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Taika įeisianti galan -Saus. 10d. 
Suv. Vaisi, agenlai suėmė Martenso 

štabo vedėja. 
Dešimtis žmaniy žuvo del žemes drebėjimo 

Meksikoj. 
TAIKA ĮEIS GALĖN 

SAUSIO 10 D. 

Paryžius, sausio 5 d. —j 
Augščiausioji taryba pasky~j 
rė sausio 10 d. patvirtinimui j 

j^ersaLnės sutarties. Tary-M 
nbos pamatas susitaikymui!( 
del paskandinimo laivu Sca- j < 

pa pratakoj šiądien buvo i-įt 
teiktas baronui von Lersne-ji 
rui ir buvo pranešta, kad at- 
eita prie sutarties su vokie-į 
čių delegacija. 

SUV. VAIST. AGENTAI 
SUĖMĖ MARTENSO ? 

ŠTABO VEDĖJĄ. ] 

New York, sausio R d. — ! 
Justicijos skyriaus agentai ] 
šiandien suareštavo rusų 1 

sovietinės respublikos am- j 
basadoriaus Suv. Valstijose < 

L. C. A. K. Maitenso štabo ] 
~vedSją Gregory Weinstein. ] 

VVeinstein, kaip justicijos « 

skyriaus viršininkai sako, , 

po Martensiu esąs įtekmin- j 

giausiu i*usų komunistu. 

Weinstein tapo paimtas 
rusų sovieto ambasadoje, 
kur jis buvo diplomatinio 

'skyriaus perdėtiniu. Jis at- 

vyko čia su dabartiniu rusų 
sovieto karės ministeriu Leo 
nu Trockiu keli metai atgal 
kaipo ištremtinis Sibiran iri 

kaipo Trockio artimas drau- [ 
į^ęas. Jis'pirmiaus buvo Novi' 
Sfcįir laikraščio redaktorium. I 

DEŠIMTIS ŽUVO DEL 
ŽEMĖS DREBĖJIMO 

MEKSIKOJ. 

Mexico Miestas, saus. 5 j 
d. — Žemės drebėjimas bu- j 
vusis subatos naktį sunaiki- 
no mažiausiai du kaimus ir 
atėmė gyvastis daugeliui 
žmonių Vera Cruzo valsti- 

joje. Drebėjimas buvo jau- 
čiamas šitose valstijose: 
Mexico, Puebla, Vera Cruz, 
Oaxaca, Guerrero, Morelos, 
Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo ir; 
Oueretaro. 

Pranešimai rodo, kad že-} 
mes drebėjimo centras buvo 

apielinkėje ugniakalnio Ori- 
zaba, stovinčio apie už 70 

mylių nuo Vera Cruzo į va-; 
karus, ant linijos tarp Verai 

Cruzo ir Pueblos valstijų. 1 

Kaimai Teocelo Couztlon 
tapo visai išnaikinti. Kiek 

tikrai žmonių žuvo, nežinia, 
nors iš Vera Cruzo praneša- 
ma, kad žuvo jų kelios de- 

šmtįs. 

^ PRAPUOLĖ PINIGUO- 
ČIUS. 

Quebec, sausio 3 d. — 

Šiandien pranešta, kad jieš- 
kojimas Torontos teatrinio 

magnato ir milijonieriaus I 
Ambrose J. Small, kuris mė- 
nesis tam atgal prapuolė, 
apturėjęs čekį ant $1,000, 
300 pardavęs savo dalį 
Trans-Canacia teatre, buvo 
bergždžias. Jis padėjo savo , 

:ekį čia bankan ir gruod 2 į 
1. prapuolė. Spėjama, kad 
jį pavogė ir laiko išsipirki-; 
nui. 

ANGLIAKASIAI SVAR- 1 

STO MOKESTIES 
KLAUSIMĄ 

Columtus, 0., sausio 5 d.': 
Daugiau kaip 2,000 delega- : 

ų, atstovaujančių 400,000 j 
5uv. Valstijų minkštos ang- ] 

ies kasėjų šiandien suvažia- ; 

,To apšnekėti streiką pasibai 
rusį gruod. 10 d. Taipgi busj 
tvarstoma nušvietimas daly- 
tų trijų partijų komisijai, 
curią paskyrė prezidentas 
Apsvarstymui visų ginčijamų 
:lalykų ir- pranešimui galu- 
inių susitaikymo išlygų be- 

ariu 60 dienų. 
.John P. White, vienas pre j 

zidentinės komisijos narių,1 
:aipgi atvyko suvažiaviman, 
kad pamačius, kaip anglia- 
kasiai žiuri į tą ginčą. 

Angliakasiai nėra užga- 
nėdinti pakėlimu 14 nuoš., 
bet jie tikisi, kad komisija 
paskirs jiems daugiau.' 

Yra laukiama, kad pir- 
meįvieji elementai konven- 
cijoje nesutiks su viršinin- 
kais kas del 14 nuoš. pakė-: 
limo ir prezidentinės komi-j 
sijos, bet jie esą mažumoj. | 

GRŪMOJA ATIDAVIMU 1 

SIBIRO JAPONAMS. 

Londonas, sausio C d. — 

Telegrama iš Maskvos pri- 
veda pranešimą iš Dorpato, i 
Kur sakoma, kad omskinės 
valdžios galva adm. Kolčak 

pranešęs Suv. Valstijų vai-1 
džiai, kad jis atiduosiąs Si- 
biro dalį Japonijai, jei tal- 
kininkai neduos to^snės pa- 
gelbos "baltiesiems." 

I 
KONGRESAS VĖL SUSI-1 

DURIA SU TAIKOS | 
SUTARTIMI. 

Washington, saus. 5 d. — 

Kongresas susirinko šian- 
dien tuojaus po pietų po 
dviejų oavaičių pertraukos 
šventėms; svarbiausiu svars 
tymui dalyku vis dar yra 
,versailinė sutartis, kuri, kaip 
inekurie sako, duos įstatymų 
| leidėjams darbo iki nidenio. 

jLigšiol nėra jokio konkre- 
taus pieno, pagal Kurį sena- 
tas galėtų pradėti ji svarsty- 
ti. 

Meksika su- 
teiks amnestija 
pabėgėliams. 

Mexico Miestas. — prezi- 
dentas Carranza per Naujus 
Metus užreiškė, kad amnes- 

tija bus duota meksikie- 
čiams pabėgusiems Užsienin. | 

500,000 ANGLIJOS GY- 
VENTOJŲ BE NAMŲ. 

Londonas, sausio 5 d. —j 
Delei karės Anglijoje ma-j 
žiausiai 500,000 šeimynų i 

yra be namų ir darbininkų! 
neramumas, kuris neramina 
Lloyd George'o valdžią dau- 
giausiai paeina iš stokos na- j 
mų darbininkams. 

Statymo daibas karės me- j 
tu beveik visai susiojo. Da-j 
bar darbas pabrango ma- 

žiausiai dvigubai, o stato- 

moji medžiaga trigubai. Tai 
gi niekas nestat' pigių na- 

mų, kuriuos darbininkas 
galėtų nusisamdyti. 

UŽDRAUDĖ HEDĖLDIE- 
NIO LAIKRAŠČIUS 

ITALIJOJ. 
Rymas, sausio 4 d. — 

Šiandien buvo pirmutinė 
diena po nauju šalies įsta- 
tymu draudžiančiu leisti 
laikraščius. nedėldienyj. 

Nors laikraščiai išėjo šj ry- 

tą, bet jie buvo atspausti su- 

batoj. įstatymo tikslu yra ne 

leisti, kad laikraštiniai dar- 
bininkai dirbtų nedėlioj. 
Net žinių agentūroms už- 
drausta leisti žinių lakštus. 

Įstatymas skina bausmės 
10,000 lyrų ir konfiskavimą 
laidos už pirmą prasižengi- 
mą ir uždarymą laikraščio 
už antra. 

ANGLIŲ PARDAVINĖTO-i 
į JAI PAKELS KAINĄ, i 

60c. TONUI. | 
I 

j Chicago, 111., saus. 5 d. — 

Bėgiu kelių dienų anglių! 
|pardavinėtojai rengįasi pa-; 
kelti kainą anglims 60c. to-, 
nui. Jie sako, kad jiems lie- 
ka pusirinkti vieną iš trijų: 
uždaryti savo kiemus ir lauk 
ti kol jiems bus mokama di- 
desnis nuošimtis, arba nu- 

mušti algas darbininkams, 
ar pakelti kainą anglims 
60c. tonui.- Didžiuma parda- 
vinėtojų nori priimti trečią- 
jį pieną ir prądėti skaityti 
didesnę kainą už kelių die- 
nu. 

i 
" 

| 100,000 PLIENO DARBI- 
NINKU NEGRĮŽO PRIE 

DARBO. 

Pittsburgh, Pa., saus. 5 d. 
į Iš 350,000 plieno darbinin- 
kų, kurie rugs. 22 d. paklau 
sė streiko komiteto ir išėjo 
ji streiką visas trečdalis ne- 

giįžo prie darbo. Kiek tik- 
rai negrįžusių yra, sunku 
suskaityti, bet sulig geriau- 
siu apskaitymu skaitlius ne- 

grįžusių plieno dailininkų 
'siekiąs 100,000. 

DR. JURGIS ŠAULYS. 
Lietuvos Atstovas Švei carijoj. 

RADIKALAI RENGIASI 1 
KOVOTI PRIEŠ 

DERPORTAVIMA, 
i 

j 

Washington, saus. 5 d.—-Į 
Radikalai suimti valdžios 
užpuolimuose ant Komunis- 
tų ir Komunistų Darbo par- 
tijų pasirižo kiek galėdami! 
kovoti prieš deportavimą, j 

Jie pasiėmė advokatus maž- j 
ne kiekviename mieste, kuri 
užpuolimai buvo, ir mano pa Į 
sinaudoti kiekvienu techniš-! 
kurnu. 

Vyriausio prokuroro pa-' 
dėjėjas GĮarvan, išgirdęs ši-1 
tą, prisakė skubnti rinkti pri 
parodymus, sulig kuriais jis' 
tikisi padaryti' deportavimus 
užtikrintais. 

j 
Nors yra suareštuota maž- 

ne 5,000 asmenų visoj šalyj 
paskutiniame užpuolime ant 

pirmeivių, bet gaudymas jų 
dar vis nepasiliauja. 

New York ir Chicago bu- 
vo svarbiausiais pirmeivių 
veikimo ccntrais. Dar keli' 
šimtai varantų nėra įteikta' 
New Yorke. 

j i 

Iš suareštuotųjų beveik 
3,000 yra laikoma išklausi- 
nėjimams deportavimu' 

1 n- 

to, kad Ellis saloj nėr; 

Vyriausis prokuroras Pal- 
mei* šiandien įteikė ; prašy- 
mą kongresui, kad /jis pa- 
siskubintų tarti apįe jo pa- 

galią valdžiai Įdaryti ką su 

tais piliečiais, kurie užsiima 
radikaliais darpais. Kol kas 
nėra tokio fed|eralio įstaty- 
mo, pagal kįirį federalė 
valdžia galėtų j ką daryti su 

jais. Pštnyčtos ir subatos 
užpuolimuose suimta šimtai 
piliečių, kuriuos federalė 

i valdžia turės pavesti valsti- 
jų valdžioms teisti. 

tos. 

siūlytą sumanymą" keli mė- 

nesiai atgal kuris suteiktų 

NAUJA PIRAMIDA MEK- 
SIKOJE VIRŠIJA DI- 
DŽIAUSIĄ AIGIPTE. 

