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Laivas Kariškų Reikmenų Lietuvai. 

Riaušės Italijos Parlamente. 
Minia Pakorė Miesto Majorą. 

Alzacija pasiskelbė Neprigulminga 
Respublika. 

IR VĖL BALTIKO TAUTU 
KONFERENCIJA. 

Ryga, rugsėjo 27 d. (per 
Londoną 29 d.) Specialis 
korespondentas laikraščio 
Chicago Tribūne praneša, 
kad panedėlyje vėl bus kon- 
ferencija atstovu iš Estoni- 
jos, Latvijos ir Lietuvos; šį 
sykį konferencija bus mies- 
te Dorpate Estonijoje. 

Sakoma, kad nors bus dis 
kusuojama klausimas taikos 
su bolševikais, bet greičiau 
bus išnešta priešinga taikai 
įezoliucija. 

Nuo taikos su bolševikais 
sulaikanti Anglija, kuri buk 
įteikusi Estonijai ir Latvijai 
ultimatumą, grąsindama ne- 

teikti jokios pramos jei bus 
deramosi su bolševikais. 

(Gi korespondentas iš 
Revelio praneša, kad Dor- 
pato konferencijoje bus ir 
lenkai ir suomiai). 

LAIVAS KARIŠKŲ REIK- 
MENŲ LIETUVAI. .. 

Chicago, III., rugs. 29 d. 
Laikraštis Chicago Her?.ld 
and Examiner gavo kableg- 
ramą iš Londono, kad laivas 
su Amerikos kariškomis rei- 
kmenimis Lietuvai jau pri- 
buvo Liepojun iš kur reik- 
menįs bus gabenamos Lie- 
tuvon. 

RIAUŠĖS ITALIJOS 
PARLAMENTE. 

Rymas, rugsėjo 29 d. —j 
Vakar atstovų buto leike disj 
kusijn kilo muštynės, kurios i 

tęsėsi apie 10 minučių. Sa- 
koma, kad muštynėse ėmė 

dalyvumą apie 100 atstovų. 
Delei vis kįlančio judėji-j 

mo prieš valdžią, manoma,; 
kad dabartinis ministerių 
kabinetas visgi rezignuos 
nors buvo ketinęs laikytis. 
Mat bijomasi, kad busian- 

čiuose rinkimuose nekiltų 
dar didesnių sumišimų visoj 
šalyj. 

Dabartinei Italijos val- 

džiai atstovų butas išreiškė 

pasitikėjimą 208 balsais 

prieš 148. Atstovų buto sesi- 

jos pertraukta iki seredai. 
Laike atstovų buto sesijų 

vidurmiestis buvo užimtas 

stipriu kariumenės skyriumi. 
Kalbama, kad Atstovų 

j butas išnešė rezoliuciją, rei- 
i kalaudamas idant Fiume 
! butu priskirta prie Italijos 
įgalimai greitesniu laiku. 

Laikraštis Tempo gavo 
pranešimą iš Trieste, kad 
įsakyta uždaryti rubežių 
tarp Italijos ir Jugo-Slavijos 
penkiolikai dienų. Platesnių 
informacijų šiame klausime 
nėra. 

MINIA PAKORĖ MIESTO 
MAYORĄ. 

Omaha, Neb., rugs. 29 d. 
Rasinėse riaušėse vakar va- 

kare minia pakorė miesto] 
mayorą E. P. Smith, kuri 
tuoj paliuosavo vienas poli- 
cistas. Mayoras randas: kri- 
tiškame padėjime; bet, iš- 
ekzaminavus jo kaklą su X 
spindulias, rasta kaklo kau- 
las nesulaužytu ir yra viltis, 
kad išgis. 

Riaušių pradžia buvo juo- 
dukas Brawn, kuris buvo 
kaitinamas užpuolime ant 
baltveidės mergaitės. 

Mergaitės draugai suor- 

ganizavo pradžią, o toliau 
minia varė amerikonų nu- 

1 mylėtą linčio darbą. 
| Minia užpuolė kalėjimą 
ir, kad lengviau apsidirbus 

! su sargais, padegė kalėjimą. 
I Bet sargai apie tris valan- 
! das įstengė gintis nuo už- 

puolikų. Gi 100 kalinių bu- 
vo suvaryti ant degančio 
namo stogo. 

Pagaliaus nesuprantamu 
buciii minėtas juodukas pa- 
puolė minios rankuosna ir ta 
po nulynčiuotas. Manoma, 
kad ji išdavė patįs kaliniai. 
Šiame sumišime pabėgo ke- 
letas kalinių. 

Bejieškant juoduko mi- 
nia nutvėrė miesto mayorą 
E. P. Smith ir pareikalavo 
išduoti juoduką arba nuo 

kalėjimo raktus. Neišpil- 
dant reikalavimo, minia už- 
simanė pasipraktikuoti pa- 
korime vieton juoduko su 

mayoru ir mayoras tuoj at- 

sidūrė kabančiu ant stulpo. 
Karikams prasišalinus, pri- 
bėgęs policistas nupjuovė 
virvę, ir gal pasiseks išgel- 
bėti mayoro gyvastį. 

Be to riaušėse tapo užmuš 

I tas vienas baitveidis ir apie 
60 ypatų sužeista, keliolika 
sunkiai. 

Laivą Ligonbutis. 

"HTT'— ;:-:-.vsjS 
Paveikslėlis parodo sausąjį doką, kurį jūreiviai teisingai vadina laivų li- 

, gonbučių, nes tai vieta taisymui laivų. Dokas, sulyg reikalo, gali but pripil- 
dytas vandens. 

Dabar palaikymui mieste 
tvarkos prigabenta nemažai 
kariumenės ir visur viešpa- 
tauja tvarka. Bet valdžia bi- 
josi, kad vakaran vėl nekil- 
tų riausės ir deda visas pas- 
tangas, kad užbėgus gali- 
moms riaušėms; traukia- 
ma kariumenė iš kelių sto- 
vyklų. 

ALZACIJA PASISKLBĖ 
NEPRIGULMINGA? 

Coblenz, ings. 29 d. — 

Čia yra gandai, kad Alzaci- 
ja apsiskelbė neprigulminga 
respublika, t y. nenori dėtis 
prie Francuzijos. 

* * 

Paryžius, rugs. 29 d. — 

Bet Fraiicuzijos sostinėje 
nieko nesigirdi apie įsteigi- 
mą naujos Alzacijos respub 
likos, kaip kad pranešama 
iš Coblenz. 

APŽENIJO PRIEŠ NORĄ, 
SKUNDŽIA ANT 50,000. 

Aurora, 111. Tūlas Volin 
tine, 22 m. tapo apvesdintas 
prieš keturis metus su mer 

gina 19 m. Jis kaltina vie 
ną advokatą ir daktarą, kad 
jiedu prigundę ženytis su 

nepatinkama mergina, kuri 
buk dar buvo prasiradusi 
ir vėliau jis negalėjęs su ja 
sugyventi. Jis skundžia ad 
vokalą ir daktarą ant $50, 
000 jj'j todėl, kad jam butų 
reikalingi pinigai, bet kad 
nubaudus juos už jo sūkiai 
dinimą. 

DĖL GELŽKELIEČIU 
STREIKO ANGLJOJĖ 

Londonas, rugs. 29 d. — 

Valdžia pranešė talkininku 
valstybėms, kad nesitikėti; 
gauti anglių iš Anglijos, nes 

iškilęs streikas ant gelžkelir 
trukdo pristatymą anglių į 
uostus. 

Traukinių judėjimas viso^ 
je šalyje, iškiriant Airiją 
yra sustabdytas. Bet aprūpi 
nimas publikos butinomii 
reikmenimis pradeda gerėti 
nes daugelis liuosnorai pa 
sisiulo valdžiai prigelbėt 
šiame reikale. 

Škotijoje streikuoja apie 
90 nuošimčių darbininkų ir 
todėl buvo galima išleisti 
kelionėn vos keli traukiniai 
pervežimui pasažierių ir tū- 
lų reikmenų. 

Bet Londonas mano pra- 
dėti regulierj traukinių judė 
jimą nuo rytdienos. 

Išvežiojimui pašto naudo 
jami daugumoje orlaiviai. 
Tarp Paryžiaus ir Londono 
leike streiko veiks orlaivi- 
nis paštas. 

Airijos darbininki laukia. 

Dublin, rugsėjo 29 d. — 

Airijos gelžkelių darbinin- 
kai, kuriems iki šiol išbuvo 
liepta streikuoti, irgi esą pri 
siruošę išeiti ant streiko bi- 
le laiku. 

