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Wilson Atidarė Lygi; Visiems 
Ištiriant Save 

' Anglijos laikraščiai apgailes- 
tauja Suv. Vals. nepasirašyma. 
VVILSON ATIDARĖ LYGĄ 

VISIEMS, IŠSKIRIANT 
SAVE. 

Washington, saus. 12 d.— 
Prezidentas Wilsonas šian- 
dien išleido pakvietimą pir- 

* mutinin tautų lygos tarybos 
susirinkimas, kuris bus Pa- 
ryžiuje ateinančią petnyčią 
ir prasidės 10:30 vai. ryto. 

Pakvietimas įteikta am- 

basadoriams talkininkų ša- 
lių apsimainiusių versailinės 
sutarties patvirtinimais ir ne 

bus garsinamas iki jie ne- 

perduos jo savo valdžioms. 
Pakvietimas labai trum- 

pas ir pagal sutarties išly- 
gas. Su v. Valstijos nedaly- 
vaus tame tarybos susirinki- 
me; jame bus išrinkta visa 
eilė komisijų, kurios turės 
tuo jaus išpildyti tam tikras 
sutarties išlygas, 

v 

ANGLIJOS LAIKRAŠČIAI 
APGAILAUJA SUV. VAL- 
STIJŲ NEPASIRAŠYMĄ. 

Londonas, sausio 12 d. — 

šios dienos laikraščiai išreiš 
kė apgailestavimą, kad Suv. 
Valstijos nedalyvavo versai- 
linės sutarties patvirtinime. 

"Telegraph" sako: "Sto- 
ka Amerikos parašo patvir- 
tinimui dokumento yra kar- 
tum apirikimui tąja viltini, 
kuri žibėjo žadėjimu žmoni- 

v jai. metai tam atgal. Tiesa, 
i&autų lyga gyvoja pagal tai- 

kos sutartį, bet pasaulis ži- 
no, kad jei Suv. Valstijos 
neprisidės prie lygos ir ne- 

dalyvaus jos darbuose, tai 
ji neturės nei dešimtos da- 
lies to naudingumo ir rnora- 

lio autoritetingumo, kuri ji 
turėtų turėti. 

Abejoja, kad tikra taika yra. 

Daily News išreiškė abe- 
jonę, kad už formalio patvir 
tinimo akto yra tikra taika: 

."Nėra tokios šalies, kuri, 
norėdama, negalėtų pasi- 
dirbti naujų nesiganėdini- 
mų susitaikymu." sako tas 
laikraštis. "Progų įsižeidi- 
mui yra tiek daug, kad" jos 
užtemdo net pati taikos fak- 
tą" 

"Chroniile," apgailestau- 
damas tautų lygos stovį, sa- 

ko, kad lygą daug susilpni- 
nęs Amerikos senato veiki- 
mas. 

"Manchester Gaurdian" 
sako, kad taika "daugiau- 

sia fomialė, kuri palieka du 
S<ds plačiai atdaras atnaujin- 
^iai kovai." Jis kritikuoja 

reikalavimą perdaug dide- 
lio atlyginimo ir išdavimo 
žmonių peržengusių karės 
įstatymus, vadindamas tą 
galimais kliūčių šaltiniais. 

AMERIKOS PAJIEGOS 
APLEIS SIBIRĄ UŽ 

MĖNESIO. 

Washington, saus. 12 d.— 
8,000 Amerikos kareiviu da- 

t, 

bar Sibire pradės važiuoti 
namon pusėje kito mėnesio, 
palikdami saugoti sibirinį 
gelžkeli japonams ir bolše- 
vikams priešingiems rusams 

rytų Sibire. Amerikos gelž- 
kelių komisija, kuri vedė 
sibirinio gelžkelio veikimą, 
parvažiuos anksčiau. 

Čeko-Slovakai bus sugrąžin- 
ti tėvynėn kitą mėnesį. 

Kadangi čeko-slovakai ka 
reiviai bus sugrąžnti tėvy-; 
nėn kitą mėnesį, tai laikymui | 
Amerikos kareivių Sibire J 
nebus priežasties. Amerikos; 
kareiviai buvo pasiųsti Sibi-į 
ran pagelbėti čekams, kurie 
norėjo pasiekti Europą per 
Vladivostoką sulig sutar- 
ties padarytos su Japonija 
bei talkininkais. Japonijai j 

tapo pranešta apie panaiki-j 
nimą sutarties tiek, tiek ji! 
Amerikos pajiegas liečia. į 1 I 

Japonija viena bus palikta 
prieš bolševikus. 

Kolkas nežinia, ką Japo- 
nija veiks palikta viena stab 
clyti bolševikų žengimą rytų 
linkui, bet yra sakoma, kad 
ji tuo jaus galės pasinaudoti 
fąja tautų lygos išlyga, kuri 
leidžia kiekvienam jos na- 

riui prašyti pagelbos, ar pa- 
tarimo kitų atsitikus tokiai 
pavojingai padėčiai, kaip 
bolševikų judėjimas, kuri 
Japonija skaito sau pavojin- 
gu. 

PRAŠO GELZKELNINKU 
GRĮŽTI PRIE DARBO, 
KAD BELAISVIAI GA- 

LĖTŲ GRĮŽTI. 

Berlinas, sauąio 12 d. — 

Valdžia išleido manifestą 
šaukiantį streikuojančius 
gelžkelių darbininkus būti- 
nai grįžti prie darbo tuo- 

jaus; tarp kitų dalykų ma- 

nifeste nurodoma į streiko 
pasekmes 400,000 karės ka- 
linių, kurie del streiko negali 
'sugrįžti tėvynėn prie savo 

šeimynų. 
| J 
I Gelžkelių darbininkai 
(streikuoja Beuthene, Rati- 
bore ir kituose augštutinės 
Silezijos miestuose. Streikas 
traukiasi visoj Pareinio 
i'VVestphalijos apygardoje. 
Į 
i Telegrafo darbininkai 

streikuoja Dusseldorf'o, 
Oortmundo ir Munstcrio 
apskrlciuose. 

25ta. Valstija Patvirtino 
Moterims lygias Bal- 

savimo Teises. 
Salem, Ore., sausio 12: d. 

Oregono įstatymdavyba spe- 
cialiame posėdyje šiandien 
patvirtino pataisymą prie fe 
derales konstitucjos sutei- 
kianti moterims lygias baisa 
vimo teises. Oregonas yra 
dvidešimts penkta valstija, 
kuri dabar patvirtino šitą 
pataisymą. 

I 

Laivas ir 565 žmones 
nuskendo, 26 išgelbėt*,1 

Paryžius, sausio 12 d. — 

Francuzų garlaivis Afriąue, 
plaukiantis iš Bordeaux į' 
Dakarą, šiandien rytmetyj 
nuskendo .Biskajos užlajoj, 
bebandydamas pasilaikyti 
ant vandens nuo pereitos su. 

batos. kada jis prakiuro lai- j 
ke audros. 

Kompanijos ofisuose pa-' 
sakė, kad ant laivo Afriąue 
buvo 465 pasazieriai ir apie. 
100 laivo darbininkų. Gar- 
laivis Ceylan paėmė Afriąup 
laivo dvi valtis su 26 žmo- j 
nėmis; kiti pirgėrė. 

SENATO TYRINĖJIMAS 
RADIKALU DARBU 

PRASIDĖJO. 

Washington, saus. 12 d.—: 
Senato užsienio santikių pa- 
komitetis pradėjo tyrinėti 
bolševikų propagandą šitoj 
šalyj. 

Martens Rusijos ambasa-' 
dorius turėjo buti pašauk- 
tas pirmutinis, bet jis atsi- 
prašė palaukti iki jis gaus 
advokatą. Sakoma rusus ap-, 
siėmė atstovauti buvusis Ge- 
orgijos senatorius Thomas 
Hardwick ir buvusis Mas-; 
sachusettso prokuroras A.' 
E. Pillsburv. 

Į 
Santeri Nuortova, Mar- 

tenso sekretorius kelios die- 
nos tam atgal užreiškė, kad 
Martens turi sensacingų fak- 
tų papasakojimui senato ko-, 
mitetui. 

NAMAS SU ŠEIMYNA NU- 
GARMĖJO BEDUGNĖN. 

Mexico Miestas, sausio 12 
d. ;— Nepaprastas žemės 
drebėjimo istorijoje atsiti- 
kimas buvo su ^rof. Fran- 
eisco Riveros šeimyna iš 
Barranca Nueva. Nuo žemės 

drebėjimo atsivėrė žemėje 
didelė bedugnėj kurion nu- 

garmėjo visas jų namas. 

Daugiaus kaip savaitę laiko 
toji šeimyna gyvena bedug- 
nėj, mažiausiai 140 pėdų 
gylio žemėje. 

Kaimynai nuleidžia mais- 
to ir vandens, saugodamiesi, 
kad nenugiiovus uolų žmo- 
nėms apačioj ant galvų. 

| Pranešimai iš San Migu-| 
jej'o apygardos rodo, kad iš-i 

jsiveržimai iš naujo kraterio 
j atsivėrusi© nuo žemės drėbė 
ijimo sausio 8 d. naktį rnažė* 
ja. 

29,000žydi; išmušta po- 
gromuose Ukrainoje. 
Washinfcton, saus. 12 d.— 

Suv. Valstijų kariuomenės 
brig. gen. Jachvin, pranešda- 
mas apie/savo kelionę po 
Ukrainą šalies peržiūrėjimo 
tikslais pereitą rugsėjo, sa- 

ko, kad Ukrainoje žydų 
skerdynėse iki rugs. 9 d., 
1919 m. buvo išmušta 29,1 
000 žydu; šitą jo pranešimą 
prez. Wilson perdavė šian- 
dien senatui. Gen. Jadwin j 
gavęs tikras datas ir miestų 
vardus,k ur buvo išmušta 
10.712 žydų. 

anglija Atidaro vėl; 
PASIUNTINYBĘ BERLINE 

Londonas, sausio 12 d. — i 
Lordas Kilmarnock šiandien! 
išvažiavo iš Londono Berli- Į 
nan kaipo diplomatinis Angį 
lijos atstovas. 

Jo išvažiavimas pažymi | 
svarbų žingsnį prie atnauji-j 
nimo diplomatinių santikių, 
tarp Didžiosios Britanijos ir j 
Vokietijos, kuris įvyks tuo-j 
jaus. Tuojaus šitos valdžios 
skirs konsulius ir vyriausius 
konsulius. Vokietija išpra- 
džia tapusi nuversta, ir sa- 

kalų vedėjo,-bet jo laipsnis 
busiąs pakeltas iki ministe- 
rio, o ne ambasadoriaus 
Jaipsnio, kaip pirmiau buvo. 

ĘjLliGARIJOS VALDŽIA 
UŽGINA JOS NUVER- 

TIMĄ. 

Sofija, sausio 11 d. — 

Šiandien išleistame čia pu- 
siau oficialiame pranešime 
pastebiama apie girdus pla- 
tinamus užsieniuose buk So- 

fijoje turėję vietos didelės 
demonstracijos ir buk val- 
dža tapusi nuversta, ir sa- 

koma kad tai esą perdėtos 
paskalos. Pranešime sako- 
ma, kad tose provincijose, 
kur pramonės centruose bu- 
vo kėsintasi vartoti smurtą, 
tebesanti tvarka. Streikinin-j 
kai, girdi, pamatę kareivus,, 
išsiblaškė be kraujo pralė-. 
jimo. 

