dalyvaująs konferencijoj, 
malonės priduoti ant kor 
čiukės savo vardą, pavardę, 
adresą ir kokios draugijos 
yra atstovu bei valdybos na- 
riu. 

Organizatyvis Komitetas 

TAUTOS FONDO SKY 
RIUS REIKALAUJA 

SEIMO. 

Pereitą utarninką vietinis 
39ta3 Skyrius Tautos Fondo, 
turintis apie 800 narių, turė- 
jo savo ekstra susirinkimą 
Šv. Kryžiaus parapijinėj sve 

tainėj, ant Town of Lake. 
Susirinkime galėjo daly- 

vauti apie koki 300 narių. 
Susirinkimo tikslu buvo pa- 
žiūrėti, ką žmonės mano: ar 

reikia Visuotino Seimo, ar 

ne? 
Prieš seimą kalbėjo vieti- 

nis kunigas Mikšis, kuris nu 

rodinėjo žmonėms, kad Sei- 
mas esą yra sumanytas tau- 
tininkų, "laisvamanių" ir jie 
remia, tai katalikai, sakė jis, 
neprivalo remti to, ką, gir- 
di, "bedieviai" sumano ir 
remia. 

Bet susirinkusieji katali- 
kai, matyt, buvo kitokios 
nuomonės, nes kucmet prį- 
ejo prie balsavimo, tai už 
Seimo reikalingumą pakėlė 
rankas visa svetaihS kaip 
miškas, o prieš Seimo šauki- 
amą balsavo tik pats kun. 
Mikšis, kuris iš 300 žmonių 
rado tik apie tuziną savo 

t pritarėjų. 
I£ to galima butų manyti, 

kad ne tik vieni "bedieviai" 
Seimo reikalauja. Jo rei 
kalauja taipgi ir katalikai 
žmonės, o tiktai jų nekurie 
vadai mėgina svao žmonių j 
prifi to Seimo neprileisti. 

Susirinkimas išrinko tam 
tikrą komisiją, kuri turi su- 

tvarkyti rezoliuciją ir nu- 

siųsti ją Taryboms ir laik- 
čiams. 

Beje, susirinkimas taipgi 
nutarė, kad Seimas butų šau 
kiamas Chicagoje. S. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Reikalauja Seimo. 
Draugija po vardu ''(Įvar- 

dija Didžio Lietuvos Kuni- 
gaikščio Vytauto 23-ėia diena 
vasario turėjo savo susirinki- 
mą vielinėje parapijinėje sve- 

tainėje. Atstovai draugijos, 
kurie dalyvauja prie vietinių 
()rg'anizacijų Susi vieni jmo, 
išdavė susirinkimui raportus. 
Jie pranešė, kad susivienijimas 
rengia statyti svetainę ir rūpi- 
nasi kitais reikalais, kaip, pa- 
vyzdžiui Šaukimu Amerikos, 
Lietuviu Visuotino Seimo. 

Susivienijimas vienbalsiai 
nutarė, kad Seimas yra labai 
reikalingas ir turi Imti kuo- 
greičiausia sušauktas. 

Toliau,s, svarstant Visokius 
dalykus, užsiminta ir apie laik- 
raščius, kurie niusų reikalams 
yra prilankesni. Diduma bal- 
sų nutarė, kad "Lietuva" Dien- 
raštis yra tinkamiausias iš vi- 
sti kitu laikraščių ir likosi nu- 

tarta, kad Gvardija Didžio 
Lietuves Kunigaikščio nupirk- 
tų kelis "Lietuvos" Dienraščio 
Šerus. Susirinkimas vienbal- 
siai nutarė nupirkti 5 serus u/ 

S50. Tam dalykui atlikti tap > 

išrinkti du vyrai p. Antanas 
Kareiva ir p. Juozapas Lietu- 
kas. 

Malonu yra matyti, kad lie- 
tuviai matydami spaudos ga- 
linguma pradeda ja remti. 

Vietoje praleisti brangų laiką 
ir pinigus smuklėse, taip kaip 
jie pirmiau darydavo, dabar 
imasi už skaitymo, nes jie ži- 

A. Pocius, pianistai 
■į šiądien Chicagoje ir rytoj 
Cicero bus koncertai, kuriuo 
;e dalyvauja žymus lietuvių 
dainininkas, p. A. Sodeika, 
š Scranton, Pa., p-ia O. 
3ociene, p as A. Pocius ir 
įtitos spėkos. 

