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300,000 geižkeliu darbi- 
ninku šaukia streiką 

kitą savaitę. 
•f"% *' -i 

Japonai bega iš Korėjos. 
300,000 GELŽKELIŲ DAR- 

BININKU ŠAUKIA 
SEREIKĄ KITĄ 

SAVAITĘ. 

Detroit, Mieli., vasario 9 d.— 

Šj vakarą išsiuntinėta prisakai 
įvairiems lokalam* Kelių l'žlai- 

*ty:no Darbininku ir (lelžkelių 
Sapų Darbininkų Suvienytos Bro 

lijos 300.000 narių įnešti darbą 
7 vai. ryto, utarninke, vas. 17 d. 

Apie nusprendimą išleisti pri- 
sakymą nariams -streikuoti pra- 
neši- organizacijos prezidentas 
Allan E. Karker po brolijos pir- 
mininkų susirinkimui šią dieną. 
Streiko galima išvengti tik gel 
kelin administracijai prieš subatą 
(pakėlus algas, kurių pakėlimo 
darbininkai reikalauja, nuo perei- 
tos vasaros. 

JAPONAI BĖGA Iš 
KORĖJOS. 

Londonas, vasario 9 d. — He- 
vielinejc telegramoje iš Maskvos 
šiamlien sakoma pagal omskinį 
pranešimą, kad japonai evakavo 

šiaurinę Korėją. Gyventojai su- 

kilę ir padeda korėjiečių pajie- 
goms atėjusioms iš Chinų. 

i Jmskis pranešimas. kaip pa- 
duodama bolševiku bevielinėje 
,!telegramoje, sako, kad vas. 6 d. 

'korėjiečiu burtai susispietę Chi- 
1 nu žemėje, iparėjo sieną ir užpuo- 

lė japonus. Liaudis prisidedanti 
prie sukilėlių ir japonai traukiasi, 
evakuodami Korėją. 

TRUMPOS AVASHINGTO- 
NO ŽINIOS. 

# 

Franklin K. Lake, vidaus reika-Į 
hi sekretorius rezignavo nuo sa- 

vo vietos nuo ateinančio kovo i 

d. Sakoma, kad jis žada užimti 
prezidento vietą Sinclair žibalo 

kompanijoj. 
Atstovas Kahn, atstovų, -buto 

karės reikalu komiteto pirminin- 
kas ir visuotino karinio lavinimo 

šalininkų vadas, apskaito, kad 
tokia sistema neatseisianti dau- 
giau kaip $130.000.000 j metus. 

Kalm pasipriešino republikonų 
vadui Mondel. kuris sako, kad 

toji sistema pirmus metus at- 

sieis $1,000.000,000, o tolinus kas 
metas po $700,000,000. 

Prezidentas vvrtson savo laiš- 
ke j pirmininką Hitchcock pasa- 
kė, kad jis sutinka su Hitch- 
cocko aiškinimu išlygų taikos su 

tarties, kurios senate pereitame 
lapkrity j tntpo atmestos 50 balsu 

prieš 41. Kas dd siūlomo patai-j 
«ymo dešimtam sutarties straips- 
niui. tai prezidentas sutinka su 

jo esme, 'bet jo forma esanti to- 

kia nelaiminga, kad ji "atsaldis 

mūsų santikius" su kitomis ša- 
lims. Demokratų susirinkimas 
nieko .netare tame dalyke. 

Governoro Lovvdcno \vashin£- 

^•miniai vedėjai saVo. kad jis per 
savaitę laiko paJarė didelius 
žingsnius linkui prezidentines 
repu/blikonų kandidatūros, ypa- 
tingai Oklahomdje, Hichigant, 
•Missouri'je ir fcwč>j. 
riaus Hafdm^rt pirScikds šian- 

dien paskelbė, kad ateinančią sa- 

vaitę Indianoje prasidės smarkus 

vajus, o generolo \\*» ado šaukliai 
sako šiandien .pasigavę Missouri- 
ės delegaciją. 

Valstybės skyrius šiandien ofi- 
cialiai užreiškė. kad Anglija už- 

dėjusi drausmę Amerikos med- 
vilnei, vienok pasakė, kad užsie- 

nio valiuto.** padėtis gali privers- 
ti sumažinti jvežimą ar laikinai 

paliauni įvežti medvilnę nepri- 
klausimai nuo valdžios veikimo. 

ŠALIN NUO RUSIJOS ; 
SAKO MILLERAND. 

Paryžius, vasario 8 d.'-- Ne- 

pajudinama trancuzii vaidžios 

politika yra nesikišti Į Rusijos 
vidujinius reikalus, saico Fran- 

cijos prentieras Villerand. (iirdi, 
Rusija turi pilną teisę pasiskir- 
ti tokią \ aidžios formą, kokia jai 
rodos geresne. "Mes nei patar- 
sime ką pasiskirti, nei turėsime 
reikalu su Rusijos sovietais." 

Jis mano, kad artimi prietikiai 
•u botševiKa;*" yra pavojinga tu- 

rėti ir todėl ji' pataHa Įsteigti 
sanitarinį kardi.ną bolševizmo 

p r opaga n d o s s ųl ai ky mtu i. 

PARDAVĖ IMPERATO- | 
RIAUS TURTUS. j 

Geneva, vasario 7 d. iš Prau- 

girtso, kur seniaus imperatorius j 
Karolis gyveno, pranešama, kad 

►Austrija apturėjo 250.000,00o 
kronu ($1.000,000 pagal dabarti- 

nį pin:gų kursą) už parduotą 
imperatoriaus Karolio privatine 
nuosavybę. Graznos, dailės vei- 
kalai ir brangieji daiktai, priklau 
santicji Karoliui ir Hapsbujrgo 
šeimynos nariams dar neparduo- 
ti; sakoma, kad jų vertė išneša 
kelis bilijonus kronų. Sakoma, 
kad valdžia juos taipgi konfis- 
kuosianti. 

BOLŠEVIKAI EVAKAVO1 
LATVIJA.- | 

Londonas, vasario 9 d. — Su-' 
lig pranešimu išleistu čia latvių 
misijos, bolševikų pajiegos eva-' 
kavo Latviją, 

POLANOV TROCKIO 
PASEKĖJU. 

Helsingfors, vasario 8 d. — 

Rusu bolševiku karės 4r laivyno 
miiiisteris Leonas Trockis bus 
maistu transportacijos direkto- 
riumi ir vyriausiu komisininku, 
o jo kaipo karės ministerio pa- 
reigas apims gen. Polanov. So- 
vietu kareivijų vadu Sibire bus 
jįen. Rgbert, o gen. Tvano v ves 

bolševikų kariuomenę Turkestane 

BOMBAJUJ MEDVILNĖS 
DIRBTUVĖS VĖL DIRBA 

PO STREIKUI. 

Bombay, India. vasario 9 d.— 
Medvilnės darbininkų streikas. 
tęSusis tulą laiką, pasibaigė. Dau- 
gelis dirbtuvių pradėjo dirbti 

[pereitą savaitę, o šiandien visos 
Iapskričio dirbtuvės dirba. 

KENTUCKIEŠIAI ĮNIRTĘ 
ANT NEGRŲ 

Louisville, Ky.. vasario 9 d.— 

j Šiandien pranešama čia, kad man- 
ijos užpuola skolinimo ir geleži- 
jniu daiktu sankrovas ir imu re- 

|volverius. kad ėjus ant negrų. 
J (io\. I'1flwi« 1'. ^lorro\v parei- 
[kalavo kareivių apsaugojimui 
negru ir numalšinimui suirutės, 

i Lexington, K y., vasario <; d. — 

Keturis žmones šiądien užmušė 
ir 15 sužeidė čia policija ir karei- 
viai, kada gauja užsispirusi lin- 
čuoti negrą \\ illiamą Lockettą, 
kuris prisipažino uoymšęs 10 me- 

tu mergaitę (ieneva llardman. 
u/';:uolė ant teisnialntčio. kur 
Lockctt 'l.vu'vo teisiamas. 

Tar.p lumuštųijų yra dvi mo- 

tery:-.. Susirėmimas su kareiviais 
sulaikė gaują ir valdininkai su- 

spėjo išsiųsti negrą saugion vie- 
ton. Sau d y n; a s sukėlė didelį su- 

judimą ir gauja grūmojo nauja 
suirute. 

l'osėdininkų teismas atrado 

Lockettą kaltu pirmo laipsnio už 
mušystėje ir negrus tuojau? tapo 
pasmerktas numirimui elektrinėj 
kresėj kovo 11 d. 

.Mergaitę rado užmuštą perei- 
tame utarninke netoli nuo jos 
p amu jos moksladraugiai už ke- 
lių minučių jai išėjus iš mokyk- 
los namon. Išpradžių negras gy- 
nėsi. kad ją užmušęs, (paskui po- 
licija pranešė, kari jis prisipaži- 
nęs. bet sakęs jis nežiurs, kam 

jis ją užmušęs. 

ANGLU OKUPACIJOS 
BALTALIJONAS DAN- 

ZIGE. 

Berlinas, vasario <) d. — Pir- 
mieji būriai anglų batalijono, ku- 
ris''bus viena okupuojamųjų vie- 
netų Ifcmzinge, pribuvo tau mies 
t.in ir vokiečių kareiviai/- vakar ji 
apleido. 

KALTINA RUSIJĄ UŽ 
TURKIJOS DALYVA- 

VIMĄ KARĖJE. 

Konstantinopolis, vasario 2 d. 
( Pavėluota). — Naujai išrinktas 
buto (pirmininkas Hikmet l'ev, 
šiandien laikydamas atstovams 

atidarymo kalbą, pasakė, jog Ru- 
sina buvo tam kalta, kad Turkija 
dalyvavo karėje. "Jei ne carizmo 
šmėkla, kabojusi viršui nfusų gal- 
vų per ištisus šimtmečius." pa- 
sakė jis. "tai Turkija nebūtų įsi- 
vėlusi karėn." Visose armėnų 
bažnyčiose šiame mieste buvo 
Jaikomos padėkonės pamaldos už 

Armėnijos respublikos pripažini- 
mą. 

ANGLIJOS PARLAMEN-. 
TAS VĖL ATSIliARO. 

Londonas, vasario io d. — 

Anglijos parlamentas šiandien 
vėl susirinko; jo dar vis laukia 
sunkiausi atsteigimo klausimai. 
Finansinė padėtis, kasyklų" ir 
gelžkelių visuomenijimo klausi- 
mas ir airių klausimas 'yra trys 
svarbiausi dalykai, kurie reikia 
išrišti be atidėjimo. 

IVemieras Lloyd George, ma- 

noma. ątidaris posėdį peržvelgi- 
mu visuotino Europos stovio ir 

Anglijos politikos rusų santikiuo 
se ir lenkų bei italų padėjimuo- 
se. 

Darbiečiai žada piešti pataisy- 
mą, reikalaujantį visuomenijimo 
kasyklų, o maža airių tautininkų' 
delegatų jjrupė likusi atsovų 
lįute žada daryti užpuolimą ant 
valdžios priespaudos, kuri yra 
kalta už suirute Airijoje. 

I NEPRIKLAUSOMYBĖS. 
PAMINKLAS TRUKĘS... 

j Paminklas atminimui mūšio už 
Amerikos nepriklausomybę, bu- 
vusio birželio 17 d.. 1775 m. ant 

Bunker llill kalno Charlesto\vno 
kaimo, Mass.; arti Bostono. Pa- 
statytai 1843 m. iš Ouincy gra- 
nito, 221 pėdos ar Tščio. Uunker 
llill diena yra valstijos šventė. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ODESĄ. 

Londonas, Vasario 9 d. —' Su- 
lig bevieline telegrama apturėta 
čia nuo sovietinės valdžios Mask- 
voje. bolševikų kareiviai kaipo 
pergalėtojai inėjo Odeson. I*/.!.11 
dami mięstą jie paėmė baisią dau 
gybę grobio. 

SUV. VALSTIJŲ ADMIRO- 
LAS SEKA DALYKU 

BĖGĮ. 

Konstantinopolis, vasario 1 d. 
.(pavėluota). — Adm.' Xe\vton 
A. McCully. komanduojantis 
Amerikos kailaiviais nusijos 
vandenyse yra Novor.ossįske, «uit 

šiaurrytinio Juodųjų jurų kranto, 
tėmydamas dalykais kaš del pra- 
dėjimo piiklystės tarjie talkinin- 
ku siųIi 11 ir Rusijos žmonių. Tam 
miestui negresia greitas bolševi- 
kų užėmimas, bet žmonės, sako, 
yra nusiminę del pabėgėlių už- 

plūdimo iš Rostovo apygardos. 
Bolševikai ir jų priešai, sako- 

nia, daugiau nuKenteję nuo sii- 

tinės. kaip nuo musių. Odesoje 
esą 10.000 susirgimų šita liga. o 

Sevastotpolyj, Novofossis- 
ke gi ir kituose miestuose, kur 

pabėgėliai su])lu<Jo, padėjimas 
esąs grasus. Del laivų stokos tal- 
kininkai apriboja patogumus ant 

•laivų sukeistiems kareiviams ir 
moterims su vaikais. 

