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Bolševikai užeme Omską 
J 

Sovietai užpakalyje Denikino. 
Denikinas rengiasi apleisti Kieva. 

Meksika atmeta Amerikos 
reikalavima. 

Senatas skubina taikos sutarties gvildenimą. 
SOVIETAI UŽPAKALYJE 

DENIKINO. 

Londonas, lapkr. 15 d. — 

Iš Maskvos pranešama, kad 
revoliucija prieš Denikiną 
pietinėje Rusijoje labai plė- 
tojasi ir buk revoliucionie- 
riai ;au užfemę visą eilę mics 
tų artimai Juodųjų jūrių. 

Pietines Rusijos sukilėliai 
sakoma turi jau sudarę ar- 

miją apie iš 70,000 vyrų, ir 

esą suorganizavę pas save 

sovietus, panašia sistema i 
Maskvos sovietus. 

Denikinas paskire dalį ka 
riumenės numalšinimui su- 

kilėlių. 

DENIKINAS RENGIASI 
APLEISTI KIEVĄ. 

Kopenhagenas. lapkričio 
16 d. — Specialis korespon- 
dentas laikraščio Chicago 
Tribūne praneša, kad Uk- 
rainos legacija Kopenhage- 
ne gavusi pranešimą ii Ka- 
menetz, jog bolševikų spė- 
kos atėmė dalį Kievo nuo 

Denikino spėkų Bolševikai 
eina ant Kievo iš pietvakarių 

Taipgi pranešama, kad 
ukrainiečiai sukilėliai per- 
traukė susinėsimų liniją 
tarp Denikino liuosnuorių 
Kieve ir jo svarbiųjų spėkų 
prie Poltavos. 

Delei tokių nepasisekiinų, 
sakoma, Denikinas įsakė 
liuosnoriams apleisti Kievą. 

MEKSIKA ATSISAKO 
PILDYTI AMERIKOS 

REIKALAVIMUS. 

VVashington, D. C., lapkr. 
15 d. — Suvienytų Valstijų 
valstybės departamentas pa 
reikalavo iš Meksikos val- 
džios, idant ji sugražintu 
$150.000 Suvienytų Valtsti- 
jų konsuliui Jennings, ku- 
riuos jis užmokėjo Meksikos 
banditams, kad nuo jų išsi- 

pirkus. 
Meksikos valdžia į tai at- 

sakė, kad nemananti atly- 
ginti konsuliui Jennings nei 
bile kam už išsipirkimą nuo 

banditų. , 

Meksikos valdžia, girdi, 
stengiasi apsaugoti šalies 

gyventojus nuo banditų, bei 

ji neapsiima duoti užtikri- 
nimus kiekvienam asmeniu 
kas jis nebūtų. 

| Girdi, jei valdžia imtųsi 
[atlyginti už panašias bandi- 

| tų padarytas gyventojams 
'skriaudas, reiškia užtikrintų- 
|kad banditų triūsas visuo- 
met bus pelningas, tai tuo- 
met išeitų paraginimas už- 
puldinėti ant žmonių ir kil- 

, tų šalyje anarchija. 
į Toliau pabriežiama, kad 
jokia valdžia nemoka pana- 
šių atlyginimų, todėl ir Mek- 
sikos valdžia negali apsiim- 
ti mokėti. 

SENATAS SKUBINA 
SUTARTIES GVILDE- 

NIMĄ. 

VVaghingtt n, D. C., lapkr. 
15 d. — Senatas pradeda 
skubinti gvildenimą taikos 
sutarties. Šiądien didele di- 
džuma, sutartinai demokra-, 
tų ir republikonų, tapo pri- 
imta aprubežiavimas kalbė- 
ti. Sulyg taisyklių dabar 
kiekvienas senatorių galės Į 
kalbėti tik valandą laiko, to 
del manoma, kad sutarties 
klausimas, bus išrištas bėgy- 
je kelių dienų. 

i 

LENINAS LAUKIA AME- 
RIKOS BOLŠEVIKŲ. 
New York, lapkr. 16 d.—, 

Delei nuolatinių areštų ra- j 
dikališkų elementų ynac ru-' 
sų, Rusijos Sovietų atstovas 
Martens parašė Valstybes 

į departamento sekretoriui 
.Lansingui laišką, kuriame 
'užreiškia, kad Rusijos so- 
vietai labai pageidauja, 

į idant sugrįžtų sovietų pilie- 
Į čiai iš Amerikos. 
i Girdi bereikalo Suvieny- 
tos Valstijos persekioja bol- 
ševikus Amerikoje ir grąsi 

Ina jiems deportavimu; tas 
viskas yra bereikalinga. Tik 
lai bus leista bolševikams iš- 
važiuoti ir jie tuoj,važiuos 
sovietų Rusijon. 

Be to Martens priduria, 
kad deportuojant bolševi- 
kus rusus, jie gali but pa- 
siųsti nebolševikiškon Rusi- 

! jon, kas reikštų jų persekio- 
jimą ir daugeliui mirtį. 

Tokis valdžios elgimąsi, 
girdi, butų prasižengimu 
prieš tarptautišką etiką. 

Pagaliaus Martens forma- 
liai užprotestuoja Rusijos 

į sovietų reopublikos vardu, 
prieš Amerikos valdininkų 
elgimąsi, kurie iš vienos pu- 

Ar nepritrūks kantrybes? 

f VMHEN IT COMeF" 
TO J06WING 

i'HtRf AURl&Hf 

Kuomet maisto speku liantai vis žaidžia maistu, kad papildžius savo Kiše-' 
nius, publikr vis kantriai laukia, bet gali ir jai kantrybės pritrukti. 

sės neišleidžia rusų važiuo- 
ti Rusijon neišduodami pas- 
portų, o iš kitos pusės juos 
persekioja už bolševizmą. 

ANNUNZIO APLEIDO 
FIUME. 

Triest, lapkr. 15 d. — 

Čia gauta žinia, lkad Annun- 
zio apleido Fiume su keletą 
laivų ir 600 kareivių. Jis su 

300 kareivių išsšdo mieste 
Zara, Dalmacijoje, ir iškil- 
mingai maršavo po miestą, 
kur jis buvo entuziastiškai 
sutiktas vietos italų. 

Manoma, Annunzijo ap- 
lankys visą eilę miestų, kad 
tuom paagitavus už karingą 
italų partiją, nes dabartiniuo 
se rinkimuose ji bijosi pra- 
lošti. 

Fiume komanduotoju pa- 
liko Rizzo, komanduotojas 
kariško laivo, kuris pasižy- 
mėjo karėje su Austrija, nu- 

skandindamas du priešo lai- 
vu. Jis yia stiprus Annunzio 
salininkas. 

Annunz/o vėl Fiume. 

Rymas, lapkričio 16 d. — 

Čia gauta pranešimas, kad 
Gabriele Annunzio vėl su- 

grįžo į Fiume iš Zara. 

BOLŠEVIKAI TARSIS SU 
/NGLAIS. 

Kopenhagenas. lapkl'. 16 
d. — Iš Revelio pranešama, 
kad bolševikų atstovas ren- 

giasi vykti Kopenhagenan, 
kur tarsis su Anglijos Rau- 
jdonuoju Kryžiumi kas link 
rusų nelaisvių laikomų Ang 
rijoje. 

Kolčakas galva tearisty( 
Londonas, lapkr. 16 d.— 

Specialis kablegramas Chi- 
cago Herald and £xaminer 
praneša, kad buvusis Rusi- i 
jos diktatorius A!eksander j Kerensl'i šiuo laiku randasi 
netoli Londono ir atydžiai i 
seka dalykų bėgį Rusijoje. į Neseniai jis užreiskč, kad 
Kolčakas, Denikinas ir Ju- 
deničas neatstato Rusijos, 
bet naikina ją. Jie, girdi, su- 
rinko gaujas teroristų ir lei- 
džia jiems organizuotu bu- 
du plėšti ramius šalies gy- 

įventojus. kas paskubina bol 
Iševizmą Rusijos, nes ardyti 
terorizuoti yra kam,' gi tver- 
ti visuomeninį gyvenimą 
niekas nesirūpina. 

Vienu iš žymių prirody- 
,mų, kad Kolčakas negerai 
'šeimyninkauja yra genero- 
lo Dietrich, kuris nors yiv 

i konservatyvis, bet geras ir 
teisingas karininkas. Jo re- 

jzignacija parodo, kad daly- 
! kai yra taip vedami, jog ne- 

| smiato galimybės sudaryti 
i stiprią armiją kovai su bol- 
ševikais. 

I 
J 

i Kerenskis kaltina Angliją. 
Toliau Kerenskis pabrie- 

,žia, kad delei netikusio da- 
įlykų stovio Rusijoje yra 
Idaug- 1rolta Anglija ir kiti 
talkininkai, kurie remia Kol 

I čaką ir jo sandraug-us. 
I Girdi, taip talkininkams 
besielgiant netik rusų liau- 
dis taps bolševikiška norp 

ji bolševizmui neprielanki, 
bet dargi taps talkininkų 

i priešais. 

SUĖMĖ SOVIETU 
AMBASADORIŲ. 

New York, lapkričio 15 
Šiądien tapo suimtas Mar- 
telis, kuris skaito save ofi- 
cialiu ambasadoriumi Rusi- 
jos sovietų. 

Šiądien taipgi tapo suim- 
ta apie pora tonų bolševikiš 
kos literatūros viename 
Brooklyno name. Tarp kit 
ko rasta daug Trockio ir Le- 
nino paveikslų. Sąryšyje su 

literatūra niekas nėra areš- 
tutas. 

KALĖJIMAS UŽ SPEKU- 
LIACIJĄ CUKRUM. 

New York, lapkr. 13 d.— 
Šiądien federalis teisėjas 
Knox pasiuntė kalėjiman 
tulą pirklį, kuris pirkęs cuk 
rų po 9% centus už svarą 
dabar jį pardavinėja po 
22'/2 centų už svarą. 

Teisėjas užreiškė, kad jei 
ir nebūtų teismiškos baus- 
mės už tokį išnaudojimą, 
tai jis vis tiek priteistų to- 
kiam spekuliantui kalėjime 
pasėdėti. 

AREŠTUOS ANGLIAKA- 
SIŲ LYDERIUS. 

