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ATEIVYSTĖS VARŽYMAS. 

Yra daug buclų sulaikymui darbininkų 
nuo atvažiavimo Amerikon. Ateivystės pro- 
jektas, priimtas vas. 5 d., 1917 m. pakėlė 
pagalvinę mokestį iki $8; priimtasis mo- 

kytumo ištyrimo projektas sumažino salė- 
jusių atvykti į šitą šalį daibininkų skait- 
lių 25 nuoš. Dabar patarymų skyrius (H. 
R. 11960) nuo geg. 1 d., 1920 m. pradės 
skaityti už kiekvieną svetimšalių pasportų 
vizavimą po $9 ir po $1 už kiekvieną sve- 
timšalio prašymą vizuoti. Taigi viso pasi- 
daro $18. kurie kaikurioms tautoms iš ku- 
rių Amerika laukia sau darbininkų, yra bai- 
sia suma pagal dabartinės valiutos kainą. 
ravyzdziui lenkai ir senosios Austro-Veng- 
rijos žmonės turės mokėti 4.500 kronų, ar- 

ba beveik dvidešmts kartų tiek, kiek atei- 
vys mokėdasvo prieš karę už atvažiavimą i 
Suv. Valstijas. Jei prie šitos sumos pridė- 
sime kelionės lėšas, skaitomas dabartiniu 
laiku, tai ateivys iš Lenkijos, Lietuvos, ai 

Pabaltijos provincijų turės turėti apie 80,- 
000 ar 100,000 kronų, arba. sumą lygią 
$833. Už šitą sumą žmogus gali nusipirk- 
ti namus, ar ukę Lenkijoj, ar kitoj Europos 
šalyj. Toliaus tame akte sakoma, kad pi- 
liečiui, ar asemeniui pasižadėjusiam buti 
ištikimu Suv. Valstijoms, ar turinčiam tei- 
sę prie jų užtarimo, ar tam, kuris išgyveno 
Suv Valstijose trejus metus ir išreiškė norą 
patapti Suv. Valstijų piliečiu, nebus leidžia 
ma išvažiuoti iš Suv. Valstijų užsienin, iš- 
skiriant Kanadą, Meksiką, Kubą, Bermudą 
ir Bahamos salas, ar per šitas išimtines ša- 
lis užsienin, per Suv. Valstijų valdybas, ai 

kitaip, ar išvažiuoti iš minėtų valdybų ko- 
kion užsienio šalin, išskiriant Panama ii 7 c 

ligšiol išskirtas valdybas, jei jis neturi rei- 
kiamo pašporto. Išmanymo stoka tokiam 
sumanymui yra perdaug aiški, kad reikėtų 
ji dar aiškinti. 

oo 

ŠALIES BANKAI ATSTATYMO 

METU. 

Kontrolierius parodo, kad Suv. Valsti- 
jų šalies bankai, žiūrint i ju veikimus ir są- 
lygas iš visų pusių, paskutiniais pasibaigu- 

siais metais perviršijo visus pirmesnius lai- Į 
jpsnius ir pilnai ištesėjo nepaprastiems rei-i 
Ikalavivams, kuriuos uždėjo ant jų sunku-' 
j sis laikas. 

Turtai 7,900 bankų, vedamų lapkr. 17 į į d., 1919 m., pasiekė nebuvusios ligšiol skait- 
linės $22,444,000,000, augštesnės už per- 
nai metų skaitlinę $2,623,000,000; per še- 
šis gi metus, arba nuo rugpjucSo mėnesio, 
1913 m., priaugo 107 nuoš.. arba $11,585,- 
000,000. 