Mexico Miestas, saus 3 d.! 
(Pavėluota). —: Šiandien] 
cia pranešta apie -iitradimąj 
trečios piramitos Tertihua-į 
cane, kuri vra didesnė už 1 *- 

saulės ir mėnulio piramidas] 
ir viršijanti net a:~ptines., 
Žinovai, tyrinėjusieji užmirš 
tos civilizacijos liekanas ar- 

ti šito miesto, mano, kad 
naujoje piramidoje galima; 
bus surasti liekanos neįkai- 
nojamos vertės toltekų gadi- 
nęs tyrinėjimui. 

GRAIKAI SMARKIAI SU- 
MUŠĖ TURKUS. 

I 
Saloniki, sausio 4 d. —I 

Graikų okupuojančois jie-! 
gos susirėmė su turkų bu-1 
riais arti Udemišė, Mažojoj 
Azijoj. Graikų oficialis pra-j 
nešimas tvirtina, kad turkai; 
turėjo didelius nuostolius. 
Graikai užpuolė turkus sto-' 
\ ėjusius ant dviejų augštu- 
mų arti musių pertraukimo 
linijos ir nuvarę juos paėmė ( 

vieną kanuolę. Dešimts grai- j 
kų kareivių ir vienas aficie- 
ris tapo sužeisti. 

I 

ITALIJA SKOLINS 3 
BILIJONUS 

Paryžius, sausio 5 d. — 

Italija netrukus užtrauks, 
naują 5 nuoš. paskolą, kur?1 

pasieksianti x$3,000,000,000. 

JAPONAI DEPORTUOJA! 
i RUSUS. 

Tokio, gruodžio 10 d. 
(Ass'n Press koresp.). —j 
Policijai, ištyrus rusų veiki- j 
mus Japonijoj, valdžia pri-j 
sake deportuoti maj. gen. j 
Potapovą, kuris buvo rusų j 
misijos palydovu Koroje 
rusų karės laku su japonais 
ir D. Bantolevą buvusį laik- 
raščio leidėją Vladivostoke. 

Latviai sumušė bolševi- 
kus ties Dauguva. 

Vokiečiu Kareiviai Apleido 
Latvija išsiveždami grobini. 

„ATVIAI SUMUŠĖ BOL-; 
ŠEVIKUS TIES 

DAUGUVA. 

Kopenhagen, Danija, 
sausio 5 d. — Šios dienos 
elegramas iš Rygos prane- 
a, kad latviu pralaužė bol- 
evikų frontą ties Dauguva. 
Daug belaisvių ir daug daik 
:ų paimta. 

VOKIEČIU KAREIVIAI j 
APLEIDO LATVIJĄ IŠSI-Į 

VEŽDAMI GROBINI. 

BerUn^, sausio 4 d. — 

Komis^f k6,,: vokiečių val- 
džios prašoma nuvyko Pa- 
baltijon atšaukti von der 
Goltzo kariuomenę, prisipa- 
žino, kad ji negalėjus nieko 
padaryti; su ja vokiečių ka- 
reiviai taip apsiėję, kaip jie 
apsieidavę laike karės. 

Vaciai, latviams pažadėjus 
nieko nedaryti gclžkeliams, 
sutiko palikti savo sukrautus 
šovinius, bet paskui atsisu- 
kę išsprogdino juos. Geleži- 
nė divizija sutiko ištraukti 
sjelžkeliu, o du batalijonai 
išmaršavo pėsti per sieną 
Klaipėdos apskritin. Jie bu- 
vo sutikę neimti savo gro-j 

bio, bet talkininkų kontrolės 
viršininkui pareikalavus pa- 
rodyti, kas yra vagonuose, 
jam pasakė, kad tai ne jo 
dalykas. Talkininkų virši- 
ninkams norint eiti prie va- 

gonų, kareiviai atkišo Į juos 
kulkasvaidžius. Miesto virši- 
ninkai sakė, kad traukinys 
buvo prikrautas priešingai 
sutarčiai ir norėjo; sustabdy- 
si ties kontrolės pifnku, bet 
vokiečių aficieriai nenorėjo 
pervaizdos daryti, teisinda- 
miesi, kad nėra vietos ant 

bėgių. 

Ta' "ininkų šalių komisi- 
ios narys Pabaltmario vals- 
tijoms evakuoti, kuris dabo- 
:o pasi&itinį išsikraustymą 
/oii der Goltzo kareivijos 
Vokietijon, dabar yra Ber- 
ine ir važiuoja Paryžiun iš- 

duoti rapotrą kares tarybai. 

Komisija pirvertė vokie- 
aidžią atšaukti prisaką 

atimantį pilietybės teises 
maištuolirms ir tuomi išris 
jų sugrįžimo klausimą. Ji 
taipgi privertė priimti Ber- 
mondto rusus, pasiremdama 
tuomi, kad vokiečiai jais 
naudojasi ir todėl už juos 
atsako. 

W. D. HAYWOOD STOJO 
TEISMAN. 

Chicago, 111., saus. () d.— 
Vakar W. U. Haywood, I. 
W. W. vadas stojo teis- 
man, ateidamas pas teisėją 
Hugo Pam ir buvo paliuo- 
suotas po ta pačia kaucija, j 
po kuria jis dabar yra liuo-l 
sas. I 

Iš teismo jis tuojaus nu- 

ėjo I. W. W. sėdybon suži- 
noti, kiek yra suareštuotų į 
jo organizacijos narių ir. 
jieškoti kaucijų jų paliuosa-j 
vimui. 

NAKTINĖS MOKYKLOS 
LABAI GELBSTI AME- 

RIKIETINIMUI. 

Los Angeles, Cal., saus 3 
d. — Amerikietinimo per- 
žiūrėtojas Frederic James 
sako, kad 95 nuoš. pasida- 
vusių 1919 m. Amerikos pi- 
lietystėn stoti yra ėję ameri- 
kietinimo klesas Los Ange- 
lese ir kituose apskričio 
miestuos v 

JAPONAI SIUNČIA KA- 
RIUOMENĘ SIBIRAN. 

Honalulu, sausio 5 d. — 

Sulig čia einačio japonu 
dienraščio Nippu Ji ji aptu- 
rėtos kablegramos iš Tokio 
japonai siunčia didelius su- 

stiprinimus irkutskan pagel- 
bon adm. Koleako pajie- 
goms. 

TURKAI RENGIASI SU- 
VIENODINTI KALBĄ. 

Konstantinopolis, sausio 
o d. — Tarp 20,000,000 tur- 
kų, gyvenančių Kaukaze, 
Rusijoj ir vidurinėj Azijoj 
gimė projektas suvienodinti 
kalbą; norima priimti toji 
tarmė, kuri yra vartojama 
Konstantinopoly j. Turkų afi- 
cieriai busią mokytojais. 

SHERWOOD PRAŠO SUV. 
VALST. PADĖTI AIRIJAI 

GAUTI NEPRIKLAU- 
SOMYBĘ. 

YVashington, saus. 5 d. — 

Ohio demokratų atstovas 
Shenvood šiandien reikala- 
vo bute, kad butų atsižvelg- 
ta į Airijos kovą už nepri- 
klausomybę. Jis kalbėjo už 
Masono rezoliuciją užsienio 
santikių komitete, kur buvo 
reikalaujama Airijai savos 

valdžios. 

BUELOW NEPAGEIDAU- 
JAMAS RYME. 

Rymas. — Vokietijos 
princui von Buelow tapo 
pranešta, kad jo ,buvimas 
Ryme nėra pageidaujamas; 
jis keisis Šveicarijon. 

ORAS. 
Chica%oje ir apielinkčjc. 
Šiandien sniegas ar lie- 

tus; taippat gal seredoj; 
šiandien Šilčiau. 

Saulėtekis, 7:19 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:33 vai. vak. 
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KAME LAIMĖJIMAS? 

Ukraina su Vokietija, — tai tvirčiau- si Lenkijos priešai, kurie niekados neduos jai ramumo. Tiesa, Vokietija dabar likosi 
perblokšta ir prispausta, todėl ji negali aktiviškai pasipriešinti "koridoriaus" pra- vedimui, Danzigo užgriebimui (nežiūrint į tai, kad jame gyvena apie 95-97% vokiečių), Silezijos ir Poznaniaus suskaldymui, — 

tečiaus už meto-kito dalykai persimainys, o ji vėl sutvirtės ir tuomet, galbūt, —vėl 
panorės "Atsilyginti". 

Ukrainoje vis nenusistato tvarkos ir 
pastovios valdžios — dabar ją vėl užplu- i do bolševikai. Tečiaus Ukraina atgims—\ ji sujungs krūvon jai priklausančias žemes 
ir stosis Europoje- kaipo g?l;nga valstija, kuriai "neišdrįs" grūmoti "proŠe-panai". Ukrainos žemės plotas, — sulyg pa- skelbimo Ukrainos Draugu iš Washingto- 
no, — apima 330,000 k et v. mylių su 45,- 000,000 gyv. Ukrainos respublika įsteigta 1917 m.; jos sostinė — Kijevas. 

Lenkijos valdžios pasiryžimu yra — 

užvaldyti rytinę Galiciją, kur gyvena virs 
4,003,000 ukrainų (rutėira); mat, lenkai 
nori valdyti ta naftų turtingą sritį ir tuom 
pačiu praplėsti Lenkiją nuo Baltijos iki 
Juodosios jūrės. 

LenKii spauda reikalauja užimti, uk- 
rainų provincijas: Volyniją, Podoliją, Ki- 
jevą, Chtrsoną, Ryt. Galiciją, Baltrusiją 
ir Lietuvą. Tečiaus tai nesąmoninga len- 
kų svajonė, kuri sujungs vfcus jų priešus | 
krūvon, vpac kad tą svajonę ienkai pra-! 
deda vykinti gyveniman su kanuolės ir dur 
tuvo pagalba. Bet jei vokiečiai nesunai- 
kino trijų milijonų lenkų Poznaniuje, arba 
rusai — trijų milijonų lietuvių, tai ar gali; 
20 miljonų lenkų sunaikinti ar ištautinti 
40 milijonų ukrainų ir kitų tautų, kurios 
ineitų i lenkų užgrobiamas žemes. 

Atskirų valstijų istorija rodo, kad tik 
tai ta valstija yra galinga, kurioje yra tik 
viena tauta, t. y., kurioje nėra viešpatau- 
jančios tautos ir pavergtųjų. Jei tokia su- 
dėtinė valstija ir sudaro, tai ji su laiku iš- 
ira, žlungi. 

Lenkija, i kurią ineitų augščiau minė- 
tos tautos, kurios yra griežtai priešingos 
lenkų valdžiai, turėtų nuolat tai vienoje, 
tai kitoje srityje palaikyti karės stovį; nuo 
lat joje siaustų tautiniai-revoliucijiniai 
bruzdėjimai, ir už kelių metų ji turėtų 

subirėti. Tokis dalykų stovis pražūtingai 
atsilieptų ant pačios lenkų tautos. 

Reikia stebėties, kad lenkų politikai 
ir valstijos tvėrėjai nepermato to taip aiš- 
kaus dalyko ir, taip sakant, patįs sau ka- 
sa duobę. 

