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Anglija tikisi kares su Rusi- 
jos bolševikais. 

: -= į 
Enver paša veda revoliucija j 

i prieš Anglija Indijoje, 
Vokietijos komunistai reikalauja 

koiitroliavimo pramonių. 
Anglija bijosi karės 

SU RUSIJOS BOLŠE- 
VIKAIS. 

Karčs ir kabineto vadai 
išvažiavo Paryžiun. 

Londonas, sausio 15 d.— 
Nei savaitei laiko nepraėjus 
130 susitaikymui su Vokieti- 
ja Anglijos valdininkai lau- 
kia vėl karės. 

Winston Spencer Chur- 
chill, karės sekretorius; 
Walte r Hume Long, pirma- 
sis admiraltijos lordas; ba- 
ronas Beatly, didžiojo laivy- 
no komanduotajas i. feld- 
v/c komanduoto jas ir 
son, imperijos štabo perdė- 
tinis šį vakarą išvažiavo iš 
Londono ant greitųjų pa- 
šaukti Paryžiun pasitarti su 

pi^mieru Lloyd George ir 
ketais ten esančiais Anglijos 

aidžios viršininkus apie 
.svarbius kariuomenės ir lai- 
vyno dalykus. 

Šitas pašaukimas neišven- 
giamai yra surištas su- pu- 
siau oficialiu šiandien pagar 
sintu pranešimu, atkreipian- 
čiu domą į grūmojančią pa- 

jj*clėtį viduriniuose rytuose 
^clel bolševikų karinių pasi- 

sekimų, kurie sovietus pa- 
daro viešpačiais ant visos 
europinės Rusijos, nes, nors 

nėra patvirtinta, kad jie pa- 
ėmė Odesą, bet negali ilgai 
trauktis iki jie paims visą 
pakraštį toj apielinkėj. 

Laimėjimai bolševikams 
suteikė baisias galybės mais 

tų, nedarytos medžiagos, 
anglių, vagonų ir kitų trans- 

nortacijos įmonių, kurių 
jiems pirmiau truko. 

Europos sostinėse dabar 

'susirupinę klausimu, ką bol 

ševikai daris toliau. Yra lau 

kiama, kad jie paakstinti 
pasisekimų norės tolesnių 
užkariavimų ir eis į rytus, 
ar vakarus. Karės dalykų 
žinovai mano, kad jie grei- 
čiausiai eis ant Lenkijos; 
bet Anglijos valdžia dau- 

ygiau palinkusi yra manyti, 
kad jie pulsis ant Indijos. 
Prisirengimui prie to bolše- 

vikų puolimo ir šaukiama 

visi vyriausi oficialai pasi- 

kĮj# 
HENVER PAŠA VEDA RE- 

VOLIUCIJĄ PRIEŠ ANG- 

LIJĄ INDIJOJE. 

Geneva, sausio 15 d. — 

Buvusis turkų karęs minis- 

teris Enver Paša, kuris ne- 

| senai tapo išrinktas Kurdis- 

jtano karaliumi, 1 pradėjo 
1 bolševikinį maištą kelti Tur- 
kestane, Afganistane ir Be- 
; ludžiastane, kaip praneša 
.telegramos iš Raku. 

Enver sako turįs daug pa- 
sekėjų ir dedąs savo pastan 
gas prieš Anglijos intekmę 
pietvakarinėj Azijoj, ga- 
liaus rengdamos ant Indijos. 

Yra pranešama, kad so- 

vietinė maskvinė valdžia ap 
rupinusi Enverą dideliemis 
sumomis pinigų. 

\ 

Dauęiaus Anglijos priešas, 
kaip bolševikas. 

Haaga, Olandija, gruod. 
30 d. — Judėjimas atrodąs 
'bolševikiniu pietų Azijos ir 

rytų Indijos dalyse, yra ne 

tiek bolševikinis, kiek at- 

kreiptas prieš Angliją, kaip 
sako olandų virsininkas, tu- 

, i ėjusis artimų reikalų su to- 

limaisiais rytais. 
| Olandai turi daug abalgos 
su bolševikų agitatoriais ry- 
tų Indijos kolonijose, bet 
prie tikro'sukilimo nepriėjo. 

Į 

j VOKIETIJOS KOMUNIS- 
iTAI REIKALAUJA KON- 

TROLIAVIMO PRA- 
MONIŲ. 

" 

Londonas, sausio 15 d.— 
Vietos diplomatų rateliuose 

• išreiškiama baimė, kad ber-! » 7 
# j 

I linines riaušes gali paplisti 
Ipo visą Vokietiją ir net' 

jVienną ačiu pasidarbavimui1 
(komunistų, kurie panaudoja' 
Berlino suirutę kurstymui 
minių. Vienna, sako bulų 
jgera dirva tam, kur ir dabar 
neramumas jau didelis. 

Žinios,* išdėstančios suki- 
limą Berline, nurodo, kad j 
jį pagimdė nepriklausomų- \ 
jų socialistų nesitenkinimas 
valdžia, kuri nepasirūpino 
suradimu budo konstituci- 
jos reikalaujamoms darbinin 
kų taryboms steigti, bet ar- 

timiausia priežastimi buvęs 
pasipiktinimas valdžios at- 
sinešimu į streikininkus. Tas 
iššaukė suorganizavimą di- 
delės demonstracijos prie- 
šakyj reichstago trobos. 

Vokiečių kareiviai ketver- 
ge išmaršavo Leipzigan, 
kur jie užėmė piečius ir vie- 
šas trobas, pastatydami ma- 

šinines kanuolės gatvių ker- 
tėse. 

Belgų kavine ir namai iš kasimų geležies, 

Šita "estaminet" arba kavinė Ypres'e pastatyta belgo, stovinčio paveikslėlyje 
po kairei. Ji yra pastatyta iš šmotų geležies išimtų iš kasimų. 

Savininkas ir jo pati gy vena užpakalinei trobos clalyj. 

Biiijonme suktybė 
laivų statymo. 

San Francisco, Cal., saus. 
15 d. — suktybės apiman- 
čios daugiau kaip bilijoną 
dojerįų sąryšyje su laivų 
stalgiau valdžiai Oregone, 
Washingione ir Californijo- 
je, kaip šiandien sužinota, 
tapo atidengtos valdžios ty- 
rinėtojų. 

Sulyg žiniomis, apturėto- 
mis iš autoritetingų šaltinių 
valdžia tapo apgauta per 
laivakiemių suokalbius iš- 

gavimui nepripuolamų lai- 
vų statytojams sumų. 

Prie šitų suktybių prisidė- 
ję apie dvidešimts Įžymių 
laivų statymo magnatų. 

MOKYTOJOS BIRMING- 
HAME PRAŠO TEISES 

APSIVEST! 

Birmingham, Ala., sausio 
15 a. — Naujai suorgani- 
zuota Birminghamo Moky- 
tojų Federacija, kuri šian- 
dien užreiškė platų algų-kė- 
limo ir darbo sąlygų gerini- 
mo programą, reikalaus tei- 
sės apsivesti ir turėti šeimy- 
ną be nustojimo' savo. pro- 
cesijos. Miesto mokslų pa- 
tvarkymas sako, kad su mo- 

kytojos apsiv ėdimu, auto- 
matiniai pasibaigia jos už- 
siėmimas. Mokytojos dėsis 
nrie Amerikos Darbo Fede- 
racijos. 

AMERIKOS UKRAINU 
SUVAŽIAVIMAS NEW 

YOkKE. 

New York, sausio 15 d. — 

Suv. Valstijų kraštų suva- 

žiavę delegatai nuo 1000 
uk rainų draugijų atidarė 
šiandien tautinį suvažiavi- 
mą. Suvažiavimas yra lai- 
komas ukrainų tautos ko- 
miteto vardu; svarbiausiu 
suvažiavimo tikslu yra su- 

tvėrimas organizacijos nu- 

kentėjusiems Ukrainoje nuo 

karės šelpti. 

PALEIDO IŠ KALĖJIMO j 
LIETUVĮ. | 

Leavenworth, Kas., saus. | 
15 d. — Rusas (?) Kaster- 
lis E. KubiiiuB, kuris nepra- 
tarė nei vieno žodžio nuo] 
bal. 4 dM 1919 m., kada jis; 
atėjo federalin kdeiiman, 
rytoj bus paleistas. Jis buvo 
nubaustas Eau Clair'e, Wis. 
pagal šnipystės aktą. 

B) iss ir Baker pra- 
šo gelbetf lenkams 

Washington, saus. 15 d.— 
Karės sekretorius Baker pa- 
barė valstybės skyriui visus 
atliekamus karės daiktus 
atiduoti Lenkijai, kad ji ga- 
ilėtų laikytis prieš bolševikų 
i gulimą. 

Amerikos taikos delegaci- 
jos narys, gen. Bliss šian- 
dien pasakė kongreso budų 
ir įmonių komitetui, kad 

j karė Europoje vėl išnaujo 
j užsikurs, jei Lenkija negalės 
'atsilaikyti Rusijos bolševi- 
kams. Lenkija esanti vienin- 
tele siena nuo bolševizmo. 
Jis atėjo pas komisiją ap- 
šnekėt1') proponuoiamąją 
$150,000,000 paskolą mais- 
tinei pagelbai Europoje. 

Jei Amerika suteiktų pro- 
ponuojamąją 150 milij:, 
paskolą Lenkijai, Austrijai 
ir kitoms Europoms šalims 

maistui, tai talkininkai gen. 
Blisso nuomonę, turėtų pa- 
gelbėti Lenkiją karės bu- 
dais. Jis girdėjęs karės žino- 
vus sakant, kad Rusijos bol 
ševikai eisią ant Lenkijos, o 

jų kariuomenė esanti gerai iš 

lavinta, gerai aprūpinta ir 
gerai vedama, o lenkai visa 
kuo mažai aprūpinti. 

L u) bolševikai atgavo 
anglis, žibalą ir javų laukus' 
senojo; Rusijos imperijoj ir 

j netrukus galėsią aprūpinti 
| visus savo reikalus patys 
nepaisant visokios blokados. 

Karės sekretorius užreiš- 
kė,~ kad talkininkai svarsto 
dalyvavimą Lenkijai gelbė- 
ti. 

Bolševikai paeme 
Rostovą ant Dono. 

.Londonas, sausio 15 d. — 

Pagal bevielį pranešimą iš- 
Maskvos bolševikai paėmė 
Rostovą ant Dono. Jie pa- 
ėmė dešimts tūkstančių be- 
laisvių, trisdešimts dvi ka- 
nuoli, devynias kubilines ii 
baisią apsti pakuotų daiktų. 

Kova Rostovo gatvėse 
prasidėjo sausio 9 d. ir tę- 
sėsi visą dieną. Antrytojaus 
miestas tapo išvalytas ir 
priešas nu varytas < anapus 
Balaisko Gorlo ir Aksaišai. 
Priešas sunaikino mažes- 
niuosius tiitus per Doną, 
bet didysis gelžkelio tiltas 
likosi nesugadintas. Rosto- 
ve sutverta revoliucinis ko- 
mitetas. 

Kostovas yra svarbiausias 

uostas prie Dono upės; jo 
svarba padidėjo del jo pa- 
dėties prie didžių gelžkelių 
i rytus Ir pietus ir prie kau- 
kazinio gelžkelio. 

Bevieliniame pranešime 
iš Maskvos sakoma, kad vi- 
sai tapo panaikinta mirties 
bausmė nebolševikams so- 

vietinėj Rusijoj. 
Rusai užmušė du jankiu. 
Daily Mail Charbino ko-1 

respondentas praneša,.- kad 
rlu amerikiečiai tapo užmuš 
ti ir tris sužeisti susirėmime 
su šarvuotu traukiniu vlriau- 
sio visų rusų kariuomenės; 
vado gen. Semencvo. Beto{ 
buvę dar susirėmimai tarp Į 
čeko-slovakų ir gen. Seme-1 
novo kareivių. i 

Maskvos bevielinė teleg- 
rama sako, kad didžiuma 

kazokų Amūro apygardoje 
ir buriatai Užbaikalyj sukilo 

prieš Semenovo skerdynes 
ir atsisakė nuo .io atstovų. 