I 

WILSONO PASITARUS j 
SU GLASS'U. 

Washington, saus. 12 d.— 
Prez. Wilson šiandien pasi- 
šaukė baltajan naman pasi- 
tarti sekretorių Glass, kaip 
spėjama, ką skirti išdo sek- 
retoriaus įpėdiniu. Paskyri- 
mas sekretoriaus įpėdinio 
turi įvykti tuojaus, nes p. 
Glass tap' paskirtas pasimi- 
rusio Virginijos senatoriaus 
Martino pasekėju. 

VISUOTINAS STREIKAS 
GRŪMOJA MONTREALE 

Montreal, Queb., sausio 
12 d — Šiandien Montrea- 
lėj pagrūmota visuotinu strei 
ku, kuomet miestas atstatė 
vandens įstaigos darbinin-1 
kus už tai, kad jie streikuo?1 
dami del augstesnės mokės-1 
ties pagimdė stoką vandens 
mieste per' dvi dieni. 

MERKIS. 
Lietuvos Karės Ministe i io Padėjėjas. 

JAMAIKOJ STREIKAI 
PASIBAIGĖ. 

Kingston, Jamaica, saus. 

12 d. — Dokų streikas visai 
pasibaigė ir clarbinnkai grįž 
ta prie darbo dideliais bū- 
riais. Visi kiti streikai taipgi 
pasibaidė. Šitas buvo pir- 
mas s>Kis visoje kolonijos 
istorijoje, kur streikų laiku 
nei vienas suvis nebuvo pa- 
leistas. Nedidelė betvarkė 
buvo pereitą savaitę, kalti- 
ninkai buvo areštuoti ir pa- 
siųsti i kalėjimą. 

FRANCUZAI KOVOJA 
SU SYRAIS. 

Londonas, sausio 12 d.— 
Telegrama iš Kairo Exchan- 
ge Telegiaphui, daduota 
sausio 8 d. sako: 

Tarp francuzų ir syrų 
liuosnorių Įvyko didelis mu-1 

šis Margyune ir Tallkalal-i 
kh'e, kur francuzai buvo 
smarkiai sumušti; kova taip- 
gi eina Alexandrettoj ir ki- 
tose demarkacinės linijos j 
vietose prie francuzų juos- 
tos Damaske, šalies gyveni-1 
mo komitetas prievarta ima 

kariuomenėn vyrus, išleidęs 
manifestą prieš kokį nebūk j 
svetimšalių veržimąsi. 

UŽPUOLIMAI ANT RADI- 
KALU TRUKDO GYVEN- 

TOJU SURAŠINĖJIMĄ. 

Washington, saus. 12 d.— 
Justicijos skyriaus užpuldi- 
nėjimai ant radikalų sutruk- 
dė gyventojų surašinėjimą 
New Yorke, Pistone ir ki- 

tuose miestuose, kur daug 
svetimšalių yra, — sako cen 

zo biuro direktorius Sam L. 

Rogers. 
Įtikinimui svetimšalių, 

kad surašinėtojai nėra val- 
džios agentais, reikėjo sam- 

dyti perkalbetojus, kurie iš- 
aiškintų svetimšaliams, jog 
jiems tų žmonių nėra ko bi- 
jotis. 

MOTERIS NUTEISTA 
VISAM AMŽIUi KALĖJI- 

MO UŽ UŽMUŠIMĄ 
MOTERS 

Mineoia, N. Y., s^aus. 12 
d. — Marei Warr£n'ieriei 
prisipažinus esant kalta ant- 
ro laipsnio žmogžudystėje 
už užmušimą Claros Brach 
kirveliu kertant per ęalvą 
Valley Streame, pereitame 
lapkr. mėnesyj, teismas šian 
dien nuteisė ją visam amžiui 
kalėjimo valstijos kalėjime 
Auburne. Kaltininkė yra 31 
metų amžiaus; ji prisipaži- 
no, kad ji paėmė nuo užmuš- 
tosios $135. 

200,000 VATINIU FABRI- 
KU DARBININKU SU- 
STREIKAVO INDIJOJE. 

Londonas, sausio 10 d.— 
Sulig apturėtomis čia žinio- 
mis Bombejos prezidentys- 
tėj Indijoje du šimtai tuks-j tančiu vatiniu fabriku dar- 
bininkų sustreikavo. 

Sakoma, kad jokių aiškių; 
erikalavimų jie nepastatė. 

I 
PORTUGALIJOS KABI- j 
NETAS REZIGNAVO PO j 

6 MĖNESIŲ. 

Lisabona, sausio 11 d. — 

Fortugalijos kabinetas, su- 

tvertas senoro Caroso birž.; 
28-d., 1919 m. rezignavo del 
priešingo atstovų buto atsi- 
nešimo. 

i 

j 
ITALIJOS GELŽKELIU 

DARBININKAI ATSISA- 
KO PRIIMTI VALDŽIOS j 

PASIŪLYMĄ. 

Londonas, sausio 12 d.— 

Gelžkelių darbininkai Itali- 
joje atmetė Italijos valdžios 
padarytus jiems nusileidi- 
mus kivirčuose del mokes- 
ties. Telegrafo ir telefono j 
operatoriai prisidėjo prie, 
gelžkelių darbininkų nu-J 
sprendimo. 

Lie'uvos SkaitytojŲ 
Domai, 

"Liet." Redakcijon ateina 
nemažai laiškų su Įvairios 
rūšies užklausimais kaslink 
Lietuvos Laisves Paskolos 
ir Bonu pardavinėjimo.—Ne 
matome reikalo Į tai atsaki- 
nėti nei laiškais, nei "Lietu- 
voje", kadangi Amerikoje 
randasi Lietuvos Paskolos 
Misija, kuri ir suteikia vi- 
siems reikalingus paaiškini- 
mus. 

Taigi visi Paskolos ir Bo 
nu reikaluose kreipkitės i 
Lietuvos Fin. Misiją šiuom 
antrašu: 

Lithuanian Mission, 
257 W. 71 St. New York 

City. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
25,400 BELAISVIŲ. 

Londonas, sausio 12 d.— 
Oficialiame pranešime išleis 
tame sovietinės valdžios 
Maskvoje šiandien yra sako- 
ma, kad bolševikai paėmė 
25,100 belaisvių pietiniame 

i fronte tarp gruod. 21 d. ir 
sausio 9 d. Sovieto praneši- 
me sakoma, kad tapo paim- 
ta taipgi 650 kanuolių, 50 
bomba svaidžių, 11 kubili- 
nių, 650 mašininiai šauUivąi 
ir daugybės kitos karinės 
medžiagos. 

KARININKU SUSIVA- 
ŽIAVIMAS. 

VVashington, saus. 12 d.— 
Štabo perdetinis gen. March 
šiandien pakvietė suvažiavi- 
mai! kariumenės departa- 
mentų ir divizijų vadus ap- 
kalbėjimui dabartinių ir pro 
jektuojamųjų pienų taikos 
laiko kariuomenei ir karės 

skyriaus ir jo įvairių dalykų 
pakraipos bei veikimo. Vie- 
na svarbiausiu apkalbėjimo 
tėmų tai kariumenės santi- 
kiai su apšvieta ir kariniu 
lavinimu. 

SNIEGOSLINKIS PALAI-• 
DOJO KAIMĄ 

Bern, Šveicarija, sausio 11 
d. — Sniegoslinkis užgriuvo 
kaimą Porrachia italų Alpuo 
sc, kur daugelis žmonių pra- 
žuvo. Didelis ^usnis Alpuo- 
se užnešė gelžkelius ir vieš- 
kelius; daugelis kaimų ne- 

gali susisiekti su vienas kitu. 

PRITRUKO VANDENS 
NORFOLKO ŽMONĖS. 

Norfolk, Vi., sausio 12 
d. — Šeimynoms šiandien 
išdrlino po penkis galio- 

nus vandens, kad sučėdijus 
mažėjančią apsti geriamo 
vandens. Vandens pritruko 
del sausmečio. Jei už kelių 
dienų lietus neateis, tai lau- 
kiama kritiško padėjimo. 

ORAS. 
Chicaęfoje ir aoielinkėje. 

Šiandien kaipir apsiniau- 
kė ir šalčiau; serodoj■ nenu- 

sėsto vėjęs oras. 

Saulėtekis, 7:16 vai. ryto; 
Saulėleidis 4:30 vai. vak. 
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RUOŠIAMAS "MOKSLIŠKAS PROCE- SAS" PRIBALTIJOS VALSTIJOSE. Mes žinome dviejų ryšių prigulmybę: politinę ir ekonominę. Mažosios tautos Europoje, kovodamos už pasiliuosavimą iš- ] po svetimo jungo, daugiausiai turėjo ome- nyje politinę liuosybę, politinę neprigul- mybę, mažiau atkrdpdamos dornos į eko- nominę neprigulmybę arba savistovybę. Tiesa, išdalies sunku yra naujai susitvėrian čiai valstijai, ypač nuteriotai keturių me-| tų karinės audros, išsyk atsistoti ant tvir-j tų kojų ekonominiu žvilgsniu. Tečiausj kiekvienos naujos valstijos valdžia ii* gy-i ventojai privalo dėti visas pastangas, idant ! nepasilikti ekonomineje priguli ybeje nuo j kitų, nes tuomet neturėtų didelė^ reikšmės ir politinė liuosybė. 
Tokioje nelemtoje padėtyje, rodos, at- siduria Pribaltijos valstijos, o kartu ir mū- 

sų Tėvynė-Lietuva. J" u buvo ir pirmiau; skelbiama apie anglį) "rūpestingą veiki-; mą" Estonijoje, Livoniic. i ir. išdalija \ 
tuvoje. Buvo skelbiama, Kad Anglija ne-i mažai suteikia pagalbos tiems kraštams ir 
jų gyventojams. Skaitant panašius skel- 
bimus, visuomet ateidavo mintis, kad An- 
glija taip elgiasi su "savotišku išrokavi-į mu", — idant tvirčiau atsistoti rytiniame' Baltijos pakraštyje. Mat, juk ir visasvieti- 
ne karė — tai ekonominio pobūdžio kare, taigi ir. Angliji, kaipo daugiausiai arogan- tiška iš pergalėtojų, pasiryžo — be ypatin- 
gų Ceremonijų — "paimti savč globon at- 
gimstančias Pribaltijos valstijas". Žino- 

|ma, ji veikia šiama atvejyje tokiu budu, kad tos valstijos, Lai yra jų valdžios ir gy- 
ventojai, skaito Angliją tikra savo "glo- 
bėja" ir nužemintai dėkoj? už tokį jos 
"draugiškumą".— 

Štai iš Londono pranešta, kad po ilgų 
tarybų tapęs sudalytas planas kaslink pra 
monės-prekybos operacijų Pribaltijos vals- 
tijose, t. y. Estonijoje, Latvijoje ir Lietuvo- 
je. Sulyg to plano — manoma kiekvienoje 
tų valstijų įsteigti banką, suderintą su vai- i 
džios banku, sulyg Anglijos Banko pavyz- j džio, ourinrį teisę leisti naujus pinigus, pa-1 remtus ant auksinės normos, idant tuomi at 
statyti vietos piniginį nupuolimą su pagal- 
ba "moksliško proceso". 

