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Vengrija Paskelbe 
Talkankams Karę. 
Sukilimai Francuzu Kariumeneje. 
Vokiečiai grąso nevažiues konferencijon. 

^ 

Šaukia pasauli prie Revoliucijos. 
VENGRIJA PASKELBĘ j 
TALKINiKAMS KARĘ. j 
Vienna, kovo 23. (Uni- 

versal VVireless). Vėliausios 
žinios praneša, kad naujoji 
Vengrijos valdžia paskelbė tal- 
kininkams karę. Šalyje karės 
stovis; socialistai komunistai 
tvarko šalį. I' 

/ 

Didele bolševikų armija ran- 

dasi netoli Vengrijos rube- 
žiaus. Manoma, kad vengrai 
ir bolševikai veiks išvien prieš 
talkininkus. 

Keletas čecho-slovakų regi- 
mentų sukilo ir perėjo raudo- 

nųjų pusėn. Jie dabar randasi, 
Vengrijoje. Yra pavojus, kad 
propaganda išsiplatins ir viso-, 
je čecho-slovakų armijoje, ku- 
rią varo Lenino leitenantai. \ 
Taipgi pranešama, kad grafas 
Karolyi rezignuojant iš premie 
ro urėdo, išleido proklamaciją, 
kurioj ragino "pasaulinę karę 
proletariato už teisybę," ir taip- 
gi pasižadėjo palaikyti Vengri- 
jos liaudį prieš nuosprendi 

\ Taikos Konferencijos. 

VENGRIJA PROLETARi- 
ATO RANKOSE. 

Kopenhagenan, kovo 22. 
Žinios iš Budapešto praneša, 
kad minia užpuolė krasos na- 

mą, ka?armes ir kitas valdiš- 
kas jstaigas; gi Honved pamiu 
klas tapo sunaikintas. Taipgi 
priduriama, kad kraštutinieji 
socialistai apskelbė Vengrijoje 
so/ietų respubliką. 

* * 

Lopdonas, kovo 22. Iš i 
Vicnnos pranešama, kad tal- 
kininkii kariųmenė užėmė di- 
desnę dalj Vengrijos: tas da- 

roma, kad užbėgus vis Išsidi- 
dinančiam bolševizmui, ir įve- 
dimui tvarkos. Bet sostinė Bu- 

dapeštas ir apielinkiniai dist- 
riktai dar neužimti. 

♦ ♦ 

Budapeštas, kovo 22. 

Vengrijos ministerių kabine- 

tas, su grafu Karolyj prieša- 
kyje, rezignavo, p< .likdama s 

šalies valdymą proletariato 
rankose. 

Toks žing^nys padarytis po 

sisinešimų su talkininkų val- 

džiomis, kada tapo sužinota 

nauji rugeziai tarp Vengrijos 
ir Rumunijos. Grafas Karolyj 
pranešė apie šį kabineto nuo- 

sprendi Francuzijos pulkinin- 
kui Viss ir pats rezignavo. 

SUKILIMAS FRANCUZU 
KARIUMENEJE. 

Paryžius, kovo 22. (Uni- 
ted Press). Socialistai ir taip 
gi rusų delegacija gavo šią- 
dien pranešimų, kad sukilo 
du francuzų regimenlai, 
kuomet jiems liepta atakuo- 
ti bolševikų spėkas; tas at- 
sitiko apielinkėje Odesos. 

Sakoma, francuzų karei- 
viai pasiuntė savo delegaci- 
ją pas savo aficierus pra- 
nešti, jog jie visuomet ko- 
vos už francuziją, bet ne- 
nori kovoti prieš savo bro- 
jas. 

Už sukilimą pp-ęsia mir- 
ties bausmė ir kareiviai už- 
reiškė, kad tą jie supranta, 
bet jų nuosprendis vis tiek 
nėra atmainomas. 

VOKIEČIAI GRĄSO NE- 
VAŽIUOS KONFEREN- 

CIJOJ 

Borlinas, kovo 22. Sako- 
ma, kad valdžia nesiūs Taikos 
Konferencijon jokios komisi- 
jos, jei pasitvirtins gandai, kad 
voikečiams nebus leista deba-j tuoti ir kad jie turės tik priimti j 
pastatytas išlygas. Girdi, kam Į 
:lar siuntirėti visą komisijyj 
juk sutartį parvežti į Vcimai 
^ali ir paprastas vaikiščias. j 

SAUKIA PASAULĮ PRIE 
REVOLIUCIJOS. 

Berlinas, kovo 23. Lyde- 
riai socialistų-komunistų iš- 
leido proklamaciją, šaukiant 
viso pasaulio bolševikus ko- 
von prieš imperializmą ir 
talkininkus. 

Pradėta organizuoti mili- 
tares spartakų spėkas. Sa- 
koma, kad keletas žymesnių 
ypatų priešinosi tokiai mo- 

bilizacijai, bet jos tapo spar 
takų nužudytos. 

SIBIRIEČIAI MUŠA 
ROL5EVIKUS. 

Omskas, kovo 19 (suvė-| 
linta). Šiądien pranešta, 
kad Sibiro armija smarkiai 
sumušė bolševikų spėkas. 
Bolševikų spėkos tapo pa- 
stumtos atgal vietomis iki 
30 mylių. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikai traukiasi atgal 
visame fronte. Bolševikams 
pasitraukimą apsunkina sto 
lka traukinių 
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SUGRI20 IŠ ARCHAN- 
GELSKO 17 YANKIU. 
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New York, kovo 22. Su- 
grįžo iš Archangelsko 17 li- 
guistų Amerikos kareivių. Dau 
gelio jų turi nušalusias ausis 
ir kojas, ar panašiai. Jie pra- 
nešė, kad iš visų priešų, su ku- 
riais prisiėjo kovoti, bolševi- 
kai yra kiečiausi. 

Be to jie nusiskundžia, kad 
anglai nemandagiai apseida-ęj 
su amerikos kareiviais. Jie pa- 
sakajo, kad amerikonams pri- 
seidayo atlikinėti visi smarkes- 
ni užpuolimai. 

Archangelsko ligonbutyje 
girdi yra į 100 amerikonų, ku- 
rie susirgo nuo braidžiojimų 
po balas ir sniegą. Daugelis 
amerikonų nėra matę pirties 
bėgyje puses metų. 

Pribuvusie taipgi pasakoja, 
kad bolševikų spėkos vis auga. 
Jie, girdi, turi užtektinai pini- 
gų, amunicijos ir kulkasvai- 
džių. 

Taipgi priduriama, kad tal- 
kininkai buvo apsiėmę palavin- 
ti buri rusų, bet šie pakelė riau- 
šes; pasekmėje 15 rusų buvo 
sušaudyta. 

SUMUŠĖ VILLOS 
SPĖKAS. 

Chihuahua, kovo 21. Ge- 
nerolo Amaro armija su- 

mušė arti Satevo stiprias 
banditų spėkas. Manoma, 
kad tai buvo dalis Vilios 
spėkų. Mūšyje užmušta 
49 vilistai, apie nuostolius 
gen. Amaro armijoje, ne- 

pranešama. 

APSAUGOS MONftOĘ 
DOKTRINĄ. 

Paryžius, kovo 22. Prezi- 
dentas Wilsonas rekomen- 
duos pridėčką prie Tautų 
Lygos konstitucijos, kuris 
sakoma, apsaugos Monroe 
doktriną, už kurią apgini- 
m?, taip stipriai stovi ameri- 
konu. 

PASKELBTA BOLŠEVIKŲ 
MIRTIES LAPAS. 

W*chingtou, D. C. kovo 
22. Valstybės sekretorius 
Phillips, pasiremdamas ži- 
niomis, kuriąs gavo švedų 
spaudt. iš Petrogrado, pa- 
skelbė ilgą mirties surašą. 
Bolševikų specialė komisija 
yra daug nužudžiusi už pla- 
tinimą sovietos dirkredituo- 
jančių žinių. 

Tarpe užmuštųjų yra ir 
Sternberg Jakobleva, buvu- 
si pirmininke tos pačios spe 
cialės komisijos, kuri išneš- 
davusi mirties nuosprendį. 
Priežastis, kurios dėlei ji 
tapo nubausta mirtimi, ne- 

paduota. 

VOKIEČIAI NEDUOSIĄ 
DANZIGO LENKIJAI. 

Kopenhagenas, kovo 22. 
Berlino spauda smarkiai 
protestuoja prieš atidavimą 
lenkams Danzigo. Girdi, 
jokiu budu negalima sutik- 
ti, kad per Vokietiją butų 
suteikta Lenkijai koridorius 
į jūres ir, girdi, vokiečiai 
priešinsis lenkų viešpatavi- 
mui Danzige su ginkluota 
spėka. 

Toliau nekurie laikraščiai 
Užreiškia, kad, pavedant 
Lenkijai Danzigą, vokiečių 
atstovai nevažiuos Taikos 
Konferencijon ir, girdi, jo- 
kia Vokietijos valdžia ne- 

pasirašys po tokia taikos su 
tartimi. 

TROCKIS JSAKE PAIMTI 

ARCHANGELSKĄ. 
Archangelskas, kovo 22. 

Iš paimtu nelaisvėn bolše- 
vikų airnijos kareivių pa- 
aiški, jog bolševikų foarės 
ministeris įsake panaudoti 
visus budus, kad paėmus 
Archangelską kovo mėne- 
syje. ... ^ 

PAVOJUS PETROGRA- 
DUI 

Paryžius, ovo 22. Iš Zu- 
richo pranešama, kad Es- 
tonų-latvių pergalės gręsia 
bolševikų viešpatavimui 
Petrograde. Girdi, Petro- 
gradas gali papulti esto-lat- 
vių rankosna. 

Dėlei to bolševikų karės 
ir laivyno ministeris Leon 
Trocky paskelbęs visuotiną 
mobilizaciją vyrų iki 45 
metų. 

KAIZERIS TURĖJĘS 53 
TITULUS. 

..Vienas Europos Almana- 
chas, kalbėdamas apie bu- 
vusį Vokietijos kaizeri pra- 
neša, kad ns tūrėjęs net 53 
jvairius titulus. Tarp dauge- 
lio titulų jis vadinasi ir ka- 
raliummi Jeruzolimo. 

Po šiai karei ant kaizerio 
dalios, rodos, išpuls mažiau 
si kiti 53 titulai; tik, žino- 
ma, toli gražu ne karališki. 

IŠSIVERŽĖ UGNIKALNIS.! 
.. San Salvador, kovo 22. 
Ateina žinių, kad ištiko pil- 
nas įsiveržimas ugniakalniO' 
Santiago. Pelenai ir liepsno-1 
janti siera iš ugniakalnio j 
kritna plačioje apielinkėje. 

FRANCUZAI APLEIDŽIA 
ODESĄ. 

Londonas, kovo 22. Gau- 
ta telegrama iš Rusijos jog 
francuzai apleidžia Odesą ir 
važiuoja Francuzijon. 

Taigi pranešama, kad bol- 
ševikai atakavo francuzų-gre- 
kų apkasus ties stotimi Bers- 
zovka, kur francuzų-grekų 
žuvo i 500, gi bolševikų į 200. 

Francuzų laikraštis "La Li 
berte" praneša, kad francuzai 
nemano trauktis iš Rusijos, nes 

ten vyksta generolas D'Espe- 
rey; vienok laikraštis priduria, 
kad francuzai, kartais gali ap- 
leisti Odesą "r laikytis Sevos- 
topolvje, t. y. Krymo pussalvje. 

