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Suokalbis Nuversti Lietuvos Valdžia 
Baltiko šalių kon- 
ferencija Dorpate. 

Francuzijos atstovų butas 
užgyre sutartį. 

Fall pataisymai 
Atmesti. 

Bolševikai nustojo 11 sodžių. 
SUOKALBIS NUVERSTI 

LIETUVOS VALDŽIĄ. 

Daugpilis, Lietuva, rugs. 
4 d. (per Kopenhageną).— 
Specialia korespondentas 
Chicago Daily News Isaac 
Don Levine praneša daug 
žinių iš lietuvių fronto ties 
Daugpiliui. Jis rašo sekan- 
čiai: 

Pirmiau gyvenau vokie- 
čių paliktuose apkasuose 
ant kairiojo Dauguvos 
kranto. Apie už dviejų 
verstų yra bolševikų apka-! 
sų 

Bandžiau pereiti iš lie- 
tuvių pusės pas Rusijos 
bolševikus, bet nepasise- 
kė. Po kelių vai. po ma- 

no bandymo lietuviai pra- 
dėjo antpuldinėti bolševi- 
kus ir per tą laiką pasiva- 
rė pirmyn apie 40 verstų 
ir pradėjo bombarduok 
Daugpilį. Pasitraukianti 
bolševikai sunaikino visus 
tiltus iškiriant gelžkelio. 

Šalis į vakarus nuo 

Dauguvos sunaikinta lai- 
ke vokiečių rusų musių; 
laukai išriausti apkasais 
sodžiai išdeginti. Mieste- 
lis Iluksta keletas verstų 
nuo Daugpilio visai sunai- 
kintas; tik rio^-o bažny- 
čios griuvėsiai. Lietuviai 
sodiečiai gyvena buvusiuo 
se vokiečių apkasuose. 

Smarkus artilerijos mušis 

Vieną dieną 11 valandą j 
prieš piet bolševikai ati- 

dengė smarkią kanuolių 
ugni į buvusius vokiečių 
apkasus, kuriuos laikė už- 

f m lįsi lietuvių kariumenė. 
Per valandą laiko laukė- 
me mirties, ir sykiu kapo. 
Greta mus bomba išspro- 
gdino vieną apkasų įdubą 
sužeiždama du kareiviu. 

Lietuvių armija turi dvi 

gubą sunkumą. Daugpilio 
fronte kaunasi su bolševi- 
kais; gi iš kitos pusės Lie- 

tuvon veržiasi lenkai, ku- 

rie net perėjo demarkaci- 
jos liniją. 

Suokalbis nuversti 
Lietuvos valdžią. 

Lietuvos policija suarcš 
tavo nemažai lenkiški] 
agentų ir šnipų ir suėmė 
nemažai dokumentų ir 
slaptos propagandos, kuri 
suteikia prirodymų apie 
suokalbį nuversti dabarti- 
nę Lietuvos valdžią. 

Suareštuotieji lenkiški 
agentai prisipažino, kad 
jie stengėsi išsaukti Kau- 
ne generalį streiką ir su- 

kelti kitokius neramumus, 
idant Lenkija but^ turėju- 
si priežastį pasiųsti Lietu- 
von savo kariumenę. Bet 
lietuvių slaptoji policija 
sugadino jų plianus. 

Lietuviai visoj šalyj la- 
bai sujudinti šiuo nuoti- 
kiu ir visur prasideda de- 
monstracijos prieš lenkus. 
Visur išnešama rezoliuci- 
jos, reikalaujančios taikos 
konferencijos, idant įsaky 
tų lenkams nesiveržti Lie- 
tuvos žemėsna ir sulaiky- 
tu lenkų provokavimo dar 
bus Lietuvoje. 

Aš bandysiu, pribelbs- 
tint Lietuvos aficieriui, 
persikelti per Dauguvą 
pas bolševikus. Nešant bal 
tą vęMavukę bandysiu su- 

sikalbėti su bolševikais. 
Mat lietuviai neduoda 
man valties, bijodami, 
kad jos nepasilaikytų bol- 
ševikai. Jie išleis mane 

pas bolševikus, jei bolše- 
vikai sutiks prisiųsti man 

valtį. 

BALTIKO ŠALIŲ KONFE- 
RENCIJA DORPATE 

Dorpatas, spalio 1 d. (per, 
Kopenhageną). Specialis ko 

respondentas laikraščio Chi- 
cago Tnbune praneša, kad 
ten atsibūva konferencija, 
kurioje dalyvauja Lietuva, 
Latvija, Estonija, Finlandi- 
ja ir nauja laikinė valdžia 
Šiaur-vakarines Rusijos. 

Estonija, kurios atstovai 
Pskove užreiškė bolševi- 
kams, kad pavieniai nesi- 
taikys sukvietė šią konferen 

^ joje vadovauja. 

Neįžiūri Kaltininko. 

Hi 

!HI 
Dėl augšto pragyveni mo, jieškoma kaltininko valdžioje, bet tie kaltininkai 

sedi kitur — guodulystės medyje. 

Dorpatas yra tinkama vie- 
ta, nes pereitą sausio mėne- 
si bolševikai čia nužudė 250 
ypatų, kurių tarpe buvo 80 
moterų. Nelaimingieji tapo 
nužudyti vienos bankos sau- 

giajame kambaryje (vault) 
Nekurie delegatai vakar ap- 
lankė vietą nužudymo, kad 
panaujunus atmintį. 

Delegacijas priėmė 
iškilmingai. 

Vietos valdžia pasistengė 
priimti atvykstančias trauki 
niais delegacijas iškilmingai. 
Išeinant delegacijoms iš va- 

gano buvo griežama Estoni- 
jos hymnas. Taipgi būrys 
kareivių ankliškuoje unifor- 
moje, pribunant delegaci- 
joms saliutuodavę. 

Nors šį rytą, kada atvyko 
delegacijos smarkiai lyjo, 
bet didelės minios žmonių 
apsupo stotį, kad pasveiki- 
nus atvykstančius svečius. 

Konferencija laikoma 
prie uždarytų durų. Vieni, 
iš delegatų privačiame pa- 
sikalbėjime užreiškė, kad 
vargiai galima tikėtis apie 
taiką su bolševikais; kiti gi 
Išsireiškė, jog jau butų lai- 
kas pradėti veikti Baltiko 
Šalims dėl savro pačių labo 
ir pasistengti prašalinti gali 
mą bolševikų įsiveržimą Bal- 
tiko šalysna kokis įvyko pe- 
reitą sausio menesį. 

PRANCŪZIJOS ATSTOVU 
BUTAS UŽGIRĖ 

SUTARTI. 

Paryžius, spalio 2 d. —• 

Francuzijos atstovų butas 
šiądien užgirė taikos sutar- 

tį su Vokietija 372 balsais 
prieš 52; gi susilaikė nuo 

balsavimo 73 atstovai. 
Gi Francuzijos sutartis 

su Anglija ir Suvienytomis 

Valstijomis atstovų butas 
priėmė vienbalsiai Už šias 
sutartis paduota 501 balsas. 

Delei sutarties su Vokie- 
tija daug kalbėjo tik atsto- 
vai socialistu, kurie norėjo 
išaiškinti savo poziciją link 
taikos sutarties. 

Francuzijos senatas irgi 
tuoj pairrs apsvarstymui su- 

tarti. Senate, sakoma sutar- 
ties svarstymas tęsis apie ke 
turias dienas. 

.. FALL PATASYMAl .. 

ATMESTI. 

Washington, D. C., spalio 
2 d. — Senatas atmetė vi- 
sus 34 senatoriaus Fall pa- 
taisymus prie tautų lygos 
konstitucijos 58 balsais 
prieš 30. 

Prie? patisymus bal- 
savo ir tie kurie esą didžiau 
si tautų lygos priešai. Jie 
stengiasi, kp.d sutartis ne- 

būtų sušvelnyta ir tokiu bu- 
du galutiname jos priėmi- 
me ji taptų atmesta ar pri- 
imta su žymiomis permaino- 
mis. kas, žinoma, gal butų 
neprimtina del kitų valsty- 
bių. 

14,000 AMERIKOS ŠAU- 
TUVŲ KOLČAKUI. 

Washington, D. C., spalio 
2 d. — Delei skuboto reika- 
lavimo iš Omsko valdžios 
valstybės departamentas už- 
tikrino pristatymą Kolčako 
kariumenei 14,000 šautuvų, 
kurie laikomi Vladivostoke 
generolo F. Graves žinioje. 

Šie šautuvai nebuvo per- 
siunčiami Omskan išdalies 
dėlto, kad tarpe Sibivo ka- 
zokų matėsi neprielanku- 
mas linkui amerikonų, esan 

čių tolimuose sytose. 

BOLŠEVIKAI NUSTOJO 
11 SODŽIŲ. 

I Helsingfors, (per Pary- 
žių) spalio 1 d. — Šiaur-va- 
karinc Rusijos armija pra- 
dėjo generalį užpuolimą ant 
ant bolševikų, einant link 
Pskovo, netili Estonijos ru- 

bežio. Neatsižvelgiant bolše- 
vikų stipraus priešinimosi 

tapo užimta 11 sodžių; už- 
puolimas bolševikų pozicijų 
tęsiasi. 

PERSIJOJE PRASIDEDA 

AREŠTAI. 

Geneva, Šveicarija, spalio 
2 d. — Laikraščiai praneša, 

i kad atėjo žinių, jog Persijoj 
I areštuota 65 žymus persai, 
kurių tarpe yra keletas bu- 

jvusių ministerių. Jie suareš- 
j tuoti, kaip pranešama už 

(tai, kad protestavo prieš pa- 
j darytą sutartį tarp Anglijos 
i ir Persijos. 

LLOYD GEORGE SUSITI- 
KO SU DARBININKU 

ATSTOVAIS. 

Londonas, spalio 2 d. — 

Anglijos premieras Lloyd 
George šiądien susitiko su 

darbininkų atstovais. Bet 
tarpe darbininkų atstovų ne- 

buvo atstovų nuo gelžkelių 
darbininkų. 

LEIDIŽMA RUSĖMS 
PIRKTIS NUODUS. 