JUGOSLAVAI TUOJAU 
PRIIMSIU ADRIATINES 

IŠLYGAS. 

Paryžius, vasario 9 d. — Kaip 
pranešama Belgrado telegramoje 
laikraščiui Echo dc Taris, Jugo- 
slavija netrukus priimsianti pa- 
siūlytą nusileidimą susitaikymui 
k'd> del paskyrimo žemių gulin- 
čių rytiniu Adriatinių jurų pa- 
kraščiu: 

ANGLIJOS LAIVAI ^AU- 
DO ODESON. 

Konstantinopolis." vasario 9 tl. 

j Pranešimuose iš Odesos sakoma, 
kad svetimi elementai pradėjo 
evakuoti miestą pėtnyėioj, kuo- 

'met an.ųlų laivai pradėjo šaudyti 
Į miestą ir šaudė visą dieną, liol- 
ševikai sakoma buvę keturiose 
mvliose nuo miesto. 

I 
! \nglų kariniviai Ajax ir Mal- 

iioruugh, lengvas skraiduolis l'e- 
res ir amerikinis naikintojas T .'yl- 
iui t yra ties ()desa. 

I 

1 Du šimtai sergančių ir 150 pa- 
bėgėlių iš Odesos paimta ant 

amerikiečiu pirklinio laivo Na- 
vaiioe. Yra norima prašalinti ser- 

grr'ius su sužeistais ir moteris 
m vaikais pirma, o paskui vy- 
rus. kurie aiškiai priešinosi bol- 
ševikams. 

ITALU ATSTOVAS TVIR- 
TINA, KAD SUTARTIS 

TURI BUTI PER- 
TAISYTA. 

Rymas, vasario 7 d. (Pavėluo- 
ta*. — Atstovas ministerialistas 

Flammingo atstovų bute šian- 
dien pasakė, kad Italija neprivalo 
dėtis prie anglų ir traneuzų su- 

sivienijimo kol versailinė sutar-1 
t i s nebus peržiūrėta ir visos ne- 

tikusios, neteisingos ir pragaiš- 
tingos išlygos neSns panaikintos. 
Ji^ pasakė,'kad italų liros, frau-Į 
euzųv franko ir anglų svaro nu-1 
•]Aiulimas paeina nuo to. kad nei 
viena šitu šalių neturi kredito 
Amerikoje. 

AUSTRIJA GAUS VAR- 
DUS TU, KURIE REI- 

KĖS IŠDUOTI. 
\ 

Bazelis, Šveicarija, vasario 8. 
d. — Sulig Vienuos telegrama, j 
Austrijos valdžiai netrukus bus' 

iiljt^iktas surašas vardų tų žmo- 

nių. kurie yra kaltinami kari- 
niais prasižengimais ir kuriuos 
.\iastriia turės išduoti taikiniu-Į 
kams. Surašas yra jau suruoštas.' 
bet jj dar turi peržiūrėti Jugo-, 
slavijos, Lenkijos, Rumunijos ir. 
Čekoslovakijos atstovai Paryžių-! 
jc- 

Surašas nėra i'gas. bet jis ap-' 
ima svarbiausi s kariuomenės' 
vadus. * 

SOVIETINĖ RUSIJA PA- I 
SIUNTĖ PIRMĄ SIUNTI-i 

NIIŠVEŽINIU. j 

Revelis, vasario <j d. — Sovie- ! 
tinė Rusija nedėldienyj pasiuntė j pirmą sįuntini išvežamų daiktų. 
Prisiųsta čia du vagonai linu, į 
kurie eina užsienin. '• 

FOCH GELBĖS LENKAMS 
NUu BOLŠEVIKINIO 

PAVOJAUS. 

Varšava, vas.~ 7 d. — Minantis 
čia franciui} kalba laikraštis 1 

Jmarnal de Pologne, sako, kad 
jgalutinai tapo sutarta, juo- talki- 
ninku kareivijų vadas maršalas 
F och nuvyks Varšavon pasitarti 
su lenkų karine vyriausybe kas 
del bolševikų paojaus. 

70 SINN FEINERIU IŠVE- 
ŽĖ ANGLIJON. 

Queenstown, vasario <) d. —į 
Šiandien iš šito uosto išplaukė du 
kariai viai gabendami Anglijon 
70 siun feinerių po aštria sargy- 
ba. Orlaivis lydėjo laivus iki ne- 

ibuvo matyt krašto, kad dabojus, 
ar nepabėgs kuris kalinių. 

Ištisi kaimai išmirė nuo 
šiltiniu Lenkijoje. 

Varšava, vasario <; d. — Len- 
ku valdžia kreipėsi j Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus viršininkus, 

prašydama greitai pasiusti gydy- 
tojų j pietrytinę (ialicija, kur 
siaučia šiltininė epidemija. Atsto- 
vų buto narys Damoje sako. kad 

rytinėj (ialicijoj žmonės mirte 
miršta ir kad keliuose kaimuose 
toje apygardoje neivieno gyvo 

j žmogaus nelikę. 

Tarnopolio ligoninės kasdien 
išmiršta po 100 žmonių, o Sta- 
nislovovo ligoninės esą taip pil- 
nus, kad sergantieji šiltinėmis 
giri j gatvėse. Sako žmonės bijosi 
prisiartinti prie šitų ligonių, o 

■gydytojai yra perdaug užimti ir 

[negali jų apžiūrėti. 

BLOGA PADĖTIS RUSU 
PABĖGĖLIŲ CHINUOSE. 

i ; 
Šanghai, vasario 5 d. (Pavė- 

luota). — Vietos darbdavių pri- 
sibijojimas bolševizmo apsunki- 
na ir tai]) sunkų padėjimą šim- 
tams rusų pabėgėlių, kurių at- 

eina iš Sibiro Chinuosna vii? di- 
desni būriai. 

Šitų rusų pabėgėlių kolonija 
žymiai padidėjo Sangliajuje sibi- 
rinei Omsko valdžiai patekus i 
bolševikų rankas. 

Didžiausias vargas pabėgė- 
liams yra su gavimu darbo, nes 

darbdaviai nenori samdyti jų. 
manydami, kad jie užsikrėtę bol- 
ševizmu. 

INFLU*ENZA SIAUČIA 
BUDAPEŠTE. 

\ 

Budapeštas, vasario o d. — 

Kasdien pranešama po aštuonis 
šimtus naujų susirgimų; statis- 
tika parodo, kad iš susirgusių 
10 nuoš. miršta. 

DEMOKRATU ATSTOVAI 
ATMETĖ VISUOTINA 
KARINĮ LAVINIMĄ. 

Washington, vasario 9 d. — 

Nežiūrint to. kad prezidentas 
\\ ilsouas priėmė visuotino kari- 
nio laivino principą ir prašė par- 
tijos neiti prieš jį. demokratų į 
atstovai didele didžiuma balsų i 

pasipriešino visuotino karinio la-1 
vinimo įstatymui. 

I V. rezoliuciją prieš siūlomąjį į 
įstatymą balsavo 106; prieš bal-. 
savo 17. 

Demokratams visai atmetus 

šitą projiektą, o repu'blikonams 
ipasidaUnus tame klausime, apie ( 
ipervarimą jo yra sunku tikėti. 

SVARBU LATVIAMS SU- 
SITAIKYTI SU RUSAIS. 

Revelis, vasario 8 d., per Pa- 
ryžių vasario <; d. — Latvijai 
parsieina liautis vedus kovą su 

rusais ir tuojaus susitaikyti. Ko- 
kios tarybos yra vedama slapta, 
nežinia, bet spėjama, kad per 
savaitę laikif' įvyks., mušiu per- 
traukimas. 

Latvija negaus tokių patogių 
išlygų, kokias gavo estai, liolše- 
vikai brangino pirmutine taika 
ir jie sutiko lužmokėti kainą už 

ją. Ne taip, vienok, bus. su lat- 
viais. Kitoms šalims bolševikai j 
liepia ncairėti tuščių vilčių. Jie j su jomis sako apsieisią teisingai, 
bet neduosią specialių pasiulini-l 
mų. / 

i KORĖJIEČIAI GENA JA- 
PONUS LAUK. 

j 

VVashington, vasario o d. — 

šiandien apturi ti čia oficialiai 
pranešimai skelbia, kati korejie- 

įčių pajie^n. iš 2.000 vyru. apsigin- 
Jklavuši ginklais apturėtais dau- 
jIriausiai ituo bolševiku. perėjo 
jšiaurinėn Korėjon iš Kirino Man- 
ižurijoje j r už»puolė nakčia japonu 
stovyklą. kur buvo 700 kareiviu; 
300 jų išmušė, o likusieji išbėgo.' 
Šitos žini-s skelbia, kad užpuoli- 

% 

mas padaVyta su tikslu pradėji- 
mo revoliucijos Korėjoje. Užpuo- 
limas vadinama "baisaus dalyko 

Į pradžia." 

j I. W. W. NARIU BYLA 
CENTRALIJOJ. 
\ 

Montesano, \Vash.. vas. o d.— 
Vienuolikos I. \Y. \Y. narių ad- 
vokatas. <ieo. 1". Yanlerveer, \ lo- 

dantis jų bylą už šaudymus 
Centralijoj. mušiu pertraukos 
dienoj, šiandien kaltino Amcri- 
kos L^ijono narius, kurie da- 

lyvaudami tame dalyke buvo 

Centralijoą komercinių organiza- 
cijų įrankiais. 

1 
Jis užreiškė. kad komercinės 

ocgani/.iuij'os L ootTali joje * srrtarė 

užpulti I. \V. W. svetainę. J te tą 
apkalbėjo i'omercijos Klitibo -u- 

sirinkinie ir sutarė užpulti sve- 

tainę nežiūrint t<». kad l. \Y. \\ 
nieko bl< ^a nedarė. 

N 1. \Y. W. nariai, neg.luchuni ap 
gynimo. priversti buvo patys 
gintis. 

BELA KUN SERGA 
DUSULIU. 

V'.enna, vasario 9 <1. — Kuvit- 
sis venerų komunistų diktato- 
rius susirgo staibiu dusuliu. JĮ 
perkėlė iš internavimo stovyklos 
Karlsteinc Į karini* ligoninę. 

RENGIA LAIKRAŠTINI 
TRUSTA -VOKIETIJOJE. 

Bern, Šveicarija, vasario o d. 
Vokiečių magnatas Hugo .Stin- 
nes, atstovaujantis plieno, ma- 

šinų. rudos ir anglies dalykus, 
rengia milžinišką tinstą dien- 
raščių. periodiniu raštų ir tnedaio 
ininkščio. Kelis laikraščius l'cr- 
line ir Simplicissimus Muencliine 
jau nupirko, dabar derybas ve la 
nupirkimui kitų vokiečių laikraš- 
čių. 

FRANCUZAS UŽMUŠU- 
SIS JANKI GAVO DU 

METU KALĖJIMO. 

Nancy, Kraneuzija. vas. <> d. 
I'c re i tą savaitę čia tano nuteis- 
tas dviem metam kalėjimo i'ran- 
euzas užmušusis Amerikos ka- 
reivį. Bausmės lengvumas išaiš- 
kinama tivomi. kad u/mušimo 
priežastimi buvo pavydamas prie 
tokiu aplinkybių, kur traneuzu 
posėdininkii teismas /paprastai iš- 
teisina kaltinamąjį. 

AKQe Chicagoje ir 
I <3 S-™ Apielinkeje. — 

I 

Šiandien ir seredoj apsiniau- 
kęs; šiandien truputi šalčiau. 

Saulėtekis. 6:53 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:16 vai. vak. 
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APŠVIETA DARBININKAMS. 
Tai čia, tai ten organizuotieji darbi- 

ninkai, matomai, bando su didesniu atsi-> 
dėjimu, negu tas buvo kuomet pirmiaus, 
sustiprinti apsišvietimo reikalus. Pereitą 
pavasarį Bostono Centralė Darbininkų Uni- 
ja įsteigė ainatinę unijos kolegiją tuoju įsi- 
tikinimu, kad darbininkams reikalinga iš- 
vystyti savo pačių protinėsy jiegcs, jei jie 
nori kuodaugiausiai pasinaudoti savo pra- 
gumais ateinančioj pramoninėj kovoj. Ši- 
toj kolegijoj nemokinama amatų, nęs šita 
mokykla žiuri į save ne kaipo į lenktyniuo- 
jančią su amatinėmis mokyklomis, bet kai- 
po į turinčią visai kitokį uždavinį, būtent, 
kaipo. į suteikiančią, progą amatninkams 
unijistams sekti koleginiais plataus ir kultū- 
rinio pobūdžio mokslais — kitaip sakant, 
suteikti dalį tos augštesnės apšvietos, kuri 
ligšiol buvo speciali nuosavybe privilegijuo 
tų kelių. 