Kolčako suėmimas 
patvirtintas. 

Maskvos bevielinėj šios 

dienos telegramoje sakoma, 
kad pranešimai apie visų ru- j 
sų valdžios vado Sibire Kol-1 

čako suėmimą yra patvirtin- 
ti. Po paskutinių Kolčako 

nepasisekimų jo kariuomenė 
visiškai tapusi išnaikinta, j 

Nupirko Lietuvos ir 
Latvijos Linus 

Pabaltijos pasiuntiniai renkasi 
NUPIRKO LIETUVOS IR 

LATVIJOS LINUS. 

Washington, saus. 15 cl.— 
Londono National Metai 
and Chemical Bank bankas, 
kaip pranešama šiandien 
valdžios skyriui, padarė su- 
tarti *su Lietuva, Latvija ir 
Estonija nupirkimui visų jų 
turimų linų. Laukiama, kad 
bus prašalintas linų truku- 
mas visame pasaulyj, atida- 
rius šitas parupinimo vers- 

mes. \ 

PABALTIJOS PASIUNTI- 
NIAI RENKASI. 

Helsingfors, sausio 14 d. 

'(Pavėluota). --- Estonijos, 
t Latvijos, Lietuvos ir Lenk i- 
įjos atstovai atvažiavo Hel- 
singforsan dalyvauti su suo- 
miais konferencijoje, kuri, 
laukiama, padaris didelę 
veikmę į Rusijos padėti. 

Svarbiausiu konferencijos 
tikslu apkalbėti suorganiza- 
vimą susivienijimo iš visu 
penkių valstijų apsigynimui 
nuo Vokietijos. Korespon- 
dentas sužinojo, kad suo- 
miai neprisidės prie antro- 
jo projekto, manydami, kad 
del savo geografinės padė- 
ties jie nereikalauja bijoti 
vokiečių Įsiveržimo Pabalti- 
jon. 

AR DEGTINĖ GERIAUSIS 
VAISTAS? 

Louisville, Ky., sausio 15 
d. — Valstijos sveikatos per 
i etinis Dr. A. T. McCor- 
ai'ack užreiškė, kad gydyto^ 
aį Kentucky'ės valstijoje, 
uuje prirašo degtinę ser- 

gantiems, turės priparodyti 
valstijos leidimų komisijai, 
tad geresnio vaisto per ją 
įėra, o jei nepripąrodis, tai 
^ali leidimų netekti. Atei- 

įančią subatą bus gydyto.ių 
susirinkimas Lexingtone nu- 

statymui aštrių taisyklių kas 
lel prievartinės blaivybės 
įtaisymo kiek jis liečia gy- 
lytojų profesiją eitoje vals- 
tijoje. 

Dr. McCormack užreiškė, 
!<ad Amerikos Medikų Drau- 

gija pasižymėjo savo Įsitiki- 
nimu, jog degtinė kaipo 
vaistas yra nereikalinga ir 

ten, kur ji yra vartojama, 
galima rasti kitas toks pat 
geras, ar geresnis vaistas. 

STREIKAS DEL KRAUJO 
KAINOS. 

New York, sausio 15 cl.— 
Vyrai pardavinėjusiai savo 

kraują perleidimo operaci- 
joms, vakar Flower ligoni- 
nėj sustreikavo, reikalauda- 
mi daugiau pinigų. -Tie rei- 
kalavo $55 už pusę kvortos 
kraujo, $30 daugiau negu 
jie gaudavo dvi savaitės 
tam atgal, o per paskutines 
dvi savaites buvo mokama 

po $40. Mokinės slaugės at- 
siliepė kaipo streiklaužės. 
Už dešimties minučių po 
prasidėjimui streiko viena 

slaugių buvo ant operuoja- 
mojo staio chirurgui beda- 
rant perleidimo operaciją ir 
ligoninė gaivo pusę kvortos 

kraujo dykai. 
Už dviejų valandų slau- 

gė ėjo savo pareiga^ klini- 
koj. Streikas buvo sulaužy- 
tas. Profesionaliai kraujo da 
lintojai dalina kraują pagal 
seną užmokesti. 

SKAITLIUS ŽUVUSIU 
iSUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 

MEKSIKOJE AUGA. 

j Mexico Miestas, sausio 15 
cl. — Pranešimai palengva 

| ateinantieji iš rytinių Pueb- 
los valstijos kraštų rodo pra 
žuvusių daugybes gyvasčių 
tenai nuo žemes drebėjimo 
buvusio sausio 3 d. Toliaus 
į rytus Vera Cinzo valstijoj 
žuvusių skaitlius dar vis 
auga; iš Couztlano prane- 
šama, kad skaitlius žuvusių 
tame mieste ir aplinkiniuo- 
se kaimuose viršija 3,000. 

Ežeras, kuris užplovė kai- 
mą Barranca Grande, pasi- 
darė nugriuvus kalnui ir už- 

trenkus upę. 

VOKIEČIAI PABĖGUSIE- 
JI ŠVEICARIJON GRĮŽ- 

TA ATGAL. 

Geneva, sausio 15 cl. — .Čia 
pastebiama didelis išėjimas 
iš Šveicarijos vokiečių, grįž- 
tančių Į savo pirmesniuosius 
namus; daugiausia tai pabė- 
gusieji iš kariuomenės karės 
laiku. Nesenai Vokietija pa- 
skelbė amnestiją pabėgė- 
liams. Važiuojančių užsie- 
nin okia daugybė, kad rei- 
kėjo vagonų skaitlių padvi- 
gubinti. 

, 
INDIANOS KUILYS PAR- 

i DUOTAS UŽ $35,000. 

Ncblesville, IncL, sausio 
15 d. — Fhm k Wise parda- 
vė kuilį už $35,000; nupir- 
ko Wycof & Simonson, a t 

stovaujantieji Io\vos valsti- 
jos augintojų draugiją. Veis 
line kiaulė parduota už $8, 
000. keturiosdešimt parduo- 
tų gyvulių galvų atnešė 

| $64,380. 

į a Chicagoje ir 
I C3 O " Apielinkėje. — 

I 
I 

v 

Šiandien sniegas ir gal su- 

i batoį; nedaug permainos 
temperatūroj. 

Saulėtekis, 7:16 vai. ryto; 
Saulėtekis^ 4:44 vai. vak. 
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VOKIETIJOS PADĖTIES 
NEAIŠKUMAS. 

Taika tarp talkininkų ir vokiečių ga- lutinai užveita, o kartu atnaujinti diploma- tiniai santikiai. Tečiaus beveik kartu su galutinu taikos sutarties užtvirtinimu Vo- kietijoje prasidėjo plačiųjų .minių bruzdė- jimas, — kuris ypač aiškioje formoje ap- sireiškė pačioje valstijos sostinėje, Berline. Tiesa, laikraščiuose pranešta, kad Ber lino darbininkai užpludo Reichstago na- 
mą, idant sulaikyti galutiną užgyrimą dar- bininkus paliečiančio įstato. Tą milžinišką demonstraciją vadovavę neprigulmingieji socialistai, kurie reikalaują radikališkes- nio įstatymo. Priešais demonstruojančius darbininkus buvusi atkreipta karinė spė- ka — nemažai likę užmuštų ir sužeistų. Kartu su tuom tapo paskelbtas kari- 
nis stovis visoje Vokietijoje, išimant Ba- 
variją, Saksoniją, Wuertembergą ir Ba- 
deną. Apsaugos ministeris, Gustav Nos- 
ke, lik*>s paskirtas vyriausiu vadu didžio- 
jo Beriino distrikte ir Brandenburgo pro- 
vincijoje. Uždrausta gatvinės iškilmės, 
susirinkimai ir įvairios rųšies demonstraci- 
jos. 

Neprigulmingieji socialistai esą pasi- 
ryžę rengti demonstracijas be pertrauki- 
mo, ko»l bus apkalbamas industrialių tary- 
bų bilius. Tas radikalų sukilimas esąs są- 
ryšyje sui metinėmis sukaktuvėmis nuo mir 
ties jų vari^—Dr. Karolio Liebknechto ir 
Rožės Luxemburg (sausio 16 d., 1919). j 

Demonstracijoje prieš Reichstago na- 
mą dalyvavę apie 40,000 žmonių; buvę 
nešamos raudonos vėliavos su žodžiais: 
"Visa valdžia sovietams!" 

Ištiesų sunku dabar suprasti tikrą da- 
lykų stovį Vokietijoje, tečiaus ga- 
lima daleisti, kad šitas sukilimas Berline 
ir visame krašte yra remiamas abiejų kraš- 
tutinių sparnų — neprigulmingų socialistų 
ir reakcionierių-monarchistų. Kaip vieni, 
taip ir kiti yra nepatenkinti dabaitine val- 
džia ir užverta taika./ Jau nekartą buvo 
skelbiama, kad radikalai ir reakcionieriai 
tariasi veikti išvien. Taipgi buvo skelbia- 
ma, kad feldmaršalas Hindenburg ir gen. 
Ludendorff esą mažiau priešingi užsivieš- 
patavimui radikalų-bolševikų, negu užvė- 
rimui slegiančios ir pažeminančios taikos 
su talkininkais. 

Tokiu buclu, galima manyti, jog šis 
bruzdėjimas \Vokietijoje kaip-cik ir yra 
sutartinas radikalų-reakcionierių veikimas. 
Labai galimas daiktas, kad radikalai paims 
laikinai viršų ir numes dabartinę valdžią, 
bet paskiau — su pagalba Gustavo Noske 
ir jam nuolankios kariuomenės — reakci- 
onieriai-monarchistai paims valdžią į sa- 

vo rankas, žinoma, tuom pačiu laikų liktų 
sunaikinta taikos sutartis. Sunku daleisti, 
kad talkininkai vėl pradėtų naują karę 
piieš Vokietiją, — ypač kad ir talkininkų 
valstijos turėtų saugiai elgties, kad nesu- 

kelti "raudonosios audros'' savo žemėse. 
—Abelnai imant, Vokietijos padėtis ne- 

aiški. 

SVARBIUOJU REIKALU... 

(Atsišaukimas) 
Rudenį 1919 m. Lietuvoje susitvėrė 

didžiai simpatinga organizacija vadinama 
"Lietuvos Liuosųjų Šaulių Sąjunga". Ją 

j pagimdė skaudžios Lietuvos gyvenimo są- j lygos, kada iš vienos pusės viliojo liuosy- 
bės saulutė, iš kitos gi — siautė vokiečių 
bei maskolių begaliniai šlykšti ir žiauri 
sauvalė. Šaulių Sąjungą pagimdė tautos 
skausmas ir liaudies kančios. 

Puolant priešininkui Lietuvą iš lauko, 
arba susitelkus jam1 viduje ir pakėlus gink 
lus prieš Lietuvos nepriklausomybę, šaulių 
Sąjunga yra pasistačiusi sau tikslą — "gin- 
ti krašto nepriklausomybę visomis pajie- 
igomis". Todėl karo metu Šaulių Sąjunga 
!užsiima kam darbu: įeigia visą kraštą 
•gintis, atlieka kariškas užduotis ir jei grę- 
| sia turto plėšimo bei naikinimo pavojus, 
j eina sargybos pareigas. 

Ramiu laiku Šauliai užsiima kuno 
mankštinimu bei rikiuotės mokslu. i * 

Šaulių Sąjunga yra nepartinė oavano- 

rių brolija, reiškia: liuosaisiais Šauliais ga- 
li but visų partijų žmonės. Šaulys tik 
tada nustoja buti Šauliu ir praranda visas 
Šaulio teises, kai įsimaišo j partijinę kovą. 
Šauliais gali buti kaip vyrai, taip ir mo- 

teris, kaip jauni, taip ir seni. Šauliai sa\o 

tarpe dalinasi į dvi grupi: Šauliai rikiuo- 
tininkai ir nerikiuotės Šauliai, arba Šaulių 

| rėmėjai, kurių pareiga yra parūpinti lėšų, 
'maisto, reikmenų.. 