....Lapkričio 17 d., 1919 m., šalies ban- 
kai turėjo depozitorių 19,129,8 12, 1 uo- 
met 1910 m. turėjo jų tiktai 7,690,- 
463, taigi jų skaitlius priaugo 11,8 nuoš. 
Dabar išeina viena depozitinė apskaita ant 
kiekvienų šešių šalies gyventojų. 

oo 

j Prezidento Wilsono paskyrimas Bainbrid 
|ge C'alby'o valstybės sekretoriumi yra nepa- 
prasčiausiu už visus jo paskyrimus. P. Col- 
by yra maloniom išvaizdos žmogus ir leng- 
vas kalbėtojas, kuris yra buvęs visose po- 
litinės tvoro pusėse. Kariais jis p. Wil~| 
soną peikė, o kartais gyrė. Bet jei iš vals- 
tybės sekretoriaus yra laukiama, kad jis 
visame atsidėtų p. Wilsonui, tai prezidentas] 
bus patenkintas P. Colby. Naujas sekre- 
:oi'ius yra be jokio prityrimo tarptautinia- 
me įstatyme ir diplomatiniuose dalykuose. 
Beto, jis yra aiškiai atžagarei v iškų pažiūrų 
Žmogus, kuris mano, kad prieš agitacija rei- 
kia vartoti priespauda — nežiūrint to, kad 
jis buvo vienu pirmųjų pažangininkų vis dar 
tebegarbinančių Theodoro Roosevelto at- 

> mintį ir aršiai kritikuojančiu Angliją už jos 
pasielgimą su Airija. Jis taipgi yra toksai 
žmogus, kuris garbintų Noske ar Clemcn- 
ceau. V/ashingtono korespondentai bandė 

imaissKinu sitą nuostaoų paskyrimą, saky- 
dami, kad Prezidentas, pasirinkdamas p. 
Coiby lošia kokį didelį politišką loši. Koks 
tas politiškas lošis yra, sunku žinoti. Ne- 
tik oficialis *Washmgtonas, bet ir kiekvie 
uas Nek Yorke, kuris pažįsta p. Colby ii' 
yra sekęs jo politinę karjerą, stebisi šituo 
paskyrimu; klaidingiausias spejikas nebu- 
ių spėjęs, kad p. Colby gali tekti augščiau- 
siatarnyba, priklausanti nuo Prezidento va- 
lios. Atsiminus apie didžiausius žmones 
ėjusius tą tarnybą — Jeffersoną, Marsha- 
llą, Stevvardą ir Fishą, nekalbant jau apie 
kitus, ir paskui prisiminus, kad p. Colby 
kaipo advokatas nėra net tarpe pirmaeilių 

■New Yorko advokatų, nenoroms paklausi 
savęs, kiek p. Wilson yra tikęs valdybai. 

oo 

Revoliucija Sibire nėra vietiniu daly- ku apimančiu Vladivostoko apielinkes.. Ji 
nusidiieke iki Blogoviešeensko, svarbaus 
vibirinio gelžkelio šakos punkto, už šešių 
šimtų mylių vakaruose. Visur revoliucines 

j kariuomenės vadai sako, kad žmonės re- Imia revoliuciją. Tą, žinoma, sako kiekvie- 
įna pasekusi valdžia Sibire. Tolesni nuo- 

jtikiai parodys, ar šitie tvirtinimai turi dau- I glaus teisybes kaip Kolčako pasigyrimai, 
j "r ne. Tuo tarpu, nors, kaip Ass'n. Press 
'praneša, Vladivostoke sentimentas žymiai lyra prielankus amerikiečiams, naujoji val- 
džia reikalauja, kad svetimšalių kišimasis 
pasibaigtų. Ji stengiasi suvienyti revoliu- 
cinius vietų judėjimus ii' sudaryti naują vie 
nybę su sovietine Rusija. 
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Komp. Mikas Petrauskas 
rašo nauj^ muzikali veika- 
lu — "Pirmoji Gegužio."— 
Tai žiu dienu veikalai. Pra- 
džia ir pabaiga atsibūva Lie 
tuvoje; vidurys — Sibiro 
tyruose — etape. Pradžio- 
je įrišta revoliucionierių 
mintis kovos už laisvę ir iš- 
davystė, iš ko susidaro iš- 
trėmimas Sibiran. Sibire— 
maišetienė: politiškieji ka- 
liniai ir kriminalistai kartu 
ir jo santikiai. 