TAUTIEČIAI. 
Lietuvos sprendžiamoji 

valanda atėjo. Kam bran- 
gus tautų laisvės idealai, 
Lietuvos žmonių teisė taip 
valdyti, kaip jiems sąžinė ir 
protas liepia, šiądien vei- 
kia. Lietuvos žmonės krau 

ju savo laisvę ir žemę gina 
nuo pasikėsinusio juos pa- 
vergti priešo. Aplinkybėms 
esant, męs negalime Lietu- 
vos žmonėms pašvęsti savo 

kraiįt), kurį noriai pralie- 
tume kovoje už demokraty- 
bę ir tautos laisvę. Męs tu- 
rime padaryti, kas yra mū- 

sų galėję. Męs privalome 
užregistruoti savo pritarimą 
ir paramą už laisvę bekovo- 
jančiai Lietuvai, pasakyti 
pasaulio laisviems žmonėms, 
kad męs nenurimsime ir ne- 

busime patenkinti jokiu tau 
tų sutvarkymu, jei jis nesu- 

teiks Lietuvai laisvės ir ne- 

priklausomybės. 
Tarybų Pildomasis Komi- 

tetas, kovo 18 dienos susi- 
rinkime nutarė skirti vieną 
dieną, kurioj visi Amerikos 
lietuviai ir visi Lietuvos prie 
teliai užregistruotų savo bal- 
są ir parašytų po peticija 
Taikos Kongresan. i 
BALANDŽIO 12d., 1919m., 

yra diena, kurioj visi Lie- 
tuvos laisvės prieteliai tu- 
rės parašus po peticija pa- 
dėti. Parašų rinkimo darbą 
galima nutęsti ir 13 balan- 
džio d., nedėlion. Balandžio 
14 d. peticijos turi buti 
siunčiamos Washingtonan 
Ekzekutyviam Komitetui, 
šiuo adresu: 
Lithuanian National Coun- 
cil, 703 Fifteenth St., N.W., 
Washington, D. C. 

Turime Surinkti 1,000,000 
Parašų! 

Rašyhimės visi, kam Lie- 
tuvos laisvė brangi—vyrai, 
moterįs, raginkime rašytis ir 

i kitos tautybės žmones, ku- 
rie Lietuvai nepriklausomy- 
bės velija. Milijoninį pilie- 
čių balsą išgirs pasaulio 
žmonės. Jie žinos, jie turi 
žinoti, kad demokratybės 
principų pritaikymo Lietu- 

jvai reikalauja Amerikos 
I laisvų žmonių milijonas, 
į Męs išgarsinsime savo žygį 
| Amerikos ir Europos spau- 

oloje. Męs šauksime talkon 

| visus pasaulio žmones už de 
mokratybę ir Lietuvos lais- 

|vę. Jie paclės, jie savo bal- 
su parerms iškovoti Lietu- 
vai tą laisvę, dėl kurios Lie- 
tuvos vyrai ir gyvastis, ir 
kraują aukaują. 

Laiko Nedaug! 
Ruoškimės prie parašų ri» 

kimo dienos. Kalbėkime 
apie ją su draugais darbi- 
ninkais dirbtuvėse, draugijų 
susirinkimuose, namie, su sa 
vo pažįstamais, prakalbose, 
teskelbia, tegarsina subatos* 
balandžio dvyliktą, dieną 
laikraščiai, iš pamokslinyeių, 
nuo estradų. Kalbėkime 
apie ją, kur tik žmonių bū- 
rys susirenka. 

Kur tik laisvės prietelių 
randasi, tenuskiria vietas — 

susirinkimų viet*6, sales, ofi 
sus, krautuves—kur žmonės 
galėtų už Lietuvos nepri- 

i klausomybę užsiregistruoti. 
įGarisnkite tokias vietas. 

Kiekvienoj kolionijoj te- 
susidaro komisijos, kurias 
vietas nužiurėtų, parašų rin- 
kimą globotų ir prisiurėtų. 

| Męs kiekvienai lietuvių ko 
lionijai pristatysime petici- 
jos blankų. Te nei vienas 
neatsisako nuo darbo. Ką 
mums reiškia nuovargis, kuo 
met už Lietuvos laisvę ir gy- 
vastį paaukoti yra saldu? 

Laiko nedaug. Parodyki- 
me pasauliui, kai męs esa- 
me organizuoti, susiklauso- 
me ir žygius greitai atlikti 
mokame. Jis mokės tai in- 
vertinti. 

TAD DARBAN! 

Lai gyvuoja nepriklauso- 
ma ir laisva Lietuva! 

Tarybų Pildomasis Kom. 

Kun. J. Žilits, 
M. Vinikas, 
J. G. Milius, 
J. O. Sirvydas, 
Dr. J. Jonikis, 
Kun. J. Kaulakis, 
J. B. Kaupas, 
Kun. F. Kemešis, 
V. F. Jankauskas, 
Dr. J. Bielskis, 
P. S. Vilmontas, 
V. K. Račkauskas, 
K. Česnulis, 
J. S. Vasiliauskai, 
M. Bush. 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
DĖBSO NUBAUDIMĄ. 
New York, kovo 22. Šią- 

dien j 5,000 radikalų daly- 
vavo massmitinge, kad už- 
protestavus dėl nuteisimo 
Į kalėjimą Dėbso. 

Tūlas Coldwell, kaip pra 
nešama, pabriežęs, }og Ru- 

1 sijos bolševikai nuskandino 
'visus militarius policistus, 
ir panašiai, girdi, reiktų pa- 
daryti ir čia Amerikoje. 

Kitas kalbėtojas Tucker j 
rekomendavo apšaukti 4 die 
;ną liepos militarišką strei- 
ką, kaipo protestą prieš Dė- 
bso laikymą kalėjime. 

UŽ 30 AUTOMOBILIŲ 
12 METŲ. 

Philadelphia.. Tula mer- 
gina Florence Duke, 20 me- 
tų, nuteista kalšjiman 12 
metų. Ji buvo apkaltinta ua 

vogimą automobilių, kurių, 
sako, pavogė net j 30. Bet 
ji savo sandraugų neišdavė 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje 
Šiądien debesuota; oras 

nepastovus i vakarą. 
Vidutinis piet-ryčių vėjas 
Saulėtekis, 5:48; saulė- 

leidis, 6:05. 
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Halio Tėveli! 
— Halio, Halio!.. Ar tai Jųs, tėveli, 

Šiauliuose! Čia kalba Jonukas, jusų sunus, 
iš Chieagos. Sveiki gyvi! Kas.gero .Šiau- 
liuose girdėti? Pas mus čia Chicagoje vis- 
kas gerai.... 

Ar jtjs įsivaisdinate sau, kad vieną 
gr ;žų subatos popietį sūnelis, pargrįžęs 
iš darbo> pietus pavalgęs, laikraštį paskai- 
tęs, užsimanys sužinoti, kas darosi jo loc- 
nam mieste, ar kaime Lietuvoje, ką jo tė- 
vukai ir broleliai, sesutes ir mergelės tenai 
Lietuvoje veikia? 

Stebuklai ar ne? Negalimas dalykas. 
O vienok tas jau nėra joks stebuklas. Tas. 
jau yra galimas daly!;as. i 

Štai tik aną dien žmogus iš Irlandijos 
kalbėjosi su žmogum Kanadoje, o kitas 
žmogus nuo Francuzijos kranto su žmogum 
netoli New Yorko. 

Apskritai paėmus, per apie tris tuk- 
siančiu angliškų mylių žmogus perduoda 
savo babą skersai Atlantiko vandenyną— 
ir be jokių vielų (dratų). Ar gi nestebė- 
tina? 

Bevielinio telefono išradimas padarė 
tai galimu. Išradimą beveik vienu laiku 
padarė italų garsioji Marconi kompanija 
ir kitas AmeriKos inžinierius. Kaip minė- 
jome, aną dieną pirmu sykiu pasaulio isto- 
rijoj sienas žmogaus balsas perskriedė 
skersai milžinišką didjurį, keletą tūkstan- 
čių angliškų mylių. 

Todėl, ir sakome, kad netrukus galima 
bus susikalbėti telefonu, sakysim iš Chica- 
gos ar kito Amerikos miesto su Vilnium ar 
kita kokia viete taip lengvai, kaip dabar 
čia Amerikoje iš vieno miestelio galima 
susikalbėti su kitu. 

Karė didžiai paskubino bevielinio te- 
lefono išradimą ir šiądien tas jau yra ne 
svajonė, bet neužginčinama tikrenybė. 

Stebuklų amžiuje gyvens,mc. Ir kaip ši- 
tas stebuklas, taip ir daigelis kitų gimė 
mažoj žmogaus galvel^j-jo smegenyse, jo 
prote, aciu to proto išlavinimui. 

iš to ir mažas pamokinimas kiekvie- 
nam : dabok savo galvelg; lavink savo pro- 
tą, neužleisk jo! Lai jame paikystė neveja 
sau lizdų, kaip kad žvirbliai tuščiame kluo- 
ne. Lavink jį, mokinkis—tavo protas yra 
niekuo neblogesns už tą protą, kuris virš- 
minėtą stebuklą išgalvojo. Visas skirtu- 
mas tarp tavo proto ir jo proto yra dau- 
giausiai tarne, kad anas protas yra išlavin- 
tas ir vis labjaus lavinasi, o tavo prota3 yra 
neišlavintas ir tu gal nemanai visai jo la- 
vinti. Anasai protas yra lavinamas mok- 
slu ir tyrinėjimu, o tavo protas gal gauna 
sau maistą iš pantukės, iš buolių stumdy- 
mo "pul-rumiuoseanas protas mokinasi 
iš naudingu knygų ir laikraščių, o tavo pro- tas gal gauna sau visą mokslą tik iš kazy- rinių paveikslėlių.... 

Kalbant apie be vielinio telefono išra- 
dimą, reik paminėti ir dar apie vieną 
dalyką, kuri mums suteikė taipgi ši karė. 
IŠtai jau yra daromi prisirengimai prie lė- 
kimo iš Amerikos per Atlantiką i Europą orlaivių. Toks lėkimas, jeigu btttvjĮ lekia- 
ma be paliovos, užimtų vos apie 24 valan- 
das prie tokio greitumo, kaip kad dabarti- 
niai orlaiviai jau padaro. 

Ar jųs tą sau gerai įsivaisdinate? | 
Kiek dabar laiko užima nuvažiuoti iš Chi-i 
eagos j New 7orką,--ir tai greituoju trau- 
kiniu,—tiek užims laiko nuskriesti iš Ame- 
rikos į Europą. 

Daugelio musų tikėjosi, kad panašus 
ualykai yra galimi, bet niekas iš musų gal 
nesitikėjo, kad męs to sulauksime. 

Karė daug bledies, neišpasakytos ble- 
dies, padarė žmonijai, bet iš kitos pusės, 
męs mafome, kad daugeliu žvilgsnių, į ke- 
turis metus laiko ji taipgi pastūmėjo žmo- 
iiijoss progresą čielais šimtmečiais pirmyn. 

"Nesvietiška Alga'1. 
Chicagos miestas nesenai parsigabeno 

ir pasisamdė savo mokykloms naują perde- 
gini. Jam algos yra paskirta aštuoniolika 
tūkstančių doliarių į metus. 

Tai yra didelė suma pinigų, ar ne? 
«Jos kitas miestas ne tik Amerikoj, bet 

ir visam pasaulyje, nemoka panašios algos 
tokiems vyrams. Todėl čia tikrai galima 
pasakyti, kad tai yra "nesvietiška alga." 

O vienok, teisybę pasakius, ji yra- 
permaža... 

Jeigu męs mėgintum tą prirodinėtį 
išvadžiodami apie tai, koks sunkus yra jo 
darbas, kokia didelė yra jo atsakomybė, 
/.aip nuo jo priklauso išauklėjimas musų 
/aikų ir jų jaunų protų išlavinimas, męs gal 
negalėtume jus įtikinti, kad toks žmogus 
ne tik yra vertas tokios algos, bet kad, tei-, 
>ybę pasakius, tokiam žmogui turėtų buti 
mokama daug daugiau. 

Bet gal but jųs greičiau su mumis su- 

nksite, kuomet męs atkreipsime jųsų atydą 
i porą dalykų: 

Ju? gal but girdėjote, kad Charlie 
Chaplin (Čarli Čaplm), kuris snukius vi- 
liems daužo ir su .nusmukusiomis kelinėmis 
-ratve skerečioja, idant jųs galėtume kru- 
amucse paveiksluose gardžiai pasijuokti 

-tasai komediantas gauna į metus už sa- 
vo skerečiojimą ir pajų mėtymą kitiems 
i veidus—nuo šimto tūkstančių iki pusės mi- 
lijono doliarių į metus. 