Ind/anapolis. Ind., lapkr. 
15 d. — Pranešama, kad 
bus išduotas warantas areš- 
tuoti visą eile angliakasių 
lyderių, kurie dalyvavo su- 

sirinkimuose, kur buvo įs- 

ineštos rezoliucijos, reika- 

laujančios tęsti streiką, val- 
džios agentai renka šiame 

l klausime informacijas 

Sanstatas Lietuvos Valstybės 
Tarybos. 

Baltiko salių ir bolševiku konferencija. 
BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 

OMSKĄ. 

Londonas, lapkr. 15 d. — 

i Šiądien čia gauta bevielinu 
telegrafu iš Maskvos bolše- 
vikų oficlalis pranešimas, 

įkuriame tvirtinama, kad bol 
ševikų spėkos jau užėmė 
Omską, kuris skaitėsi sosti- 
ne visos Rusijos valdžios. 

Admirolo Kolčako kariu- 
menė, kaip pranešime pri- 
duriama, traukiasi toliau į 

į rytus. Manoma, kad KolČa- 
;ko valdžia apsistos Tomske, 
'350 mylių Į rytus nuo Oms- 

| ko, kur persikelė dalis įstai- 
gų jo valdžios; ar gal kraus 
,tysis net Irkutskan, viduri- 
nin Sibiran, kur bolševikų 
spėkoms sunkiau pasiekti. 

SĄSTATAS LIETUVOS 
' VALSYBĖS TARYBOS. 

I.. Lodonag, lapkr. 16 d. — 

i Laikraštis London Times 
praneša, kad Lietuvos Ta- 
iryba susideda iš 40 ypatų. 
|jon Įneina 30 lietuvių, 7 
Ibaldgudžiai ir 3 žydai. • 

! BALTIKO TAUTU IR 
BOLŠEVIKU KONFE- 

| .. RENCIJA. 

j Dorpatas, Estonija, lapkr. 
113 d. (per kopenhageną 15 
d.). — Specialis korespon- 
dentas laikraščio Chicago 

| Daily News praneša apie 

Baltiko šalių ir bolševikių 
konferenciją, kuri prasidė- 
jo panedėlyje, Dorpate. 

Kiek matosi si konferen- 
cija nebus panaši konferen- 
cijoms Lietuvių Brastoje ir 
Verssailles, nes čia nebus 
pergalėtojų ir pergalėtų, bet 
tarsis kaipo kaimyniškos ša- 
lįs be prievartos. 

Baltiko šalįs nori teisės 
saviapsisprendimo, bet visi 
priešbolševikiški rusų vadai 
stovi už Rusija kokia ji bu- 
vo 1914 metais. 

Vienas Judeničo valdžios 
ministeris užreiškė, kad at- 

statys tokią Rusiją, kokia 
buvo prie caro laikų, nors 

tam reiktų ir karišką dikta- 
tūrą panaudoti. 

Todėl Baltiko šalįs ir ne- 

remia Judeničo, bet tariasi 
su bolševikais. Bet, prie vi- 
so jų noro taikos ir neprigul 
mybės, Baltikas nedarys jo- 
kios sutarties su bolševikais, 
jei to neužgirs talkininkai. 

KENOSH1EČ1AI PASI- 
ŽYMĖJO. DUOSNUMU. 

!. .Vakar Kenosha. Wis., bu- 
i 

jvo iškilmes išleistuvių Lie- 
Ituvos Liuosybės Varpo, kur 
buvo ir rodama judami pa- 
veikslai iš išleistuvių Chi- 
cagoje. Iškilmės sutraukė 

j didžiausią minią, kas gali- 
įma Kenoshoje. Viso įplau- 
kų buvo $963.00. 

JUDENIČAS SUĖMĖ 
12 000 BOLŠEVIKŲ. 

i 

Hels/ngforsas, lapkr. lo 
d. — Judeničo štabas pra- 
neša, kad paskutiniais lai- 
kais Judeničo spėkoms ge- 

trai sekėsi kovoti su bolševi- 
kais ir kad tapo suimta apie 

112,000 bolševikų; gi apie 
6,000 bolševikų kritę mu- 

šiuose, kuriuose Judeničo 
armija turėjo mažus nuosto- 
lius. 

j 
i Taipgi Judeničo štabas 
praneša, kad bolševikų ko- 
misarai, dalyvasusie mušiuo 
se tapo nužudyti. 

RUMUNAI TVARKOJ 
APLEIDŽIA BUDAPEŠTĄ. 

Budapeštas, lapkr. 15 d. 
Rumunijos kariumenė aplei 
džia Budapeštą be jokių in- 
cidentų. 

Vengrijos nacionalė gvar- 
dija po vadovyste admirolo 
Horthy, manoma, įneis mies 
tan tuoj po rumunų pasi- 
traukimo. 

Kad Rumunus išprašius 

iš Budapešto, talkininkams 
; prisiėjo rašyti keturius smar 

Įkius reikalavimus. 

MEKSIKA NEĮSILEIS 
RADIKALU. 

Mexico City, lapkr. 15 d. 
Delei kaltinimo, kad radi- 
kališka propaganda į Suvie- 
nytas Valstijas ateina iš 
Meksikos, valdžia pradeda 
plianuoti, kad sulaikius ra- 

jdikalizmo plėtojimąsi Mek- 
sikoje. 

Sakoma, ateityje bus da- 
ibojama, kad Meksikon ne- 

jkos šalių, nebūtų Įleidžiami 
! elementai, kurie dabar pra- 
šalinami iš įvairių Ameri- 
kos saliu, nebūtų įleidžiami 

| Meksikon. 

ORAS 
Chicagojc ir apielinkėjc. 

Šiądien eras nepastovus; 
maža atmaina temperatūro- 
je; vidutiniai įvairus vėjai. 

saulėtekis. 6:42; 
Saulėleidis, 426. 
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PASIMOKIKIM SAVO KALBOS! 

Nabagė ta lietuvių kalba. — Tiek me-| 
ty h persekiojo, taip ją niekino! Išvarė: 
ją iš dvarponių salionų, išvarė iš dauge-' lio klebonijų, raštinių, pastų, bankų ir kitų 
viešų vietų. O rusų valdžia arti pusšim- 
čio metų net buvo uždraudusi leisti spaus- 
dinius lietuviškomis raidėmis, — rovė ž,an-l 
darai, sustoję prie bažnyčios vartų, lietu- 
viškas maldaknyges iš rankų dievobaimin- 
gų moterėlių, degino musų brangias kny- 
gcv tukstasčiais prūsų parubežio činovnin- 
kai. Tik vargšo sermėgio šiaudinėje pa- 
stogėje prisiglaudė nuo priespaudos ir pa- 
niekos musų gimtieji garsai; tik jis savo 

mylinčioje, suvargusioje kratinėje auklė- 
jo ir saugojo nuo pražūties tą seniausią 
gyvuojančią Etiropos kalbą. Jeigu musų 
pilkoji liaudis nebūt taip karštai mylėjusi 
savo prigimtos kalbos, tai gal ją dabarti- 
nėje valandoje tik istorija butų minėjusi. 

Tai buvo baisus ir sunkus laikai lie- 
tuvių kalbai ir užtat nestebėtina, kad ma- 

žai kas ją tiftkatnai žinojo, kad musų kal- 
bininkai neaprėdė jos tinkamais moder- 
niškais filologijos rūbais. Bet dabar kito- 
niški laikai virto. — Musų brangioji kal- 
ba dabar ingavo pilnas pilietybės teises. 
Nors svetimos valstybės J ar nepripažino 
Lietuvos neprigulmybės, bet musų tauta 
apsiskelbė save laisva ir dabar savistoviai 
valdosi. Lietuviška kalba dabar išguldo- 
ma visose — kaip lietuvių, taip ir svetim- 
taučių — mokyklose Lietuvoje. Teismuose 
paštuose, raštinėse ir kitose valdžios įstai- 
gose visi dokumentai rašomi mūsiškėje kai 
boje ir visokius reikalus galima atlikti lie- 
tuviškai kalbant, žodžiu sakant, lietuvių 
kalba jau dabar yra valstybinė kalba ir 
ji plačiai skamba po visą šalį, po visas jos 
įstaigas. 

Sunku dabar be lie'uvių kalbos musų 
tėvynėje. Jau ir tenykščiai svetimtaučiai 
pradeda suprasti tą ir uoliai griebiasi jos 
mokinties. Mat, nemokėsi lietuviškai ne- 

prigulmingoje Lietuvos respublikoje, tai 
negausi geros vietos, nebus "biznio", ne- 

galėsi su dideliu pasisekimu dalyvauti vi'e- 
šame gyvenime ir t.t. Nesenai iš Lietuvos 
atėję laikraščiai praneša, kad Kauno žy- 
dai įsteigė lietuviškos kalbos kursus ir da- 
bar juose mokinasi lietuvių gramatikos, 
literatūros ir t.t. Iš laiškų girdėti, kad ir 
lenk.ii, įvairus šlėkteliai, dvarponėliai ir t. 
t. pradeda imti lietuvių kalbos lekcijas. 
Visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose 
ir net kaimuose dabar atidengiami lietuvių 
kalbos kursai, — kaip jauni, tap ir seniai 
noriai juos lanko, visomis išgalėmis sten- 
giasi pramokti taisykliškai vartoti savo 

brangią kalbą. 
Nereikėtų šiame dalyke labai apsileis- 

ti ir amerikiečiams letuvams. Mažai kas 
čia moka gerai savo kalbos. Net vietiniai 
inteligentai negali be klaidų rašyti lietu- 
viškai. Tie, kurie mano kuomet-nors grįž- 
ti ir amerikiečiams lietuviams. Mažai kas 
i šį dalyką. Žiūrėk'te, kad Kauno žydai 
nepralenktų mu3ų lietuvių kalbos ži^jimu. 
Tenykščiai gyventojai dabar stropiai ima-: 

si mokinties savo kalbos ir r;ums bus gė- 
da, jeigu mes parvažiavę nemokėsime šiek- 
tiek žmoniškiau, ar tai pakalbėti, ar pa- 
rašyti lietuvių kalboj. Be to, sunkiau bus 
gauti kokių nors valdiškų ar Šiaip jau ge- 
resnių vietų, nemokant lietuviškai rąžyti. 
Pagalvokite apie tai, gerbiamieji. Neati- 
dėliok/te šio reikalo, — tuojau** gaukite 
iietuvišką gramatiką ir pradekite ją studi- 
juoti. Netik reikia mokintas savo kalbos 
clel pelno, bet, juk, negražu jos nežinoti ir 
iš patriotiško žvilgsnio. Menkas tas lie- 
tuvis, didelis jis apsiledėlis, jeigu nepasi- 
stengia tinkamai išmokti savo kalbą. 