Dubline, Belfaste ir ki- 
tuose miestuose unijos laikė 

j susirinkimus ir nutarė pa- 
remti Anglijos gelžkelių 
darbininkų streiką visokiais 
budais ir ruošiasi sustrei- 
kuoti bile laiku. 

AMERIKA SULAIKĖ 
LAIVUS ANGLIJON. 

Washington, D. C-, rugs. 
29 d. — Atsižvelgiant j 
Anglijos gelžkelių streiką, 
komisija, kuri prižiūri iš- 
vežmą prekių, sulaikė visus 
laivus kurie buvTo skirti vež- 
ti prekes Anglijon. 

Jau prikrauti laivai bus 
stengiamasi pasiųsti į kitas 
šalis, kur reikalaujama pa- 
našių prekių, kurios yra su- 

! krautos laivuose. Gi nepri- 
| krauti laivai bus naudojami 
| pergabenimui reikmenų į 
! kitas šalis. 

AFGANAI GĄSDINA 
! ANGLUS BOLŠEVIZMU. 

Rawalpindi, Britiškoji In- 
dija, rugs. 29 d. —Vedama 
derybos tarpe neseniai pra- 

laimėjusių karę afganų ii 
anglų. 

Afganų atstovybės galva- 
užreiškė, kad afganai nors 

pralaimėjo karę, bet jaučia- 
' si esą galingais, nes tik Afgz 
nistanas sulaiko bolševižmc 

i bangas, einančias iš Rusijos 
| Indijon. 

ŠIEMET NUUNČIUOTA. 
43 JUODUKAI. 

Washington, D. C., rugs. 
29 d. — Šiądien senatorius 
Curtis įteikė senato komisi- 
jai užreiškimą, kad perei- 
tais metais Suvienytose Val- 
stijose tapo nulinčiuota 43 
juodukai (matomai nepris- 
kaitoma rasinių riaušių) ir 
keturi baltiejie ir 8 juodu- 
kai tapo sudeginti. 

Toliau senatorius pabrie- 
žęs apie buvusius lingavi- 
mus praeityje, užreiškė, kad 
valstijų valdžia, matomai, 
nesistengia užbėgti linciavi- 

jmams, ar mažai į tai tepai- 
Į so. 
1 Lynčiavimą senatorius va 

dina vienu iš didžiausių nuo 

dėmių Suvenytose Valstijo- 
se ir reikalauja užbėgti tam 

'už akių. 
i 
i 

I 
BARA SALDŽIĄ UŽ SIUN 

TIMĄ KARUMENĖS 
DALMACIJON. 

1 Washington, D C., rugS.! 
29 d. -- Suvienytų Valstijų; 
senate tapo įnešta rezoliuci-| 
ja nupeikianti valdžią už! 
siuntimą Suvienytų Valstijų; 
kariumenės Dajmacijon,1 
kad sulaikius italų žengimą ! 
pirmyn (nuotikis mieste1 
Trau). Rezoliucijoje pabrie- 
žiama, kad Suvienytų Val- 
stijos neturinčios jokio rei- 

| kalo kištis į vidujinius Itali- 

| jos reikalus. 

PERMATO PUOLIMĄ 
MASKVOS. 

New Ycrk, rugs. 29 d. — 

Pulkininkas Šumski, buvusis* 
aficieras Rusijos generalio 
štabo ir skaitomas karišku 
žinovu, užreiškė, kad sulyg 
pranešimų iš Denikino ir 
bolševikų pusės atrodo, kad 
Maskvos puolimas neišven- 
giamas. 

Girdi, Denikino armija 
jau randasi vos apie 300 my 

1 lių nuo Maskvos, kas fc.ulyg 
Rusijos maštabo nėra toli, ir 

< jau užėmė svarbius strategiš 
1 kus punktus. Todėl yra gali- 
s mu, kad Maskva tuoj papuls 
Denikino rankosna. 

WILSONAS ATIDĖJO 
PRIĖMIMĄ BELGIJOS 

KARALIAUS. 

Washington, D. C., rugs. 
29 d. — Šiądien pranešama, 
kad prezidentas Wilsonas 
delei nesveikatos atidėjo pn 
ėmimą Belgijos karaliaus ir 
karalienės. 

Tokis atsitikimas sumaišė 
visus plianus priėmimo sve- 

čių iš Belgijos. Dabar ma- 

noma, kad Belgijos karalius 
pirmi ruse apsilankys Bosto- 
ne, o paskui kitose žymes- 
nėse vietose ir i pabaigą 
Y/ashingtone. 

Prezidentas Wilsonas 
nors ir nesergąs labai, bet 
sulyg daktarų patarimo rei- 
kalaująs ilgesnio poilsio ir 
todėl tapo atšaukta įvairių 
asmenų priėmimai. 

SITALO CARU BRAN- 
GIŲ PAVEIKSLŲ. 

Paryžius rugs. 29 d. — 

Pranešama, kad bolševikų 
komisaras suradęs caro ru- 

muose Carskoje Selo skry- 
nias su brangiais paveiks- 
lais, kurių yra apie tūkstan- 
tis. Sakoma tie paveikslai 
buvo prisiųsti Katerinai 
Antrai iš Rymo ir buk iki 
šiol buvę užkalti skiliose. 
VOKIEČIAI KARININKAI 
TURI NEŠTIS IŠ RUSIJOS. 

Paryžius, l'UgS. 29 d. — 

Talkininkai pasiuntė Vokie- 
tijos valdžiai reikalavimą 
idant visi buvusie Vokieti- 
jos kareiviai tuojau apleistų 
Rusiją; taipgi apleistų ir tie, i 
kurie esą liusnoriais Įstoję Į | 
rusų pulkus. Vokiečiams 
taipgi bus draudžiama po 
jokia priežastimi stoti Į ru- 

sų pulkus. 

GARY, IND AREŠTUOTA 
6 STREIKERIAI. 

Gary, Ind., rugs. 29 d. — 

Šiądien tapo areštuota 3 
streikeriai, kurie norėjo su- 

laikyti vykstančiu? darban 
kelis darbininkus automobi-! 
luje. Didesnio susirėmimo j 
tarp itreikerių ir streiklau-j 
žiu nebuvo, nes artimai bu-j 
vęs policistas tuoj suarešta-i 
vo pastojusius kelią streike-! 
rius. 

TRAKIEČIAI KREIPIASI i 
PRIE WILSONO. 

Saloniki, rugs. 29 d. — 

Tūkstančiai Trakijos gyven- 
tojų grekų pasirašė po rezo- 

liucija, kurioje prašoma pre 
zidento Wilsono, kad Tra- 

kija butų priskirta prie Gre- 
kijos. 

MASKUOTI VYRAI NU- 
LINGAVO DU JUODUKU 

Montgomery, Al?, rugs. 
29 d. — Apie 25 maskuoti 
vyrai Įsiveržė pavieto kalė- 
jiman ir atėmė nuo valdi- 
ninkų du juoduku, kurie 
buvo kaltinami užpuolime 
ant baltveidės moteries. Iš 
sivėdę j girią sušaudė abu 

juoduku. 

AUSTRALIEČIAI NEDA- 
LYVAUS DARBININKU 

KONGRESE. 

Melburn, Australija, rūgs. 
29 d. — Amatų unijų tary- 
bos Įvairiose Australijos 
provincijų sostinėse atsisakė 
nominuoti atstovus į darbi- 
ninku kongresą, kuris ivyks 
Washingtone. 

i 

BANDITAI UŽMUŠĖ 
17 ISPANŲ. 

Madridas, rugs. 29 d. — 

Iš Morokos gauta praneši- 
mas, kad būrys ispanų poli- 
licistų papuolė į rankas pa- 
sislėpusių Raisuli banditų. 
Susirėmime žuvo 12*aficie- 

rių ri penki kareiviai. Dalis 

gi minėto būrio spėjo pabėg 
ti, bet pranešime priduria- 
ma, jie esą naujokai iš vie- 

tos gyventojų. 

BERLINAS PLIANUOJA 
UŽGROBTI DANZINGĄ. 

Varšava, rūgs. 29 d —« 

Laikraštis Gazeta Poranna 

praneša, kad turis prirody- 
mų, jog vokiečiai ruošiasi 
užimti Danzingą panašiu 
budu, kaip Annunzio už- 
enė Fiumė. 

LUXENBURGAS NORI 
MONARCHO. 

Luxemburg, rugs. 29 d. — 

Buvusis nedėlioje visuotinas 
balsavimas didžiuma balsų 
nusprendė palaikyti didku- 
nigaikšeiutę Charlctte kaipo 
valdovę ir sudaryti m uito 
uniją su Francuzija. 