Jeigu ištiesų, sum indžio j ant mažųjų 
tautų teises, ir paremiant sąįungiečiams, 
Lenkija pasidarytų tokiu sudėtiniu kunu, 
tai tas išeitų ant blogo netik patiems len- 
kams, bet ir sąjungiečiams. Iškilus tarp- 
tautiniui konfliktui, tokia sudėtinė Lenki- 
ja patarnautų sąjungiečiams taip, kaip 
Austro-Vengrija patarnavo Vokietijai šio- 
je karėje. 

Lenkijos ir jos rėmėjų planai yra klai- 
dingi ir priešingi liuosybės ir demokratiz- 
mo principams, todėl jie anksčiau-vėliau 
turės žlugti. Jei pergalėtojai-sąjungiečiai 
"sutvers" tokią Lenkiją, kur bus viešpatau 
jantieji ir pavergtieji, tai tuom pačiu są- 
jungiečiai pasirodys prieš visas pašau1 io 
tautas, kad jie neikiek neprakilnesni už 
tuos, prieš kuriuos jie kovojo, prisidengę 
balta skraiste. 

Jau ir dabar aiškėja, kad sąjungie- 
čianis visai nerupi mažosios tautos ir jų 
paliuosavimas, bet vientik užgrobimas 
svetimų žemių, ingijimas "mandatų", už- 
dėjimas "globos", politinė ir ekonominė 
intekmė ir t. p. 

Tečiaus tokie siekiai prives tas "trium 
fuojančias" valstijas prie katastrofos — 

prie jų puolimo. Sąjungiečiai privalo rim- 
tai su tuom skaityties, jei nori apsisaugo- 
ti nuo puolimo ir galutino pralošimo. 

Dabar užs-oja valstiečių ir darbininkų 
gadynė, kuri remsis ant liuosybės, teisybės 
ir demokratizmo pamatų. 

Šiais laikais daugelis "avanturistų" 
stengiasi parodyti savo ingimtus ir dirb- 
tinus gabumus. Prie jų galima piiskaityti 
ir "garsųjį profesorių", kuris stengiasi "su- 
mušti rekordą" laikraštijoje "gražkalbys- 
tėje". Matyt, teisybėm žodžiai daug prisi- 
dės prie atsiekimo to tikslo.. Dabar, "pro- 
fesorius-redaktorius," besimankštidamas 
"gražkalbystėje". išsireiškia, kad, girdi, 
"dienr. "L." nežinia prieš ką, prieš lietų, 
ar prieš šaltį ėmė lote loti ant kunigų"... 
Bet dar rekordas nesumuštas.... "Dvasinis 
-profesorius" nepaliks nepasižymėjęs. 
Priegtam jis "taikinasi" prie "Draugo" skai 
tytojų psichologijos--jis 'žino-supranta', kad 
"dvasiniai-profesoriška" "grr.žkalbystė" ir 
"logika" suteiks jam "garbę" ir "palaimą" 
"Katalikų Vienybės"'legione.... 

^ * * i- 

Visi, paskatinti "demokratiniais" tai- 
kos sutarties punktais, stengiasi "sudrutin- 
ti" savo poziciją ir "pagerinti" savo rei- 
kalus. — Net prekiautojai mišku ir staty- 
mo m:džiaga nori "užverti" sutartį, sulyg 
kurios prekyba miškų visuose kraštuose 
butų vedama sutartinai. Kol-kas į tą "są- 
ryšį ineina Anglija, Francuzija, Italija 
ir Čecho-Slovakija. 

t- ❖ * 

Abelnai manoma, kad blogiausiai so- 

vietų Rusijoje yra dvasiškiams ir karštiems 
,74 pasekėjams. Vienok, ateinančios žinios 
visai ką kitą skelbia. — Petrogrado pa- 
triarchas Tichonas stovi už pripažinimą so- 
vietinės respublikos ir prieš kišimąsi sve- 

timšalių į Rusijos reikalus. Tiesa, pradžio- 
je bolševikų valdymo jis buvo prakeikęs 
bolševikus. 

| Pastabos- j 1 Išvados. | 
I Denikinas traukiasi visu 
frontu — pranešama iš Lon 
dono ir Kopenhageno nuo 
sausio 2 d. Bolševikai už- 
ima vis naujus miestus ir 
visu smarkumu veržiasi lin 
kui Krymo, Chersono, Ode- 
sos. Sunku pasakyti, kas 
atsitiks su gen. Denikino ka 
riumene. Svarbu tas, kad 
ir Rumunijoje apsireiškia 

j'"kokis tai" bruzdėjimas. 
Gali Denikinas atsidurti 
tarp dviejų ugnių... Bol- 
ševikai skelbia, kad jie da- 
Įbar turi apie 3,000,000 ka- 
Ireivių ir kad jie su Deniki- 
nu kovos iki galo. I 

Bet visgi einama prie už- 
i baigos... Visi laukia tik- 
ros taikos... Visos tautos, 
ypač mažosios, laukia tik- 
ros liuosybės.. .. 

I 
* * * 

4 Brooklyno lietuviai gra- 
žiai ir priderančiai pasvei- 
kino garbingus pasiuntinius 
|iš Lietuvos... Didžiojo Newi 
[Yorko lietuviai buvo apim- 
i ti nepaprastu entuziazmu, 
sulaukę atstovu iš Laisvos- 
Nepriklausomos Lietuvos. 
Gruodžio 22 d. Knapp Man' 
sion salėje buvo parengtai 
iškilminga vakariene. Sve- 
čių iš Brooklyno ir apielin- 
kės dalyvavo virš 200. Lie-[ 
tuvos pasiuntiiiiams pasa- 
kius prakalbas, buvo užra- 
šinėjama Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonai. Bonų nu- 

pirko už suvirs 20,000 dola- 
rių. 

Gruodžio 26' d. Lietuvos 
finansinės Misijos atstovų 
(adv. J. Vileišio, majoro P. 
žadeikio ir kun. J. ŽiUaus) 
prakalbos atsibuvo McCad- 
din salėje, kur buvę susirin- 
kę virš tūkstančio žmonių.— 
Kuomet vakaro vedėjas per 
statė garbius Lietuvos pa- 
siuntinius, tai nuo griaua- 
mingo delnų plojimo drebė- 
jo net salė. Tai Amerikos 
lietuviai atidavė pagarbą sa 

vo Tėvynės atstovams. Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos Bo- 
nu užrašyta už $12,350 
Įdol— 

1 i 
1 Taigi par. tuodu vakaru 
užsirašyta Bonų už suvirs 
32,000 dolarių. 

Priegtam, laike prakalbų1 
buvo surinkta 143 dol. Lie- 
tuvos Šauliams. 

^ 

Žinios Iš Lietuvos 
A 

i 'žsienių atstovybes. 

Sužinojome, kad užsienių ret 

kalu ministeris pro f. A. Volde- 
maras ligšiolaikinį Lietuv os at- 
stovu Londone p. Čepinską yru 
paskyręs padėjėju gr. A. Tiš- 
kevičiaus, kuris yra paskirtas 
atstovu vieton p. Čepinskio. 
Taip pat girdėjome, kad busi- 
mon paisiuntinybėn Lenkuose 

| yra numatomas ar gal jau pa- 
| skirtas atstovu kunigaikštis 
| Razdvila. 

Druska į Lenkiją. 
Iš Kauno vežama druska j 

Lenkija. Šia savaite vėl penki 
vagonai druskos išgabenta. Sa- 
ko, gabena ir cukrų. 

M ilsu iįClskcliai militarizuoti. 
Nuo lapkr. 26 d. Visi gele- 

žinkeliu tarnautojai pasilieka 
Į savo vietoj ir be Krašto Aps. 
Min. sutikimo negali pasišalin 
ii i s tarnystės. įtariamieji pa- 
taikaujant Lietuvos priešams 
bus siunčiami Į belaisvių sto- 

vyklas. Visiems tarnautojams 
ir jų šeimynoms maisto produk 
tų duos Armijos Intendantūra. 
Už visus nusikaltimus tarnau- 

tojai atsakys karo teismo įstar 
tymams. 

I ak'tybčs Taryba. 
Gruodžio 1 d., vėl pradėjo 

posėdžauti Valstybės Taryba. 
Atidengdamas posėdį, V. Tary 
bos pirmininkas baronas Šilin- 
gas pasidžiaugė, atėjusi svar- 

bia žinia: pavyko galutinai lik- 
viduoti Avalovo-Golco avantiu 
rą. Šiame posėdy svarstė dvi 

Ministerių Kabįnetui adresuo- 
tas interpeliaciji: del gelžkelių 
netvarkos,ir del kai kurių atsi- 
tikimų kolčakininkų (bermon- 
tininku) fronte. 

Del gelžkelių netvarkos da- 
vė paaiškinimų Susisiekimo 
vice-ministeris inž. Grinkevi- 
čius. Jis nupasakojo visus gelž- 
kelių vargus: stokoja geru gar 
viežimių ir vagonų. Visi garvc* 
žirniai, kuriuos clabar susisiek. 
Ministerija turi. senos siste- 
mos, dirbti prieš 40 ir daugiau 
metų. Vagonai pasenę. Ateity 
yra vilties gauti garvežimių ir 
vagonų iš Prancūzijos; Ik* to 
koloaikininkai turės kiek palik- 
ti. Daugiausia vargo turėję 
gelžkeliai del kuro stokos. Nora 
Lietuvoje miškų yra, bet gelž- 
keliai labai maža tegauna mal- 
kų. j 

Vienas, kitas tarybininkas 
aštriau pabarė susisiekimo Mi- 

.... i 
nistenja u z tai, kad ten maža 
tvarkos, ir savu laiku ji nesu>| 
geba pasirūpinti sau kuro. Es-j 

!ti atsitikimu, kad net vandens 
i ..... tenka kuone i Vokietiją važiuo- 

ti. Tarnautojų tarpe kartais 
matyti slapto sabotažo. Reikia 
pažymėti, kadi ne \;oias Tary- 
hos narys nepatiekė jų pačių 
surinktų kalbamuoju klausimu 
žinių, kaip tai tikruose parla- 
mentuose daroma. Opera,vo tik 
tai tomis žiniomis, kurias pa- 
tiekė susisiek. Ministerijos at- 
stovas. O juk butų kas pasaky- 
ti apie kai kurių linijų tarnau- 
tojų darbuotę. Nekalbėjo ne 

apie paštą, kuris pas mus skan- 
dališkai btagai dirba ir kuris 
juk vokiškų anglių ir malkų ne- 

reikalingas, bet reikalingas ge- 
ros tvarkos ir tarnautojų disci- 
plinos. 

Apie susiekimą dar žada an- 

tru kart kalbėti. 
Gruodžio 2 d., posėdyje mė- 

ginta svarstyti Dovanoes ūkio 
mokyklos įstatymo sumany- 
mas. Tarybos narys Rozenbau- 
mas pasiūlė jį grąžinti Misiste- 
rių Kabinetui, kadangi iuo 

klausiniu nėra Taryboje žinovų' 
(sic!) Pasiūlymą Taryba pri-' 
ėmė. Tik vėliau kai kurie tary- 
bininkai susugriebė, kad kaip 
pasielgti kiek "nepatogu. Teko 

j posėdį pertraukti. -Tur but, tą 
klausimą dar s vartys J. Z c m, 
v 

Lietuvį; mokytojams. 
| Š. m. gruodžio 27—31 d., 
šaukiamas Kaune Lietuvos mo 

įkytojų sąjungų delegatų suva-j žiavimas Lietuvos mokytojų 
centrinei sąjungai kurti. Die- 
notvarkė ta pati, kuri buvo pa- 
skelbta "Lietuvos" Nr. 217,' 
būtent: 

1. {statų svarstymas ir pri- 
ėmimas. 