Darbininkai, kurie ją lanko, yra savo 

draugų tarpe ir savo pačių kolegijoje. Per- 
nai pavasario semestrui užsiregistravo 169,! 
o pernai rudenį tas skaitlius padidėjo. 

Panaši kolegija yra užlaikoma Chiča-j 
goje veriama švietimo tarybos, sudarytos iš j 
ddegatų, susidėjusių su Chicagos Darbo! 
Federacija ir Chicagos Moterų Amatinių! 
Unijų Lygos atstotų. — šita, kaip ir bos-j tonške kolegija, arčiau prieina prie vyrų; 
ir moterų šakose ir dirbtuvėse, negu koki*; ! 

kita švietimo įstaiga galėtų prieiti,—kaip! 
sako jos steigėjai. 

Šiek-tiek kitoniškesnės veikmės ėmėsi 
Tarptautinė Moterų Drabužių Dirbėju Uni- 
ja. Šita unija paskyrė švietimo direktorių,! 
kuris prižiūrės padidinto švietimo progra- Į 
mo visai organizacijai. Unija turi lokalus: 
Bostone, New Yorke, Philadelphijoj, Balti-į 
m orėj, Clevelande, Chicagoj, Los Angele-' 
se, San Franciscoje ir kitose vietose,—kiek- ] 
viename- mieste, kur narių skaitlius .leis, i 
bus Švietimo padėtiniai. Šitie perdėtmiai' 
veiks išvieno šų švietimo tarybomis tokiuo-1 
se dalykuose, kaip gavimas leidimo nau-! 
doti mokyklos trobas. Direktoriaus sėdy-į ba yra—31 Union Sq., New York. 

Apie sudarytus planus gajima šiek- 
tiek numanyti iš to, kas yra daroma New 
Yorko mieste. Čia unijos narių gyvena 
nuo 80,000 iki 150,000. Daugelyje viešų 
mokyklų yra atidaroma taip vadinami "Um 
ty Centers" (Vienybės centrai). Kiekvie- 
ną jų prižiūri perdėtinis ir mokytojai. Ten 
mokinaifia pradinės ir augštesnčs anglų kai 
bos gramatikos, skaitoma paskaitos apie 
bėgapius darbininkų klausimus, ir iš ąma- 
tinės unijizmo istorijos. i 

LIETUVOS ATSTOVYBES 
PRANEŠIMAS. 

1818 metais', vasario 16 dieną, Lietuvos 
Valstybės Taryba, kaipo vienktinė Lietuvių 
Tautos Atstovybė, vaduodamasi apsispren- 
dimo teise, yra, pasiskelbusi sutraukiusi vai 
stybinius ryšius su Rusija ir kitomis valsty- 
bėmis, kame Lietuviai gyvena, Nuo šio lai- 
ko Lietuva, kaipo atskira ir nepriklausoma 
Valstybė, pradėjo savo savistovi politini 
gyvenimą, ir balandžio 4 dieną, 1910 m. 

yra priėmus pamatinius dėsnius %dabar vei- 
kiančios Konstitucijoj Nors Lie-uvos sie- 
nos nėra dar galutinai nustatytos, tečiau 
prie Lietuvos teritorijos priskaitoma visa 
Rusijos buv. Kauno gubernija, visa Vil- 
niaus gubernija be dalių Disnos ir Vileikos 
apskričių, visa Gardino gub., be dalių Kob- 
rino ir Lietuvių Brastos apskričių, ir visa 
Suvalkų gub., be dalies Suvalkų ir Augusta 
vo apskričių. 

Visi gimę ir augę ant šios teritorijos, ar 
ba paeinantieji nuo asmenų, kurie buvo 
šios teritorijos gyventojais, tebėsantieji Lie 
tuvoje ar laikinai ją apleidę, skaitosi tam 
tikrais įstatymo apie pilietybę dėsniais Lie- 
tuvos piliečiais, jeigu jie nėra priėmę kitos 
valstybės pilietybės su musų Valstybės 
žinia. Visiems jiems yra privalomi Lietu- 
vos Valstybės įstatymai. 

Lietuvos Valstybės laikinosios Konsti- 
tucijos pamatiniai dėsniai nurodo piliečių 
teises ir priedermes. Taip straipsnyje 26 
šios Konstitucijos pasakyta: Visi Valsty- 
bės piliečiai, vistiek kurios lyties, tautybės, 
yra lygus prieš įstatymus. Luomų privile- 
gijų nėra. 

Delei priedermių st. 28 šios Konstitu- 
cijos šiaip skamba: "Srityse, kuriose Lie- 
tuvos Valstybės nėra išleistų naujų įstaty- 
mų, laikinai palieka tie, kurie yra buvę 
prieš kerą, kiek jie nepiieštarauja Lietuvos 
Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pama- 
tiniams dėsniams". 

Vaduodamasi šiais dėsniais, Lietuvos 
Atstovybė šiuomi pareiškia, jog laikinai, 
iki Lietuvos Vyriausybės nėra išleista -skir- 
tinu įstatymų delei apmokėjimo už pasus, 
jų vizas arba už paliudijimus įvairių doku- 
mentų, pradedant nuo vasario 15 d. 1920 
m., nustatomas yra tokia valstybinė mo- 
kestis : 

(1) Už paliudijimus Įvairių dokumen- 
tu, kurie nepaliečia nejudamojo turto at- 
savinimo, kaip tai, ingaliojimai (davier- 
nastis), metrikai ir t.t. reikia'mokėti po 
$2.50. Jei tokie dokumentai yra išduoda- 
mi kautu nuo dviejų arba daugiau "ypatų 
viename dokumente, tai v unokestis imama 
už kiekvieną patašą, tai yra po $2.50 nuo 
kiekvienos ypatos, išskiriant, kuomet do- 
kumentas yra išduodamas vyro ir pačios 
kartu, tuomet jųdviejų pąrašai bus laikomi 
už vieną. 

Už paliudijimus pardavimo-pirkimo 
dokumentų, dovanojimo aktų ir t.t. reikia 
mokėti už visus parašus kartu $2.50 ir prie 
to viena penkta dalis vieno nuošimčio mo- 
kasties nuo visos to turto vertės. Mokestis 
aprokuojama aukso valiuta. Auksinė ver- 
te rublio skaitysis 50 c., o markės 25 c. 

(2) Už vizavimą pasų, leidimų važiuo 
ti, affidavitų ir kitų kelionės dokumentų 
reikia mokėti po penkis ($5.00) dolarius 
nuo kiekvienos pilnametės ypatos. 

Visa mokestis turi buti,prisiųsta kartu 

f Pastabos-f 
| Išvados, i 

Tarp Meksikos ir Suv* 
Valstijų išėjo nesusiprati- 
mai, kurie Amerikos rube- 
žių plėtikams davė naują 
progą reikaluti Suv. Valsti- 
jų įsiveržimo Meksikon. Vi- 
sas nesusipratimas yra tame, 
kad amerikinės žibalo kom- 
panijos pagal 27 naujos kon 
stitucijos straipsnį buvo ver- 

giamos išsiimti iš valdžios 
] leidimą naujoms žibalo sė- 
iinykloms gręžti. Tas reika- 
lavimas statoma dėlto, kad 
Iminėtos naujos konstitucijos 
straipsnis apatinius žemės 
sluogsnius skaito nuosavybe 
šalies. Amerikinės kompa- 
nijos atsisakė imti leidimus, 
sakydamos, k&d tas reikala- 

| vijrias, veda prie konfiska- 
vimo jų nuosavybių. Supran 
tama, jos pasiskundė savo 
valdžiai ir senatims Fall'o 

I komitetas ėmė aiškinti, kad 
j savo piliečių teisių apgyni- 
mui prisieina Suv. Valsti- 
joms padaryti ginkluotą įsi- 
kišimą Meksikoje. Taigi da- 
lykai pradėjo atrodyti in- 
temptais, bet prez. Karran- 
za palengvino šitą stovį, iš- 
leisdamas prisaką laikinai 
leidžiantį Amerikos kompa- 

| n i joms gręžti semyklas be 
leidimo, iki Meksikos kon- 
gresas išleis įstatymą tame 
dalyke. 

i Po Rusijos revoliucijai Pe 
trogicJ? užsienio min. raš- 
tinės archivuose ir talkinin- 
kų ambasadų" archivuose ta- 
po atrasta dokumentai ir su 

sirašinėjimai, nušviečiantįs,! 
tarp kitų dalykų, kaip,tal- 
kininkai buvo sumanę pasi- 
dalinti Mažąją v'l~\ 
sai neklausdami sutikimo 
krašto žmonių. • 

I 

Pa va." ar į 1918 m. Fran- 
cuzija ir Anglija "pasirašė" 
sau slapią sutartį pasidalin- 
ti Mažąją Aziją. Kovo 10 j 
d., 1916 m., šita sutartis ta- 
po inteikta Petrograde ca- 

ro valdžiai "užtvirtinti". Pa 
i gal šitą sutartį Anglijai tu- 

jrėjo teHi Arabija ir Meso- 
potamija. Palestina buvo 
skiriama tarptautinei "kon- 
trolei". Francuzija turėjo 

Laiškai iš 
I. 

(Viktoras Vitkus rašo sa- 
vo broliui Petrui į Chica- 
g%). 

Tarp kitrko štai kas yra 
rašoma: 

I Ačiu jum už laikraštį "Lie 
tiivą", kurio sulaukėme jau 
26 numerius. Iš Amerikos 
lietuvių dienraščio "Lietu- 
vos" mes viską žinome, kas 
amerikiečių lietuviu yra vei 
kiama. ''Lietuva" rašo apie 
Lietuvos gyvenimo pprvers- 
mes. Ir tai tikrai taip Lie- 
tuvoje yra, kaip tame dien- 
raštyje rašoma. 

Pranešk man, Petruk, ar 

dienraštį "Lietuvą" užrašei 
metams, ar tik taip prisiun- 
ti. Tuomi labai indomau- 
Ju- 

Lietuvoje dabar viskas 
atsimainė; net ir tvarkos 
prižiūrėtojai, policistai, yra 
lietuviai. Pirm karės retai 
kur buvo galima matyti iš- 
vadžiotų telefonų dratų; nu- 

tiestų geležinkelių. Gi šian- 
dien tie dalykai jau ne to- 
kia retenybė. Mat, vokiečiai, 
laike karės, pratiesė gele- 
žinkelius, telefonus del savo 

patogumo ir dabar tas jų 
darbas, kaip ir kitos skriau- 
dos, liko Lietuvai. Čionai 
paminėsiu nekunas geležin- 
kelio stotis, tarpe'kurių eina 
geležinkelis: Nuo Šiaulienų 
iki Radviliškės; skersai virš- 
mineto geležinkelio—eina ki 
tas ant Titavėnų; nuo čion, 
ant Lida venų; iš Lidavėnų. 
Į Tauragę. 

Vokiečiai labai spaudė 
Lietuve# žmones; vargino 
juos visokiais budais. Nau- 
dojo visokių žiaurių priemo- 
nių. Jei tik koks gyvulys ar 

padaras jiems patiko, ne- 

• Į 
gauti Siriją ir pietinę Armė- 
nijos dalį. Šiaurinė Armė- 
nijos dalis, '.omai, turė- 
jo tekti Rusijai. Indomu 
pastebėti, kad daryme šitos 
sutarties Italija nedalyvavu- 
si, bet užtai, kuomet ji pra- 
dėjo "indomauties" tuom 
dalinimu,,tai ir jai buvo pa- 
žadėta Smirnos sritis. laip- 
tai planavo-taresi liuosybės 
ir apssiprendimo principų 
skelbėjai... 

Lietuvos. 
k 

klausę ėmė sau, nors savi-' 
ninkui buvo labiausiai rei-! 
kalingas. Reikėdavo duoti 
kas nedėlią, svarą sviesto 
nuo žėdnos karvės. Bet vė- 
liaus ir to neužteko. Rei- 
kėjo pristatyti nuo karves 
po 2 lit. pieno pasku.ton vie- 
ton, kame jie atskirdavo grie 
tienę Į(smetoną). Prie to^ 
nuo kiekvienos vištos išrei-i 
kalaudavo kas savaitę po j 
penkis kiaušinius. Prisiei-! 
davo duoti ir javų, bet Lie- 
tuvos žmonės, išgudrėję, slė- 

pė grudus žemėn, į rusius; 
tokiu budu vokiečiams ne- 

pavyko visų lietuvių badu 
išmarinti, nors ir aštrių prie 
monių naudojo. 

ir. 