Paryžius, spalio 2 d. — 

Iš Archangelsko pranešama, 
kad ten liuosai pradavinė- 
jama nuodai, kuriuos labai 
perka moterįs. Jos, buk tie- 
siog užreiškia, kad perkasi 
nuodus idant atėjus bolše- 
vikams turėtų kuo nusinuo- 
dyti jei bus skriaudžiamos. 

INDIJONŲ KONGRESAS. 

Minneapolis, Minn., spa- 
lio 2 d. — Čia atvyko atsto- 
vai nuo indijonų giminių iš 
Suvienytų Vnlstijų, Kana- 
dos, Meksikos ir Pietinės 
Amerikos. Jų svarbiuoju 
tiKslu yra išgauti indijonams 
pilietybes tiesas. Ypač to va- 

romasi Suvienytose Valsti- 
jose. 

Kongresas bus laikomas 
tris dienas Minnesotos Uni- 
versitete ; pirmininkas Dr. 
Carlos Montezuma iš Chica- 
go tyrakraujis indijonas 
Apache gimines. 

ITALIJOS TUMIAI IŠSI- 
SUKINĖJA NUO TAKSŲ. 

Rymas, spalio 2 d. — Ita- 
lijos turčiai, kad išsisukus 
nuo taksų, keičia s?.vo pini- 
gus ant francuziškų ir ang- 
liškų ir deda juos tų šaiių 
bankosna. Ta aplinkybe, sa- 
koma prisidėjo prie puoli-į 
mo kainoje Italijos pinigų. | 

Perkėlime pinigų iš Ita- 
lijos i kitas šalis nužiurima 
ir kitą priežastį. Sakoma, 

t kad vis besididinantis darbi 
ni.i':ų judėjimas įvaro tur- 
čiams baimę, ir jie nešinasi 
su pinigais užrubežin. 

RIAUŠĖMIS RADIKALAI 
NELAIMĖS, SAKO 

PALMER. 

St. Louis, Mo., spalio 2 d.— 
Geneivlis Suvienytų Valsti- 
jų prokuroras Palmer šią- 
dien užreiškė bankininkų su 

sivažiavimas, kad redikališ- 
ki elementai keldami rau- 

sės nieko nelaimes šioj ša- 
lyje, nes visos permainos 
valdžioje turi but ir yra ga- 
limos tik to panorėjus di- 
džiumai gyventojų; gi rau- 
sės simpatijos žmonO^e ne- 

gauna. 

AMERIKONAI UŽBĖGO 
KAREI BALKANUOSE. 
Washington, D. C., spalio 

2 d. — Laivyno sekretorius 
; Daniels šiądien pranešė se- 

natui, kad Suvienytų Valti- 
jų jūreiviai užbėgo karei 
tarp Italijos ir Jugo-Slavijos 
kuomet įsikišo tų šalių ka- 
reivių susirėmiman mieste 
Trau. Daniels užreiškimas 
remiasi admirolo Knapp ra- 

portu, komanduotojo Suvie- 
nytų Valstijų laivyno Euro- 
pos vandenyse. 

Suvienytų Valstijų jūrei- 
viai, kaip pranešama rapor- 
te, išsėclo mieste Trau tik 
pradėjus italams daryti ten 

betvarkę, suimant vietos ser- 

bų sargybinius Kareivius. 
Be to Italijos admirolas pra 
šęs, idant amerikonai apval- 
dytų neramius tuos italus 
nuvykusius j Trau; ką ame- 

rikonai ir padarė ir, perda- 
vę valdžią sustiprintam sky- 
riui serbų kariumės, vėl- 
pasitraukė iš miesto ir suse- 

ldo ant laivų. 

BELGIJOS KARALIUS 
AMERIKOJE. 

New York, spalio 2 d. — 

Šiądien, 12:07 po piet išli- 
po iš laivo Hobokene Belgi- 
jos karalius Albertas, kara- 
lienė Elzbieta ir princas Leo 
poldas, kad atsimokėti su 

vizitą Suvienytoms Valsti- 
joms, kurios padarė tiek 
daug gero karės nuvargin- 
tai Belgijai. 

Laivą Cporge Washing- 
ton, kuriuo važiavo karališ- 
ka šeimyna įlydėjo New 
York uostan flatilija iš 12 
narlaivių naikintojų. 

Plaukiant karaliui pro for 
tus prie New Yorko uosto 
tapo sveikintas kanuolių šū- 
viais. 

Prieplaukoje karalių sutiko 
daugelis augštų viršininkų, 
kurių tarpe buvo vice-prezi- 
dentas Marshal, kuris pa- 
sveikino pribuvusį sveti ka- 
ralių; karalius Albert iš sa- 
vo pusės pasveikino svetin- 
gą Suvienytų Valstijų šalį. 

Pasitikime taipgi dalyva- 
vo valstybės sekretorius 
Lansing, karės sekretorius 
Baker, viršininkas generalio 
štabo generolas March ir 
daugelis kitų. 

FRANCUZAI APLEIDO 
FIUME. 

Paryžius, spalio 2 d. — 

Šiądien pranešama, kad 
Francuzijos kariumenė aplei 
dusi Fiume; ji susėdusi ant 
francuziškų karės laivų ir 
buk ketinanti plaukti Fran- 
cuzijon. 

UŽMUŠTA VYRĄ SAN 
FRANCISCO STREIKE. 

San Francisco, Cal., spa- 
lio 2 d. — Policija praneša, 
kad šiądien tapo peršautas 
prie laivo tūlas Nelson Du- 

nning. Policija tvirtina, kad 
Dunning nebuvo streiklau- 
žis. 

AFRIKIEČIAI IRGI 
RUKO. 

Zanzibar. Vietos gyveto- 
jai persiėmė nuo Anglikų ir 
amerikonų paprotį rūkyti ir; 
anglo-amerikoniška tabako 
kompanija sunčianti kas me 

nuo 25 milijonus cigaretų. 
Afrikiečiai rūkyme dargi 
aplenkė savo mokytojus ang 
lus ir amerikonus, nes pra- 
deda rūkyti po du cigaretu 
antsyk. -* 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc. 1 

Šiądien debesiuota, Į vakarį 
oras greičiau nepastovus; 
kiek vėsia": vidutiniai siaur 
vakaru vėjai. ''į 

Vakar augščiausia tempe- 
ratūra buvo 86, apie 5 vai. 

^ po piet. ; 
Saulėtekis, 6:49; į 
Saulėleidis, 6:29. ^ 



fc į : • Th« Llthuanlan Daily 

LIETUVA 
Publishcd daily, cxcept sundays, by the 

Llthuanlan Publishinb Co., Ine, 

9263 80, Morgan 8t, CHICAGO, ILLINOIS. 

Enterod aa Second-Clasa Matter July 13th, 1893, at the 

ĮPoet OMice at Chicago, IJ1., under act of March Crd 1897, 

k- Telephone: Boi'levard 425U 

j? EDITOR, B. K. 3ALUTIS 

8ubscrlptlon Prict: , 

|n Chlcago, by m*ll— 
One yekr $«.$0 : 

Blx moDtha ____ i to 1 
Tbree montba 1,84 

fu Clilcago. by earrlei—' j 
One coyy 9 .02 j f Per week JL2 1 

Per montb SI : 

|a iho United StAles, m*li— 
One year $6,00 j 

i 81x montba 3 00 j 
Three mon:b» 1.65 1 

In Canada, one year_ $7.00 į 
fu ftll other eocatries, 1 

per year $8,00 i 

Prenumeratom kalną: 
Chlcagoje, per kraaf— 

Vieaaa m«tae .,. 11.00 
ėefciai mėnesiai 3.60 
Tr}s mčneslal 1.85 

Ohicngoje, Dor 16n«ilotoją— 
Vien* kopija S .02 
Per p$vaitf .12 
Per mSnenl ,16 

3u7, VaJst,, per kra«^— 
Vienas metas 96.00 
šeši mėnesiai 3.90 
Trja mėnesiai 1.85 

Kanadoje, metama — #7,00 
1 visas kitas iallp, 

metanu! 58,00 

Apgarsinimu kainę. aute'kiame pareikš iavua 

Prisiųsti Keiakcljcn Ir nerunaudoM rankraščiai gra 
Mnami at^al tik tada, kada jtj gr^žiulino reikalaujama, 
ronkraSt) Hedakcijon aiunčiant, ir kuomet grąžinimo lo- 
tos i»iie raurtraMlo yra prldėtoa^ 

"Lietuva" eina kasdien iyskiriaūt nedėldienlua. 
Leidėjai: Lietuvon Dienraščio L'ondrovė. Itodaktoriua: 

14dv# Bronius K, Balutis, Adro«a.4 \-aoma koresponden- 
tijoms: 

Ifthuanlan Publi'hlng C*. 
3'4*t3 Sr> Morgan Sr., Cfcicajju. Iii 

VALIO MUSŲ KARŽYGIAMS! 
Šiame ''Lietuvos" numeryj pirmą kar- 

tą dedame s<įrašą kaikurių užmuštų ir su- 
žeistų lietuvių kareivių, paimtą iš "Kariš- 
kių žodžio/' Lietuvos Krašto Apsaugos Ministerijos leidžiamojo organo. 

Karšta ašaicv nejučiomis veržiasi iš 
akių, skaitant tų musų didvyrių karžygių 
yardus, 'kurie savo galvas padėjo, begin- 
dami musų gimtuosius laukus nuo plėšrų- 
jų užpuolikų, kurie taip begėdiškai įsiver- 
žė į musų lizdą. 

Tame liūdname sąraše yra netik mu- 
sų kraujo brolių-lietuvių. Matosi ten tai 
po gi ir žydų ir sentikių vardai/ Mat, visi 
Lietuvos piliečiai, be skirtumo kalbos ir 
tikėjimo, stojo kaip vienas ginti savo ša- 
lies laisvę. 

Gaila tų žiaurojo karės dievaičio au- 
kų. Begalo gaila... 

Juk daugelis jų dar. buvo labai jauni. 
Jiems neišpasakytai dar norėjosi gyventi, 
norėjosi mylėti ir džiaugies saule. Be lai- 
ko pakirto juos giltinė, bet jie tam ne- 

sipriešino, nes visuomeninius reikalus tie 
drąsus ir sąžiningi vyrai augščiau statė už 
savo ypatišką laimę. 