GERI KELIAI PRIEŠAI 
BAŽNYČIOS 

Tiltonville, O. Metodistų 
kunigas Word kaltina ge- 
rus kelius, kad jie esą prie- 
šai bažnyčios Girdi, geri ke- 
liai išvilioja žmones pasiva- 
žinėti, o Į bažnyčią nera 

kam rinktis. 

SNIEGAS NORTH 
DAKOTA VASTIJOJE. 

Fargo, N. D., rugs. 29 d. 
Vakar po piet snigo keletą 
valandų Barnes ir Etutsman 
pavietuose. Tai pirmas šių 
metų sniegas. 

NUŠOKO NUO BĖGIU 
TRAUKINYS. 

San Franci^ko, Cal., rugs. 
29 d. — Traukinyr, enąs iš 
Los Angeles į San Francitco 
nušoko nuo bėgių ir tapo už 
mušta peškurys ir mašinis- 
tas. Gi iš pasažierių yra su- 

žeistų apie 30 ypatų, keletas 
sunkiai. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkčje. 
Šiądien debesiuota ir į va- 

karą gali but lietaus; vidu- 
tiniai šiaurryčių vėjai. 

Saulėtekis, 6:46; 
Saulėleidis, 6: 35. 
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r.. RŪPINKIMĖS SAVO FRONTU! 

Vai dar daug, daug yra spragu musų 
.visuomeniniame gyvenime. Vienos iš jų 
yra didesnes, kitos mažesnės, bet vistiek 
mes privalome rupinties, kad jas visas už 
taisyti kuogreičiausiai. Geros valios žmo 
nės drąsiai rodo musų jauno valstybinio 
aparato trukumus ne su tikslu pasišaipyti 
bei pasipelnyti iš to, bet kad pagelbėti Nau 
jąjai Lietuvai tvirtai atsistoti ant savų ko- 
jų. Ir visiškai nėra ko stebėties iš tų gan 
skaitlingų musų spragelių. Juk su viena 
diena nesuorganizuosi be Unikumų taip kom 
plikuoto dalyko, kaip valstybė, o ypač jei- 
gu reikia darbuoties prie tokių aplinkybių, 
kokiose dabar randasi mūsiškė tėvynė. 

Šį kartą mes norim pakalbėti 
apie musų fronto reikalus, kuris savo krau 
j u perka vkiems lietuviams laisvę ir laimę. 
Lietuvos kareiviai tai—brangiausieji laimę, 
žmonės. Jeigu ne jų drąsa ir pasišventi- 
mas, tai visas musų gimtinis lizdas jau but 
buvęs lenko legioninko bei rusų bolševiko 
valdžioje. Idant tas musų frontas butų 
tikrai patvarus, visa lietuvių visuomenė be 

; jokio skirtumo privalo kuokarščiausiai vi- 
suomet stengties aprūpinti jį visais reikalin 
giausiais dalykais. 

Sergėk Dieve, nieks negail pasakyti, 
kad musų plačioji visuomenė nesirūpintų 
valstybės ginėjais, bet drauge aišku yra, 
kad lietuviškai kareivijai stinga daugelio 
dalykų. Pirmiausiai neužtenka jai amuni- 
cijos, vaistų, drabužių, tinkamų stovyklų 
ir tt. Dėlei tų dalykų trukumo amžių dien 
negalima kaltinti musų žmonių pasiliku- 
sių užpakalyj fronto. Kuomet tos visos ka 
riškos reikmenįs, kurias musų valdžia at- 
pirko nuo Suv. Valstijų armijos, bus per- 
gabentos iš Franeuzijos į Lietuvą, tai žy- 
mi spraga musų armijoje jau bus užkimšta. 

Bet apart tų nedateklių, dar yra visa 
ivirtinė mažesnių, kurie irgi turi nemažai 
svarbos kareivio gyvenime. Čia jau galima 
šį tą užmesti ir musų visuomenei. 

Pavyzdžiui, Europos laikraščiuose daž 
nai galima rasti skundų, kad mūsiškiai su 
žeisti kareiviai mažai yra lankomi ligoni- 
nėse. Esą kartais sužeistas viengentis ne- 
turi ko pasiprašyti ir laiškelio parašyti. 
lYpač Kauno kariškose ligoninėse mažai 
yra lankytojų. Tai begaliniai skaudus da- 
lykas ir sunku yra iškęsti nepapeikus, ypač 
besimokinančios jaunuomenes, už neprisi- 
ruošimą bei tingėjimą nueiti palankyti savo 
kareivį. 

Antras blėdingas apsireiškimas musų 
iarmijoje, tai--stoka laikraščių. Lietuvos ka 
riuomenė gyvenanti be laikraščių, frontan 
laikraščiai pakliūna tik netikėtai, kareiviai 
nežino Kas dedasi už jų nugarų. Krašto 
'Apsaugos Ministerijos literatūros skyrius 
leidžia tam tikrą kareiviams laikraštį var- 
du "Kariškių žodis," bet daugelis kareivių 
netik kad nematė, bet nežino, kad toks; 
net yra. Kaip didelis yra badas ant laik- 
raščių musų fronte parodo šis atsitikimas. 
[Vienas kareivis Kauniškės "Lietuvos" nu- 

meryje 215 rašo, kad jis važiuodamas fron- 
tan kariauti su lenkais nusivežęs keletą de 
šimčių "Lietuvos" numerių. Kuomet clrau 
gai kareiviai pamatė tuos laikraščius pas 
jį, tai, girdi, vos jo nesudraskė. Kaip al- 
kani vilkai, esą, puolė, ir nors buvo išvirta 
.vakarienė, bet jie nei vakarienės nevalgė, 
o tik laikraščius ėmė skaityti. Būtinai yra 
reikalingas, kad musų kareiviai gautų laik 
yaščių ir gerų knygų. Karės metu daugelyje 
tfietų Amerikoje buvo įtaisyta prie gatvių 

dėžės, kur publika buvo raginama mesti 
perskaitytus laikraščius kariuomenei. Ga- 
lima butų ir Lietuvoje tas įvesti, bet ge- 
riausiai butų, kacl valdžia pasirūpintų re- 

guliariai siųsti dykai kareiviams laikraščių. 
Yra ir trečias taisytinas dalykas lietuj 

vių armijos aprūpinime: mūsiškei fronto 
kariuomenei stinga tabuko. Rodos tai yra 
menkas dalykas, bet oi kaip nesmagu pip- 
koriams kaip jo nėra, o ypač sunku yra 
kareiviams apkasuose apsieiti be tabokos. 
Iš Lietuvos atėjusiuose laikraščiuose karei 
viai skundžiasi, kad už taboką ant fronto 
reikia mokėti 4-5 kartus brangiau negu Kaune ir tai dar labai džiaugiasi, kad 
gauna. O tokių žmonių, kurie atvežę ta- 
bokos ant fronto parduoda "dėl idėjos,> be 
uždarbo- mažai yra. Nuolatinių tabakos 
krutuvėlių, kokios būdavo prie Rusijos ar- 

mijos, ir gi dar nėra ant musų fronto. To- 
kiuo budu musų brangus ginėjai nemažai 
kenčia ir nuo tabakos bei papirosų stokos. 

Atsimenam, kaip praeitos karės metu 
Rusijoj, Suv. Valstijose ir kituose kraš- 
tuose visuomenė rinko savo kareiviams ta- 
baką, papirosus, cigarus ir siuntė juos į 
frontą. Ar gi mes negalėtum taip pat pa- 
sielgti? Mums rodosi, kad Amerikos lietu 
viai nemažai galėtų prisidėti prie šio rei- 
kalo. Beabejonės, mūsiškiai europiečiai ir 
gi neapleis šio reikalo, bet jų rankos ir be 
to pilnos. Čia geriausia proga mums paro 
dyti savo meilę prie drąsių Lietuvos kovo- 
tojų, kuriems amerikiečiai lietuviai dar be 
veik nieko nedavė. Negalime mes mirto- 
mis kaišyti kapų tų, kurie žuvo begindami 
nuo priešų musų žemę, negalime mes lan- 
kyti savų sužeistų kareivių ligonininėse, 
negalime jų raminti ir savais laikraščiais, 
tai nors nusiųskime savam frontui Kalėdų 
dovanoms kaclir pilną laiv? prikrovę ta- 
boką, papirosus, cigarus ir siuntė juos į 
tuvos ginėjai gavę nuo amerikiečių tokią 
dovanu, musų nusiųstą pipkė kareiviui bus 
gardesnė už dešimts jo paties pirktų. 