(J. Mačys rašo laišką, savo 

pusbroliui \ Rušiiiskut, Chi- 

cagoj UI., sekančiai): 

Mariampolė, 31 XX 

Brangus Vinculi! 

j Išgirdęs šauksmą iš Ameri- 
kos, atsiliepiu su dideliu džiaug 
smu. Man labai rupi, kas deda-' 
si Amerikoj. IŠten tiek mažai: 

žinių teturime. Labai reikėtų 
sužinoti, kur musų Jonas, iš 

kokios priežastie^ nerašo. Da- 

bar nieko apie. jį nežinome, o 

gal ir gyvo jo nėra.—Xors jo 
antrašą sužinojus. Aš moki-' 
nuosi dabar Mariampolėj- Gal 

šįmet baigsiu gimnazija. Xors 
ir turiu daug darbo, vis tik 
smarkiai veikiu. 

Darbininkų padėjimas Lietu 
voj labai buvo per kar$ sun- 

kus. Par kiek pablogėjas bųvc 
prie vokiečių. Susitvėrus mies- 
tuose profesinėms sąjungoms, 
stovis darbininkų žymiai page- 
rėjo. Daugelis tik laukia atsi- 
darant kelių Amerikon. 

Dabar už ;rugių centnerį 
Lietuvoj mokama 50 rublių. 
Darbo gi dienai 5 rublius (10 
auksinų). 

Apie dabartinę Lietuvos vai 

atybę galima štai .pasakyti. Vai 
dininkai blogai aprūpinami, jų 
tarpe sėdi mažai ąpmesti žmo- 
nės- Kariuomenės upas geras, 
— tik delei blogo aprūpinimo 
nustoja kantrumo. Geležinke- 
liai baigia gesti; traukiniai vaik 

ščvja nenustatytu laiku. Pini- 
gus tik dabar pradeda mokėti 
už rekvizuotus daiktus ir tar- 

nystę. Mano brolis adv. Au- 

su prisiunčiamais cL .u,menkais paliudiji-,fondų. 
m ui. Lietuvos Atstovybe Amerikoje — 

Nuo šio laiko norintiems gauti vizą Jonas Vileišis, 
paso arba leidimo išvažiuoti nėra privers- Generalis Lietuvos Atstovas Suv. Am. Val- 
tina pristatinėti by kokius paliudijimus nuo'stijose. / 

drius visą laiką gyveno Obšru- 
tuose, tik Lietuvai susitvarkius 
išėjo Žemaitijon. Jis gyven;t 
Raseįnuas ir yra taikos teisėju. 
Aš mokinuosi anglų kalbą ir y 

baigęs mokslą leisiu>si į pasau- 
lį. Tav'o brolis Kazukas ši ru- 

denį buvo paimtas kareivijon 
ir eina savo šventas pareigus 
pozicijose. Prašau paduoti šio- 
ki-tokį aprašymą iš Amerikos 
gyvenimo, prieš karą ir dabar. 
Visi sveiki. 

Su pagarba, 
Juzas M- 

CABIININKU BARAS. 
Per paskutinius dvidešimts 

metų Su v. Valstijose tapo pa- 
dirbta 7,000,000 automobilių. 

Anglijos, Amerikos ir Itali- 
jos firmos rengiasi statyti di- 
delį laivų fabriką Peruvijoje. 

Gelžkeliai Suv. Valstijose 
kas metai suvartoja apie 200,- 
000,000 tonų minkštųjų an- 

glių. 

«. Projektas pakeliantis algas 
pačtos darbininkams virto įsta * 

tymu be prezidento pasirašy- 
mo. 

St. Catharinę mieste. Onta- 
rijoj geležies liejikai visi yra 
organizuoti. 

Michigano valstijoj moterys 
dirbančios pramonės gauna ta 

pačią mokestį ką ir vyrai už tą 
patį darbą. 

Vidutinis savaitinis uždar- 
bis darbininkų Ne\v Yorko 
dirbtuvėse birželio mėnesyje 
buvo $22.51. 

Prie batų ir čeverykų dirbi- 
mo Anglijoje dabar dirba, nuo 

160,000 iki 165.000 žmonių. 

Jokąhainoje Japonijoj, 'tar- 
nautoja1 |>rie viršui! ių karų 
metė darbą dėlto, kad kompa- 
nija atsisakė duoti aštuonių va- 

landų dieną, pakelti už mokes- 
tį 100 nuoš., ir įvesti pensijų 
sistemą. 

Aštuonių valamki diena yra 
įvesta prastiems kelių darbi- 
ninkams jr kitiems dirban- 
tiems prie kelių ir duodama 
pusantro laiko skaitoma virš- 
laikiui. 

Sulig buvusio iždo ■sekreto- 
riaus McAdoo užreiškimų mink 
štųjų kasyklų savininkai 1917 
m., padarė nuo 15 iki 2,000 
nuošimčių pelno ant savo in- 
dėlinio kapitalo. 

Mažųjij Tautų Klausime. 
žuvusios Kusijos Imperijos Pa 

, Lalmčn mušu šalis, nors ir da- 
lyvaudama šalo talkininku milži- 
niškoj kovoj už laisvę ir civili- 
zaciją, nenukentėjo daugiausiai. 
Musų nuostoliai kareiviais 'buvo 
munki palyginus juos su bai- 
siais nuostoliais kitu saliu. Mušu 
Išlaktos buvo ybaisios, nes mes 

išleidome kelis bilijomvs ir'dar 
kitus bilijonus "paskolinome tal- 
kininkams. Vienok didžiosios 
karės pabaigoj mušu g\\e;uojii 
skaitlius vargu sumažėjo, o mū- 

sų 'turtai beveik nejudinti ir ne- 

paliesti. 
Mus sinudie.if esame turtin- 

giausiai* ir laimingiausiais žmo- 
nėmis visame pasaulyje. Mimi 
sali.< yra pasakiškai turtinga žino 
jjėmis ir pinigais. Musų šalies 

Mirtas, r» ra įvairiai apskaitomas, 
liuo ^50,001 i.ooo.oco iki S.soo.- 
ojo.ooo.cxx>. išlipantis daugiau ne 

gu sudėtinis Anglijos, Hvanetui- 

jo# ir Vokietijų- turtas išnešė 

Rienio Tautų Šelpimo Reikalais. 
karei bepras įriedant. Metinės 
Suvienytu \ abtijij i n p laukos sa- 
ku siekią ^40,uC'0.coo,ooo, kuriu 
mažiausiai $io,oo6,coo.ooo gali- 
ma skaityti grytųi metiniu šalie* 
lurjtj prieaugiu. Ir nenorėdami 
visam tani dalyRui priduoti ro- 

mano ir pa-;rspa<lv;j, turime 
tik pasakyti, kad iuu.su gamtiniai 

į turtai yra ueiš.seiv.ami ir kad jų 
išvystymas tik-k.'į prasidėjo. 

•Turėdami ših>»tus sukrautus 
turiu*,N tokias medines i n plaukas 
ir t(,kiu> neaipskai tomus ir ne- 

i.;/in)amib turtu šaltinius.'ar mes 

galime nepasigailėti nelaimingų 
žm -niu k i t<».- .• šalyse.' Alums 
lariaulirs psant atsidavusiems 
žmoniškumui iv krikščionybės 
te- >rį jojria bei darbapis, ar pra-j 
kilnesnė j i, geresnė ji. žmonijos 
mintį* ir sprendimą^ nępalaikis 
mus melagiai- ir veidmainiais.' 
j'.'i mės nepasigailėsimu? Ar di-'j 

:dy>is ir ^gerasis Diedas, kuris 

sutvėrė musų salį ir davė ją 
mums, kuris mate m tisu respub- 
likos giminią ir kuris paskui ve- 

dė ;nu>ų žingsnius p'ažangos ir 
ištekliaus keliu stebuklingąn ir 
išdidžiai! likiman, nepažiūrės rus 

•čiai dieviškai nepasitenkinimu ir 

papeikimu Į žemą ir nedęranfą 
savimeilę tų žmonių, kurie ne- 

nori dalintis savo palaimomis siu 

kenčiančiais žmonėmis ? 
Sekretoriaus Glasso ]) rašy- 

mą s suteikti šitą paskolą turi 
inano pilną pritarimą. Ueto. aš 

širdingai pritariu p. llooverp 
patarimams, kud. U'.ojuus .butą 
duot«f pagalba badaujantiems 
Austrijos, Lenkijos ir Armėni- 

jos žmonėms. Uet aš norėčiau, 
kad luitu sušelnti visu kitu bu- 

V I 
vti k»s caro uuiperijos jie-rusų 
nc-bolševikų* respublikų kenčian- 

tieji žmonės. Jos. imant sykiu, 
pasiuntė mažne milijoną karjį- 
v įų rytų frontan prieš vokiečius, 
kuomet karė buvo apskelbta. 
Jos narsiai kovojo su bolševi- 
kais ,in t kiekvieno žinysnio. 

Nebūdamos verčiamos sutartimi, 

— irį~.——-— 

jus be baimes vedė talkininkų 
kovų geromis ir blogomis die- 
nomis. J n žmonės, taip, kaip ir 
austrai, lenktti ir armėnai, ken- 
čia šaltį ir alkį. Aš norėčiau, 
kad apie juos taipgi neimtu 
užmiršta./ 

Aš aipgi reikalauju dabar ir 
reikalausiu toliau, kad šitos ma- 

žosios respublikos gautu netik 
mtisų užuojąJutą ir mc alę para- 
mą. l-e t taipgi, kad jomsv butu 

pasiųsta maistai, drabužiai ir 

šaudyklės ir antgalo, kad mes 

pripažintume jų -ąioprikląusoniy- 
•bę kaipu laisvų ir nepriklauso- 
mu valstybių. los turi teisę 
prie šito pripažinimo, tiesos ir 
amžino teisingumo žvilgsniu, <> 

netik lel tarptauiinio mandagu- 
mo. 

Dįdėji karė j vedė žmonijos is- 
torijon' naują gadynę. Ji per- 
dirbo žemla/pį ir sutvėrė naują 
politinį pasaulį žmonijai. 

Grupė žmonių, sudariusi tai- 
kos konferenciją Paryžiuje. per- 
taisydama ipasaulio že^lapj ir 
'p rę s dama npie tautų teises iš- 

-**» 

x 'Janių rubežių klausime vado- 
vavosi tam tikrais gerai žino- 
mais politiniais (principais. Ši- 
tie principai didelėj didžiumoj bu- 
vo remiami prezidento "NYilsono 

teorijomis esančiomis jo gar- 
siuose keturiolikoje 'punktų. 

\ ienas šitų įpunktų mini taip 
vadinamą apsisprendimo moky- 

į'bii, mokymu, kurią pirmu kartu 

šitoj sausumoj paskelbė Thomas 

Jetterson Nepriklausomybes Ap- 
skelbime, kur jis pasakė, kad vi- 
sos teisingos valdžios galės pa- 
eina nuo valdomųjų sutikimo ir 

kurią vėliau gražiai išreiškė Lin- 
c o Ina s savo (icttysburgo kalboj, 
pavadindamas "valdžią žmonių, 
žmonėms ir žmonėms". ! 

Kaip as suprantu yra tas, kad 
kokia nebūk žymi grupė žmonių, 
turintiv tiukaiuą fizinę bazą te- 

ritorijoje ir žmonių su tam tik- 
rais tautybės ženklais, ar tau- 
tas. kalbos ir tikybos yipatytbė- 
mis, gali reikalauti šitos apsi-! 
sprendimo teisės, jei ji gali ,pa-j 
rodyti prideramą pilietines a>p- j 
švietos bazii ir toliau, joi domi- 

— 

n jojant i galė per ilgas mettvs 

slėgė mažesnieji} 'galo jieškan- 
čią atsiskyrimo ir reikalaujan- 
čią apsisprendimo ir nepriklau- 
somybės teisės. I 

Nesunku priparodyti, kad vi- 
sos šitos sąlygos ir ypatybės yra 

reikalaujančiu teisės apsispręsti 
l'abaltijos respublikų —Estoni- 
jv -i. Latvijos ir Lietuvos istori- 
joje taip, kaip ir kaukązįnių res- 

publika — Ažęribaidžiąno ir Gru- 
zijos istorijoje. 

Viena, kiekvienos jų yra gana 
.didelė teritorija." Mažiausia šitų 
valstybių Lstonija yra didesnė 
negu Danija, Holandija. Belgija. 
Šveicarija, Portugalija. Kosta Ri 
ca, ar Hondūras. Gyventojų 
skaitlius kiek\ienoj yra didesnis 
negu daugelio i.nažų pasaulio 
šalių jau pripažintų nepriklauso- 
momis. 

Antra, visi -žęnjkįąi, visos tau- 
tinės, kalbinės ir tikybinės ypa- 
tybės reikalingos apsisprendimo 
teisei turėti yra, randamas Es- 
tonijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Az 
erbaidžane ir Gruzijoje. 