Ir ką gi daugiau galima buvo daryti? 
Tie, kurie nugalėjo baisųjį vokiečių 

militarizmą, kurie visam pasauliui visa ger kle skelbė, kad išvaduos visus skriaudžia- 
muosius iš vergu /ės kad suteiks laisvės 
visoms taip gadinamoms mažoms tautoms, 
tie iki šiol mums tik gražius žodžius te- 
kalbėjo. Atėjo į Lietuvą rusas bolševikas, 
atėjo lenkas legioninkas, bet tie tariamie- 
ji kovotojai už demokratiją nepagelbėjo 
musų žūtbūtiniame susirėmime su prieši- 
ninkais, nepripažino musų neprigulmybės, 
neįleido musų valdžios atstovų \ taikos 
konferenciją. Talkininkai netik kad nie- 
ko nepadėjo mums, bet jie dar tiesė pa- 
gelbcs ranką musų priešams. Jie pripaži- 
no Lenkijos neprigulmybę, pavelijo jiems 
užimti Vilnių ir kitus musų kraštus, davė 
lenkams armotų, idant pasokmingiau jie 
galėtų kariauti lietuvio žemėje. 

Jei laisvės ir nepriklausomybės mums 

geimoju nfcpripažjsta, tai lietuvių tauta nu 
tarė patį ją pasiimti. Ir pasipylė tuomet 
nauji lietuviško kraujo upeliai musų žilu- 
tėje tėv^mėje... Lietuvos sunųs ėmė reikšti 
pasauliui, kad jie moka mirti už tą nepri- 
klausomybę, kurios vis dar nenori galuti- 
nai pripažinti tie, kurie save vadina musų 
tiraugais. 

Musų karė teisinga, musų brangios 
jaunuomenės kraujas yra liejamas tik už 
inusų šalies reikalus. 

Mes netrokštame svetimų kraštų pa- 
grobti, mes nemanome eiti nei ant Petro- 
grado nei ant Varšuvos, mes nenešame ver 
gijos pančiu savo kaimynams. Jeigu mu- 
aiškė valdžia užsimanytų panaudoti musų 
kareivių gyvybę kapitalistinių šalių pur- 
viniems, tikslams, tai mes tokios valdžios 
yisiškai neberemtumėm. 

Dabar gi mes giname tą, kas mums 
tikrai priguli. Tik už savo tėvų laukus, 
tik už savo žmonių gerbūvį mes esame 

pasiryžę kovoti iš paskutiniųjų ir ta kova 
tol nepasibaigs, kol jie paliaus kėsinties' 
fint musų laisvės ir paliks mus ramybėje. 

Geriau žuti visiems kovoje, negu atiduoti 
priešams savo žemę, ki.d jie musų žmones 
skriaustų, iš musų rankų musų duoną plė- 
štu ir musų jaunuosius imtų į savo kariuo- 
menę. 

Labiausiai visuomet mylėjo Lietuvą 
ir daugiausiai už ją darbavosi tai musų 
darbo žmonės. Kuomet Lietuvos dvaruose, 
klebonijose ir šiaip jau taip vadinamų ap- 
šviestumų namuose skambėjo lenkiška kai 
ba, liejosi šampanas, girdėjosi laidokau- 
jančių žmonių linksmi šukavimai, tai musų 
apyalkanis sermegis brolis po šiaudų pa- 
stoge auklėjo ir saugojo savo nuvarginto- 
jo krutinėję musų gimtąją kalbą ir tauty- 
bę, musų dorą, musų drąsumą. 

Šiandieninėje musų šventoje kovoje 
už Lietuvos nepriklausomybę vieninteliais 
tikrais talkininkais taipogi yra Lietuvos 
liaudis. Pasižiūrėkite i aukščiau minėtąjį 
sąrašą kritusių už tėvynę. Ten yra nurody 
ta iš kur paėjo kareiviai. Beveik visi musų 
karžygiai, yra kaimiečių vaikai. 

Tokiu budu musų artojai buvo ir yra 
tvirčiausiais ir naudingiausiais valstybės 
branduoliais. Ju samonotoje pastogėje iš- 
sigelbėjo lietuvių tautybe nuo pražuvimo, 
jie ir dabar savo krauju perka Lietuvai 
laimę ir laisvę. 

Šis Lietuvos darbo žmonių begalinis 
pasišventimas neprivalo nueiti veltui, nieks 
neturi teisių pasinaudoti jų aukomis. Jie 
kariauja, jie privalo ir džiaugties kovos 
vaisiais. 

Visoki politikieriai, karjeristai, gau- 
dagrasiai te nebaurlo skverbties prie tau- 
tos vairo, nes jie nemyli Lietuvos, nenori 
jos ginti nuo priešų, o tik rūpinasi savo 
pelnu. Jie tik dedasi darbo žmonių d.vau 
gais, bet iš tikrųjų gerbusis tiek jiems 
rup1, kiek supuvusi bulve. Mes norima 
naujais pamatais statyti valstybę! 

Mes norime Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių nepriklausom} bes! 

Svetimoj® Spaudoje 
J&p!® Lietuvius 

KETURI U BALTIJOS TAUTU KON 
VENCIJA. 

Ukrainų, latvių, estonų ir lietuviu kon 
gretas Rugsėjo 17 d., Pennsylvanijos ho- 
telyje laikydamas konferenciją nusprendė 
pasiųsti telegramą S. V. prezidentui Wil- 
sonui. Telegramos tekste tarp kitko pa- 
tilpo sekanti žodžiai: "Ar Tamista viešai 
aprdkši, ką Tamista nori ir ką gali pa- 
gelbėti musų gyventojams?" 

Nusprendimas pasiųsti Wilsonui tele- 
gramą buvo ilgai diskusuojamas. Būtent, 
ar tinkama prezidento Wilsono prašyti, kad jis viešai savo prakalbose issireiKŠtų koki joopinija linkui tų keturių tautų, 
t. y., ar jis pritaria, kad tos keturios tau- 
tos turėtų apsisprendimo teisias ir butų 
pripažintos savistovėmis, laisvomis repub likemis. Telegramas tapo pasiųstas 8,- 000,000 ukrainų, latvių, estonų ir lietuvių S. V. gyvenančių. 

Taipgi tapo priimta rezoliucija, kurioj 
pastebima, kad Rusijos imperija nebeegzi- 
stuoja ir pastarosios šalįs, kurios pirmiaus buvo kaipo Rusijos dalimi susiorganizavo 
.savo naujas valstijas ir svetimos valdžios 
jungo jau jokiu budu ant savo sprando ne- 
beprisiims. Prie to ten prašoma, kad Su- 
vienytos Valstijos jasias tame gelbėtų. Re 
žolinei jo j, taipgi, papeikima admiralo Kol 
čako Sibirijoj uždėta valdžia ir pastebi- 
ma, kad Suvienytos Valstijos nešelptų jo. 
Rezoliucijos pabaigoj sakoma: 

"Męs netikime, kad adrniralas Kolča- 
kas yra demokratiškas ir laisvų pažiūrų žmogus." 

Bekalbant apie tą rezoliuciją vienas 
delegatas išsitarė buk Kolčakas prigulėjęs jvrie pan-rusų partijos, kuri trokšta atgai-j vinti senąją Rusijos viešpatiją. j 

Po pietų tapo priimta rezoliucija pro- testuojama prieš vokiečius už jų nepasi- 
traukimą iš tų keturių šalių. 

Ir daugiaus svarbių dalyku toj kon- 
ferencijoj tapo pakeltų, kaip tai protes- 
tuoti prieš lenkus už jų veržinosį į sveti- 
ma' teritorijas, kaip susitaikyti su Vokieti- 
ja ir užmegsti komerciją su Amerika. 

Gal buti, kad svarbiausia punkcija tų 
naujų keturių valstijų tapo paliesta, tai 
tą, kad perdaug neužsitikėti Vokietijai, bei 
Rusijai. Rytų Europos piliečiai, kurie gy- 
vena Amerikoj, pastebi, kad: Jeigu Vo- 
kietija vel įsivyruotų, tai tame jos pasi- 
sekimas butų praplatinant savo teretoriją į rytus. 

(IŠ "New Yt>rk Herald"). 

Husų Armijos Veikimo 
Apžvalga. 
(Rugpjučio 20—27) 

Santykiai su lenkais. 

Nors išvidiniai lenkai vi-j 
sam pasauliui šaukia, kad: 
jie nori veikiai susitaikinti j 
su lietuviais, bet jųjų po-į 
iitino darbuotė vis daugiau! 
teikia mums iš pasalų kla- 
stų. 

Tuo pačiu laiku, kuomet 
generolas Šeptickis siūlo 
bendromis pajėgomis pulti 
rusus, oficialiniu raštu ga- 
rantuodamas, kad iki 25 
VIII lenkų kariuomenė nei 
žingsio nedarys pirmyn ir 
kuomet musų kariuomenė 
jau, kraują liedama, muša 
raudonarmiečius, lenkų le- 
gioninkai keliose vietose 
puola musų sargybą, o Šir- 
vintuose ir Punios valsčių 
je nuginkluoja milicija, 
areštuoja valdžios Įgalioti- 
nius ir t. t. 

Pastarieji jųjų išsišoki- 
mai jau mums įprasti ir nė 
kiek nestebėtina. Bei pa- 
skutiniuoju laiku lenkų dar 
buotė virto plėšriausio gro- 
buonio Įnoriais, kurie Į»atei 
kė mums netikėtų dovanų 
ir sukėlė visa Lietuvos vi- 
suomenę. Lenkų padaro 
gaivalas ryškiai apsireiškė 
Seinų perrėdytų legioninkų, 
organizatorių, karininkų iv 
įvairia kurstytojų bei agita 
torių darbuotėje, kuri rado 

garsią dirvą vietos endeki- 
joje. Prisiųstieji lenkų le- 

gioninkai, prisidengę ende 
kijos paskutiniosios skrai- 
ste, padarė Seinuose tai, 
kas jau visiems žinoma. 

Mums svarbu tas faktas, 
kad tame neva vietos "len 
kų'' sukilime, aktyviai da- 

lyvavo tikrieji Šeptickio ka 
reiviai ir karininkai. Kuo- 
met trumpam laikui mušu 

buvo atvaduoti Seinai, at- 

vaduos iš nelaisvės musų 
karininkas pranešė, kad jis 
buvo užklaustas pažįstamo 
lenkų viršilos, kokiu budu 
patekęs į nelaisvę. Tą vir- 
šilą pažinęs j1'3 dar ant de 
markacinės linijos. 