Koncertas atsibus 28 d. 
'asario šv. Jurgio parapijos 
;vet., ant Bridgeporto, o ry- 
'oj, kovo 1 d. Cicero Šv. An- 
ano svetainėje. 

Šie koncertai, tai ištikro 

tikros lietuviškos dailės ga-1 
balėliai, mesti musų visuo- 
menėn. Amerikoje mažai 
yra geresnių išpildytojų mu- 

zikališkų veikalų, kaip p.! 
Sodeika ir Pociai. 

Šiądien vakare visi bridge 
portiečiai privalėtų atsilan- 
kyti ir išgirsti tuos daininin- 
kus, o ypačiai p. A. Sodei- 
ką dar negirdėtą chicagie- 

Įčiams, visi privalėtų pasi- 
naudoti taja reta proga. 

no, kad tuonii gali daug pasi-i 
naudoti. 

Taigi visi lietuviai imkimės 
prie darbo, skaitykime laik- | 
raščius ir knygas, nes tai yral 
naudingiausias mūsų dvasiai 
maistas. 

A-K. į 

KAREIVUOS REIKALAIS 
Vasraio 28tą dieną, lygiai 

8tą valandą vakare, M. Mel 
dažio mažoje svetainėj, prie 
2242 W. 23čias Place, įvyks 
lavinimas ir miklinimas visų 
Chicagos Lietuvių Pirmojo 
Pulko "seržantų" ir "korpo- 
ralų;." Bus mokinimas lie- 
tuviškos komandos, užtai vi 
si privalo paskirtame laike 
buti vietoje. Valdyba. 

ŽYMUS KONCERTAS. 

Vasario 26 dieną, M. Mel 
dažio svetainėj, įvyko mušu 

žymesniųjų dainininkų ir 
muzikų koncertas. Progra- 
me dalyvavo: p. A. Sodei- 
ka iš Scrantono, p-ni Ona 
Pocienė ir p. A. Pocius. 

Programą pradėjo su 
Amerikonišku hymnu, toliau 
sekė lietuviškos ir ameriko- 
niškos dainos. 

P-s A. Sodeika tikrai pub 
liką užganėdino savo gražiu į 
ir gerai išlavintu balsu. 
Griausmingais plojimais pu 
blika tris, ar keturis kartus 
iššaukė dainininką ant sce- 

nos. 

Ponia Ona Pocienė ir p. 
A. Pocius y ar jau nuo se- 

nai chicagiečiams yra žino- 
mi. Jiedu ir šiame koncer- 
te didžiai publiką palinksmi 
no. 

Koncertas užsibaigė Lie- 
tuvos hymnu. 

Westsidietis. 

VAKARĖLIS KAREI 
VIAMS. 

"Birutės" Draugija visa- 
dos atsimena apie savo na- 

rius. Kuomet Dėdė Šamas 
pašaukė Amerikos jaunimą 
sau į pagelbą, idant supliek- 
ti vokišką militarizmą, tai 
daugelis ir musų birutiečių 
paskubėjo keliauti Į kariu- 
menę. Daugelis jų atsidūrė 
anapos "balos" ir ten, kaip 
jau žinome, iškėlė gerą "puo 
tą" kaizeriui. 

Likusieji gi čia ant vietos 
savo draugų neužmiršdavo, 
[išlydint juos j kariumenę, 
visados surengdavo jiems iš 
leistuves ir įteikdavo dova- 
nas ant tiek, ant kiek tai 
galima buvo ant greitųjų 

! padalyti. 
Dabar gi, daugeliui grįžu- j 

siu rengia vėl vakarėlį su- 

: lauktuvių, kuris įvyks suba- 

| toje, kovo 1 d., 8tą valandą 
i vakare, "Birutės" svetainėj, 
prie 3249 S. Morgan gat- 
vės, prie "Lietuvos" Dien 
raščio. 

Yra kviečiami visi "Biru 
tės" draugai ir rėmėjai at- 
silankyti. S. Kvietka. 

SLA. II-RO APSKRIČIO 
KUOPŲ DOMAI. 

Kuopos prigulinčios, prie 
antro Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos Apskričio, taip gi ir 

! norinčios prigulėti, malonės iš- 
rinkti atstovus Į susivažiavi- 

mą, kuris įvyks nedėldienyjc. 
kovo 23-čią dieną 1-mą valan- 

dą po pietų "Birutės" svetai- 
nėje, prie 3249 So. Morgan 

gatvės, prie pat "Lietuvos" 
Dienraščio Redakcijos, Chica- 
go, 111. 