5 I 1 PB 
Estai pagal kraują yra suo- 

miui; rusai yra slavais. Estai' 

pagal kalbą yra suomiais; rusai 
yra slavais. 1-stai pagal tiky- 
bą yra luteronais; rusai pravo- 

; slavais. 
jt. 

I Latviai ir lietuviai pagal krau- 

ją ir kalbą yra indoeuropiečiais; 
rusai yra slavais. Latviai dide- 
lėj didžiumoje yra lut.eronais, o 

lietuviai didelėj didžiumoj Rymo 
katalikais, kuomet rusai didelėj 
dižiumoj yra pravoslavais. 

Azerbaidžano gyventojai susi- 
^ deda iš turkų ir totorių., kurie 

išpažindami Mabouicty tikybą 
griestai skiriasi nuo rusu pagal 
kraują ir tikybą. 

Gruzijos žmonės yra pravosla- 
vai taip, kaip ir rusai, bet jie 
visįij skiriasi niuo jų krauju, kal- 
ba. istorija ir civilizacijų. 

Galiant piįįetybinės apsvietos 
baza žyuli kiekvienoj Pabąltįjos 
ir (Kaukazo valstybių. Tarp es- 

tų ir latvių yra didžiausias skait 
liiis mokančių skaityt ir rašyt, 
pasiekiantis 90 nuoš. 

(bus daugiau). 



Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos Bėgis. 

jj^Aiiierikos lietuviai iau, pradeda 
į si .siūbuot i. Lietuvos Laisvės Pas- 

kolos tfrarbc. Jau visose didesnėse 

kolonijose susitverė Lietuvos Pas- 
kolos stotįs, kitur dar tveriasi. Lie- 
tuvos Misijos nariai jau apvažinėjo 
daugelį didesniųjų kolonijų ir dabar 

važinėja. Šiuomi laikiu misija važi- 

nėja \ vakarines valstijas. 
Amerikiečiai veikėjai, kalbėtojai 

irgi su atsidavimu veikė. Į kuriuos 
kalbėtojus amerikiečius nei buvo 

kreiptasi, nei vienas ^įeat-isakė pa- 
dėt i pravesti pastkolą. \ ienu žodžiu 
—r visi su atsidavimu veikia. Tiesa, 
rnekuriose kolonijose iskįla nesusi- 

jpratitnų ant sriovinio ar partijinio 
jpantato. bet tai daug mažiau, negu 

j'fruvo lauikta. Iš praflcalbinijįkų fjr.eri: 
•kiečiu dab'ar veikia šie pp: F- Mas- 

tausikas, P. Purvis, J. Milius, K. j 
Česnit'lis, \ Jankauskas, M. J. Yi- 

nikas, 'K. Krušinskas, lr. J. Bagc- 
čius, J. Valiūnas, P. Žiu ris, 'J. O. 

Sirvydas, l>r. Ziinontas ir daugelis 
kitų. Taipgi su atsidavimu veikia 
ir kunigai, kurie pas save parapijo- 
se tveria stotis, visais dorais bu-! 
<i;iis agituoja iu pasuotą. /.ocuiu 

paskola tck'a gana pasekmingu. 
"\lrct i** k"it< >s pusė»s« at 11 a<! o '• 

sietuvos priešų. kurie po visuomenę 
laido nepamatuotus gandus, kad, gir 
di, Lietuva dar nepripažinta, indėti 
pinigai praĖusią ir tam panašiai, Mi- 

Homa, tokie garniai dikčtat kenkia. 
Veikėjai privalėtu užkirsti keli.} pa- 
našiem.-. gandams, reikia visuomenei 

jxr prakalbas ir susirinkimus išaiš- 
kinti, !kad indėti pinigai j Lietuvos 
Laisves Paskolą jokiu budu negili 
pražūt*. laikos konferencija Lietu- 
vos Valdžią pripažino faktine Lie- 
tuvos valdžia ir jos padaryti darbai 
visuomet .turės galę. Pagalimus net 

Anglija skolina Lietuvai, tai yra — 

už.-jitiki, tai kaipgi mes palįs nega- 
lime pasitikėti savo jiegoms. Taigi 
reiki}' išaiškinti žmonėms, kad toki 

» ! 
gandai arba paskalai, tai tik Lietu- 
vos priešų darbas'. 1 " J 

Lietuvos Paskolos Bonai. 

Iš įvairiu vietų gauname užklausi- 
mus, kuomet bus pagaminta bonai. 
Mums rašo, 'kad jei butu bonai iati 
gatavi, atspausdinti, tai ir paskola 
pasekmingiau sektųsi. Lietuvos Mi- 
sija tą gerai supranta, bot: bonu nega 
l.vjopagamiijti delei svarhiu priežas- 
<cių. Bonų atspausdinimas tai ne bile 

plakato; atspausdinimas; bonas at- 

spausdinti gali u;kfajr«kelit>.s -Ameri- 
koje spaustuvės. 15ct' to.s spaustu- 
vės to dar«>o, kolei nežinojo, kaip 
Jink /ietuvo* Laisvės Paskolos at- 

sfivJa. Suvienytų \;«l>tiju valdži'a. 
Kuonici gi p. J. Vileišis ai. ilankė 

Įinaž-diug išsiaiškino padėjimas, taip 
greitai booai likosi paduoti spaudon 
ir jie bus pagaminti bėgyje 6-8 sa- 

vaičių. Taipgi už bomt ncatspa»,s'li- 
nlniJį ne misijos kaltė, bet kaltė ipae 
la ant a^liai/k bių, įknriose prisieiną 
veikti. 

Dovanos. 

VisHns veikėjams, kurie su di- 
deliu pasišventimu kolonijose vei- 
kia. Lietuvos vakižia pinigais atly- 
ginti, tai butų .^pakeliamos išlaidos. 
Bet visgi bus veikėjams suteiktos 
atminčiai dovanos, kurios liudys, 
kad jų savininkai dirbo clel Lietu- 
ves svarbiausiame Lietuvos istori- 
jos momente. Tomis dovanosisjjus 
tikros fotografijos Lietuvos prezi- 
dento Smetoi.os, ministerio pirmi- 
ninko p. C»alvanau5il.o, Lietuvos 
Tarylx>s pirmininko p. Šilingo, Lie- 
tuvos dvasiškio vado vyskupo Ka- 
revičiaus. Kaip tos dovanos bus duo 
danv apie tai pagarbinsime vė- 
liau. 

Apart U) neužmirštamas ir kiek- 
vienas bono pinke jas. Kas lik perka 
honą, tas jau dabar gauna atmin- 
ėtai ženklelį. Bet dar pereitą savai- 
tę i'kosi išsiuntinėta visienk> stotims. 
Prezidento Smetonos nedideli spaus 
<lirr.ti paveikslėliai su jo <patips atsi- 
šaukimu j Amerikos lietuvius. Pas- 
kalos rinkėjai privalo tuos ? rezi- 
dento Smetonos paveikslu^ po viena 
isdąli.ijt:"visiems, kas tik .pirko boną 
ir ateityje ap'art ženklelių duoti vi- 
siem,s, įkas tik perka. Žmonės tai įs- 

ikabina savo butų languose *ą pa- 
veikslą. Lai nelieka s tūbos, ikurioje 
nebūtų to .paveikslo. Kiekviena tau- 
t'a turi savo vadus ir juos gerbia, 
nies irgi pagerbkime susilaukę pir- 
im Lietuvos Prezidentą. 

Rekordo sumušimas. 

Meilinu nutylėti apie \Vaterbu- 
rw) lietu- ius. Jie i Vasario parsi- 
kvietė Miniją ir surengė tok' priė-- 
mimą, kokį vargiai kas -m'atė. Kartu 
surengė prakalbas irijose sve.tainv- 
se, nes nėra \Vaterburyje svetainės, 
kurioje butų tilpę visi lietuviai. Ir 
misijos nariai pasidalindami visur 

.. Prakalbos.. 
UGNIS PABAIGOS SVIETO!!! 

■■ ■ umhmhhpmhmbmi 

Kur ta ugnis prasidės? Ir kas iš jc* sudegs? K ą reiškė Šv. Petras 
^ak>(tomas: 'žemės elementai sutirps"? 

Seredos vakare, Vasario 11d, 1920 
F. Karwowskio Svetainėje 

-2.}oi YV. J^ra." Place, kampas Oakley Ave.. Chicago 
Inžunga Dovanai. , 7:30 vai. v ak. Nėra Kolektos. 

Kviečiame vi.suuv vvfus ir moteris. 

Grįžtančioj j liga. taip vadinam;, infiuenza, yra labai pavo- 
jinga. ĄpbaivjoV save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svci 
katą, Pirmi ženklu, tos ligos yra karštis akiu, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, gal/o® ir rumeuų, asl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekantas gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Sevoros Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris atis šilto vandenio Jeigu kartais jaustumui šaltį 
arba karštį imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai uep:«silmosiuos: 
Rcdykis ir dengsis šiitai: Jei nejausi nei k»ek geriau i vieną 
dieną, pagauk daktarą ir laikykis prips tą įsakym' t Šios gyduo- 

j. lės prigelbčs jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl juį pri- valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainom's: 

Severas Antiscpsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Seve.ra's. Cęld and Orippe Tabletę 30 centų ir j taksu: 
Scveia's Balsam fer Lu.ugs -o ir 5c centai ir j cęnt taksu: 

Teigu neolite gauti į>aą savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ Cv , CEDAR RAPIDF, IOWA. 
& £2 fr .Wm. 

atsilanko snilvg i s 'kalno nustatytos 
tvarkos. Viena dierta Waterburyje 
grynais pinigais 'surinkta paskolos 
\2 tūkstančiai dolariu. Tai sumuš- 
tas rekordas. Prieš Waterbnriečius 
IHn-dien niekas negali pasistatę tj. 

Antrą vietą užima Ne\vark, N. J. 
kur paskolos riuikimas dabai spar- 
čiai varomas. Trečia vieta priklauso 
Bostonui. Nors bostoniečiai tarp sa- 

vęs barasi, bet jie dirba. Silpniausio 
mis vietomis yra Pennsylvanijos vai 
stija, bet juk žinoma, angliakasiai 
iki jsijudina, tai- reikia laiko, bet 
kai,p įsijatdina, tai paskui jau juos 
sunku sulaikyti. Dabar lauksime, ką 
pasakys didžioji Clticaga, Clevelfan- 
das, Detroitas, kur Lietuvos Misi- 
ja dabar vyksta. 

Lietuvos Pašto ženkleliai. 

Daugelis kreipiasi j Lietuvos Mi- 
siją reikale pardavinėjimo Lietuvos 
pašto ženklelių. Tą reikalą Lietu- 
vos pašto valdyba pavedė Tautos ir 

Neprigulmybės fondams. Ženklelių 
prekė nustatyta nominale, sulyg auk 
»ines valiutos, todėl jie ir pardavi- 
nėjami Tautos ir Neprigulmybės 
fondu už vieną dolarį 4 auksinai. 

Lietuvos pašto ženklelių reikaluose 
prašome kreiptis įprie fondų valdy- 
bų. 

slgitacijos Komitetai 

Reikia kuo! abi ausiai varyti agita- 
ciją. Juik negalima ipasikoilos reali- 
savimą tęsti keletą mėnesių; viskas 
turi užsibaigti ilgiausiai j tris mė- 

inesiiis. Stočių pirmininkai .prie kiek- 
vienos stoties privalo suorganizuoti 
agitacijos komitetą arba komisiją, 
tokio a.gitr ^tjinio komiteto visas dar 
bas ir y m varyti ant vietos kopla- 
čiausią agitaciją. Tokio 'komiteto 11a 
riai neturi .praleistiyjokios draugys- 
tes ar kuopos susirinkimo, neturi 
.praleisti jokio baliaus. Jie visur -tu- 
ri atsilankyti ir paprašyti jieins leis- 
ti pakalbėti bent keturias minutes' 
aj i"' Lietuvos ;paskolą. Kuriose ko- 
lonijose stokuoja iškalbingesnių vei 
kėjų. iš centro siuntinėjamos spaus- 
dintos -trumpos prakalbėjęs, kurias 
pramokt# lengva jau ipasa-kyti. Vi- 
sur, kur tik galima, reikia aiškinti 
svarbą šios paskolos. Ši paskola juk 
reiškia Lietuvai nepriklausomybę. 

Lietuvos Misijos 
Iii formacijos Biuras. 

BALTlMORE, M D. 