Veikale perstatymas, plė- 
timąsi revoliucioniškos min- 
ties perdėm visur ir priežas- 
tis caro sosto griuvimo — 

Išlipo pasokmė. 
Laisvės spinduliams suži- 

bus, viskas vėl atgįja. tik- 
tai kitokioje dvasioje... 
Kankintiniai grįžta namon 
— prie kitokių tvarkos api- 
Stovų. — Prie tų skaudžių- 
dramatinių veikmių bus pri- 
taikinta tam atsakanti mu- 

iai bus brangus indelis 

lietuvių scenos literatuion 
ypač svarbus kaipo pervers- 
mo, momento veikalas. 

Raseiniuose, kaip prane- 
šama "Žemaičių Žiniose, vie 
tos inteligentų bureHs pa- 
siūlė miesto Valdybai per- 
keisti netinkamus gatviij 
vardus, užsilikusius nuo ru- 

si; laikų. Valdyba priėmė 
ta pasiūlymą ir dabar yra 
padėti jau nauji parašai: 1. 
buvusi koznačėjaus gatvė 
pavadinta Vinco Kudirkos; 
2, Senotorių — Laisvės gat- 
ve; 3, Jasna^urka — T, 
Daugirdo, g.; 4, šimeluvka 
— šaltinio g.; 5, išdegusioje 
miesto vietoje tarp N c n aks- 
'čių gatvės ir Nemokšeii; 
gatvelės paimtas sumany- 
mas pravesti naują gatve 
Daukanto vardu. 

Komp. Mikas Petrauskas 
"maloniai ir širdingai dė- 
kuoja draugijoms, pavie- 
niams asmenims ir,visai vi- 
suomenei. kuri rėme rengtus 
šiame sezone jo atsisveikini 
mo su Amerikos lietuviais 
koncertus" Garbus mušu 

kompozitorius taria visiems 
"dėkui iš širdies".— 

Laiškai iš Lietuvos. 

(L'. Gumaliauskas rašo broliui 

Julijonui — Chicagoje). 
(iruodžio 9. m. 

1 Įraukus broli Julijonai! 
Parvažiavus man prie Vokietijos 

rubežiaus. pasigirdo šūviai, užsiliep- 
snojo trobesiai, o kulkelės tik ir 
lekiu viena paskui kitą švilpdamos 
pro ausis. Čia skaičiau miliutas sa- 

vo gyvenimo, l'ž dviejų dienų par- 

bėgau j Kve-erną apsitaisys elge-1 
tos drapanomis, nes kitaip nebuvo j 
galinto. L gi čia mobilizacija, vien j 
verksmas, šauksmas pačiu išleidžian 

cių savo vyrus ir vaiku, savo tė- 

vus. 

Persimetus karo vėsulai Į musų 
apielinkę, pasigirdo grani'atų spro" 
ginias. \ isi tarsi, paukšteliai lėkė 
kur kas sau, vienas daubomis, kitas 

Lfroviu, trečias virto rusiu ant gal- 
vos, dar kitą, pasibaidę arkliai ne- 

šioja po laukus. Visur šauksmas 
Dievo vardo. C) kariška ugnis de- 
gina šv. Bažnyčia, lygiai dega *r 

•nenka, sena, apkerpėjusi beturčio 
"takužė. Mums pavyko pasprukti 
ik nekurie iš-tarpo bėgančiųjų tapo 

pagauti kulipkos ir žuvo. I 

^Miesteliui užsidegus, pasikinkiau 
arklj, įsidėjau i ratus vieną paduš- 
k;j, bulvin krėsti, nagines, tuščią be 
lanku statinę ir insisodinęs A. A. 