Negana dar to. — Pvuošiamas dar pla- 
nas kaslink išvežimo iš tų šalių miško, ku- 
ris bus parduodamas Vakarinės Europos j valstijose. Delei to busianti užverta tam! 
tikra sutartis penkiolikai metų.^ Vėliaus, 
tas besivertimas mišku pereisiąs į užintere- 
suotos valstijos rankas. &itą sumanymą j 

siūlanti "grupė" ir už toki "patarnavimą" 
norinti gauti monopoliją išvežimui iš tų val- 
stijų linų—su pasiryžimu veikti ant agentū- 
rų pamato, imant komisą. — Jei, girdi, to- 
kia sutartis butų užverta, tai atsidarytų dau 
gelis dirbtuvių, kurios jau tulą laiką kaip 
neveikia. 

Ar gali skaitytojas įsivaizdinti tą An- 
glijos "mokslišką procesą" Pribaltijos vals 
tijose? Jei tie Anglijos kapitalistų projek 
tai, remiant Anglijos valdžiai, butų praves- 
ti, tai šitos trįs naujai atgimstančios vals- 
tijos atsidurtų visiškoje ekonominėje pri- 
gulmybėje nuo Anglijos. 

Kaslink miškų tuose kraštuose — tai 
po 15 metų, galima manyti, mažai hsnai 
miškų ir liktų, taip kad ir perėjimas "b-isi- 
vertimo mišku" į "užinteresuotos valstijos 
rankas"turėtų mažą ekonominę reikšmę. 

Negalima daleisti, kad tos tris vals- 
tijos, ingydamos politinę liuosybę ir nepri- 
gylmybę, pačios sau užsidėtų ekonomini 
jungą. — Ne, tas negali buti — ir to ne- 
bus. Jei kokia sutartis ir įvyktų, tai ji už- 
siliktų visai trumpą laiką. Tų šalių gyven- 
tojai greit surastų budą pasiliuosavimui iš- 
po ekonominio jungo, iš-po skelbiamo 
"mokslisko proceso". — Kiekviena tauta 
negali ir neprivalo nurimti ikitol, kol ne- 

iškovos visiškos liuosybės — kaip politinės, 
tai ir ekonominės. 

Kaslink lietuvių tautos — tai ji yra j 
kuotvirčiausiai pasiryžusi kovoti už savo! 
teises, už visišką liuosybę. _ 

Ji niekuomet 
nepakęs kokios nebūt "prigulmybės" ar 

"globos". Galop, lietuviai jokiu budu ne- 

paves naikinti stebuklingai gražių Lietuvos 
misi. ;, kuriuos jie apdainuoja liaudies dai- 
nose ir apipasakoja paslaptingose pasako- 
se.... 

Lietuvių tauta visišką savo pasiliuosa- 
vimą ir palaimą turi remti ne ant svetimų 
tautų "globos", ne ant įvairių "moksliškų 
procesų" iš šalies, bet ant vienybės, moks- 
lo ir darbštumo savo Tėvynės labui... 

Paprastos rūšies laikraščiai tvirtina, 
kad "raudonieji" ar komunistai — tai bai- j 
siausi žmonių žudytojai ir turtų naikinto-j 
jai. Raudonųjų teroras perviršijęs ♦ viską, j 
Teeiaus dabar pasitaiko girdėti, kad "bal- j 
tasis" teroras ouVęs baisesnis už "raudoną- j 
jį". — Štai Vengrijos komunistas praneša 
Berno laikraštyje apie siaučiančią jo krašte 
baisią reakciją. Jis nurodo, kad laike "rau 
donoj o teroro" pereitą pavasarį buvo už- 
mušta tik 204 žmones, kuomet siaučiant 
"baltajam terorui" tapo išžudyta virš 5,000 
žmonių; priegtam, apie 15,000 buvo su- 

areštuota ir apie 4 000 sočiai, šeimynų lai- 
koma koncentracijinėse stovyklose. Žino- 
ma, vienas ir kitas teroras — baisus daly- 
kai. \ 

«N *1" * 

Poe£as-avanturistas D'Annunzio visa 
savo "energija" pasipriešino bandymui pra 
šalinti jį iš Fiumės. Jis pranešė, kad 
jis nepasitenkina valdžios užtikrinimais. 
Iš savo puses jis reikalauja: nekliudyti jo 
kareivių, pripažinti teisę buti Fiume arba 
pageidaujamoj Dalmatijos dalyj — be ap- 
rubežLvimų, o taipgi — pasirinkti laiką 
ir budą Fiumės apleidimui; galop, — ofi- 
ciališkai pripažinti suteiktus jo kareiviams, 
"medalius". 

D'Annunzio mato Italijos valdžios, o 

kartu ir kitų valdžių, silpnumą ir priešina- 
si, ir reikalauja. Tikra "poetiška-avantu- 
istine komedija".... 

1 Pastabos-1 I išvados. | 
"Santara" vėl pradėjo iš- 

eidinėti, tik šį kartą jau Lie 
tuvoje. Gavome pirmą jos 
numerį. Ypatingą domą 
"S," prižada kreipti j Lie- 
tuvos respublikos kūrimą, 
jos saugojimą ir tobulini- 
mą. Toliau "S." yra pasiry- 
žusi rupinties žemės uki- 
mi ir pramone, o kartu ir 
darbininkų likimu. "S." rei- 
kalaus, kad mokesčiai butų 
imami nuo turto ir pelno, 
proporcingai jų didumui, ir 
kad pinigai butų leidžiami 
aprūpinti svarbiems visų pi- 
liečių arba plačių minių rei 
kalams. Nebusią apleisti ir 
Ikoperacijos reikalai. 

Kartu 'S." pasižada — 

kelti aikštėn neteisetus dar- 
bus ir skirti nemažai vietos 
dvasios reikalams (grožės 
jausmo patenkinimui, teisy- 
bės ir labo jieškojimui, as- 

mens pagerbimui, gerų ir 
blogų visuomenės darbų at- 
vaizdinimui). Priegtam, 
"Santara" apsiima "saugoti 
ir auklėti savo tautos ir tė- 
vynės meilės jausmą ir gin- 
ti prideramas musų tautai 
ir jos kalbai demokratingo- 
je šalyje teises". 

Tokiais "Santaros" pasiry 
žimais ir pasižadėjimais ga- 
lima tik pasidžiaugti ir pa- 
linkėti jai geriausių pasek- 
mių pravedimui tų kiltų sie- 
kių. 

"Pr. L. Balse" V. Girlan- 
da, kalbėdamas apie susitel' 
kimo ar talkos reikšmę,! 
tarp ko kito, pastebi: 

"šiandien tehorėjau 
prisiminti tik du dalyku, ku 
riuos maž.—lietuviai turėtų 
atidžiai paboti, ir kuriuodu 
mūsų Maž. Lietuvos ukiui 
gana svarbiu. Tai "Laimos" 
prekybos iv industrijos bend 
rovė ir "Lietuvių Bankas" 
Klaipėdoj. Abi įstaigos tu- 
ri labai stambius uždavinius 
ir abi jau veikia. Bert; yra 
didis reikalas, kad jas aps- 
čiai paremtų žmonės savo 

spėkomis. Tik tuomet jos 
savo uždavinius galės pa- 
kankamai pildyti. Kam 
rupi, kad musų kraštas pi- 
nigiškai galėtų išsilaikyti, ir 
kam rupi, kad musų lauki- 
ninkystės šalis kiltų, tas tere 
mia visus lietuvių tame da- 
lyke užsiėmimus, kaip tai 
šiedvd įstaigos". i 

Žinios 3š Lietuvos 

LAPKRIČIO 23 D. 

Lapkričio 23 d. viena gra 
žiausių ir svarbiausių musų 
naujoj istorijos dienų. 

Tą dieną 1918 m. išleis- 
tas pirmas įsakymas musų 
atgimstančia:' kariumenei; 
nuo tos dienos musų kariu- 
menė vėl ėmė tvertis j savo 
geležines eiles; h*>usų jau- 
nimas pakėlė surudijusį tė- 
vų kardą, kad brangią tė- 
vynę gintų. Ir musų valsty- bės kūrybos darbas, kuris 
ligi tai dienai tartum ap- 
graiboms ėjo, atsistojo ant 
tikro ir tvirto kelio. 

Šioj gadynėj nepriklauso- 
mybės bei valstybės be ka- 
riuomenės negali buti. Ir 
kariumenė gali buti tik ne- 

priklausomoj valstybėj. Tai- 
gi kariuomenė yra tartum 
nepriklausomybės reiškėją. 
Iš visų musų nepriklausomy 
bes kuiybos dokumentų, 
Įsakymas Apsaugos Ministe- 
rijai N r. 1. yra vienas žy- 
miausių, nes jis tikriausiai 
tartum apčiuopamai išreiš- 
kia neprikalusomybę. 

Įsakymas Nr. 1 labai trum 
pas. Štai visas jo turinys: 

Lapkričio 23 d., 1918 m. 

Vilnius. 
Apsaugos Ministerijai 

Įsakymas, 
j 1. 

į Steigiu Apsaugos Tarybą 
iš šešių asmenų: pulkininko 
Chaleckio, papulkininko Na 
stopkos ir pulkininko dak- 
taro Nagevičiaus. 

2. 
Pulkininką Kubilių skiriu 

Apsaugos Ministerijos Štabo 
viršininku. 

3. 
Pulkininką Galvydį Bi- 

kauską skiriu vadu pirmojo 
pulko, steigiamojo Alytuje. 
Jam [sakau tuojau pradėti 
priruošiamąjį darbą ir pasi- 
rinkti sau reikalingąjį kad- 
rą. 

Apsaugos Ministeris 
Pasirašė: 

Prof. A. Voldemaras 
Štabo Viršininkas 

Pulkininkas 1. Kubilius. 
("Kai\ Ž.") 

| Iš LENKU OKUPUOTO 
KRAŠTO. Į Sudaikų kaime, Taurag-i 

nos valsč., spalįų 15 d. buvo I 
toks atsitikimas: Lenkų! 
žandarai buvo įsakę žmo-, 
n£ms duoti grudų po du pu- j du nuo dešimtinės. Gru-| 
dams suimti buvo atsiųsti ka! 
reiviai. Atvažiavę su rek-j vizuotais javais į Švenčione- 

lius sumanė pasilsėti. Tuo 
tarpu pasilikę lenkų karei- 
viai pardavė dalį grudų žy- dams. Crudus nuvežus į vie 
tą ir atiduodant pastebėta, kad jų gana daug trūkstą. Kaltę suvertė žmonėms: 
juos apkaltino neatidavu- 
sius reikalaujamo skaičiaus. 
Antrą dieną pasiuntė Į tą 
sodžių ekspediciją su kul- 
kosvaidžiu ir pareikalavo 
ūkininkų tuojaus supilti ne- 

pritenkantį skaičių grudų. 
(Ūkininkai pradėjo teisintis 
ir daugiau duoti atsisakė. 
Legioninkai tada juos suva- 
rė ir suklupdė ant kelių 
prieš kulkosvaidį, žadėdą- 
mi tuojaus visus iššaudyti. 
Žmonės mirtingai nugąsdin- Įti atidavė paskutinį grūdą, 

Panašiai lenkai žudo mil- 

tuose plotuose. 
Pakalnių valsč. 