Butų geistina, kad kuopos 
išrinktų veiklesnius narius su- 

sivažiaviman, arba kuopų val- 
dybas. 

S. Kvietkauskas, 
Tl-ro S. L. A. Apskričio Sekr. 

TEATRAS IR BALIUS. 

Stil)atoje, kovo 1-mą diena 
M. Meldažio svetainėje, prie 
2242-44 VVest 23rd" Place 
Įvyks teatras ir balins, ren- 

giamas spėkomis Chicagos 
Progresyvių Draugijų Susi- 
vienijmo susidedančių iš se- 

kančių Draugijų: D. L. K. 
Keistučio, L. J. Dainos My- 
lėtojų, Brolių ir Seserų Ame- 
rikoje ir Jaunų Vyrų L. I). i'* 
P. Kliubo. 

Statoma scenoje vieno veik- 
smo komedija po vardu "Con- 
silium Facultatis." Programą 
išpildys Keistučio dramos sky 
rius ir choras. ]>us deklama-i 
ei jos, dainos ir kili pamargi-i 
nimai. 

Svetainė atsidarys ():30 vai. 
vakare, programas prasidės, 
lygiai 7:30. Įžanga su karės 
taksais 35 c., 40c ir 50c ypa- 
tai. 

'Komitetas, j 

DVI MERGINOS PAEME 
PLĖŠIKĄ. 

[Tikrenybė Komedijos for- 
moję], 

I 'cikiančios y pa tos. 
Marie llenkle, telefonistė. 

Louis Guinn, aktorka be darbo 
Carrie J. Mildreth, savinin- 

kas hotelio. 
George 1 lellman, policistas. 
J\I r. XYX, negras plėšikas. 
\ ieta: Groveland Park bu- 

telis. 
Kortina pakilo 10 valanda" 

subatos rytą. Scena: mergini] 
kambarys liotelyje. Miss Hen- 
kle ir Mūs (iuinn miega lovo- 
je. Abidvi jos sapnuoja apie 
gražius aficierius, naujas skry- 
bėlės, drabužius ir ,. t. ir t. t. 

Duris kambario pamažėli atsi- 
daro ir ant galti pirštų įeiną į 
kambarį plėšikas Mr. XYZ. ir 

pradeda graibytis po merginu 
kambarį. 

Tarnui neskambino. 
— Kas čia?—suriko viena 

mergina, atsisėdus lovoje. 
— Ar jus nešauket tarno 

vaikyno?—paklausė Mr. X YZ. 
— Ne, aš nešaukiau. Ka tu 

čia darai musu kambaryje?— 
paklausė mergina. 

— Kelkis Louise! Čia yra 
vyras musų kambaryje—pn- 
sakė Marie savo draugei. 

— Ko jis nori?—paklausė1 
Louise. 

— Jis sako, kad mudvi šaa- 
įkėva tarno, bet aš nešaukiau. 
Ar tu nešaukei ? Gal tu miego 
vaikščiojei? 

— Na, kas čia, nei aš šau- 
kiau jo to nei aš miege 
vaikščiojau... Išvyki va ji iš 

čia. 
— Šiur!—atsakė Marie. 

\cskis lauk!—tarė ji plėšikui. 
Negras artinasi prie duriu, 

merginos šoka iš lovos ir greit 
apsivelka "kimonomis"—ir ve- 

jasi negrą į koridorių. Čia plė- 
šikas teisinasi, kad jį kas šau- 
kęs ir esą ne jo kaltė, kad ji 
paskaitė plėšikų. 

— Aš eisiu į ofisą ir prane- 
šiu. kad nieks jo nešaukia. 

— Čia yra kas tai nepapra- 
sto—sakė Marie. 

— Vvkimės jj žemyn. 
Taip ir padarė, bet negras 

išbėgo per užpakalines duris, 
kurios vedė į kiemą. Čia ne- 

gras ir pakliuvo i slastus. 
Mrs. Carrie J. Hildreth pa- 

sakė, kad merginų kambario 
skambutis neskambėjęs ir 
nieks nieko iš jų kambario ne- 

šaukė. 
Tuojaus pašaukė policistn 

George Hellman. Policistas, 
nuėjęs į kiemą, po imtynių su 

negru, atgabeno plėšiką i ho- 
telio ofisą. 