TALKININKAI IR RUSIJA 

Gyvas vargas talkininkams su Rusija. 
Bolševikams įsivyravus su savo radikališ- 
ka pragrama, visi talkininkų politikai griež 
tai atsisakė nei "de facto", nei "de jure" 
pripažinti dabartinę Rusijos valdžią. To 
dar neužteko. — Gerai suprasdami, kad 
tų kairiųjų socialistų įsigalėjimas ir pasi- 
sekimas reikštų didelį pavojų visoms da- 
bartinėms valstybėms, jie ėmė visomis 

spėkomis stengties užgniaužti tą nepapra > 

tą radikalizmo epidemiją Rusijoje. Tuo 
tikslu prasidėjo intervencija. Francuzai, 
amerikiečiai, anglai, serbai, čeko-slavokai, 
italai ir kitos tautos pradėjo siųsti savo 

apginkluotus vyrus į visus Rusijos pakraš- 
čius — Vladivostoką, Archangelską, Ode- 
są ir kitur. Bet intervencija nesisekė. Ru- 
Isai skersai žiurėjo ^apginkluotų svetimtau- 
čių burius, šeimyninkaujančius jų miestuo- 
se ir netikėjo jų gražiems žodžiams. 

Taigi, neradę užtektinos paramos vie- 
tinių gyventojų tarpe ir sutikę gan skait- 
lingą ir gerai organizuotą bolševikų armi- 
ją, intervencijonistai pasijuto bejiegiais. 
Tikros gi karės prieš balševikišką Rusiją 
talkininkai bijojo pradėti. Žmonės, jau ir 
be to gana nuvarginti vokiškąją kare, jokiu 
budu nesutiktų tūkstančiais keliauti į Ru- 
siją ir guldyti savo galvas Rusijos sniegy- 
nuose. Reiškia, akyvaizdoje tų visų faktų, 
talkininkai atsisakė vesti toliau karę su Ru- 
sija ir jau dabar pradeda atšaukti p v o 

,kariuomenę iš Rusijos pakraščių. 
Kitos talkininkų valstybes jau ir pirm 

priešinosi karei su Rusija ir tik viena Farn- 
cuzija tvirtai įsikibusi laikėsi kariško pla- 
no. Bet pastaraisiais laikais ir ji suprato, 
kad su Rusija netaip jau yra lengva kariau- 
ti dabartinėse aplinkybėse. 

Galutinai nepavykus intervencijos pia- 
nui, susirupinę talkininkų diplomatai ėmė 
karščiau remti pinigais ir amunicija rusų 

! reakcionieriškus generolus, kurie veda ka- 
res su bolševikais. Bet pastaraisiais lai- 
kais Kolčakas, Denikinas ir Judeničas vi- 
siškai susmuko ir dabar mažai jau kas 
tiki, kad jiems pasisektų kuomet nors pa- 
siekti Mrskvą ir Petrogradą. Taip pradeda 
mintyti ir talkninkai. Laikraščiai prane- 
ša, kad buk Anglija jau atsisakiusi toliau 
remti Kolčaka. 

o 

Taigi, iš visko aišku, kad talkininkams 
nesiseka tiesioginė kova su bo) ^vikais. Ir 
blokada, suteikianti tiek var& Rusijos 

žmonėms, nepajiegia sutriuškinti sovietų 
respublikos. Tą visą talkininkai jau mato 
ir atvirai pripažįsta. 

Dabar kįla klausimas, — kokia bus 
nauja talkininkų politika Ink Rusijos? 
Didieji Amerikos laikraščiai spėja, kad da- 
bar didžiosios talkininkų valstybės pradės 
nesikišimo (nonintervence) politiką, jeigu 
bolševikai iš savo pusės pasižadės nesikišti 
i kitų valstybių reikalus. Tokiame atvejy- 
je blokada bus panaikinta, prasi*" s Rusijos 
prekyba su visais kraštais; talkininkai ža- 
dH tuojaus pasiųsti išbadėjusiems suskilu- 
sios imperi jos žmonėms duonos ir kitų mai- 
to produktų. Apart atsisakymo vesti propa- 
gandą svetimose šalyse, nuo bolševikų dar 
reikalaujama prisižadėti apmokėti skolas, 

$6,000,000 Aukso Šaltinis 

Alaskos aukso šaltiniuose 
1918 metuose, aukso \~rte bu- 
vo įkainuota apie $5,900,000. 
Panašaus gi aukso 1917 me- 

tais buvo $9,810,000, t. i yra 
1918 metais abelnai per visa 

teritorija išskyrus porą distrik 
tų aukso pagaminimas suma/e 

jo. Tas sumažėjimas buvo clel 
trukumo darbininkų, įrankių 
pabrangimo, ir neužtikrintų s$ 
lygų ateityje. Kai-kuriose vie- 
tose sumažėjimas buvo dar ir 
del neprielankių oro atmainų' 
del kurių turtingesnieji Šalti-! 
niai gerokai nukentėjo. 

llaskojc Iškasama 70 milijonų 
svariu per metus. 

1(>18 m. Alaskoje kaip pra- 
neša Suvienytų Valstijų N i- 
ekius Departmento (reological 
Survey, iškasta 69,224,951 sva 

ras vari vertes. $17,098,563. 
Tai yra mažiau negu 1^17 m. 

kuriais iškasta 88,793,400 sva- 

rų. $24,240,598 \ ertės. Šaku- 
ma tame pranešime, kad-iškas 
,ta mažiau clel stokos darbinin- 
ku ir laivų. Tais metais buvo 
dirbama 17 vario kasyklų, ar- 

ba tiek pat kiek ir 1917 me- 

tais. Vario kasimas ant Alas- 
kos persmatikos eina geryn, y- 
pa t ingai vario tunaičiuose plo 
tu se Talkoetna ir Hroad-Pass 
apielinkese. Vario žemės plotas 
užtiktas 1915 metais ties Rai- 
nev Creek, upelis įteka Į Delta 
River yra sakoma, esąs didžiau 

| sis plotas pigios varrc rudos. 

Bcira, šiaurinė provincija 
Portugalijoj. Apart pajūrini 
krašto, paviršis yra daugiausia 

i kalnuotas, aukščiausioji viršu- 

|nė (6,532 p.) yra ant Serra da 
, Kstrella, kuri tęsiasi nu; š-rytų 
]). vakaruosna per provincijos 
vidurį. Apart pajūrio, dirva y- 
ra akmenuota. Klimatas yra 
šiltas ir lygus. Užsiimamu dau 
giausiai ukininkystė, galvijų 
auginimu ir žuklavimu. Augi- 
nama daug alyvų ir gaminama 
taip-gi apsčiai %gero vyno, yra 
geležies, švino, vano, anglies, 
kasyklos ir marmuro skaldy- 

klos. Komunikacija nėra paran 
k i ir komercija menka. Plotas 
M,208 ketv. angi. 111; gyvent. 
1,515,834 (1900.) 

SKRISK MANO SVAJONE 

(Liuosos Eilės). 
Skrisk, mano svajone, 
I vietas numylėtas, 
Į vietas laisvas, į vietas šven 

[tas, 
Kur skausmas neregėtas, 
Kur žmogaus dvasia neap- 

[galėta... 
Ant žemės takų žėdnam nu- 

[sibado; 
Žėdnam prailgo taisyklės, 

[klaidus įstatai; 
Žėdnam prailgo skausmų ir 

[vargų ratų-ratai,— 
Tarp ratų-ratelių-ratukai... 
Kada tu pakilsi į liuosą 

[svietą, 
Kur graži-meili, simfonijų 

i vibracija žavinga siaučia; 
kur čižo grynos meilės riški 

[prakilmė;— 
Tada ir kūnas mano sapnu 

[užmiega, 
ir pnes akis mano gyvos 

grožybes kultas ištrykšta. 
! O visas šitas svietas, — 

Visos dejonės, skundų- skun 
[dai; 

Visa monotonija, žmogaus 
[apgalė Į uolą virsta. 

Tat kilk, mano svajone, 
Ten augštai, augstai į svie- 

[tą laisvą; 
J svietą šventą, 
Kur žmogaus dvasia neap- 

[galėta. 
Žemės Lakūnas. 

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA. 

i 
Moterįs. Tautiška Moterų 

Amatų Unijos Sąjunga sa- 

ko, kad moterims užkirstas 
kelias 60'; valdžios darbų, 
del kurių jos yra išlaikiu- 

■ sios kvotimus pirmais še- 
šiais mėnesiais, 1919 metų. 

Valst. Pept. Iš Vienos 
praneša,' kad spalio 22 d. 
Tautiškas Seimas priėmė ak 
tą panaikinant vardą "Vo- 
kiška-Austrija", i jo vietą 
paskirtas titulas, "Austnjos 
Respublika". 

Iš SIBERIJOS 
Pirma negu pradėsiu apra- 

šinėti apie Charbino lietuvius, 
turiu nors trumpai pabriežti 
ir apie šį miestą, kuriame jie 
dabar gyvena. Kaip žinoma 
yra, kad nuo 1900 m. šiauri- 
nėje Mandžurijoje yra praves- 
tas gelžkelis (Chino-Rytu 
gelž.), prie kuriu randasi ir 
miestas Harbinas, kuris ir yra 
svarbiausio punkto Chinų-Ry- 
tų gelžkelio. Čionai susiduria 
pietinė linija Mandžurips gelž 
kuri sujungia uostus Daireną, 
Port-Arturą ir nuo Mugdęno 
eina šaka ant Fuzanp. Taigi 
Charbinas ir tapo pramonin- 
giausias miestas. Apart to', 

į čionai randasi didelės gelžkelio1 
dirbtuvės ir visa administraci 
ja minėto gelžkelio. 