Vasario 3 <1., bažnytinėj svet. at- 

sibuvo Lietuvos Sargų extra susi- 
rinkimas. Prieš įkalbėsiant vietos 
choras, vadovaujant ;p. S. Lietuvi- 
ninkui, sudainavo Lietuvos hymną. 
Po to sekė kalba lietuvio karininko 
P. Mulis. S'avo ikalboje gražiai nu- 

piešė Lietuvos Sargų ..užduoti ra- 

gindamas visus, kaip jaunus taip ir 
senus prie ^ganizacijos .prisidėti. 
Cii jiierginonis taipgi liepė neatsi- 
liikti nuo minėtos orgatiizae; ios. 
Kad geriau pasitarnauti, savo Tė- 
vynei, ragino visomis' išgalėmis 
remti L. L. Paskolą; aiškino to? 

Paskolos naudingumu bei gerovę 
musų Tėvynės laisvei ir ^kovojan- 
čiai su priešą. Valdžiai.'Ir ištiesų, 
gaila gti'dini uiusų nekuriu brolių 
nesusipratimą, Vietoje stoti už tau- 
tos garbę, laisvę, remti visomis iš- 
galėmis įstatymą ant tvirtų kojų 
Lietuvos nepriklausomybes, jie eina 
prieš griaudami .prakilnų darbą. Su- 
siprask, žmogau, negerai darąs li- 

pataisyk savo klaidą. Anot 'kalbėto- 
jau s žoctžių, tokiems nei Lietuvoj" 
vietos nebus. Be to drar aiškino nau- 

dingumą Liet. Raud. Kryžiaus. Ra- 
gino įpirkti ipašto ženklelius ir siųstV 
Lietuvon. Paskui kalbėjo vietinis 
klebonas 'kun. Lietuvininkas. Ragi- 
no visus remti naudingus darbus, 
ka:l tuomi palengvinus Tėvynės nas- 

fcį. 
Buvo rinkta aukos Lietuvos Sar- 

gam*. AukiU .surinkta $145.04. Gar- 
bė vietos lietuviais už gružui para- 
mą: Lietuvos Sargams! 

Taipgi likosi sutverta Lietuvos 
Sargu kuopa. Tą vakarą .prisirašė, 
vyrų ir mtrgihų j 40 asmenų. 

KoJrlos, jauti, .kaip plaka gyvas 
pulsas niusų jaunimo, a hitai, kaip 
auga jėgos ginti Lietuvą nuo iižpuo 
likti. C) brangus, jaunime! tau lem- 
ta apginti gyvybe Tėvynės! Pir- 
myn !.... 

lt. S. L, 

PITTSBUKCiH, PA. 

Vasario t d.t A. P. L. A. 7-tos 
kuopos atsibuvo mėnesinis susirin- 
kimas. Ai-art paprastų kuopos nu- 

tarimų, randasi vienas svarbesnis. 
Kadangi čion 4 mėnesius tesėsi Plie 
no Darbininkų Straikų, lai buvo ir 
žmonių, 'kuriems buvo reikalinga pa 
sa\pa; taigi vietinės D i-jos, o tai>pgi 
ir iš fleitų miestų'siuntė pinigus su- 
šeVpimui tų žmonių. P.Mlosi tokių, 
kurie nebuvo patenki":..! Pašalpos 
Komiteto veikimu ir čia pat pasi- 
skundė, kati pašalpa nebuvo teikia- 
ma taip ik'aip ištikrųjų reikėjo. Sa- 
koma, buk Komitetas daugiu.u žiu- 
rėju žmonių partyviškųmo ir .tokiu 
budu kitiems toko nukentėti. Kal- 
bama, buk "Laisvės'' Xo. I5. pa- 
skelbtoje atskaitoje yra p'askel.blų 
pavardžių, 'kad gavo pašalpa; gi 
nekujie iš jų nėra gavę. 

7-ta Vy°Pa buvo pirmut'uo au- 
kaudama straikieriams $joo. Ir iš- 
ti!.r• > jei^u Upo neturit nuiknau- 

sti laike ipašal^bs, arba kurie pagar- 
sinti, kad gavo-, o ištiiknijų nėra ga- 
vę lai kreipiasi prie 7-to s kuopos 
komisijos, kiuri likosi išrinkta ištir- 
ti niinėt.'į '.luotukį. K ■v.nisijon jcjo: 
J. Virbickas, K. Ambrazaitis ir P. 
Savickas. .Kreipkitės šiuo adresu: ||. 
\ irbickas, 149 Moultrie St. 

y-tos kuopos K o m. 

KINGSTON, PA. 

Sausio 30 d. vietos lietuvių 
tarpe'tapo suorganizuota Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos Bonų 
Stotis. Susirinkime dalyvavo 
20 draugijų — draugijėlių; 
viso apie 50 delegatų. Persiė- 

! me Tėvynės, meile, entuziastiš- 
kai darbas galutinai sutvarky- 
ta- Ta po 1 išrinkti įgaliotinai j 
draugijas varyti darbąvpirmyn. 
Vietos klebonas kun. Tusiura 
kiek galint veikia, garsinda- 
mas iš sakyklos nepamiršti sa- 

vo priedermių. Visų musų tik- 
slas padaryti didžiausia Lie- 
tuvai paskolą. Tad dirbkim 
broliai Tėvynę vaduokim, o 

už savo centus, pirkdami L. L. 
Bonus, Tėvynės Laisvei duoną 
duokim. 

K. Dcmikis, Prcsos narys■ 

YALPARAISO, 1ND. 

Iš moksleivių gyvenimo. 

Į 'L. M. L. Draugija laiko savo 

'susirinkimus kiekvienų penkta- 
dienį, 7:30 vakare. Kiekviename 
susirinkime turi programą kurį 
išpildo patys moksleiviai. Tokiu 
•budu turi progą lavintis viešai 

.kal'bėti, debatuoti ir 1.1. Latkv- 
jtame Susirinkime salivsio 23 d., 
pirmiausia buvo Išpildytas' pro- 
gramas. J. S. Tautila kalbėjo 
temoje: "Kokiu budu žmonija tu- 
ri eiti prie gerovės". /Reikia ,pa- 
žytėti, kad J. S. Tautila nors 
dar jaunas moksleivis, bet turi 
gabumą iškalboje. Uaikui bėgant 
gal susirauksime gero kalbėto- 
jau*. 

Toliaus buvu apkalbama drau- 
gijos reikalai; be kitko, skaityta 
laiškas nuo Dr. A P. Gurskv* iš 

* 

:C.iccro/"xll., su auka $5. užlaiky- 
mui lietuviško knygyno. Mo- 
ksleiviai, taria širdingą ačin Dr. 
A. Gurskiui už auką. 

Yalparaisicėiai lietuviai mo- 

ksleiviai turi gan didoką knvgy- 
jitą. Juomi gaJ naudoties kiek- 
vienas moksleivis, nežiūrint ar 

jis (priklauso įprie draugijos, ar 

ne. Žinoma, užlaikymas kny- 
gyno nemažai atsieina; reikia už 

kanjjbarį užmokėti, aptaisyti kny- 
gas ir t.t. O tas moksleiviams 
yra labai sunkiu, kadangi visu 
iiiŲlvsleiūų tuščios kišenės. Taigi 
Dr. A. P. Gurskis suprato Val- 

iparai.so moksleiviu gyvenimą ir 
reikale parėmė juos. Kad dau- 
giau tokiu butu. ilaštinink*. 

f Žinios Eš Lietuvos I į V * 

AUGŠTŲJŲ KURSŲ 
REIKALU. 

Prieš kelias savaites buvau 
pranešęs visuomenei, kad su- 

manyta steigti prie Švietimo 
Ministerijos Universiteto Kur- 
sai, susideda iš 6 skyrių. Ma- 
nėme, kad tai seksis gana vei- 
kiai įvykinti, tačiau virto ki- 
taip- Daugiausia del lėšų tru- 
kumo Valdžia netiko atidaryti 
Kursų (paskiau pavadintų 
Augštaisiąis Kuršiais). Tuo- 
met sumanytojai nutarė kito- 
kiu budu kurti pirmąją augštą 
ją Mokyklą Lietuvoj. Nusprę- 
sta įkurt Augštųjų Mokslų 
Draugiją, kuri įsteigtų Augs- 
tuosius Kursus, tuo tarpu kai- 

po visuomenės mokyklą. Š*' 
Draugija š. mėn. 0 d. taį .) pa- 
tvirtinta.. 

Kursai bus atidengti tuoj po 
Naujų Metų, nes priruošiama- 
sai darbas jau baigiamas. 

Augštųjų Kursų sumanyto- 
jams tenka pasitikėti daugiau- 
sia visuomenės parėmimu. 
Kaip tik Kursai galutinai susi- 
t.rganiz.uos, jų i arvna, žino- 

ma, šauksis visuomenės pagal- 
bos, o dabar svarbu, kad kas 
tik supranta gyvą reikalą Lie-< 
tu vai turėti aitgštąją mokyklą1! 
ir galinti mūsų ištroškusio 
mokslo jaunuomenę eiti aukš- 
tuosius mokslus Lietuvoj, pas- 
kubėti šelpti šiam reikalui Aug 
štųjų Mokslų Draugiją ku 
kąs gali, daugiausia 'žinoma 
lėšomis. Reikia, kad musų su- 

sipratusį visuomenė sutartim i 

gai įstotų į darbą, kurio musų 
Valdžia del sunkių laikų neį- 
stengia pakelti- Pirmiausias 
kiekvieno musų žingsnis turė- 

tų bių įstot narių į Augštųj* 
Mokslų Draugiją, kurios tik- 
slas yra skleist ir remi Lietu- 
voj augŠtieįi mokslai, o pirma- 
sai darbas bus — laikyt atida- 
romuosius Augštuosius Kur- 
sus. 

Augštųjų Mokslų Draugijos 
narys šelpėjas (patariamuoju 
balsu) gali buti kiekvienas pil- 
nateisis pilietis, įmokėjęs'me- 
tams ne mažiau, kaip 20 auks. 
nario mokesnio. Tikrieji na- 

riai (sprendžiamuoju balsu) 
gali but asmens, išėję augštuo- 
sius, mokslus ir įmokėję meti- 
nio niekesnio! 100 auks. Be to, 
tikrųjų nariu teisių turės na- i..' t, L i, 

riai labdariai, paaukoję I)r-jai 
j ne mažiau kai]) 5000 auks., ir 
| amžinieji nariai, paaukoję ne 

mažiau kaip 25,000 auks. Na- 
riai gali but ir juridiniai as- 

mens (draugijos, bendrovės ir 

kitos visuomenės organizaci- 
jos). 

Įsirašvt nariui galima Švie- 
timo Ministerijoj pas Augšt. 
Mokyklų Department;/ Direk- 

11 r i P r. Mašiotą; tuo reikalu 

galima kreiptis ir j Draugijos 
Steigėjus, kurie yra: Švietimo 
Ministeris Tūbelis, prof. E- 
Volteris, J. Vabalas Gudaitis, 
inž. K. Vasiliauskas, T. Iva- 
nauskas, D-ras M. Nasvytis, 
A. Janulaitis ir apačioj pasira- 
šęs šio straipsnelio autorius. 
Artimiausia antradieni š. mėli. 
16 d. lygiai G vai- vakare Švie- 
timo Ministerijos rūmuose (14 
kambarys) bus steigiamasai 
tikrųjų narių susirinkimas, 
kurs galutinai priims paruoš- 
tuosius Aug.štųjų Kursų įsta-, 
tus, mokslo planus ir sąma- 
tas. | 

, Z. Žemaitis. | 

Pajieškojimai iš 
Lietuvos. 

Antanas čepukėnas, gyve- 
nantis Laibiškėj, pa j ieško savo 

brolio Pranciškaus Čepukėno. 
Labai bučiau dėkingas, jei pat- 
sai atsišauktų arba kas, nors 

apies jį praneštų. Čepukėnas. 
Į_ 

Marijona Lieišytė j ieško sa- 

vo brfclb ir kitų giminių. Pra- 
šo atsišaukti šiuo antrašu: 
Kaunas, Laisvės Alėje No. 
72, Marijona Beišytė. 

i 

Pranas L'žandienis j ieško 
Juozo Užandięnio. Prašo at^i-1 
liepti šiuo adresu: Kauno red'.,j 
Telšių apskr., M. plungės g. 
Telšių Ao. 48, Pranas Užan- 
dienis. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ. REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Sfleclalial: Malpva malevojlmui stubų iš vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. WRECK1NG CO. 