ėvuką lekiu iš miestelio, rodos, vis- 
ką turėdamas ratuose. Įsibauginę 
moneliai bėgo kiek galėdami toliau 

i Rusiją, kur rado vien btulą. (.•> 

l.iek jų žuvo kelionėje nuo šūvių! 
Pėgau ir aš, bet po trijų mėnesių 
vcl sugrįžau \ as enus tėvelius. 

Prasidėjus rekvizicijoms, tai ką 
jau besakyti. Plėšė, angė kiek lik 
spėkų turėjo. Taip tai karo skelbė- 

jai teikė gerbūvį žmonijai, o drau- 
ge ir visai Lietuvai. 

(Rašo P. Augustinas, A. Podžiit- 
nui — 1 Tariford, Wis). 
Gerbiamas Draugai! 

Jau rašiau Kaizerio darbus Lietu- 
voje. tat šiuom tai*pu maždaug pa- 
kalbėsiu apie karo istoriją. Liepos 

j 20 d. i«)f4ui„ paskelbus karą. žmo- 

niją apėmė didis nubudimas, kuri 
žodžiu sunku išreikšti. Sek'a mobi- 

lizacija ka. iuonienės, eilės visokių 
rekvizicijų, kurios ir po šiai dienai 
it -iliepia ir iŠ lietin ių širdžių spau- 
džia gyvybę, lieja ašaras. Pasvirus 
karo vc-ulai vokiečių pusėn, tikėjo- 
mės, jogei Kaizeris bus nugalėtas 
ir karo basenybės netemdys T.ictir 
vos padangės. P>ct vėliaus visai ki- 

taip dalykai virto. Laipiojant vokie- 
čiam ir rusams ant Lietuvos kimo 
visi. galima sakyti, laukėme mirties 
valandos. Žudynės, plėšimai ir ug- 
nis naikino gyvybę ir vargo valan- 
domis sutaupytą lietuvio turtą. Yie", 

nok viską negalėjo išplėšti, nes lie- 
tuvis sugebėjo šiek tiek maisto pa- 
slėpti, kuriuonii apsigynė nuo mir- 
ties. Daugiausiai nekaltų aukų bu- 
vo, kur buvo sudaryta pozicijos. 
Kiek ten bado šmėkla pralijo gy 
vybių! 

Greitu laiku tikimės išvysime pa- 
skutinį priešą laukan, tuomet Tė- 
vynė sulauks geresnių, šviesesnių 
v'alandų. 

P. Augustinas. 
Leliūnai 8 XII. 19. 

(Juozui Urbanavičiai rašo jo bro- 
lienė j Chivago). 

Sausio 23 d. hjjo m. 

Sveikinu Tamsta! 

Užtekėjo saulutė ant Lietuvos 
žemelės ir nušluostė mūsų ašarėles! Į 
Daug maloniau ir geriau gyventi 
po Lietuvos Valdžia. 

Reikšti turime didelę padėką Ame 
rikos Lietuviams už jų mielaširdin- 
gumą, k\id mus atminę, pasiuntė 
mtms pašalpą — valgomųjų daik- 
tų. Triškių, Žemaičių Kalvarijos ir 
Igunavos miestelių žmonės gavo 
kiekvienas po 3 svarus miltų. 1 sv. 

cukraus ir po Jj sv. sviesto. Ta- 
riame širdingai ačiū. 

(Jtioz. Tereikis, tarnavus S. V. 
Kar., gavo laišką nuo savo brolio 
Izidoriaus, tarnaujančio Lietuvos 
kariuomenėje; kiti du broliai tania* 
\o Rusijos kar. — vienas žuvo ka 
*o lauke, o kitas sugrįžo. 

Penktas brolis — PrUuas (jau-j 
niausias) esąs užregistruotas j Lie-1 
tuvos kariuomenę. Re to štai ką 
žymi:) 

— Jau metai, kaip tarnauju Lie- 
tuvos kariuomenėj. Mušu priešinin- 
kus Vokiečius, kolčakus ir bolševi- 
kus pergalėjome, beliko tik lenkai. 
O kad Lietuvių Pulkams Dievas pa- 
deda. tai ir su jais lengvai apsidirb- 
sime. 