Seinų komendantas ture 

jo laimės net pakalbėti per 
telefoną su Suvalkų lenkų 
<dowudstwa" (vadovybe). 

Atsitiko taip: 
Buvueiame komendantū- 

ros bute skambina. Šaukia 
Seinų (jau lenkų) komen- 
dantą ir klausia, kas gir 
dėti, be nėra pavojaus ir t. 
t. Pagaliau praneša, kad 
eina Seinų atsiimtų vienas 
lietuvių ir vienas vokiečių 
pulkas, girdi, nepasiduokit, 
laikykitės, jie (Pilsudski- 
ninkai) visu kuo padėsią 
mušti lietuvius su vokie- 
čiais, linkėdamas kuo ge- 
riausių pasisekimų. Po pa 
sikalbėjimo "dowudstwo" 
mandagiai atsis. eikino. 

Be to, Seinuose rasta 
smulkus veikimo pianas, ku 
viame lenkų karininkų nu- 

rodyta, kaip veikti, kaip pa 
skirstyti dalys, kaip pulti 
ir t. t. 

Šio mėnesio 2°. d. Tarto- 
kuose įvyko kraujingas mu 

šis su legionin^ais. Naktį 24 
VIII musų būrys Kibiškiuo 
še sergėjo tiltą ir netikėtai 
buvo užpulti legioninkų. 

Tartokus užėmė lenkų ba 
talionas. Tuo buclu visi' 
lenkų .vadų pasižadėjimai 
buvo sulaužyti. 

25 VIII į čibiškius luvo 
atsilankęs francuzų kapito-j 
nas Tefchegoyen ir lenkų 
karininkas. Jiedu turėjo ne 

va feldmaršalo Fošo nusta-! 

tytą demarkacinę lii^ja, ku 
ri siekia punktų: Vižainiai 
-Liubavas—Maidanas--Pun 
skas-Štabinkiai-Bereznikai 
-Butviečiai-Pšelom ir to 
liau i šiaurių-rytus 10 klm. 
atstumo nuo geležinkelio 
V aršuva-Vilnius-Daugpilis. 
Visi minimieji punktai, esą | 
pasilieka lenkų pusėj. Fran 
cuzų kapitonas ir lenkų ka- 
rininkas didžiai nustebo, 
kad Tartokuos sutiko pasi- 
priešinimo ir kad mes lai- 
komės kokios tai išsvajotos 
demarkacinės, o ne "tikro- 
sios" lenkų nustatytos lini- 
jos. 

Bet apie įvykusią 26 
VIII tarp lietuvių ir lenkų 
sutarti ir apie p. Šeptickio 
dokumentą tik 25 VIII už- 
imti, leiskim, kad ir tikrąją 
demarkacinę liniją, jie ne- 

panorėjo nei kalbėti. Vis 
tik francuzų kapitonas su- 

tiko tris dienas sulaikyti 
lenkų žygiavimą, kol bus 
Santarvės atsakymas į lie- 
tuvių kontr-propoziciją. 

Čia pravartu pažymėti, 
kad ikišiol nei musų val- 
džia, nei francuzų ir anglų 
karo misijos Lietuvoje jokių 
žinių neturi apie minėta len 
kų brukamą demarkacinę 
liniją. Pastarieji ir buvęs 
nesenai Kaune anglų gene- 
rolas stebisi tąja lenkų pro 
pozicija ir tikrina, kad ne- 

gali but, kad Santarvė ati- 
duotų Lenkijai Seinus. 

Kaip lenkai nesiteisintų, 
o fakias tas, kad '"broliai" 
visuomet pasistengia pulti 
musų kariuomenę tais atvė 
jais, kuomet ji daro žygia- 
vimą prieš bolševikus ir kuo 
m et gręsia Lietuvai didelis 
pavojus nuo Kuršėnų kolča 
kininkų ir kitų priešininkų. 
Iš čia tiesioginis sprendi- 
mas: lenkai jau pagrobę Lie 
tu vos žemių plotus, rimtai 
ruošia m u m s p r a ž u- 

t i e s patalą ir t e i 
k i a smūgį iš u ž- 
p a k a 1 i o. Geriau butų, 
kad jie liautųsi dumti San- 
tarvei akis, bet prisipažin- 
tų, geidžia lietuvių kraujo, 
geidžia sutrinti Lietuvos 
valstybę ir atvirai stotų ko 
von. 

Mes to reikalaujame! 
Rusų frontas. 

šiuo laikotarpiu raudon- 
armiečiai apreiškė daug bu 
drumo ir atsargumo. Kaip 
buvo sakyta, del savo blo 
gos vidaus padėties, jie pa 
sitenkino išimtinai pasyviu 
ginimosi veikimu ir tik pro 
tarpiais pasiųsdavo prieša- 
kį n žvalgų burių, kad iš- 
anksta numatyti tikimuo- 
sius musų kariuomenės puo- 
limus. Rusai pasidarė to- 
ki jautrus, baikštus, kad 
menkiausias musų judesis 
iššaukdavo raketų svaidy- 
mu, šautuvų bei kulkosvy- 
džių ugnį. Degučių srity 
nuolatos kabėjo aerostatas. 
Subatų-Alelių kryptimi daž 
nai pasirodydavo aeropla- 
nas. Taigi šiosios priešinin 
ko nerimastingo budėjimo 
žymės bei skubota kasimų, 
dygliuotų vielų pinklių ga- 
minimo darbuotė, laiduoja, 
kad musų ruošiamieji puo- 
limai išaukšto jau buvo nu- 

matyti ir išskaičiuoti. 
Jau ne kartą buvo miri- 

mą del Ežerėnų krypties 
priešininko pozicijos stipru 
mo ir ypatingų ežerų bei 
aukštumų prigimties klastų. 
Ne kartą musų rinktinės da 

rė bandymų žygiuoti pir- 
myn Bružų-Ežerėnų krypti 
mi, bet visos pastangos bu 
davo be yaisių. Musų va- 

dų numanymu tosios kryp- 
ties pozicijos skaitėsi nepri 
einamomis. Tačiau šiomis 
dienomis atsitiko tai, ko ka 
ro specialistai niekados ne- 

laukė. Čia turiu omenyj 
ne Ežerėnų paėmimo fak 
tą, bet prieš Ežerėnų mie-l 
stą abipusiai plento stipriau 
siu priešininko pozicijų su- 

laužymą ir užėmimą. 
Ežerėnų operacijų laimė 

jimą laiduoja jaunų kari- 
ninkų sumanumas, kareivių 
patvara, ypač U k m e r- 

gė s grupės Vado 
karininko L a d y- 
g o s mokėjimas manev- 

ruoti savo rinktinėmis ir įdė 
mėti priešininko silpnąsias 
puses. Tuo daugiau užsi- 
tarnavęs garbės karininkas 
Ladyga, kad ji i visą laiką 
veikė savystoviai. Nepade- 
dant jokiems instrukto- 
riams, jis savo iniciatyva, 
drąsumu oei neissemiama 

energija nugalėjo daug gau 
sesnį priešininką ir mažiau 
siomis iš r;avo pusės auko- 
mis išvadavo iš bolševikų 
rankų paskutinius Lietuvos 
žemės plotus. 

Prieš pradedant operaci 
jas 20-24. VIII. buvo da- 
roma sustiprinta žvalgyba, 
išaiškinti priešininko vy- 

riausiųjų jėgų padėtį ir jų 
skaičių. Atlikus įžengia- 
mąjį sumanyto žygio užda 
vinį, rugpjučio 24 d. šiau- 
rės fronto rinktinės perėjo 
:?uoliman ir po atkaklių ko 
vų tą pačią dieną užėmė la- 
bai stiprias priešininko po- 
zicijas, kurios rėmėsi Šven 
tosios upės ir Južintų~Dil- 
sėtu ežerų. 

Netrukus pirmutinės da- 
lys kovodamos paveldėjo 
kaimais: Bružai ir Galini- 
n i ai. Pakrikę raudonarmie 
čiai be atodairos bėgo. Pry 
šakinės rinktinės sekdamos 
rusus vakaro 5 va1, paėmė 
Degučių kaimą. Priešinin- 
kas dar labiau pakriko ir 
jau beveik visu šiaurės fron 
tu skubiai ėmė trauktis at- 
gal. Musų dalys ikipai se- 

kė jo pėdomis ir vakaro 10 
vai. jau užėmė naują pozi- 
ciją : Maukulių-Blyniškių- 
Resteniškių- Mumeliškių- 
Pogrundos-Sorodovskos kai j 
mų liniją. Yra belaisvių iri 
karo laimikis, kuris dar ne- 

suskaitytas. Raudonarmie 
čiai be mažiausios tvarkos 
traukėsi. Jų artilerija galu 
tinai nutilo. Netrukus mū- 

sų dalys pasiekė Ežerėnų 
priemiesčio ir jų aukštumų, 
kur Įvyko aršių kovų. Per- 
galė nukrypo musų pusėn. 
Rusai pakriko. Tuo budu 
24. VIII. vakaro 5 vai. mū- 

sų narsi kariuomenė, galu- 
tinai sumušus, rusus, užėmė 
Ežerėnų miestą ir kovoda- 
ma stumia raudonarmiečius 
Daugpilio link. 

25. VIII. kovos rinktinės 
įsistiprino naujoje 17 var- 

stų nuo Daugpilio ežerų li- 
cenas- Smėlynė -Veiseniš- 
kiai ir Rusteikių-Tumiškių 
--Černobrodų-Zagarinės kai 
mų pozicijose. Musų pirmu 
tinęs dalys kovodamos f,eka 
besitraukiančio priešininko 
pėdomis. 

i Šiaurės frontas. 

Laikotarpyj rugpjučio 20 
-25 d. iš musų pusės veikė 
sustiprinta žvalgyba. 