\ Po ikurimo gelžkelio žmo- 
i nės pradėjo keliauti į Mandžu 
Į riją. Tame tarpe atvyko ke- 
letas ir lietuvių. Iš pradžios 
buvo visai mažas skaitlius taip, 
kad lietuvis su lietuviu nesu- 

sitikdavo. Nekurie iš lietuvių 
apsigyvendavo atlikę čionai 
kariumenę, o vėliaus apsigyve- 
nę parsikviesdavo savo gimi- 
nes ir pažįstamus. Tokiu bu 
du pradėjo daugintis lietuvių 
būrelis. 

O jau 1910 m. susitvėrė lie 
.uvių draugija *'Aušra" To- 
limų Rytų. Bet jinai silpnai 
gyvavo, galima sakyt, kad ne- 

šiojo jos vardą. Kame to prie 
žastis neveiklumo buvo, aš 
neapsiimu spręsti. Bet. kaip 
man rodos, tai st jka veikles- 
nių žmonių arba kitaip sakant 
inteligentiškų spėkų. Būdami 
t kiame padėjime, negalėjo 
veikliau dirbti.. Daugumas iš 
jų gyvendami tarp svetimtau- 
čių nekurie visai ištautėjo. Ki 
ti apsivedė su rusėms taip, ka^ 
vėliau jų vaikai visai tapo ne 
lietuviais. Tokiu atsitikimų 
ne retai patėmijama. 

Bet visgi kaip ten nė butų, 
tarp Chardino lietuvių atsiran- 
da keletas vyrų su gerais no- 

rais, kurie įkūrė draugiją, įstei 
gė ki vginėlį, surengė porą va 

karelių: bet ant nelaimės jų 
darbavimos tuomi ir užbaigė 
ir buvo užmigę lig 1917 m. 

Tais metais matyt karo au- 

Tai tokiomis sąlygomis Paryžius esąs 
pasirengęs užvesti taiką su visa Rusija. 

Senai jau talkininkams reikėjo grieb- ties tokios politikos. Pyko jie ant tų, kurie 
du metai atgal kvietė juos geruoju gyventi 
su Rusija, o dabar patįs mato, kad kito 
nuoseklaus išėjimo nėra, ir todėl pradeda 
linkti į tą pusę. 

sjl * 

Kur pranyko tos gražios ponios ir pa- 
lelės. kurios karės metu nuolat mezgė gat- 
vekariuose šiltas pančekas? Tiek yra mū- 

sų miestuose skurdo užsėtų pavargėlių, ku- 
rie nei jokių pančekų neturi, bet jiems da- 
bar tos "society" paukštelės nepagelbsti 
savo mezgimais, nes tai buvo tik mada. 

* sjc 

Musų katalikų nusiųstas Europon pen- 
kiacentinis diplomatas "nelaimę" sutiko. 
Tenykščiai lietuviai užgynė jam kreipti sa- 
vo silpnas akis į politiką ir pasodino jį 
ant mokyklos suolo Fry'oourge. Vertėtų ir su Kaupu taip padaryti. Jam irgi dar 
reikia mokinti^ bet ne "diplomatuoti". 
Mokykloj dar reikėtų buti ir daugeliui kitų 
musų diplomuotų ir nediplomuotų "diplo- 
matų". .. 

* * 
# 

Išrokuojame' visų dalykų brangumą. 
Bet kas apskaitliavo, kiek tinginystė kai-^ 
nuo ja? 

dra pradėjo žmones blaškyti po 
visą pasaulį, taip, kad daugu- 
mas lietuvių pakliuvo į Cliar- 
biną. Žinoma, tokiu budu pasi- 
dauginu Chardinr lietuvių. 
Bet iš atvykusių irgi neatsira- 
do veiklesnių, kurie butų galė- 
ję geriaus suorganizuoti lietu- 
vius. Yknok' nežiūrint ant to, 
senesnieji lietuviai griebėsi vėl 
už darbo, matydami neatbuti 
11a reikalingumą dabartiniame w O t- 

svarbiame laike, kuomet visos 
tautos jau senai karštai dar- 

buojasi. 
1917 111., rudens laike, buvo 

sušauktas pirmas visuotinas 
lietuvių susirinkimas. Nuo šios 
'1 i^nes tai ir buvo pradėta dar 
duotis Charbino lietuvių. Per 
paskutinius metus buvo sušelp- 
tas keletas tremtinių, padaryta, 
keletas vakarų, išrašinėjo laik- 
raščius (dabartiniame laike tik 
iš Amerikos "Tėvynę", "Lietu- 
va", "Sandariį" ir "Darbiniu 
ką"). 

Dar turiu paminėti apie pas- 
įkutinį lietuvių vakarą-kcncei- 
I ta, kuris atsibuvo kovo mėn. š. 

111. Šis vakaras nebuvo lietuvib 
kas, nes jame nieko lietuviš- 
ko nebuvo. Vakaras buso su- 

rengtas su labdaringu tikslu, 
del pabėgėlių-tremtinių ir gra- 
žinimui jų tėvynėn. 

| l'acių lietuvių į vakarą buvo 
mažai, nes del brangumo bilie- 
tų, daugumas užsilaikė. Abel- 
nai, vakaras iš medžiagiškos 
pusės gana gerai nusisekė, nes 

kaip girdėjau pelno nuo vaka- 
I 
ro liko suvirs aštuor; tūkstan- 

čiai rub. Yi> tai ačių pasidai* 
|bavimui p. E. Giedraitienei ir 
p. K. Vinckiui. 

Lietuvių kolonija visgi ne 

per didelė šiame mieste, kaip 
manoma, vietinių lietuvių bus 

apie tris šimtai* Daugumas 
: iš jų dirba prie gelžkelio dirb- 
tuvių. Uždarbiai neperdid-eii, 
sulyginant su pragyvenim 
brangumu, o nekuriems su di- 
dele šeimyna prisieina skur- 
džiai gyventi. Vienok galima 
sakyti, kad Charbino lietuviai 
visgi minta, duonos užtektinai 
yra.... Bet gyvenimas vietoj 
gerėti — blogėja. Lietuviai su 

nekantrybe laukia tos dienos, 
kada bus galima grįžti i Lietu- 

i va. 
t- 

lincas K i šonas. 

Vienas apgalvotas nutari- 
mas vertas tukstanties sku- 
bų nutarimų 

* ♦ 

Dlidžiauffias nusikaltėlis 
yra tas, kuris užmuša kita- 
me viltį. 

* ♦ 

Nedaryk blogo. Neturtas 
negali išteisinti blogo. Jei- 
gu darysi blogą, tai tapsi 
dar biednesniu. 

Ramybes Karalijoje, 
Susitarėme ir važiavome už 

miesto; rudenio mišku pasi- 
džiaugti ir kapinių pažiūrėti, 
pasigrožėti, paliūdėti. 

Nes jau kapiniai tokia vieta 
— reikia grožėties ii liūdėti. 

Važiavome purvin mis. dul- 
kėtomis. ūžiančiomis, dvokian- 
čiomis gatvėmis, ant kuriu bė- 

ginėjo — šliaužinėje išbalę, su 

Silenkę. menkučiai, nuvargę, 
susierzinę žmonės. 

\ ažiavome ir kalbėjome, gi u 

eijomės. pykome apie politikei, 
tautybę, žymesnius dienos rei- 

kėjus ir U. 

Gulu gale privažiavome 

prie kapinių ir sustojome. 
Čia tvlu, ramu ir iškilmin- 

ga. 
Čia nieks nesiginčija, nesi- 

erzina, nesirūpina gyvenimo 
niekniekių niekniekiais. 

Kam ir ginčities? Kam ir 

rupi n ties? 
Juk čia lygybė ir brolybė 

viešpatauja. 
Visi numirėliai dabar suly- 

ginti teisėse. 
Vienoje duobyje guli tUrtuo 

lis, o šalyj jo vargšų vargšas, 
kuris gal bailu mirė. 

Gyvenant turtuolis neapken- 
tė vargšo, vargšas bjaurėjosi j turtuoliu. 

1 )abar gi abu nurimo. 
Nėra čia nei partijų, nei 

laikraščių, nei slaptų agentų, 
nei streikų. 

Nuo miesto ikį kapų nelabai 
toli, bet, o, Jurguiėliau tu ma- 

I no, kokia didelė permaina visa- 
i nic kame. 
Į Mieste užėsįs, trenksmas, ko 
va, dejavimai, ašaros, juokai, 
ir rūpesčiai. 

Rūpesčiai be galo, be krašto, 
o čia, ant kapų, viskas taip iš- 

kilminga ir ramu. 

O tu, kapų sarge, kask, kask 
dar viena šviežia duobę. 

Štai dar vfeha karsta su nu- 

mirėliu atvežė prie vartų. 
Giminės verkia, laužo ran-j kas, gailiomis ašaromis vilgina 

skruostus. i 

Bet nemic^laširdingas sargas 
prisimigęs padirbėjo, duobė 
jau iškasta ir sustingusį numi- 

jTėlį įdėj į j;j. 
Darbininkas, atsiraitęs ran- 

i kovės, pylė ir pylė žemę ant gra 
žaus, brangaus karsto. 

Giminės dar truputį pavei- 
kė. Paskui sUsiedo Į karietas ir 
išvažinėjo po namus. 

O ten, ant kapu pasiliki tik 
jis, kurį išbraukė gyvoji gamta 
;š savo sąrašo, kad užleisti vie- 
ta kitam. 

Dnr ašaros veržiasi, bet ką 
daryti ? 

Ką gi prašysi, melši, prirodi 
nėši ? 

\ ištiek, negy\"0 į gyvo nepa 
versi. Negali. 

Krista. Begalo keista. Cha,] 

cha, cha! Vieni juokai. Taip 
bent atrodo. 

Cha, cha, cha ! Nejaugi gy- 
venimas tik žaislas? 

Gimsti, augi, ginčijies, val- 
gai ir galu gale nuveš tave, 
gal dar žolynais apkrovę, į tą 
dirvonėli ir daugiau jau nie- 
kas nerūpės, nieko nebus. 

Kažin kodėl? Pamanai a- 

pie tai ir staiga užsinori juob- 
! ties, beprotiškai juokties. 

juk vistiek — to klausini'- 
neišriši, gyveninio paslapties 
.nesuprasi, tai kam lxTeikalo 
nuolat galvą laužyti. 