Ir tokia organizacija yra dabar išsipla- 
tinusi po visą Lietuvą ir ji jau, kad ir ne- 
senai įsikurusi, suspėjp atlikti didžiausį 
darbą kovose su vokiečių, bei rusų kolčaki 
ninku gaujomis. 

Neginčijamai svarbu, kad šiose svar- 
biose kovose už nepriklausomybę dienose, 
kada Lietuvį laukia dar milžiniškas dar- 
bas — paliuosuoti savo sodybas, savo sos- 
tinę Vilnių iš nagų paskutinio okupanto,— 
neginčijamai svarbu, kad visų Lietuvių 
tarpe Amerikos sutverti Lietuvos ne- 

priklausomybės dalininkų Sąjunga, pana- 
ši į liuosųjų Šaulių Sąjungą pačioje Lietu- 
voje. Nesvarbu, kaip ta Sąjunga turi va- 
dintis — ar Šaulių, ar sargų, ar dar kaip 
kitaip. Svarbu, kad ji stovėtų ant neparty- 
vio pamato, svarbu, kad ji kuogreičiau ir 
kuotinkamiau susiorganizuotų. Svatbu,; 
kad tuč-tuojau kolonijose tvertųsi būriai, 
kad galėtų artimiausiame jau laike rinkti 
burių atstovai susivažiuoti, sutverti sąjungą 
ir nustatyti jos konstituciją. Del palengvi- 
nimo organizuotos, bus siuntinėjama atsy kiriems kolonijų iniciatoriams, kada jie 
kreipsis, projektas laikinųjų sąjungos įsta- 
tų. 

Tariamoji ''Sąjunga", kaipo privatė 
savanorių organizacija, turi užsilaikyti sa- 
vo lėšomis. Sąjungos valdyba turės pasi-j 
rūpinti surasti lėšų del padengimo iškas- 
čių, ir del sušelpimo tų savo skyrių, kurie! 
del kokių nors priežasčių butų reikalingi.! 

Susispietęs "sargų" ar "Šaulių" bu-! 
rys, pats sulyg savo nuožiuros ar iš savo I 
tarpo renka ar pakyiečia iš šalies instrukto-1 
rių, gerai išmanantį rikiuotės, girnnast:-: 
kos ir kitokio sporto dalykų. 

rnmasai projektuojamos sąjungos j 
uždavinys bus: tvirtas ir tikslingas viduji-i 
nis pačios organizacijos susitvarkymas. Nes 
tik gerai viduje sutvarkyta organizacijai 
gali gaminti tinkamus vaisius ir turėti vi-! 
suomenėje svarba. Antra užduotis: paga-| 
minti savo narių tarpe kuoskaitlingesnį to- j 
kių vyrų burį, kurie del Tėvynės laisvės ne-| 
sviruodami nors į ugnį šoktų. 

Trečia užduotis: — parinkti kiek iš- 
galima aukų ir šiaip visokių ctovanų lygiai Į 
kaip ir laisviesiems Lietuvos Šauliams, Lie- 
tuvos kariuomenei, ypač gi pradėti organi- 
zuoti pačioje Lietuvoje Amerikos lietuvių 
vardo legionui. 

Šį Lietuvos laisvės šalininkų "Sąjun- 
ga" turėtų tai užmegsti betarpius santikius 

Pastabos- 
Išvados. 

Iš vilniaus gavome visą glėbį 1 (N 1-129) laikr. "Neprikląu 
Isomoji Lietu :a", kurią lei- 
'clžia Viktorija Landsbergie- 
nė : atsakomuoju redakto- 
rium pasirašo Marcelė Ku- 

| biiiutė, tečiaus redakcijos 
| sąstate randasi visiems ži- 
nomas karštas tėvynainis 
kun. J. Tumas. "N. L." iš- 
eina du kartu savaitėje — 

dviejų puslapių didumo. 
Medžiagos sutalpinama 
daug, kadangi laikraštyje 
beveik visai nėra apskelbi- 
mų ir jis statomas smulkaus 

| šrifto raidėmis. 

Daug "N. L." telpa žinių, 
ciaug indomių pranešimų, 
(daug indomių ir svarbių 
straipsnių. Laikraščio skil- 

Ityse sumaniai pravedamą 
i Nepriklausom ,,3 Lietuvos 
i idėja. 
I Tik deja,—laikraštį spau- 
džia žiauri lenkų cenzūra. 

Apačioje antro puslapio ran 
clasi pastaba "cenzūros leis 
ta". Priegtam, ta -lenkų cen- 
zūra taip aštri, kad dauge- 
lyje numerių išmesta po vie 
ną-kitą kolumną, paliekant 
baltą vietą. Tas primena 
carizmo ir lietuvių priespau 
dos laikus. Lenkai lietuvių 
sostinėje varžo ir persekioja 
laisvu žodį, — draudžia liuo 
sai išreikšti savo mintis, 
draudžia lietuvišką kalbą. 
Tą viską matydami ir žino- 
dami, lietuviai turi prisiekti, 
kad ji* kovos su lenkais iki 
visiške ^asiliuosavimo io-po 
jų inteluAes. | 

Pasirodo, kad p. Paish agi 
tuoja ne už Amerikos pasko 
lą Anglijai, kad toji vėl pa- 
skolintų sausumos šalims, o 
už visai ką kitą. Jis agituo- 
ja už "pilnai sudarytą Tau- 
tų Lygč, kurion ineitų Vo- 
kietija ir Rusija. Jis pro- 
ponuoja tokiai lygai sukelti 
paskolą keturių nuošimčių 
palūkomis, su vieno nuošim 
čio geležiniu fondu ir Kuo- 
są nuo mokesčių. Jis rnano, 
kad jiinigai reikalingi Eu- j 
ropos atpildymui, naujai pra' 
džiai ir atsteigimui galima j 
butų gauti šituo užtikrinimui 
ir, pagal jo apskaitymą, rei- 
kėtų apie septyni bilijonus 
svarų: dviejų bilijonų nau- 

jai pradžiai ir atpildymui, 
dviejų išnaikintų plotų ats- 
teigimui ir trijų atmokėji- 
mui esamųjų užsienio skolų 
ir kredito atsteigimui. 

v 

Žinios Ii Lietuvos 
SAVIVALDYBIŲ 

ĮSTATYMAS. 
" 

Ligšiol pas mus veikė lai- 
kini savivaldybių įstatymai, 
todėl ir visos savivaldybių 
įstaigos buvo laikinos. Da- 
bar vyriausybė paskelbė 
("Laikinosios Vyriausybės 
Žinios" Nr. 13, spalių 28 d. 
1919 m.) nuolatinį savival- 
dybių-valsčių, apskričių 
miestų — įstatymą, kuriuo 
remiantis turės buti perink- 
ti visi veikusieji ligšiol savi- 
valdybių organai: valsčių ir 
apskirčių tarybos, viršaičiai 
ir t.t. Todėl kiekvienas pilie- 
tis turi gerai susipažinti su 

tuo įstatymu. Geriausia bu- 
tų įsigyti dabar jau išėjusi 
iš spaudos knygutė: "Savi- 
valdybių įstatymai". Čia aš 
tik trumpai nupasakosiu jo 
esmę. 

Nustatomos šios vietos 
savivaldybėms: valsčių, aps 
kričių ir miestų. Miesteliai 
ir bažnytkiemiai, turintieji 
mažiau kaip 3000 gyvento- 

j jų, Įeina į valsčių. 
Valsčiaus plotą nustato 

'tos vietos gyventojai, tin- 
kant Apskrities Tarybai ir 

| tvirtinant vidaus reikalų 
i ministerijos Savivaldybių 
Į Departamentui. Valsčiaus 
Įpinta nustatant, reikia da- 
boti, kad jo gyventojų skai 
čius butų apie 500, bet jau 
esamieji valsčiai gali pasi- 
likti, nors jie ir neatatiktų 
šiai sąlygai. Sodžius gali 

atsisikirli nuo vieno ir pri- 
sidėti prie kito valsčiaus, 
jei to nori bent 2 trečda- 
liai visų pilnatiesių gyven- 
tojų -M 

Visiems valsčiaus reika- 
lams prižiūrėti ir tvarkyti 
visi pilnatiesiai valsčiaus 
gyventojai, sulaukę .20 me- 

tų amžiaus, tiek vyrai, tiek 
moters, renka Valsčiaus Ta 

rytą. Į ją įeina maždaug 
tiek asmenų, kiek kartų po 
3 šimtus bus Valsčiuje gy- 
ventojų, bet ne mažiau kaip 
12. Valsčiaus Taryba ren- 

kama. dvejiems metams. 
Prieš rinkimus valsčius su- 

skirstomas apskritėliais to- 
kio didumo, kad kiekvienas 
jų galėtų išrinkti Valsčiaus 
Tarybon bent 3 narius. Rin 
kimai turi buti atliekami 

slaptai, kamuolėlius metant. 
Gali but balsuojami tik to- 

kie kandidatai, kuriuos pa- 
siūlo pasitarę ne mažiau 

kaip 25 rinkikai, ir kurie 
išreiškę yra sutikimą buti 
renkami. Reiškia, Isįs rin- 

kimų būdas skiriasi nuo an- 

.ksčiau buvusių tųo, kad da- 
bar Tarybą rinks ne visi 
valsčiaus gyventojai kartu, 
bet po sodžius susiburę. 
Išrinktais gali buti asmens 
ne jaunesni kaip 24 metų 
amžiaus. 

Valsčiaus Taryba tiktai 
prižiūri valsčiaus reikalus 
arba, kitaip sakant, juos kon 
troliuoja. Visą šiaip dar- 
bą atlieka Tarybos rinkta 
Valsčiaus Valdyba iš trijų 
(narių: pirmininko, arba vir 
šaičio, jo padėjėjo ir iždi- 
ninko. Valdyos nariai gali 
buti renkami mokantieji ra 
syti ir turintieji ne mažiau 
kaip 24 metus. Valsčiaus 
'Taryba už savo darbą atly- 
ginimo negauna, o valdybos 
nariams moka tiek, kiek pa- 
skiria V. Taryba. Valsč. Vai 
jdyba tvarko visus einamuo- 
sius darbus, prižiūri vals- 
čiaus turtą ir 1.1. Valdybos 
darbams prižiūrėti ValsČ. 

i Taryba renka dar dvejiems 
metams Revizijos Komisiją 

i iš trijų asmenų. 

j Jei kurioje nors vietoje 
įvyktų neteisėti rinkimai, 

| kiekvienas turįs teisę daly- 
jvauti rinkimuose žmogus ne 
vėliau kaip per savaitę lai- 
ko nuo rinkimų dienos gali 

| paduoti per tą komisiją, ku- 
jri tvarko rinkimus, skundą 
taikos teisėjui. Gavęs skun- 
dą taikos teisėjas privalo 
per septynias dienas jį per 
žiūrėti. Be to, par. 107 sa- 

ko, kad kiekvienas vals- 
čiaus gyventojas, kurio rei- 
kalas Valsčiaus Tarybos nu 

sprendimu liečiamas, gali 
del jo paduoti skundą Aps- 
krities Tarybai per 16 die- 
nų nuo nusprendimo dienos. 

visos apskrities reikalus 
tvarko Apskrities Taryba ir 
Apskrities Valdyba. Apskri- 
ties Tarybą sudaro Valsčių 
atstovai, kuriuos renka Vals 
čių Tarybos dvejiems me- 

tams, skaitant vieną atsto- 
vą nuo trijų tūkstančių gy- 
ventojų. Rinkimai, kur tik 
galima, tuvi būti proporcin i 
gi. Apskr. .Taryba renkasi 
ne rečiau kaip vieną kaitą 
per du mėnesius. Ji taip- 
pat, kaip ir valsčiaus Tary- 
ba, tiktai kontroliuoja aps- 
krities reikalus bei duoda 
bendrų nurodymų Apskrities 
Valdybai. Apskr. Valdyba 
yra vykdomoji įstaiga, ji 
tvarko visus einamuosius 
apskrities reikalus. Ji susi- 
deda iš trijų Apskrities Ta- 
rybos rinktų 2 metanu; as- 

menų; pirmininko ir dviejų 
narių. 

su Lietuvos Šaulių Sąjunga Kaune. Beto, 
ji turėtų palaikyti nuolatini kontaktą su 

čia esančia Lietuvos Yilitare Misija del 
gavimo reikalingų žinių bei patarimų. Ame 
likos lietuviai, girdžiate trimito bąlsą? 
Spiesk;.tės į burius, būriai į "Sąjungą"... 
Tegul ta "Sąjunga" bus Lietuvai neišsemia- 

mas šaltinis medžiaginės pagalbos ii* Tė- 
vynės ginėjų galingas rezetas. 