— Kaip aš išeisiu iš kalėji- 
mo, aš tave užmušiu—pasakė 

| negras vienai merginai. 
— Nebijok V—sakė Hell- 

man. 
— Praeis ilgas laikas iki jis 

išeis iš kalėjimo. Jo senai rei- 
kalauja už (langelį prasižengi 
11111, plėšiniu, ir jis turės dabar 
ilgą kelionę atlikti. 

Panelės llenkle ir Gilinu al- 
gai ntivėjo i lovą mėgot i. 

TABAKAS PABRANGS. 
Vyriausi tabako išdirbėjai 

pranešė, kad kainos ant ta 
bako tuoj aus bus pakeltos. 
Priežastim pabrangimo yra 
naujas Įstatymas, priverčiau 

įtis mokesčius mokėti už ta 
| baką. 
I Naujos kainos bus Įvestos 
ant tabako Chicagoje fšioje 
subatoje. 

Leitenantas Fepets, lietu- 
vi? advokatas, pirmiaus dir- 
busia sykiu su advokatu J. 
A. Ambrosium, ir pernai pa- 
što,iusis liuosnoriu kariume- 
nen, dabar vėl sugrįžo į ci- 
vili gyvenimą ir užsiims ad- 
vokatyste sykiu su advokatu 
Ambrosium. 
Leitenantas Pepets tuląlai 

i ką buvo Floridoj, vėliaus j tapo perkeltas Į Washinp* 
toną į Finansų skyrių Karės 
Departamente. 

* ♦ 

Advokatas Juozas Ambro 
sius, laikantis savo ofisą 
prie 69 W. Washington st., 
susirgo—menama lengva in 
fluenza-—ir porą dienų turė- 
jo išgulėti lovoje, šiądien 
rytoj žada jau vėl buti savo 

ofise. 

LIETUVIU NAMU SAVI 
NiNKŲ SUSIRINKIMAS. 
Atsibus kovo (March) 3,, 

1019, Petro Wodmai? sve- 

tainėje prie 3251 Lime gat., 
kampas 33-čior gatvės, 8tą 
valandą vakare. 

Šin susirinkiman yra kvie 
I čiami visi lietuviai, namų sa 

vininkai, gyvenantieji Chi- 
cagoje, nes susirinkimas yra 
šaukiamas kiekvieno namų 
savininko naudai. 

Todėl kiekvienas savinin- 
kas neapleiskite šios progos. 

John P. Ewaldas, Rašt., 
| 2554 W. 69th St., 

Phone I?rospect 107 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Draugija Tėvynės Mylėto- 
jų No. 2, sub'atoje kovo Imą 
dieną rengia balių su šo- 
kiais. Balius Įvyks česnos 
svetainėje, prie 4509 S. Pau-1 
lina gatvė. Pradžia 6t,ą vai. 
vakare. Valdyba, 

i 

P.//oiie Burnside 10 or 12 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

STEPHEN V1LIM0VITZ, R.PH, 
...DRUGGIST... 

8S24 Cottage Grove Av, 
Chicago, III. 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3349 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Specialistai. Moteriškų, Vyrišku, 
Vaiku i Chronišku Ligij. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—2 po 
piot. C—P vale., Nedel. 9—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Ofiso Telefonu BculfijrJ 160 

DR. M. T. Strikol'is 
LIEJU VIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 \V. 47th St 

Ofiso Vitu os: lt rvto i. 3 po ple 7 iki 9 viktrc 
KcdtliomiS nui 8 ryto iki 2 p pietį. 

Namai IU07 Oaklcy Elvd. 
Tclefcnss Seelty 4.0 

Reikalingas Bueeris arba £>a 

Ims vyras, kuris norėtų išmokti 
bučeriaim amalą. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės laišku arba y- 
pat:,v'':ai šiuo adresu: 

F. A. BUKSAS. 
323 Oak St. \Vaukegan, III 

Reikala.ujame Agentų. 
Ar nori išmokti gero biznio, kuris yra 
pelningas? Taipgi pastovus. Gali pada- 
ryki tą ntmesdamas savo irtinio 
darbo. Viskas ką aš noriu, U *" dvi 
valandi sunkaus uarbo, vakarais po 
6.00 P. M. Gausite daugiau, kaip $35.00 
į savaitę. Turi buti 25 metų amžiaus. 
Gerai apsipažinęs su miesfu. At~'šauki- 
te: Room 846. First Nationai Bank 
3unul*,n. 68 W. Monroe St., Ofisas 
atdaras iki 8 valandos vakaro. H. W. 
ELMORE, generalis managerius. 