Tat pasijuokim artistiškai 
bent sykį apie viską, apie vis- 
ką, be jokio skirtumo: ir apie 
gyvenimą, ir apie mirtį, ir apie' 
")ievą, ir apie pragarą, ir apie 

kasdieninę duoną ir tt. 
Nusibosta nuolat bijoti, gal- 

voti, j ieškot i. 
Visi gyvi žmonės perdaug 

užsiėmę, perdaug protauja, r u 

pinasi. , 

O štai čia, ant kapų, gerai, 
tylu, ramu. 

Baisiai ramu. 

Takeliai švarus, smėlis bliz- 
ga, dar ne visi ir kvietkeliai 
nužydėjo.' 

O tie medžiai, medžiui! Vė- 
jas, įsisukęs tarp jų šakų ir ša 
kelių, tai verkia, tai juokiasi, 
tai dainas audžia ir dūmas dū- 
moja. 

Lapai krinta, šakos linguoja 
į visas šalis, bet medis nepasi- 
duoda, jo viršūnė nuolat stie- 
piasi į dangų ir iškilmingai žiu 

ri tolybėn, i erdvi'i padange. 
O, kaip viliojant", ta tolybė. 
Norisi važiuoti — skristi į 

svetinius kraštus, į nežino- 
mus miškus, prie ilgų, greitu, 
nevažinėtų upių. 

Čia viskas "taip nusibodo. 
Viskas taip paprasta, pilka, ne 

smagu. 
Jeigu turėčiau sparnus, li- 

krai pasikeičiau augštai, hbai 
augštai ir skrisčiau toli, labai 
toli. 

Skrajuočiau su n,rais, ves- 

čiau kalbą su debesimis, gal 
jie man naujų slaptybių pasa- 
kytų, naujais idealais uždeg- 
tų krutinę, gal lengvai supras 
čiau, kodėl žmonės gyvena ir 
miršta. 

L. 



Guy De Maupassant. 

UzkerejĮimas. 
Jis pradėjo: 
— Ar Jeanne de Limoiurs te- 

begyvena ? 
Jo akįs, įsmeigtos į manąsias 

buvo pilnos didžių troškimų. 
Aš nusišypsojau: 

— Parbleu — ji žavėjanti, 
kaip ir pirma. 

— Ar tamsta'pažįsti ja? 
— Taip. 
Jis pamąstė ir vėliaus tarė: 
— Labai gerai? 
— Ne. 
Jis paėmė man už rankos. 
— Papasakok man apit ja,! 

— prašė jis. 
— Bet, įiš nieko apie ja ne- 

galiu pasakyti. Ji yra viena išj skaisčiausių moterių, arba, ge- 
riaus, merginų ir daugiausia 
gerbiama Paryžiuj. Ji veda la- 
bai prakilnų gyvenimą ir gyve- 
na, yt kunigaikštienė. Tai \ls- 
kas, ką aš galiu apie ją pasa- 
kyti. 

— Aš myliu ją, — jis išta- 
rė tokiu balsu, lyg, kad butų 
sakęs "aš mirštu." Vėliaus jis 
užbaigė: 

— Ali! Per trįs metus mudu! 
vedeva audros ir linksmybės! 
gyvenimą. Aš ją buvau beveik 
užmušęs penkis, ar šešis sy- 
kius. Ji bandė išbadyti mana 

akjs su ta plaukų sagute, kurią 
tu tik ką matei. Žiūrėk, ar tu 

matai ta maža, baltą dėmę apa- 
čioj mano kairės akies? Mudu 
mylėjiavos. Kaip aš tau galėčiau 
apsakyti tą kvailystę? Tu r.e- 

suprstum. 
— Rodos turėtu buti papras- 

ta meilė, paeinanti dviejų šir- 
džių inpulso. Bet yra baisi iri 
nepaprasta meilė dviejų sielų,! 
kurios yra nelygios ir, kurios 
viena kitos neapkenčia 

— Per tris metus toji mote- 
ris ištuštino mane. Aš turėjau 
keturis milionus frankų, ku- 
riuos ji greitai man suryjo su 
savo švelnia šypso. 

— Tu pažįsti ją? Kas tokio 

nepasakoma yra joje. Aš ne- 

žinau. Tur but tos pilkos akis, 
kurios, yt graštu tave persun- 
kia ir pasilieka tavyje, ta- 

rytum vilyčios, žaizda? Tai 

yra daugiau negu neaprėpia- 
ma, k erė j anti jos šypsą, kurią 
ji nešioja ant savo vei- 
do, yt kaukę. Jos išdidumas 
truputi po trupučio tave su- 

vysto. Kaž kas tokio stebėtina, 
tarsi kvepalai tave paliečia, kuo 
uiet ta augšta figūra pro tave 

šalį praeina bei, geriaus bus, 
prašliaužia. Malonus jos bal- 
sas, panaš'is į muziką, f psvaigi 
na tavo vaidentuvę. Per ištrsus 
trjs metus ji man buvo vienin- 
telė, gyvenanti ant šios žemes! 
Kaip aš kentėjau nuo jos, nes 

ji mane priglaudinėjo, kaip ir 
visus kitus! Kodėl? Nei del 
koki-os priežasties, tur but, kad 
del prigaudinėjimo malonumo 
Ir kuomet aš tai pastebėjau, 
kuomet aš pasielgiau su ja kaip 
su paprasta mergina ir elgeta, 
tai ji veikiai užklausė manęs. 
"Ar mudu esavo apsivedę?" 

— Nuo to laiko, kuomet aš 
čia apsigyvenau, aš tiek daug 
mastau, kad ant galo jau pra- 
dėjau suprasti ją. Ji yra Ma- 
non Lescaut iš numirusių pri- 
sikėlus. Tai yra Manon, kuri 

negali mylėti be prigavystės; 
jai meilė, užsiganėdijimas, pi- 
nigai tą pati reiškia. 

Jis nutįlo. Praslinkus kelioms 
mėnutėms, vėl pradėjo: 

—< Kuomet aš ant jos pra- 
leidžiau paskutinį savo sou, ji 
paprastai tarė: ''Tu supranti, 
riiino brangus vaike, kad aš ne- 

galiu gyventi ant oro ir van- 

dens. Aš labai myliu tave, — 

daugiau, ntgu kitus; bet aš tu- 
riu gyventi. Skurdas ir >aš ne- 

galime po vienu stogu gyven- 
ti." 

— Ir, jei aš tau pasisakyčiau! 
kokį baisų gyvenimą su ja ve- 

dižau! Kuomet aš žiurėjau į ją, 

aš bučiau taip greitai užmušęs 
j»į, kaip ir pabučiavęs. Kuomet 

,aš žiurėjau į ja. Aš n.-rė- 

jau išskleisti savo rankas, ap- 
kabinti ir užsmaugti ja. Ji tu- 

rėjo už savo akių, ką tokį sūk- 

ių ir neapreiškimą, kuris mane 

privertė išskirti ja iš kitu. Ir, 
tur but, kad tik del tos priežas- 
ties taip baisiai ją mylėjau. 
Amžine moterystė, hmi ir su 

vedžiojanti moterys ė, pas ją 
buvo stipresnė, no u pas bilc 

kokią kitą moterį, i buvo pil- 
na nuodų ir s va. alų. Ji bu- 
vo moteris daug didesnė už 
bile kokią kitą. 

— Ir, kuomet as išeidavau 
su ja pasivaikščioti, ii žiūrėda- 
vo 'į kiekvieną vyrą su tokiu y- 
patingu žvilgsniu, kad atrodė, 
lyg ji butų iš pirmo pamatymo 
jam pasiaukavus. Tai antra jos 
ypatybė, kuri mane erzino ir 
dar tebetraukia prie jos. Tas 
sutvėrimas vaikščiodamas gat- 
v'ėse, priklausė kiekvienam, a- 

part manęs ir jos pačios, Vie- 
nok ji turėjo kuklą ir malonų 
budą. Ar tu supranti ją? 

— Ir I*as per kankynė! Tea- 
tre, valgykloje ji atrodė, kad 
priklauso kitiems. Ir kaip tik 
ją apleidžiau. ji ir priklausė ki- 

1 tam. 
— Jau dešimtį metų kaip aš 

ja mačiau, bet) myliu ja dau- 
giau, kaip visados. 

Naktis apsupę žemę. Oras 
pritvinko stipraus apelsinų žie- 
dų kvapu. 

Aš tariau: 
— Ar dar kai ku mel tu ją 

turėsi? 
— Parbleu! Dabar aš su že- 

me turiu nuo septynių iki 
aštuonius tūkstančius frankų 
Kuomet aš susitaupysiu milio- 
ną frankų, parduosiu žemę ir 
važiuosiu. Man užteks su ja 
gyventi vienus metus — vie- 
nus visus metus. O paskui, su- 

diev, — mano gyvenimas Jjus 
pabaigtas. 

— Bet paskui? — užklau-j 
siau. 

— Paskui? — aš nežinau. 
Tai bus pabaigta. Gal but, kad. 

UOJ Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AM ERIKCfc LIETUVIŲ KUOCJ^.ICL^bSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ M KTU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR i USE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė sc 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba'pripažįsta ir apsiima remti sutarti tarp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikos U "tuvių Prekybos Bendrovės sukėlime, 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5}^ nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau?LPildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
l'ž $50.00 reikia innokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuoj aus ir išpildęs aplikaciją, priisiųsk tuojaius su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. < 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuonii užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokesti $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mat*; vardas 

Gatvė 

Miestas .... 

aš jos paprašysiu, kad ji mane 

priimtu, kaipo "valct de cham 
bre." 

VcrteTulclis, 
(Pabainga.). 

j Iš Gyvėsius 
į Lietuviu Amerikoje | 
» t 

ROCKFORD, ILL. 
Spalio 25 d. S. L. A. 77 

kupos įvyko prakalbos. Kal- 
bėtojai buvo iš Chicagos 
Ad. Kodis ir B. Butkus. Ad. 
Kodis kalbėjo apie liuosy- 
bę; ką reiškia liuosybė, ir 
kaip mes lietuviai torkšta- 
me liuosybės ir kaip prie 
jos turime eiti. 

Dar turim pastebėti, kad 
dienos programas buvo ati- 
darytas su Lietuvos himnu 
"Liet. Tėvynų mūsų", kurį 
padainavo p. J. M. Bacevi- 
čius, akompanuojant p-lei 
Stankevičiūtei, taipgi daina- 
vo keletą tautiškų dainelių, 
kurios publikai labai patiko. 