2. Organizacinis sąjungosl 
darbas. 

3. Sąjungos organo klaus i- 
nas. 

4. \*aldybos rinkimai. 
5. Sumanymai. 

Delegatų rinkimu taisyklės: 
1 atstovas renkamas nuo 20 

mokytojų; nuo nepilnų 20-tų 
renkamas dar vienas, bet ne 

mažiau, kai)) nu3 10-s žmonių. 
Delegatai tomis pačiomis taisy- 

klėmis renkami ir nuo tų ap- 
I skričių, kur dar sąjungos ncsu- 

| spėjo įsikurti. 
Suvažiavimo pradžia gruo- 

džio 27 d. 5 vai. pa pietų. I 

Atvykusieji suvažiaviman 
delegatai informacijų reikalais 
tesikreipia į sąjungos kuriamą- 
jį biurą, Kaunas, Keistučio g. 
14. 

Manoma parūpinti papigintų 
nakvynių. 

Laikinasis profesinei sqjun- 
ga i kuri i biuras. 

T uri Pasisakyti. 

Kuomet musų broliai jaunuo 
liai, musij tautos žiedai lieja 
kraują, aukoja gyvybę, ginda- 
mi tėvynę ir jos laisvę, kuomet 
šauliu būriai stropiai organi- 
zuojasi ir pradeda musų karžy- 
giams šventame darbe, — visų 
musų pareiga visur kur kariau- 
tojams padėti. Bst blaiviau pa- 
žiurėjus, pamatysime, kad mes 

iš visų pusių apsiausti pinklė- 
mis. 

Žvilgterėkime tik į vieną da- 
lyką. Valstybinių įstaigų tar- 
nautojų tarpe yra daug ne lietu 
vių. Neleisdami tų, kurie loja- 
liai žiuri į musų kuriamąjį dar- 
bą. mes turime atkreipti akįs į 
tuos, kurie tarnaudami valsty- 
binėse įstaigose, turėdami kai— 
kur augštas vietas, žino- 
dami musų paslaptis, pasirodo 
esą musų priešai arba jiems už- 
jaučią. 

Sakysime, Kauno telegrafe, 
šiame jautriame nerve, yra tar- 
nautojų, kurie, kai paėmė Šiau- 
lius kolčakininkai ir lindo to- 
liau į Lietuvą, viešai ima reik- 
šti jiems simpatijų. Panašių rei- m 

šti jiems simpatijų. Panašių ręį/ kia tik truputį atydžiau prisi- \ 
žiurCti. Nejaugi valdžia to ne- 
žino ar neatkreipia į tai akių ? 

Mirtinė kova, vedama fron- 
te, turi atsiliepti visur. Reikia 
visiems tarnautojams pastatyti klausimas ir pareikalauti pasi- 
sakyti: Su mumis ar prieš 
mus? Jau metas tai padaryti, 
nes momentas to reikalauja. 

Kurmh. 
"U." 

AMERIKOS LIETUVIU 
CENTRALIO KOMITETO 
METINIS SUSIRINKIMAS. 

Amerikos Lietuvių Cent- 
ralio Komiteto metinis susi- 
rinkimas bus sausio 19 d., 
1920 m., tai yra trečiame pa 
nedėlyje sausio mėnesyje, 1 
vai. po piet., Centralio Ko- 
miteto raštinėje, kambario 
No. 805, 320 — 5th Ave., New York, N. Y. 

Visi nariai, kurie moka 
per metus nemažiau $6,00 
mokesčių ir turi Centro Pa- 
liudijimą, skaitosi pilnais 
nariais ir yra širdingai kvie- 
čiami j tąjį metinį susirin- 
kimą. Jokių specialių įga- 
liojimų nuo skyrių ar kokių 
organizacijų nereikia. Suj lyg Konstitucijos, susirinki 
mo kvorumui reikia nema- 
žiau 20 narių. 

Am. Liet. Centarlis Ko- 
mitetas, per A. Steponaitis. 

Meksikoje arti Torreono ta- 
po atrastas naujas vaisius, ku 
ris isduada apie 25 nuo*, ge- 
ros tepamos alyvos. 
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(Užbaiga). 
Jeigu dabar patyrinėsime 

kiekvieną medžiagą sky- 
Irium, tai irgi pamatysime jo 
f je sutartiną spalvų paskirs- 
tymą — rasime dailę. 

Tuo žvym, kurį priminiau, j 
yra musų inteligentija,1 
intraukta į bendrą atstaty-j 
mo darbą. 

Jeigu kitos tautos mokėjo 
jomis pasigirti pasauliui, 
tai juo labiau galime.pasi- 
girti mes lietuviai, kadangi j 
buvome tik nematomais ato-j 
ma>s prieš du metu, tuo 
tarpu kad dabar jau mus pa: 
saulis pradėjo atskirti iš 
daugybės milijonų atomu. 

Būdami, tariant, betur- 
čiai, mas tegalime jiems tik, 
dainas sudėti, kad amžiais 

juos šlovintų, lietuvio šir- 
dis, o ne akmens stovyla, 
kurią laikai sunaikina. Čia 
ne tiek svarbu, k;.d nusi- 
lenktų, kas prieš kieno nors 

stovylą, bet kilnu, kad visa 
tauta ir visus moka tinka- 
mai įvertinti-pagerbti, nes ir 
krintąs dangaus kūnelis gra- j žus, gyvyb§ reiškiąs. Daug! 
jų yra, kiekvienas savotiškai; 
vargsta nuo ministerio, stu-j 
dento lig pačiai bakūžėlei,— j 
ir čia tai susipina nepapras-į 
ta harmonija,, kuri visų akis 
nukreipia, visų širdis patrau 
kia jos pasiklausytų. 

Tiesa ii' tai, kad daugu- 
mui tenka vartoti ir parūdi- 
ję, kitiems nedagaląsti kar-, 
dai, bet darbo yra tiek r 

| taip jis įvairus, kacl ners 

kito, bent dabar geresnio 
pavadavimo,— reikia dirbt 
ir dirbama. 

I Pasakiau, rodos, aiškiai, 
kad Lietuvoje visų dirbama, 
bet parodžiau taippat, kaip 
tas darbas ne visiems tėra 
parankus, nes vienus ati- 
traukia nuo pradėtojo dar- 
bo mokyklose prie to visuo- 
menės judėjimo, kuriam 
reikalaujama daugiau ori- 
tyrimo, kitiems — užkrau- 
nama to darbo net perdaug. 
Čia todėl ir reikėtų kiekvie- 
nam rimta,i ir nuošaliai ap- 
skaityti savo spėkas, kad 
jas tinkamai galėtų sunau- 

doti, tėvynėn sugrįžus. | 
Kad Amei.. 

v 
= yra daug 

žmonių prityrusių-specialis- 
tų, to mes neabejojame: vie \ 
nas iš *nokslo pasemtomis j žiniomis, kitas savo kapita- l 

ilu, trečias darbų mokėjimu 
— yra labai reikalingi Lie- 
tuvoje, ir jie visuomet bus įtinkamai patenkinti, — ir 

)jųjj4 vietos dar neužimtos. 
Reikėtų tik jaunimą kiek 
painformuoti, kad jis savo 
darbo staiga nekaitaliotu, 
kad b,aigtų vieną darbą, ku 
rį bus pradėjęs statyti. Mes, 
čionykščiai, šiokiu ar tokiu 
budu įvelti tan visuomenės 
darban, bet, jeigu nebus 

; naujų besimokinančių pa- 
jiegų, tai neilgam galėsime 
tesėti, kadangi Y\ musų jau 
nos inteligencijos patraukti 
karan, kurs n^oka netik Vy- 
tauto Didžiojo kryžių, bet 
ir paprastą —l medini pasta- 
tyti, ne, — mos turime i vis- 
ką pažvelgti rimtai, su visu 
kuo apsiskaityti, kad paskui; 
nerugotų nei (vienas jų. 

| į 
Kad iš Amįerikos lietu- 

; vių laukiama pas mus daug, 
kad ir tas pats jaunimas 
mums šiandieninėje kovoje 
būtinas, tai aišku, bet, mes 
ir laukdami, laukiame tik- 
rai savęs yertų jaunuolių, 
kurių joks vargas ar neda- 
teklius nenustumtų Į skundų 
bei nepasitikėjimų pasakas. 
Kad mes Lietuvoje dar ge- 
rai šiandien gyvename, kad 
didelio trukumo nejaučia- 
me, kad pragyvenimas pas 
mus pigesnis kelis kartus,! 
negu Amerikoje, tą patvir- 
tins visiems tie, kurie laiki- 
nai buvo Lietuvoje. Todėl, 
matant, kaip kitataučiai 
mums tiesia ranką, kaip jų 
žaliasis jaunimas traukia į 
"Amerikiečių legioną Lietu- 
vai", be abejonės, tikimės 
daugiau dar iš savo tarpo— 
lietuvių jaunimo kariume- 
nes eilėse. 

Vargu kas ir mokės 
pateisinti tuos, kurie ir ga- 
lėdami nedalyvautų savo 
krašto apgynime. Įsidėmė- 
ti šiandien butų kiekvie- 
nam pravartu, kad Lietuvą 
dabar sunku bepažinti, nes 
neberasi pas mus ir pėdsa- 
ko 3 rusų, nei ''brolybės" 
(?!) vokiečių. Jau ir kitus 
ištiko žmonijos kerštas, ,'ie 
jau šiandien tai pajuto. I)a 
bar tai pas mus teisingai 
skamba Maironio daina: 

"Eina garsas nuo rube- 
žiaus, žirgą reik balnoti".:.. 
Aš tik pasakyčiau, kad jau 
tūkstantis yra pabalnotų 
žirgų ties Dauguva.... Šau- 
niai plaukia padangėsna jų 
dainos garsai, nes turi jau 
kuo pasidžiaugti netik" prieš 
savo jaunuosius brolius, bet 
ir prieš kitas tautas. 

Kaipgi stebėtinai graži 

mintis, dainiaus supinta 
."anais laikais", iš svajonės 
I vilto gyvu kunu... 
1 Baigdams ta trumpą pa- 
| šnek§9}, aš norėčiau tik 
j vieno, kad Jus suprastumė- 
te balsą, kurin indėjau ke- 
lis posmelius iš Lietuvos pa 
dangės. Jeigu man pavyks 
pasiekti savo buveinę, aš 
dar nekartą Jums duosiu 
progos pasiskaityti apie Lie 

Įtuvą ir tuo metu, kada ją vi 
sokeriopai žudė vokiečių ge 
ležinė okupacija. 

Frašyčiau, kad dainos žo- 
džiai skambėtų Jusų tarpe 
tuo gaivinančiu balsami® 
kur tiek gyvybės davė visai! 
Lietuvai. 1 

Tad — "Eikim pirmyn, 
budindami 

Žmones iš miego visur!.." 
Roma, Italija. J. M-is. 



: PASKOLA LIETUVAI.i 
* ♦ 

Piniginis Lietuvos stovis. 