Žymesnių žvalgų susidū- 
rimų Įvyko viduriniame ir 
kariumene bare. Tarp Uliče- 
mos kaimo srity stiprus žval 
gų būrys kovėsi su rusais; 

ten veikė visų rusių gink- 
lai. Paimta belaisvių at- 
skiro komunistų bataliono. 
Tuo pačiu laiku kairiame 
sparne rusai buvo kiek pa- 
stūmėję musų užtvcrą, bet.1 
paspejusiomis pirmutinių da ' 

iių atsargos rinktinėmis ru- 

sai buvo išsklaidyti. Kitą 
dieną vėl buvo žvalgų su- 

sidūrimų Krevnencų-Manu 
liškių pozicijose. Rusai ilgai 
šaudė armotomis ir kulkos- 
vydžiais. 

Naktį priešininkas žymio 
mis pajėgomis spaudė mū- 

sų kairįjį sparną, bet vei- 
kiai buvo atremtas šautuvų 
ugnimi. Kituose baruose 
raudonarmiečiai per visą 
naktį nerimstingai svaidė 

j raketas. Frieš pradedant 
| žygiavimą pirmyn siaurės 
'fronte buvo pasiųstos žval- 

jgų partijos su kulkosvy- 
džiais. Žvalgyba sutiko 
smarkių rusų pasipriešini- 
mų, bet vis tik pasislinko 

; priekin. 
Rugpjūčio 24 d. raudon- 

1 armiečiai vėl darė bandy- 
mu pulti musų kairįjį spar- 

i ną, bet be vaisių. Musų 
pirmutinės dalys pačios pe 
rėjo priešpuoliman ir, iš- 
sklaidę rusus, paslinko ke 
j etą kilometrų priekin. 

Kitą dieną svarbiausios 
pajėgos perėjo puoliman. 
Po atkaklaus mūšio, dalys 
užėmė šiuos atramos punk 
tus: Vaidminčiai, > Gudai, 
Kovenka ir Paberžius. De- 
rinysis snarnas užėmė Ku- 
klius. Kovose suimtas ka- 
ro laimikis ir belaisvių. Da- 
lys pamažiai eina priekin. 
Priešininkas netikėtai smar. 
kiai spyrėsi. Vis tik paim- 
tas Muravankos atramos 
punktas. Turim nuostolių. 
Dalys kovodamos pamažėl 
stumia priešininką. 

26. VIII. užimta nauja 
linija: Sūveikiai-Imroda— 
Rautežerai. Atkaklios ko- 
vos tebesitęsia. 

Baigiant apie rusų fron- 
tą, pravartu pridurti tai, 
kad Ežerėnų operacijų lai- 
mėjimas galutinai nulėmė 
lietuvių bolševikų karą mu 

sų naudon. Keiškia Lietu- 
va nuo bolševikų išvaduota. 
Dabarties prisieina nukreip- 
ti akį į svarbiausių lenkų 4 

frontą. "Kariškių Žodis." 

PERMAINOS REDAK- 
CIJOJE. 

K. Gineitis, kuris p. Nor- 
kui išvažiavus į Brooklyną 
"Vienybę Lietuvninkų" re- 

daguoti, buvo laikinai užė- 
męs "Lietuvos" redaktoriaus 
vietą, spalių 2 d. pasitraukė 
nuo dienraščio redagavimo. 
i< vietą užims J. Gedminas, 
buvęs "Dirvos" redaktorius. 

K. Gineitis, apleidęs re- 

dakciją, eina toliaus mokin- 
ties medicinos. 
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Kovoje Dei Tėvynės. 
Nukauti. 

Balsys Vincas-Paberžių 
k., Vilkaviškio apskr. Va- 
laitis Jonas--Gotlyb;škių k. 
Slav'.cų vai. Šakių apskr. pa 
laidotas Subačiuje. Š'moko- 
nis Povilas—Prienų mieste- 
lio, Mariampolės apskr., pa 
laidotas Subačiuje. Kricer 
Haonel (žydas)—Kauno 
miesto, palaidotas Aleksan 
dra vėlėje. * Savickas Jonas 
•—Karkešupių k., Pajavonio 
vai. Vilkaviškio apskr. Bei 
liauskas Kazys—Aukštosios 
Panemunės, Kauno apskr. 
Mičdiris Uominikas—Auk- 
štosios Panemunės, Kauno 
apskr. Badzevičius Kazys. 
Blizuskis Petras—Eerdenin- 
kų k. Derbino vai. Kretin- 
gos apskr. (užmuštas per 
neatsargumą).** Potakavi- 
čius Kazys—Kauno miesto. 
Radzevičius Kazys. Tibol- 
tas Liudas—palaidotas Šiau 
lių kapuose. Leonavičius Jo 
nas—Ostrovev, Varnių vai. 
Vilniaus apskr. 

Mirė nuo žaizdų 

Venckunas Jonas. Labu- 
tis Vladas—Leliūnų k. Ute 
nos vai. ir apskr.—palaido- 
tas Kauno kapuose. 

Mirc nuo ligų 
Aiionis Simanas. Ba<vo 

čius Jonas. Milkeraitis Pra- 
nas. Paldauskas Juozas— 
Balšcių k. žigaičių vai. Tau 
ragės apskr. Šuopys Jonas. 

Sužeisti 

Karpavičius Jurgis—Tar- 
pučių k. Mariampoles apskr. 
Siaučiunas Antanas—Raga- 
žiij k. Vilkaviškio apskr. 
Daniievičius Juozas—Vilka- 
viškio dvaro ir apskr. Ka- 
lacinskas Jurgis—Pusiniškių 
k. K.tkickas Antanas—Sarti 
ninku k. Šiaulių apskr. Ugin 
čitis Nikodimas—šiauriškių 
k. Tauragės apskr. Mejert 
Gusta v—Tamošaičių ir. Tau 

rages apskr. Vencas Jonas 
—Jurgežiovių k. Tauragės 
apskr. Virbickas Antanas— 
Mažučių k. Mariampoles 
apskr. Lazdauskas Antanas 
—Kauno miesto. Paldunas 
Antanas—Jurkių k. Piliškių 
vai. Mariampoles apskr. 
Melnykas Juozas— Svirnavi 
čių k. Šumsku vai., Mariam 
polės apskr. Gulbinas Sta- 
sys—Lekėčių vai. šakių 
apskr. Norkeliunas Juozas 
—Juodboriškio k. Rudos 
vai. Mariampolė3 apskr. Be 
bravičius Kazys—Prienų 
miestelio, Mariampolės apsk. 
Vieraitis Jonas—Šilbalių k., 
Bartininkų vai. Vilkaviškio 
apskr. Lukminas Stasys— 
Sodžikių k. Šidlavos vai. 
Raseinių apskr. Jencius Juo 
zas—Kurakaimio, k. Leke- 
čių vai. Šakių apskr. Rybo- 
kas Karolis—lašinių k. Sve 
dasų vai. Stadalnikas Albi- 
nas—Navinikų k. Vilkaviš- 
kio apskr. Juškauska^ Kon- 

stantinas—Trobiškių k. Ma 

riampolės apskr. Aronau- 
fikas Vincas—Mariampolės 
apskr. Buragas Mykolas— 
Petrašiūnų k., Pažaisliu vai. 
Kauno apskr. Juška Bronius 
—Lukšių vai., Šakių apskr. 
Narjauskps Tamošius—Ru- 
dos k. Gižų vai. Vilkaviš- 
kio apskr. Masaitis Anta-| 
has^-Budziškių k., Vilkavi- 
škio vai. ir apskr. Siugždis 
Andrius—Purvmikų k., Ma 

riampolės apskr. Sipaila Juo| 
zas—Viltrakių k., žvirgždai 

K I'. $»;' -JĮi 
čių vai. Šakių apskr. Burk- 
štaitis Jonas-Žynių k., Ža-4 
liosios vai, Vilkaviškio ap- 
skr. Kainis Julius-Nartų k., 
Kvietiškio vai., Mariampolės 
apskr. Griga*ti» Vincas-Vi- 
šakio Rudos. Puodžiūnas 
Juozas-Kybartukų k., Vil- 
kaviškio vai. ir apskr. Ka- 
tilius Petras-Mokolų k., 
Šumsku vai., Mariampolės 
apskr. Mantvila Juozas~Pa 
tašinės k., Kvietiškio vai., 
Mariampolės apskr. Nau- 
džius Jurgis-Girininkų k., 
Veveirių vai., Mariampolės 
apskr. Ragenas Antanas- 
Orelių k., Ežerėnų apskr. 
Sidoravičiug Juozas-Šakių 
dvaro, Šakių vai. ir apskr. 
Butkauskas Admas-Bude- 
žerių k., Vilkaviškio vai. ir 
apskr. Flikis Fricas -Užba- 
lių k., Gižų vai., Vilkaviš- 
kio apskr. Kumelis Juozas— 
Dusetų, Ežerėnų apskr. Sta 
dalius Jonas-Degučių k., 
Šumsku vai., Mariampolės 
apskr. Kasikauskas Antanas 
—Eatalikiškių k., Mariampo 
lės apskr. Luikinevičius Jo 

nas—Kybartų, Vilkaviškio 
apskr. Miknevičius Jurgis— 
Šancų, Kauno piremiescio ir 
apskr. Brazaitis Juozas- Ka 
melionių k. ir vai., Mariam 
polės apskr. Bandža Juozas 
-Skliausčių k., Vilkaviškio 
apskr. Maurutis Kazys-Vis 
čekaimio, Vilkaviškio ap- 
skr. Streikus Antanas~An- 
tazavo vai., Ęžerenų apskr. 
Mekšinas Antanas-Baroviš- 
kių, k., Ežerėlių apskr. Aba 
ri.s Jonas-Manuliškių k. An 
tazavo vai., Ežerėnų apskr. 
T iiidebrandas Kohim (žy- 
das)-Varšuvos miesto. En- 
c'zmlaias Petras-Turčinų k., 
Sakių apskr. Arštikis Apoli- 
naras—Josvainių miestelio, 
Kauno apskr. Streikus Do- 
minikar-Manuliškių k., An 
tuzavo vai., Ežerėnų apskr. 
Sanadauskas Antanas-čič- 
kų k.. Vilkaviškio apskr. Uk 
nevičius Jonas-Vištyčio, Vii 
kaviškio apskr. Matijošaitis 
Kazys-Baltgudžių k., Šakių 
apskr. Semetas Vineas-Pa- 
šaltunio dvaro, Tauragės 
apskr. Scočkus Jurgis-Mar 
gašilių, k., Mariampolės 
apskr. Baltrušaitis Antanas 
-Šilsuodžių k., Gražiškių 
vai., Vilkaviškio apskr., Sen 
kus Pranas-Plutiškių k., Ma 
nampoiės apskr. Korimas 
Ber—Vilniaus miesto. Pet- 
rauskas Stasys-Degučių k., 
Kvietiškių vai., Mariampo- 
lės apskr. Guduckas Pranas 
-Malinavo k., Pakuonio 
vai., Mariampolės apskr. 
Siškauskas Vladas-Kalvari 

/ 

jos miesto, Suvalkijos. Ar- 
batauskas Kazys-Gražiškių 
kaimo ir vai, Vilkaviškio 
apskr. Pažėra Antanas-Vei 
vėrių vai., Mariampolės 
apskr. Urnevičius Feliksas. 
Kemundris Konstantas-Žie 
mių k., Šimonių vai., Pane- 
vėžio apskr. Dubickas Sta- 
sys-Ruikunų k., Vilniaus ap 
skr. Korsakas Viktoras-Po 
garelščinos k., Ašmenos ap- 
skr. Ovčinikas Kondratas. 
Petrolaitis Pranas. Volnovi 
čius Stasys-Nasporai, Aš- 
menos apskr. Voiniušas Vik 
toras. Zvicevičius Mečys— 
Kauno miesto. 