Paskiau kalbėjo p. But- 
kus apie santikius lietuvių 
su lenkais ir su bolševikais, 
ir perbėgo iš praeities laikų, 
kaip lenkai lietuvius perse- 
kiodavo, ir šiandie tą patį 
daro. 

Pertraukoj buvo aukų rin- 
jkimas. Viso surinkta $68.- 
80. Sulyginant pagal skai- 
čių žmonių, pasirodė gausi 
auka, iš 60 ypatų sudėti $68. 
80. 

Garbe jums, brangus tė- 
vynainiais. Lietuva dešimts 
kartų apkainuos tą auką; 
kur daugiau musų rockfor- 
diečių? Jiems gal nerupi 
Lietuvos likimas, gal pasy- 
viškumas neleidžia ateiti? 

Tariame ačių visiems au- 

kautojams ir kalbėtojams, 
kurie mums daug ko naujo 
pasakė. Taipgi ačiu p. M. 
Bacevičiui už daineles ir 
p-lei Stankevičiūtei už pia- 
no paskambinimą. Lietuva 
apkainuos jusų visų nuveik- 
tus darbus, kada bus laisva 
ir neprigulminga. 

Aukautojai ir ju aukos: 
S. L. A. 77 kp. $10.00., 

J. Bručas 10.00, J. Kaušius 
6.00, K. Banis 5.00, J. Mar- 
tinaitis 5.00, J. M. Bacevi-i 
čius 5.00. 

Po $2.00: 
S. Jokubauskas, J. Ūsas, 

J. J. Petraitis, J. Jurašius, 
K. Kinderis. 

Po $1.00: 
P. A. Deltuva, F, Gečius, 

M. Povilaitis, P. Jankus, V. 
Karvelis, V. Kalašinskas, A. 
Petrauskas, B. Butkus, V. 
Kalindinskas, S. Petrauskas, 
K. Randis, M. Salys, B. Va- 
silius, J. Smalis, K. Mažri- 
mas. Smulkių aukų $8.80. 

Už įžangos tikietus $6.00. 
Viso ' 

$80.80 
Vardu S. L. A. 77 kp. Ko 

misijos narys, J.J. Petraitis. 

TRUMPAI 
KALBA5Sj i 

Viešumas toks pat geras 
vaistas politikai, kaip oras 

džiovininkui. 
❖ * 

H* 

Kiekvienas laimes momen 

tas, nežiūrint kaip jis yra 
trumpas, lošia musų gyveni- 
me švyturio rolę, kuris ma- 

žai vietos užima, bet toli 
šviečia aplink save. 

♦ * 

i 

Valstybės gimsta ir žųsta,- 
bet žmonija pasilieka. 

* * 

* 

Daugelis pametė dabartį 
svajodami apie ateiti. 

Phone C.inal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

...Dentistas... 
Naujienų Name 

1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

Fbones: ^ arda 1SS—S51 
Resi'ience Pilone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DBUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3C01 SO. IIALSTED ST. CHICAGC 

Olisas: TeS. Drover 7042 

DR. S. NflIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagoa 471 ̂  S. Ashland Ave 
Cioero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 6G-th Street 

Teleplione prospect 8585 

Tel. Ya'ds 3654. 

Mrs,A,MiclH>iewicz( 
Baigusi Aku&erijo ' 

kolegiją; ilgai nrak* 
kavusi ^ennsilv&nJ 
jos hospitalč-se. Pa 
sekra'ugai patarnau 
ja prit gimdymo. 
Duodu rod?} vl°okic 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Aut antrų lub'j.) 
Chicagi, III. 

AKUSERKft 

Nuo 6 iki ryto ii 7 iki vėlai va":ar: 1 

Di\ M. Herzniaii 
1S RUSIJOS 

f-truj ijLCU'iams žinomu per 16 ui 

tij kni'r.n patyręi gydytoju. dūniri* 
Jr sVn.Hcr!*. 

Gydo aSfrh# h chmniškst H(ta». ry 
rtj Motern ir vaikų, pagal naujauria 
metodą*. X-TUy ir kitokiu* elctor* 
r ri^tainui 

Oftau fr LabotaUrIJa: 1022 W. IStk 
Street, netoli Kitk Strert 

VALANDOS: Nuo 10— '.2 piet<J. '» 
6—8 vakarus. TeUphonp Caual 31X0 

GYVENIMAS: 3412 S o. 'Jalsted Su 
VALANDOS: 8—y r*», liktai. 

Br. G. M. Giaser 
frslititaojt jau I, uetei 

814S S, Mcruan St., kerti 22 et. 
6peclffli*ta« Moiertftkų, Vyrlikę, 

i r Ciroaiškų Ligt;. 
Valandos: f—J.O ryto, 12—2 jo 
piet. e—a vttfc., Nadšl. i—l. 

TELEFONAS YAAD9 8Č7. 

BR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
:\r esi nervuotas, skauda galva, trumparegyslt 
paeina nuc silpnų akių. Sergėkite savo regi !iinQ. Ypatingą donią atkreipiame š vaikai 
einančius mokyklon. \'a!andos: nuo 12 iki 
vakaro. Nedfl.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 Y/est 47-ta kampas Ashls^d Ave. Telefonas Drover 9660. 

Pradik Kaujtu Metua ta tobulu aki" ri 

|žiimu, taip. kad ai*iro oapraieistunsei rcr r 
lut ir.etus, kts fiu r,aii ouli naudinga, 
rc j;- ?t5 praSa'.i-r 2:11a, pasitarkite su ttanirr. 
prieš einant kti*- kitur. Egzamlnacija DYKA; 

Gerai pritaikinti altiniai prašalini akit) 't 
palvos ikaudčjituub, trumparegyste arba tai* 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHL^rO AVe., CMICAO' 
i:ioa lubos, viru Platl'o aptiekos. lioiyklic 

i DfcrūSs 
Kajupas Gatvėt. 

Valandos: nuo 9toa vai. iyt*i ik! ^ vai. ralį Ncdėlioj: nuo :■> v>l. įjto iki 12 vai. die»** 

A A 

JUOZAPAS TVERI JONAS. 
38 metu amžiaus, persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 
16 diena, 1919 m., 7:30 valandą iš ryto, Park Ave. li- 
gonbutyj. Paėjo iš Kauno rėdybos, Telšių pavieto, Dar- 
bėnų valsčiaus, Šokės sodos. Paliko dideliame nuliudime 
brolius Pranciškų ir Steponą ir seserį Barborą. Laidotu- 
vės atsibus seredoje, lapkričio 19 d., 1919 m., 8 valandą 
iš ryto, iš namų 3422 S. Emerald Ave. j Apveizdos Die- 
vo bažnyčią 9 :-30 vai. iš ryto, iš teneai į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįsta- 
mus atsilankyti į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse. 
Pasilieka su dideliu širdies skausmu, Franas Tverijonas. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
artt Dury, Lentų, 3iinų Ir 8togamc Popierlo 

BPEuiaLiaI: Maleva malevojlmul etubų Ii vidau*, po $1.50 ui galiom 
CARR BROS. WRFCKING CO. 

S003-3039 80. HALftTED STREET, CHICAGO, ILU 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI. 
Jau iSSJo ii cpouūos, kurioj telpa 4OO geriausiu parinktu ir 

išmėgintu Talgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9;c6 colius 
didumo. Kaina $1.25 aa prUiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adre«as: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st , Chicago. III. 

1^1 £3 E KTY BONDŠ 
Męs pertame Lllrerty Bon<is a /—v a t "t 
piln^ %'uh" vert#. Ataefiklt* O ̂r-V. \—^ JL _L 
irta atslvatit*. J.G- SACKHK1M & CO. atdara ka*ii«i b«o I—8 

,.... v « 

Utaroinkals Keivergals Ir Muwsuke Avc. 
Sukatomis 9—8. tarpe Wooi Ir Paul!na gatrlų: 

"NELAIMINGIAUSIA ANT VISO PASAULIO" 
"NAUJAS TEATRALIŠKAS VEIKALAS", 5 veiksmių drama su dai- 

nomis ir šokiais. Lošime dalyvauja 19 ypatų. Gaidos pritaikytos kožnoj 
knygoj. Skubiai užsisakykite šių kftygų. Kuopos, Teatrališki Rateliai, 
Draugijos, Knygynai ir pavienės ypatoe, nes knyga tinkama šeip pa- 
siskaitymų. Knygos didumas 60 puslapių. Kaina šios knygos 50c egz. Reikalingi agentai, imant daugiau kaip 100 Egz. padarom nuolaidą. Daug gavom užsakymų, pasiskubinkite visi užsisakyti, nes anų spaus- dinsime aprubežiuotą skaitlių, dėlei brangumo popieros. Siųskite 50c, adresuodami šitaip- 

LIETUVIŲ SPAUDOS BENDROVĖ 
(LITHUANIAN PRINTING CO.). 6400 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO. 

V Y KIŠKŲ DRABUŽIŲ BAftGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stailų ir konservątyviškų modelių $20.00 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinSs $3.00 ir augščlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlao Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos atigštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvčtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedšliomis iki 6 vaL po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1302 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Pinigai j Lietuvajau Nueina 
PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 

Siųskite per Lietuvių įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BDREAU 
A. PETRATIS & CO„ Vedėjai. 

3249 S. HALSTED STREET, CH1CAGO, 1LL. 

Kreipkitės raštu iš kitų miestų. 

Kurie garsinasi Dienraštyje ''Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkitės! 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 
gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofisu darbams 
yra naujausios mados. Užlaikom visokius laikrod 
žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILK. 

Telefonas: DROVER 7309. 