Nėra kitos šalies Europo- 
je, o gal ir visame pasauly- 
je, kuri butų tokiame* gera- 
me piniginiame stovyje, 
kaip Lietuva. Ir tai ne pasi- 
gyrimas, bet tikras faktas. 
Visos šalįs turi Jaugiau ar 
mažiau skoli' užsienyje, gi 
Lietuva beveik neturi jo- 
kių skolų. 

Negana to. Vokietija Lie- 
tuvai skolinga virš pusės mi 
lijardo markių. Tas yra 
štai kaip. Vokiečiai laiky- 
dami Lietuvą per \ metus iš 
jos gabeno turtus. Ką išga- 
beno, ir,plėšė, tą čia jau ro- 
kuoti negalima, bet daug ir 
apmokėjo pinigai.! sp ;cialiai 
tam padirbtais (taip vadi- 
namomis Oštų markėmis). 
Tokių pimgų Lietu/oje yra 
pas žmones virš 500 mili- 
jonų markių. Apart to, vo- 

kiečiai mokėjo už daiktus ir 
tikromis vokiškomis: markė- 

tois, kurių yra pas Lietuvos 
žmones įvirs 200 miMionų. 
Taigi, Vokietija Lietuvai 
skolinga virš pusės milijar- 
do markių. 

Apart to, Lietuva labai 
turtinga. Svetimtaučiai da 
bar tik stebiasi, kad Lietu- 
vą plėšė vokiečiai, plėšė bol- 
ševikai, plėšia lenkai, o jo- 
je vis yra šiek.-tiek vaigio 
ir c'ar pinigų kursuoja virš 
pusės milijardo markių. 

Bet Lietuvos valdžia tuom 

tarpu pinigu neturi; reikia 
juk viską steigti, reikia at- 
statyti, reikia kariauti su 

lenkais, reikia gelžkeiių ir 
1.1. Tam visam reikia pini- 
gų. Lietuvos įmones taip 
greitai negali tiek mokesčių 
sumokėti, negali nei pasko- 
linti,/ nes Lietuvos dalis lai- 
ko tai kolčakuiinkai tai len 
kai. Dabar reikalauja, kad 
Amerikos lietuviai paskolin- 
tų bent 5 milijonus ^ularių 
Lietuvai. 

Apie pu'kolą. 
Ši paskola paskelbta ant 

5 milijonų dolarių, bet mes 

Lietuvos žmones pradžiu- 
gintume, jei Lietuvos bonų 

^spirktume oent už 10 mili- 
jonų dolarių. Ypač tas len- 
gva, nes Su v. Valstijų bond- 
sus galime mainyti ant sie- 
tuvos bonų. Gi pas lietu- 
vius dabar yra mažiausiai 
už 40 milijonų bondsų. Tik 
išmainykime. 

Prie to dar ir grynas pi- 
nigiukas išskaitliavimas. 
Amerikos bondsai neša 3 
iki 4$4 nuošimčių, o čia juk 
kiekvienas gaus 5-tą nuo- 

šimtį. 
v 

Gvarancija. 
Ši pasl.ola yra nutarta 

Lietuvos laikinosios val- 
džios, tai yra Lietuvos Vals- 
tybės Tarybos, M misterių 
Kabineto ir Lietuvos Prezi- 
dento patvirtinta. Gvaran- 
tuojama visu Lietuvos turtu. 
Ši paskola bus už 15 metų 
pilnai atmokėta, o iki tam 
laikui kiekvienas bono navi- 
ninkas už kiekvieną šimtą 
gaus po 5 dolarius nuošim- 
čio, kur jis nei butų — Lie- 
tuvoje ar Amerikoje. Lietu- 
voje gaus auksinais sulyg 

-• tos dienos kurso, Amerikoje 
dolariais. 

Kiti gal pasakyti, kad Lie 
tuva dar nepripažinta, kad 

gali Lietuva pakliūti kitatau 
eių globon ir kurie nepripa- 
žins tą paskolą. Tokiu bu- 
du paskola dingti r Bet taip 

jokiu budu negali buti ir ne 

gali atsitikti. Žinote gerai, 
kad Alijantai Lietuvos val- 
džią pripažino, (nekurios 
valstybes jau pačią Lietuvą 
pripažino), tai gi ta 1 aidžia 
ir gali daryti sutartis, už- 
traukti paskolas ir tam pana 
šiai. Jei Lietuva ir butų pa 
vesta kieno nors globon 
(bet to niekad neatsitiks. 
Niekados!), tai butų paves- 
ta ir Lietuvos turtai su Lie- 
tuvos skolomis. Ir vyriau 
sia Taikos Taryba besiderė- 
dama su kolčakininkais bei 
Vokietija tą viešai užreiškė. 
Kas su Lietuva nei butų, 
skola niekados nežus. Su- 
praskite, kad net Rusijos bol 
ševikai, o ir tie jau pripaži- 
no senas Rusijos skolas ir 
jas apmokės. Ką jau ir be- 
kalbėti apie kitokias val- 
džias, o ypač kad visas pa- 
saulis sulyg taikos konferen 
įcijos tas skolas priverčia pri 
pažinti. 

^Suv. Valstijų Bondsų verte. 
čia atkreipiame visų aty- 

da į tai, kad nekurie Suv. 
Valstijų bondsai šiandien 
ant biržos parsidavinėja pi- 
giau. Sakysime trečios Liber 
ty Paskolos bondsus galima 
gauti pirkti už 92 dclariu už 
šimtą. Todėl parduodant 
tokius bondsus pasidalytų di 
delis nedateklius. Todėl 

| štai kokia taisyklė nustaty- 
ta, kad padengti tą neda- 
iteklių. 

a) Visi, kurie už Lietuvos1 
bonus duos Suvienytų V^ls 
tijų tuos Liberty Bondsus. 
kurie šiandien ant biržos 
parsidavinėja įrėžiau negi" 
po 95 dolarius už šimtą, jie 
vis vien gaus pilnos vertė? 
Lietuvos boną, tik tokio bc 
no bus kanseliuotas dviejv 
metų procentas. Arba kitai 
žodžias kalbant, tokio bo 
no savininkas negaus pei 

! pirmutiniu du metų nuošim 
' Čio. Tokiu budu palaiky 
mas nuošimčio kaip tik pa- 
dengs tą trukumą. 

b) Kurie gi duos tų Li 
berty Paskolų bonclsus, ! u 
rie šiandien ant biržos par 
sidavįnėja pigiau negu pc 
$100.00 už šimtą tie gaut 
Lietuvos bonus su kanse- 
liuotu procentiniu kuponu 
vienų metų, tai yra bus už- 
laikytas vienų metų nuošim- 
tis. 

P as kolos rinkimo tvarka. 
Paskolą renkant būtinai 

reikia prisilaikyti sekančių 
taisyklių: 

1) Kiekvienoje kolonijoje 
susidaro viena bendra vi- 
siems lietuviams paskolos 
stotis. 

2) stotis susideda iš komi- 
teto. Komitetai) *\„inarbent 
po vieną atstovą nuo kiek- 
vienos kolonijoje esančios 
organizacijos, kokia ji nei 

i butų. (Nuo skaitlingesnių 
j nariais gali ineiti po dau- 
giau atstovų). 

3) Tie atstovai iš savo tai* 

po išranka stoties valdybą: 
pirmininką, sekretorių ir iž- 
dininką. Ypač turi buti 

i darbšti ir visų patenkinta 
valdyba. Iždininkas užsi- 
stato kauciją. 

i 4) Stoties nariai su prita- 
'rimu iždininko nuskiria ne- 

apribuotą skaitlių bonų par 
davėjų. Už bon\ pardavė- 
jų teisingumą atsako iždi- 
ninkas ir visas stoties komi- 
tetas. (Skiriant bonų rin- 

jkėjua reikia atsižvelgt, kad 
i jie butų teisingi žmones). 

Stoties pirmininko pareigos. 
StoKes pirmininkas veda 

stoties komiteto susirinki- 
mus, pildo tų susirinkimų 
nutarimus, veda visą propa- 
gandą bonų pardavinėjime, 
rengia prakalbas, apdeda 
(su pritarimu viso komite- 
to) lietuvius, kiek kuris pri 
valo išpirkti bonų. Jis iš- 
klauso skundus, kontroliuo- 
ja visą stoties darbą. 

Stoties sekretorius. 
Stoties sekretorius veda 

protokolų knygas, daro vi- 
sus susinėsimus su centru 
nepiniginiuose reikaluose, į kartu su pirmininku paski-; 
ria, kiek kuris lietuvis turi 
pirkti bonų. 

i Stoties sekretorius taippat 
veda stoties lėšų knygas, už- 
laiko bilas, kurios pasidaro 
stoties lėšomis. Ant jo ran- 

kų yra stoties lėšų fondas. 
I Susitvėrus stočiai, parei- 
kalaujama iš centro tiek sub 
skripcijos knygučių, kiek 
mano esant reikalinga. 

Stoties iždininkas. 
1) Stoties iždininkas pir- 

miausiai subskripeijų rinkė- 
jams išdalina subskripci- 
| jines knygutes, ir jų Nr. už- 
sirašo sau į tam tikrą kny- 
g*l- 

2) Kuomet paskolos rin- 
kėjai surenka kiek pinigų 
paskolai, stoties iždininkas 
iš rinkėjų priimdamas pini- 
gus ar Suv., Valstijų bond- 
sus sau nusiplėšia duplika- 
tus ir kartu pasirašo į rin- 
kėjo knygytę "stubsus", 
ikad jis tę ir to duplikatą 
ir pinigus priėmė. 

3) Stoties iždininkas \i- 
;us duplikatus susirašo sau 

■Į dieninę piniginę knygą 
(Day Book) ir nerečiau 
:aip vieną kartą i savaitę 
/isus surinktus pinigus, Suv. 

[ /aistijų bondsus iki vienam 
I centui pasiunčia centran. 

4) Iždininkas pasiunčia 
2entran ir tuos subskripci- 
jos lakštelius bei duplika- 
tus, kurie per kokią nors 

daidą ..liekasi pagadinti.! 
Ant tokių duplikatų stoties 
ždininkas skersai užrašo 
iodj:— "pagadintas". 

5) Iždininkas susirašinė- 
damas į savo dienines pini- 
gines knygas visus pasko- 
lą užsirašančius priešakyje 
(knygoje) stato eilės Nr. 
pradedant nuo 1 ir taip to- 
liau. 

G) ant kiekvieno dupliki* 
,to stoties iždininkas parašo 
apačioje paliktoje duplika- 
to vietoje savo dieninių kny 
gų Nr. (žiūrėk p. 5). 

Taigi ties stoties iždinin- 
ko N. pastatoma ženklas; 
"II mokestis" ar "III mokes- 
tis," jei ėmėjas bono antrą 
ar trečią dalį mokesties įne- 
ša už boną. 

7) prie kiekvieno siunti- 
nio prideda trumpą laiškelį, 
kuriame pažymi sekančius 
dalykus:— 

a) Kiek prisiunčia dup- 
likatų ir pradedant nuo ko- 
kio savo dieninių knygų Nr. 
ir baigiant kokiu Nr. 

b) Kiek prisiunčia čekių 
ir ant kokios sumos. 

c) Kiek prisiunčia "mo- 
ney orderių'" ir ant kokios 
sumos. 

d) Kiek prisiunčia Suv. 
Valstijų bondsų 1-mos pa- 
skolos. 

i e) Kiek pir&iunčia Suv. 
Valstijų bondsų 2-ros pasko 
los ir t.t. 

f) Ant-galo už kokią' su- 
ma prisiunčia brangiu po- 

pierų kartu. 
8) Duplikatus, "mor.ey 

orderius" ir čekius bei Suv. 
Valstijų bondsus centran 
siunčia registruotuose laiš- 
kuose. 