Labai dėkojame Amerikos Lietu- 
viams už aukas kariuomenės reika- 
lams. Lietuva jų neužmirš už jų ge- 
rus d'arbus. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
KAS GERIAU ŪKININKAMS: 

BENDROS PIENINĖS AR 
MAŽI SEPARATAI. 

Tas klausimas a.atgeliui mūsų 
ūkininkų yra labai svarbus, nes 

dabar, musų vyriausybei panai- 
kinus nereikalingas ir žalingas 
šaliai veislinių gyvulių ir pie- 
ningų karvių revizijas, pas uki- 

ninkus rasis atliekamo pieno, ku- 
rj galėtu suvartoti įvairiems pie- 
no produktams' dirbti. Tačiau 
klausimas — kaip suorganizuo- 
ti tą pieno dirbimą: ar pirkti 
kiekvienam ukininkui po mažą 
separatorių ir namie viską dirb- 
ti, ar kirti dideles bendras pie- 
nines, ir toms pieninėms parda- 
vinėti savo pieną. 

Taigi aš, būdamas specialistas, 
pasistengsiu šiek tiek tą klausi- 

mą išaiškinti ir nurodyti tinka- 
miausi budą pienui perdirbti Į 
pieno produktus. 

Paskutiniais metais prieš pasau- 
linį karą buvo pradėjo ūkininkai 
pirkti mažus soparatoriusir dirb- 
ti namie sviestą, tačiau naudos 

daug neturėjo. Maži separatoriui 
greitai genda (jie yra padaryti 
iš blogesnės medžiagos, o antra 
ne visi ūkininkai moka tinkamai 
juo naudotis); be tam tikrų ži- 
nių kaip grietinė rauginti ir kaip 
sviestas mušti, ir be ledu, ypač 
vasarą? gero sviesto negalima pa- 
daryti, todėl sviestas išeidavo vi- 
sada III—IV rūšies. Ir verčia- 
mi būdavo ūkininkai savo sviestą 
parduoti mažuose miesteliuose pi 
gesnėmis kainomis, negu tai bu- 
tu galėjusios padaryti bendros 
didelės gerai įtaisytos ir specia- 
lįstų vedamos pieninės, kurios iš- 
dirbdamos daug gero ir vienodo 
sviesto galėdavo siusti Į didelius 
miestus arba užsienį ir tenai par- 
'uiuti. Be to, gerai įtaisytos pie 
ninės vis'da padaro daugiau svie 
sto, t. y. iš mažesnio skaičiaus 
svaru pieno padaro i s\\ sviesto, 
negu vartojant mažus se|Kurato- 
rius. Taip, pavyzdžiui, didelėse 
pieninėse i sv. sviesto gaunamas 
iš 18—24 svarų pieno o pas uki- 
ninkus 'beveik visada reikia to 

paties pieno imti apie 30 sv., no- 

rint gauti 1 sv. sviesto. 

Bendros didelės pieninės to- 
kiems kaimams, kur butu maž- 

daug apie 1000 melžiamu karvių, 
kaštuotų apie 15000 auksinų, o 

jei panorėtų kiekvienas ūkinin- 
kas pirkti tik sau mažą separa- 
torių išleistų tam reikalui apie 
50,000 auksinų, taigi apie 30.00*3 
auksinų butų visai veltui išaik- 
vota, tuo budu padarytume ne 

tiktai sau dideliausią nuostolį, bet 
ir visai šaliai, nes 

reikia atminti. k*ad mes dar pra- 
dedame gyventi ir neturime tei- 
sės daryti nereikalingų išlaidų. 

Iš aprašymo augščiau aišku 
kiekvienam, kas geriau: ar pirkti 
maži separatoriai, ar kurti bend- 
ros pieninės. 