Utenos ,°pskrit. Lenkai pir 
miau plėšė žmonių gerybę, 
vogė pinigus, daiktus, o da- 
bar per demarkacijos liniją 
pirmiausia jieško duonos, 
bulvių, mėsos, riebalų. Spa- 
lių 15 d. atsivilkę į Višken 
sodžių, lenkų plėšikai užėj 
pas ūkininką Antana Sirgi- 
tą ir pareikalavo aviesto. 
Šeimininkė sviestą atidavus, 
dalį pasiliko savo mažiems 
kūdikiams maitinti: legioni- 
ninkai, reikalaudami atiduo 
ti jiems visą sviestą, ėmė 
mušti šeimininką. Tas ėmė 

(Tąsa ant 3-čio pusi.). 

sų žmones visuose pagrobę 

Siųskite Dovanas Savo Giminėms 
Iškirpę žemutini kuponą, su pinigais pasiųskite j| L. N. Fondan žemiau nurodytu adresu. 

Lietuvos Neprigulmybes Fondas 
Į apsieinu patarnauti Lietuviams, kurie nori nusiusti dovanas savo giminėms Lietuvon. Prisilakite pinigus • žemiau nurodytu adresu, o gavę Lietuvos Valstybės Pašto markes ir pasiuntę jas 6avo giminei registruo- I tame laiške, padarysite jam dovaną, nes Lietuvos Valstybės Pašto markės bus išmainomos i pinigus iki 
I 1 d. Liepos, 1920 metų. Už 1 lietuvišką, auksiną reikia mokėti 25c., už 100 — $25.00 ir tt. Lietuvos | Valstybės Pašto markių turime po 10, 15, 20, 30; 40; 50 ir 60 skatikų, taipgi po 3 ir 5 auksinus. 

LIETUVOS NEPRIjULMYBES FONDAS 
307 W. 30t*» St., New York, N. Y. 

c 

L. N. K. Pirmininkas. 

(/ O 
L. N. F. Sekretorė. 

j » 
_ _ —j<j prisiu.-.čiu $, c malonėsite man prisiųsti Lietuvos Pašto markiu auksinų šiuo ♦ 

f j 
adresu: No Gatvė ! 

Į 
Miestas Valstija i 

L 

Per Kovą į Laisvę, 
vBK*KK>čH5£H!K?H'r rm 

(Pabaiga.). 
Nykom mes, nyko per tuos 

amžius visa musų tauta. Be- 
užsilikusi buvo musę kalbai 
tiktai sodžiuose, tiktai šiau- 
dinėje bakūžėse; tik j tas 

-bakūžes ti-upėjo visos ištau- 
vtinimo vyličios. 

Tečiau per visą veręavi-j 
roo laiką prakilnesnieji Lie- 
tuvos sunųs matė Lietuvos 
laime jai laisvai, nepriklau- 
somai esant. Jie, atsižadėję 
savęs, žadino žmones lais- 
vfs siekti, iš pavergėjų pa-; 
laikomos tamsybės bristi, > 

kentėjo už tai didžiausius i 

persekiojimusl merdėjo ka-j 
Įėjimuose, nešė karą ir bai- j 
£ė savo dienas Sibiro miš- j 
kuose, toli nuo Lietuvos, ku' 
rioje jie širdį buvo palikę. < 

Mūsų dainiai, LietuvesJ 
skausmus apdainuot? a'm i, 

matė Lietuvą atgysiant lais- 
vuoju gyvenimu. 

Ir laisvė reikalinga sie- 
tuvai, kaip trokštančiai žu- 
velei vanduo. 

Gana skurdo ir žlugo mu- 

žmonės tamsybėse, nega- 
lėdami, kaip reikiant, lais- 
vai išpažinti savo tikybos; 
gana musų viengenčių del 
kieto nepanešamo pavergė- 
jų jungo turėjo palikti savo 

šalį, išsidanginti svetirnuos- 
na kraštuosna; gana vargo 
ir kentė muj>ų vyrai, tarnau- 
dami svetimose kariuomenė- 
se ir tūkstančiais savo gal- 
vas guldydami Turkijos dy 
kynėse, Mandžiurijos slėny-j 
sę, tolimr ->se Rusijos laukuo. 
se ir derlingose Prancūzijos I 
dirvose 

Bet mūsų kaimynai, pavy-' 

dėdami mums laisvės, prisi- 
dengę brolybe ir lygybe, ei- 
na pagrobti musų sali ir se- 

nuoju savo įpi'Očiu joje vieš- 
patauti. 

| Tiktai kova gali jų verži- 
mąsi sustabdyti, tiktai kova 

įgali L'etuv;ar laisvę patikrinti. 
Tad aųgštyn širdis, aug- 

štyn viltis! Petys į petį; tvar 
koje, drausmėje, į kovą, į 
darbą už mylimąją sali! 

Ir Dievas jums padės, nes 

pakėlėte ginklą tiktai apgin- 
ti jusų namus, justi laukus 
nuo pnešų terionės, pakėlė- 
te jį paskutinėje valandoje, 
kai kitaip negalėjote savo 
būties apsaugoti. Pražūtin- 
goj kovoj iškris priešo kar- 
das iš jo rankų, sudrebės jo 
eilės, kai]) sudreba žmogaus 
nusidėjėlio siela prieš šven- 
tą teisybės žodį. 

Nors jums nesilyginti su 

pirešu skaičiumi, bet Visaga 
lis Dievas suteiks jums dva- 
sios įiegu, suteiks jums dau- 

gictu kovos draugų. Taip pa- 
vergtai izraelitų kautai pri- 
žadėjo Dievas iš kaulų su- 
tverti kariuomenę. "Ir įžen- 
gė į juos dvasia,"—sako šv. 
Raštas,— ir jie tapo gyvi 
ir atsistojo ant kojų savo ir 
ju buvo didelė kariuomenė".1 

I i 
Prieš jus, brangieji įvarei-; 

viai, stovi begaliniai vargai i 
ir kensmai. Bet neužmirš 
jusų vargų mūsų mylima 
tėvynė. Jusų karžygiškus 
žygius įsirašys jinai į am- 
žinas aukso knygas; jeigu 
gi reikėtų jums kovoje del 
tėvynės ir gyvasties nustoti, 
atrasite kitame pasaulyje 
pas Dievą nevystantį garbes 
ir laimės vainiką. 

Dabar-gi, sekdami mano 

žodžius, prisieksite Visaga- 
liui visas savo pajiegas ir j gyvastį tėvynei brangiajai, 
paaukoti. 

Nutilo Žemaičių Vysku-j 
pas, slėpininga' tyla išsip 1ė- Į 
tė po visą aikštę, kilo išga-' 

ningais sparnais augštyn, 
virš kariuomenės eilių, virš 
rumų karų ir, rodos, patį 
dangų siekė. 

Ir dingo augštybėse tyla 
ir vėl nuo augštųjų aukuro 
laiptų iš dvasios Ganyto jaus 
lupų praskambėjo kilnus 
priesaikos žodžiai: 

—Prisiekiu Augščiausiam 
Viešpačiui Dievui teisingai 
tarnauti Lietuvos kariuome- 
nėje, klausyti savo vyresny- 
bės, šventai laikyti man įtei 
ktą paslaptį... Nesigailėsiu 
nei sveikatos, nei gyvasties j 
ir iki paskutiniam kraujo la 
šui g'iTisii1 Lietuvos nepri- 
klausomybę, musų žmones 
ir visą musų žemę, su prie- 
šu gi vien kovosiu griež- 
čiausiai. .. 

Tuo tarpu iškeltos dan- 
gun kareivių rankos liudijo, 
jog Lietuvos sunųs ryžiasi 
stoti kovon už Lietuvos mo- 

čiutės laisvę bei nepriklau- 
somybę. Iš visų kareivių 

akių žėrėjo vienas tikslas, 
viena mintis: "Visi mir- 
sim, bet nepasiduosime, ne- 

pabėgsime". (Karžygio ka- 
ružo Sidaravičiaus žodžiai, 
išreikšti paskutinioje gyveni 
mo valandoje besikaujant 
su priešu). 

Galingos siūbuojančios 
Žemaičių juros bangos, ka- 
da papučia šiaurys vėjas ir 
iš juros gelmių keliasi bai- 
si įniršusi audra: banga už 
bangos bėga prie kranto, 
daužo jį, trenkia, atsimuša 
ir vėl įbingusi puola užia, 
putoja... 

Bet joms nesulyginti sui 
narsa ir galingumu Lietuvos! 
kareivių, pasiryžusių eiti! 
žut-butinon Kovon už Lietu- 
vos laisvę. 

Iš tūkstančiu kareiviu kru 4, 1- 

tinių galingi "valio" Lietu- 
vos saugojimo vadams su- 

sipina su orkestro gaisais j galingan akcrdan, kuris 
skleidžiasi po Lietuvos smą 

pilį) o jam begaudžiant 
'burių būriai viena už kito 
j skubėja, žingsniuoja, skirsto 
si iš pilies ir eina i laukus 
plačiuosius, kuriuos jau prie 
šas žiaurus terioja. 

Dar diena, dar kita ir pa- 
sipils kulkosvaidžių, šautu- 
vų ugnis į priešo eiles, kris 
ant jo galvų sunkus lietuvio 
kardas ir pabugs jo menka 
paperkama dvasia. Ir dar 
viena ir dar kita lietuvio pa 
stanga ir bėgs priešas savo 
kraštan, palikęs grobi ir p ra 

šys pagalios, prašys malonės'^ 
Ir galinga laisvės daina 

praskambės po plačiąją Lie- V 
iuvos šalį ir sveikins jį už- 
tekėjusią laisves saulę virš 
tamsiųjų girių, virš ka^ M 
kalnelių, virš surukusiųPMji Lietuvos sodžių, sunykusių^ 
miestu, miestelių, visur nu- 

šluostydama ašaras, pra- \ 

linksmindama širdis, pakel- 
dama dvasią. 

Papr. Beržas. ("Kar 2." 



ŽINIOS Iš LIETIT'OS. 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.). 

bėgt. Tuomet kareiviai pa- 
vijo ir nušovė. | 
Pas vienkiemį Laumenką 

Želvos valse, atsibastė le- 
gioninkai, pasigriebė šiek- 
tiek gyvuliu ir patį savinin- 
ką primušė dėlto, kad jis 
buvo išpradžių prisirašęs 
prie lenkų ir paskui susipra- 
tęs atsisakė. 