1 

Kontužyti 

Piragas Jonas-Prienų mie 
stelio, Mariampolės apskr. 
Priunas Vincas—Šilsvaidžių 
k., Gražiškių vai. Vilkaviš- 
kio apskr. ^ į. &, 

Bc žinios dingę 
Valaitis Jonas-Alango k. 

-Miknaičių kaimo, Bublių 
Vai., Šakių apskr. Jankevi- 
čius Jonas-Alango k., Tau- 
ragės apskr. Mauža Juozas 
Tauragės apskr. Kasenavi- 
cius Vladas-Tapiliškių k., 
Sasnavos vai., Mariampolės 
apskr. Jecevičius Vladas-- 
Aleksand. dv., Kalvarijos 
apskr. Jamantas Steponas--1 
Plikiškių k., Šimonių vai., 
Panevėžio apskr. Astopas 
Antanas-Skabeikių k., Pa- 

I pilės vai., Šiaulių apskr. Jo 
naifis Jonas-Bubštų k., Pa- 

įšvitinio vai., Šiaulių apskr. 
Mazurkevičius Mykolas-Ero 
zalimkos k., Pešinių vai, 
Vilniaus apskr. Medveckas 
Jurgis-Linkavos vai., Jonis 
kėlio apskr. Rybakovas Ja- 
kovas (sentikis) -Fedorovos 
k., Mačero vai., Reikonų ap 
skr., Mogilevo gub. Stapon 
kas Pranas-Rubežaičių k., 
Leplaukos vai., Telšių ap- 
skr. Udrakas Viktoras-Mi- 

j čaieių k., Žagarės vai., Šiau 
,lių apskr. Žoipa Albertas- 
! Montvidų, Linkavos vai., 
Šiaulių apskr. Lideikis Pra 
nas--Mažeikių, Gruzdžių 
vai., Šiaulių apskr. Linkevi- 
čius Jonas-Miškrių k., Pa- 
nevėžio apskr. 

j Nelaisveje 
• 

J akštonis Po vyl as--M or- 

kuniškiu k., Vėsintų vai., 
Kupiškio apskr, Tumėnas 
Jonas-Keležerių k., Alck- 
sanclr. vai., Rokiškio apskr. 
Kasperavičius Jurgis—Vašat 
kėnių k., Mariampoles ap- 
skr. Ramanauskas Povylas 
--Geištariškių k., Vilkaviš- 
kio apskr. Juozapaitis Jo- 
na-s—Mariampoles miesto ir 
apskr. ("Kariškių Žodis.") 

DR. F. O. CARTER 
Akiu, Ausy, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilai prašalinami. Kreivos akjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: J) iki 6. Nodėliomis 10—12. 

12C So. St~te St., C.hicago, III. 

| Dr. G. M. Glaser 
Fr*ktl3raoj« jaa *¥ mtrtjd 

3149 G. Morgan 8t.( karti £2 «£. į 
ftpcclail&tas Moteriškų, Vyri i tą, * 

ir Chronišku L1&Ų. 
Valandos: 9—10 rytc, 13—'J 90 \ 
piet. A—s ikdol. %. 1 

TELEFONAS YAK!?9 037. [ 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra SJiotf. sau tinkamą vle \ 

lij. Niekuomet jebuvo toks 6i<ie- \ 
; Jis šoferiu reikalavimas kaip du.- ? 

; bar. Męa duosime užsiėmią f 
kiekvienam pabaigusiam kursus ( 

musų mokykloje. Mokiuime pa- > 

sinaudojame lndividinėmis si3te- į 
momis — nuoseklus pažinimas ir \ 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rųšių. Prityrę mašinlstAi 
pamokins tamst.} ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir n /odymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių irkitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai, kad tuolaus 
gausi leidimą,. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai Visas kursai 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 

> Engineers, 1214*16 Jackson Bivd. 

j^(Inc0i^ 

LiETUViSKAS IŠRADĖJAS 
Šiuo vardu knygutė paro- 
dys Jums kiek žmonės pel- 
no padarė ir kiek dar gali 
padaryti per išradimus. 
Ta brangią knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa- 
i eikalavimo. 

DYKA! 
Kaipo žinovai (expertai) 
patentu bandome išradi- 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami 11111°. knygos. 

AM. E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 

Was>bington, D. C. 

Telcphons Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias li«as moterų, vaikų ir vyi j. 
Specialiai gydo limpanti: senas ir 

paslaptingas vyrų Iiku^. 
3259 So. Halsted St.( Chicaęjo, III 

DR. S. RA!KE,LIS 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Chicagos 4712 S. Ashland Ave Į 
Ofisas: Te!. Drover 7042 | 
Cicero 4847 W. !4'.h Street Į 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 | 
Rezidencija 3336 W 66-tii Street | 

Telephono Prospect 8585 

BULVES iR KOPŪSTAI 

Tik-ką parvežta karais iš Wisconsin 
Bulvės labai gražios ir miltingos. Pa r 
siįuoda labai pigiai. Meldžiu kreiptis 
pas. 

Peliksas Bielowskas, 
Kilevičiaus name, | 

3239' So. Lime St., Chicago.' 

A. OLSZEVVSKIS atidarė dabar Naują Ofisą Pinigų Siuntimui ir persiunčia į Lietimą Geia*. Greitai ir Pigiai. 
Kurie norite nusiųsti savo giminėms piniginę paselpą į 
Lietuvą, tai kreip? :tė' šiuo adresu: 

/ 

A. OLSZEWSKI 
3251 S. HALSTED ST. CHICAGG, ILL 

Bus rėdomi Chica;oje, Paskutiniu Kartu., šiądien vakare Į 

Peoples4 anVr^ofLtr Teatre | 
Keiks ir vargonuos komozitotius S t. Šimkus. Daiguos p-le M. Rakauskaite. 

Reikia 6,000 žmonių, kad du art pripildyt milžinišką ir puikiausią PEOPLES TEATRĄ, į 

Visi, kas gyvas, atsilaikykite. Tai paskutinė proga. Nepraleiskit f 



Vietinis Žinios 
PLIENO DIRBTUV1U 

SAVININKAI ATSISAKO 
PRIIMTI UNIJĄ. 

Plieno kooperacijos riirek 
torių pirmininkas Eibert H. 
Gary sutinka pakelti algas, 
bet atsisako pripažinti uni- 
ją. Vakar jis turėjo pasi- 
kalbėjimą su Massachusetts 
valstijos senatorių Walsh; Ir 
tvirtino jam, kad plieno iš- 
dirby st e yra gerai prisiren- 
gus kovoti ir tikisi streiką 
laimėti. 

Dabar paprastiems darbi 
ninkams už dienos darbą 
mokama po $4.61. Ir mano 

pakelti iki $6.31, bet unijos 
sergėk Dieve neprisiimsią. 

South Chicagos plieno 
dirbtuvių vedėjai sako, kad 
buk jau 25 nuošimtis visų 
darbininkų grižo darban. 
Kitas dviejų milijonų do- 
lerių vertės dirbutvės už- 
darysią. Ir mažiausiai per 
šešius mėnesius laikysią už 
darą, taip, kad ir norinti 

darbą darbininkai negalės 
dirbti. c; $ 

Draugijų Pranešimai 

C'cero. III. 
Lietuviu Tvirtybes Draugystės ex- 

tra susirinkimas Įvyks subatoje, spa- 
lio 4 d., Simano žvibo svetainėje, 1347 
So. 50 Ave., 7:30 vai vakaro. 

šį vakar,-) draugystė persikels i p. 
J. Juknlaus svetainę. 4837 VV. 14ta gat 
vė. Todėl-gl visi nariai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia atslankyti. 

Komisija 

Chicagos Lietuvių Taryba. 
Specialia susirinkimas (21) veikian- 

čio komiteto Tarybos, atsibus pėtny- 
čioje, Spalio 3 d., VVodmano Svetainė- 
je, 8:30 valandą vakare 

Kolionijos is C'icrro, \Vest Pullma- 
no, Konsinfft.ono, So. Chicago, Rose- 
lan, North Side, West Side, 18tos gat- 
vės. To\vn of J.»ake, Brighton Vark ir 
Bridgeporto neatbūtinai pribukite, 
Svarbus reikalas. J. P. Evaldas, Sekr 

Pranešimas. 
Rubsiuvly Unijos 269 skyriaus susi- 

rinkimas atsibus pėtnyčioje, palio 3, 
1919, Unios Svet., 1564 N. Robey St, 
pradžia 7:30 vai. vakare. 