Pagalvokime rimtai apie tai. Gerai 
butų išgirsti savo skaitytojų nuomonę šia- 
me reikale'. 

J 

Svetimoj® Spaudoj© 
Apie SJefuvius 

LIETUVIAI PROTESTUOJA PRIEŠ LEN 
KŲ ĮŽENGIMĄ Į LIETUVĄ. 

Rugsėjo 11 d. Albanijoje lietuvių, 
Amerikos piliečių laikytame mas-susirinki- 
me tąpo priimta sekančios rezoliucijos: 

"Kadangi lenkai turėdami imperialis- 
tišką ambiciją visuomet trukdė demokratiš 
kos Lietuvos laisvei ir kulturiniam vysty- mosi. 

"Kadangi lenkai patys tik atgavę savo 
■ neprigulmybę, dabar pyktai geidžia paverg ti laisvus ir ramius Lietuvos gyventojus, ir 

"Kadangi lenkai sumynė žmonijos tie- 
sas ir visuotinos laisvės principus užgrieb-' darni Lietuvos teretoriją, žiauriai apsieida- mi su Lietuvos moterėmis, atskirdami Lie- 
tuvos gyventojus užgriebtais Leretorijas; užgriebdami ir išgabendami visuomenišką ir privatišką Lietuvos nusavybę ir naikin- 
dami Lietuvos gyventojų namus ir terori- 
z,uuuami lietuvius užgriebtose Lie- 
tuvos dalyse, ir 

"Kadangi Lietuvos užgrobimas buvo 
tikras Taikos Konferencijos prisakymų su 
laužimas ir ignoravimas paženklintos de- 
markacijos linijos tarp Lietuvos ir Lenki- 
jos, todėl 

"Rezoliucija, kurioj męs, Suvienytų Valstijų piliečiai, varde žmonijos uoliai pro 
testuojame prieš nežmoniškus lenkų pasi- elgimus, ir męs, taip gi reikalaujame Su- 
vienytų Valstijų ir alijantų tų, kurie pri- pažino Lenkijos, neprigulmybę, kad pa- lieptų lenkų valdžiai ištraukti lenkų kariu 
menę iš Lietuvos, ypač iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir toj 

"Rezoliucijoj męs maldaujame S. V. 
Prezidento ir S. V. kongreso, kad pagelbė- tumėt morališkai Lietuvos gyventojams, kurie kariauja su bolševikais ir lenkų mi 
litarizmu, pripažindami Lietuvos republi- ką, kaipo nepr Ruiminga valstiją ir toliau. 

"Rezorucija, kurios kopija iš tų re- 

zoliucijų butų parūpinta Suvienytų Valsti- 
jų prezidentui, senatoriams ir Valstijos kon 
gresui ir toliau 

"Rezoliucija, kurios kopija iš tų re- 
zoliucijų butų parūpinta S. V. prezidentui 
senatoriams ir New Yorko valstijos kon- 
gresui." 

(Pasirašęs) M. K. Martinkus, 
Pirmininkas. 

Justinas Shultskos, 
Sekretorius. 

(Iš "Albany, (N. Y.) Argus"). 

Egzekutyvio Komiteto Pranešimas 

Šiomis dienomis Egzeku- 
tyvis Komitetas gavo sekan 
čio turinio pranešimus: 
THE LITHUANIAN 
COMMISSION 

to the 
PEACE CONFERENCE 
Information Bureau, 
24 Rue Bayard, France. 

"Žinios'" 
nuo Paryžiaus Lietuvių 
Delegacijos. 

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
PARYŽIUJE. 

Lietuvių Delegacija prie 1 
Taikos Konferencija Pary-, 
žiuje susideda iš sekančių1 
Lietuvių Valdžios užgirtų 
atstovu. Pirmsėdis yra Lie 
tuvos Užsienio Ministeris 
prof. Augustinas Valdema- 
ras. Vice-pirmininkai: Mar 
tynas Yčas ir Tarnas Naru- 
ševičius. Delegacijos Sek- 
retoriai : inžinierius Ernes- 
tas Galvanauskas ir juris- 
tas Petras Klimas. Nariai 
Delegacijos: prof. Pius Biel 
skus, taipgi Dominikas Se- 
maška, narys Valstybės Ta 
rybos( baltrusiškai kalban- 
čių Lietuvių atstovas, ir ad 
vokatas Solomonas Rosen- 
baum, narys Valstybės Ta- 
rybos, Vice-Ministeris užsie 
nių reikalų ir atstovas nuo 

gyvenančių Lietuvoje žydų. 
Atstovai nuo Amerikos Lie 
tuvių: pp. Juozas Dobužis, 
Jonas Žilius ir Bronius Ba- 
lutis, (ir Tarnas Naruševi- 
čius, kaip augščiaus). 

Delegacijos pirmininkas 
ir nariai yra skiriami Val- 
stybės Prezidentu. Du vice 
-pirmininku, du sekretorių 
ir įvairios kitos delegacijos 
komisijos yra pačioj Dele- 
gacijoj renkamos. 

Amerikos Lietuvių atsto- 
vai, pačių amerikiečių išrink 
ti, yra patvirtinti Lietuvos 
Valstybės, Prezidento ir po 
to jau lieKa jo išimtinoj ju- 
risdikcijoj. Jie gali buti at- 
šaukti ar pašalinti tik pa- 
ties Valstybės Prezidento 
įsakymu. 

LIETUVIU KOMITETAS 
NUO KARO ŠELPTI. 

•Prie Lietuvių Delegacijos 
Paryžiuje susitvėrė 1 d. 
Birž. 1919 m. Pirmininkas 
Dr. šliupas, vice-pirm. A. 
Vilimas, sekr. Pr. Jansonas, 
vice-sekr. Elena Jansonienė, 
iždininkas, J. Pautienius. 
Francuzų karo ministerija 
yra gražinti civilius ir karo 
belaisvius j Lietuvą Fran- 
cuzų karo ministerija yra 
paskyrusi Verdun miestą, 
kaipo bazą lietuviams be- 

laisviams ir kariame esan- 

tiems Francijoj, atvežtiems 
iš Vokietijos ir buvusiems 
čia Rusų armijoj, taipgi at- 
važiuojantiems iš Makedo- 
nijos, Afrikos ir i» Pietinės 
Rusijos. Tokie-pat bazai ma 

noma įsteigti Belgijoj ir Lo 
taringijoj. 

INFORMACIJOS BIURAS 
PRIE DELEGACIJOS. 

Iki šiol spaudos dalykus 
prie Lietuvių Delegacijos 
Paryžiuje tvarkė ir vedė sek 
retoriatas. Liepos mėnesy- 
je tapo čia sutvertas Spau- 
dos Biuras, po priežiūra de 
legacijos atstovo Jono Ži- 
liaus. Vedėja Biuro fran- 
cuzų kalboj skyriaus yra at 
važiavusi iš Šveicarų, pa- 
nelė Jadviga Chadakauskai 
tė, iki šiol vedusi Lietuvių 
spaudos biurą "Lietuva" 
Berne. Berno Spaudos Biu 

ras pasiliks toliauskpo prie- 
žiūra Lietuvių Pasiuntinio 
Berne. 

LIETUVIAI PERKA DAIKI 
TUS NUO ARMERIKOS 

LIKVIDACIJOS 
KOMISIJOS. 

Lietuvou Valdžia užpirko 
! per Delegaciją Paryžiuje 
nuo Amerikos Likvidacijos 
Komisijos drapanų, daiktų 
u' reikmenų 'iptaisymui 35,- 
000 kareivių. Užpirkimui de 
legatais paskirti p. M. Yčas, 
kaipo valdžios finansų at- 
stovas užsienyje, ir pp. J. 
Naruševičius ir E. Galvanau- 
skas. 

Viso daiktų yra pirkta 
už septyniolika milijonų do 
lerių titulu paskolos pen- 
kiems metams, mokant 5% 
palukų, ši paskola yra duo 
ta Lietuvai be jokių užstatų 

| ir gvarantijų, pasitikint 
Ivien Valstybes vekselių, iš 
ko matyt, kad Amerikos vai 
džia yra prielanki ir užsitik 
ti Lietuvos valdžiai. Priė- 
mimui šių daiktų šiomis die 
nomis atvažiavo iš Lietuvos 
1 Paryžių speciale komisija, 
susidedanti iš inžinieriaus 
Mykolo Strebeiko, nario su 

sirinkimo ministerijos, ir 
pulkininko Korevos, pulk. 
Gedgaudo ir leitenanto Bi- 
liūno. Liepos 29 d. atvyko 
dar Maj. Lintkus ir Kapit. 
Talliat-Kelpša. 