Povilas Žadeikis, 
Liet. Kr. Aps. Min. atstovas ir majoras. 

P. S. — Delei informacijų galima kreip- 
tis šiuo adresu: Lithuanian Mission, 257 
West 71 Street, New York City; 

Apskrities Valdybos dar- 
bams žiūrėti bei kontroliuo- 
ti ir jos metinei apyskaitai 
išžiūrėti Apskrities Taryba 
renka iš savo tarpo Revizi- 
jos Komisiją iš 3 asmenų4 
trims metams. 

Išleistas įstat^nas numa- 

to dar smulkesnius savival- 
dybių vienutes: seniūnijas, 
bet apie jas pakalbėsime ki 
tą kartą. 

Baigdami turim pastebėti, 
kad valstiečiai turi ytin 
daug domės kreipti besiar- 
tinantiems rinkimams į vals 
Ičių savivaldybes, nes tai 
bus pirmas žingsnis į Stei- 
giamąjį Seimą. J. K. 

("Liet. U.") ) 

TEISINGUMO MINISTE-1 
RIJOS APLINKRAŠTIS į 

NR. 10. 

Teismo įstaigoms paaiš- 
kinimas. 

Tenka patilti, kad teismo 
įstaigos, risdamos ir spręs- 
clamos įvairias bylas ir gin- 
čus kaip tarp privatinių as- 

menų, taip ir valstybės įs- 
taigų arba valdininkų vals- 
tybės vardu su privatiniais* 
asmenimis, dažnai nesiva- 
duoja Valstybės Valdžios iš- 
leistais įstatymais arba Lai- 
kinosios Vyriausybėo įsaky- 
mais. 

Teisingumo Ministerija 
primena ir paaiškina teisė- 
jams ir apskritai teismo įstai 
goms,' kad: * 

1) Laikinieji įstatymai ir 
Vyriausybės įsakymai, kaip- 
visi apskritai, taip ir tie, ku 
rie normuoja nuosavybės ir 
turto valdymo santikius ir 
tvarko visuomenės tvarką, 
yra privalomi ir teisėjams ir 
apskritai teirmo įstaigoms; 

Jeigu Vąlstybės Val- 
džios išleistieji įstatymai nu- 
stato normas, priešuigas se- 
niesiems Rusijos Teismo 
įstatymams, tai tuo pačiu 
anie šiuos pakeičia (Laikii^. Konstitucijos Pamat. Dės^ 
nių. 1919 m. balandž. 4 d A 
par. 28) ir tampa privalo- ' 

rnais naujieji, o ne senieji 
įstatymai. 

3) Kol, tebesikuriant Vals 
tybės pamatams, dar nėra 
įstatymo keliu nustatyta įsta 
tymų ir įsakymų skelbimo 
tvarka, kad įstatymas ar įsa 
kymas butų privalomas, už- ■ 

tenka, kad jis butų pa- 
skelbtas arba "Laikinosios 
Vyriausybės Žiniose", arba 
"Lietuvoje". 

L. Noreika, 
Teisingumo M'inisteriaf 

VĖLIAUSIOS MOKSLO 
ŽINELĖS. 

Valdžios biuras apskaito 
Japonijos gyventojų skaičių 
metų pradžioje be kariuome 
nes ant 57,784,935. 

Švedijoje yra išrastas ins- 
trumentas trumpam' tolunu i 
surasti, gali buti geras ma- 

tininkams ir karininkams. 

VrVCM-fet v M 

Apsaugos Takas, 

(Tąsa). 

—- Toji vieta yra vadinama 
Iliuzijos Dauba. 

— Vieni perėjo per ją grei-j 
tai ir saugiai: kiti paseno ir ne-j 
išėjo iš į. s, neigi matė rankos 
kuria aš j k nis atkišau anapus 
kapo, kur guli palaidota, ta, 

ką iie vadino Meile! 
— ir aš esmi tikr?.s Meįlc* 

žvalgas. A s esmi išsiųstas iš j 
]>ačiu Meilės Karalysčių Švic-j 
sybės paliuTsuoti pasauli nuo j 
klaidžiojančių armijos šešėlių, 
kurie nudarė jį juodumu. 

— Toji armija neskaitys šio 
ritinėlio žinios, kol jos aptem- 
dyti s ir savęs aklinamos akį s 

nebus nuplautos jos pačips 

ataromis, iv kol neišmoks nutil 
dyti ir suprasti visą skausmą 
misterijos! 

Protas paėmė moteriškę u> 
rankos ir vedė i anapus pakal- 
nės. Juodu vaikščiojo tejn ptt 
daugelį valandų. Pagalios mo- 

teriškė pradėjo klausinėti 
klausimų savo,vado — daugy- 
bę klausimų — iš kurių Protąs 
šypsojosi ir sakė: 

— Dar ne laikas! Dar per- 
anksti atsakinėti Į kaikuriuos 
tavo užklausimui. 

—Protas prašė jos luktelėti. 

kol jos pačios siela galės kai- 
jbūti ir atsakinėti. 
I lr taip šnekučiuojamu juo- 
du keliavo. 

Skaudus buvo takas. Grup- 
liuoti take akmenis pradėjo už 
gajuti ir pažeisti moteriškės ko- 
jas. Nesvietiški vandens nudil- 
clyti akmenis stūksojo ant jų 
kelio, per kuriu s juodviem 
prisiėjo persiskirti. < 

Juodviejų progresavimas 
sunkėjo. 

tas uolas ant šito tako, kur 

žmonėms reikia eiti? — klausė 
muteriškė savo vado." 

— Žmonės, mirusieji,—at- 
sakė Protas. 

— Šios milžiniškos uolos 

y,ra seiiaves niektikystes ir prie 
tai ai, ka's trukdo visus pilgri- 
mus, keliaujančius savo augs- 
tj-n vedančiu keliu. 

— Šis mamutas, sukrautas 
iš riedančiii-slidžių akmenų nuc 

kuriu k. ja slista, yra mažyčiai 
'ši..i pasaulio Įsigyvenę papro- 
čiai, formališkumai. 

— Bet-gi paimk man už ran 

kos iri tu galėsi saugiai pereiti 
per tą visą. 

Kiek toliau nuo vandens-nu-j 
dildytų akmenų stovėjo uoline 
siena. Jos durįs akmeninės. 
Prieš tamsiais duris — neapsa- 
komais ir baisus urvas. Kai]) tik 
moteriškė sustojo jo pažiūrėti, 
jis tuoj prasižiojo. Ir pama- 
čiusi jo baisias gelmes ji did- 
žiai su-trupino. 

Protas sakė: 
— Šis urvas — tai iiiėjimas 

į Žmonių Pasaulį. 
— Eik! 

— Aš nedrįstiyJis perdaug 
tamsus, gilug, nepaprastas ir 
baisus! 

— Bet tu turėsi į .ii ineiti. 
— Taigi, idik pirma. 
— Aš? — Ar aš eisiu į tą 

pasaulį, kurs manęs nepažįs- 
ta? 

— Taigi, ar aš turėsiu Jiti~\ 
viena ? 

— Ištikrųju vienas brangi 
širdis. 

— I3et jei aš tenai prabu- 
siu ? 

( Dus daugiau.) 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
K AMSTERDAM, N. Y. 

Lietuvos Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų Skyrius turėjo fė- 
rus, čielą savaitę; nuo 24 
lapkričio — .1919 m. 

Čion paduodame aukauto 
jų vardus ir abelnai visą 
šių fėrų atskaitą. 

Aukavo L. H. K. fėrams 
sakančios draugijos: 

Piliečių Klubas .. $30.00 
Šv. Antano Dr-ja.. 25.00 
Šv. Kazimiero Dr-ja 25. n0 
šv. Jurgio Dr-ja pasiža- 

dėjo 25.00 
L. Kompanijos Bučernė 

(sena) 25.00 
Amerikos Lietuvių Kliu- / bas 20.00 
Biznieriai aukavusieji 

daiktais vertės: 
V. Tautkienė .... $25.00 

J. Jačinskas, 12.00 
J. ir A. Kučiai, 10.00 
Karmel (italas), .... .10.00 
P. Sargelis ir M. Stri- 

Otulis 8.00 
J. Ramonas 5.00 
J. Jutis 4.00 
F. Karpaitis 4.00 
J. Rimkus 3.00 
J. Luzinas 3.00 
J. Slagus 2.00 
P. Velička 2.00 
Jurgis ir Adomas Ku- 
čiai 10.00 
Karmel (italas).. .10.00 

Surinktos aukos po stu- 
ba»s sekančiai: 
A. Gerdvila 20.00 
J. Jutienė 10.00 
J. Sankunas 7.00 
R. Janulienė 7.00 
R. šviegždienė ...... 6.25 

Po $5.00: S. Gusčiutė, M. 
Klebaitis, M. Barkevičiuš, 
Papuckis, A. Petriia, A. 
Žiugžda. 

Po $4.00: Z. Dargužene, 
Žukauskaitė, Z. Kisieliu- 

».t*, P. Kadžis, $4.39. 

j Po $3.00: V. Bliuvas-, P. 
/Sargialis, J. Gurkunienė, 
M. Mackevičienė, A. Pake- 
nas. 

Po $2.00: J. Petrila, J. 
Žilinskas, M. Meilunavičius, 
J. Siyrbas, A. Jaspavičiute, 
V. Railįenė. 

Po $1.00: K. Šivys, A. 
K šiurmulis, A. Kisielius, J. 

J. Grinis, D. Pručinskas, 
K. Kazilas, P. Grinius, V. 
Bliuvutė, V. černiavičius, C. 
Pečiulis, A. R. Kisielius, R. 
Kulakauskas, V. žižia, I. 
Žukauskienė, M. Cinikas, 
A. Jačauskas, P. Raila, J. 
Svirskas, O. Stanislavieiutė, 
K. Barkauskas, K. Liutkie- 
ne, A. Uskuraitis, A. Šlikiu- 
tė, J. Jazapavič?utė, A. To- 
caila, J. AncLiušai;, A. Ra- 
zambaikaitė, J. Gijieitis, M. 
žužiutė, S. Puriutė, A. Lat- 
vis, A. Kuiliauska3, M. Aliu 
konienė, J. Žiugžda, V. Sa- 
lesevičiu-*, A. Vasiliauskie- 
ne, S. Kisielius, J. Kedikas, 
M. J. Kazlauskas, M. Mikė- 
nas, A. Kaupelis, B. Vasi- 
liauskiene, A. Kriaupas, J. 
J. Batriunai, F. Kerbdis, K. 
Valikoniai, U. Strikįputė, 
S. Raiia, J. Griniūte, J. Bar-, 
kevičius, J. Gustas, S. Vilkiu 
tė, E. Barkevičiutė, J. Ki- 
bataras, K. Aleksandravičiū- 
tė, O. Aleksandravičiūtė, A. 
Aleksaudravišius, J. Samo- 
lė. 

► Per biznierius ir stubas 
surinkta aukų viso $480.49 

Per fėrus sunnKta 
$2,481.80 

Viso įplaukų pasidaro 
L. R. K. S. ferų .. 2,962.29 

Iškaščių pasidarė 1,163.21 
Atomus iSkaščius. įcyne 

pelno lieka $1,799.08 
Šias visas aukas Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Rėmė- 
jų Skyrius nutarė pasiųsti 

j tiesiai j Lietuvą L. R. Kry- 
ižiui Prezidento A. Smeto- 
|nos vardu. 