3003—3009 SO. IIALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

BONDS 
Mes perkame Pergalčs Bondsua pilna parašytąja Šk LJ 
verte, ir Laisvė# Bondsiu piln& piuigine verte. 

nuo's-6' J- G. SACKHEIM & CO 
Utarninlcais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis 9—9 tarp Fauiaa ir Wood 

TEMYKITE LIETUVIAI. j į Norintieji dalyvauti banketę Hamilton Kliu- 
į be, nedėlios vakare, vasario 15 dieną, 1920 m., kar- < 

tu su atkeliavusia iš Lietuvos Misija, teiksitės pa- į 
iį sirupinti iš kalno apie tikietus, kurių tiktai yra 300 J jį ir jus galite gauti sekančiose vietose: j 

UNIVERSAL STATE BANK \ 
} prie 33-čios ir Halsted St., 1 

"DRAUGO" SPAUSTUVĖJE, 
į 18.00 W. 46th St., 

PAS KUN. IG. ALBAVIČIŲ, 
| 717 W. 18th St. į ( 

} 

Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitlius no- Į rinčių dalyvauti vakarienėje turi but žinoma iki į ketvergo, vasario 12 d. š. m. į 

LIETUVIŲ KORPORA 
CIJA VALDŽIOS 

GLOBOJE. 
Korporacijoj ofisuose atliekame 

sekančius, reikalus: 
I 

1) Siunčiame preke*- 
tavorus Lietuvon ir 
kitur; 

2) Persiunčiame pini- 
gus į Lietuvą ir ki- 
tas šalis; 

3) Važiuojantiems Lie-* 
tuvon parūpiname 
pasportus, laivus, a- 
fidavitus ir t. p. 

4) Vedame žemės ir 
turto reikalus Lietu- 
voje ir čia; 

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje; 

6) Suteikiame informa- 
cijas laiškais ir ypa- 
tiškai be atlyginimo. 

Turint svarbių reikalų visuomet 
kreipkite* prie: 

Baliic 
Consuitation 

Bureau 
105 W. MONROE ST. 

CHICAGO, IL. 
S uit e 1508 
Telefonas Majestic 8347. 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomia nuo 10 iki 2 

, PIRKITE LIETUVOS 

PASKOLG3 BONUS. 

PIRK 

A Laisva Nepriklausoma | 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metii ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį j metus- 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 
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V'a^ario 16 d. I>us paminėjimas' 
Lietuvos X ep r i k l a u s o: n y l > ė s Šven- 
tas. Mmns lietuviams didei svar- 

bi ta dienU, todėl |>as;.rūpinkime 
kuotinkamiausiai apvaikščioti ją. 

Tani tikslui "Mildos" teatre yra 
rengiama nepaprastos iškilmės. L'ž-j 
tat pasiskubinkite >u tikietais iš kr'-' 
no. nes vėliaus jų pritrifks. 

Tikietus galima gauti ši.,se vie- 
tose i 

1). "Lietuvo>" Red., 325.} So. 

Morgan St. ; 
2). F. M. Satkau>kas. 3423 So. 

Halsted St. 

3). Martinkus, 3324 S./Halsted 
Street. 

4). F. Jozapaitis ( \f»t.), 3601 S. 

Tlalsted St. | 
_ ?). A. Kartanas (Apt.), 3201 S., 
Fhlsted St. , 

T()WX O F LAKE. 

Atsišaukimas į. organizacijas, hiz- j 
ttierius ir visuomenę; 

Kadangi Liet tvos Respublika yra 
apsiausta priešų iš trijų šonų. ir 

jos padangė paraudonavo nuo liep- 
snojančių bakužių. 

Kadai u; i I -ictuvcn Valstybei truk 
c.t'«i pinigų dėl tolesnio vedinio ko- 
vt.s sti priešais, o Lietuvos gyvento-' 
jai labai nuvarginti karės vėsiula per 
penki u s metus nebgalėfų t< dėsniai 
vesti kovos be pagelbos. 

Kadangi musų broliai Lietuviai! 
tikisi, kad mes, Amerikiečiai, esa- 

me tikri sumis-dtvktcrs Lietuvos, 
siunčia p'as mumis igaliuotinius — i 

Lietuvos Finansinę Misiją su prašy- 
mu. kad mes Amerikiečiai Lietu- 
viai paskolintume nors penkitts mi- 
lijonus dolarių. 

Mes negalime phsieigti panašiai, 
kaip Dėdė Šamas pasielgė r "Pirk ! 
boną arba laitk iš darbo". 

Idant padarius paskolą pasekmių- : 
ga mes Tovvn of LaikiečLi priv«.?o- į 
me pasielgti sekančiai: 

1. Visi biznieriai, dr'augijos, kliu-' 
baį ir kuopos privalo pirkti L. L. P. 
Homi kuodatigiausiai. 

2. Kiekviena draugija, kliubas,' 
kuopa turėtų prižiūrėti, kad žėdtias 
narys nupirktų Boną ne mažiau š'im 
t*> dolariu. 

j. Varytų didžiausią agitUeiją su- 

sirinkiir.no.se, pasilinksminimo va- 

karuose. teatruose ir draugiškuose 
pasikall* l evuose. 

4. Paskirtu kuodaugir.usiai par- 
d..v'ūju ir prisiųstų juos i stoti. \ 

5. Kiekvienas biznierius privalo 
tapti (pardavėju L. L. T'. P»ouų taip 
kaip Dėdės Saino kiekvienas d'arb- 
davy 

t « 

6. Kadangi Vasario 16 d., tyra lie- 
tuviu ta ti>'ka šventė, paminėjimui 
vienu metų sukaktuvių Lietuvos 
nepriklausomybės ir k'adangi toje 
dienoje pa< mum' atsilankys Lie-| 
■ tvos Misija susidedanti iš gerbia- 
mųjų: J. Vileišio, Maioro P. Ža-| 
:įeikit» ir 'kuri. J. Žinaus. Todėl J 
To\vn o f Lake biznieriai, kurie jau- 
giate esą lietuviais, esate kviečiami 
uždaryti biznes C:oo v. vak. ir da- 
lyvauti apv>.fkšČiojime taip garbin- 
gos šventės ir priėmimo Lietuvos 
I'inansinės Misijos Peoplės Teatre 
■\j ir So. Marshfield Ave. 

f/tolau, sesute, lietuvy ! Atėjo va- Į 
l'.mda pasirodyti kuom esi. | 

i :\r lietuviu, trokštančiu jos lais- 
į i'f-s ar priešu nesančiu jai mirti. > 

/.cng. pirmyn netuščiomis rauko- Į 
uis, 'bet nupirkęs Lietuvos Laisvės 
Daskolos f Joną ne n.'ažiaus už šimtą ( !•: '.ariu, o i sti-k.ru j u lietuvio vardas j \amlxs per amžius. Valio Laisva 
bepriklausoma Lietuvos Respubli- 
ca! / y* 

A. J. Kareiva. A. Patu.vas, V. 
Stančikas, J. P. Parkauskas, J. Vis- 
kantas. J/ Baltutis. 

Bendra Li -turiu Stotis. 

TIKRAI PATRIJOTIŠKAI. 

.NYdėlioj, vasario r d.. Mark 
'A'liite SfĮi'.arc stvei., Simano 
Daukanto Dr-jos atsibuvo mčne- 
i'mi-- susirinkimas. 'Apsvarsčius 
įrauki jos reikalus, M. Tamuliu- 
las išdavė raportą iš Chicagos 
Lietuvių Tarybos veikimo ir pa- 
uškino link Lietuvo® Laisvės 
l'askolos. Anot jo, darbas labai' 

I >uikiai vyksta link Bonų pirki- 
tio, Duota ienešimas ir nutar- 
ia,' kad S. Daukanto Dr-ja nu- 
>irkti' už Si.ooo L. L. J*. Bonu. 
Ir ištiesų, jei mes rėmėnie Ame- 
rikos valdžią, pirkome jos Bo- 
ut, tai tuoni labiau privalome 
remti Lietuvos \ aidžią, kncl tuo 
ii palaikius jos laivsvę, kurion 

(ji žengią minai., dėdama savo su- 

|nus ant karės aukuro. Musų 
pridermė: mūsų <lalis; vyrai, mu- 
šu eilė! Tėvynei padėti grumtis 

"riešu. Motina Lietuva šau- 
kiasi pagal'bos pas mus. ar mes 

išbirsime jos balsą ir ją nepa- 
remsime? Paklausk, duktė, su- 

nau. saro plakančios širdies, ku- 

rią Lietuva penėjo: Ar myliu aš 
ją kaipo tikrą Motiną? Jei ne, t;ii 
uždenk Navo širdyje karštą Tė- 

vynės meilę ir stok da<bar. ne- 

laukdamas. Tėvynės vaduotų. 
'Draugijos, Klubai, lietuviai, lie- 
tuvaitės nelaukite kol pas mus 

atvažiuos Lietuvos Misija, bet 
uoliai dirbkime prakilnų tautai 
darbą*pirkdami L. L. P. Bonus. 
Lai kiekvienas atvažiavus Lietu- 
vos Misijai, turi prisegtą ženk- 
luką. kaipo ženklą ištikimo I.ie- 
tuvos piliečio, remenčio Tėvynės 
laisvę ir nuo priešų ginančią Lie- 
tuvos Valdžią. Paėmlę Simano 
Daukanto Dr-ją pavyzdžiui, sto 
kit įprie darbo vaikai Lietuvos! 

Gražią sumą paskyrė S. Daukan 
to Dr-ja. Garbė jai užtai. Ne- 

al)ej^ju, kad ta sum'a, pasidėko- 
jant fnusų narių darbštumui, ga 
li pnkilti tris svkiltvs didesnė. 

Ypatingai p.p. T. Jonulis, M. Ta 
muliunas ir J. Dagilis pasišven- 
tusiai dirba: eidami per namus 

jie užrašinėja L. L. Paskolą. Ma- 
nau nei vienas nuo šio taip pra- 
kilniau* darbo neatsiakys. 

Gvvuok Tėvynės Lietuvos lai- 
sve ilgiausiu,s metus, o mes ame- 

rikiečiai lietuviai stojanle prie 
darbo pirkti L. L. P. Bonus!... 
-Sirnano Daukanto Dr-jos siu 

metų valdyba: 
Tarnas Janulis, pirm., 977 YV. 

34 PI.: J. Bacevičia, pirm. pa- 
gcl'b.; P. Kenutis, nut. rast.: 815 
S. Kolmar A ve.; A. Kasparas, 
finansų rašt.: S. F. Martinkus, 

irčdin.;/St. Stankus, A. Kaulakis 
ir Karpavičio, kasos gloib.; F. 

lšiaunis. maršalka; Y. Šankus ir 

F. 'Valančius, knygiai. 
S. D. D, Narys. 

BRIDGEPORT. 

S' L. A. Moterų 208 kp. vakarėlis. 

Yasarios 7 d., subatos vakare, f 
Mildos svetainėje, SLA. 208 mo- 

terų kumpa surengė šeimynišką 
vakarėli. Svečių atsilankė neper- 
daugiausia, 'bet visi gražiai ir 

smagiai praleido laiką ir biuro 

ližganėdinti. 

Siunčia Pinigus Lietuvon 
PIGIAUSIA IR GERIAUSIA 

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrove 
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. 
Siunčiama pinigą y parduodama laivakortės, išgaunama 

pašportai, etc. 

DABARTINIS PINIGU KURSAS SU PASIUNTIMU 
TOKSAI: 

100 markių arba auksinų $4.50 
2C0 " " " 8.50 
300 " " " 12-50 
400 " " " 16.50 
500 " " " 20.00 
1000 " " " 40.00 
2000 " " " 7500 
3000 " " " 110 00 
4000 " " " 140.00 
5000 " " " 170 00 
10,000 " " » 300.00 

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pil- 
"ną vardą, pravardę ir adresą to, kuris pinigus siunčia; taipgi 
vadą, pavardę ir pilną adresą to, kas turi pinigus gauti Lietuvoj; 
Pažymėkite kiek markių arba auksinų siunčiate. Išpirkite mo- 
ney orderį, arba čekį, vardu Bendrovės, sumoj, pagal čion nu- 
rodytas kainas dolariais ir siųskite šiuo adresu: 

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove 
(Foreign Exchange Dep't). 

456 GRANO STREET, BROOKLYI?, N. Y. 

Kiek pasilinksminus 1 i otivvis- 
kais šojdais ir /ląismėmis, sve- 

čiai tapo pakviesti prie skanios 
vakarienės. Siek-tiek užkandus, 
viršminėtos kuopos pirmininkė, 
p-ia \ alasevičienė perstatė pa- 
kalbėti Dr. A. Zimontą ir Dr. 
N'aikelj. 

Dr. /.iniontas trumpoj savo kai 
'boj pagyrė šios kupos moteris 
už jų veiklumą ir kvietė šios 

kuopo darbščias moterėles pasi- 
darbuoti pardavinėjime L. L. 1'. 
Ilonti. Taipgi rabino susirinku- 
sius, ant kiek galima, remti L. 
L. i'asikolą. 

Antras kalbėjo Dr. Naikelis. 
Jis kalbėjo ilg ikai. bet ką jis no- 

rėjo pasakyti, tai vargiai ir i<s 
pats žinojo. 

Vakarėlis užsibaigė lietuviš- 
kais šokiais, kuriems užsibaigus, 
visi linksmais veidais išsiskirstė. 