Trisdešimts aštuoni vago 
nai pirkinių jau yra atvežti 
Į portą La Rochelle. 35,000 
kareiviškųjų uniformų, 20,- 
000 porų batų, 13,000 gu- 
minių batų, daugybė viso- 
kių valtinių, 200 rašomųjų 
mašinų, 35,000 kareiviškųjų 
smėlių, 100,000 svarų kon- 
servu ir visokiu reikmenų ir t. ** 

prekių. 
Apart to, Lietuvių Dele- 

gacija užpirko valdžiai nuo 

tos pat Amerikos Likvida- 
cijos Komisijos už 800,000 
doleriu medikamentų, dak- 
tariškų instrumentų ir įvai- 
rių reikmenų ligonbučiam. 
Pirkimo ir transportacijos 
prižiūri Dr. J. Šliupas, gi da 
bar Dr. Šliupui išvažiavus, 
Dr. Kazys Grinius, kurs 15 
d. Biiželio atvažiavo iš Kis- 
lovodzko į Franciją. 

LIETUVOS DELEGACIJA 
PAS POPIEŽIŲ. 

Gegužio 23 d. atsilankė 
Kyme prie Šventojo Sosto 
pirmoji Lietuvių valdžios 
delegacija. Dalyvavo joje 
grafas Alfredas Tiškevičius 
ir pagelbon jo pakviestas 
kun. L?*. Viskontas. Tikslu 
šitos delegacijos buvo išgau 
ti iš Šventojo Sosto Lietu- 
vos neprigulmybės pripaži- 
nimo. Šventasai Sostas per 
Karęlinola Gasparri, valsty- 
bini Jo Šventenybės sekre- 
torių, dabartino Lietuvos 
Valdžią, pripažino kaipo to 
kią, išreiškė linkėjimus skais 
čiausios ateities įgyti Lietu 
vai laisvę ir apsiėmė remti 
teisingus Lietuvos troški- 
mus. 

Veik tuoj potam 16 diena 
Liepos nuvyko Ryman ant- 
roji Lietuvių delegacija, su 

sidedanti iš vice-prezidento 
Tarybos Staugaičio ir iš va- 
karo generalio Seinų diece- 
zijos prof. Grigaičio. Tik- 
slas šitos delegacijos buvo 
prašyti Šventojo Tėvo kad 1 
sutvertų atskirą bažnyčios j 
provinciją Lietuvoje, kad; ] 
tokių budu geriaus sutvar-jr kins bažnytinę administra- j ] 
ciją ir turėjus betarpį susi- j 

nešimą su Apaštališkuoju 
Sostu. Prašyti taipgi, kad 
Lietuvoje vietoj trijų butų1 
įsteigtos keturios ar penkios 
diecezijos. Kurios vedė-, 
jams buvo įteiktas memo-j 
rialas, kuriame išparodyta! 
Lietuvos bažnyčiom stovis ir 
jos reikalai ateityje. Šven- 
tasai Tėvas Lietuvos dele- 
gatams, tarp kit-I:o pasakė: 
"Ačiu, kad iš taip toli atsi- 
lankėte. Žinau kiek Lietu- 
va yra prieš kara ir ypač 
per karą nukentėjusi." To- 
liaus klausinėjo, kokis yra 
Lietuvoje politinis stovis, 
kiek gyventojų, kaip jie da- 
linasi sulyg kalbos ir tt. Lė- 
lei memoriale išdėtį klausi- 
mų Jo Šventenybė pasakė, 
kad tuomet Lietuva busian 
ti pripažinta nepriklauso- 

ma valstybė, kuomet paaiš- 
kėsiančios jos sienos, tuo- 
met žinoma, busią sutvav- 

kyti ir jos Bažnyčios reika- 
lai. Audiencija tęsėsi apie 
45 minutes. Atsisveikinant, 
Šv. Tėvas palaimino dele- 
gatus, juo dviejų gimines, vi 
sus Lietuvos žmones ir kra 
što vyresnybę." 

Iki šiol Lietuviai prieida 
vo prie Šventojo Sosto arba 
per rusų pasiuntinybę prie 
Vatikano, arba per įtekmin 
gus prie Vatikano sėdinčius 
lenkus. Ši delegacija pri- 
ėjo prie Popiežiaus reko- 
mendacija ir vardu Lietu- 

vių valdžios. Valdžia ma- 

no pasiųsti ir užlaikyti prie 
Vatikano nuolatini "infor- 
matorių." 

PRIE MOBILIZACIJOS 
KAREIVIU IR KARI- 

NINKŲ. 
Gegužio 26 dieną buvo 

Įsakyta Lietuvoje abelna 
mobilizacija. 

Liepos 10 dieną Krašto 
Apsaugos Ministerija prieg- 
tam, paskelbė, kad "visi 
Lietuvos piliečiai gimimo 
nuo 1894 iki 1900 metų, 
esantiejie užrubežiie priva- 
lo grįžti Lietuvon ir stoti 
mobilizacijos kariumenėn." 
Po vardu Lietuvor piliečių 
čia yra suprantamai visi Lie 
tuvos piliečiai, neskiriant 
tikėjimo, nė Kalbos, kokią 
jie namieje vartotų. 

Specialis {sakymas yra iš 
leistas kas link inteligen- 
tijos, kurs skamba "kariškų 
kadrų prirengimui, visi Lie 
tuvos piliečiai, išėjusie ;ie- 

! mažiau kaip keturių klasių 
mokslą (gimnazijų, miesto 
ar kitų mokyklų), visi augs 
tųjų mokslų studentai, gi- 
mimo nuo 1894 iki 1900, 
yra šaukiami ir mobilizuoja 
mi. Visi turi nevėliau š. m. 

Birželio mėnesio 10 dienos 
užsiregistruoti pas Apskri- 
čių Viršininkus gyvenamoje 
vietoi. 

Po įsakymų yra pasirašę 
Prezidentas Smetona, Min. 
Pirmin. Sleževičius, Krašto 

Apsaugos Ministeris Merke- 
lis, Ministerių Kabineto Rei 
kalų vedėjas Petkevičius. 

Šie įsakymai paliečia lie- 
tuvius gyvenančius Ameri- 
koje, Anglijoje ir kitur už- 
sieniuose. 

BALTIJOS TAUTU 
KOMISIJA. 

Paskelbus armistraciją 
pradžioje į Taikos Konfe- 
renciją Paryžiuje buvo kvie 
sti atstpvai maž-daug visų 
tareje prieš vokiečius daly- 
vavusių Aliantų pripažintų j 
;autų. j 

Greitai vienok tautų rei- 
kalus ėmė svarstyti tik at- 
įtovai penkių didžiųjų vieši 
)atijų-Anglų, Amerikos, 
?rancuzu, Italų ir Japonų. 

(The Big Five). Vėliaus at- 
puolė Japonai, kaipo men- 

kiaus užinteresuoti Europos 
reikalų nustatyme, ir tokiu 
budu pasiliko tik atstovai 
Amerikos, Anglijos, Franci- 
jos ir Italijos (The Big 
Four) po vadovyste Prezi- 
dento Wilsono, Lloyd 
George, Clemenceau ir Or- 
lando, kaipo representautų 
tų keturių valstijų su vienu 
abelnu organu "Generaliu 
Sekretoriatu" (General Sek- 
recariat de la Conference 
de la Paix). 

Prie Taikos Konferenci- 
jos tapo Įsteigtos kelios at- 

skyriams reikalams tarybos, 
kaip ve: "Kariškoji įary- 
ba," "Augsčiausioji Ekono- 
minė Taryba" ir k. 

Svarstymui reikalų naujai 
susitvėrusių arba besitve- 
riančių valstybių liko su- 

tvertos teritorialės komisi- 
jos, i kurias paprastai įei- 
na atstovai nuo penkių di- 
džiųjų valstybių vThe Big 
Five). Pavyzdžiui yra: Ita- 

lų Irredentų Komisija, Ju- 
go-Slavu Komisija, Čecho- 
Slovakų Komisija, Bulgarų 
Komisija, Grekų Komisija, 
Lenkų Komisija ir Baltių- 
kųjų Tautų Komisija. 