Labai malonu yra, kad 
Amsterdamo lietuviai suge- 
bėjo į savaitę laiko sudėti 
: tokią gausią auką vargstan- 
tiems musų broliams ir se- 

'selėms Lietuvoje. Amster- 
darniečiai visuomet remia 
Tėvynės sunkų ir vargingą 
padėjimą. Bet ir šiuo sykiu 
jie visi, kaip vienas, atida- 
rė savo kisenius, ištiesė sa- 

vo dosningas rankas ir ėjo 
t visi kaij bitės nešdami vi- 
sokias aukas, kokias tik ga- 
lėdami. 

Atskaitos Komisija: 
M. Kazlauskas, 
S. Ambrasaj, 
D. J. Yurkunas. 

NEWARK, N. J. 
Paskolos komitetas. 

Dabartinįs Newarko pa- 
skolos Bonų komitetas, su- 

sideda iš sekančių ypatų: j 
P. Lukšio, S. Pranio, D. Ru- į 
painio, M. Akialio, A. Ma-j 
sanduko, V. Ambrazevi- 
čiaus, A. Staknio, P. Jočio, 
K. Vaškevičiaus, M. Dvarec 
ko, S. Misiūno, M. Skeberd- 
žio, B. Vaškiutės, A. Pem- 
pės ir J. Brazo. 
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Lietuvos Laisves Bonų ga. 
Įima pirkti pas visus viršl 
paminėtus komiteto narius.! 
Galima pirkti visur ir vfca- 
da pas paminėtas ypatasj 
bet nedėlioj po sumai ir ket 
vergo vakarais, galima pirk-, 
ti Lietuvių Svetainėje, 180 
iNew York Ave., Newarke. 

Nedėlioj po pietų ir ket-1 
vergo vakarais, visi Lietuvos j 
Paskolos komiteto nariai es- j 
ti Lietuvių svetainėje ir bo-j 
nus pardavinėja. Kiekvienas' 
gali pirkti bonus pas tą vpa- 

Į tą, kuri jam geriau patinka, j 
bet ant išmokesčio pradėję! 

; mokėti, sulyg dabartines į 

tvarkos, turi mokėti visada 
Ipas tą pačią ypatą, pas ku- 
rią pirko. 

Kol kas daugiau ypatoms 
nėra išduotos knygutės ir 
niekas kitas Newarke be pa- 
minėtų ypatų nėra įgaliotas 
Lietuvos Bonus pardavinėti. 
Kada įgaliojimai ir knygu- 
tės bus išduota, paskelbsime. 

Nekurie bonų pardavinė- 
tojai nusiskundžia, buk ne- 

kurios ypatos pirkę "bonus" 
nuo tulų agentų, kurie įkal- 
bėję, buk vis tas pa^s esąs, 
ar bendrovės šėrą pirksią. 
ar Lietuvos bonus, Lietuvai 
nauda busianti vienokia. 
Reikia netikėti tokiems 
agentams. Lietuvos bonai 
nieko bendro neturi su bend 
rovių Šerais. 

Paskutiniame komiteto ?u 

sirinkime, nors buvo nutar- 
ta skelbti kuoplačiausiai 
apie savo veikimą ir man 

tą atlikti buvo pavesta, bet 
kadangi viskas ant greito- 
sios buvo pradėta, tai ne- 

jbuvo galima sugriebti tei- 
Isingų skaitlinių apie darbo 
pasekmes. Tikiu, kad už 
Įkeietos dienų bus visos skait 
linės surinktos ir veikimo 
pasekmės pagarsintos. To- 
liaus visas veikimas bus 
skelbiamas kas savaitė. j 

Labai butų gerai, kad vi-j 
si, vietoj atidėliojus pirki- 
mą bonų ant toliaus, nusi- 
pirktų dabar, greičiaus dar- 
bą užbaigtume. J. Bsr&sas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Su naujais metais Grand 
rapidiečiai už«ibiiežė ir nau 

ją darbą — organizavimą 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
stoties. 

Leonas Braškis nuo Nepri 
gulmybės Fondo skyriaus ir 
Julijus Banis nuo Tautos 
fondo skyriaus sušaukė vei- 
kėjus per Naujus Metus j 
Šv Petro ir P' vilo draugys- 
tės svetainę n išguldė 
visą dalyką, reikalingumą 
Lietuvos Laisvės Paskolos. 
Ten esantįs visi su energi- 
ja tam užmanymui vienbal- 
siai pritarė. Ir išrinko tuom 
laikinj komitetą, kuris dar- 
buosis sušaukimui atstovų 
nuo visų Grand Rapids dr- 
gijų ir gyvuojančių kuopų. 
Sausio 18 d. suėję sudarys 
vieną komitetą, kuris dar- 
buosis ir vaiys pirmyn Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos dar- 
bą. 

Valio, grand rapidiečiai! 
Su Naujais Metais, su 

nauja energija, visi i darbą, 
kad nepasiliktume kitų ko- 
lonijų užpakalyje. 

Ten buvęs. 

BILTIMORE, M. D. 

čionai Lietuviai labai su- 

judo darbuotis. Jie tveria 
L. L. Bonų komitetus ir šiaip- 
kuomi galėdami, gelbsti Lie 
tuvai. Čionai yra visas bū- 
rys darbščių vyrių, kurie 
nenuilstančiai dirba geres- 
nei ateičiai musų brolių 
Lietuvoje. Kliaučiai organi- 
zuoja kooperaciją, kurią ma 

no perkelti į Lietuvą: tai 
gražus užmanymas. 

Kaunas krutomų paveiks-1 
lų kompanija sausio 5 d. 
rodė krutomus paveikslus iš 
Lietuvos. Žmonių tiek 
daug prisirinko, kad du kai- 
tų didesnėj svetainėj netil- 
po, taa rodytojai prižadė- 
jo atkartoti ir sausio 6 d. 

Paveikslai labai užganė- 
dino žmones, aiškiai parodo 
Lietuvos dabartinį padėji- 
mą. 

P. Puodžiunas, ragina lie- j 
tuvius remti savo valdžią, 
pirkti Bonus, rašytis j Bend 
rovės ir aukauti Lietuvos 
fondui. Svirnelis. 
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CLEVELAND, O. 
Clevelando Lietuvių T. 

Choro D. turėjo nėtikėtą su- 

sirinkimą Poviląusko svetai- 
nėje. Susirinkimo tikslu bu-j 
vo apkalbėti ^ surengimą 
koncerto komp. M. Petraus- 
kui. Koncertas bus sausio 
24 d., subptoj, Moose Club 
Hali. Beto, išrinkta komisi- 
ja iš 2 y^atų ir nutarta už- j 
kviesti visus chorus ir drau-j 
gijas be skirtumo, kadan- 
gi, kaip teko sužinoti, p. M. 
Petrauskas lankysis paskuti- 
nį kartą Cleveiande, many- 
damas greitu laiku grįžti Lie: 
tuvon. Taigi butų pagei- 
daujama, kacl elevelandie- 
čiai atsilankytų kuoskait- 
lingiausiai j šitą vakarą pa- 
siklausyti p. M. Petrausko 
koncerto, kuris bus paskuti- 
nis. 

Tikietai galima gauti pirk 
ti pas visų chorų narius. 

Buvęs Susirinkime. 

DULUTH, MINN. 

Gruodžio 29 d., 1919 m., 
aukavo Lietuvos vaikų-nas^ 
laičių šelpimui sekantis as-! 
menįs: G. Sutkaitis- $5.00. 
G. Butkus ir F. Butkus, po 
$2.00. V. Butkus ir H. But- 
kus po $3.001 

Po $1.00: K Butkienė, M. 
$ulkien§, W. Chtber, P.. Su 

raviče., J. F. Rudy, T. Ma- 
salonis, J. Pūkelis, A.Lo- 
bikis, A. Lobikienė. 

Išviso $3.00 
Nuo "Liet." Red. — lini- 

gus $24.00 gavome—priiun 
te G. Sutkaitė — ir perchvė 
me L. G. D.; siunčiant pni- 
gus Lietuvon, bus pažymita, 
kad tos aukos skiriamos Ae 
tuvos vaikams-našlaičians. 

PHILADELPHIA, PA 
Sausio 4, 1920 m. Phia- 

delphijoje buvo dvejos p*a- 
kalbos, parengtos "Lietusių 
Mechanikų Sąryšio 3-aos 
kuopos. Pirmsėdžiavo p. 

A. Reikow, vietinis vekė- 
jas. Kalbėjo arnatnipkų *ei- 
kaluose J. Sagevičius; iš 
Brooklyno, N. Y. Pirnos 
prakalbos buvo Lietuvių 
Tautiškoje salėje, 928 IV oy- 
amensing Ave. Čionai žno- 
nių susirinko gana skaiilin- 
gas būrys, ir kalbėtojo pa- 
sakojimų atydžiai klausėsi. 
Publika kalbomis buvo pa- 
tenkinta, ir prisirašė ž^mus 
narių skaitlius į "L. M. S.", 
nupirkdami šėrus. 

Tą pat dieną, vakare bu- 
vo antros prakalbos, tame 
pat klausime, Muzikališko 
je salėje. Pimsėdžiavo 
A. Reikow, ir kflbejo tas 
pats kalbėtojas. Čia žmo- 
nių susirinko nep&rdaugiau- 
sia. Laike kalbi publika 
užsilaikė ramiai, bet pabai- 
gus kalbą tapo klausta daug 
klausimų. Klausimai buvo 
užklausiami rimtai, ir kal- 
bėtojas įimtai ir intikinan- 
čiai atsakinėjo, tiip, kad vi- 
si buvo užganėdiiti. Pabai 
gus pasikalbėjimus, vietinė 
L. M. S. kuopa pasidaugino 
skaitlingu buriu'tėvynainių. 
Tik subruskime,|tuomet Lie- 
tuvos išdirbysU bus musų 
pačių rankose. 

Tarp kitko, 'philadelpie- 
čiai lietuvia: uiipelno dide 
lės pagarbos užpasibudavo- 
jimą taip puikif dviejų sve- 

tainių. Ypatingai Muzikališ 
koji svetainė, turi gal bus 
viena puikiausių lietuvių 
svetainių Amerikoje. Kuo- 
met lietuviai tos miesto da- 
lies sumanė stįatyti svetai- 
n§> — pirmą susirinkimą, 
geri tėvynainiai sumokėjo 
svetainės fond^n viso šešis 
dolarius, kas ir idavė pradžią 
iškelti namą vertės viršaus 
šimto tuksiančių dolarių, 
kuris jau yra pilnai išmo- 
kėtas. 

Viskas galima, reikia tik 
darbo, gerų norų ir pasišven 
timo. Am&tninkas. 

KENOSHA, WIS. 
Klerikalų Darbai. 

Keletas mėnesių atgal, 
pas mus susitvėrė taip vadi- 
nama Katalikiškų dr-jų Vie- 
nybė (prie centro K. V. ne- 

priguli), kurios tikslu yra 
darbuotis kat. ir Tėvynės- 
Lietuvos naudai. Gražus tiks 
las, tik reikia sumaniai vest 
Bet pažiūrėjime kas ten da- 
roma. 

Susirinkimus laiko 2 kar- 
tu mėnesyje, butų galima 
daug gero padaryti tėvynei, 
bet dabar vietoj gero daro 
blėdį. 