Jųs gal but girdėjote, kad mažiems 
džiokėjams, kurie arkliais jodinėja lenkty- 
lėse, moka po šimtus tūkstančių doliarių 

: metus už tai, kad jie moka gerai arkliui 
slavinti ir greitai jais jodinėti. 

Jus gal girdėjote, kad kumštininkai; 
arba bokseriai, kurie susirinkusiems 
įmonėms parodo, kuris iš jų kuriam dau- 
giaus "jukos" išleis, arba dantis išmuš, už 
;ieną tokį pasirodymą, už pusvalandį ar 

/alandą laiko, gaudavo šiais mūsų civili- 
zuotais laikas po daugiau negu šimtą tuk- 
tančių doliarių. 

Jus pagalios girdėjote, kad už vieną 
veislini bulių, arba karvę mokėta po ke- 
lias dešimts tūkstančių doliarių-tą jųs tik- 
rai girdėjote, nes apie tai laikas nuo laiko 
ir musų laikraštyj buvo minėta. 

Ir kuomet jųs tik apie visa tai žmosi- 
• 3, tai ar tuomet jums išrodys, kad tas vy- 
ras, kurio globai pavedama šimtai tūkstan- 
čių ne gyvulių, bet jaunų protų, nuo kurių 
išlavinimo priklausys ateinančių gentkar- 
eių laimė ir žmonijos progresas, gaudamas 
aštuoniolika tūkstančių doliarių, gauna per 
daug? 

Nors męs vadinamas civilizuotais žmo- 
nėmis," nors gyvename didelio progreso lai- i 

kais-.-ir tas yra neabejotina ir neužgrnči- 
nama, bet rnusų šiądieninėj civilizacijoj 
dar daug yra navatnų dalykų,-kaip apie 
tai ir viršminėti pavyzdžiai liudija. 

Senas Bismarkis, Vokietijos kancleris 
laike francuzų-vokiečių karės 1870-1871 
metais, Luvo junkeris, miiitaristas ir abel- 
nai toks žmogus, kurį męs šiądien pava- 
dintum žcbžegareiviu. Bet jis buvo ir did- 
žiai išmintingas žmogus. Kuomet po tos 
nelaimingos francuzams karės jo pasiklau- 
sti, kas sumušė francuzus, tai jis, nei akim 
įeprimergdamas, atsakė: "Vokietijos pra- 
iinės mokyklos mokytojas." 

Tais laikais nevisur į apšvietą labai 
■tropiai žiūrėta.- Vokietijoj tačiaus pra- tinės mokyklos buvo gerai pastatytos. Po 
Napoleono laikų sud/askyta Vokietija bu- 
žo labai silpna, žmor.33 buvo labai nuvar- 
gę. Bet ji greit atsigavo, nes ji užvedė 
puikias pradines mokyklas, kurios buvo 
;eru pamatu 1," auglcesnei apšvietai. 

Bismarkis viršminėtu savo atsakymu 
lorėjo pasakyti, kad Vokietijos mokyto- jai išaugino tautą stiprybėn ir galybėn. Jis turėjo teisybę. Kiekvienas centas, i 
'dėtas jaunuomenės apšvietimui yra dau-j -naus vertas, negu doliaris išleistas bile ku- 
:iam kit?m dalvkui. 

O vienok šiąciijn męs tankiai mokame 
daržininkui, kuris kopūstų galvas augina iaugiaus, negu r/okytojui, kuris mūsų vai- 
kų galvas augina. 

Ir todėl, argi neteisybė, kad dar labai 
navatnų dalykų yra pas mus šiais civilizuo- 
to amžiaus laikais? 

Kaip kareivis gali 
gauti $60,00. 

Suvienytų Valstijų Kon- 
gresas išleido speciali aktą, 
kuris tapo patvirtintas va- 
sario 24 d. 1919 metų, su- 

lyg kurio kiekvienas Suvie- 
nytų Valstijų kareivis ir afi- 
cieras, garbingai paliuosuo- 
tas nuo karei\ ,%vic, turi 
teisę gauti iš valdžios taip 
vadinamą bonusą, arba do- 
vaną iš^ $60.00. 

Idant šitą dovaną gauti 
pirmiaus reikėjo pasiųsti 
Washingtonan taip vadina- 
mam zonos aficierui savo 

paliuosavimo popieras sykiu 
su prašymu. Bet siuntimas 
popierų yra tucmi neparan- 
kus, kad popierai gali kur 
pražūti ir naujų popierų ka- 
reivis jau negali gauti. To- 
dėl nesiųskit savo paliuosa- 
vimo ponierų (discharge 
certif icate). 

Valdžia aną dieną paga- 
lios išleido kitą padavadiji- 
mą, sulyg kurio vieton pa- 
liuosavimo originališkų po- 
pierų, arba certifikato, j Wa 
shingtone galima siųsti tų 
popierų tinkamai užtvirtintą 
kopiją. 

Šita paliuosavimo certifi- 
kato kopija privalo būti štai 
kaip prirengta: 

"Kopija privalo buti raidė 
-raidėn, pilnų pilniausia ko- 
pija, nuimta nuo originalo 
ir turi turėti viską — kaip I spausdintą, taip ir rašytą me 

I džiagą kas tik ant originalo 
i butų, kaip vienoj, taip ir ki- 
toj paliuosavimo certifikato 
pusėj. 

Į "Šita pilna kopija, sykiu 
su originališku paliuosavimo 
certifikatu ir su laišku adre- 
suotu zonos finansų aficie- 
rui (to the ^one finance of- 
ficer), Lemon Building, Wa- 
shington, D. C., kuriame pri valo buc pasakyta apie ka- 
Įreivio tarnystą nuo balan- 
!džio 6 d. 1917 metų, apie j dieną jo paliuosavimo (dis- 
eharge) ir jo dabartinį ad- 

Iresą, ant kurio jis nori, kad 
i jo pinigai butų prisiųsti,— 
visa tai privalo but prista-j ! tyta artimiausiam armijos rei 
krutavimo aficierui, kuris 
ant originalio certifikato už 
rašys, arba antspaudą pri- 
spaus sekantį pažymėjimą: 

"Tikra šio paliuosavimo 
certifikato kopija tapo pa- dalyta ir mano patvirtinta, idant kareivis galėtų gauti bonusą." 

Tas pats aficieras taipgi 
paliudys teisingumą pada- 
lytos certifikato kopijos ir 
kareivis turi žiūrėti, kad jis 
gautų atgal savo originališ- 
ką paliuosavimo certifikatą. (original discharge certifi- 
cate), o visi kiti popierai— 
kopija ir laiškas bus bus to 
rekrutavimo aficiero pasiųs- ti Zonos Finansų Aficierui, Lemon Building, Washing- 
ton, D. C. 

Kaip iš to galima supras- 
ti, tai šiuo laiku bonusą $60 
gali gauti tilo jaus tik tie 
kareiviai, kurie buvo tarnys- j toje nuo balandžio 6 d. 1917 i 
metų. I 
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NEPASISEKIMAS. 
— Kuomet bus tavo vestu- 

vės? 
— Jau j u uebus. Kaip tik- 

tai jis dažinojo, kad aš šįmet 
ant dresių išleidau tūkstantį 
dolarių, tai jis nenori mane 
vesti. 

— Ką ji sakė? 
— Jis nieko nesakė, o tik 

\-eda dabar mano siuvėją. 
— Jis geras biznierius. i 

Lietuvos Neprigulmybčs 
Klausimas. 

(LIETUVIŲ MEMORANDUMAS.) 

Parašė T. Norus ir J. Žilius. 

Iš Anglų kalbos Kuosai vertė Algis. 

(Tąsa) 

Centralinis Komitetas, sykiu su Rusi- 
joj gyvenančiais lietuviais, tuojaus pradėjo 
organizuoti savo skyrius Rusijos miestuose. 
Didesniuose miestuose pašalpinės ir kul- 
tūrinės lietuvių draugijos, jau nuo seniau 
gyvavusios, prigelbėjo Centralinio Komi- 
teto darbui. Nors prisiėjo pergalėti daug 
sunkenybių, kurias Rusijos valdžia darė 
kaip lietuvių, taip latvių, lenkų ir kitų tau- 
tų darbui, tačiaus, nepaisant to, Centrali- 
nis Komitetas sugebėjo išplėsti savo veiki- 
mą į kievieną imperiios kamoeli ner čie- 
lą šimtą savo skyrių. Daugiaus negu šim- 
tui tūkstančių pabėgėlių buvo teikiama pa- 
gelba—daugeils jų arba negalėjo gauti dar 
bo, arba negalėjo pragyventi iš tos mokes- 
ties, kurią jie gaudavo. 

Visoj Rusijoj vargiai buvo didesnis 
miestas, arba didesnė lietuvių kolionija,! 
kur Komitetas butų nepasirūpinęs pabėgė- 
liais, steigdamas virtuves ir prieglaudas ne- 
turtėliams, ligotiems ir našlaičiams, arba 
dalindamas maistą ir drabužius ir užlaiky- 
damas dakta: as, kunigus ir advokatus pa- 
bėgėlių pagelbai. 

Aprupinus materiališkus tremtinių rei- 
kalavimus, Komitetas pradėjo rūpintis kul- 
tūriniais jaunuomenės reikalais. Keletas 
vidurinių mokyklų tapo perkelta Rusijon 
dar prieš vokiečių įsiveržimą. Jų skaitlius 
tačiaus pasirodė permenkas ir todėl naujų 
mokyklų įsteigta. Vienam tik Voronežo 
mieste buvo daugiaus 1;000 mokinių vidu- 
rinių mokyklų. Maskvos Lietuvių Komite- 
tas taipgi užlaikė daugiaus tūkstančio mo- 
kinių, o Augštesniųjų Mokyklų Studentų 
Draugija Maskvoje šelpė daugiaus 200 stu- 
clentų Maskvoje. Apie tiek pat buvo šel- 
piama Petrograde ir kitur, Smolenske, Min- 
ske, Jaroslave, Ekaterinoslave ir ant Kau- 
kazo bei Siberijoj lietuviai studentai jautė 
globojančią šios Įstaigos ranką. Pradinės 
mokyklos buvo įsteigtos prie kiekvienos 
vaikų prieglaudom 

Net ir sunaikintos bei apiplėštos Lietu- 
vos reikalavimai tapo iškalno permatyti ir tam tikslui įsteigta amatų mokyklos sykiu 
su dirbtuvėmis, kuriose mokinta kriaučy- stės, šiaučystės, dailydystės ir kitų amatų. Dalis tremtinių tokiu budu galėjo patįs sau 
užsidirbti pragyvenimą. Centrą linio Ko- 
miteto skydus Petrograde suorganizavo įvairias kulturos, apšvietos technikos, archi 
tekturos ir kitokias komisijas, kurios turėjo prigelbėti lietuviams valdytis patiems savo 
šalyje. 

Šiuo žvilgsniu lietuviai parodė gilų sa- 
vo reikalų supratimą, kaip lygiai ir gabumą 
organizavimosi 'darbe, kuris atnešė puikius 
vaisius nors buvo dirbamas prie labai sun- 
kių kariškų aplinkybių. Kiti butų to jiems 
nepadarę. 

Ta aplinkybė, kad pasaulis vargiai 
bu^o net girdėjęs vardą "Lietuva," pada- 
rė daug skriaudos lietuvių tremtiniams, 
nes jie gavo tik labai mažą pagelbą iš da- 
lies. Rusų valdžia aukavo, bet nedaug,- taip pat ir rusų draugijos, bet tų aukų toli 
gražu neužteko bado prašalinimui. Ir to- 
dėl lietuviai užsiėmė gelbėjimosi darbu pa- tįs. Jie .įsteigė dirbtuves, rinko aukas tarp pačių tremtinių ir mėgino padaryti dau- 
giausiai naudos didžiausiam galimai skait- 
liui. Mažiaus badaujantieji dalinosi su 
labjaus badaujančiais. Jeigu vienam pa- sitaikė turėti dvi drabužių eiles, arba dve- 
jis batus, jis atiduodavo kitą eilę tam, kas 
neturėjo nei vienos. Bet, nepaisant to, daugelis silpnesnių pražuvo. 