Baltiškoje Komisijoj yra 
svarstomi reikalai Finų, Es 
tų, Latvių ir Lietuvių. Isteig 
ta ji vėliausiai, nes tik po 
pasirašymo taikos su vokie- 
čiais. Ir tol visos šitos ke- 
turios tautos, taipgi ir Lie- 
tuviai, jei kuri turėdavo ko 
kius reikalus, v 

su Taikos 
Konferencija, siųsdavo savo 

memorandumus, notas ir re 

vindikacijas i Generalį Tai 
kcs Konferencijos Sekreto- 
riatą arba kariškais klausi- 
mais, j Generalę Karo Tary 
ba; ekonominiais klausimais 
Į Aukščiausiąją Ekonominę 
Tarybą. 

Iškart Taikos Konferen- 
cija norėjo svarstyti Lietu- 
viu reikalus Lenkų Subkomi 
sijoj, Balandžio 23 d. Prof. 
Valdemaras ir p. Yčas buvo 
kviesti generalio Sekretoria 
to i Len oi Komisiją svarsty 
ii statistiškus, etnografius ir 
ekonominius Lietuvos rei- 
kalus. Buvo tai pirmasai 
oficialis užkvietimas, bet ne 

Lietuvių Delegacijos, kaipo 
tokios, o tik išvardytų dvie- 
jų jos narių. Lietuvių De- 
legacija atsisakė dalyvauti, 
motivuodama tuomi, kad, 
Lietuviams oficialiai daly- 
vauti Lenkų Komisijoje, iš- 
eitų prėjudicija, jog Lietu- 
va yra dalimi Lenkijos, ir 
reikalavo, kad Lietuviams, 
butų sutverta specialė komi 
sija. Apie ribas Lietuvos ir 
Lenkijos Lietuvių Delegaci- 
ja, kaip tokia, sutiko svar- 

styti ir Lenkų Kom1'sijoj. 
Kviesta kitą kartą Delega- 
cija pasiuntė ten savus ]ga 
lioltlinius prof. Valdemarą 
ir pp. Klimą ir Semašką. 

Tuoj po to Generalis Tai 
kos Sekretoriatas atsiuntė į 
Li3tuvių Delegaciją p. Mo- 
rissoną, Amerikietį, užklaus 

| damas, ar Lietuviai sutiktų, 
kad jų reikalai butų svar- 

stomi vienoje komisijoj su 

Pabaltmario tautomis? De- 
legacija sutiko. Tokiu buciu 
buvo sudaryta Pabaltmario 
Tautų Komisija, kurioje, 
kaip minėjome, yra svarsto s 

mi reikalai Finų, Estų, Lat- 

vių ir Lietuvių. Pirmuoju 
šios komisijos pirmsėdžiu 
buvo p. Esme Howard, an- 

glas, Kitų "Big Five" tautų 
atstovai buvo: p. Morrison, 
nuo Amerikiečių, p. Came- 
rer nuo Francuzų, ir mar- 

kizas de la Toretto nuo Ita- 



lų ir vienas Japonas. Dabar 
piimsėdžiu yra Markizas de 
Ja Toretto. 

Lietuvių Delegacijai šitai 
komisijai žodžiu ir raštais 
nekart išdėjo savus reika- 
lavimus ir aspiracijas ir da 
bar nuolat, kilus kokiems 
klausimams ir komplikaci- 
joms, Delegacija į tą komi- 
siją nuolat kreipiasi. 

Patsai faktas sutvėrimo 
Baltijos Tautų Komisijos, 
ypač priskirimas ir pavedi- 
mas šitai komisijai Lietu- 
vių reikalų yra dideles svar 

bos. Juomi Taikos Konfe- 
rencija mus faktiškai skyrė 
nuo Lenkų. Šioje dvasioje 
mes, Lietuvai privalome ir 
toliaus eiti, artindamiesi su 
Pabaltmario tautomis, Lat- 
viais ir Estais. 

DEMARKACIJOS LINIJOS 

Demarkacijos linija, kaip 
savo laiku telegramomis pra 
nešėme, buvo nustatyk nuo 

Augustavo miesto kanalų 
iki Nemuno, prie įtaikos 
upės Ančios. Nuo čia ant 
Varėnos ir gelžkeliu Gareli 
nas-Vilnius-Dvinskas taip, 
kad Lenkai užima gelžkelį 
ir penkis kilometus teritori 
jos į vakarus išilgai geležin 
kelio. Lenku sferos Juosta 
aplink Vilniaus miestą bene 
daeina iki Vievio. Oficia- 
liai šios demarkacijos lini- 
jos nustatymas Lietuvių De 
legacijoj Paryžiuje praneš- 
tas nebuvo. Jis buvęs pra- 
neštas Lietuvių valdžiai 
Kaune. 

Lenkai perėję šia demar- 
kacijos linija ir jiega užėmė 
tulus Lietuvos miestus, ypač 
Trakų paviete. Buvo susi 
rėmimai Lenku su Lietu- 
viais ir buvo kraujo pralie- 
jimas. Daug užmuštų ir su 

žeistų. Kauno valdžiai ir 
Lietuvių Delegacijai Pary- 
žiuje smarkiai užpratesta- 
vus pas Alijantus, maršalas 
Foch pasiuntė Lenkams įsa- 
kymą grįžti atgal už linijos. 
Delegacijai buvo apie tai 
oficialiai raštu pranešta Tai 
kos Konferencijos Sekreto- 
riato liepos menesį. 

į. keletą dienų po to su- 

žinota neoficialiu budu ir iš 
laikraščių, kad Lenkai nepa 
sitraukia atgal, tik priešin- 
gai, demarkacijos linija vi- 
su Lietuvos parubėžiu lie- 
kasi perkelta gilyn į Lietu- 
vą ir tokiu budu Lenkų oku 
puotos Lietuvos daljs yra 
kaip ir sankcionuojamos. Šie 
perkėlimai linjos ant vietos, 
Lietuvoje nustačiusi Alijan- 
tų Militarė Komisija. Lini- 
jos perkėlimo priežastis 
esanti tą, kad Militarė Ko- 
misija įsitikinusi, buk pen- 
kių kilometrų juosta prie 
gelžkelio Cardinas-Vihius, 
Dvinskas esanti Lenkų mi- 
litarėms operacijoms prieš 
Bolševikus persiaura. Oficia 
iio pranešimo apie šį naują 
demarkacijos linijo° nusta- 

tymą Lietuvių Paryžiaus De 
legacija nėra gavusi. Kur 
ji dabar eina Trakų, Vil- 
niaus ir Švenčionių pavie- 
tuose, iki šiol nesužinota. Iš 
patikėtinų šaltinių tik suži- 
nojome, kad demarkacijos 
linija yra perkelta ir pietuo 
se, Suvalkų gubernijoj, kur 
ji einanti neva kalbiškomis 
ribomis, paliekam Lenkų pu 
sėje Suvalkus ir dalį Seinų 
pavieto, gal su Seinų mie- 
stu. Prie Nemuno riba tar 

pe Lietuvių ir Lenkų esan- 

ti, kaip buvo-Augustavo ka 

rialas. 
Lietuvių Delegacija prieš 

Bitas Lenkų priemones raš- 
tais ir siųsdama į įvairias 

.Įstaigas delegacijas, gyvų 
žodžiu, griežtai užprotesta- 
vo. Ypač užprotestavę del 
mainymo sienų apie Suval- 
kus ir Seinų kur jokių opera 
cijų prieš Bolševikus nėra. 
Lietuvių Delegacija Alian- 
tams aiškino, kokios liūd- 
nos iš to gali buti pasekmės 
ir pranešė, kad patįs už jas 
neatsakys, tuo labiau, Jcad 
padrasinti ta politika Len- 
kai jau perėję ir naujai nu- 

statjką demarkacijos liniją 
ir ėję prie Seirijų ir Merki- 
nės. Paskutinės vienok ži- 
nios, atėjusios iš Kauno per 
kurjera, parodo, kad Lenkai 
išvyti iš seirijų, Merkinės 
linkui. Seinai ir Suvalkai 
Lietuvių rankose. 

Iš Kauno 29 Liepos š. m. 

gautas dokumentas laikinų 
karo paliaubų su Lenkų ope 
mojančia Lietuvoje divizi- 
ja, po kuriuom iš lietuvių 
pusės pasirašyta Gen. Zu- 
kauskio, iš kurio matyt, kad 
dabartinė fronto linija yra 
sekanti: Merkinė, Butrimo- 
nis, Stakliškis, užuguostis, 
Žydiškės, Bendrai, Jagelio- 
nįs, Zaborze, Musninkai, Šir 
vintai, Geidraičiai, Akudu- 
tiškis, Pakalnė, Kukutiškis, 
Tauraginė, Varniškis, Kazo- 
kiškis, Dūkstai, RimšonįaH 
Vidžiai (Visi šitie miesčiu- 
kai ir sodžiai yra po Lenkų 
puse). 