Tarpe jų yra "diploma- 
tų," kuaems trūksta gerų 
norų. Vieni jų renka žinias 
po dirbtuves ant gatvių ir 
kitur, kiti lankosi po prakal- 
bas, šokius tais tikslais ir, 
surinkę žinias suneša jas su- 

sirinkimai! ir svarsto. Vieni 
praneša, kad ten jr ten gir- 
dėjęs tokį ir tokį baisiai "ap 
šmeižus" katalikus. Kitas ra 

portuoja, kad ten ir ten taip- 
gi apšmeižė katalikus. Tada 
prąsįdeda svarstymas ir nu- 

tariama, kad tas ir tas yra "no good." 
j Vienas tokių nutarimų bu 
vo po Laisvės Varpo iškil- 
mės; vienas šitų "diploma- 
tų" (P. Jusis) praneša, kad 
A. Kvedaras per L. V. iškil- 
mes baisiai išniekino katali- 
kus. Kiti jo draugai tą dieną buvo Waukegane. Np, ir pa- 
tikėjo savo gero veikėjo tvir- 
;tinimu; taigi vienbalsiai nu- 
tarė, kad jam reikia padaryt 
"kaput," išbraukti iš draugi- 
jos. išrenka tam komitetą, 
kuris parašo pasmerktam iš- 
braukti apkaltinimo aktą. 
Bet, nelaimėn, nariai išklau- 
sę to apkaltinimo netik ne- 
norėjo kaltinamojo braukti, 
bet dar ėmė reikalauti, kad 
butų nubausti tie, kurie me- 

lagingai praneša, 
i Pirmininkas ir jo draugai, 
kurie varinėja šitą skaldymo 

i politiką, pasiliko kaip muilą 
suvalgę. 

j Nebūtų skaudu, jei jie pa- 
.našias priemones vartotų 
prieš socialistus. (Mums ro- 

dos, kad melagystės prieš ką 
i nebūk yra nedorum daiktu. 
Red.). Bet kada visa maši- 
nerija yra atsukta prieš žmo 
nes, kurie dirba Lietuvos la- 
bui, tai kįla kausimas, kur 
jų sąžinė, kur dora. Save 
skelbią gerais Katalikais, o 
visokius nebutus daiktus iš- 
mislinėja, tiesiog iš piršto iš- 
laužia. 

Dabar kenoshiečiai pama- 
;ė iš kur kįla tie nesutiki- 
mai. Nors kartą tie žmonės, 
kurie varinėja tokią negra- 
žią politiką turėtų suprasti, 
kad jie tuom nieko gero ne- 

daro nei sau, nei kitiems. 
Vietinis. 

NEWARK, N. J. 

Nors trumpai noriu para- 
šyti apie Newarko lietuvių 
koloniją. Jau pas mus buvo 
garbinga Misija iš Lietuvos. 
Newarkas labai iškilmingai 
sutiko svečius, sunešda- 
mas apie $15,000 paskolos 
Lietuvai. Žinoma, tai nevis- 
kas. — Bonai dar vis yra per 
kami, komitetas eina per 
stubas, pardavinėdamas bo- 
nus. 
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Tolesnį ir dabartinį Ne- 
warko kolonijos stovį yra 
sunku aprašyti. Viskas taip 
sumišę, kad žmogus nebega- 
li žinoti, su kuo beturi kal- 
bą'ir kokius santikius. Vie- 
naip kalbama, kitaip daro- 
ma. Ar tai politikos, ar vi- 
suomenės veikime visi ap- 
sėsti kaž-kokios •. neapykan- 
tos. 

Keletas metu atgal, kada 
turėjome gerą ir tikrą tėvy- 
nainį vadą iš musų brangios 
tėvynės Lietuvos, kuris kas 
nedėldienį mums nupiešda- 
vo visą Lietuvos praeitį ir 
tas baisenybes, kurias Lietu- 
va turi ir turės perleisti, tai 

žmogus jauteis du syk dru- 
tesniu ir ramiau darėsi ant 

širdies. Bet šiandien pas mus 

to nėra. Tas viskas dingo; 
šios šalies marių gilumoj ;j 
Čia mums nesuprantama 
kalba pirmą vietą turi kaip j 
bažnyčioj, taip ir kitur, o ką 
btesakyti apie jaunimą; ro- 

dos, kad ne lietuviai, tik ang 
lai. Net jau ir musų lietuvės 

jmoterįs prie to priprato. 
Taftfcįai matome laikraš-; 

čiuose, kad lietuviai eina 

pas lietuvius; pas mus Ne- 
warke kaip tik atbulai. Per- 

tai mes tu.'ime daugybę lie- 

tuviškų užeigų smuklių, o 

kitokios vertel<rystės jei ne 

anglų, tai žinai kieno — žy-j 
du rankose. 

Genas Nsia arki^tis. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

4418 S. Richmond Av« 
S. fl. cor Halsted & Milwaukee 
1G56 Wabansia Ave. 
1615 North Wood St 
Cor. Milwaukee & Paulina. 
2334 So. Oakley Ave. 
2246 Sn. Leavltt St 
1805 West 46th Street. 

4613 So. Wnod Street 
4536 So. Paulina Stree. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
N. W. Correr Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. B. Cor. Halsted & Maxweli 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
Cor. W. Adąnis & La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. Halsted & 18th Str. 
726 West Uth Strec-. 

Didelis Koncertas 
Rengia Sietyno Mišrus Choras 

SUBATOJE SAUSIO-JAN. 17 d., 1920 m. 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PLACE. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Gerbiamieji ir gerbiamosios nepamirškite at- 

silankyti į šį koncertą, nes jame dalyvaus gabus 
Chicagos artistai. Vienas garsus italijonas armonis- 
tas F. Pironi, P. StogiL, stygų orkestrą, J. A. Lengvi, 
taipgi dainuos keli chorai ir taip toliau. Po koncer- 
tui — linksmas Bailius iki velivai nakčiai. įžanga 
prieinama. 

Uprašom visus atsilankyti, nes busite užganė- 
dinti. Komitetas. 

1 Gražus Bailus 
rengiamas 

Draugystės Ražancavos Pami ir Moterų 
NEDELIOJE, SAUSIO—JANU AR Y 18 dieną, 1920 

SV. JURGIO PARAP. SVETAINEJE 32ras Place ir Auburn Avenuo 

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c. Ypatai 
Visi jauni ir seni >ia kviečiami atsilankyti į š. vakarą ir linksmai praleisti laiką prie puikios muziKos. 

PIRMUTINIS LIETUVOS REGINIŲ RINKĖJAS 
IR LEIDĖJAS 

FOTOGRAFAS JOKŪBAS ĮSKRINSKAS 
MARIJAMPOLĖ, BAŽNYTINĖ GATVĖ, FIRMA GYVUOJA NUO 1904 METŲ 

Pranešimas 
Visam .pasauliai yra žinomas didysis karas, bet tik iš laik* 

raščių. Ir nerasime nei vieno žmogaus, kuris galėtų įsivaiz- 
dinti, kiek žafos yra padaryta Lietuvai karo metu. 

Užtad laikau sau garbv, pranešti gerbiamiems tautiečiams 
kad visos Suvalkijos reginius baigiu rinkti (Dalinai Kauno 
gub). Aš manau, ka4 rasis Lietuvos tautiečių, kuriems yra 
brangi "Tėvynė NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA. Ir malo- 
nės 'pamatyti baisaus karo pasekmes. Kiurii žydėjo prieš karą 
kaip rožė, dabar-gi rogsančius lig bočių tvirtovių griuvėsius. 
Apart šių reginių, turiu surinkęs šiaip įvairių serijų, būtent: 
ntiestų gatves, bažnyčias, išlikusias sveikomis, minias žmonių 
einančias j ir iš bažnyčios, laukų darbai, jomarkai, vestuvės, 
Šešupės ir Dovinei reginiai, Nemuno puikiausios vietos, baku-1 
žės, typai ir tt. ir tt. Visus reginius sutvarkęs gausiu apie 30— 
40 serijų. Kiekviena serija susidės iš 10--20 reginių, tokiu budu 
galėsiu išleisti nuo 300—800 atskirų reginių. Si am darbui pasi- 
ryžau ir nežiurėjau, kad taip kritišku metu. man skaudžiai 
kainuos, liet tik stengiausi, kid puikių-puikiausias surinkčiau 
serijas. Ir tiesiog galiu pasigirti, nes ipats sau negalėjau daleis- 
ti ir padėkot savo šešiolikos metų praktikai, kad kada nors 

galėsiu surinkti tokio gražaus istoriško turinio reginius. 
Pirmutinė laida 1, 2 ir 3 serijas jau galima užsisakyti. Ma- 

žesni užsakymai kaip viena pilna serija, nepriimami. Užsisa- 
kant reginius reikia paduoti redakcijon kuoaiškiausis adresas. 
Užsakymo orderis vien tik SERIJOS NO. l>e jokių išvardi- 
nimų apielinkės). Norintieji užsisakyti reginius, privalo siųsti 
pinigus redakcijon ne dalimis, bet visus kartu. Už ilgą kelionę 
siunčiamųjų reginių, redakciją arbą leidėją prašau nekaltinti. 
Nes dabar ne expresinis laikas. PASTAI'A: Nukentėjusios 
vietos pažymėtos kryžuči-u (x). Visi reginiai ne cinkografiško 
leidimo, 'bet Fotografiško, užtad ir kaina brangoka. 

ATSKIRAS REGINIU 
PAVADINIMAS. 
SERIJOS NO. 1. 

r, Prienų Bažnyčia, I 
2, Prienų Yikarijatas, j 
3» Prienų klebonijos skal- 

bėjos, 
4, Prienų abelnas ręginys, 
5, Kapinyno vartai, 
6, Žalioji gatvė, 
7, Pervažas per Nemuną. 
8, Prienų malūnas, 

1 9, Žuvininkų prieplauka, 
10, Tiltas per Nemuną, 
11, "Nuotakų kalnas", X 

į 12, Bakūžė ties Mielupiu. 
Kaina pirmosios serijos 

3 dolariai. 
SERIJOS NO. 2. 

Pakuonio ir Garlevos reginiai 
Pakuonio Bažnyčia prieš 
karą, ^ 

2, Pakuonio Bažnyčia po 
karui. 

3, Pakuonio klebonija. 
4, Pakuonio gatvė. 
5, Kapinyno gatvė, 
6, GarlevoS Bažnyčia prieš 

karą, 
7, Garlevos bažn. po karui. 
8, Garlevos pataisymai. 
<j, Bažnyčios Šonas, Kauno 

link. (x) t 

io, Garleva, Marijampolės 
link, (x) 

t i, Liuteronų kirke. 
Kaina antrosios serijos 

SERIJOS NO. 32 75 
į 

Šilavoto ir kiti reginiai 
1, Šilavoto Bažnyčia prieš 

karą, 
2, Šilavoto Bažnyčia po 

karui, (x) 
3, Igliaukos Bažnyčia po 

karui, (x) 
4, Skriaudžių Bažnyčia, 
,S. Hutiškių Bažnyčių, 
6, Birštono Alėja No. i, 
7, Birštono Alėja Xo. 
8, Vargšu bakūžė. 

Mažažemio bakūžė, 
10, Nemunas pavasarvj, 
11. Linų minikai. 
Kaina trečiosios serijos 

$2.75. 
Taip-pat ruošiu antrą laidą, 
4. 5 ir 6 serijas. 

Serijos No. 4. Marijampo- 
lės reginiai. 

Serijos No. 5, Kalvarijos 
ir Liudvinavo reginiai. 

Serijos No, 6, Virbalio re- 
giniai, 

Alvito B.i/.nyčios ir Ky- 1 

bartų griuvėsiai. 
Apie laidį.ir reginių pavadinimą 4. 5 ir 6 serijų. savo lai- ku bus praneštą gerbiamam laikraštyj. .Su pagarba. 

FOTOGRAFAS J. į^Kt^^lvVv 



Vietines Žinios 

CHICAGOS LIETUVIU 
TARYBA. 

Sekanti tezoliucija išneš- 
ta Chicagos Lietuvių Tary- bos susirinkime, laikytame 
sausio 9 d., 1920 m.: 

"Kadangi Lietuvos Lais- 
vės Paskola yra didelės 
svarbos Lietuvių Tautos gy- 
vybei ir gerbuviui, ir jos 
pilnas pasisekimas bus tik 
tuomet, kuomet visų pažiū- 
rų lietuviai darbuosis bend- 
rai, todėl Chicagos Lietuvių 
Taryba išrenka specialę ko- 
misiją sudarymui Chicagoje 
bendro Lietuvos Laisves Pa 
skolos Komiteto. Bet ,ei 
nepasisektų sudaryti bendro 
komiteto, tai Chicagos Lie- 
tuvių Taryba skaito sau už 
būtiną pareigą darbuotis pai 
davinėjime Liet. Lafeves Pa 
skolos Bonų ir prigelbeti sa- 
vo gimtiniam kraštui kovo- 
je už gyvybę ir gerbūvį". 