8) Išdalina užsirašiusiems 
atėjusias iš centro kvitas, o 

I paskiau bonus. Išdalinant 
j bonus paima parašą, kad 
bonų savininkai juos pri- 
ėmė. 

Subskripcijos rinkėjai. 
1) Subskripcijos rinkėjus 

nuskina stoties iždininkas 
su pritarimu pirmininko ir 
viso komiteto. 

2) Gavęs subskripcijos 
knygutę iš iždininko, priimi- 
nėja subskripciją. Pirmiau- 
siai išpildo "stubsą", paskui 

| duplikatą ir aubabijicijos 
lakštelį. Kraštutinį lakšte- 
lį, tai yra subskripcijos kor- 
telę išpildęs ir pasirašęs ati- 
duoda žmogui. 

3) Kartą į savaitę (būti- 
nai) visus surinktus pinigus, 
bondsus pristato stoties iž- 
dininkui. Stoties iždininkas 
perkontroliuoja' subskripci- 
jos knygelę, nusiplėšia sau 

duplikatus ir pasirašo ant 
"stubsų". Pasirašymas iž- 
dininko reiškia, kad jis ir 
pinigus ir duplikatą priėmė. 

4) Kuomet išpildo vieną 
knygutę, ją sugrąžina sto- 
ties iždininkui ir gauna nau- 

ją. Arba jei likviduojama 
darbas, sugrąžina neišpildy 
tą ar dalinai išpildytą kny- 
gutę. 

Kaip stočių iždininkai veda savo dienines knygas. 
Pavyzdis, kaip vesti knygas. 

j N| Data J 
j | i 
i i ' 
j x ! Sau ao 5 j 

i I i 
M. J 

i j 2 Į Sausio 61 

I i 3 Sausio 6 

J 
j Sausio 7 

\l 
j j 4 Sausio 8 

Nuo ko ir per kę ( 
Kiek j Pas. j Į 

kokiomis brangionsis popieromis Į Viso | Centran 
__ į | I 1 

Jonas Krakaitis, 45 Jackson Str. į 
per rinkėją Lukošaitj $45000 pi- { 
niga.is ir $50.00 trečios S. V. pa- I I 1 skolos bondsti [500 jc.o Ona Jokšienė, 3 Main 6t., per Ig- | 
natavičiu 3 Su v. V. paskolos $50 | | 
ir V S. V- pask $100. ji-ojoo į | 
Rinkėjas J. Kasaitis pagadino j | 1 ! 
saibskripcijos lakštų. N 1325 j j 
Pasiųsta centran viso labo j Į 650! 00 Į 

11,11 
Vincas Jovaiša, 3 Van Buren str- | J 
per P. Jonaitį pinigais $650 ir S. j Į 
V. Ji pask- bondsų $*50.00 1®°° , I 

Šiaip yra vedamos dieni- 
nės iždininko knygos. Kaip 
matote, iždininkas intrau- 
kia kiekvieną duplik^tą į 
tas savo knygas. Savo nu- 
merį paeiliui varo tolyn, ir 
tą patį numerį jis užrašo 
ant duplikato, apačioje. 

Į šitą knygą rašomi tik 
užsirašiusieji ant paskolos. 
Praėjus kiek laiko, (neil- 
giau savaitės) visi pinigai 
kartu su duplikatais pasiun 
eiami centran iki paskuti- 
niam centrui. Visa suma 

pasiuntimo intraukiama ant 
roje rubrikoje, kuri pažymi 
ma kaipo rubrika "Pasiųsta 
centran". 

Reikia tik daboti Nr. Jei-1, 
gu įvyktų kokia klaui, tai 
sulyg jų lengva ją surasti ir 
atitaisyti. Prie to stoties iž- 
dininkui lengva tvarkiai 
vesti tvarką, o ir sulyg NN 
eilės centrui lengva kontro- 
liuoti visą paskolos bėgį. 

Pastebime, kad ties pažy- 
mėjimu, kuomet pinigai pa- 
siunčiami centran nereikia 
dėti jokio Paskui gi 
pradėti ne nuo N 1 išnaujo, 
bet tęsti NN tol;*n, kaip pa- 
rodyta knygos vedimo pa- 
vyzdyje. 

Generalės taisyklės. 
1) Stoties iždininko kny- 

gas laikas nuo laiko peržiū- 
ri stoties pirmininkas su se 

kretorium, arba tam tikra 
komisija. I 

2) Nei iždininkas, nei^ub- 
skripcijos rinkėjai neturi jo 
kios teisės priiminėtu Suv. į 
Valstijų Liberty bondsus, ku 
rių kuponai nuošimčiais iš 
kalno nukarpyti. Tokie 
bondsai turi mažą vertę. 

3) Likviduojant stotis vi- 
sos iždininku dieninės (Day 
books) knygos /uri buti pri- 
siųstos centrarf, taip lygiai, 
kaip ir visos/ išpildytos ar 

neišpildytos subskripcijos 
knygutės. j1 

4) Kaolink stočių iždinin 
kų kaucijų ufsistatymo, Cent 
ras išeiuntiifys specialius pa 

davadijimusį 
•5) Centni; padarys stoti- 

mis (apartTstočių Kolonijo- 
je) ii laikraščių išleistuves, 

bankas, klebonas kurie tik 
panorės platinti Lietuvos 
paskolą. Vieno!" visi turi bū- 
tinai pirsilaikyti viršui nuro- 

dyti} taisyklių be jokio išė- 
mimo. 

6) Iždininkai kolonijų 
stočių, ar bankieriai bei 
centralių organizacijų valdy 
bos, apsiėmę platinti pasko- 
lą ir gavę subskripcijos kny- 
gytes būtinai kas savaitę tu 
ri išsiųsti pinigus centran 
iki paskutiniam centui. Jei 
gu gi nebūtų užrašyta nei 
vieno paskolos ėmėjo, tuo- 
met turi apie tai raportuo- 

ti ęentjm Si toyklė yra 
tam, kad stotyse nesusi- 
rinktų daug pinigų ir kad 
centras lengvai galėtų sek- 
ti bėgį subskripcijos ir kad 
reikia greitai pinigus siųs- 
ti Lietuvon. j 

7) Ant piniginių sąskaitų 
nerašyti nieko, apart pinigų. 
Visokie reikalai turi buti ra- 

šomi paskirai. 
8) Visi "Money Orderiai" 

ar čekiai išrašomi:—• 
Lithuanian Financial 

Mission 
General Poat Office, 

Box 252, New York, N. Y. 
Liet. Finansinė Misija 

Amerikon: 
J. Vileišis, 

F. Žadeikia, 
Kun. J, Žiliu*. 

IŠ L. LAISVĖS PASKOLOS 
r" 'NTRO RASTINES. 

Dabar visur kolonijose 
tveriąs L. Paskolos Bonų 
pardavinėjimui Komitetai. 
Kur tik susitveria tokis ko- 
mitetas, kur tik tokio komi- 
teto arba stoties iždininkas 
pastatytas po kaucija, tuo- 
jaus prašome pranešti L. 
Paskolos raštinėn tokios sto 
ties sąstatą ir kiek reikia 
prisiųsti kvitų knygelių. 

Kartu su knygutėmis bus 
išsiuntinėjami ir ženkleliai. 
Ženklelių bus siunčiama ne- 

daugiau, kiek siunčiama kvi 
tų. Ženkleliai negali buti 
duodami neužsirašiusiems 
Lietuvos Bono. 

Visokiuose reikaluose vi- 
suomet klauskite Cer\tro 
Raštinės informacijų^ 
Lietuvos Paskolos Raštinė. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

NEWARK,' N. J. 
Gruodžio 28 d. Lietuvos 

Bonų pardavimui komitetas 
parengė prakalbas ir vaka- 
rienę priėmimui svečių iš 
Lietuvos, 3-čią vai. po pietų. 

Kalbėjo Finansų Misijos na riai: p. Vileišis, kun. J. Ži- 
lius ir kai Majoras Žadei- 
kis. Kalbėtojai plačiai aiš- 
kino Lietuvos dabartinį pa- dėjimą ir nurodė reikalin- 
gumą greitą paskolą užtrauk 
ti tarp amerikiečių, kad iš-, 
gelbėjus Lietuvą nuo finan- 
sinio krizio. 

Bonų parduota už $13.- 
000. 

Newarkas pažadėjo iš- 
pirkti L. L. Bonų už $100,- 000.00. 

7-tą vai. vakare, viename 
iš puikiausių Newark,o vieš- 
bučių Robert Theatre Hotel 
buvo vakarienė; dalyvavo 
įžymesni vietos ir ?.pielin- 
kių veikėjai. 

Po vakarieniei pasidalin- 
ta įspūdžiais, gražiomis 
prakalbėlėmis. Vakaras už 
sibaigė vėlai naktį. Lietu- 
vos svečiai pad?.rė malonų 
įspūdį į newarkiečius. Lai 
gyvuoja Lietuvos atstovai! 
Lai gyvuoja L. L. Paskola! 
Visi į darbą. 

Korespondentas* 

VALPARAISO, IND. 

Padėkos žodis p. A. 
01szew8kiui. 

Gruodžio 26 d., 1919 m., 
L. M. L. Draugijos laikyta- 
me susirinkime, išreiškė 
širdingą ačių p. A 01- 
szewskiui už paaukauta' kny 
gą "Tikėjimų Istorija" Lie- 
tuvių Moksleivių L. Kny- 
gynui. — J. Alsys, 

L. M. L. D. Knygius. 
E. CHICAGO, IND. 
Gruodžio 28 d. S. L. A. 

89 kp. surengė teatrą. Bu- 
vo statoma scenoje "Dėdė 
Atvažiavo." Lošėjai nudavė 
neblogiausiai. Publikos bu- 
vo susirinkusi pilna svetai- 
nė. Po teatrui bu\o šokiai. 

Darbai eina neblogiau- 
siai; jau streikieriai grįšią 
į savo darbą. Trūksta amat 
ninku. Algos nėra pakeltos, 
o pragyvenimas brangus. 

J. Kudirka. 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! TUOJ 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLLRIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKfiTI S IR PUSĘ PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietu viii Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba, priėmė se 
kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 
$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ani Sl/2 nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes j 
Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

le igu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvoj Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

La i. gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas — 
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Vietines Žinios 
J u-j*. U * ( 

BRIDGEPORT. 

Draugyste Apveizdos Die- 
vo laike savo susirinkimą 
gruodžio 28 d. 1919 m. Ap- I aibė jus tulus draugijos rei- 
kalus, buvo skaitomas pri- 
siųstas Lietuvos Laisves i 
Varpo Komiteto laiškas su 
ištraukomis p. B. K. Balučio 
kablegramo (Lietuvos at- 
stovybės Paryžiuje), kuris 
šaukia visus j kovą už Lie- 
tuvos Laisvę. Po pers!*aity-l 
mo laiško visi vienbalsiai nu 
tarė jį priimti. Buvo duotas 
įnešimas, kad parinkus au- 

kų tarpe narių ir kad su-į 
rinktos aukos butų priduo-l 
tos L. L. Varpo Komitetui 
su patarimu, kad prie pir- 
mos progos aukos butų pa- 
siųstos Lietuvon per Lietu- 
vos atstovybę Paryžiuje. 