POLITIŠKOS PARTIJOS LIETUVOJ. 
Tarp Lietuvių yra labai maži skirtu- 

mai nuomonėse kaslink formos valdžios, kokią jie norėtų turėti Lietuvoje. 
Sykiu su tautiniu ir kulturiniu šalies 

atgimimu Lietuvoj gimė keturios partijos. Pradedant nuo radikale? kairėsės iki kon- 
servatyvės dešinės, šitcs partijos yra se- 
kančios: 

1. Social-Demokratų partija pasirodė 
pirm sugrąžinimo Lietuvių spaudos 1904 
metais ir ji daugiausiai susideda iš miesto 
darbininkų. Jos narių skaitlius supranta- mai yra mažas, nes šalies industrialis išsi- 
vystymas yra menkas. Jai niekuomet ne- 
pasisekė išrinkti savo kandidato i Durną. 

2. LiaudininkTi-Sociaiistii partija yra 
labai panaši į Rusijos Social-Revoliucijo- 
nierių partiją, vedamą Kerenskio, ir gal 

)ut ; Populistų partiją Suvienytose Valsti- 
ose. Vienas šios partijos sparnas stovi už 
sėmės valdymą, bet reikalauja išdalinime 
/aldiškų žemių ir didesnių dvarų tarp 
nažažemių ir bežiamių. Didesnė jos kan- 
lidatų dalis buvo išrenkama į Durną [A u- 

:orių priedas: Kalbant apie politiš- 
ką veikimą lietuviškų partijų Rusijoj; šias/" 
ivi partijas reik skaityti kaipo vieną, be ff 
kių vidurinių skirtumų tarpe jų. Bet po 
rusų revoliucijos ir bolševikiškos pervers- 
mės, kiekviena iš šių partijų skilo į dvi 
dali. Senieji šių partijų vadai pasidarė 
dešiniuoju saprnu, o jaunesni nariai, netu- 
rinti patyrimo darbe tarp Lietuvos žmonių ir turinti įtekmę tiktai tarp nekuituriško 
jaunimo, sudarė kairįjį sparną. Yra taipgi 
nedidelė lietuvių bolševikų grupė, kurie 
dirba drauge su rusiškais draugais]. 

3. Demokratų partija, susidedanti dau- 
giausia iš apšviestų elementų. Karė pada- 
lino juos į dvi frakcijas. Dešinysis yra ži- 
nomas vardu Pažangiečių (su savaitraščiu 
"Lietuvių Balsas"), o kairysis sparnas va- 
dinasi "Lietuvos Demokratiškos Laisves 
Santara." Ji leidžia savo organą vardu 
"Santara." Šitas pasidalinimas buvo ypa- 
tingai žymus tarp lietuvių, gyvenančių Ru- 
sijoj. šios dvi partijos, galima sakyti, su- 
daro centralinę (vidurinę) politišką grupę ir jų nuopelnui priklauso didesnė dalis po- zityvio ir konstruktyvio darbo, kuris buvo 
atliktas nuo Lietuvių tautinio atgimimo lai- 
kų. 

4. Krikščionis-Demokratai yra gal but*' 
stipriausi savo organizacija ir narių ska^ lium. Jie kontroliuoja mases daugiausiai 
per kunigiją, kuri yra jiems artima ir turi 
didelę įtekmę. Jų demokratiška platfor- 
mė yra krikščioniški idealai. Lietuvos baž- 
nytinė hierarchija, kuri net iki pastarųjų laikų buvo lenkų kontrolėje, ačiu šiai par- tijai, perėjo visiškai į lietuvių rankas, iš- 
skyrus gal but Vilniaus dieceziją, kur iki 

j pat karės pradžiai buvo atkakli kova varo- 
ma prieš Lenkiškų endekų agentus ir kitus 
lenkiškojo imperializmo įnagius. Šios 
partijos pasidarbavimas turėjo svarbią įtek 
mę ant Lietuvos atbudimo. 

5. Po Rusijos Revoliucijos gime dar 
viena partija. Ji yra žinoma, kaipo Lietu- 
vių Tautinė Katalikų Vienybė ir mažai 
kuomi skiriasi nuo Krikščionių Demokratų. Jos politika taipgi yra paremta ant tiky- bos. 

Vėliaus męs pamatysim, kad visos 
jauno lietuvių judėjimo partijos pripažįsta demokratijos principus. Kiekviena jų rei-» 
kalauja neprigulmingos Lietuvos su rėspu-į blikoniška valdžios forma, paremta ant lyj gaus, slapto, visuotino ir tiesioginio balsai 
vimo. Tiktai pat kraštutinieji kairieji tarp \ Liaudininkų socialistų ir social-demokratų \ bolševiškojo typo velytų apsisprendimą, kas gal galėtų įvaryti Lietuvą atgal į Rusi- ją, federatyviais pamatais. 

Maž-daug panašias partijas męs ran- / dame taipgi ir Amerikoj, tik gal but siį_ sekančiu skirtumu: kad vieton Liaudinink ir social-demokratų čia yra Socialistų par^v tiją, ir vieton dviejų vidurinių partijų, ko- kios yia Rusijoj, čia Amerikoj yra viena vidurinė partija, taip vadinamų Tautiškųjų Demokratų (tautininkų), prie kurių pri- sideda dešinysis Liaudininkų sparnas, ir trečia amerikiečių partija--Krikščionįs-De- mokratai, kuri kitą kartą yra vadinama "Katalikų" Partiją. 
POLITIŠKOJI LIETUVIŲ EVOLIUCIJA. 

Į Istorikų nuomonė sutinka su tuo, kad Lietuva per amžius buvo galinga ir nepri- gulminga viešpatija. Kelių pavyzdžių pa- davimas parodys, kad lietuviai laike savo unijos su Lenkija ne. tik išlaikė pilniau- si saiką savo tautinio savitumo ir visuomet rūpinosi savo locną valdžia ir Įstaigomis, bet taipgi platino, ir platino atkakliai, pilno nuo Lenkijos atsiskyrimo idėją. 
Septynioliktame šimtmetyje kunigaik- štis Janušas Radzvila vedė derybas su Šve- dija su tikslu perskyrimo Lietuvos ir Len- kijos. Kunigaikštis Sapieha buvo lenkų užmuštas, nes jis taipgi darbavosi to paties tikslo linkui. Kitą atsiskyrimo mėginimą padarė kunigaikštis Jurgis Miko1 Kori- butas Višneveckis, Lietuvos Fei .ncjžalas ir kunigaikštis Jurgis Oginskis, kuris su Lietuvos valdžios užgirimu prirengė at- siskirimo dekleraciją ir padavė ją Lenkijos valdžiai. 

^ 

Palinkimas prie atsiskirimo apsireiš- kė net Kosciuškos laikuose, kuomet lietu- viai įsteigė savo locną atskirą valdžią. Pa- galios laike antrojo Lenkmečio 1863 me- tais, Kalinauskas, Lietuvos "diktatorius," pranešė savo pioklama^ijoj, kad Lietuva kovos už savo neprigulmybę sale Lenkijos, bet kad ji "niekados nesutiktų įteikti Lie- tuvos ateities į rankas savo pamotės, Var- savos." 
(Toliaus bus) 



Lietuviškas Raudonasis Kryžius. 
Rodos yia gana gerai vi- 

siems žinomas tikslas ir vei- 
kimas šios garbingosios drai 

įgijos visose pasaulio šalyse 
Kur tik yra skurdas, ba- 

das, pavojingos ligos—kaip 
cholera, typhus ir kitos ne- 

laimes šalyse «r miestuose, 
tonais męs randame šios 
draugijos atstovus, tai gy- 
dytojus, tai gailestingas se- 

seris; tai aukaujamus val- 
gius, rubus, apautuvus ir net 
pinigus visokiems kitiems 
pagalbos ir sušelpimo reika- 
lams. 

Ypatingai karės laike ant 
musių laukų, ligonbuciuose 
ir kitur męs vis sutinkame 
merginas su Raudonojo Kry 
žiaus ženklu. Kiekviena ci- 
vilizuota šalis ir tauta pri- 
pažįsta joms pilną nepalie- 
čiamybę laike karės, nes jos 
nęmato skirtumo didelio tar- 
pe vienos tautos sužeistųjų 
ir kitos. Jos mato tik vai- 
tojančius, sužeistus, ir visus 
tuos, kuriems yra reikalinga 
pagalba. 

Kiekviena šalis turi savo 

Kaudonojo Kryžiaus organi- 
zaciją, bet tik neprigulmin- 
gos šalįs turi tiesą ją steigti, 
nors ne visad valdžia joms 
duoda pilną užlaikymą. Jas 
užlaiko tankiai pavienių ypa 
tų dovanos ir dovanos nuo 

valstijų arba miestų. Męs 
gerai galime paminti kaip 
laikas nuo laiko po vi3ą 
Ameriką buvo renkami pi- 
nigai, drapanos, mezgamos 
pančiakos, bruslotai, piršti- 
nės ir vi3oki kitoki dalykai, 
kuire tik palengvino karei- 
vio sunkų buvį ar pagelbėjo 
jam apsaugoti savo gyvastį. 

Taigi veikimas ir reikalin 
gumas tokios organizacijos 
ypatingai atsižymi ir yra 
geistinu, kada šalįs randasi 
kokiame nors pavojuje, ne- 

laimėje ar karėje. 
O musų Lietuva yra var- 

guose, lygose, pavojuje ir 
karėje su lenkais! Kaip tai 
reikalinga tokia organizaci- 
ja musų Lietuvai, kaip tai 
naudinga ji butų! Netik ką 
gelbėtų ją jos visuose var- 

duose ir bėdose, bet pats 
atvažavimas tokių ypatų j 
musų šalį priduotų musų 
žmonėms drąsą, nušviestų 
visam svietui musų tėvynės 
reikalus ir prašalintų visus 
tuos nemalonumus, kokius 
turime su lenkais, nes visgi 
ar Amerikos ar kitos šalies 
Raudonasis Kryžius turėtų 
didesnės tiesas ir privilegi- 
jas reikalams susidurus su 

kitomis šalimis, ne kaip mū- 

siškiai, 
"Gerai Tamista. Aš už- 

tikrinu, jei Lietuvoje bus 
karė, aš tuojaus keliausiu 
kaipo gydytojas j jusų šalį 
su raudonuoju kryžiumi." 

Tie malonų^ žodžiai mano 

buvo išgirsti nuo vieno savo 

draugo Hinduso gydytojo. 
O žmogus yra vedęs, turi 
pačią ir vaikus. Kadi* jis 
pamatė mano nusistebėjimą 
ir nepatikėjimą jo taip ma- 

loniems žodžiams, jis priė- 
jęs paspaudė ranką ir vėl 
patvirtino: 

"Taip, tikrai aš prižadu 
eit, kada tik jų3 manę pa- 
reikalausite/' 

Ar daug yra tokių gydy- 
tojų pas mumi3? Aš ma- 

nau, kad yra, bet kodėl jie 
tyli, kodėl jie nesigriebia 
tuojaus prie darbo. Aš pat- 
sai žinau keletą, kurie neat- 
sisakys niekados ir tik lau- 
kia gal kad gauti progą. Ma- 
lonėkite, gerbiami musų gy- 

| dytojai, tuojaus susižinoti 
■ i vienas su kitu, suorganizuo- 

| ti visus gydytojus prie darbo 
tuojaus, sušaukti merginas 

i islavintasias ir pradėti nors 

vakarais kitų lavinimą nors 

| organizacijos pagelbinėse ša 
I kose, kad jos rinkti pradėtų 
pinigus, vilnas, siulus, ban- 
dažius, drobę ir viską, kas 
tik yra reikalingu. Tokia 
organizacija mums būtinai 
yra reikalinga tuojaus ir tai 
yra musų daktarų darbas ir 
užduotų. 