1. Chieagos Lietuvių Ta- 
ryba pilname savo sąstate 
yra centralis komitetas par- 
davinėjimui Lietuvos Lais- 
vės Paskolos Bonų Chicago- 
je ir apielinkėje. 

2. Chieagos Lietvrvių Tary 
ba del pasekmingesnio jvv- 
kinimo paskolos ir pasire-! 
miant savo įstatų S. 5.-P. i.' 
kooptuoja tinkamus šiam; 
darbui, asmenis. 

3. Cnicagos ir apielinkė? 
kolonijos tveria Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų lo- 
kalius Komitetus. 

4. Visi tokie susitvėrę lo-' 
kaliai komitetai dirba po, 
kontrole Chieagos Lietuvių 
Tarybos, pilnai prisilaikant 
padavadijimų Lietuvių Fi- 
nansinės Misijos. 

5. Chicagos Lietuvių Ta-! 
ryba prigelbės guorganizuo-' 
ti lokalius komitetus tose 
kolonijose, iš kurių nėra 

atstovų CHfcagos Lietuvių 
Taryboje ir kurios tokios 
pagelbos reikalaus. 

6. Komitetus kolonijose! 
organizuoja dietos draugiių 
atstovai bei valdybos ir pa- 
vieniai tėvynainiai. 

7. Pradiniam organizavi- 
mo darbui Chicagos Lietu- 
vių Taryba išrenka laiki- 

ną komisiją iš trijų savu na- 

rių, atstovaujančią minėtų 
kolonijų organizacijas. Gi 
kolonijose, kur nėra Chica-I 
gos Lietuvių Tarybos na- 

rių susinešama su vietos or- 

ganizacijomis bei veikėjais. 
8. Suorganizuotas lokalis 

kom'etas sfįame susirinki-! 
kime. 

9. Centras — atidėtas. 
10. Išdirbimui plano Lie- 

tuvos Laisvės Paskolos Kam 
; anijai išrenkama specialė 
komisija i? 11 narių. 

Sekretorius Lietuvos Lais 
vės Paskolos Bonų Š. Va- 
lančius, c—o Universal Sat- 
te Bank—3252 S. Halsted 
Street, Chicago, 111. 

Chicagos Liet. Taryba: 
Ben. M. Butkus, Prez., 
Jenas P. Evaldas Sekr., 
2554 West 69 th Street. 

SVETAINĖS KLAUSIME. 

iJraugijos interesuotos 
svetainės statymo klausimu, 
turi dabar pilną šviesą da- 
lykę atsinešimo į tą klausi- 
mą vp.ldybos Mirgos Sve- 
tainės Bendrovės. 

Savo laiku aš pranešiau,1 
l'°'l paminėta draugija sa- 

vo namą stato pardavimui, 
tuomi pilnai atmesdama už- 
manymą inkurimo svetai- 
nės Administracija tos 
bendrovės šita mano prane-! 
Šimą patvirtino viešai "Lie-į 
tuvoje", pasiūlydama namą 
draugijoms pirkti. Tas reiš 
kia, kad mano pranešimas 
draugijoms buvo vietoje ir 
laiku paduotas. 

Mano patarimas draugi- 
joms buvo toks: — išpirkti 
užtektinai šėrų tos bendro- 
vės, kad draugijos turėtų 
kontrolę ir kad metiniame 
susirinkime jų atstovai 
butų išrinkti ateinančių me- 

tų valdybon, padarant nu- 

tarimus: statyti svetainę ir 
pakelti kapitalą bendrovės 
iki sumai, reikalingai atsie- 
kimui to tikslo. 

Administracija Mirgos \ 
Svetainės Bendrovės pataria! 
draugijoms nar. i pirkti. 
Draugijų yra dalykas pasi- 
rinkti vieną iŠ šitų dviejų pa 
siulijimų: — mano arba ad- 
ministracijos Mirgos Svetai-' 
nes Bendrovės, tai yra, ar 

pirkti namą nuo tos bendro-, 
vės ir išpirkti dalį šėrų iš 
jos dalininkų. 

Skirtumas tuose dviejuose 
pasiulijimuose yra šitas: 

1) Perkant namą, reikia 
sudėti visus pinigus ir lygtis 
kaslink kainos, samdyti ad- 
vokatą peržiūrėjimui popie- 
rių, mokėti rekordavimo ir 
abstrakto lėšas ir panašias 
panešti išlaidas. Beto, ga- 
vus iš Bendrovės "Deed", 
dar nebus draugijų bendro- 
vės. Sutvėrimas korporaci- 
jos (Bendrovės) irgi yra ne- 

taip lengvas darbas ir nevi- 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPTEROS. DIDUMAS IWU3Vi. KAINA 20c. 

M. K. ŠILIS, 3213 Auburn A ve., Chicago, 111. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS, i 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO '< 

Specialiai: Maleva malevojfmul stuby IA v lauš, po $150 už galoną 
CARR BROS. WRECKING CO 

3003—3039 SO. HALSTED STREET, CHICAOO i t.L 

LIBERTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja a m. 

verte, ir LaisvSs Pondua pilna pinigine verte CAS H 
Atneškite arba atsitikite J i >« CArvurii* « 

Atdara kasdien nuo 9—6 ^ACKHEIM & CO. 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAlt,KEE AVE. 

ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

KAS UŽSIRAČYS DIENRAŠTĮ "LIETUVĄ," 
Gaus Dovanų, Paveikslą Ll?tuvoa Prezidento Antano Smetonos 

ir Strazdo Raštų Knygą. 
M. K. ŠILIS, 3213 Auburo Ave., Chicago, 111. 

sai smulkios išlaidos, nes 

reiks imti "Charter", užves- 
ti knygas, atspausdinti se- 

rus ir pakelti daug kitų pa 
našių išlaidų ir nemažai triu 
so, kuris, mano supratimu, 
yra visai nereikalingas. 

2) Perkant šėrus iš dali- 
ninkų bendrovės, kiekvie- 
nas dalininkas gaus pinigus 
jam priklausančius stačiai, o 

išpirkus didesnę pusę seru 

kontrolė pereina į draugijų 
rankas, o su ta kontrole per- 
eina į jų rankas ir Charteris 
ir visas bendrovės surėdy- 
mas. žodžiu sakant, daly- 
kai dabar taip stovi, — ve- 

žimas yra padarytas, arkliai 
pakinkyti,—sėsk ir važiuok. 
Tas yra dideliu patogumu 
del draugijų, ir tame yra 
mano pasiulijimo svarba. 

Metinis dalininkų Mirgos 
Svetainės Bendrovės susi- 
rinkimas įvyks Mazyliausko 
svetainėj, sausio 18, 1920 
m., 1 vai. po pietų, ir jeigu 
iki tam laikui draugijos tu- 
rės gana tos bendrovės šė- 
rų, tai jos tą susirinkimą 
ves. 

Kaip pirmiau sakiau, aš 
turiu surašą dalininkų no- 

įinčių šėras parduoti, ir tą 
galiu draugijoms suteikti. 
Arba draugijos gal paskelbt 
per laikraštį laiką ir vietą, 
kur jos nori šėrus dalininku 
išpirkt, o patįs dalininkai 
tenai atvyks ir dalykas bus 
atliktas. 

Beje, administracija Mir- 
gos Svetainės Bendrovės, 
kalbėdama apie bendrą ir 

^ešą dalyką, del stokos 
taktiškumo, inkišo privatiš- 
kus dalykus, paliečiančius 
mano atlyginimą už patar- 
navimą M. S. B. Užsigavo, 
mat, mano palyginimu. 

Nėra mano papročiu ypa- 
tiškus dalykus viešai skelb- 
ti, bet kada mano ultylėji- 
mas butų ženklu patikrini- 
mo jų MŽmėtinėjimų, turiu 
tik tiek pasakyti.—Aš dali- 
ninkams Mirgos Svetainės 
Bendrovės ęlaviau tos bend- 
rovės šėrus už kuriuos jie mo 

kėjo po $9.70 trusto certi- 
fikatais, ir 30 centu pini- 
gais. Trusto certifikatų 
dabar galima pikrti kiek kas 
nori po 30 centų už dolarj, 
0 gal jie but verti daug 
mažiau. Už mano duotus 
serus dalininkai Mirgos Sve 
tainės Bendroves gavo per- 
eitais metais 4%, o dabar 
gaus 5% dividendo^ ir tie 
serai yra dabar verti grynais 
pinigais $10.00 kožnas. To- 
kiu budu daviau tris sykius 
daugiau, negu paėmiau, ir 
jeigu tuomi dar Mirgos Sve- 
tainės Bendroves adminis- 
tracija. nera užganėdinta, 
žinoma, man nepasiliko ki- 
tos išeigos, kaip tik pamesti 
sekretorystą ir tolesnį tar- 

navimą. Administracija ne 

paminėjo dar to, kad sutvė- 

ręs bendrovę per du ištisu 
metu daviau savo ofisą ir 
patarnavimą, už ką jokio 
atlyginimo man nebuvo su- 

teikta. Nepamena ir to, 
kad tie pat žmonės, kurie 
man "užmokestį" prikaišio- 
ja, dar trįs mėnesiai atgal 
nenorėjo už tuos šėrils mokė 
ti nei po $7.00. Taigi aiš- 
ku, kad ne administracijos 
yra nuopelnas, kad šiandien 
tos bendrovės Šerai yra tur- 

guje po $10.00. Ne del "au- 

gštinimo" savęs paskelbiau 
dalykus tos bendrovės vie- 

šai, bet užrekordavimui fak 
tų, kuriuos draugijos, užsi- 
interesavusios svetainės sta- 

tymu, privalo žinoti. 
Pasitikiu, kad draugijos 

dalykus dabar supras ir pa- 
sielgs taip, kaip joms bus 

nauringiau. Tuomi ir nž- 
baigu šitą klausimą. 

Si tikra pagarba, 
J. Hertmanavičius, 

Nio "L." Red. Šiuomi už- 
sibaigia visi "prirodineji- 
mai' tame reikale iš vienos 
ir <ntros pusės. 

NORTH SIDE. 

I.G.D. 47 skyrius laikė 
meiesini susirinkimą nede- 
lio. sausio 11 d. Susirinki- 
meprisirašė šie nariai: 

It) $2.00: K. Jankauskas, 
A. vTaltas, V. Kibaitė. 

j čskantieji nariai prisira- 
■še i- užsimokėjo per J. Gri- 
gaif po $2.00: J. Daugirda, 
A. Paplauskas, J. Kičas, J. 

įSintevičius, J. Andriulaitis, 
j ). Srrvitis, K. Kičas, K. 
įTumosa, J. Čarnauskas, A. 

į Jonaitis. N 

V'£o labo $26.00 
Sgusio mėn. į centrą pa- 

siųsta $83.00. 
Apsvarsčius skyriaus da- 

lykus, U po išrinkta komisi- 
ja, kir įos priedermė yra 
lankyli apskričio susirinki- 
mus. Komisija susideda iš 
sekančių ypatų: 

J. Grigaitis, K. Klioštorai 
tis, V. f. Bovidaitis, K. Ru- 
gis, L. Lapinskas. 

F. Dovalga, Rast. 

Liet. Taut. )Cap. pranešimas. 
Visuotinas Lietuvių Tau- 

tiškų kapinių susirinkimas 
įvyks nedėloj, sausio 18 d., 
12 vai. dietos, Mildos sve- 

tainėje—3U2 So. Halsted 
St.' Kaip gobėjai, draugi- 
jų delegata ir lotų savi- 
ninkai malonėkite nesivė- 
luoti su pribivimu parkii ta- 
me laike. 

Kviečia Valdyba. 