ŠEINIU DELEGACIJA 
PARYŽIUJE. 

Šiomis dienomis atsilan- 
kė Paryžiuje kanauninkas 
Narjauskas, Seinų diecezi- 
jos kancleris, ir kun. Laukai 
|tis, buvo dūmos nuo Suval- 
kų gab. atstovas. Atvažia- 
vo jie, speciliai Pietines Lie 
tuvo atstovai, ginti Lietuvos 
pakraščius prie? Lenkų pa- 
sikėsinimus. 

31 d. Liepos, jie, kartu 
su J. Žilium, Amerikos Lie 
tuvių prie Lietuvių Delega- 
cijos atstovu, matėsi su 

prof. Lordu, narių Lenkų 
Komisijos, o 1 d. Rugpjučio 
su p. M. Yču atsilankė pas 
Markizą de la Toretto, pir 
mininką Baltijos Tautų Ko- 
misijos. 

Abiejose vietose, jie iš- 
dėstė pietinės Lietuvos pade 
j ima istoriniu, etnografiniu, 
kalbišku ir kulturiniu žvilg 
sniu. Perspėjo Taikos Kon 
fereneiją, koki pragaištingą 
visuose Lietuvuose įspūdį 
padarys žinia, kad Lenkams 
yra leidžiama užimti Pieti- 

jnės ir Rytinės Lietuvos mie 
stai, kurie amžiais buvo da- 
limi Lietuvių valstybės. 
Ypač aiškino apie Seinus, 
kad tas miestas nuo pat su 

sitvėrimo Seinų diecezijos 
buvo sostine vyskupo, vie- 
nos iš trijų Lietuvos vysku- 
pijų, kad ten yra auklėjanti 
Lietuvius kunigus seminari- 
ja, kad pastaraisiais laikais 
Lietuvių atbudimo Seinai 
buvo vienu iš svarbiausių 
centrų Lietuvių apšvietimo 
ir kulturos, kad prieš karę 
čia išleidinėjo keturi Lietu- 
vių laikraščiai ir dabar yra 
dvi lietuviškos gimnazijos ir 
kitos Lietuvių kulturinės 
įstaigos. * 

Atsilankymas šios dele- 
gacijos nepasiliko be įspū- 
džio. Ypač markizas de ia 
Toretto pažadėjo savo įta- 
kos. Nei Seinai, nei Suval- 
kai, nei visa rytinė dalis 
Augustavo paveto, kur gy- 
vena ne Lenkai, tik Baltru- 
sai, jokiu budu negali pri- 
gulėti Lenkams. Ten visada 
'buvo ir bus Lietuvą. 

Vinikas 

KENOSHA, VV1S. 

Šv. Petro draugystės susi- 
rinkimas įvyko rugsėjo, 1 4d. 
bažnytinyje svetainėje. Turiu 

>ažymėti, kad sis susirinkimas 
uvo vienas iš geriausių, nes 

cia daug svarbių dalykėlių bu- 
\\j apkalbėta. Betogi buvojjkai 
"t"s laiškasl<Centro L. R. Kry 
iaus, kur pažymėta, kad Lie 

tina yra sunkiame padėjime ir 
reikalauja musų pagelbos. Męs 
turime gelbėti, kitaip nebusime 
verti vadintis jos sunais. 

Šv. Petro draugija atjausda 
ma Lietuvos nuovargį iš savo 

iždo paaukavo $25.00. Ir tuo- 

jaus pasiuntė į J,. R. K. Cen- 
trą. 

&. Šipelis. 

DAYTON, 01110. 

Ir vėl muštynes lietuvių Ry- 
mo Katalikų bažnyčioje. Rug- 
sėjo 23 d. įvyko vestuvės Vin- 
co Mataičio su K. Dulskiene. 
Jaunikis j pabrolius paprašė 
Joną Zičkų ir nuvažiavo į Šv. 
Kryžiaus lietuvių Rymo Kata- 
liku bažnyčia, ant šliubo. 

Kun. M. Cibulskis nužiūrė- 
jo, kad pabrolis nėra parapijo- 
nas ir atsisakė priimti jį į pa- 
brolius. Kunigas Jono vieton 
pašaukė savo gera parapijoną, 
kuris tuom laiku buvo bažny- 
čioje ir jaunavedžius moterys- 
tės ryšiu surišo. 

Pavarytasis pabrolis iš pyk- 
tumu ėmė keikti kunigą. Ir 

kai]) tik kunigas užbaigė apei- 
gas,tuojau Jonas ir šėrė kuni- 
gui i veidą. 

Morerįs, kurios tuom laiku 
b*T0 bažnyčioje, bėgo gelbėti 
kunigą. Užtai nekurios ir gavo 
pabrolio pyrago paragauti. Vė- 
liaus Jonas pamatė, kad visoms 
neužteks vestuvių pyrago, lei- 
dosi laukan. Žinoma, ir vestu- 
vėse Jonui neteko šokti, nes pri 
buvd policija suėmė ir nuvežė 
į šaltąją, 

Seredos ryta įvyfto teismas. 

Padėjus kauciją Jonas liko 
paleistas, iki teismui, kuris at- 
sibus lapkričio 1 dieną. 

Raporteris. 

PITTSBURGH, PA 

Lietuviai dalyvavo tautų 
•koncerte. 

Rugsėjo 25 d. Carnegic In- 
stitute atsibuvo tautų koncer- 
tas, kurį rengė International 
Institute of Music, po1 vadovy- 
ste W. Earhart. 

Šiame koncerte dalyvavo lic 
tuviai, vengrai ir kitų tautų 
dainininkai. 

Lietuvių programas buvo ia 
bai įvairus. Dalyvavo keturi 
ch rai. Birutes, Pittsburgo Šv. 
Kryžiaus parapijos, Home- 
ir Allegeney, po vadovystė J. 
Jankaus ir J. Grajausko. 

Taipgi šoko keletą lietuviš- 
kų tautiškų šokių. Kai]) va: 

Noriu miego, klumpakojį ir 
Suktinį. Keturios mergaitės 
apsirėdžiusios tautiškais rū- 

bais uždainavo Amerikos Hym 
na ir "Lietuvą Tėvynė Mu- 
sų" 

Čia turiu pastebėti, kad tai 
buvo pirmas lietuvių pasirody- 
mas tarp svetimtaučių. Ir ti- 
krai puikiai pavyko, netik lie- 
tuviai, bet ir svetimtaučiai iš 
svetainės ėjp kalbėdami, kad 
lietuviai yra gabus dainininkai 
ir šokėjai. 

Tik gaila, kad L. Vyčiai ne- 

dalyvavo. 
Savo hymne rodos gana tan 

kiai šaukiu: "tarnaukim tautai 
ir bažnyčiai." o kaip reikia i 

diiYŪ tautos darba ju nėra. 
c J i. 

Ponas j. Jankus šia vasarą 
kvietė visus chorus vienities j 

vieną ir pavadinti Pittsburgo 
apielinkės tfborų, kad dailės 
srityje nebūtų partijų, liet kur 
tu tiksi, maž-kas ant to atkrei 

pe atydos. Ir p. j. Jankaus su- 

manymas neturėjo pasekmių. 
Koncerte buvęs. 

| 

WESTVILLE, ILL. 

Kun. Laukaičio prakalbos' 
nepavyko. Priežastis tame. 

Mat, jos buvo šaukiamos visu 

lietuvių be skirtumo partijų, o 

kuomet prasidėjo, pasirodė, 
kad jos yra tik vienos katalikų 
partijos. 

Vakaro vedėjas J. Poška 
sakėsi esąs moksleivis, užtai 

moksleiviškai ir padarė. Pra- 

dėjęs kalbėti niekino visų kitų 
partijų žmonės ir tuoni viso va 

karo tvarką sugadino. 
Kuomet kitų sriovių žmo- 

nės užprotestavo, jis dar la-j 
biau ėmė plūsti ir šmeižti. 

Dėlto iškilo nesusipratimas,' 
Klebonas pasakė policija' pri- 
buvus, buvo paaiškinta, kaci 
jie patįs dergę ir užgauna kitu 
partijų žmonės. Poli uja nieko 
neareštavusi išėjo. 

Kunigas Laukaitis kalbėda- 
mas, sako. "Lietuvoje nėra par 
tijų. Ten visi išvieno darbuo- 

jasi dėl išgavimo Lietuvai Lais 
vės." Tuom tarpu jis pats dir- 
ba tik vienai katalikų partijai. 
Beje, kuomet kolekluoja pini- 
gus, ima ir nuo bambizų aukas. 