Rodos Raudonojo Kry- 
žiaus vyriausybė Washing- 
tone su maloniu noru galė- 
tų duoti pagalbą. Daleidi- 
mo Lietuvą kaipo neprigul- 
minga šalis, rodos nereika- 
lauja, bet visgi butų geriaus 
kad apie tai butų gerai iš- 
tirta raaštu musų atstovų 
Washingtone, 

Nėra klausimo kad tokia 
organizacija yra būtinai rei- 
kalinga sutverti umu laiku, 
nes ji galėtų dalyvauti ne 
tik tokiose pat pozicijose, 
kurios užima ir darbuojasi 
Raudonasis Kryžius, bet ga- 
įetiį po tuo pat vardu rinkti 
drapanas, pinigus nupirki- 
mui gyduolių ir kitų dalykų 
gydytojams ir lygonbučiams 
reikalingų. 

Visos Lietuviškos mergi- 
nos ir moterįs turėtų, su pa- 

jgalba gydytojų, susiorgani- 
I zuoti po visą Ameriką ir tik 
tada bus galima darbą pa- 
šelpos, pagalbos ir atstaty- 
mo Lietuvos atlikti tinkamu 
budu. 

Ne Tautos Fondas, ne Gel 
bėjimo Fondas, ne socijali- 
stai, ne kunigai, ne tautie- 
čiai, tiek pinigo nesurinks 
ant šio tikslo, kaip musų 
skaisčiaveides merginos ir 
moterėlės. Tik valio visos 
prie darbo tuojaus! Nelau- 
kite jokių tiesų; tiesas gau- 
site vėliaus; kaip negausite 
tiesų, tai negausite ne už- 

, draudimo, tik reik viską da- 
ryti atvirai, teisingai ir po 
vardu Lietuviškojo (Raudo- 
nojo) Kryžiaus. 

Vincas F. Jankauskas. 

Gedos Lentele. 
Niekados nebuvo taip svar- 

bu žinoti, kas per geradėjai 
buvo ir yra lenkai. Aš gerai 
atsimenu, kuomet prieš kare 

j Lietuvoje laikraščiuose buvo 
pakeltas klausimas: "Ar yra 
kas iš lietuvių, kuris butų ne- 

šiojęs taip vadinamą gėdos 
ženklą." O tas gėdos "ženklas 
buvo duodamas tiems moki- 
niams lietuviams, kurie moky 
klose vartodavo lietuvių kalbą. 
Pvepamenu gerai, bet man 

closi, ka(l "Viltyje" j šitą klau- 
simą atsiliepė keletas mokinių, 
kut ie aprašė už ką jiems tas 

''gėdos" ženklas buvo privers- 
tas nešioti. " Toks gėdo" ženk- 
las buvo, rodos, pasiųstas ir 

I lietuvių mokslo draugijai Vil- 
niuje. 

Aš skaičiau, kad šitaip buda 
vo. Jei kuris mokinys, kur len- 
kai mokytojai mokindavo, p 
vartodavo mokykloje lietuvių 
kalbą, tai jam ant kaklo užka- 
bindavo lentelę, ant kurios bu- 
vo parašas "Metelingas" ar 

"besimetavojęs," Mokinys tu- 
i rėdavo tokią lentelę iš karto 
nešioti per visą dieną, o jei mo- 

kinys tankiau lietuviškai kalbė- 
davo. tai. turėdavo nešioti net 

|keles dienas Kiti lenkai mo- 

Ikiniai juokdamosi iš tokio mo- 

|kin:f\ Apskritai nešiodavo to- 

lei, kolei kitas mokinys ką nors 

'neištardavo lietuviškai, tai į 
kad mokykloje visuomet buda- 
v\» vienas mokinys su ''gėdos' 
žei.klu ant kaklo, o tas jau reiš- 
kė, kad lietuvių kalba buvo iš 
statyta pajuokimui ir bent vie- 
nas mokinys turėjo už ja ken- 
tėti. 

Jeigu tokių įrankių griebėsi 
lenkai pirm karės, kuomet jin 
patįs stenėjo po rusų meškino 
letena, tai suprask, lietuvy, kas 
tavęs laukia, jei mes butume 
prijungti prie lenkų. Tuomet 
butų lietvių kalba išstatyta ant 

pajuokos, tuomet n^štų gėdą 
ne tik mokyklų mokiniai, bet ir 
visi lietuviai. 

Ir po tokių atsitikmų, po to- 
kios praities prakeikti lenkai 
neturi gėdos grebtis prie lietu- 
vių, neturi gėdos kviesti lietu- 
vius bendran darban. 

Lietuviai neužmirš tas "gė- 
dos" lenteles. Lietuviai šiądien 
tą gėdos parašą netik ant len- 
telių užrašo ir užsikabina sau 

ant kaklų, bet ir ant savo vė- 
liavos užrašo: ''Gėda tam lie- 
tuviui, kuris pamąsto apie su- 

sibendrinimą su lenkais," arba 
"Gėda pasauliui, kuris nori 
atiduoti lietuvius imperialis- 
tams lenkams." 

Vincas Alksninis. 

Nauji "Triksai". 

Lietuviai jau suprato, kad 

visgi galų-gale mažai galima 
turėti kitokios vilties išrišant 
teisybės klausimus, kitaip kaip 
tiktai spėka. Teisybė paremta 
ant spėkos galinga, teisybė be- 

ĮSpekio turi mažai vertės. 
Lietuviai tą supranta ir or- 

ganizuoja savo kariumenę gin- 
ti savo kraštą nuo mųs priešų. 
Kariumenės organizavimo 
upas apėmė visą Amerikos 

Lietuvą; daugelyje vietų or- 

ganizuojasi kariumenės būriai, 
lavinasi, kad pasidarius gali- 
mybei vykti Europon ir tenai 
ginti savo tėviškę. 

Bet štai apie Bostoną neži- 
nia kas leidžia paskalas, kad 
buk lietuvių kariumenę nebus 
kam komanduoti, kad limbus 
oficierų ir tam panašiai. 
Lietuviai, girdi, neturi vadovų 
ir t. t. ir t. t. Iš kitos pusės 
pataria lietuvių jaunimui dėtis 
prie lenkiškųjų sokolų kliubų ir 
t. t. "i 

Nežinia kas tikrai leidžia to- 
kias aiškiai melagingas paska- 
las Bostone apielinkeje, bet jau 
iš tų paskalų turinio galima nu 

manyti, kad tai daro mųs kai- 
mynai lenkai. Jie ne atvirai, 
bet pasalomis nori lietuvių 
jaunima atitraukti nuo karei- 
viavimo lietuvių armijoje, o 

pritraukti prie savęs. Kiek- 
vienas žino, kai]) Lenkijai pa- 
vojingas lietuvių kariumenės 
organizavimas. 

Lietuviai jaunuoliai nepri- 
valėtų atkreipti jokios domos ] 
tas paskalas, o tiktai organi- 
zuotis ir organizuotis. 

K. N. 

REIKIA KLAUSYTI. 
— Ar tamistai patiko Ma- 

rytės šokis po "Birutes" "či- 
gonų." 

— Bet j ją nereikia žiūrėti, 
o tik klausyti. 

— Matai Chicagoje nuo 

"g;ero oro" ji taip sudžiuvo, 
kacl šokant jos kaulai barška. 

RETAS ATSITIKIMAS. 
— Pefrai,—kreipiasi prie 

savo vyro mylimiausioji pati. 
—Aš noriu su tavim pasikal- 
bėti apie daugelj svarbių rei- 
kalų. 

— Labai purkų,—atsako' 
vyras.-Tai retas atsitikimas. 
Paprastai tu kalbi apie nesvar 

bius reikalus. 

Geltonas Bilietas. 
^ 

— Kas per nuotikis — su- 

šuko jis trukčiodamas pečiais. 
— Ar jųš žinote, kad jųs pak- 
liuvootė į ger? rankas Rebe- 
ka? J11 s užinteresavote mane, 
tačiaus nepažįstamos pilnai 
neverčiu bučiuoti, ypač kuomet 
pastaroji nesutinka. Ar tai yra 
nepadoru? — juokdamasis pa- 
klausė jis. 

— Ne, sako ji — kas link 
manęs visai naturališka. 

— Dėlto, kad jųs esate mer- 

gina, — atsakė šypsodamasi 
jis, — Tai yra naturališku 
daugumui vyrų. Na, eikš šią, 
ar tu nori eiti ten ir miegoti 
viena? Ir ką gi jųs velijate 
man daryti? Leisti jums mie- 
goti vienai ir rytoj rytą pagel- 
bėti įsigyti Gelt n' Bilietą, 
ar eiti sutavimi ten—?—ir jis 
mostelėjo galvą miegama jin 
kambarin. 

— .Viena,—sušuko ji.—Jųs 
tikrai sakote? Tačiaus kurgi 
jųs miegosite?—susirupinusi 
teiriavosi ji. 

— O, aš galiu miegoti ten, 
—sako jis rodydamas į sofą. 
Aš dargi esu miegojęs prastes- 
nėse vietose. Tuo tarpu pasi- 
skaitysiu laikraščių, kuriuos 
turiu ploščiaus kišeniuje; jųs 
gi galite eiti tiesiog lovon.— 
Jis kalbėjo taip lyg, kad butų 
nustojęs jos ir mergaitė nu- 

srsuko migamojo kambario 
link, kame sustojusi pažvelgė 
atgalios tiesiog vyro veidan. 
Jis linktelėjo šypsodamasis ir 
mosuodamas ranką jon tarė: 

— Labai gerai,—sako jis; 
—puikaus miego. 

— Aš noriu,—sako ji,— 
grįždama artyn prie jo,-aš no- 

riu pabučiuoti jumis. 
— Kodėl ne,—sako jis, ir 

lengvučiais žingsniais mergai- 
priėjusi prie jo, atstatė rau- 

svas lupytės pabučiavimui. Jis 
paeklė ją šalin ir tarė: 

— Dabar, per pusę užga- 
nėdintas. 

Mergaitė staiga sušuko: 
— Labanakt; ačiu Jums;— 

ir nubėgo skersai kambario, 
pasukdama miegama jin ir pa- 
skui save uždarydama duris. 

Valandefr u daugiau vyras 
šypsodamasis žiurėjo durisna. 
Pagalios atsistojo Ir išsiėmęs 
iš ploščiaus laikraščius, užku- 
re antrą papirosą ir atsisėdo 
supamojon kėdėn. 

Už valandos laiko buvo ra- 

mi tyla kambaryje. Vyras pa- 
sikėlė nuo kėdės ir yt kareivis 
išsitiesė, nusiėmė kaklaraištį, 
apikaklę, nusivilko švarką, nu- 

siavė batus ir priruošė kaili- 
nius užsikolojimui. Vėliaus 
nuėjo prie miegamojo kamba- 
rio,—klausos: tiku nieko ne- 

girdėti, pridėjo ausį prie rak- 
to skylės; ir girdžia ramų, ra- 

mų širdies plakimą. 
Po trumpos pauzos, nuėjo 

šalin ir krito minkšton sofon. 
Ir į dešimts minutų laiko jis 
užmigo kietu miegu. 

Tik truputį prieš aštuonias 
pabudo vyras ir atidarė lan- 
gus, paskambino skambalėli, 
užsakė pusryčius, nuėjo mau- 

dyklen apsiprausti. Tuo tar- 

pu tarnas ruošėsi apie stalą. 
Vyras gi išsiskubino miestan. 
Už valandos sugrįžo, žengda- 
mas tiesiai prie mergaitės du- 
rių. Pabeldė. Po valandėlės 
išgirdo jos balsą ir įėjo vidun. 
Ji ji pilnai apsirengus stovėjo 
priešais. 

— Puikiai išmiegojote ?— 
pasklausė jis. 

— Labai ačiu,—linktelėjo 
ji giliu žvilgsniu žiūrėdama 
jo veidan. 

— Senai atsikėlėte?—pa- 
klausė jis. 

— Jau dvi ve'andos,—at- 
sakė ji. 

| 
— O, jųs ankstyva paukš- 

tyte? Na, cikyva prie pusry- 
čių. Aš turiu jjnis naujieną. 

— J r aš turiu del jusų,— 
pasakė.—Čia yra juokinga vieta 

— Kodėl j vis taip sakote? 
—klausia jis smelkdamas ša- 
kute sudyton žuvin. 