Reikalingas vedęs žmogus dirbti ant 

vežimo prie išvažiojimo pieno. Nesun- 

kus darbas. Pageidaujama, kad mokė- 

tu lenkiškai arba slaviškai kalbėti. Tu- 

ri užsistaty/i kauciją pinigais. Mokė- 

siu gerą alg;i ir komišiną, geram dar- 

bininkui. Atsiliepdami, rašykite. "LIE- 

TUVA", No. 1. 3253 So. Morgan St. 

"hicago, lil. 

G BEITAI REIKALINGAS KAMBA 
RYS ŠEIMYNOJE. ATSIŠAUKITE 
"LIETUV06" OFISAN. 

Pranešimas. 
Kam reikalinga atvežti anglis, ar- 

ba malkos, ar persikelti iš vienos vie- 

tos kiton, visiems patarnausiu greitai 
ir nebrangiai. Reikale malonėkite 

kreipties i mane. Kam reikia /kietų 
anglių galima atvežti. 

S. M. ŠLIAZAS 
19C7 -So. Halsted S/reet, Chicago. 

Tel. Canal 2452. 

Phone Armitage 3209 Valandos: I'o piet nuo 2 iki 5. Va- 
karais nuo 7 iki9. Ned. nuo 10 iki 1 

H. A. 
SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABE/" NAS CHIRURGAS 

1326 MILVVAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

BALIUS BALIUS 
Rengia DRAUGYSTE ŠVENTOS ONOS 

Fšedelioje, Kovo»W!arch 2, 1919 
Sv. Jurgio Parap, Svet. 32 PI. ir Auburnav. 

Pradžia 6 vai. vakare :—: Inžanga 25 centai. 
Tai bus pirmas loks iškilmingas balius šioje apielinkėje. Rus 

kvietku šokiai arba lietuviškas darželis. Skrajojanti krasa — myli- 
mųjų pasikalbėjimas. Daugiausiai gavusi laiškelių, gaus dovana. Daiug 
bus ir šiaip (vairiu pamarginimu, kaip tai francuziškos taksos ir kiti. 
Taigi visi jauni ir seni, dideli ir maži nepamirškite šio baliaus. 
GP.IEž T. K. .1VA1ŠO BENAS. KOMITETAS 

parengtas 

DRMJOYSTĖS šventos ražancavos 
Sv, Jurgio Par, Svet, 33 ir Auburn Ave. 

SUBATOJE, KOVO-MARCH 1, 1919 
Pradžia '/ valandą vakare. Inžanga 25c Ypatai 

Kiekvienas, kuris atsilankys ant šio gvaizdikynio baliaus, kaip ir 
visuomet gaus puikias dovanas. Visi gerai žino, kad šios draugijos su- 
rengti vakarai buna prakilniausi, bet ant šito surengto \aakro. drau- 
gijos komiteas deda visas pastangas, kad užganėdinti kuogeriausiai 
atvykusią publiką aut šio baliaus. Nuoširdžiai kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant šio vakaro. KOMITETAS 

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

Cicero, 111. 

Rapolas Zaura, 2030 W. 23rd St. 
Anton J. Kareiva, 1805 W. 4fith St. 

George Lukas, 3429 Union Ave. 
P^iateušas Kliostoraitis 1557 Gernrd St. 
1.8. Vitkus, 2856 W. 39th St. 

l J. Gr galiunas 8009 Yincpnnes Ave. 
Petras Šimaitis. 9101 Commercial Ave. 

So. Chicago, 11!. 

M. G. Valaskas 373 Ken.=ington Ave. 
Petras Jokubonis, 733 W. 19th St. 
August Saldukr.3. 4414 California Ave. 

! John Vaišvilla, 3320 Auburn Ave. 
j F r. K. Bakutis, 2G03 W. 69th St. 

VVm. Banis, 10G09 S. Edbruck Ave. 
Roseland, 111. 

M. Kersmin. 720 W. 120th St. 
W. Pullman. 

agentai. 
A. Mičiulis. 32 ir S. Halsted St. 

"Lietuvos Stotis 
L. Butkievicz. 4537 S. Hermltage Avo. 
A. Butkievicz, 4537 S. Ilermitage Avo. 
F. Staniulis, 4438 S. Fairfield Ave. 
P. Ambros 2252 Nino Ave. 
K. Jonikas 1838 W. 46th St. 
J. Babenskis 4C(»1 S. Pauliaa 
W. Bagdonas 482 \V. 33pl 
1*. Skodžius, 1200 Belrten Ave. 
P. Vitkus, S. Wood St. 
Mrs. Quinlivan, 320G Emerald Ave, 

Candy Storo. 
A. Kačinskas, 3200 Lowe Ave. 