Taigi, vyrai, subrazkime ir il- 
gai netrukus pradėkime darbą, 
kad nebūtų pervėlų. 

P. Vitkauskas. 
("Liet. U.") 

Indomus Pranešimas iš Londono. 
Londonas 2-24-kjjo 

Šiandien, vakščiodamas po L011 
donų, užėjau aplankyti keletu savo 

senų pažįstamų — Londono lie- 
tu i 11 vadovų. Mačiausi su p. 
Vincu Karuliu, Valaičiais ir Ba- 
laika; pastarasis tik nesenai su- 

grįžęs is Belgijos, kur tarnavo 

Anglijos kariuomenėje ir daug 
vargo matė. Nors p.p. Barulis ir 
Valaičiai kariuomenėje netarna- 

vo, vienok, sprendžiant pagal jų 
pasakojimų, kas atsitiko, tai jie 
itgi nemažai pridrebėjo. Per kie- 
mų nuo jųjų dirbtuvės bomba ii 
vokiško orlaivio krito ant kaimy- 
no namo ir netik namų, bet ir 
viskų, kas jame buvo, sudaužė. O 
toje apielinkėje, kur lietuviai dir- 
ba ir gyvena, vokiečiai bombų 
nepasigailėjo — daug blčdics uri- 
tiarė ir nemažai žmonių sužeidė. 

Ur. J. šliupui čia besilankant, 
buvo surengta prakalbos it vietos 

lietuviams,; kaip pasakojama, la- 
bai to patrioto kalbos patiko. ži- 
noma, buvo ir išėmimo, pav.— 
Kapsuko pasekėjai iš \Vest Cjpoy- 
don'o, kurie tikėjosi, kad Dr. 

Šliupas iškils bolševizmą j pa- 
danges, dikčiai nusiminė, kada 

musų senelis jiems atrėžė, kad 

jam rupi ne bolševizmas, bet 
! Lietuvos ateitis — Lietuvos Xe- 

jprigulmybe. 
Lietiniu Londone liko labai 

j mažai; spėjama, kad nedaugiau 
j kaip 2co šeimynų pačiame Lon- 
done, o gal su Londono apie- 
linkėse gyvenančiais lietuviais 
skaitlius mus ii viengenčių galėtų 
dasiekti 500 ".eimynų. Lietuviai 
čia turi savo bažnyčia, kurią ko- 
kius 7-8 metus tam atgal pasista- 
to ant skolos, bet ir tą jau bai- 
giama užmokėti — sako, kad vos 

apie 1,000 svarų skolos telikę. 
Klebonu Londono lietuviu para- 
pijos tebėra kun. Kazys Matu- 
laitis. Ačiu jo rūpestingumui, lie- 
tuviai Įgijo sale bažnyčias kitą 
namą. kuriame laiko savo susi- 
rinkimus, — tai yra lietuvių k'.u- 
bas. 

Lietin i.ii. su kuriais as čia kal- 

bėjausi. labai giria buvusį Lie- 
tuvos atstovą Londone, p. V. Če- 
pinskį; sako, kad jisai buvęs la- 
bai doras ir darbštus lietuvis ir 

j nesigėdydavęs su lietuviais pras- 
čiokais su.-,ieiti. Prie j<> buvo 

lengviau prieiti, negu prie jo pa- 
gc'.bininkų. kurie, kažin kodėl, 
visuomet pasipūtę išdidžiai žiu- 

jri Į darbininkus žmones. Į da- 
bar" ini atstovą, grafą Tiškevi- 
čių, žiūrima kaipo j Lietuvos 
dvarponi, lenkų šalininką, nes, 