— Dėlto, aš nubudau kuo- 
met jus miegojote ir bandžiau 
išeiti; — tarė ji,—aš norėjau 
Jums nupirkti nauja sigarny- 
čią, vieton sulužusios ir kuo- 
met aš pasirodžiau koridoriu- 
je, manę sustabdė. Jie sakė, 
kad aš negaliu išeiti be jusų. 
Dargi sapaliojo, kad aš galė- 
jau jumis apvogti, arba net nu- 

žudyti. Tada aš buvau su- 

graudinta ir man paliepta lauk 
ti jusų. Ot dėlei to ir išrodo 
juokingu Terteklio' viešbutis. 

— Menkniekis, brangioji, 
—sako jis,-neverta apie tai 

'net manyti ir kasgi ta sigarny- 
cia. Et...—Ir jis ištiesė ran- 

kas link jos. Neverčiama— 
su mielu noru ji žengė jo iš- 
tiestosna rankosna ir saldų 
buC'iį paliko ant jo lupų. į 

— Ot taip tai kas kita!— 
sušuko jis. Jųs matomai da- 
rote didelį progresą. Puiku! 
Jųs išmokote tikrai dailiai pa- 
oučiuoti j dvidešimts keturias 
valandas; tai labai greitai. 

— Labai lengva, kuomet 
širdis mokina lupas, pasakė ii. 

— Tai jųs mane jau myli- 
te?—paklausė jis. 

— Taip,—atsake mergaitė. 
Lyg bandydamas nustumti 

nepageidaujamas mintis, grei- 
tai atsistojo ir kaip paprastai 
neabejojančiu tonu tarė ion: 

— Aš bandžiau ką nors 

padaryti del jųs,—kalbėjo jis, 
—traukdamas iš kešenės pi- 
niginę ir tiesdamas ant stalo. 

— Jųs manė užindomavote 
praeitą naktį,—tęsie jis,—ir aš 
stengiuosiu tikrai jums gero. 
teisingiau sakant, noriu užka- 
riauti jusų širdį. Tačiaus ne- 

žinau kodėl. 
— Tikrai malonu girdėti iš 

jusų pusės,—pastebėjo ji ei- 
dama artyn; bet ir aš myliu 
jumis—minkštai nutraukė ji. 

— Aš mąsčiau perdaug,— 
kalbėjo jis,-nepasitikėdamas, 
tačiaus aš noriu jums liuosy- 
bės, tikros liuosybės, dcito aš 
nuėjės apkrikštija"! jumis. 

— Oh tu maža žydelkaitė, 
—ir jis kreipiasi jos skaiščian 
zidinčian veidan, suspausda- 
mas minkštomis rankomis ir 
siųsdams begalinę eile bučkių. 
Jis pradėjo su dide iškilmybe: 
— Jusų vardas yra Viera 

Novikoff, o ne Rebeka Rubi- 
novič. 

— Viera Novikoff,—pa- 
kartojo mergaitė. 

— Taip,—sake jis imda- 
mas popieras iš piniginės.- 
Viską galima nupirkti Mask- 
voje. Taigi aš jums šį rytą 
nupirkau pašportą vardan Yie 
ros Novikoff ir kaipo Viera 
Novikoff Jus galite gyventi 
kur tik jum paMnka Maskvoje. 

— O kaip geras tamista!— 
šaukė ji,—Aš žinau; jus ge-j 
ras. Tečiaus tikiuosi kainuoja 
glebj pinigų. 

— Ne,—pasakė jis šypso- 
damosi jai į akis. Nėra ką sa- 

kyti, Viera pigesnė nei Gelto- 
nas Bilietas. Jus sakėte Gel- 
tonas Bilietas kainuoja pen- 
kioleką rublių. Aš užmokėjau 
tik dvileka už tą. Matai, kad 

pigesnis,—kalbėjo jis paduo- 
damas jai pašportą. 

Mergaitė paėmė j savo ran- 

kas ir vos girdžiamu balsu ta- 
rė savin: 

— Pigiau! Taip, žemesnė 
kaina, negu Geltono Bilieto... 

(Galas). 

Sibiro Lietuvių Susivažiavimas Irkutske, 
.(T™ 

Toliaus svarstoma lėšų cen- 
trales organizacijos palaiki- 
tnui, klausiniai. Pil. Pabrėža, 
— kad jau pirmoje Sib. Lietu- 
vių S-mo buvo išdirbta suma- 

nymas, kad visas Sib. Lietu- 
vių organ. turi skirti 10% sa- 
vo įplaukų Centralio Biuro rei- 
kalams. 

Pil. Bružas įneša sumany- 
mu, apsidėti mokesčiu nuo už- 
darbio, kurie turėtų eiti į Trem 
tinių grąžin. Fondus ir Cent- 
ralio Biuro reikalams. Toliau 
praneša, kad jis avežė į.aikti 
300 rub. sudėtų aukų Omsko 
liet. kolionijos Biuro naudai. 

Pil. Mažeika taipgi praneša, 
kad jam pavesta įsteigti 300 
rub. nuo Harbino kol. tam pa- 
čiam tikslui. 

Pil. Dridolkas pataria pir- 
miems žinksniiams užtraukti 
paskolos, o paskui, gal sulauk- 
sime pagalbos nuo savo brolių 
amerikiečių. 

Pil. Bružas, pataria, kuopla- 
čiausia propaganduoti apsidė- 
jimą mokesčių nuo uždarbio 
tautos reikalams. Reikėtų Cen- 
tre Biurui dėl to dalyko išleis- 
ti atsišaukimą, taipgi S-mo 
atstovams "sugrįžus į vietas, 
neužmiršti to dalyko kuopla- 
čiausiai agituoti už aukų dėji- 
mą. 

Pagaliaus, beveik vienbal- 
siai, nuspręsta, kad turiame 
atnsidėti 1% nuo uždarbių, 
taipgi apdėti 10% proc. mo- 

kesčių nuo įplaukų, visas lietu- 
vių organizacijas, išskirus 
Tremtiniams grąžinti Fondus, 
ir tremtinių išlaikymo organi- 
zacijų — komitetus. 

Toliau eina svarstimas, kur- 
turi apsigyventi Centr. L. Biu- 
ras. Po daugelio atestatų išsi- 
kalbėjimų, išrasta parankiau- 
sia vieta Buiro buveiniai Oms- 
kas, kur dabar randasi dau- 
giausia ir kitų tautų centralin. 
organ. ten yra apsigyvenus 
taipgi rusų Sibiro valdžios 

Vienok, kuomet buvo pakel- 
tas klausimas rinkimo narių i1 
tąją organizaciją — tuomet 
pastebėta nekurie dideli ne- 

patogumai. Taip į tąją organ. 
reikia rinkti narius iš pačių at- 

stovų, o iš Omsko kaip '.ik vie- 
nas ?{.stovas ir tebuvo prisiųs- 
tas ant S-mo. Kik* kolonijų 
atstovams, mainyti gyvenimo 
vietą buvo beveik negalima. 
Kad geriau susitarus, kaip iš- 
eiti iš to keblaus padėjimo, pa- 
daryta 15 minutę pertrauka. 

Po pertraukos, praneša pil. 
Novakas, kad del susidėjusių 
aplinkybių jokiu budu negali- 
mą, kad butų Biuras Omske. 

Pirmininkas pasinio sekan- 
čia rezoliuciją: kad nors S-mas 

nutarė Biurui vietą Omske, 
bet dėl šiądien susidėjusių ne- 

patogių aplinkybių, kol kas pa- 
likta Tomske. Rezoliucija pri- 
imta vienbalsiai. 

Toliau nuspręsta, kad Biu- 
ras turi susidėti iš penkių na- 

rių su teise kooptavimo dar, 
dviejų narių su sprendžiamoju 
balsų, bet kooptavus daugiau 
— jie turės tik patariamąjį 
balsą. t 

Einama toliau prie rinkimo 
Biuro narių. Buvo išstatyta 
aštuoni kandidatai. Slapcu bal- 
savimu liko išrinktais į narius 
naujos Centralės organ. — 

Centralis Liet. Biuro Sibire: 
J. Gelumbi;kas 11, balsų, A'. 
Bružas 9, Buakuskas 10, K. 
Pabrėža 11 ir K. Novakasll. 

Po išrinkimo Biuro, K. No- 
vakas įneša pasiulijimą užbaig- 
ti dienos posėdi — pasiuliji- 
mas priimama. Posėdis užden- 
gta 3 po pietių. 

Vakaro posėdis (oficialisj 
atidengta 7:30 

Ant vakarinio posėdžio svar- 
stoma paskutinis dienotvarkio 
klausimas —įsteigimas spau- 
dos organo. 

Pil. Bružas daro pranešimą, 
— kad reikalingas Sibiro lie- 
tuviams spaudos organas, apie 
tai kalbėti nepriseina. Dabar 
klausimas ar męs jį galėsime 
įsteigti. Mes Omske buvom 
pradėje tuo dalyku rūpintis, bet 
pasirodė, kad lietuvių kalboje, 
beveik negalima įvikdinti, nes 

atseitų perbrangiai, ir dargi 
jis butų mažai panašus į lietu- 
vių laikraštį ir nepriima gauti 
lietuvių raidžių ritėjų. Bet ar 

negalima, kraštutiniam reikale 
pasinaudoti rusų kalba? Rusų 
kalbą, beveik visi lietuviai ži- 
no ir tame kjblumų daug ne- 

būtu. Vidutinio didumo, žur- u y 

nalc formoj, kainuotų 1000 
egzempliorių apie 700 rub. 

Pil. Navakas, praneša, kad 
prie Centralio Biuro tas suma- 

nymas buvo norima įvikdinti. 
Ir j ieškota budo išleisti tokį 
laikraštėlį lietuvių kalboje. Ir 
jau buvo galima buvo įvykdin- 
ti, nes prie Tomsko Universi- 
tates radosi ganėtinai lotinų 
šrifto, ką buvo dar galima ne- 

kurtos liet. ženklus prie jų pri- 
taikinti, ir butų išėję pusėtinai, 
tik liesų užtektinai tam nebu- 
vo. Toliau kalbėtojas pastebi, 
kad reikėtų steigj tik lietuvių 
kalboje, o rusų laikraščius ir 
taip galima i/inudoti. Pasta- 
tyta klausimas ant balsavimo 
— už reikalingumą spaudos 
orgono — 11 balsų prieš 1 su- 

silaikusio. 

(Tol i aus bus). 

Pho„. Vn,K.,. 3209 —« ftj*™ ̂  J- 
DR. H. A. BROAD 

SPECIALISTAS MOTERŲ LIGU IR ABELNAS CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL. 

w w ^ w 

Telephone Drover 8i6> 

J. F. BUDR1K 
KRAUTUVE 

Didelis pasirinkimas geriausių Gramafonų ir Lietuviškų Rekorcų. 
Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, ir t. t. Krautuvėje randasi 
didžiausis pasirinkimas visokių Lietuviškų Knygų. Ka- 
talogą siunčiame Dykai. 

J. F. Budrik 
3343 SO, HALSTEO ST, CHICAGO, ILL. 



» VIETINES ŽINIOS b 

RINKIMAI DRABUŽIU 
PRASIDEDA ŠIĄDIEN. 

Dalis eis taipgi Lietuvai. 

biądien prasidėjo vi«oj Chi 
cagoj rinkimas jau pavartotu 
drabužių, kurie bus pasiųsti 
Europon naudai nuo karės nu- 

kentėjusių. 
Toks rinkimas šiądien prasi 

deda po visą Ameriką ir tęsis 
net iki balandžio 5 d. Senu dra 
bu žiu rinkimui užsiima Rau- 
donasai Kryžius, kuris pasiųs 
juos Europon ir išdalins žmo- 
nėms sekančiose šalyse: Pran- 
cūzijoj, Italijoj, Belgijoj, Ser- 

bijoj, Roumunijoj, Grekijoj 
Montenegro, Albanijoj, Čecho- 
Slovakijoj, Lenkijoj, Palesti- 

noj ir Lietuvoj. 
Chicagos Raudonojo Kry- 

žiaus skyrius išleido tam tikra 
atsišaukimą, kuriame yra iš- 
skaitliuotos visos tautos, ku- 
riems eis drabužiai, bet Lietu- 
vos nebuvo paminėta. 