Nariai visi su tuom suti- 
ko. 

Aukauju sekančiai: 
J. Palionis $5.00 

St. Gonchauskas .. 4.00 
A. Chiainoška .... 2.00 
Po $1.00 — K. Radzevi- 

ee, K. J. Girkontas, And. 
Kerulis, P. Pocevicia, K. Ga 
ruckas, A. Radauskas, J. Va 
siliauskas, K. Pigenas, M. 
Ai-tišauskas, M. Blažis ir M. 
Švaranavičia. , 

Smulkiu aukų surink- 
ta 3.00 

Viso $25.00 
Aukos priduotos L. L. 

Varpo Komitetui, Sausio 1, 
1920 m. 

Girdėjęs. 

CICERO, ILL 

Gruodžio 28 d. atsibuvo 
priešmetinis Draugystės L. 
Tvirtybė susirinkimas. Pir- 
miausiai pirmininkas pra- 
nešė apie pasimirimą musų 
nario Pr. SkirduLo; pomir- 
tinė išmokėta jo moteriai. 
Liko nutąrta pirkti vieną 

VYRIŠKU DRABUŽIŲ BArfGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užpanedinima8 gvai intuotaa 
Vyrų Ir vaikinų sluati ir ovorkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku. vėliausių stalių ir konservątyrišky modelių $20.00 iki 445.00. 
Vyrų Ir jaunų vaikinu siutai ir overkotai nuo $75 00 illi $28.50. VyriSkos kelines &3.00 ir ąugččiau. Vaiku siutai nuo $5.00 ir angšCiat- Pirkite sau overkotus dabar, kol žirmos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siūty ir ovorkotų nuo $8.50 ir augščlau FuAJ dress, tuxedo, f takai ir t.p. nuo $10.00 ir augšėiau. 
Krautuve atdara kas vakaru iki 9. Nedėliomis iki 6 vaL po pietų. Subatornis iki 10 balandai vakaro.'nsteigta 1302 

S. GORDON 
I 1415 SO. HALSTED STREFt 

1.1BEKTY 13C)I )S 
Mes perkamo Pcrg?lės Bondua pilna parašytąja A CU 
verte, ir Lajavės Bondua pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i j G SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—C 

.„,,„,,^1? Ut&ralnkaJs, Ketvergal. "'5 MII»WAŲKEE AVE. 
ir Subatnmia 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
AMT KURU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS POPIERIO 

1 Specialiai: Maleva malevojimui stubn iš vidaus, po $1.50 už galonu 
CARR BROS. WRECK1NG CO. 

v 3003—3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

JAU T U R J M E 

✓ JK&, 

Lietuvos 
V 

Zemlapiu 
KIEKVIENAS PRIVALC ĮSIGYTI 

NAUJĄ. LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŽEMLAPĮ. 
KAINA TIK $1.00. 

UŽSISAKYKITE VISI. 

LIETUVA, 
63253 S. MORGAN ST., i 

CHICAGO, ILL- 

įžėrą L. .B-vės svetainės stat. 
Cicero, 111. Išrinkta tris de- 

ilegatai į draugijų sąryši; 
'nutarta suteikti po dolarį 
mėnesyj Vaikų Dieninei 
Priegl. (tris delegatai) į Chi 
cagos L. Tarybą išrinktas 
naujas K. P. Deveikis vieton 
A. Kiseliaus. Paskirta $10.00 
L. R. Kr., perduodant L. G. 
D. fi sk. 

Valdybą 1920 metams su- 

Į darys: 
K. Miklošius, pirm.; B. 

Jnnsonas, pag.; K. P. De- 

veikis, nut. rašt.; A. Milius, 
iždo rast.; S. Zvibas, ižd. 

Draugija laiko susirinki- 
mus paskutini mėnesio ne- 

dėldienj, 2 vai. po pietų, 
Zviibo svet. —. 1347 S. 50 
Ave. 

K. P. D. 

M IR GOS BENDROVIŲ 
Telpuseam Ijetuvos N. 208 

Nereikalingas J. J. 1 lertmono-j 
\viczs u? sipuldinejimas Ant vc-i 

tinęs, Mirgos Bendroves ir jos 
Yaldibos. cia, jis priligina Mir- 

gos Bendravęs valdiba prij Ka- 

tinu. Sakidainas ko katina dan- 

gaus Glostie! to is vodega dan- 
gau pošia. Tay šis faktas Indi- 

ja. kad J J Hertmanavviczs Im- 

damas Minėtos Bendroves Sek- 
ratorium. Glostė visa valdeba. 
(Del savo labo) C) kada valdi 
be J J Hertmanovviczs Glosti- 
ihas atsiljoda. ir valdiba i n i o 

uz maniteis dalikais jam nepri- 
tarė. Tay J J 1 lertmanovvicz 
M/^tie viską, ir R;zignavo is 

Sekretoristis. s^kidamas kad 
aš su jumis kitaip pasielgsiu. 
Ma t it kad nesurasdamas bud > 

pasielkti kitaip. Tay par Laik 
rašte Katinas iš vadino. 
Tulaus J J Hertmanovviczs pac 
saVe Aukština sa.kidamas ka<l 

jis ases tiek dauk gero prida- 
ręs del Leluviu ant ( Hrigpai- 
t .) O daugausi člcl Mirgos 
Bendroves. Tcisibe J. J. 1 lert- 
manovvicz su organizavo Mene 
ta Bendrove ir gavo už savo 

d'irl>o gero at liginimą, bet t? 

visai Nepaminc. 
Tam pačiam Letuvos No. J I 
llertmanovvicz Šakio, kad j 

Mirgos Bendroves vakliba 
yra ne prilankė kas link par- 
davimo namo del Letuviskiu 
Draugiju, (cia jau visa nu- 

klista) Xies paskutinam valdi- 
bos. susirenkime Tas klausi- 
mas buvo pa (lotas, ir valdiba 
vcn balsey nu balsavo, kad del 

Draugiju par dadant namo. 

Galima butu pardotc už ma- 

ži sne kaino. Negiu parduodant 
del kokio zidelio ar seip sve- 

| timtaucio. 
patartina butu Draugijomis ar 

jįi at stovomis norentiji dazi- 
n<)L kas link pirkimo Mirgos 
Bendroves namo. Meldžiu 
k rėpti s prij V aidi bos zemau pa 
dotou a n trasiu 

2252. S Halstefd St. (2) ant 

antriu lubiu 
Valdiba. 

prezidintas Jonas Wiczius 
sekratorius Yuazapas Raciu- 

nas 

Direktorius A>*am Tubis 
Direktorius Anton M. Mes- 

kauskis 
Nuo-teL" Red. Rašyba augs 

čiau paduoto rasinio sutinka 
su "originalu". 

ŠELPKIME SAVO BRO- 
LIUS IR SESERIS... 

Mes visi žinome, kokį pra- 
kilnų darbą atlieka Raudonasis 

i Kryžius karės lauke. Mes 
I taipgi žinome, kokią rolę 

1 .šia karėje mielaširdin- 
gasioš seselės arba slau- 

j ges. kurios sumažina sopulius, 
raminr nuliudusius ir apsau- 
goja/ žmonių gyvastis..:. Tą 

, viską atlieka R. K. gailestingo- 
j sios seselės karės metų ir, aV)el- 

na i, siaučiant litrai' ir nchiiniei 

|— jos ru])inasi suteikti pirma 
i pagalbą visiems -— be skirtu- 
mo pažiūrų ir Įsitikinimų. 

Mes visi ;v.'nonio, kad Lietu 
va per penkis metus bii\v> ka- 
res lauku; mes žinome, kad pa- 
skutiniais metais lietuvių tau- 

ta buvo priversta ginties nuo 

nuožmių priešų-užpuolikų. 
Lietuvos kaud masis Kryžius 
— su gailestingosioms sese 

lėmis — atliko neapsakomai 
didelį darbą. 

Šaukiasi Į mus pagalbos Lie- 
tuvos kareiviai, šaukiasi Lietu 
vos valdžia, pagaliaus, šaukia- 
si visi musų vientaučiai ir gai- 
lestingosios seselės ir laukia su 

ašaromis akyse, kuomet Ame- 
rikos lietuviai išties jiems mic- 

laširdystes ir pagalb s ranką. 
Taigi, garbus lietuviai ir lie- 

tuvaitės Amerikoje, stokim vi- 
si kai vienas i Lietuvai Gelbėti 

Draugiją, nes ji yra vieninte- 
le, kuri teikiu pagalbą Lietu- 
vos Raudonajam Kryžiui. Tik- 
tai per ja mes galime greičiau- 
siai ir patogiausiai suteikti pa- 
galba Lietuvos Raudona iam O i* 

[Kryžiui, Juk L.(i.D. prisiun- 
tė Lietuvon bėgyje šešiu mėne- 
siui,600 (V ilariu ir daug cira- 
d'užiu. (ial ir kitos Įstag- >s darė 
ką galėjo, teiviaus ruejstenge 
atlikti to, 1ca atliko L. (j. Drau 
gija. 

Taigi musu draugijoms ir 
kliubams ])rieinainiausis būdas 
suteikimui Lietuvai pagaibos 
yra teikimus aukų L. R. K., 
])cr Lietuvai Gelbėti Draugi- 
ją, kuri greitai pasiunčiu pini- 
gus Lietuv n. L. (i. 1)., siun- 
čia pinigus L. R. Kryžiui, va- 

dovaudamasi tiktai žmonišku- 
mo {r gailestingumo jausmais, 
o ne partijiniais ar sroviniais. 
Todėl musu priedermė yra 
gerbti ir remti tą prakilnią 
draugiją. 

l»r iliai ir seseris; musu prie 
derme yra įsud'aryti greitu lai- 
ku dar 5,000 dolarių del L. R. 
Kryžiams taigi turi sukrus- 
ti visi draugija kyriai. kitos 
draugijos ir kliubai, o taip- 
gi pavieniai gielru n 

rų lietuviai. Neškime, metines 
savo mokestis \Aukaukinic Lie- 
tuvos Raudonajam Kryčiui, 
kuris šelpia ir prižiūri nelai- 
mėj esančius musu brolius ir 

seseris!.... 
M. K. tilis. 

CHICAGOS LIETUVIU 
TARYBA. 

šiomis dienomis aptei- 
kiau Lietuvos pašto ženkle- 
lių (štampų), kurie bus pa- 
dėti išpardavinėjimui se- 
kančiame susirinkime visų 
Tarybos narių, pėtnyčioje, 
sausio 9 d; J. P. Evaldas. 
Chicagos Liet. Taryb. Sekr. 

Brighton Park. 
L. G. D. R. K. 4 skyriaus 

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sausia 6 d. 7:30 vai. va 

kare, p. Bučinskio salėje— 
4535 S. Rockwell St. Gerbia 
mieji, nariai ir rėmėjai, ma- 
lonėkite būtinai atsilankyti 
ir daugiau su savimi atsi- 
vesti, nes yra apsvarstymui 
daug"svarbių reikalų. Taip- 
gi reikės pasirūpinti valdy- Įbą—920 metams.' Valdyba. 