Kovarskas 
Kovarsko valse, milicija j spalių 2d važiavo į Kelmy-' 

t£s vienkiemį į Kipros Eke-I 
įiuną daryti krato3. Kie- 
;me serbentų krūme rado į /'šautuvą, o priešinėj radoi 

į degtinės bravorą su pilna 
f statine skystimo. Dar rado 

du buteliu padarytos 
naminės degtinės, ir pri- 
spirtas šemininkas atnešė 

, 10 šovinių rastojo šautuvo. 
Šeimininkas įkišo jiems pi- 
nigu ir tą degtmę, tuomet1 

i milicininkai, nenorėdami pa 
jsirodyti juos atvežusiam 
Topilio Mikaiiunui, nusivarė 
Kiprų Ekeliuną į Ukmergės 
milicijos viršininką, kuriam 
pa&isakė atradę bravorą ir 
šautuvą tik r o prie Ekeliu- 
no, bet netoli jo miške. Ži- 
noma, kaltininkas liko iš- 
teisintas ir paleistas... 

Kirklių apielinkej 
Eina pasiutusi spekuliacija 
—viską veža į lenkų pusę. 
Grudai gyvuliai ir druska 
eina labiausiai. Apie Bal- 
ninkus lenkų legionai, nu- 

tverę vietinius ar iš kitur 
atėj įsius, išvelka, pinigus at! 
ima, nuauna ir paleidžia. 
Kartais pasigavę ką nors le- 
gionininkai pasikeičia bal-| 
nais, kelnėmis ir paleidžia.! 
Žmones buvo nebetekę upo 
del kolčakininkų atsiradimo 
Lietuvoje. Lenkų žmonės 
nebijo ir nekenčia. Legio- 
ninkai pasakoja, kad musu 
pusėj apginkluoti visi el- 
getos, bet j šią pusę sakosi 
neisiu. 

w Delei "Draugo"--" Darbininko" 
- , Insinuacijų. 

Lietuvių Egzekutyvis Ko- 
mitetas gavo nuo gerb. T. 
Naruševičiaus sekantį laiš- 
ką ir kopijas laiškų, rašytų 
Taikos Delegacijos Pirminin 
kui ir gerb. A. Voldemaro! 
ponui T. Naruševičiui: 
No 341-V 
Paryžiuje, Gruod. 5 d. 1919. 
TAIKOS DELEGACIJOS 
PIRMININKUI. 

Gerbiamasai: 
No. 271 "Draugo", paskui 

atkartota No. 135 "Darbi- 
ninko", buk aš esu sąryšyje I 
su kolčakininkais ir veikda-į ?nas su jais išvieno paken- 
kiau išgavimui Lietuvos ne- 

prigulmybes. 
Apkaltinimas persunkus 

jr per svarbus, kad butų ga- lima jį užtylėti. 
4 Kadangi kiekvienas ma-; 

; no žingsnis Delegacijos na- 
riams yra žinomas, visi ma- 
no pasikalbėjimai su kita- 
taučių atstovais buvo daro- 
mi su Delegacijos žinia ir 
mano smulkiausi pranešimai 
savo laiku buvo protokoluo- 

jami ir Valdžiai pranešami, ^yxai šiuomi prašau prieš iš- 
važiuojant padaryti extra 
posėdį aptarimui šmeižto 
pakelto Amerikos presoj. 
(Pasirašo) T. Naruševičius. 

6 XII, 1919 
Jo Sveikatai 

Ponui T. Naruševičiui, 
Buvusios Taikos Delega- 

cijos Vice-Pirmininkui. 

Gerbiamasai: 
Su dideliu nusistebėjimu 

ir pasipiktinimu išskaičiau 
"Drauge" (N. 271 17 lapkr.) 
ir "Darbininke" (N. 135, 22 
XI) intarimą, buk Tamsta 
dalyvavęs kokioj tai rusų 
konferencijoj ir pripažinęs 
Kolčako valdžią delei kokių 
tai asmeniškų motyvų. Dir- 
bęs čionai Paryžiuje su 
Tamsta petys petin gerai pa 
žinau Tamstą kaipo gerą 
patriotą, kuris niekados neiš į 
sižadės Lietuvos nepriklau- 
somybes, stebiuosi, kad rei- 
kėjo leisti insinuacijų prieš 
Tamstą pasiremiant girdais, 
kuriems jokio pamato rea- 

lybėj nėr, nes Tamsta neda- 
lyvavai ir negalėjai daly- 
vauti jokioj rusų konferen- 
cijoj. 

Konstatuodamas šį faktą 
prašau Tamstos priimti ma- 
no gilios užuojautos ir pa-1 
garbos išr3iškimą. ! 

Tamstos (pasirašo) 1 

A. Voldemaras, 
I 3. Taikos Delegacijos pir- 

mininkas ir užs. Reik: lų Mi 
nisteris. < I 

Paris, gruod. 5 d. 1919 m. 
Amerikos Lietuvių Egzeku- 
tyviam Komitetui, 
Washiiigton, D. C. 

1. Įžanginiame "Draugo" 
No. 271 lapkr. 21, 1919, 
straipsnyje antgalviu "Lietu 
viai ir Kolcakas" praneša- 
ma, kad sulyg Egzekutyvio 

^ I 
i 

DRĄSiAU!.. J i 
Tėvynė daug metų kantriai iškentėjo, 
uaug Kente jos sunųs prislėgti vargų, 
.Per Kraują ir asaras saule teKejo, 
Spmaeaama tyliai ant bočių Kapų. J 
L>aug mmctė ją žiaurus kryžeiviai užpuolį. 
Daug vargino jąją jniršę lenKai, 
Bet drąsiai kovojo tėvynės drąsuoliai, 
Nors jųjų lavorižūs alsavo laukai. 
Ir oras gaisrais per dienovydį '"ūkęs, 
Ir naktį pašvaistė plati ant dangaus, 
Kova kalarvijų ir mušis padūkęs. — 

Negąsdino dvasios lietuvio drąsaus. 
Lenkus jis drąsiausiai laukuose kapojo, 
Jis vijo kryžeivius drąsiai po miškus, 
Jis drąsiai ir savąją galvą aukojo 
Ir drąsiai sutiko tamsiuosius kapus. 
Lietuviai!, tad bukime drąsus kovoje 
Su Lietuvos priešais gausingais plėšriais, 
Ir bočių vilties širdyje nenustoję 
Vaišingai sutikim kapais parengtais!.. 

"Kar. ž." 

Komiteto apturėtų iš Vals- 
tybės Departamento žinių, 
Paryžiuje buvo Rusijos da- 
lių Konferencija ir kad 
dalyvavo ir Lietuvos at- 
stovai. Toje Konferencijo- 
je Kolčakas likosi išrinktas 
vyriausia Rusijos Valdžios 
galva. Tą faktą, paminėjęs, 
Valstijos Departamento val- 
dininkas buk pridėjęs: 
"Kaip-gi jųs galite tikėtis 

Įgauti Lietuvos neprigulmy-; 
bės pripažinimą, kuomet 
jųs patįs per savo atstovus 

i prisipažįstate esą po Kolča- 
ko Valdžia." 

Šiuomi pareiškiu, kad šios 
žinios yra neteisingos. Nie- 
kas iš Lietuvių nebuvo inga- 
liotas dalyvauti vyriausio- j 
sios Rusijos Valdžios galvos 
rinkimuose ir nei Delegaci- 
ja, nei Lietuvos Valdžia ne- 

pripažino ir nepripažįsta 
"esą po Kolčako Valdžia", i 
Koks musų atsinešimas j j 
Kolčako Valdžią — galima 
matyti iš bendros su kitomis, 
buvusios Rusijos Valstybė- 
mis paskelbtos deklaraci- 
jos. 

| 2. Aš Naruševičius išviso 
mačiausi su Bachmetjevu Pa 
ryžiuje tik vieną kartą, bū- 
damas kartu su kitais De- 
legacijos Pirmininko pa- 
kviestas oietų. Niekados su| 
ambasadorium Bachmetje- 

vu Lietuvos arba Rusijos 
klausimuose nesitariau. ■ 

3. "Girdėjome, kad p. Na 
ruševicius prieš išvažiuojant 
!iš Rusijos pirko joje dvarų" 
'—yra melas. Aš neturiu nie- 
kur, nei Rusijoje, nei vienos 
pėdos jemės. 

4. Su d-ru šliupu ir tauti- 
ninkais tiek turiu bendro, 
kiek prisiėjo kartu darbuo- j 
tis Lietuvos Nepriklausom^ 
bės reikalais. 

Išvadas padarykite patįs. 
(Pasirašo) T. Naruševičius. 

Lietuvių Egzakutyvis Ko- 
mitetas niekad neturėjo, ne- 
turi ir niekam nepranešė, 
kad gerb. T. Naruševičius, 
ar bent kokis kitas žymus 

veikėjas ar ypata, dabar 
dirbdami Lietuvos labui ir 
remianti dabartinę Lietuvos 
valdžią, "yra sąryšyje su 

kolčaiuninkais ir veikdama 
su jais iš vieno pakenkė iš- 
gavimui Lietuvos neprigul- 
mybės". Visi pranešimai, 
skelbiantįs, buk tokia ar pa- 
naši informacija paeina nuo 

Lietuvių Egzekutyvio Komi- 
teto, yra klaidingi. 

Lietuvių Egzekutyvis Ko- 
mitetas. 

Per M. J. Vinikas. 
* 

TRUMPAI KALANT. 

Yru padarytas motorinio,, 
trokui viršus, kuris išverčia 

jame sukrautas plytas ir po- 
draug' sudeda jas į eiles. 

Vėliausios valdžios skaiitli- 
nės parodo, kad Danijoje tik 
vienas iš 1.000 žmogus nemo- 

ka skaityt ir rašyt, o Suv. Vals 
tijose yra 7 iš 1,000, ką nemo- 

ka. skaityt ir r< :yt. 

P&one ČanaF 257. 
K 

DR. C. K. KLIAUGA į 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 itei 9 vak. p 

1739 SO. HALSTED STREET 1 
CHICAGO 1 

^ S. BIEŽIS 
LIETUVIS tri DYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Caual 6222 

Vai.: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vale. 
Nedėlioniis 10 iki 12 vai. 

Gyveninio vieta: 8114 W. 42nd Stree 
Telefonas McKinley 4988 

Vanlandos iki 10 ryto. 

'SEKRETU 
KNYGA". 

" 

Labai yra naudiuga ir reikalinga, dė- 
lei Tavęs k$žno. skaityto jaus; ypač 
duotiems, vaikiams ir merginoms 
Knyga laimes ir sveikatos? .. PrisiŲb- 
kite dvi po 2 centus pačtos šlempas 
tą syk matysi kokia?... Rašykite pas: 

S. M. Calvin; P. O Box 95; 
Bedford. Ohio 

šita knyga tik ką tapo išleista, per 
įdomiua specialistus del labo visiems. 
Siųskite greit, nes kas' pirmiaus sių- 
stas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug oi;deriŲ. , 

JAU TURIME 

Lietuvos 
i 

V 

Zemlapiu 
KIEKVIENAS PRIVALO ĮSIGYTI 

NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ŽEMLAPĮ. 

KAINA TIK $1.00. 
UŽSISAKYKITE VISI. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL- 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPIEROS. DIDUMAS 10X13%. KAINA 20c. 

M. K. ŠILIS, 3213 Aubum Ave., Chicago, 111. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, RRMU IR STOGAMS POP1ERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iŠ vidaus, po $1.50 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003—3039 SO. HALSTED STREET, CHICAOO, 1LL. 