Butchere. 
M. Klausas. 3G03 Union Ave. 

Butchere. 
J. Kazlauskas, 3603 Emerald Ave. 

Butcherne. 
Petrauskas Bros., 3548 Emerald Ave. 

Bakery 
F. A. Jozapaitis, 3G01 S. Halsted St. 

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

Grosery. 
Mrs. Geary 044 \Y. 351U St. 

Candy Store. 
R. Yanušauskas 3440 S. Morgan St. 

Barber Shop. 
Madison 5-th Ave. S. W. 
•1338 Pairfield Ave. Store 
S. Lukis 4140 Maplewood Ave. 
Yuška, 3358 / burn Ave. 
F. M. Šatkauskas. 0123 S. Halsted. 
A. J. Kasper 3437 Union Ave. 
M r. Junevicz 3313 S. Halsted St. 
Ant. Zalatorius, 41f>6 S. Albony Ave. 
A. Tumas, 2240 W. 23 PI. 
Olszevvski, 4601 S. Paulina St. 
Vaižv:'la, 837 \V. 33rd PI. Bnsemet 
Pivarunas Bros, 4622 S. Marshfield 

Ave. 
2240 W. 23rd PI., in Storo. 

47 & S. \Vestern Ave. 
J. A. Poška, 4409 S. Fairfiold Ave. 
Halsted ir Madison St. 
Wm. Balsis. 5053 S. State St. 
Halsted ir Archer Ave. N. W. 

Dargis 726 W. ISth St. 
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ave. 
Mrs. Omaly 033 W. ISth St. 

4458 S. Herraitage Ave. 
K. Barauskas, 4015 Artesian Ave. 
F. J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
3220 Wallace St. 
3244 S. Morgan St. 
001 W. 33rd St. 
3903 S. Hals*-d St. Cigar Store. 
Halstcd ir 31st N. W. 
Halsted ir 35th St. 
Halsted ir 47tli St. 

Halsetd St. ir W. 18th St. S. W. 
Halsted ir W. 14th St. 
Halsted ir Max\vell St. 

Halsted ir 12th St. N. W. 
Halsted ir Maxwell N. R. 
Jefferson ir 12th St. 
Halsted ir Vauburen St. 
Halsted St. .Tackson Blvd. 

l Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukeo Ave. S. E. 
Paulina ir Mihvaukee Ave. 
Mihvaukee Ave. ir Roby S. W. 
Lincoln ir MiLwaukee Ave. 
Western Ave. Mil^aukee Ave. • 

Honian Ave. ir 121h Seres Roubuck 
26th St. Western Ave. 

Mary Virginis, 224C S. Leavitt St. 
flrst flat 

Kaulakis, 2214 W. ?23rrl PI. 
J. Smith. 3813 Kedzle Ave. 

4111 S. Richmond St. 

Staliuiionls, 3137 W. 38th PI. 

A. Rudaitis, 2858 W. 30tb St. 
2. Miliauskas, 290ft W. 4ftth St.. 
S. Kriukas, 3953 S. Rock\ve!l St. 
P. Gečas. 2502 45th PI. 
Madiscn ir Sate St. N. W 

Madison ir W. Franklin St. S. E. 

State ir W. VanBuren St. N. 
VanBuren ir Clarck N. W. 

VanBuren ir Franklin St. N. E. 
VanBuren ir Fifth Ave., or Wels N. \V. 
Adams ir LaSalle St. 

State ir W. 18th S. W. 

55»> \V. 35th St. CiRar Storo 
43 Ashland Ave. 

J. rtodovvicz, 4513 S. Wood St. 
Balnis. 4536 S. Paulina St. 
47th ir Went\vorth Ave. S. W. 
4563 Wentwoth Avo. Barbcr Shop 
J. Trijonis, 8756 Houston Ave. 

S. Chicago. 111. 
lft?01 Miehigan Ave. Cigar Steore 

Roseland. 111. 
Mrs. Žalis, 114 R. 107 th St. 

Roseland. 111. 
16 56 \Vafoansia Avo. 
4504 Washtenaw Ave. 
8112 Vincennos Ave. 
J. Kasper, 4323 Union Ave. 
J. Yuška, 3358 Auburn Ave. 
K. J. Filipovich, Cirkuleciojos 

Menegerlus 
M. Dūdas Asiatan. Menegereriaua 
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