j sako, grafas os.'įs giminaitis da- 
jbartinio Lenkijos atstovo Lon- 

jdone, kunigaikščio Sapiehos. 
! Kaslink dabartinių santikių ta r 

pe Lietuvos ir Didžiosios Brita- 
nijos, tai čionais paduodu ištisai 
Lietuvos valdžios pranešimą, til- 
pusj nesenai Anglu spaudoje, iš 
kurio matyti, kad Lietuvos ateitis 
prigulės nuo to, kaip lietuviai 
mokės ateinančiuose rinkimuose 
pasielgti; žodžiu sakant, jeigu 
Imsiančioj i Lietuvos valdžia susi- 
dės is tvarką mylinčiu žmonių, 
gerbiančiu savo šaliys j latymus, 
t. y., pilnoje to žodžio prasmė- 
je — demokratu, tai ir kitos de- 
mokratiškos šaiįs .->u jaja skaity- 
sis. Pranešimas skamba sekan- 
čiai : 

I'-s Krnestas Galvanauskas, 
Lietuvos premjeras, kaip jau pra- 
nešta, lankėsi Londone ir j;-m 

#čia besilankant pasisekė užmegs-1 
ti artimesnius ekonominius ir po; 
litinius nšius ta*rpe naujai at- 
gimstančios Lietuvos vabtybės ir 
Britanijos. 

Britanijos valdžia pilnai pri- 
tarė planui, kuriuo Lietuvos fi- 
nansinė ir komercijinė ateitis pa-' 

■ silieka rankose ir priežiūroje 'bei 

'globoje vienos diliosios ir įtek- 
| mingia'tisios Londono bankierin 

j grupes, Tie palys fin": nsieriai ke- 

Įlina tokius jau ryšius užmegsti 
į ir su Estonija ir Latvija, 
į l'lanas, kuriuomi bus vadovau- 
jamasi, yra sekantis. — Minėto- 
iji bankierin grupė pirmų-pir- 
miausiai paskolins Lietuvai 
co:>,ooo svaru — apie 15,000,000 
dolarių, — kuriais tais pinigai* 
bus atidaryta Lietuvos Tautinis 

j Bankas, l asai bankas susidės iš 

j dviejų skyrių — vienas vedii ;. • 

abelnų bankieiii,. reikalų ir bi,.- 
nii) platinimui, o kita dalis iš- 
leidinės naujus Lietu- js pinigus. 
Pirmutinė laida bus tiek vertybė:, 
kiek sterlingo rezervas išneša. 
Vdiau bus ir daugiau pinigų iš- 

1 ci ta, vienok yra manoma, kad 
pirmutinės laidos užteks iki tam 
laikui, kai po Lietuvą pasklidu 
Vokietijos markės bus panaikin- 
ta Peikia žinoti, kad mario" 

kaip Vokietijoje, taip ir Lieti 
v1 i c, yra labai menkos vertės, 
(.i Lietuvos auksinas yra maž- 

daug tokios \ertės, kaip Anglijos į 
šilinga/, ir tikimasi, kad suli; 
ir> Urbtojo plano Lietuvos pini- 
gai palaikys savo lygsvarą. Pi- 
ni y p.'u'svaros palaikvmui bus 

"... 
perkama ir parduodama j vairias' 

prekes. f \ 
Lritanijos minėtoji fiiu>nsierių 

grupė, kuri su valdžios pritarimu 
1 ištiesė Lietuvai pagalbus ranką 
į taipgi apsiėmė Lietuvai agentau- 
| ti Jieji supirks uito Lietuvos 

medžių, linų ir atliekamus javus: 
o iš kitos pusės rūpinsis Lietuvai 
gauti būtinai jai reikalingų daly- 
kų. Tie finansieriai ves \isas per- 
trakeijas su Lietuvos valdžios 
žinia ir pritarimu ir jiems už jų 
pasidarbavimą bus mokama 110- 

minalis nuošimtis. 
Lietuvai labai ir greitai rei- 

kalinga geižkeliams šeinių, viso- 
kių vagonų, elektriškų mašinų » ,4- 
ir įrankių, gazolino, anglių, abe- 
ji,!, riebalų, drabužių ir visokių 
kitokių išdirbinių. Suprantama, 
kad Anglija jokiu budi: neište- 
kės tą* viską pristatyti, — tat per 
minėtų finansierių tarpininkystv 
Lietuvai bus prieinamiau ir iš 
'■.itur reikalingų dalykų įgyti; tat 
nėra mažiausios abejonės, kad 
Jetuvai ]>risieis nemažai reik- 
menų traukti iš kitų šalių ir iš 
Amerikos. — 