■ 

Bridgeportiepių atydai. 
SusiMįenijimas Amerikos 

Lietuvių Kareivių 3 kp. la- 
vinimosi formacijos atsibus 
utarninke sausio 6 d., 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parap. 
svet. Kviečiame visus ka- 
reivius, tapigį ir ne-karei- 
vius aut šio stmarkaus ka- 
reivių darbo. 

Norintieji platesnių žinių 
arba įstoti į organizaciją: 
yra prašomi atsilankyti. 

Valdyba. , 

"Birutes" pranešimas 
"Biruteš" vienų vyrų re- 

peticija įvyks utarninke, 
sausio 6 d. Mark White 
Sąuare mažojoj svetainėj. 
Pradėsim mokinties "Pagi- 
rėlius". Malonėkite susirink 
ti visi 8 vai vak. 

Kviečia Valdyba. 

Susivien. Lietuvių Karei- 
vių Amer. 7 kuopa iš West 
Side laikys mėnesinį susirin- 
kimą sausio 6 d., 7:30 -vai. 
vak. P. Jauksčio svetainėj— 
2158 W. 23rd St. Kviečia- 
me atsilankyti visus narius 
ir ne-kareivius į šį susirinki- 
mą; apsvarstymui yra daug 
svarbių reikalų. 

Valdyba. 

i 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. 

* Kosulys ( 
yra tai vienus syinptomas, kurg pa- ^ » prastai draugauja persalimams,^ grl- H 
pal ir tokiems nesmagumumi, kurie 

n užgauna kvėpavimo triubeles. Toki- K 
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmarina uždegimą, bet kartu H 

_ sulaiko iritacljn ir kosuli. Kasi, kad 
B nėra ineko goresnio u2 ■ 
•s t 

* cievera s 
* Balsam l 

»i* |or LungS n 
(Severo,BAlaamoPl&u£i&roil kuri, yra ® 

jf gerai žinomas nuo 18*1 metu. kaipo B 
viena* patektningiaualu vaistu nuo 

įj| perfalimo. užkimimo ir kosulio, ypa- ■ 
tyngai Jeigu kosulys pneitia nuo kvė- į pavimo triuballu uždegimo, ilprležas- ■ 
ties spazmodl?ko smaugulio arba In- 

ga fluenzos. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. taksu, įs 
arba 50 ct. ir 3 ct. taksu. Parsiduoda 

j| visur aptlekose. jįj 

■ Svveroa Lietuviškai Kalendorius g 1920 inatama duodamas dovanai! Pa- 
p praiyk nuo aava aptiakoriaus. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 
Trečias transportas siuntinių (pun- 

dų) jau yra rengiamas ir bus išsiųstas 
i Lietuvą ant laivo, kuris turės išplauk 
ti iš New Yorko apie pabaigą *io mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite slustiino pa 

Įšelpof savo broliams Lietuvoje nes jie 
jusu ašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbą ir apginkite | 
juos nuo bado ir žalčio. 

Musų Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsville" 45U0 pundui 
tbaksų), o ant antro laivo "Ozauk.ee"| 
6800 pundų, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes mūsų Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuvišką 
Departinentą. po vadovystf Kazimiero 
IjTtban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
są "Import & Export Institute" ir nuo I 
dugniai pažįsta Import ir Esnort (i- 
vežimą Ir išvežimą tavorų), ir abelną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimą į Lietuvą iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Greenwich St., Ne\v York. iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusu eiuntiuiai būtinai liksis 
persiųsti jusu brolįams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite j 
Lietuvišką Terptautišką Pramonės 
Bendrovę po užsivardinlmu: 
SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

1C-21 Park Ro*\ New York, N. Y. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula lr smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti J- 
taisua varimui degtinės, prielunCiami 
až $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma v^remė 
degtinę ir alų. šloš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubins 
greitai. Prisivokite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklia- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
OEPT. 5? MZLWAUKEE. W7S 

DR. JOHN N. THORPE 
GY.DYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 61ma ir karap. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

EXTflA PRANESIMAS 
Gerai žinomas Chicagos lietu- 
viams lietuvis Dr. G. J. Chernau- 
akas, akiu specialistas, baigęs 
Northern Illinois College ir ilgai 
praktikavęs St. Louis, Mo., atida 
ro ofisą po num.; 3255 S. Hal- 
sted Street. Egzaminuoja akis 
ir pritaiko akinius. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKALAUJAMA ;in«liu mainie* 
rių su šeimynomis ir nevedusiu į Kon 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. .Streiku 
nėra. Kreipkitės: :'.0 S. Cannl Street. 

REIKIA MOTERŲ 
Operatoriui prie powcr 

machines, prie siuvimo juos- 
tų ir pirštinių. 

Stall & De&_. 
855 Elston Ave. 

REIKIA VYRŲ. 
Operuoti Singer sewing 

machine prie drapanų siuvi- 
mo. 

Stall & Dean t 

855 Elstpn Ave. 
t 

REIKIA 
V edusi poni dirbti lengva na- 

mu darba. Duosime kambarius 
w w I 

su rakandais, šiluma ir gera f 
mokėsime. Atsišaukite: 

Mrs. Dr. Meverovitz, 
3136 Douglas Pilvd. kmpas 

Troy St. 
Telefonas La\vndale 92. 

REIKALAUJAME 

200 \fOLDERIU IR ŠIAIP DARBI- 
NI&KU BEI AMATN1NKU. DIDELI 
NAUJI KONTRAKTAI CHICAGOJE. 
DARBININKAI UŽDIRBA DIDELIUS 
PINIGUS. NERA JOKIO STREIKO; 
NEMOKAMAS NDSAMDYMAS. KL- 
AUSK: pn. 08 W. HARRISON STR.. 
CHICAGO, ILL. 

REIKTA. 

FiniŠerių. sagučių, siuvė;u, 
arrovv beadmakers, taipgi ran 

kų siuvėjų. 

Atsišaukite: 

II. SCilUMAN & P.ROS. 

234 So. Market St. 

REIKIA MERGINŲ IR 
MOTERŲ, prie lengvo dirb 
tuvės darbo. Trumpos darbo 
valandos, gera pradine mo- 

kestis. Darbas svarus ir leng1 
vas. Taipgi priimsime kelia- j 
ta merginų tarpe 14 ir 161 
metu amžiaus. 

Gardner & Co. j 
2024 S. Wabash Ave. j 

JIKSKO KAMBARIO, 
du vaikinai jieško kambario. Bridge- 
porto apielinkėje, garu apšildomo, bu 
tu pageidaujama, kad valgj gamintu 
namie. Kas turi tokĮ kambarj, malo- 
nės atsišaukti raštu arba kitaip j 
"Lietuva", No. 10., 3253 So. Morgan 
St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduada namas ir otaa netoli 31- 
mos ir Union Ave.. 6 ir 5 kamoariai 
ir dide'"> barnė. dabar vartojama ga- 
ražo vietoje. Kaisa $3000.00. Atsišau- 
kite: 2650 S. Kedzie Ave., 1 lubos. 

PAJ1EŠKAU SAVO DRAUGO, JUS- 
tino Lukšio, paeina iš Suvalkų rėdy- 

bos, Niiu,piesčiio apskričio, Kaimo' 

Norvaišų; meldžiu atsišaukti jo pa- 
ties arba kas jį žino meldžiu man pra- 
nešti, aš busiu tamstom labai dėkin-Į 
gas. Mr. J. J. ULINCKAS, 827 W. 33rd ! 
Place, Chicago, 111. 

'IPhones: Yardg 155—551 + 
t Residence Plione Drover 7781 ♦ 

I F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. j 
J DRUG STORE—AP77EKA ♦ 

Pildome,Visokius Receptus t 
t 3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGOi 
♦ ♦♦ ♦ • ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» + > » » 

t t t į :::;: į i: ::::;: t::: t! .:; :: i: n: i .: i::;: 

j; Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis i j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS jj| 
Of: ir gyv. vieta 3252 S. Halsted ii; 

: vul 9—11, ryte 2—4 7:3u—9:30 v. ii 
■ Tovvn of Lake 4712 S Ashland av. ii 

vai. 4:80 — 7:00 p. m. 
Phone Drover 7042. 

nmmmmrowwiiwwa» iiin::tuii;irm 

DR. M. ^ STRIK0LI3 
4 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ3 

Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 1(10 
Of. Vai. 10 ryto Iki 2 po piet. ir < 
Iki 8:30 vak NedC'l. 9 lkl 12 dl» nį 
Namai: 2914 W. 43 st. McIClnley 2C3 

j DR. f. e7makar i 
ŪKTI'Vi S 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS { 
♦ Rosotando: 10900 Michigan A\g. j 

Telefonas l'ullman 342 ir 3180 

t Ohic. ofisas: 4H15 S. Wood S t. • 
♦ 'l ik Kctvergo vak. tino 5:30 iki 7. 
] Telefonas Vards 723. 

l'lioni: Canal 237. 

DR. C K. KLIAUGA 
DENT1STAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 \ak. 

1739 SO. HALSTRD STKKET 
CIIICAGO 

i:iltlll!illllllll!lllllllllltlll!lllllllinm 

Dr. N. Herzman i 
IŠ RUSIJOS \ 

Gerai l»tu\:atns žinomus j>er 10 inrti; 
kaipo [iatyręs fryilytojas chirurgas ir 
akliaiis. (iydo aštrias ir chroniškas li» 
g-.s vyrų, moterų ir vaiKij, pagal nau- 

jausias metodas. X I<ay ir kitokius elcL 
tr»s iirietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli I'isk Street. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 
va'oruk Telefonas laoal 3110. 
Gy\v 3112 SO. HALSTKD STR. 

Valandos: 8—0 ryto tiktai. 

Telejhone Drovcr "042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valančio?: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Ncdėliomis pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AYENUE 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 
nomis ir vakarais dcl tfzr.io ir namų. 
Paliudijimai išduodami ir vielos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarinų. 
2407 \V. Madlson St. $205 So. 
Halsted St. 1850 Wells Street 

— — 

rd. Varcls 3654. AKUSKRK-V 
Mrs. A. 

Michniewich' 
Haigusi Akušerijos k 
Irgi j j; ilgai praktika- 
vum Pennsi'.vanijo 
liospitalčso. Pasckmin 

gai patarnauja prie 
gimdymo. Duovla rocj 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms 
3113 3o. Halsteū 

(ant antrų luluj) 
CHICAC.O, ILL. 

Nuo 6 ■"'•i 9 ryto ir 
Nuo 6 .ki 9 ryto ir 7 iL_ vclai vakavo. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Spcciališkuma«. 

229—49lh Ave. Tcl. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. pr.'e U-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

Dr. G. N. Glaser 
TELEFONAS YARDS G37 

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

ir Chronišku Ligy. 
Valandos: 9—10. 1-—2 po pietų, 

% C—8 vak., Nrdėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai 

Telejhooe Drovur 5052. 

DR A. JUOZAITIS 
DANTISTAS 

3261 HATiSTED ST., CHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakarf, 

Nedtliomis {.agal sutarti. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR. 

CHIRURGAS 

GfiBus: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas ('anai 6222 

Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd Street 
Telefonas McKInley 4988 

Vanlandos iki 10 ryto. 

MiiiimiiiimtitiiiiiiiimiitmiiiiiiiiimiiiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii 

Telcphone Yarda 1532. 

Dr. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motėm, vaikų ir vym 

Specialiai gydo limpančias, scuas ir 
paslaptingai gynj ligas. 

3259 S. HAL'STED ST. CHYCaGC 
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