Aukautojai ir dy Aukos. 
Per Laisves Varpo Išleistuves• 

PnSARGA. 
f 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, temykite į aukų surašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

Fiečkauskas Jurgis .... 1.00 
Pilkis Povilas 10.00 
Philips Tony 2.00 
Padzunas Joseph 1.00 
Platkauskas Joseph .... 1.00 

Paplauskas Jonas .... 6.00 
Paulius Jonas 2.00 
Paplauskas Steponas .. 5.00 
Pastorestis Jurgis .... 1.00 
Ptenis Anta.ias 1.00 
Bačekenas J 1.00 
Pravardės Nėra 5.00 
Petrackas Monika 1.00 
Ruigis L 5.00 

Rozgus Norbertas 5.00 
Repečka Ignacas 5.00 
Randis Motiejus 2.00 
Rudaitis William 5.00 
Rumdake Agota 1.00 
Rimkus Vytautas J 3.00 
Rauge vica Juozapas .... 5.00 
Raudis Jonas 5.00 

Raulinaitis,Antams .... 5.00 
Rumšas Peter 1.00 
Rumšas Pranciškus .... 1.00 
Rv.skshon Paul T.00 
Kuika Stanislovas 5.00, 
Rumšas Franciškus .... l.OOj 
Rumšas Peter 1.00 
Ramoskus Povilas P 1.00 
Rakauskis Petį s 5.00 
Robaviče Laurinas .... 5.00, 
Raudonus Jonas 5.00, 
Ruzgis Juozapas 5.00 
Razma Peter 2.00 
Remzas Dominikas .... 5. 0! 
Rukeiis Jonas 1.00 
Ramanauskas Antanas .. 2.00 
Rogelsky Frank 1:001 
Rocaviče Jonas 1.00 
Ribokas Andrius 2.00 
Rozgaūis J 10.00 

Ragaišis Nikodim 1.00 
Renikienė Ona 1.00 
Rimkus Jonas 5.001 
Račkus Mikolas ...... 5.00j 
Rodovič Jonas 5.001 
Raulackis Analuas .... 5.00 
Raudis J'jseph A 5.00 j 
Ragin'es Kastantas 5.001 
Rodovič Adolfas 5.001 
Rimkunas John 1.00| 
Rustenis Jurgis 2.00 
Rimkus Jonas 5.00 
Rauba Vincentas 2.00 
Raila Frank 1.00 
Remkus Charlev 1.00 
Rėminis Antanas i.00 
Rauba iVncentas 1.00 
Rogynskas Jonas 5.00 
Radžus Wm 2.00 
Rekstis Maik l.OOi 
Rudauskas Antanas ....2.00 
Rimkus Zuzana 1.00 
Radavide Vladislovas .... 1.00 
Ractaviče Adolfas 1.00 
Razbadauskas Jokūbas .. 2.00 
Rinkeviče Kazimiera .... 1.00 
Rimkus Joe 5.00 
Razminas Juozapas 5.00 
Rainis A 1.00 

(Bus daugiau). 

Tol Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTI8TAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Nedėl'omls vagai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos Gatvas. 

VALENTINA DSlfiSSMAKINfl 
COT,LEGB 

lfokliu ilnri. % ktrplno. dauginu 
d* suomi# Ir vakarais dAl bizutc ti 
namu. Paliudijimai lidaod&mi ir ▼!» 
i rba rašykite, o męs paaietnngn.'ae 
■utAlktl j runa pet*»l£r% 
loa pamploamot dyka). AtKllankyklt* 

2407 W- Madiaon ftt 
SARA PATEK, Principal 

♦ v 

Vietine© Žinios 

| DELEI D"R. DRANGELIO 
LIGOS. 

Kaip jau šeštadienio nuniv 

ryj esame rašę, I)r. K. Drau- 
geliui, "Lietuvos" Bendroves 
prezidentui, pereito trečiadie- 
nio rytmety j buvo daroma ope 
racija Presbyterian ligoninėje. 
Operacija darė daktarai C. P>. 
Davies ir S. P>ie;.is. Dr. Drau- 
gelis t ji ejo taip vadinamą 
l"tunior of parotid gland" 
[kuri gavo bedirbdamas Steger, 
1111. pianų dirbtuvėje. Delei to 
tat jis buvo ir Į kariuomene v:~ i 
priimtas. Operacija buvo pa-i 
vojinga ir jeigu ji nebūt nusise 
kusi, pusė veido but buvusi su- 

paraližuota. 
Pagijęs iš šios operacijos, 

Dr. Draugelis turės kitą, bu- 
tent "tonsils'' reikės išpjauti ir 
tokiuo budu prisieis dar būti li- 
goninėje virš savaitės. 

Linkime gerbiamam tautie- 
čiui kuogreičiausiai pagyti. 

NORiH SIDE. 

Seredos vakare, lapkričio 
12 d., Šv. Mykolo parapijos 
svet., atsivuvo prakalbos 
Lietuvių Raud. Kryžiaus 
reikale. 

Kalbėtojas kun. Petraitis, 
primine Liet. Raud. K. prie 
Tautos Fondo, pasekmingai ( išaiškino reikalą Raudono-[ 
ja Kryžiaus ir priminė kelis 
graudžius atsitikimus iš da- 
bartinių laikų Lietuvoje, 
kurie patvirtina reikalingu- 
mą greitos pagalbos. Kal- 
bėtojas neužgauliojo kitų 
srovių be ko neapseina ka- 
talikų kalbėtojai, o tik ra- 

gino visiems lietuviams ei- 
ti išvieno Lietuvos iieprigul- 
mybės klausime. 

Žmonių atsilankė apie 
50 ypatų, ir nuo tokio mažo / 

skaitliaus surinko aukų, 
$213.00. | 

Po aukų kalbėjo apie ma- 

teriali Lietuvos padėjimą ir; 
ragino prisidėti prie esan-( čių bendrovių. Nors kalbė- 
tojas yra direktorium vienos j bendrovės, bet už visas ly- 
giai agitavo ir patarė pri- 
sidėti prie kokios kas nori. 
Toksai patarimas sveikas ir, 
naudingas. 

Einant laukan su gerais | įsDUflžiais patėmijau pasie-f 
r.,Je burį žmonių besigin- 
čijant. Priėjau paklausyti. 
O-gi girdžiu, kad geri para- 
pijonai vaidijasi su savo kle 
bonu kun. Meškausku už ne 

davimą parapijos svetainės 
prakalbobms, kuriose chemi 
jos inžinierius Žuris kalbės 
apie išvystymą industrijos 
Lietuvoje ir kas tą gali pa- 
daryti. Ginčai tolyn ėjo 
karštyn... Parapijonas T. 
kartoja, kad pirmiausiai 
esąs lietuvis, o kun. Stumda- 
mas šalin parapijoną T. rė- 
kė, kad jam pirmesniai Die 
vas, o paskui tautą. Kuni- 
gas susilaukė pagalbos nuo 

trijų savo "viernų" parapi- 
jonų, kurie šoko teisinti ku- 
nigą. Tada tai jau negali- 
ma buvo suprasti kas daro- 
si. Tiktai girdėjosi: laisva- 
maniai, bedieviai, tautinin- 
kai nori įsisprausti tarp mū- 

sų darbo ir t.t. Matydamas, 
kad su tokiais mažo supra- 
timo žmonėmis neverta gai- 
šinti laiko, nieko netaręs ap- 
leidau svetainę. Eidamas 
namon dumoju, kad nevisa- 
dos vadai kalti nenusisekime 
atsiekti tikslo, ale didžiau- 
sia kaltė pačios liaudies tam 

> sumas. Toj pačioj svetai- 

I 

nej ir tiems patiems žmo- 
nėms lcun. Petraitis aiškino, 
kad tos visos bendrovės yra 
lygiai naudingos Lietuvai ir 
ragino kuri katram tinka- 
mesnė, prie tos prisidėti. O 
čia kunigas to paties tikė- 
jimo vaidijas su parapijo- 
nais del nedavimo svetainės 
surengimui prakalbų, kurios 
butų naudingos visoms ben 
drovėms. Tokiu budu už- 
kerta kelią nesuprantan- 
tiems žmoneliams aiškiau 
pažinti industriją ir bendro- 
vų naudingumą. 

Gaila, kad tokiame mo- 

mente randasi žmonių, kurie 
del kokių tai kvailų išroka- 
vimų kenkia Lietuvos gero- 
vei. Parapijonas. 

CUKRAUS STINGA. 

Chięagoj pradeda pristigti 
cukraus. Daugelis nusiskun- 

džia, kad negauna užtektinai 
nusipirkti cukraus ir turi mokė 
ti po 14 centu už svarą. 

Sakoma, cukraus prekė 'bus 
nustatyta 13 centų svaras. 

ŪKININKAI TR MIESTO Į 
DARBININKAI SUSI- 

ORGANIZAVO. 
Ūkių darbininku kooperaty- 

viška konferencija įvyks Mor- 
rison hotelyj, lapkričio 21 ir 22 
dd., kur bus tariamas1, kokiu 
budu ir sąlygomis uki".inkai sa- 

vo pagamintus, produktus galė- 
tų perleisti tiesiai Į miesto dar 
bininku rankas, per tulą ko- 

operatyvišką planą. 
Taipgi ten bus stengiamasi, 

kad ūkininkų organizacija ir 
miesto darbininkų uniją suriš- 
ti, ir tokiu budu pasekmingiaus 
kovoti prieš savo išnaudotojus 

IŠ '•BIRUTĖS". 
Birutiečiai pradėjo rengtta 

prie didelio koncerto, kuris į- 
vyks gruodžio 21 d., Hull Hou- 
se svetainėje. Koncerte daly- 
vaus profesorius Chicago Mu- 
sical College, Eduard Dufres- 
ne ir vienas iš žymiųjų Chica- 
geje stygų kvarteto. 

Birutiečiai pradėjo mokintis 
šiam koncertui naują p. Šim- 
kaus muzikos veikalą, parašy- 
ta trims solistams, mišram cho- i* 

rui ir vargonams. * 

Šioje savaitėje atsibus "Birti 
tės" repeticijos taip: 

Panedėlyj — vyrams. 
Ketverge — visiems, 
šeštad'ienyj — vyrams. 

Valdyba, 
/ 

BIRUTI ET K S VEST UV-ĖS.! 
\rakar, lapkr. \C d., tapo su-Į 

rišta "neatmezgamu mazgu"' 
veikli "Birutės" choro narė p-lė 
Elzbieta Dargiutė su K. Česu 
(iš Bridgeporto). — Velijame, 
viso geriausio naujai porai! 

DIDELES PRAKALBOS. 
Chenvko P. J. Žurio prakal- 

bos apie Lietuvos Industriją, 
prekybą ir žalią medžiagą, ko 
kia randasi Lietuvoje ir kaip 
sunaudoti visą Dievo dovaną. 
Atsilankykite, viską išgirsite. 