* 

LIBERTY BONOS 
* 

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja JĮ Q M 
verte, lr Laisvės Bondus pilna pinigine verte. nl 
ra dm'm 1 J G S ACKHEIM & CO. 
Utarnlnkais, Ketvergala 1335 MILWAŲKEB AVE. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta. 

KAS UŽSIRAČYS DIENRAŠTI "LIETUVĄ," 
Gaus Dovanų, Paveikslą Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 

ir Strazdo Raštų Knygą. 

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

"LIETUVOS" KNYGYNE GAUNAMOS | 
SEKANČIO TURINIO KNYGOS: 

x. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško daros 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai 
teori ir t.t. Lnkėtina perskaityti ši^ knygelę. Puslapių 79 kaina 35c 

2. Sidabrinis Kryielis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graz. 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Paraši 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c 

12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J 
dilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America 
YVashington, D. C. Price 25c 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus stųsda 1 

mi adresuokite: 
LIETUVA. 

3252 South Morgan St., CHICAGO, IL1 

John Minskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET, 

CHICAOO, ILI^. 
Telephone Central 3684. 

Valandos: 9 ryto iki 5 vak., 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų. 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus per- 
kant arba parduodant Namą, 
Lotą, arba Farraą, ir padirbu 
visokius Legališkus Dokumen- 
tus.Suteikiu patarimus ir sko- 
linu Pinigus ant Pirmų Mor- 
tgifiių, ant lengvų sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras va- 
karais nuo 7 iki 8:30 vai. 
VirStim Metropolitan Stato 
Bankos, 2201 W. 22nd St.,. 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. 

Sevęros Gyduoles užlaiko N 

seimynos sve:kata. 

Kosulys 
yra tai vienas symptoraas, kurt pa* 
prastai draugauja persalimams, gri- 
pui ir tokiems nesmagumams, kuri* 
užgauna kvtfpavimo triubeles. Toki- 
ame atvejyje reikalingas vaistai, kurs 
nevien apmal&ina uždegimą, bet kartu 
sulaiko lrltacijft lr kosulį. Rasi, kad 
nera nieko goresnio u2 

evera's 
Balsam 
for Lungs 

(Severos BalsamoPlaučiams) kuris yr» 
gerai žinomas nuo 1881 metu. kaipo 
vienas pasekmlngiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo lr kosulio, ypa 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kv<S 
pavimo trlubeliu uždegimo. II priežas 
ties spazmodiSIio smaugullo arba in 
fluenzos. Kainos: SS ct. ir 1 ct. taksu, 
arba ISO ot. ir 2 ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose. 

Severo* Lietuviškas Kal*n4eriu« 
1030 metama duodamos dovaneli Pa- 
prašyk nuo aave aptiek oriau s. j. 

W. F. SEVERĄ CO. / 
CEDAR RAP1DS, IOWA 

KAPITALAS 
$200.000.00 

P. RVIRŠIS 
$25.000.00 

Už Pinigus Padėtus iki 15 Sausio 

Mokame Nuošimtį nuo Sausio 1 •mos 

Dabar yra laikas perkelti savo pinigus j Parankų 
Saugų ir Stiprų Lietuvių Valstijinj Banką 

Banko Turtas virš $1,900.000.00 
STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal State Bankas yra toip stiprus ir saugus 

kaip ir kiekvienas didžiausias bankas vidurmiestyj, nes yra po aštriausia valstijinės 
valdžios užžiura ir po nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir pasekmingų ir patyru- 
sių banko valdininku, turinčių platų ir llgmetlnį patyrimą, bankiniuose reika- 
luose. Universal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsau 
goti ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryną, kapitalą., perviršį ir nepadalintų 

> pelną siekiant] daugiau kaip $231,000.00*^ suvirs 400 šėrininkų savo turtu duoda 
depozitoriams dar didesnį užtikrinimą*—žodžiu sakant yra tai žmonių finarsinė tvirtovė. 

ATSIĖMrMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depozitoriams išmoka pini- 
gus ant kiekvieno 'pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami tik ant trump-laiki- 
nlų pirmos kliasos gvarancijų (securities) kurias galima apverat į pinigus kožną valandą. 

NUOŠIMTIS. Universal State Bankas moka ant padėtų pinigų 3oią nuošimtį, kurj 
išmoka arba įrašo į knygutę du syk į metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

PARANKUMAS VIETOS. Universal State Bankas randasi labai parankioj ir 
prieinamoj vietoj. Privažiuoti galima iš visų dalių miesto į labai trumpą. *aik3. Halsted gatvekarial sustoja tiesiog prie brnko dvrų. 

PARANKUMAS VALANDŲ. Universal Sftat.e Banko Valandos yra labai parankios 
netik biznieriam bet ir darbininkam. Bankas yra atdaras kasdien nuo 9tos vai. ryte iki 5 po pietų, o U tara inkais ir Subatomis per visą dieną iki 8:30 vai. vakare, duodant 
progą darbininkams atlikti asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir bo jokio nuostolio. / 

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State Banke kiekvienas gali susikalbėti savo pri- gimtoj kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius reikalus bo kitų tarpluinkystės. 
BANKINĖS SKRYNELĖS. Universal Stato Bankas randavoja bankinos skryneles po $3.00 metams susidėjiumi Liberty Bonds'ų. Dokumentų ir įvairių brangenybių, šios skrybėlės yra apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiais įtaisymais. Užprašome atsilankyti ir pažiūrėti, o tikrinamo jog busito pilnai užganėdinti saugumu ir stiprumu. 
INVESTMENTAI. /.ligų Tamista norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuo- šimčio negu bankose yru mokama, tai mes tamlstai noriai suteiksime patarimą, kaip tą padaryti ir kokias gvarancijas (securities) pirkti. Meldžiame atsilankyti ir pakalbėti. INSURANCE SKYRIUS. Universal State Bankas turi Insurance skyrių, kuriame apdraudžia namus ir naminius rakandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose draugijose (kompanijose). Jeigu Tamistų insurance baigiasi, tai atnaujinkite šiame banke, o busite ridame užganėdinti. 
PA 1 ARIMAS. Universal State Banko valdyba visados nonui suteikia kiekviena sąžinišką patarimą. įvairiuose finansiškuose reikaluose, užtaigi atsitikus proga lite drąsiai kreiptis į šią instituciją. 

am 

i 

VALDYBA: 
JOS. 1. ELIA'S, PRBSIDENT \VM. M. AXTOXISKX. VICK-'RES. JONAS I. BAGDŽIUNAS, V1CE-PRES. IR RASJER1US 

Universali State Bank' 
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO į 



-v -1-f --Y- — >T« -v N* t* v >** -r' "S*VO^^VVVVV VVVVVVV'V^ 

v 

Vietines Žinios 
nr f. ti n »sv 

TOWN OF LAKE. 
Lietuviai ex-kareiviai veikia. 

Šita kolonija yra viena iš 
didžiausių Chcagoje; per 

vidurį tos kolonijos eina 
46ta gatvė, kurią mes vadi- 
name Lietuvių gatve. Eida- 
mas pro šalį p. Ežerskio sve- 

tainės, prie 46 ir S. Paulina 
gatvių, išgirdau ypatingą 
komandą, kokios buvau dar 
negirdėjęs musų kolonijoje. 
Nusprendžiau ištini dalyką. 
Einu į svetainę, žiuriu, sve- 
tainė pilnutė jaunuolių, su- 

stoję į glitas po tikra kariš- 
ka disciplina, miklinasi ka- 
riškas užduotis ir taip pui- 
kiai maršuoja, kad aš ma- 

niau, jog jau turbut senai 
miklinasi. Kada instrukto- 
rius užkamandavojo ant po- 
ilsio, aš paklausiau, ar se- 

nai tas būrelis lavinai? Sako 
dar pirmą karią. Bravo, su- 

šukau, nes labai puikiai. 
Daugumas turėjo grįžti na- 

mon iš priežasties nebuvimo 
vietos, nes svetainė mažutė. 

—Ką daiysite, kaip išmok 
sit ?" — Važiuosime į tė- 
vynę-"Lietuvą" "blakių iš- 
guiti iš musų krašto,"—at- 
sakė instruktorius. 

įganai puiku, — atsakiau 

aš, — bet čionai jūsų perma 
žai, vos apie šimtas žmo- 
nių, jųs nieko negalėsite 
nuveikti? 

—Brolau! — Sušuko ins- 
truktorius, — mus yra daug, 
vien ant Town of Lake ran- 

dasi jau apie trįs šimtai pa- 
sirengusių kad ir šiandien 
važiuoti Lietuvon, o kame 
kitos kolonijos? Šita orga- 
nizacija dar vos mėnuo lai- 
ko kaip prasidėjo tvarky- 
ti es, o jau turi apie tris tū- 
kstančius narių Chicagoj ir 
jos apieiinkese. Tai dar 
pradžia, jaunimas vos spė- 
jo susispiest į kuopeles, dar 
daugumas nežino-, kad ta 

organizacija gyvuoja. 
—O kaip jusų organizaci- 

ja vadinasi? 
—Argi tamsta dar neži- 

nai? — Ogi Susivienijimą? 
Amerikos Lietuvių Karei- 
vių", — pirma kuopa čio- 
nai dabar miklinąs. 
—Tamsta sakai, kaip žmo- 

nės sužinos, tada visi rašy- 
sis prie jusų armijos. 

—Žinoma, kad taip. 
—Aš sutikčiau rašytif 

prie jusų armijos, jeigu aš 
■m v. v. *1 1__ "1 

DUCiail U^UMUii^iiS) rvcivi ju- 

SŲ pulką nevadovaus tokie 

kapitonai, kaip Bielskis ir 

jam panašus, kaip L. L 

Sargams, kad vadovauja.— 
—Aš užtikrinu, kad ne. 

—Tamsta sakei, kad visi r2 

šysis prie šios organizaci- 
jos, bet kaip visuomenė su 

žinos, kad čionai yra tv;>r- 

koma toki naudinga orga- 

nizacija? 
—Klausyk, tamsta, a? 

tuoj išaiškinsiu. — Idant 

supažindinti visuomenę su 

Amerikos lietuviais ex-ka- 

reiviais, centralė valdyba 
nutarė surengti didelį pasi- 
linksminimo vakarą, kuris 

jau yra rengiamas 
— O kur tamstos rengiat 

tą vakarą? 
—Didžiausioj ir gražiau- 

sioj svetainėje — 7th Re- 

giment ant 35-tos ir S. Went 

worth ave., kur sutelpa apie 
12 tūkstančių. Vakaras 

įvyks vasario 14-tą d. 1920 

m. Aš manau, kad suplauks 
visi lietuviai, nes vakaras 
"bus vienas iš puikiausių, kur 

kiekvienas galės puikiai pa- 
silinksminti. Jaunieji galės 

įšokti, o senieji dainų pa- 
siklausyti, nes tarpais šokiu 
bus dainos. Rengimo ko- 
misija yra nutarusi pakvies- 
ti du iš geriausių chorų Chi- 

|cagos apskričio — "Vyčių" 
ir "Birutės"; taipgi ir solis- 
tų. Pasitikėdami, kad mu- 

,sų gabiausieji daininkai ir 
dainininkės neatsisakys pa- 
linksminti tuos didvyrius, ku 
įie kariavo už pasaulio de- 
mokratiją ir. dabar yra pasi- 
rengę bile valandą išvažiuo- 
ti Lietuvon ir surėmus pe- 
čiais atstatyti savo krutinės 
prieš Lietuvos priešus. Taip 

jgi bus ir kariško miklinimo 
[paroda, kur publika galės 
j pamatyti, ką lietuviai išmo- 
ko, bekariaudami už pasau- 
li io demokratiją. Turiu dar 
i priminti, kad toj kariškoj 
| parodoj dalyvaus kelios kuo 
!pos, kurios sudarys labai 
I įdomų reginį. Vakaras yra 
rengiamas spėkomis visų 
kuopų Chicagoj ir apieHn- 
kėse, tikietus jau galima 
'gauti pirkti pas kuopų val- 
dybas ir narius. 