Kekurluoso dalykuose bus slaptas 
balsavimas, todėl nepamirškite. Kvie 
čia visus, Valdyba 

STATEMENT OF THE OVVNERSHIP 
MANAGEMENT, ETC., REQUI RED 
BY TKE ACT OF CONGRESS OF 

AUGU3T 24, 1912, 
Of Lietuva, published daily, at Chi- 

cago. 111. for April 1, 15)11). 
STATE OF ILLINOIS ) 
COUNTY OF COOK S 

Before mo, a Notary Public in and 
for the State and county aforenaid, per- 
sonally appeared Dr. K. Drangelis, who 
having been duly aworn according to 
law, deposes and says that he ia the 

Manager of the Lithuanian daily ''Lle- 
tuva" and that tho following is, to the 
best of his knowlf>dge and belief, a 

true etateni»;nt of the ownership, man- 

ageraent. and civculation of the afore- 
sald publication for the date ahown in 
the above caption, required by the Act 
of August 24, 1912, embodiod in section 
443, Postai Lavvs and Regtilations, 

printed on the roverse of this fbrni, 
to wit: 

1. That the names and addresees of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business manager are: 

Publisher: Lithuanian Publishing 
Co.. Ine 3253 S. Morgan St., Chicago. 

Editor B. K. Balutis, 812 W 33rd 
Street, Chicago, 111. 

Managing Editor None. 
Business Manager Dr. K. Drangelis, 

3335 l'nion Ave., Chicago 
2. That the mvners are Lithuanian 

Publishing Co., Inc., 3253 S. Morgan 
St.. Chicago. III.; and the names and 
addrcsaes of atockholders owning or 

hoiding 1 per cent or more of the totai 
amount of stock are: 

John P. Pajauskas, 6214 S Rockweli 
St.. Chicago. 

Lithuanian Developmpnt Corpora- 
tion. 320 Fifth Ave., New York. 

Jos. J. Bachunas, 2511 W. 45th PI 
Chicago. 

B. K. Balutis, 812 W. 33rd Street, 
Chicago 

3. That the kno\vn bondholders, mort 
gagees, and other security hodders own 

ing or holdtng 1 per cent or more of 
totai amount of bonds, mortgages, or 
other securities are: 

A. Olsaevvski, 3251 S. Halsted Street. 
Chicago. 

M. Stapulionis, 3347 S. Emerald Ave. 
Chicago. 

Dr K. Dranselis, 3335 S. Union Ave. 
Chicago. 

4. That. the tvo paragraphs next 
above, giving the names of the owners, 
stockhoiders, and security holders, 
contain not only the Hst of stock- 
hoiders and security holders as they 
appear upon the books of the company 
but also. in cises whero the stock- 
holder or security holder appears upon 
the booka of the company as trustee or 

in any other fidnciary relation, the na- 
me of the person or Corporation for 
tvhoni such trustee fa acting, is giv- 
en; alao that the sald two paragrapha 

contain atatemonts ombraolng affiant's 
ftill knovvlodge and bollef as to tti«> 
circumstancoa and ronditions unrlor 
\vhieh stockholders and securlty hold- 
ors w*o do no* appoar upon tho books 
of tho company as tru.stees, hold stock 
and seonririos in a capacity other tTian 
that of a bona fido o\vner; and thla 
.iffiant has no reason to believo that 
any othor person, aesor.iatlon, or Cor- 

poration has any intorost dircct or 
indirect in tho aaid pfock, bonds, or 
othor socuritio.s than as so stated hy 
hlm. 

5. That tho avcrage numbor of co- 
nios of oaoh i asiie ot this publicatlon 
sold or diatributed, tliiough tho mails 
<ir othorvviso, to pa!n subscriberg du- 
ring tho six months precoding tho date 
shown ahove is 9,250. 

K. Drangelis, 
Manager 

Svvorn to and snbscribod before mo 
fhls 30th day of September, 1919. 
(SEAL) Joseph Zackor, 

Notary Public 
(My commission oxpires June 6tli, 

1920). 

Farmos.. 
Extra Bargain Extra 

PirkltcaJ rudcn] farmas didžiausioj 
Lietuviu T'kininkų kolonijoj, .Ameri- 

koje, kurioj yra per 450 lietuviu ūki- 

ninku, kur šjmet vakarą čiasuvirš 50 

pirko farmas lietuiai, kurie turime sa 

vas ukiškag draugijas laisvas ir kata- 

likiškas, turime bažnyčią, ir kunigą. 
Anglai farmeriai matydami tokj dide- 

li skaitlių lietuvių čionais pereinant 
gyventi inufuojąs laukan iš tos Lietu- 

viu Kolonijos, palieka mums savo pui 

kia ijtaisyta aukse, kad parduotume 

lietuviams ,kad ir u žpfffons kęanią 
ne snaglarn snesinor ltarpe lioutviu 

gyventi kaipo jums kad nesinori tar- 

ne svetimų gyventi. Broli lietuvi, ku- 

rio mylit savo kalbi} ir 'auta, jums ge- 

riausi proga apsigyventi naisų koloni- 

joje kuri yra patogesni 'r geriausi 

vieta del Lietuvių ant ūkių gyvenimo 

Amerikoje apielinkė puikaus turgauno 

miesto Scottvilles, Mich. Kolonija 

randasi prie pat Michigan Leikos van 

denyno i kur galima laivai ir trauki- 

niais atvažiuoti žeme derlingiausi 
del visokių javų, daržovių, rodų ir pie 

vų. Molis su juodžemių, upeliais ir 

ežerais geri žviravoti kelfai. puikio- 

mis farmomls apgyventa. Mos trrime 

80 farmų paėmę iš anglų farmerių, 

kurie mufuojasi laukan iš tos lietuvių 

kolonijos, vienos yra mažon, titos di- 

desnės farmos; vienos yra su menkais 

budinkaai. pigios, kitos yra su pui- 

kiausiais jrankiais: ou pelningai* so- 

dais. Turime suplikę dabar Iš rudens 

farmų gausit nuo kelių šimtų iki tūks- 

tančio dol. pigiaus. Rudenics gyvulius, 

sėklas ir ūkio mašinas antrų rankų 

gausi už pusę kainos. Naudokis proga 

Atvažiuoki tuojaus mes apvežiosime 

su automobiliu tas farmas veltui, iš 

kurių galėsi pasirinkti tinkamesnę 

farmų. Priimsime Liberty Bondsus už 

pilng. kainą, kad dabar pirksite už li- 

kusi.-} skolą. nereikės mokėti procentų 

ir taksų, kol pareisi gyventi pavasary. 

Garantuojamo, kad viskas taip yra tei- 

singai, kaip mes raSome, jeigu netai- 

pos rasite, kaip mes čia garsimane, 
mes jusų galžkelio lėšas apmokėsime. 

Pilnai galite pasitikėti mumjs, nes 

mes esame tos kolonijos uždėtojais 

ir jos apgyvendintojais lietuviais ir 

mes drauge su savo lietuviais ūkinin- 

kais gyvenome po šiuo adresu: 

A. KIEDIS CO. 

Robinson Building, 
Scottville, Mich. 

To! Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomis pagal Guta"rima 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

REIKIA PAGELBOS. 

MOTERŲ. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ IR MER.GINU 

nuo 16 metu ir augščiau, prie 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVvAY CO. 

2279 So. Union Ave. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ 

Prie Lengvo, švaraus ir Užimąs 
c.o Popieriniu Bakcj Darbo. 

Patyrimas nereikalingas. 
Pastovus darbas. 
Pradine mokestis gera. 
Valandos nuo 8 iki n:45. 
Subatomis ikj pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & ARTHINGTON ST. 

1EIKALAŲJAME 

MOT; R U IR MER.GINU 

nuo ICmetu ir augščiau. prie' 
lengvo darbo, gera mokestis, j 

RAUBORN HAIR AND 
R&GVVAY CO. 

118 W 22nd St. 

Reikalaujme patyrusiu par- 
davėjų, merjinų, prie eloaks & 
suits. Atsisukite: J. S. Adel- 
man, 1303 >. Halsted Street. 

PAJIBKOJIMAI. 
Pa j ieškau pay rūsio bučorio, aatsl- 

šaukite tuojaus 
2354 SO. lAKLEY AVENUB. 

Pajl?5kau Antno Valukonio ir Mor 
tos Kfiauskienėi abu paeina iš Vai- 
nunų kaimo, Seių apskr., ir pašto, 
Suvalkų redybo^.Meldžiu juos pačius 
atsišaukti arba ks apie Juos žinote 
malonėkite praneti; ues turiu labai 
svarbų reikalų. 

Mot. crbyla. 
C72 Bank St., Waterbury, Conn 

1 

REIKALiVIMAI. 

R.E!KALA'JJ BUCERIO. 

Reikalinga^ gera bučeris, supran- 
tantis savo darbą.. Turi kalbėti lietu- 
viškai. Atsišauki' greitai, laišku ir 

kitaip. 
JohrSorey, 

Kewaee, III., 

Reikalaujate keletą apsuk- 
rių vyrų pardvineti Uotus nau 

joje lietuvių įpigardoje. Arti 
lietuvių vient>lyno (Šv. Kazi- 

jmiero). Lot. parsiduoda ant 
! lengvų išlyg. Gera proga už- 
dirbti pinigi liuosame laike. 
Patyrimas rreikalingas. Krei 
pkitčs tuojas: Francis Kibort 
& Co.. 240 W. 63 r d St., Tel. 
Republic 9j. 

FAFŽIYS0S2 
Tie, kurie norite gyventi ant fantui, 

tai yra ,,-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, Counly YVis- 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o no nuo 
avento. Męs esame savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm K a/imi orą C.ad- 
liauską tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80 
120, 1G0, akerį Galite pradėti dirbti 
farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmų išmokėtų. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mamo Liberty bondsus už pilnų vertę 
ir lotus kaipo dali įmokėjimo ant. fa r- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, Wisconsin. 

r I 

PARDUODU. 
3-jiĮ augštu puikus akmeninis na- 

mas, C. 7 ir 7 kambarių, l<aina....$7,000. 

2-ju augštų, naujas, 5 ir 5 kamba- 
riu ^ $5,500. 

BIZNIO KAMPAS, geriausia vieta 
ant Bridgeporto, reikia $5,000 jmokū- 
jimui. 

Penkis namus turiu prie pat Wa- 
shington Park; nauji, geri. 

i 

Kas nori gcrq., geroje vietoje, namę, 
tegul kreipiasi tuojaus prie manęs. 