North Saidėje 
Atsibus utarninke, lapkričio 
18 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia a ve. 

Cicero, 111. 

Seredcje, lapkričio 19 d., O. 
Tamuliunienės svet., 1447 So. 
48th ave. ir 15th st. 
Visur prakalbos prasidės lygiai 
7:30 vai. vak. 

REIKIA PAGEELBOS 

REIKIA MERGINU I R JAI] 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos į są vaite. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

REIKTA MERGINU, 
nuo 16 metu ir vyresnių. $13. 
į savaiię pradedant. Valandos 
nuo 8 iki 5:15, subatomis, iki 
1-ni'os. Dirbo vieta pačiame 
mieste. Patyrimas nereikalin- 
gas. Atsišaukite: 312 W. Ma- 
dison St., Ketvirtos lubos. 
IMPERIAL METHODS CO. 

REIKI A TABOKOS 
PJAUSTYTOJU. 

reikia vyrų mokančių pjausty- 
ti taboka Į dryžas. Gera m< k e s 

lis. Atsišaukite: 
CYRILLA CIGAR 

FACTORY 
2910 Indiana A ve. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalaujame 2F merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo. $14.00 j savaitę besi 
mokinant. Ant šmotuku (piece work) 
nuo $16.00 iki $20.00 j savaitę. Moka 
me bonus kas tris mėnesius. 
American /nsulafed WIre & Cab/e Co. 
954 W. 21st Street. 

REIKALAUJAMA anglių malnie 
rlų su šeimynomis ir nevedusių } Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokšti. Streikų 
nėra. Kreipkite* 30 S. Canal Street. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sžklas 

Gera imksstis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzie St. 

REIKIA AUTOMOBILIU TRIMERIU. 
ir medžio darbininkv prie žieminių au 
tomobilių stogų. 

LA1VDER & SONS. 
6910 Lafayette A /e. netoli State 69tos 

REIKIA VAIKINU. 
Nuo 16 metų i' vyresnių dirbti prie Dental instrumentų Atsišaukite: 

L \*i VED DENTAL CO. 
4824 \V. 2i,b Street, Cicero, 111. 

PEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IM. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

J1id& W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 

Telephone Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NedSliomis pagal sutart}. 
3261 S. HALSTED ST.f CH/CAGO 

Tclephons Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyt j. 
Specialiai gydo limpančias, icnaa ir | paslaptingas vyrų li^as. ■ 

3259 80. Halsted St„ Chlctflo, III.] 

DR. ivl. T. STRIkOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 
Ofisas: 1757 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
Iki 8:30 vak, Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

DR. L E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Puilman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str. 
Tik Ketvergo vak. nuo Y iki 9. 

Telefonas Yards 723 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 

OFISAI 

SHIPPING 
TR 

PREKIŲ. 
DEPARTMENTAT. 

Patyrimas nereikalingas 

OFISO DARBAS. 

Ar gerai skaitliuoji. 
Ar gali aiškiai rašyti. 
Ar gali rašyti int mašinėlės. 
Ar ghli perrašinėti. 
Ar nori išnešioti popierius ir 

laiškus mušu raštinės sky- 
riuje. 

Mes galime jums suteikti gerą 
vietą su puikiu atlyginimu ir 
gera proga išsidirbti gerą dar 
ba. 

o 

Patyrę darbininkai apmokami 
sulig vertės jų patyrimo. 

SHIPPING RUMO 
DARBAS. 

Stiprios, veiklios, sumanios 
merginos ir moterįs prie paka- 
vimo, vyniojimo, s vėrinio ir 
sortavimo pariel post ir expres 
orderių. t \ 

MERCHANDISE DARBAS 

Merginos ir moterįs nuo 1() 
metų ir vyresnės prie pildymo, 
čeekiavimo, inspektavimo ir pa 
kavinio pašto siuntinių musų 
Prekių Skyriuje. 
Puikios progos išsidirbti gerą 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

homan ave. & .. 

ARTHINGTON ST. 
6 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 

nuo 17 iki 25 metų 

MERCHANDISE 
IR 

SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuosimo skyriuose. 
Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 
Sverti siuntinius ir post, or- 

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garą 
darbą. 

Pastovus darbas. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAfl AVE & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA LEBERIŲ 
j faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKIA PAGELBOS. 

VAIKINAI. 

16 metų amžiaus. 

Mums reikia daug vaikinų ; 
musų prekių ir raštinės sky- 
rius prie įvairaus darbo, paty- 
rimas nereikalingas. 

Tai yra puikios vietos ir geros 
progos norintiems išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gt 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 1:45 
Subatomis iki pietų 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

LEBERIU 

PRIE BUADVOJIMO. 
STONE & WEBSTER 

: WITMAN & BARNES 
PLANT. 

1000 \V. 120tas Str. 
CHICAGO 

KARPENTERTU. 

STONE & WEP»STER 
WlTMAN & BARNES 

PLANT. 
1000 w. 120tas Str. 

CHICAGO 

BRICKLAYERi" 
NINKU. 

STONE & AVEBSTER 
\YITMAN & BARNES 

I'LANT. 
1000 W. 120tas Str. 

CHICAGO 

LEBERIU 
4» 

TROKERIŲ 
WAREHOUSE MENŲ 

PEK1ERIŲ 

Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

BARGENAS 

Parsiduoda ft'rma 105 akeriij Mi_ 
chigan valstijoje, nėtoli nuo miestelio 
Pullman, Mich., arti geležinkeliu. Ant 
farmos dveji budininkai verti apie 
$7.000, viska3 parsiduoda už $8,000. 
Pirkimo reikalais kreipkitės pas: 

S. VILIMOVITZ 
8924 Cottage Grove Ave., 

Chicago, 111. 

REIKALINGAS JANITORIAUS 
HELPERIS. 

Turi buti patyręs. Single flat janito 
riaus darbas. Turi priklausyti arba 
norintis priklausyti prie unijos. Gera 
mokestis. Su pagyvenimu arba be pa 
gyvenimo, visaip sutinkame. Atsišau 
kite pas: Simonas Rakauskas, 6400 
Maryland Ave., Blackston 5742. 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitė. ^Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeatslšiuk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
t»iu.-iūF, 1517 — 49th A ve., Cicero, 111. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Miichell 1914 už $285.00 vert. 
$500. ma>ini». seram? stovy*? <r važiuo 
ti išmokinsiu. A Įsišauk',te i 27 So. 
Bmc.'ul'i .* ?. rfo:- lu^os 

PARSIDUODA lotas prie 3320 Err.v 
rald A.ve. Pirklta ąr 'otni ui $1.00, ar- 
to icto aš jums pabudavosiu nauję. dv >•» 

fų tlalii nam$ ir jųs galėsite j) pir'-: 1 
c..' mėnesinių išmcktjirilų kaip ran<j.~. 

ERNIS E. FEENEi' 
C03 \Y. ?l-mi 

PARSIDUODA 15.i A K L. 
Lnbnl dfej'r.3^. u i:'.-. i'-:...4 ;i»ic 

tų ir sto4Į<?rf, eerjo •. »Eduo. niežas;!', 
pardavimo — •;:i kiaut;:- 
vę ir ntau taVia'ita! > v;.kų d i r'u 
ti prio ūkės Klansk.te: uo il!Ari 
K F: Y. Fr:n':"_*; UKghts, 

EXTKA! 
L"ke3 ant pardavimo arba 

TLiincm? i miesto narna. 80 cik w C 

in greri br.dinkai. Žemė dirba- 
ma,' $6,000. Inmokėti reikia 
"VCU. Su gyvuliais ir maši- 
n. mis Sl0,000. Inmokėti rei- 
kia §3,000. Šita ukė turi buti 
parduota į 30 dienų. Priežas- 
tis — šeimyna ^kriasi. Ukė 
yra vidurį lietuviuko* koloni- 
jos. Atsišaukite ~rdiai: 

P. A \T AZZEIKA 
R. 3, ri;x 56, 

Campl.'J!spnrt, \Vis. 

IŠSAKYMU IR SIC N i INIU NE- 
Sli'SUlTB MT.MS l!ll M E j 

PRANEŠIME. 

Nurinktieji iki šiol siuntiniai ir už- 
?: urmai yra lioduojanii a£t laivo. Ma ioiu-kite palaikyti pas cavį visus siun- 
tinius, kokius ku-> turite rengiamus arba prirengtus siųsti i Lietuvą per 
mūsų Bendre ; '*v. mes pranešime per S} laikrašti 

Užsakymai j ?r. ynelės pas mua 
taip suplauk5 sfcaiuingai. kad mes ne- 
spėjome nei suženklinti ir knygosna už 
•ašvti. ir pakvitavimus pasiųsti, neku 
V uis iš i-iuntt.'ų. Tą padarysime da- 

'v-k:au(!;n.i { laivą. 

\'Ji N* AMERICAN TRADINO 
COMPANY 

680 Fifth Avenue, 
\( \v York City. N. Y. 

•\-\l\J>3 LAIKRAŠTIS'' 

"DARBO VALANDOS". 
Pradės eiti lapkričio pabaigoje. 

Savaitinis laikraštis išeidinės kas Se 
reda 4 puslapių didumo, turintis gra- 
žius pamokinančius raštus bei satira 4 
bus pritaikyta nedėldieniniams pasis- 
kaitlmams. praleisti savo nedirlančias 
valandas. Kiekvienas galės linksmai 
laikę praleisti, kur tik "DARBO VA- 
LANDOS" lankysis. 

Prenumeratos kaina Amerikoje me- 

tams $2 50 
pusei metų $1.50. 

Kanadoj metams $3.50 
pusei metu $2.25. 

Taipgi siunčiant Lietuvon metams 
$4.50 

pusei metų $3.25. 
Pavienis numeris 8c 

Reikalingi agentai ir korespondentai. 
Biznieriai klauskite apgarsinmųjmų 

kainų rašydami, bus suteikta ant parei- 
kalavimo. Su visokiais reikalais kreip- 
kitės ant šio adreso: 

DARBO VALANDOS Pl'B. CO. 
6400 SŲPERIOR A VE., 
CLEVELAND, OHIO. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikrį 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio ncdirbima neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittėris iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
leigu negali gauti, ta prisiųsk money 
arderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prislųskit 
tikrą, ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

B16 W. 316t 8t, Chlcago, II'. 
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