P-nia M. Mickevičiene, ži- 
momoji veikėja, nemažai besi 
darbuojanti ir prie Raudonojo 
Kryžiaus, užklausė, ar dalis su 

rinktu d'ibužių eis ir Lietu- 
vai, nors Lietuva nėra paminė- 
ta. Miss Helen R. Gilbert, Chi 
cagos Raudon. Kryžiaus sky- 
riaus pirmsėdė, atsakė, l ad ji 
tikrai nežinanti, bet ji './klau- 
sianti Raudon. Kryžiaus Wa- 
shingtone. 

Iš Washingtono atėjo sekan 
tis pranešimas telegrafu: 

"Assnre Lithuanians .that 
clothing collected zvill reach 
all liberated countries of 
Central Europe, inęluding 
Lithmrm." (Užtikrinkite 
Lietuvius, kad surinkti dra- 
bužiai pasieks znsas paliuo- 
suotas Vidurinės Europos 
tautas, tame skaitliuje ir 

Lietuvą). 
(Pasirašo) W. G. Roelker. 

Lietuvės Darbuojasi. 
P-ia M. Mickevičiene ir p-ia 

f'ocius nuo šiądien darbuojasi 
centraliame Raudonojo Kry- 

Hollander Fireproof Warehi 
Chicago Fireproof Wareho 
Chicago Shipping & Storagi 
Joyce Bros. Storage Wareh 
Roseland Store 

žiaus ofise, vidurmiestyj, prie 
902 So. Miehigan A ve. (1 *• 

lefonas: Harrison 4201). Jei- 
gu ir daugiau lieHivių moterių 
atsirastu, kurios norėtų tame 
darl>e patarnauti, jos yra ma- 

loniai kviečiamos atsišaukti as 

meniškai vlršminčfon vieton, 
arba užtelefenuot bile kuriai iš 
viršminėtų ponių. 

Ką Galima Rinkti. 

Raudonasai Kryžiaus prane 
ša, kad galima rinkti ir nešti j 
tam tikras stotis, kurios že 
miaus yra nurodytos, sekan- 
čius padėvėtus drabužius: 

Iš v y r ų d r a bu ž i u: 

marškinius (ypatingai flaneli- 
nius), apatinius, overkočius, 
kelines, siutus, "svederius," 
darbo drabužius, čeverykus, 
pančiakas ir tA 

IŠ moterių drabu- 
žiu: marškinius, kelines, kor- 
setu slipsus, skrybėles (bet ne 

šiaudines), andarokus (viršu- 
tinius ir apatinius), jekes, 
megztas kepuraites, čeverykus, 
"'kolitus" ir t.t. t 

Iš vai kų d r a b u ž i ų: 
tą pat j, ką ir vyrų bei moterių 
—tik vaikų mieros. 

Iš kūdikių drabužių: 
blankietus, marškinaičius, "sve 
derius," skrybėlaites, pančia- 
kas, vystyklus, čeverykaičius, 
aprėdalukus ir t.t. 

InvairųS: Lovoms už- 

dangalus, blankietus, pagal- 
vėms apvilkimu? ir t.t. 

KO N E R E I K SIŲSTI. 
Šiu dalyku nereik siusti: 

v ✓ c u 

Baliaus dresių, eilinderių, 
šiaudinių skrybėlių, "derby" 
srkybėlių, papuošimų moterių 
skrybėlėms, plunksnų, lietsar- 

gių, matracų, stiklinių daiktų, 
karpetų, kietų kaunierių, kak 

larišti, kriukių sužeistiems, laz 
du, paduškų. 

Stiprus materialas (ne ma- 

žiau jardo ilgumo) bile kokios 
rūšies yra priimamas. Čeverv 
kų poros ir to paties siuto da- 

lįs privalo but surištos sykiu. 
Kur Drabužius Galima Nešti, 

>uses,..1616 Milwaukee Av. 
ase 2101 Wabash Ave. 
3 Co. 3900 Wabash Ave. 
Duse 5711 S. Halsted St. 

11201 S. Michigan Ave. 

P-O KAUPO ATSILANKY. 
MO. 

Pereitą subatą atvyko Chi 
cagon Pildomojo Tarybų Ko 
miteto pasiuntinys, p. Julius 
Kaupas. Vakare įvyko susi- 
rinkimas Šv. Jurgio parapi- 
jinėj mokykloj, kur p. Kau- 
pas perskaitė laišką, kurį 
Lietuvių Taikos Delegacijos 
perdėtinis Paryžiuje, prof. 
Valdemaras, prisiuntė Pildo 
rnamjam Tarybų Komitetui 
vWashingtone. 

Prof. Valdemaras, minė- 
tame laiške, išreiškia savo 

nuomonę, kad po pasikalbė- 
jimui su įvairių valdžių ko- 
misijomis ir tų valdžių at- 
stovais, jis yra įsitikinęs, 
jog didžiausia viltis išgavi- 
mo Lietuvai laisvės priklau- 
so šiądien nuo Amerikos Lie 
tuvių. Jis mano, kad Ame 
rikos lietuviai tuojaus, be 
atidėliojimo,. pradėtų di- 
džiausią propagandą tarp 
Amerikos žmonių, idant 
Amerikos Tautos opinija iš- 
sireikštų už Lietuvos nepri- 
gulmybę. 

P-as Kaupas platokai pa- 
paikojo apie spaudos ir 
viešosios Opinijos svarbumą 
ir išdėstė plianus, kuriuos 

Pildomasis Tarybų Komite- 
tas ir abidvi Tarybos mano 

viršminėto tikslo atsiekimui. 
P-as Kaupas pranešė, kad 

Tarybos nutarė tuo jaus pra- 
dėti stipriausį "drive" per 
amerikonų presą, po tam tik 
ros kompetentiškos ypatos 
direkcija, taipgi ir apie su- 

rinkimą bent milijono para- 
šų nuo Amerikos gyventojų 
ant peticijos, kuri bus pa- 
siųsta Taikos Konferencijon 
ir kurioje Amerikos gyven- 
tojai (ne vien tik lietuviai) 
reikalaus pripažinimo Lietu" 
vai laisvės. 

j Susirinkimas plačiai apie 
šį reikalą svarstė, išreikšda- 
mas įvairių nuomonių. 

Kun. Bučys, "Draugo" re- 

daktorikus, pripažindamas 
presos svarbumą, išreiškė 
abejojimą, ar šioje "pasku- 
tinėje valandoje" tokis 
"drive," kuriam * skiriama 
iki $60,000, atneštų pagei- 
daujamų vaisių. Kuomet 
manoma išleisti tokią sumą 
pinigų, tai reik apsiskaitliuo 
ti, apsižiūrėti, ar tas apsi- 
mokėtų—sakė kun. Bučys. 
Toks kun. Bučio užreiški- 
mas, kaip jis sakė, nebuvo 
iššauktas noru kritikuoti, ar 

peikti ką nors, bet noru per- 
sergėti, idant butų veikia- 
ma su pilnu apsižiurėjimu 
ir reikalingu atsargumu. 

Susirinkimas galų-gale iš- 
reiškė pritarimą Tarybų su- 

manymui, bet prie to pri- 
dėjo ir reikalavimą, kacl ir 
Visuotinas Seimas butų tuo 
jaus šaukiamas. 

Daugelis buvusių susirin- 
kime padarė karčių užmeti- 
nėjimų tiems Pildomojo Ko- 
miteto bei Am. Liet. Tary- 
bos nariams, kurie stengiasi 
užgniaužti ir neprileisti prie 
Visuotinojo Seimo sušauki- 
mo. 

SANDARIEČIAI VEIKIA. 
Pereitą pėtnyčią ALTS. 

kuopa "Birutės" svetainėje 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Tarp kitų reikalų apsvar- 
styta vienas gana svarbus 
klausimas, būtent: dabar lie 
tuviai tautininkai labai išsi- 
skirstę, kas sau veikia, o tas 
daro visą veikimą nesutar- 
tinu, nesparčių. Tas paeina 
iš to, kad musų žmonės ma- 

žai retai su viens kitu suei- 
na, neišsikalba. Dabar kuo 
pa ir nutarė vieną kartą j 
sąvaitę "Birutės" svetainėje 
padaryti pasikalbėjimų va- 

karą. Iš visų miesto dalių 
privalo susirinkti tą vakarą 
veikėjai ir apkalbėti bėgan- 
čius politiškus ir visokius ki- 
tus reikalus. 

Prie to viso dar tokiuose 
vakaruose reikia suruošti po 
mažą paskaitėlę dienos klau 
simu. Tuo tikslu jau eilė 
inteligentų pasižadėjo pa- 
skaityti ir papasakoti. To- 
kiais vakarais bus pėtnyčių 
vakarai. Apie tai veikėjai 
neturėtų pamiršti ir kas pėt- 
nyčios vakare atsilankyti 
"Birutės" svetainėn. 

M. K. Š. 

RAUDONA 'TRAGEDIJA/ 
Pereitą subatos Dakarą 

Meldažio svetainėje L. So- 
cialistų Sąjungos 138-ta kp. 
staiė tragediją "Tautų Vė- 
liava." Publikos visai ma- 
žai buvo atsilankę, veik vi- 
sas sėdynes buvo užėmę pla- 
katai išgarsinimui kokių ten 
prakalbų. Viso svetainėj bu 
vo apie pora tuzinų socia- 
listų ir jų kelios moterįs. 

Kaslink veikalo "Tautų j 
Vėliava," tai jis žemiau vi- 
sokios kritikos. Jame išnie- 
Kinama viskas, kas pas žmo- 
gų yra švenčiausio ir giliau- 
sio, išniekinama tėvynes mei 
lė, smerkiama lietuvių tau- 
ta. Apart to prie raudonos 
vėliavos nežinia nei kam, 
nei kokiu tikslu primaišyta 
senovės lietuvių vaidelytės, 
Birutė, kunigai ir kartu da- 
bartinė rusų revoliucija. Ne- 
smagu laikraštyje minėti, 
bet bolševikams jau turbut 
ištikro kas nors galvoje ne- 

gerai. 
Dainavo du chorai visiš- 

kai prastai. Nėra ko stebė- 
tis, Kad publika nesilanko. 

M. K. Š. 

LIETUVOS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. 

"Lietuvos" No. 61 tilpo ži 
nutė apie Lietuvos Mylėto- 
jų Draugystę, po kuria pasi- 
rašo p. Mikšis. Tenai už- 
metama tai draugystei, kad 
tik jos vardas yra gražus, 
bet darbai tai nelabai prie- 
lankus, nes ji buk neaukau- 
janti lietuvių reikalams. Tas 
nėra tiesa. Lietuvos Mylė- 
tojų Draugystė yra paauka- 
vusi taip, kaip yra paauka- 
vusios ir kitos visos drau- 
gystės. Tiktai Lietuvos My- 
lėtojų Draugystė savo auką 
nepasiuntė nei j jokį fon- 

dą, bet pasiliko savo ižde 
ir mano nusiųsti tiesiai Lie- 
tuvon, nes jei dabar fondai 
negali susivienyti, tai drau- 
gystė nepasitiki nei vienam 
iš jų. Prieš tai juk niekas 
negali ką nors pasakyti. Ir 
apskritai ši draugija kur tik 
reikia, visur prisideda, jei 
ne doliariu, tai bent darbu, 
simpatija, pritarimu. Kas 
link sumanymo statyti sve- 

tainę, tai L. N. draugija ir- 
gi su mielu noru remia. 
Taigi ir nereikėtų apie tą 
draugystę neteisybes rašyti. 

Genelis. 

"KEISTUTIS" SCENOJE. 
Vakar vakare vyčiai sulošė 

"Keistutį" Aryan Groto Tem- 
ple teatre. Lošimas vidutiniš- 
kai. daug buvo trukumų. Dau- 
geliu žvilgsnių galėjo būti ge- 
resnis. Geriausiai bše p. J. Vi- 
limas. Žmonių buvo gana daug. 

M. K. Š—nis. 

Pereitą subatą miesto tpis 
mo teisėjas Williams nubau 
dė Jurgį Vitą, saliunininką 
prie 3138 So. Halsted gat., 
už pardavinėjimą svaigalų 
taip vadinamam "soft drink 
parlor," kurį jis užlaiko beiz 
mente. Bausmės uždėta 
$25.00. 