J. J. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald Ave. 

PARSIDUODA ant dviejų lubu me- 
dinis namas, du fletu. su toiletais, go- 
su, neseniai pertaisytas,, priversti 
parduoti tuojaus. Atsišaukite pas sa- 
vininko: 

3733 Emerald Ave., 

Parsiduoda medinis narnas ant dvie- 
jų augštų, apačioje storas ir du kam- 
bariu. viršujo pagyvenimas 7 kamba- 
rių Parduosiu pigiai ir ant lengvų iš- 
mokėjimų. 3357 S. Morgan Street. 

PARDUOS PIGIAI. 
Pusė akerio puikaus juodžemio ran- 

dasi viename iš puikiausių priemies- 
čių prie Nortinvestern Itailway gele- 
žinkelio, prie puikios upės kur galima 
valtelemis važinėtis ir žuvauti, neto- 
limai randasi dirbtuve, kur visuomet 
gali gauti darbo už gerą užmokesti. 
£ia gali gyventi ir auginti paukečius 
ir daržoves ir sumažinti pragyvenimo 
išlaidas. Parduosime ant lengvių mė- 
nesinių išmokėjimų. 

PAUL BAUBLY. 
1404 West 18th Street 

Telefonas Canal 6296. 

VALENTINE DRESSMAKINC 
COf.LKGJ£ 

Jtokina siuvimą. kHplno, atr^isiilnį 
dlenoiuit ir vakarais dėl bizulo U 
auuiŲ. Paliudijimai išduodaiU ir vi® 
rba raaykit«# o iuę<j ya-siHiougpiim 

?utf,lktl Jumis patarini». 
ob pampinamos uykal. Atsilankykite 

2407 W. Msdlson *L 
SARA F&T2SK, Principal 

_ 

MALIORIUS IR POPIE- 
RUOTAJAS. 

Malevoju. popieruoju. gruinuoju, tai- 
sau rakandus ir planus. Darbą atlieku 
ntsakanfiiai. I-leikale kreipkitės. 

John Luckaw, 
3302 S. HALSTED ST. CHiCAGO 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
..Dentistas... 

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

iki 9 vakare. 

Tel. Ya"ds 3654. AKUŠERKA 

Mrs.A, Michniewic7 
Baigusi Akušeri jo 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi Pennsilvaoi 
jos hospltalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodQ. visokie 
se ligose moterims i] 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antru lubų) 
Chicaoi, III. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai va!;aro 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus Ir 
turime buvo kar.ihonua ir au- 
tomobilius ir por tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Sauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veBellJoms, krikštynoms 
Ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305 Auburn Ave, Tel. Drover 4139 

Dr, M. Herznian 
iŠ KUSIJOS 

Gerai lietJviarai žinomai per 16 rn 
tij Vsipo patyręi gydytoja*, ckirurga 
ir akušeris. < 

Gydo aštriai ir chroniškas ligas, tj 
rg. moterį) ir vaikų, pagal naujausi* 
metodas. X-Kay ii kltokiui elektra 
priet.iisuo. 

Ofisas ir Laboiatorlja: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, Ir ; 
6—8 vaknrpi*. Te'.ephonr Canal 3110 J 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halfted St. 
VALANDOS: 8—9 rr*p. tiktai. J 

— .Į, ■ .IMI. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS. 
ant Durų, Lentų, R6mų Ir 8tcQams Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų iš vidaus, po $1.50 ui-.' galionu 
CARR BKOS. WRECKING CO. 

3003-3039 80. HALSTED STR-EET, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
i- Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantruotas 
Vyru ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vfiliausių sta'.lų ir konservatyviškų modelių $120.00 iki $45.00. Vyrų lr Jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinSs $3.00 ir augsčiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turimo daug kiek apdėvSių siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augšfiiau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. KrautuvS atdara kas vakarų iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 Valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STKEET 

POCAHONTAS Gerų anglių HARD COAL 
Lump ir Egg Visuomet Solvay Coke 

KOMPANIJA 50 METU SENUMO. 

TIKRIEJI "POCAHONTAS" ANGLIAI 

Pusiau Be-dumin'ai. geri ir po $7.50 Uodais (i n Load Lots). 

1,000 Tonų lindiana ir Illinois "Mine Run" po $5.00 už 
Toną Liodais (in Load Lots). 

Visokių Anglių dėl naminio ir garu šildomo naudojimo 

Musų Yardai randasi: South, West ir North Side. 

Telefonuokite Normai 829. Kuomet norite gerų 
anglių. 

ABC Pocahoiitas Coa! Co. 
6541 S. SANGAMON ST. 

INSTEIGTA 1869 M. 

LEINDEKEN kalba pats už save; visuomet žinomas kaipo par- 
davinėtojas geni anglių; pasekmės parodo, ir dar dabar pardavinėja 
savo seniems lcostumieriams, kuriems jis pardavinėjo anglis 50 metu 
atgalios. Patelefonuokite rr.an Normai 829 arba Prospect 4857. 

i^ijBjtojhrr 
Mįu pertamo JLlterty Bunda u 
pili;? "casb" vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara Iiasd'en nuo 9—tf 
UtarninkaiB Ketvergc.li Ir 
Suimtomis 9--9. 

J.G- SACKHE1M & CO. 
1335 Milwaufce Ave. 
tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

Sustiprinimas 
Virškinimo 

Justi virškinimo organas laikas nuo laiko 
reikalauja sutaisymo kuris sustiprintu 
sveiką veikimą viduriu ir duotu jums tik- 
rą užsiganėdinimą, jaučiantis sveiku; grą 
žinant jums apetitą; prašalinnint vidu- 
riu užkietėjimą ir kitus nesveikatingumus 

Severa's 

(Severas Gyvasties Palsamas). šitos Gy- 
duoiūs pilnai atsako savo vardui, nos męs 
žinome iš gyvo patyrimo, kad jos yra 
vienos iš geriausiu gyduolių nuo chro- 
niško viduriu užk'etėjimo, nevirškinimo: 
dispepsijos; skilvio nesveikatingumų' ir 
abelno nusilpnėjimo. Jas reikia imti po 
kiekvieno valgio. Kaina 85 centai ir 4 
centai karės mokėsi :u. Gaunama visose 
vaistinėse. 

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, IA. 

SEVERA'S MEDICA- 
TED SKIN 30AP. 

(Severos Gydantis Odi- 
nis Muilas) yra puikus 
ir antiseptiškas muilas, 
prausimui, maudymuisi 
trinkimui galvos ir sku- 
timui. Labai tinka mau- 

dymui vaikų. Kaina 25c 
nėra jokių mokesčių 

SEVERA'S SKIN 
OINTMENT. 

(Severos Odinė Mostis) 
yra tlabai gera mostis 
nuo niežėjimo, arba nu- 

šašimo. eczemos, deder- 
vinių. ivy poison, nuri- 
pimo ir t. p. Kaina 50c 
ir 2c karos mokesčių. 

SEVERA'S TABLETS 
FOR HEADACHE AND 
NEURALGIA. 

(Severos Plotkelės nuo 

Galvos Skausmo), jos 
yra patariamos vartoti 
nuo galvos skaudėjimo. 
Jos prigelbsti greitai ir 
tikrai Kaina 25c ir lc 
karės mokesčių. 

SEVERA'S 
RFGULATOR. 
(Severo* Reguliatorius) 
jis yra rekomenduoja- 
mas kaipo abelnas visi 
kuno suatiprlntojas ir 
tinkamas gydymui ligų 
ir nesveikatingumii prl- 
klausančiu moterims. 
Kaina $1.25 Ir 5c mok. 

SEVERA'S RHEUMA- 
TIC REMEDY. 
(Severos Gyduolė nuo 

Reumatizmo) yra gy- 
duolė nuo reumatizmo 
podargos, sustyrusių są 
nariu, strėnų skaudėji- 
mo ir reumatiko galvos 
skaudėjimo. Tik pamė- 
ginkite ją. Kaina $1.25 
ir 5c mokesčių. 
SEVERA'S K.DNEY 
AND LIVER REMEDY 
(Severos Gyduole nuo 

Inkstu ir Kepenų) pa- 
gelbsti nuo sutinimo 
inkstų arba pūslės, ne- 

reguliariško šlapiniosi 
geltligės. surugimo vi- 

durių ir strėnų skaudė- 
jimo. Kaina 75c ir $1.25 

Geras 
Linimentas 

Ingaukite paprotį perspėjimo nelaimingų 
atsitikimų laikydami visuomet po ranka 
gerą, laiko išbrndvtą. pasekmingą ir pa- 
gelbstantj llnimentą; kokį kad męs jums 

siloume sutaisymą kuris gerai žinomas 

Severa's 
Gothard 

(Severos Gothardiškas Aliejus). .Tis labai 
pagelbsti prašalinimui visokių pavir..uti- 
nių skausmų ir gėlimų, kur paprastai yra 
žinoma, kad linimentas pagelbsti. Mėgin- 
kite jj gydymui reumatizmo ir šitokiuose 
nesveikatingumuose, kaip: strėnų gėli- 
mas, dieglių, galvos skaudėjimo, sutini- 
mo. sustingimo sąnarių arba raumenų ir 

panašių nesveikumų. Kaina 30c ir 60c 
su 2—3 c mok. Gausite vaistinėse 

W. F. SEVERĄ C O. CEDAR TAPIDS, IA*. 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyklų tai del stokos turto tai del 

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jieškantis j| ras štai kuriobe: 

ARITMETIKA uždavinių Ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungų Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant 25 
CHEMIJA, }stabus mokslas apie ugnj, orų, vandeuj; žeme ir jų susilietimus .20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apda- linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
"ASKAITCS iš Bioloeijois ir Bakterijologlįos su paveikslais apdaryta, .65 

__ u4 ou> vi gra žumu labai tinka dovanoms bli© kuomet ir bile kam $1.50 KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKA7'A arba tiesus J jų kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ) ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulaoija, kvėpavimas. J Kuno polfiial ir judėjimas. Dirksnial (nervai). Pajautimai. Svei- ka t n IV Hoo rr-< 

,.uu6.uc yavtjiKsioiiŲ visų kuno sana- 
ligas gimdo 52.00 

Nelengvai {sivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias | knygas j -įgytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum TSvynSn-Lie- r, tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems damr nnsltnmfltihi t 

M, Stapulionis | 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL. 1 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. e 
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