—Labai puikus sumany- 
mas ir geras darbas. Bus 
daug ir pelno. Bet kam tas 

pelnas bus skiriamas? — 

užklausiau instruktoriaus. 
—Bus sunaudotas del or- 

ganizavimo Iiuosnonų i 

Amerikos Brigadą, bet da- 
lis pelno bus tuojaus pa- 
siųsta Lietuvos Šauliams. 

— Puikų darbą dirbate. 
Esate tikri Lietuvos sunųs; 
drutinkit savo organizaciją 
po visas Amerikos koloni- 
jas. Gaila, kad mažai lai- 
ko tetariu, — užeisiu kitą 
kartą pasikalbėti daugiaus. 
Laimingos kloties! 

Lai gyvuoja lietuviai liuos 
į noriai! Yla. 

I iŠ LIETUVOS ATSTATY- 
MO BENDROVĖS 

SUSIRINKIMO. 
Nedėlioj po piet, sausio 

II d., Mildos svet. įvyko 
Lietuvos Atstatymo B-vės 
sėrininkų susirinkimas, su- 

jauktas su tikslu susipažinti 
arčiaus B-vės nariams ir ap- 
kalbėti kaip pasekmingiau 
praplatinti veikimą, šėrinin- 
\ų susirinkimas buvo šauk- 
ias dar pirmu kartu Chica- 
inkiman iį 

goje ir atsi&nkiusieji susirin 
aman entuziastiškai svarstė 
bendrovės reikalus. Prisirašė 
:eli nauji nariai, o kiti padi- 
lino savo skaitlių šėlais. 

Pabaigoje likosi užmegs- 
;a Lietuvos Atstatymo B-vės 
kuopelė. Išrinkta laikina vai 
lyba, pirmininku pasiliko 
Adomas Makaras, rast. S. 
Kvietkauskas. 
Antrą susirinkimą nutarta 
sušaukti pradžioj vasario 
mėnesio. 

-Šėrininkas. 

L. G. D. Chicagos Apskri- 
čio Susirinkimas. 

Sausio 13 d., 8 vai. vak., 
p. Wodmano svetainėje, 33 
ir Lime gatvės, įvyks L. G. 
D. Chicagos Apskričio susi- 
rinkimas. Malonėkite visi 

skyriai pribūti į minėtą su- 

sirinkimą, nes šiame susirin 
kirne bus renkama sekan- 
tiems metams apskričio val- 
dyba. 

Apskr. Sekr. 
M. K. Šilis. 

i ŽINOTINA LIETUVIAMS. 
| Šiomis dienomis Chica- 
goj ir apielinkėj lankysis 
•Kauno išdirbystė krutan- 

.čiaisiaįs paveikslais. Prade- 
dant nuo Chicagos, lankys 
visas kolonijas, su pagelba 
L. N. F. skyriaus, nes nuo 

įplaukų bus skiriama dide- 
lis nuošimtis Lietuvos rei- 
kalams. 

Taigi, kolcnijų lietuviai, 
malonėkite atsišaukti ir pa- 
gelbėti surengti vakarus, 
nes patįs paveikslai ya la- 
bai žingeidus, taip, kad ma- 
lonu bus kiekvienam pama- 
tyti paveikslus, trauktus Lie 
tuvoj; gal ne vienas galėsi- 
te pamatyti net ir savo pa- 
žįstamus. 

M. K. Šilis, 
3253 S. Morgan St. 

Chicago, 111. 

Kareivių atydai. 

Lavinimos formacijos 3- 
čios kuopos Susivenijimo 
Lietuviu Kareivių atsibus 
šv. Jurgio parap. svet., utar- 
nmke, sausio 13 d., 7:30 v. 

vak. Taipgi bus aptarta 
apie rengiamą Susivienijimo 
balių, kuris įvyks vasario! 
14 d., 7-to Reg. svet. | 

Valdyba. ! 

DRAUGYSTĖ BALSAS ! 
LIETUVIŲ. 

Town of Lake apielinkė- 
je gyvoja Dr-tė vardu Bal- 
sas Lietuvių, kuri savo var- 

dui ir darbus taiko. Nors 
minėta dr-tė yra iielabai dar 
sena ir turtinga, bet svar- 

biausiuose reikaluose niekur 
neatsilieka nuo didžiulių 
draugijų, ir ant Balso Lietu- 
vių arba LIETUVOS visada 
atsiliepia. Minėta draugyste 
laikė savo priešmetinį susi- 
rinkimą subatoj, gruodžio 
27 a. (1919), Derviskie- 
nės svetainėje. Tarp kitų 
clr-tės reikalų raštininkas 
Pov. D. Virbickas perskaitė 
Lietuvos Laisvės Varpo Ko- 
misijos laišką su ištraukomis 
iš p. B. K. Balučio kableg- 
ramo iš Paryžiaus. F. Sta- 
siulis plačiau paaiškino da- 
bartinį Lietuvos kritišką pa- 
dėjimą ir reikalą suteikti 
Lietuvai Kalėdinę Dovaną.! 
Visiems sutinkant nutarta pa 
aukauti iš dr-tės iždo 
$10.00; taipgi sąnariai patįs 
suaukavo sekančiai: Franas 
Stankus $3.00, po $1.00: 
Franas Stasiulis, Kaz. Kin- 

deris, V. Rakauskis, J. Skir- 
mantas, V. Butrimas, J. 
Snieškus, V. Jokūbaitis, J. 

Kakta, J. Dervinskis, Nik. 

Vaičys, L. Kukulskis, Ant. 
Kalvelis, J. Saulis, 1V1. 10- 

leikis; F. Gricius 50 c. Viso 

sąnariai sudėjo $17,50; kar- 
tu pasidaro $27.50. Nutarta 
aukas perduoti L. L. Varpo 
Komisijai 

Toliaus sekė rinkimas nau 

;jos valdybos ant teinančių 
1920 metų; likosi išrfikta se- 

kančiai: F. Balsis — pirmi- 
ninku, Mat. Toleikis — pa- 
gelbininku, Pov. D. Virbic- 

! kas — nut. raštininku, Kaz. 

Kinderis—finansų rast., F. 
Stasiulis — iždininku. Į val- 

dybą išrinkta gabus ir geri 
.tėvynainiai. Turiu pažymėti, 
kad minėta draugystė yra 
manu Chicagos Lietuviu Ta- 
■ rybos, taipgi dalyvavo Ame- 
rikos Lietuvių Seime Chica- 

goj, Lietuvos Laisvės Varpo 
išleistuvių apvaikščiojime, o 

taipgi aukavo L. L. Varpui. 
Patartina jaunuomenei 

spiesties prie tokių draugijų, 
kurios atjaučia visuomenės 
reikalus. Susirinkimai atsi 

bus kas paskutinę subatos 

vakarą kiekvieno mėnesio, 
M. Dervinskienės svetainėje 
— 4628 So. Wood St.,; pra- 
sidės 8 vai. vak. 

1 F. Stasiulis. 

WEST SIDE. 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

2,-ro Skyriaus Atskaita. 
Nuo susitvėrimo skyriaus, 

tai yra, nuo liepoj 17 d. 
j 1819 m. iki sausio Fdienos 

j 1920 li. 

Inplaukimai nuo sekančių 
ypatų ir draugijų buvo se-; 
kančia.— I 

(pa1>aiga.). 
Po $2.00: 

! U. Bartkus, J. Vebas, J. 
Z amai, S. Nugarus, M. Bi- 
tinas, J. Bitinas, J. Juzenie- 
ne, J. Palionis, O. Rekaus- 
kas, S. Širmulis, J. Adašiu- 
nas, J. Litvinas, S. Mankai- 
te, A. Viapštas, J. Kilike- 
viče, H. Katutis, S. Doni- 
kauskas, E. Donikauskienė, 
J. Rumšus, V. Donikauskas, 
J. Linkaitė, C. Vaičiulis, K. 
SenaVaitis, P. Malakauskas, 
L. Niedvaras, J.v Pečiukas, 
V. Atrašvevičius, M. Misevi 
čius. 

Po $1.00: 
A. Kiršis, J. Kaupas, A. 

Matkus, A. Bartasis, J. Luc- 
kus, K. Labanauskas, F. 
Balčiūnas, J. Linkus, V. Ru 
daitis, Želnis, A. Gle- 
bauskaL, ^ Želnis, H. Ma- 
siulis, J. Rukštela, A. Vaz- 
nonis, Č. Norvaiša, S. Nor- 
vaiša, J. Jaugeias, J. Pet- 
rauckas, A. Kaulakis, K. 
Navickis, O. Valaičiutė," V. 
Valas, L. SHngvilas, J. 
Strelkauskis, J. Kukulskis, 
P. šimelis, A. Aitutis, W. 
Hanken (žydelis), W. No-1 

rak, V. Naverdauskis, J. j 
Callas (grekas) A. F. War- 
h?nik (čekas), J. Levin (žy 
delis), G. Bender, J. L. Tel- 
ser (žydelis), A. H. Coker 
(žydelis), P. Ulis, M. Kas- 
putis, J. Tarutis, A. Kiela, 
A. Jenuliauckas, J. Gedri- 
kis, P. Senevičis, K. Vilkas, 
J. Pocius, N. Širmulis, V. 
Katkevičius. 

Po -50 c.: 

H. Cooper (žydelis), J. 
Mikalajūnas, F. Beukema 
(holandietis) 25c. 

Viso $113.25 
Per V. Duobą. Po $2.00: 

K. Kulbis, J. Gidutis, P. 
Sasnauskas. 

Viso $6.00 
Lietuvių Piliečių Darbinin 

kų Pašelpinio Klubo sekan- 
tis nf<riai po $2.00: 

D. Luberskis, J. Vaičiulis, 
A. Dobikaitis,, R. Mažeika. 

Viso Z.,....' $8.00 
TMD. 28-ta kuopa i" sa- 

vo iždo $10.00 
Draugija Šv. Roko iš savo 

iždo $5.00 
Draugija Leib Gvardija 

D. L. K. Algirdo iš savo iž- 
do $25.00 

Nariai $29.51 
Draugija Lietuvos Ūki- 

ninkas iš savo iždo $25.00 
Nariai $41.19 
Draugijos Apšvietimo 

Brolių nariai $20.05 
Draugijos Aušros Vartų 

Šv. P. M. Vyrų ir Moterų 
nariai $22.00 

P« S. Viršminėtų draugi- 
jų aukavusių narių vardų 
netalpiname, nes jųjų var- 

dai .buvo pagarsinti pir- 
rniaus. 