Chicagon vakar atvyko p. 
Keistutis Šliupas, fizikos in- 
struktorius Wisconsino Uni 
versitete, iš Madison, Wis. 

IŠLOŠĖ NUO POLICISTU 
$25,000.00. 

Prisaikintų teismas pripa- 
žino $25,000 p-iai Reeves 
nuo buvusio detektyvų vir- 
šininko Hunt ir detektyvų 
seržanto Cratton. 

P-ni Reeves kaltino poli- 
cistus, kad jie įsiveržė jos 
stubon jai besimaudant ir ji 
buvo verčiama rengtis čia 
pat esant policistams. Be to 
Reeves pridūrė, kad ji daug 
ko nepasakoja, nes nepa- 
ranku jai pasakoti. 

Policistai padavė ant šio 
nuosprendžio apeliaciją. 

KOVOS SU PLĖŠIKAIS. 
Paskutinių laikų besidau- 

ginanti plėšimai tikrai suju- 
dino Chicagos miesto virši- 
ninkus. Paskutinėj sąvaitėj 
plėšikai ypač pasižymėjo 
šiaurinėje miesto dalyj, kur 
it tyčiojasi iš policijos. 

Vakar turėjo konferenciją 
'specialė miesto komisija ir 
Chicagos policijos viršinin- 
kai. Nuspręsta padidinti po 
licistų skaičių. Nakties, lai- 
ku daugumas jų dėvės civi- 
les drapanas. 

SUAREŠTUOTA 26 
ŽMONĖS. 

Sheffield Ave. policijos 
stoties detektyvai suarešta- 
vo 26 nužiurėtas ypatas. Vi- 
si suareštuoti laikomi poli- 
cijos stotyje ir daugelis api- 
plėštųjų lankėsi pažiūrėti su 
areštuotų ir, sakoma, neku- 
rie pripažinta kaipo dalyva- 
vusie užpuolime. 

IŠ SUJUDIMO MIRĖ MO- 
TERIS. 

Tūla Mary Mahoney ma- 

tė, kaip plėšikai užpuolė 
krautuvę ant Webster ave.j 
užpuolime nepasieita be šau 
dymosi. Moteris labai susi- 
judino ir skubinosi artimiau 
sion vaistinėn, kad paėmus 
nervus raminančių vaistų, 
bet jai tas nepavyko, nes 

vaistinės duryse sukniubo ir 
numirė. 

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI. 

,v L. P. D. Jusų raštelio 
"spausdinti negalime dėlto, 
kąd męs nežinome kas po 
fais inicialais slepiasi. 

Joks straipsnis ar žinutė 
nėra laikraštyje talpinama, 
!jei redakcijai nežinoma, kas 
'ją rašė. Prie to viso jųs ra- 

sote apie tokius dalykus, už 
ką męs galime buti teisman 
patraukti. Talpinant reikė- 
tų turėti aiškius ir neužgin- 
čijamus priparodynus. 

PADIDINK ALGĄ. 
Reikalinga keletas Vyrų, kurie yra 

apsipažinę su žmonėmis ir turi pažįs- 
tamų, visi galės padvigubinti savo al&4 
nepertraukus savo dabartinio užsiėmi- 
mo. Darbas lengvas, pelningas ir ant 
visados. Klauskite platesnių paaiškini- 
mų pas: 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL, 

Reikalauju Kriaučiaus 
Prie kostumieriško darbo dėl 
naujo siuvimo ir senų taisymo 
patyrimas nereikalingas. Atsi- 
šaukite greitai. 

John B. Pateliunas 
353 N. Chicago St, Tel. 1461 

Kenosha, Wis. 

REIKALINGA mergina prie aboluo 
namų darbo. Darbas pastovus, geras 
atlyginimas, F. A, Poška, 3317 W. 65th 
Place, Phone Prospect 9232. 

Parsiduoda bučerač ir gro- 
sernė lietuvių apgyventoje vie- 
toje. Biznis nuo seniai išdirb- 
tas. Atsišaukite po No. 3348 
So. Morgan St., Chicago,«UI. 

PARSIDUODA valgomųjų daigtų 
krautuvė (grosernė), arti prie lietuviš- 
kos bažnyfiios. Biznis labai gerai eina, 
esantis išdirbtas per keliolika metų. 
Galite pigiai pirkti, jeigu paslskubin- 
siteS. Parasiduoda iš priežasties part-, 
nerių persikeitimo. 4409 S Fairfield 
Ave., Phone McKinley 5983 

PARSIDUODA UKĖ 
Michigano valstijoje. 

60 akrų. Apie 30 akrų are- 

mos. Su mažais budinkais. 4V> 
mylios nuo miesto Dubliu. Ge- 
ra proga žmogui, kuris mylė l 
tų auginti gyvulius, nes žeme 

gerai augina šienus, o vasa- 

ros laike yra užtektinai puikios 
ganyklos su čystu vandeniu. 
Teipgi aš sutikčiau išmainyti 
ant miesto propertės. Taigi no- 

rintieji pirkti ar mainyti, kreip 
kites pas savininką ypatiškai 

arba laiški1: Klem. Wilkas, 
2329 IV. 22 St. Chicago, III. 

' Pradtk N>u;'us Metus su tobulu &Hu s* I 
gijimu, taip. kad aieko nepraleistumei per t I 
sus metus, kas tau k«11 buti naudinga. 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins akių b 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba Uli 
rcgy&tt prašalinama, pasitarkite su manim 
prieS einant kur kitur. Egzamlnacija DYKAI 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. Ashland Ave., CiiicagO 
Kampas "Stos Gatvėn. 

3iios lubos, virS Platt'o aptiekus. TžmvkUr 
i mano jaruA* 

\*alandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
|Ncdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Mildos | Teatras | 
3136*42 S. Halsted St 

?puUe4» l rtUndt ku nku 

Sukitoal ir nedilkmri 2 vai. po plet» 

Žemai 15c 
VirSui 10c 

Čia prirokoojami ir kares mokestį 

Ii DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA Cia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 1 Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, Lietuvos iv abelną istorijas, geografiją, rašyti į laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High School'ių skyrius. Lietuviai mokytojai-Sunaudo- | kite liuosą Uiką oasimokinimui, nesigailėsite. i American College Preparatory Sctiool 
! 3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

|'< HA5TER5Y5TEH >j a Męs mokiname šj puikų, gerai 
■ apsimokanti amatą į trumpą lai- 
te ką. Kirpikai yra labai reika- 
■ laujami. Vietos nepripildytos lau P kia. Ateik dieną ar vakare. į 
« Master Cutting School 

J. F. KASNICKA, B 118 N. LaSalle St., 4 augštas 
(Prieš City Hali) 

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE 

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

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

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviamo nauja 
knygute dėl Išradėjų, talkinanti 
20 paveikslųlr iliustracijų, vi- 
sokių Išradėjų Ir Išradimų, bu 
aprašimais lr paveikslais miestų 
Nevr York'o lr Washington'o. 

šių brangių knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekviena® ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klek 

turto žmonės prasigyveno lr 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos naudingos knygutes. 
Kaipo :':Inovai (ekspertai) pa- 
tentų. •— bnndame Išradimus 
D Y K. A. 1. Rašykite: 

American Eurcpean Patent 
Offices Inc. 

256 Broadway (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

K. MICHALOWSKI 
DAKTARA8 
0PTIKA3 

Egzaminuoja akis 
r priskiria akinius 

Didelis 6andelis visokių aukso daigtų. 
Męs taipgi taisome visokius aukso i* 
sidabro daigtus. Kainos žemiausios. 

3303 SO. MORGAN STREET 

IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI 
"LIETUVA". 

EXTRA STORAGE PAR- 
DAVIMAI 

rakandų ir Victorolų. Už $50 nu- 

pirksi didelę Cabinet Victrola st 

puikia pastata, taipgi $12 vertėj 

rekordų mokėjusių $200. Męs tu- 
rime keletą $150 tikros skūra* 
seklyčios setų, kaip nauji*'*^ 
parduota už geriausią pasiuij. 
Atsiunčiama uidyka. Liberty Bot 
dsai bus priimti už mokestį. Atsi 
šaukite tuojaus. Atdara kasdien 
nuo 9 ryto iki 9 vakare. Nedė* 
liomis iki 4 valandai 

WESTERN STORAGE 
2810 Harrison St CHcago 

DR. S. NftIK&US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas: 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas Drovep 7042 
Cicero Ofisas: 

4847 W. 14-th STREET 
Telefonas Cicero 39 

^ 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgeoo 

3001 West 22ixd Street 
a i n MarshalI Blvd 

Ofiso valandos* 
2 iki 4 po piet 
7 lkl 9 vakare 

TdL Lavvndalo 660 
G>venicssai 

tifcL Ifeckv/ell 1S81 4 

Ofln Tiktam BeiltTird 160 

DR. M. T. StriKol'is 
LIETUVIS 

Gydytojas įr Chirurgas 
1757 W. 47th St. 

(Ik Vtlti.ti: ii rrtoIII. 3 |o >l»:. 7 Iki 9 riku« 
MdUnU ik g r;U Iki 2 y tit'i. 

Namai !007 Oakley Blvd. 
Tilefom St«WT 20 

Dr. M. Herzinan 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. 

Gydo f.Jtrias ir cbroniika9 ligas. Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
; ritiaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety. 1$ C—8 vakarais. Telephone 
GYVENIMAS: 1412 So. 

VALANDOS; 8—9 ryto. 

:t. 
—12 pietų, ir 
le Canal 311$ 
o. Halsted StI 
ryto. tiktai. \ 

į Dr. G. N. Glaser i 
Praktikuoja fca 27 metai 

8149 8. Morgan 6t., kerts 32 «t § 
Specialistas Moteriškų, Vyrl&kij, ® 

lr Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—2 
plet. 6—8 vak., Ned6l. 9—2.v 

TELEFONAS YARD3 687.^ 

Teatras! - Teatras! 
Gerbiamoji Visuomene: Turiujumis už garbę ępranešti, kad 
LIETUVOS VYČIŲ 13-TAKUOPA, stato 

GYVUS NABAŠNINKUS" 
Nors jau buvo statyta, bet dar neužtenka, taigi dar viena 
žygį duoda progą pamatyti, nes ta komedija yra puikiausia 
lietuvių kalboje ir juogingiausia. Taigi gerbiamieji, nepra- 
leiskite šios puikios progos, atsibus 

Nedelioje, Kovo-March 30, 1919 
SCHOOL HALL 5VETAINEJ 

Kampas 48tos ir So. Houore Gatvių 
Pradžia 6:30 v^l. vak. Kviečia Liet. Vyčių 13 kp. 
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VISU DOMAI! 

Lietuvių apgyventoje kolionijoje parsiduoda Pigiai Saldainių Krau-i 

tuvė. Krautuvė yra įrengta "Ice Cream Parlor>\ Biznis yra 12 metų! 
senumo Yra 6kyriai tulžių dailydims, smulkmenos ir aprėdalų, mo- 

kykloms reikmenys, ir vickio tabako rukymui. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad pardavėja nusilpnėjo sveikatoje. Jeigu pirkėjui pasidabotų 
pirkti, parduosiu ir na;j;ę. 

po No 11< East 107th Stre«* Hoseland, III. 

ONA ŽALYS 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! "*> 
Męs neesame tiankerlai, bet męe fvarantuojame Tamstai sučfi- 

dymg, 60 proc. ant Tamstos pinigų, nusiperkant eau drabuilus pas 
mus. Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir 
overkuotus nuo $30.00 iki $50.00 ui pusę kainos. TruputfilJ nešiotus 
nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus lr overkuotus par» 
duodame po $5.00 lr brangiau. 

Naujas lr truputSlJ dfivStas kelines nuo $1.00 lr branglau3. 
Valkų slvAai $2.50 Iki $7.60: Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET * CHICAGO, ILL. 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais ncl 9 vai. Subatomls esti j 

atdaras Iki 11 vai. vakare. NedSldlenlalfl—Iki 9 vai. vakare. i 
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