Pranešimas » Bridgeporto. 
L. G.' D. L. K. Vytauto 

laikys savo metinį mitingą 
nedėlioj, sausio 18 d., 1 vai. 
po pietų, šv Jurgio parap. 
svetainei — 1S kambaryj— 
32 PI. ir Aiuurn A ve Visi 
nariai, malonekite atsilau&y 
ti ir užsimokėti priklausan- 
čius mokesčius, labiausiai po 
mirti^es. Yra mirus Anta- 
ne Jakučio rnotens. Taipgi 
yra daug svaibių dalykų ap 
svarstymui. 

S. Kuneričius, rast. 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių 2 kuopos 
susirinkimas atsibus sausio 
16 d., Dievo Apveizdos pa- 
rap. svetainėj — tarp 18 ir 
Union Av., 8 vai. vakare. 
Kviečiami naiiai ir visi lietu 
viai, be skirtumo tikėjimo ir 
partijų 

Gerbiamieji lietuviai, atei 
kite į virsminėtą susirinki- 
mą ir prisirašykite prie šios 
organizacijos S. A. L. K. 
ir veikti svarbų šios organi- 
zacijos darbą. Nariai nebus 
verčiami kariaut nei vie- 
nas, tiktai kas nori iš savo 
valios kovot su Lietuvos 
priešais. Organizacijon pri- 
imami visi lietuviai nuo 18 
iki 45 metų. 

Kviečia Valdyba. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje ''Lietuva" — tve- 

Pa j ieškau savo draugo. Jono 
diego, pirmiaus gyveno 4713 
Melrose St., Philadelphia Pa. 
ir Tarno Mieleckio, kuris gyve- 
no 76 So. Riverside, Waterbu- 
ry Gann. Malonėj jie patys ai 

kas juos žinantis atsišaukti 
šiuo adresu* Julij!cnais Kaspi- 
raviče, 4755 S. T^incoln Street 
Chicago T11. 

ATSIIMKIT!-: LAIŠKUS. 
I ''Lietuvos" ofisą yra atėję 

laiškai šioms ypatoms: 
l'eter IJaltrušis, Albina* 

Chmicliau.ikas. Joseph Degu- 
tis, Jokūbas Gindvilas 2, Anta- 
nas Kundrotas. Kostautiuas 
Kidpšas, Adomas Murma. Kra- 
nas Mikšis, F. Mickevičius, 
'Pony Mažeika- Jonas "artlaus- 
ki.s 2. r-15 M. R, Rakauska. 
M. Trinka. 

Reikalaudami laiškų, prisius 
kite pašto lėšas. 

"Lietuva", 3253 S. Morgan 
St., Chicago, 111. 

TIESA, MUSU P AM VTT- 
NIS I)ES\TYS. 

Kita kartą buvo priprasta 
abejoti apte apgarsinimų tei- 

singumą. Šiandien didele -pcr- 
maina Įvyk \ i s i teisingi iš- 

dirbėjai vengia neteisingu ai* 

ba pusiau teisingu apgarsina 
mų. Jie priėmė obalsį Pasaulio 
Sąjungos Apgarsinimų KHu- 
bų. kuris skelbia, jog pamati- 
nys dėsnvs apgarsinime turi 
buti tiv'sa, Tas visuomet buvo 

mūsų principu. Trinerio Amt- 
riean Elixir of llitter \Yine 
(Trinerio Kartusis Vynas) nie 
kuomet nesiskelbė kaipo gyduo 
lė nuo visų ligų. Šios gyduo- 
lės visuomet buv'o rekomen- 

duojamos tik nuo tokių nesvei- 
katingumų, kuriuos galima ptts 
salinti ju gvduolinės vertės v- 

patyhėmis. Reiškia: nuo ne- 

virškinimo, blogo apetito, už- 
kietėjimo galvos skaudėjimo, 
išplitimo, nerviškumo i,r kitu 
nesveikatingumų, paeinančių 
nuo vidurki netvarkos. Visos 
kitos Trinerio gyduolės, Tri- 
nerio Linimcntas, Trineric 
Congh Sedative, Trinerio An- 
gclica Hittcir Tonic. etc.—vi-1 
suomei sutikdavo su tuo pa- 
čiu tiesos dėspiu. Klausk sa- 

vo pardavėjo, jis visuomet pa- 
tvirtins mūsų žodžius. JosepH 
'Princai Companv, 1333-43 So. 
AsM'aiid A ve.. Chicago, 111. 

Paj ieškau 'draugo Jurgio 
"akuhv'nio, paeina iš Kauno 
tįiil)., Ukme.fgės pav., Rubikių 
kaimo. Tiįs metai atgal gyve- 
no ChieagojS, o dabjr nežinau 
kur. Malonėkite iitsisUukti siuto, 
adresu: M. Z. Box 552, York-I 
ville, Ohio. 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DBNTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iri 9 Tak. 

1739 SO. RALSTED STREET 
CHICAGO 

John Minskas 
LAWYER 

LIETUVIS .Vi) VOK AT AB 
29 SC. LA SALLE STREET, 

OHICAGO, ILL. 
Telepbone Central 3684. 

Valandos: 0 ryto iki 5 vak., 
Snbatomis: 9 iki 1 po pietij- 
VEDTJ VISOKIAS BYLAS 

vreuosE teismuose. 
Egzaminuoju Abstraktus per- 
kant arba parduodant Namiį, 
Lotiį, arba Farmą, Sr padirbu 
visokios Legališkus Dokumen- 
tus.Suteikiu patarimus ir sko- 
linu Pinigas ant Pirmų Mor- 
tgifciy, ant lengvy sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras va- 
karais nuo 7 iki 8:30 vai. 
VirSum Metropolitan State 
Bankos, 2201 W. 22nd St., 

Į Cor. Leavitt. Tel. Caaal 2552. 

GUDRUS PAUKŠTIS 
PIRM bandymo viską, patyrę. 
Pavelykit-s mums sujieškoti 
Patent Ofisą., pirm paduosi- 
te aplikacija. Siuskite mums 

aprašymą, savo išradimo ir rei 
kalaukite musų knygutės ir 
"Evidence of Conception". 
Rašykite šiądien. 
AM. E. PATENT CO. 
256 B'way, New York 

REIKIA LEBERIŲ. 1 

į faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BhLT & CO. 

39th & Stewart Ave. 

Reikalinga merginų ar m>- 

tcdu prie namų darbo, maža 
šeimyna, 12 dolarin savaitėje. 
Plauti drapanų nereikia. Krei- 
pkitės tuojaus antrašu: W. 
Mtsevich, 3458 S. llalstcd Si. 
Kreipkitės vakarais arba nuo 
10 iš ryto. 

NAMU RAKANDAI ANT 
PARDAVIMO. 

I 

Savininkas išvažiavo ant 
farmų ir paliko 5 kambarių 
forničius ant pardavimo už 
bile kokią kainą. Atsigaukit 
parduosime labai, labai 
pigiai. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

NORIME PIRKTI KELE- 
TĄ NAMŲ. 

Mes norime pirkti keletą na | 
mų ant South ir Southwestj 
miesto kraštų. Kas turite na | 
mus ir norite parduoti, tai 
meldžiame atsišaukti pas > 

mus. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

K. C. C1 [RISTOFOR 
FRAXKL1X ANGLIS. 

4» 

Tikros Pocahontas Kietos Anglįs, 
Solvay Coke, Foid Angljs visuomet 
gaunamos pas mus. Patarnavimas pir- 
mos rūšies. 

T,. LEIN DECKER 
Insteigta 1869 

Telefonas Normai 829. 

MUZIKOS 
MYLĖTOJAMS. 

Nauji veikalai: 
L1ETVVA BRANGI piauo solo ir 

KAS NURAMYS MAN ŠIRDELE du- 
etas ant piano. Abu veikalai su pri- 
siuntimu už $1.00. Siųskite dolarj re- 

gistruotam laiške arba money orderi. 
Stampomis nesiųskite. 

J. A. ŽEMAITIS, išleistojjis 
315 S. West Street. 

Shenandoab, Pa. 

VAKARINE MOKYKLA 
ANGLIŠKOS KALBOS. 
Organizavimas klesu prasi- 

dės nuo Panedėlio, Sausio 19 
d. š vai. vakare. Pamokos bus 
teikiamos kas Panedėlio ir 

Ketvergo vakaro nuo 8:30 vai. 
Kreipkitės: L. Narmoirtai- 

tė, 3223 ParnelI Avc., 
Telefonas Ikmlvard 9923. 

GRYNAS METDUS. 
u y. 5 svarus $1.75, už 10 s v. 

$3.25. Šiuo laiku labai rcikalin 
gas vaikams. Telefonas Repu- 
blic 1627. F. Richardson, 6833 
Justine Street. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Stroet 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai.: 1 iki 5 ir 7 iki 9 ral. vak. 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd Stree 
Telefonas McKinley *4988 

Vanlandos iki 10 ryto. 
I 

Kurie norite, kad jusų biznis 
augtl2> garsinkitės "Lietuvoje" 

DR. M. T. STRIK0LI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oiisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 1GH 
Of. Vai. 10 ryto Iki 2 po piet. ir i 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dioni 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 2fc3 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRŲUGA3 
Itoselando: 10900 Michigan A\o. 

Telefonas l'ullman 342 ir 31S0 
Chic. ofisas: 4515 S. Wond P,t. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Vards 72.1. 

DR. JOHN N„ THORPE j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 1C3? VV. 51ma ir kamp. Marshfięl 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir T iki 8' 

TelefVnas Prospect 1157 

T 

Pliono Canal 0222 \ 

DR. C K. CHERRYS ; 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:110 iki 12; 1 iki 8 vale 
22(H \V. 22ra IR SO. LEAVITT STS 

CHICAGO 

Phonos: Ynrds 155—551 
Rrsidence Plione Drovor 7781 < 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STOR-E—APT7EKA 
Pildome Visokius Receptus 

3001 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. J. SHINGLMAN 
Į GYDYTOJAS IR CIURURGAS 
Į Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 

Spccialfckuroac. 
1229—*9th Ave. Tel. Cic<*ro 3(156 

Ofisas: 49tli Ct. prif l.Vtos. 
Telefonas Cicero 49. 

Į Dr. G. N. Glaser 
TELEFONAS YARDS C87 

[ 3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
| Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. 
į Valarulos: 9—10, 12—2 po pietų, 

6—8 vak., Neda 9—2. 
\ Praktikuoja jau 28 metai 
i 

į Phone Yards 2344 

DR. S. NAIKEUS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gvv. viclr .°.2r)2 S. Halsted 

Vval 9—11. ryte 2—4 7:30—9:30 v. 
Town ot' Lake 4712 S Ashlfind av. 

vai. 4:30 — 7:00 p. m. 
Phone Drover 7042. 

T>l. Ynrds 3654. 

Mrs. A. 
Michniewich 
llaignsi Akušerijos k 

lcgija; ilgai praktika 
vufii Pennmlvanijo 
Jiospitalėse. l'astkmiū 
tjai patarnauja prif 
gimdymo. Duoda rod) 
visokiose ligose mote- 

| rims ir merginoms 
3113 >3o. Halsted 

(ant antri) lubų) 
CHICAGO. 1LL. 

AKUSERKA. 

'Nuo 6 iki 9 ryto ir 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 il_ včlai vakaro. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 mett! 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas Ii* < 

gas vyru, moterų ir vaikų, pagal nau- 

jausias metodas. X-Kav ir kitokius eltfl 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valandos: nuo 10—12 fietų ir 6—8 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv.'s 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Tclephonc Yards 1532. 

Dr. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyT\į 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingoj Kyrif ligas. 

3269 S. HALSTED 8T. CHICAGC 

Telffbonę T)rover 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTJSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Ncdėliom.'s pagal sutariraj. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolic 

te. Biznie išdirbtas 14 metų. Pardavi 
rao priežastis savininkas eina Į kilį 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, iu t 
džiais, anglėmis, koksais !r kiti) kj 
art visų metŲ. Parduosiu tik lietuviu; 
Reikrle pirkimo atsišaukite. 

A. AlgmiocrtVtcz. 
223 Pasldy Ave.. Jollot, Tll 
Telefonas Jolict H961. 
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