Inplaukė viso $455.00 
Pasiųsta' į Centrą liepos 

,25 d. $36.00 
Rugpjueio 30 d. $48.75 
Gruodžio 31 d. 350.00 
Viso labo pasiusta į Cent 

rą $434.75 
Skyriaus išlaidos: 
Už 2,000 apgarsinimų 

prakalboms — rugpjučio 16 

dieną $5.25 
Už 100 ątvLučių susirin- 

kimams šaukti .... $3.00 
Raštininkui už popierių 

ir krasaženklius $1.00 
Viso labo išmokėta sky- 

riaus išlaidoms .... $9.25 
Lieka skyriaus ižde $11.00 
Sausio 1 dieną, 1920 m. 

Vardan skurstančių mu- 

šu broliu, seselių ir seneliu 4- i. t, 

Lietuvoje visiems aukauto- 
jams, aukautojoms, ir au- 

kavusioms Draugijoms taria 
me širdingu ačių! 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 2-ras skyrius. 

A. Jcrudas, Pirmininkas, 
A. Linkus, Raštininkas. 

Pa jieškau giminių ir pažįsta- 
mų, aš, Jonas Dagilis, paeinu 
iŠ Kauno gul)., Šiaulių pav. 
Akmenės miest. Atsišaukite 
šiuo adresu: John Dagilis, 
3431 Emerald a v. Oiicago, 111. 

Pajii'Škau savo pažįstamų, \ y 
•told > ir Kasto 1 bajoraičių, pa- 
eina iš Suvalkų gtib., Mariam- 
palt;> p-ifv., Pakuonio kaimo, 
l'rieš karą jiedu gyveno Oc- 

veland, Ohio,.o dabar nežinau 
kur. Turiu labai svarbų reika- 

lą; gavau laišką iš Lietuvos. 
Jie patys ar kas kitas apie juos 
žino malonės atsišaukti adre- 
su: Bronislovas Czypulis, lcS 
Teriff St., Thbmpsonville, 
Conn. 

Pnijieškau br. lio Kazimiero, 
Arbačausko, paeina iš Kelmės 
vai., Raseinių apskr. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: Kaz. 
Arbača.iisikis, 2(>4 Ne\vell Str. 
Kcnobha, \Yis. 

REIKALINGAS DUONKE- 
PYS* kepimui baltos ir juodos 
luonos Į Spring Yalley, II!. 
I)j1 platesniu žinių atsišaukite 
pas L. Ažuka, 3301 S. Aubyrn 
A ve., Chicago, 111. 

(Tąsa) 

ANT PARDAVIMO. 
Geras dviejom lubom ply- 

;ų namas. Keturi bustai po 
1-turius kambarius. Namas 
randasi prie 926 West 36th 
^t., netoli nuo Halsted St., 
ę>rieš mokyklą. Turi buti par 
:luota greitai. Savininkui rei 
kalingi pinigai važiuoti į 
Europą. Randos neša $43.00 
i mėnesi. Nuo gegužio neš 
f>54.00 į mėnesį. Parduosiu 
jž $4,200, jeigu kas pirksi 
greitai. 

S. Roth, 
4535 So. Wallace Str. 

lel Boulevard 7113. 

NORIME PIRKTI KELE- 
TĄ NAMŲ. 

Mes norime pirkti keletą na 

mų ant South ir Southwest 
miesto kraštų. Kas turite na 

mus ir norite parduoti, tai 
meldžiame atsišaukti pas 
mus. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
CSicago, 111. 

REIKALAUJAME AGEN- 
1<Ų' 

Reikalaujame pramoninin- 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašelpa giminėms į Lie- 

tuvą. Męs prisiusime pilnas in- 

strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čeverykų), 
drabužių (dry goods) ir gro- 
sernių krautuvių savininkams 
tą apsiimti. Rašykite j Lietu- 

višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 

Slavonian Trading Corpora- 
tion, Inc. 

13-21 Park Row New York, 
N. Y. 

KEIKIA 5 VYKU. 
C, 

Reikia 5 goru vyrų; pastovus 
darbas $5.00 i diena. b c 

Atsišaukite: 
301 X. MORGAN ST. 

SVARBUS PRANOKSIMAS, 
kas is lietuvių užsiima knvgų 
pardavinėjimu.—pirk knygą už 
50c., o parduok už $1.50. X >riu 
padaryti dideli išpardavimą. 
Vieną knygą del pamatymo pri 
siunčiu už SI.00 ir atsakymą 
rašyk šiandien. 

G. A. BARONAS, 
6110 l'tiea Av. X.K. 

Clcvcland, Oliio. 

ANT PARDAVIMO. 

Moderniškas kampinis 
plytų namas, biznio proper- 
tė. Tur labai gerą pasiseki- 
mą. Esame priversti parduo- 
ti su bizniu arba be biznio. 
Turi buti parduota į 10 die- 
nų. Savininkas išvažiuoja į 
Europą. Namas atneša ran- 

dos $60.00 i mėnesį. Parduo- 
siu nors su nuostoliu už 
$5,500. Kartu su namu par- 
duosiu tavorą. Teisingas pa- 
siūlymas nebus atmestas, 

S. Roth, 
4535 So. Wollace St., 

I Tel Boulevard 7113. 

REIKTA STFNOGRAFO. 
kuris moka lietuvių kalbą ir 

norėtų išvažiuoti iš miesto. Ra 

šykite anglų kalba pažymėdami 
sava patyrimą ir kiek nori al- 
gos, arba atsilankykite ypatiš- 
kai. C. F. Sauliom, MOS Peo 
plės Gas Bldg. 

Alus Degtine Vynas į 
Pilna formula Ir smulkmeniški patari-; 
mal. kaip namie pasidaryti ir vartoti j įtaisus variinui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rūgino degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
No pamėgdžiojimai. Mes pirma varemč 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per pašty. Pasiskubins 
greitai. Prisiųskite mums $1. mouey 
orderių, pinigais arba pašto ženkite* 
liais. 

VV/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 MZLVVAUKEE. W/3 

NAMU RAKANDAI ANT 
PARDAVIMO. 

Savininkas išvažiavo ant i 
farmų ir paliko 5 kambarių 
forničius ant pardavimo už 
bile kokią kainą. Atsišaukit 
parduosime labai, laba: 
pigiai. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 

Trečias transportas siuntiniu (pun- 
du) jau yra rengiamas ir bus išsiųstas 
j Lietuvą, ant laivo, kuris turės išplauk 
ti iš New York'o apie pabaigą šio mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite siustimo pa 
šelpos savo broliams Lietuvoje nes jie 
jusų pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
s-,i didžiausiu nekantrumu laukar, taigi 
siųskite jiems pagelbą ir apginkite 
juos nuo bado ir šalčio. 

Mušu Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsville" 4500 putvdų 
(baksų), o ant antro laivo "Ozaukee" 
6800 pundų, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes mūsų Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuvišką 
Department^, po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
są "Import & Export Institute" ir nuo 

dugniai pažjsta Import ir Expo:t (i- 
vežimą ir išvežimą tavorų), ir abeiną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimą j Lietuvą iš visos Amerikos. 

Mes asekuruciame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Greenvvick St., New Yorl iki pasku- 
tiniai geižkelio stočiai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
parsiųsti Jusų broliams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atg?I jeigu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite Į 
Lietuvišką Terptautišką Pramonės 

i Benfirovę po užsivardinimu: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 Park Ro\v. New York, N. Y. 

DR. M. T. STRIKOLir 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 Rt. Boulevard 100 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir <:!'.() 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 di<nį 
Namai: 2914 W. 43 st. McKiulcy 213 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS III CIIILIŲUGA3 
Roselando: 10900 Michigan A^o. 

Telefonas Pullman 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvcrgo vale. ntio 5:30 iki 7. 

Telefonas Yarils 723. 

i DR. JOHN N. THORPE ] 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS [ 

I 1GH7 W. 5tma Ir kamp. Marshffal » 

j : iki 'j; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 * 

j Teief».ntfs Prospect 1157 { 

Phono Ganai G222 
DR. C. K. CHERRYS\ 

Lietuvis Dentistas 
Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vat. 

2201 \V. 22ra 111 SC). LEAVITT S'IIS 
CHICAGO 

♦ Pliones: Yurds 155—551 4 ♦ Resldence I'hone Drover 77S1 t 
♦ F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
J DRUG STOR.E--APT7EKA 

Pildome Visokius Receptus 
3COI/SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. J. SHINGLMAN | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Speciališkurrinc. į 1229—49th Ave. Tet. Cicero 3656 I 

Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. j 
Tflffoiia^ Oirero -*9. 1 

Dr. G. M. Glaser 
TELEFONAS YARDS 687 

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

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

6—8 vak., NedC-l. o_2. 

Praktikuoja jau 28 melai 

Phone Yards 2544 

DR„ S. NAIKELIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Of: ir gyv. vieta 3252 S. Halsted 
vai 9—11. ryte 2—4 7:30 -9:30 \v 
To\vn of Luke 4712 S Ar.hland av. 

vai. 4:30 — 7:00 p. m. 
IMione Drov^r 7042. 

| Tcl. Yards 3654. aKusečka. 

I mrs. A. 

j Michniewich | 
I 1 Akušerijos kc 

j lfgij:j; ilgai praktika- 
| vusi Pennsilvanijo 
j hospitalė«e. Pasekmini 

J gai patarnauja prie 

! 
gimdymo. Duoda ro>'| 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms 

• 3113 So. Halsted 
j (ant antrų lubi; 
{ CIIICAGO, ILL. 

j Nuo 6 iki 9 ryto ir 
uo 6 iki 9 ryto ir 7 i;^ vžlai vakat^^* 

! Dr. M. Herzman | 
I IŠ RUSUOS | »j» Gerai lietuviams žinomas per 16 tnenj 

kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 

.j. akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas Ii* .j. y gas vyrų, moterį} ir vaikų, pagal nao- V 
jiusias metodas. X-Ray ir kitokius dek J, 

•|« tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. v 
V 1025 W. 18-TH STREET Y 

netoli l'isk Street. 
Valandos: nuo 10—li pietų ir 6—8 *; 

'£ vakarais. Telefonas Canal .1110. *?' 
•{• Gy\v 3112 SO. HALSTED STR. •{; j* Valandos: 8—9 ryto tiktai. [į 

♦» » » »♦ ♦ ♦ 

Telephone Yards 1532. 

įDr. J. KŪLIS į 
LIETUVIS J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vynj J 

Specialiai gydo limpančias, senas ir ♦ 
paslaptingas gyrų ligas. T 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGt J 
>-♦♦♦ » • «■»♦««-♦ «♦♦♦«♦««♦♦ « 

Teleflione Drover "042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

PEKARNE ANT PARDAVIME-)* 
Vienintelė lietuviška pekarne Jor\ 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi-S^ 
mo priežastis savininkas eina j kit>i 
bizn{. Pokarne aprūpini miltais. mt* 
džiais, anglėmis, koksaib ir kitų k« 
ant visu metų. Parduosiu tik lietuviui 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algmmowicz, 
223 Casidy Ave.. Joliot, III 
Telefonas Joliet r.OGl. 
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