Už tokio vakarėlio sia rengimą, 
šios kuopos moteris užsitarnau- 
ja pagyrimo. Vincas. 

SO. CHICAGO. 

Sausio 25 <1.. B Kučinsko sve- 

tainėje. S756 Hnuston gatvės-, 
l)uvo sušauktas viešas visuome- 
nes susirinkimą® pasidarbavimu 
vietinių draugysčių. P»uvo pa- 
kviesta du kalbėtojai iš C'iica- 
įį'os — p. M. K. Šilis ir S. Kviet- 
kus. 'Kalbėtojai nurodinėjo Lie- 
tuvos padėtj šiame svarbiame 
nX5mente. Visiems Ibuvo supran- 
tama reikalingumas i/agalbos. Li- 
kosi sudarytas komitetas arba 
stotis pardavinėjimui Lietuvos 
Paskolos 1 >01111. Stoties pirminin- 
ku išrinktas" — J. Tri., raštinin- 
kas —M. Čipjilis, kasininkas — 

J. Baltramanaitis. Stoties parda- 
vinėtojais Lietuvos 1 askolos Bo- 
nų išrinkti: 

J. Statkevieia, J. akrosius. 
V. Maniakas, V. Rutkauskas, J. 
Mažulis, J. Sueila. l'r. Mačiulis. 
|. Daukša, K. Maniakas,, '. Stul- 
^ailis. 

iStotics ofisas randasi A. Ma- 
niako name* 

Platesnis 'paaiškinimas til/>s, 
kaip gausime 11110. Lietuvos Fi- 
nansinės Misijos reikalingas in- 
formacijas. J. Trijonis. 

BRIGHTON PARK. 

Svarbus pranešimas. 

\'ors Brighton parkiečiai jau 
pirko L. L. Bonų už $1,500.00. 
bet visgi dar jormaliai Bonų par- 
davimas nėra pradėtas. Daug 
žmonių dar vis klausinėja kada 
ir kaip bus pardavinėjami Bo- 
nai. Taigi, kad užganėdinti vi- 
sų žingeidavimus. yra rengiamos 
didžios prakalbos, kurios atsibus 
utarninkc, vasario 10 d., parapi- 
jos svetainėje prie 44-tos ir So. 
Fairfield ave. Bus žymus kal- 
bėtojas; jis nupieš visą dabar- 
ti nj Lietuvos politinį ir ekono-j 
minij bei finansini stovį taip, kad 
ten buvusiam nereikės kitų klau- 
sinėti ir teiraiii'tis kasi ink Bonų. 
Norintieji galės pirkti Bonų tre- 

jopu įbudu, t. y. už pinigus (casli) 
ant išmokeseio ir mainant ant Li 
berty Bonų. Įžanga dykai'; patari 
mai veltui. Ar pirksi, ar nepirk- 
si. bet žinosi kas tie Bonai" ir 
kokią naudą neša. 

Visus kviečia Komitetas. 

KAREIVIŲ AT YDA I. 

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Kareivių 3-č'Os kuopos lavinimosi 
lOi .'iia' ijos atsibus utarnHke, VaSa 
rio 3 d.. 7:30 vai. vak. Šv. Jurgio 
Parap s/ve t. Kviečiam visus buvu- 
sius k'areivius ir taipgi .norinčius 
prisidėti prie kareivių atsilankyti 
kuoskai'tlingiaustai j susirinkimą, 
nes turim prisirengti sutikti Lietu- 
vos Mrlita.rišką Misiją. Taipgi ka- 
reiviai kurie dar neprisirašę prie 
šios organizacijos ir nori d'alyvauti 
priėmime;. Misijos yra-kviečiami pri 
sidčti prie artimiausias kareivių kuo 
pos, kad susitvarkę ir prasilavinę 
tinkamai pasi rodytume Lietuvos 
svečiam s"T 

Taipgi tikietaj ir pinigai bus su- 
gražinti baliaus komisijai. 

Valdyto. ] 
Rast. Stffteit W. Jarius. 

\VESt S IDE. 

Westsi.k"s Lietuviškų Draugijų 
Tarybos Delegatu susirinkimas at- 
sibus utaninke, vasario 10 d.. 7:30 
v«il. vak., Meldažio svet., 2242 \\.' 
23-pa gal. Išrinkti draugijų Atsto- 
vai '.malonėkite priimti -usirinkiman 
laiku. Yru c'faug svarbių dalykų ap- 
svarstyti. Ypatingai pardavinėjime 
Lietuvos Laisvės Paskolos llonų. 

• .lntanas Jorudas, 
2130 \V. 23 l'l. 

ŽI\0,TIX.\ L. t;. D. .VARIAMS 
IR RĖMĖJAMS. 

Vasario .16 d. L. (!. D. Apskričio 
invyiksta balius Scbocnbofen svetai- 
nėj. Tadgi gerbiamieji nariai ir rė- 

mėjai L. (!. D. malonėsite visi. ku- 
rie turite bilietus ant išpardavimo, 
sugražinti pirma 13 d. Vasario, tai 
yra pirma pėtnvčios, Apskričio se- 

kretoriui, nes delei geresnės tvar- 
kos. kad butų galima geriau prisi- 
rengti :|>ric bali'.uis. 

M. K. šilis, Apsk, Sekrct. 

Pajieškau Teofilio Liasauskio, paei- 
na iš Antopolio kaimo, Kviodarnos 
parap. Tauragės apskr. Kauno n*d. 
Keli metai tam atgal gyvtno Town of 
i^ike, Chicugo, 111., bet dabar nežinau 
kur jie randasi. Gavau laišką iš Lie- 
tuvos — svarbą laišką ir turiu svar- 
bu reikalą prię jo. Malonės jis pats, 
ar kas apie jį žinodamas pranešti 
sekančiu adresu: Moteijua J. Vitkus. 
552 W. ISth Sr. Chicago, 111. 

Reikia mokiniu pa^elbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-mų metų am- 
žiaus. (ieras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. (iera proga išmokti gerai 
apmokamą amatą. Atsišaukite, 

Jas. A. 15rady Foundry Co. 
45th St. & S. VVestern A ve. 

i 

REIKIA LEBERIŲ 
Į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment, 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

♦ ♦ ♦ 

GERIAUSIS BUDAS 
SIUNTIMUI PAŠALPOS I 

LIETUVĄ. 
Slavonian Trading Corporation, Lie- 

tuviškai-Tarp tautiška Pirklybos ir1 
Pramonės Bendrovė, užvardinta "Sla- 
vonian Trading Corporation" dėlto, 
kad atsidarius rubežiams raunoms js- 
teigti didele apyvarta Mrklyboje, Pra- 
monėje ir Industrijoje tarp. Slavišku 
Saliu. 

Mušu Bendrovė užsiima Išvežimu ir 
Invežimu prekių (U oru), Peraamdy- 
mu laivų ir abelna fcirklyba—Pramonė Į ir Industrija — Amerikoje ir kitose Į 
šalyse, k ip tai: Lietuvoje, Latvijoje 
Ukrainoje, Lenkijoje, Husijoio ir t.t 

Musų Bendrovė inkorporuota ant 
$200,060 00 sumos ir Bendrovės tvarką 
veda Inžinieriai, Pramonininkui, Pir- 
kliai ir Vertelgos, speeiališkai išsila- 
vinę įvairiuose Amerikoniškuose Uni- 
verstetuose. 

Musų Bendrovė užsiima persiuntimu I 
pašelpos siuntinių į Lietuvę, ir turi 
Representatorius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius j 
visas dalis, j arčiausią, gelžkelio stotj 
Lietuvoje, kur atsiėmėjas gyveną. 

Mes apdraudžiame (inšiuriname) 
siuntinius nuo musų sklado, 470 
Greenwicb Straet. New Yorkt ihi pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 
ja.s gyvena. Apdraudžiame nuo ugnies, 
sugedimo tavoro, pavogimo, paskandi- 
nimo laivo ir karišku penškadu. 

Taigi jusiĮ siuntiniai būtinai liksis 
persiųstj jūsų broliams ir genlim9, bet 
jeigu kas atsitiktų su siuntiniais, tai 
gausite pinigus atgal. 

Dabar rengiame trečiu laivą j Lietu- 
vą, kuris išplauks trumpame laike, 
taip greitai kaip laivas liksis pripildy- 
tas. Po išplaukimui šio laivo, rengsi- 
me kitą laiva i Lietuva. 

Taigi neatidėliokite pašelpos siunti- 
mo savo broliams Lietuvoje, nes. jie 
jusą pašelpos diilžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu laukia; siu- 
skite jiems pagelba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. 

Dėl platesniu informacijų rašykite J 
fpnerali biurą: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION Inc. 

13-21 Park Ro\v, New York, 
n. y: 

H. Leibovitz 
Persikėlė iŠ 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

į 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 

Jis yra ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 Vai. vakaro. 

ruunc v^af-ai 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CIIICAGO, ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ina ir kamp.Martthfielo 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

John Kuchinskas 
LAWYER 

"LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephono Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotiį ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legaliskus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgeč'ų, ant 
lengvu sąlygą. v 

West Side Ofisas atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki 8 valandos. 

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. • Tel. Canal 2552 

Phone Canal 257 

DR. G K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGf 

Sevėros Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. V'v- t 

I 
1 Burnos švarumas, 
j kaip ir nos'es, yra būtinas norint apsi- 

saugoti nuo tokiu lieti, kaip gripas ar- 
j bi flu/.tfs, kurios gali buti pavojingiau- 

sios iš yisu žiemos nesmagumu. bei H- 
I gu. Taigi, prisirengkite iŠ kaiuo ir 

laikykite po ranka arba parauktoje 
| vietojo 

I 

j Severa's 
Antisepsol 
(Severos Antisepsoliu). Vartokite ji 
kasdiena gargaliavimui ir l nosi iŠ- 
mirkštimul. Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptikas plovimas žaii- 
dams, nusidreskimams ir odos iPMri* 
mums. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo- 
nu skoni burnoje. Kplna. 35 ct. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS,. IOVVA 

ŠALIN SU DEGTINE. 
Visoj Amerikoj sausa, bet jums rai- 

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 
karto, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, iš kuriu jus galite sutai- 
syti puikų ir sveiką gėrimą, ir mes 

gvarantuojame, jog jis patiks visiku r 
Jeigu jus norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokiu arba kitų pramo- 
gų, jųs galite visuomet turėti po ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Pakas 
iš kurios jųs galite pasidaryti 6 galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. Išsimo 
a pamėginti. Siųskite orderius šiądien, 
Walter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Karmą, Lotą ar 

kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Namą, 
Lota, Farma ar kokia Bizni. t? o o » 

mes turime daugybe gerų Bar- 
benu visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragoj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Companv 
3416 S. YVallace Street 

Chicago, 111. 

Dr. G. M.Glaser 
TELEFONAS YARDS 087 

J149 S. MORGAN ST. kertė 33-roa 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

ir Chronišku LigŲ." 
Valandos: 9—10 12—2 po pietų 

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYD\ TOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G: 30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dleng 
Na.aai: 2914 W. 43 St. McKlaley 263 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 met.) kaijuj 
na tyrę s gydytojas. chirurgas ir akušeris. 
Gy<lo aStrias^ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

terį; ir vaiki], pagal naujausias metodas. 
X-Ray ir kitokius elektros pTietais-is. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietį) ir C—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR4JRGA8 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halated St 
Vai: 3—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
rown of LaKe 4712 S. Ashland Ave. 

Vai.: 4:30—7: ftO P. M. 
Phone Drover 7042 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St, 
Telefonas Canal 622£ 

Vai: 1 ila 5 ir 7 iki 9 vai. vf«k. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42n<l St. 

Teleforas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto., 

Tclepbone Lrover 7(M2 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutariu^ 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

felephone Yards 3654, AKU*.F.RKA 

Mrs. A. 
Micnniewich 
Baigusi AkuSerijos ko- 

ilgai įvaklika* vusi rennsilvaoijos 
hospitalėM, Pasfkmin 
(ai patarnauja prie 
giradyuio, Duoda r o d-} 
visokiose ligose mote- 
rims ir įurrsioonis. 
1113 S. Halited St. 

(tmt a c t n; lubtji 
CilICAG'O, 1LL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro 

uoli c*; ji <i rus 133— 3>l = 

tesidcnce Phone Drover 7731 

7.A. JOZAPAITIS, R.Ph.| 
DRUG STORE—APTIEKA f Pildome visokiu-; receptus I 

601 S. HALSTED ST. CHICAGOl 

Telfphone YarcJs 1S32 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motery, vaiki) ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų linas 

3259 S. HALSTED ST., CIlICAGOj 

Reikia patyrusių Merginų ir nepatj 
rusių d«l sortavimo popleras. Gera ul 
mottestiti. ^ 

SANDROS S & CO., 
1451 So. Peoria Street, Chicago, III 
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