Sutartis tarpe finansierių ir 
Lietuvos yra padaryta anf 15 
metų. T Katiną nuvyko minėtų 
finansierių delegacija aplinky- • 

bių ištyrimui, vienok minėtasai 
planas bus vykinamas tiktai Lai-j 

savimams užsibaigus, o balsa- 
vimas ir rinkimas žmonių atsto- 
\ ų bus, kaip girdėta, balandžio 
mėnesyje. 

Kaslink Lietuvos 'politinio pa- 
dėjimo, lai kol-kas dalykai dar 
nevisai aiškus. Dalykas tame, 
kad Franciui ja remta, o Anglija 
nepritaria 'lenkų Įsiveržimui j 
svetimas teritorijas. Apie tai p. 

Galvanauskas šitaip išsireiškė: 

'"Mes neturime jokių kivir- 
čų su bolševikais, d su latviais, 
estais ir linais sutikmėje gy- 
vename. Mūsų užganėdinti 
kaimiečiai bolševizmu neužsi-. 
krėtė ir nėra baimės, kad už-1 
sikrėstų. Mes neturime jo- 
kio noro kišties j bolševikų re i 
kalus, kol jieji mus nekliudo. 
Vienok su apgailėjimu turiu 
prisipažinti, kad mus santikiai 
su lenkais nekokie 

Pranešimas pats per save kal- 
ba, ir kad nors lietuvių reikalai 
toli-gra'/u dar neužbaigti, taėiaus 
yra vilties, kad, ačiu geriems 
santikiams tarpe Lietuvos ir di- 
Ižiųjų demokratiškų valstijų, 
nusų Tėvynė neturės didesnių 
<1 inčių kelionėje Į Neprigitlmy-l 

Pilsudskis su savo draugais, į 
Lietuvos dvarponiais, bei vadais į 
'Komiteto Tautiškos Apsaugos"' 

j'J\omitct Obronv Xarode\vej), 
į Amerikoje, skleidžia netikriau- 
sias žinias apie Lietuvą ir tuo- 

Į mi — gelbsti Lietuvai į Nepri- 
gulmybę! 

l'žbaigiant, gaila man prisipa- 
žinti, daug žinių iš Škotijos ne- 
teko surinkti, — tiktai tiek, kad 
[katalikiškas "Išeiviu Draugas" 
dar išeina Qasgo\ve ir sako \u- 

ris gana apsčiai skaitytojų Ško- 
tijoje. kur lietuvių dar esą ga- 
na didelis skaitlius. "Kankpel- 
nis'', lietuvių bolševikų organas, 
taipgi išeina Škotijoje, miestely- 
je liellsbill, — nors pagal auten- 
tiškas žinias bolševikų lJcllsliill- 
lyje ir apielinkėse esama vos še- 
ši! Ir suprask, tu ižmogau, kam 
butų reikalas šešiems žmonėms 
laikrašti leisti. Paslaptis štai ka- 
me: Kadangi Amerikos valdžia 
pradėjo komunistus gaudyti ir jų 
organus persekioti, tai Ameri- 
kieėiai-bolševikai. kad užbėgti ne 

pasisekimams kelią, sumanė at- 
gaivinti "Rankpelnį'' ir, todėl, 
jis eina. 

Šita žinia bus paskutinė iš Lon 
elono, nes esu pasirengęs ui'Įžti 
į Lietuvą ir, laiko turint, iš te- 
nai parašysiu. 

Kazys Pilėnas. 