Vienok jie vis dar sako, kad 
t:k jų sriovė geresnė esanti, o 

kitos niekai, 'l ik pramonės ben 
drovės ir daugiau niekas. Mat, 
jų viskas gera, o kitų bloga. 

Patartina lietuviams apsi- 
žiūrėti ir žinoti kokį kviečia 
kalbėtoja, kad atvažiavęs ne- 

gadintų Amerikos lietuvių pra 
dėta darbą ir negirtų viena par 
tijq- 

Prakalbose buvęs. 

PH1LADELPHIA, PA 

Rugsėjo 19 d., Atlantic Re- 

fining Company atsitiko baisi 
nelaimė: du lietuvių, Žutkaus- 
kas ir Liudvinavicia dujose nu 

troško. 
i riezastis tos nelaimes buvo 

oki: Atlantic Refining konipa 
niia išdirba alyva. Fuo du v v- J m1 

i*u lįsdavo į karšta katilą iš- 

grandyti sudegusia alyvą. 
rfuoni sykiu.juodu tapo paliep- 
ti lysti Į tą gazo katilą ir ji iš- 

valyti. Velionis, Liudvinavičia 
per viršų įl'po i tenka ir jau to- 
liaus nebelinda Gi Žukauskas 
nieko nesuprasdamas nusilei- 
do, kopiečiomis žemyn. Ten 

I nusileidęs Žukauskas norėjo sa 

Įvo draugą išgelbėti, bet ir pats 
g.aze nutroško. Tos nuodingos 
dujos ir pakirto tuodu vyrų. 

Velionis, abudu buvro jauni 
ir vedę. Žutkauskas paliko pen 
kius vaikus, o Liudnavičia ke- 
turis, jų moterįs ir vaikučiai 
paliko didileme varge ir nusi- 
minime. 

Lai 1ni n a jiems lengva čios 
šalies žemelė. 

Kunigas-lape, 
Parapi j onas-va rna. 
Varna gieda, 
Kunigas surj ėda. 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

Mouhilas. 

Dr. G. N. Giaser 
Praktikuoja jcu 2? mat*! 

3149 O. Morgan S t., k«rti 82 ftt. 
8peclal!«ta* Mctorifelui, VyrlSkf, 

ir Chroal&kij Ligų. 
Valandoa: 9—10 ryto, 13—1 )fO 
plet. 6—l vMl, ttcdėl. t—S. į TELEFONAS YAHDi «7. j ^ 

Daktaro* 

Jonas*. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofico valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yžvds 2644 

Telephone Drover G052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioinis nagai sutarti. 3261 S. HALSTED ST-, CHICAGO 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų iš vidaus, po $1.53 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL 

SKAITYKITE IR PLATIN KITE "LIETUVĄ* 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 
C} 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS į LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

NorinciiiH gauti prekei pinigų ir kitų žj-iiių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Banko 
141 Wasliington Street, New York, N, Y. 

VAŽIUOJA LIETUVON 
KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE— 

18,000 Chicagiečių ir 500 Delega- 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu 
su LIETUVOS LAISVES VARPU 

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Var= 
po Išleistuvių Milžiniškos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra jau užbaigti ir 

CHICAGOJE 
rieš Išsiuntimą Lietuvon 

— Sekančiose Vietose: — 

West SM8 SJtariiie, Riipšjo 30 
M. Meldažio Svet.. 2242 W. 23rd PI. 

Bridgeporte, Sered. ir Ketv. Spalio 1 ir 2 
Mildos Svetainėje, Halsted ir 32nd Sts. 

Tovnof Lalo, Potnyčicjo Spalio 3čią d, 
Naujame Peoples Teatre, 47 ir Ashand 

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rodymas 
prasidės 7 valanda vakare. Antras rodymas 9 valandą vakare. Svetai- 

nė atsidarys 6:30 valandą vakare. 

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisukimas. Chieagos 
ir visos Amerikos Lietuvių pastangos ir darbai įeina į pasaulio isto- 
rija. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pamatysi didžiau- 
si Amerikos lietuvių veikalą ir sykiu sušelpsi savo tėvynę. Ką pama- 
tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. Bus tai ncmirtiya atmintis. 
Ateinančios gentkartės gėrėsis mūsų darbais. Nepraleis mos progos. 

Veikalas bus pamargintas muzikališku programų matim III lllll T 
■■■!■ III ■ ■ II II ■ 

Inzanga 50c. Vaikams 25c. Pelnas sušeipimui 
Lietu vos.-Tavo te 
vi5kės ir giminių. 

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 
LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS. 



Vietines Žinios 
LIGOS PERAS. 

Chicagos ir apielinkių gy 
dytojai jau nekarta pranešė 
žmonėms, kad kelios ypatos 
n e vartuotų to paties i r dar 
neplauto indo, kaip daugu- 
ma daro. Jeigu kada ir pri 
sieitų valgyti iš kito var- 

tuotos torėlkos, pirm pradė- 
siant valgyti torėlką reikia 
įdėti i vandenį ir gerai pa- 
virinti, kad tuom užmušus 
visus ligų perus. 

Valgimas kelioms ypa- 
toms išvieno indo yra tai 
tikras pavojus ir tokiu bu- 
du nereikalingos ligos pri- 
limpa. Ir tuomet šaukia 
gydytoją, kad jis nereikalin- 
gą svečią (ligą) nuo jų pra 
šalintų. 

Mušės irgi yra pavojin- 
gos žmogaus sveikatai. Jos! 
lekioja po visokius brudus 
ir mėšlinus ir kuomet įeina i 

grįčion daugiausiai stojasi 
ant valgomų daiktų ar indų 
iš kurių žmonės valgo. Ir 
ten visą brudą ir ligų perus 
palieką. 

Dėlto reikia keravoties 
nuo musių taip, kaip ir nuo 

pačios ligos. Nes jos atne- 
ša visokias bakterijas, iš ku- 
rių kilsta įvairios ligos. 

Betogi reikia užlaikyti 
švaria grįčią ir tankiai va- 

lyti, kad jokio brudo ne- 

atsirastų. Savo kuną irgi 
reikia užlaikyti švariai ir 
kuotankiausiai eiti maudi- 
nen. 

Tokiu budu jųs apsisau- 
gosite nuo užpuolimo in- 
fluenzos. Ir visos šeimy- 
nos nariai bus sveiki. 

FIELD COLUMBIA MU- 
SEUM JAU BAIGIAMAS 

STATYTI, 

Chicagoje Jackson parke | 
yra didelis Field Columbia: 
museum, kuris nepoilgo liks 
perkeltas į naują namą, ku-| 
rį jau baigia statyti. Ir iki' 
ateinančio pavasario mano 

visai užbaigti. 
Nauja vieta yra Grand 

parke netoli 12-tos gatvės ir 
Michigan Ave. Namas pui- 
kus romantiško styliaus su 

šių dienų pagerinimais. 
Muzėjaus arhyvą ir visą 

jo turtą mano perkelti dar 
tik kUą pavasarį Ir atidary- j 
mo diena yra manoma pa-1 
daryti ketvirtą dieną liepos' 
(Forth of July). 

Be to bus daug naujų ir 
nematytų daiktų atvežama. | 
Kaip tai: iš Europos didžio-j 
sios kares lauko bus įvairus 
karės stovilos ir paveikslai: 
Rusijos caras, Vokietijos, 
kaizeris, Anglijos premieras 
Lloyd George, Kitchener ir 
kiti garsus vyrai, kurie šioje 
didžioje ir pasaulyneje ka- 
rėje atsižimėjo. 

PERKŪNIJA TRENKĖ 
1 VIEŠBUTI. 

Vakar nakti perkūnas 
trenkė į šulinį esantį ant Del 
Prado viešbučio, 59-th ir 
Blackstone Ave., viršaus. 
Kur sukėlė ir išgąždino apie 
800 ten miegojusių svečių. 
Sulinio ir indžino, skeveld- 
ros rasta net už 170 pėdų 
nuo viešbučio. 

Hyde Parko policija išgir- 
dusi eksplioziją mane, kad 
vagiliai padėjo bombą ir jį 
ekspliodavo. Užtai greit at- 

bėgo į pagelbą. 
Bet nieko daugiau ten ne- 

rado, kaip tik nusigandusius 

svečius, kurie tuomlaiku ten 

miegojo. 
Namo nesugriovė, bet lan- 

gai visi išbirejo. Ir netik to 
vieno namo, bet ir apielin- 
kių gyventojų. Žmonių irgi 
nebuvo sužeistų. 

PLIENO DIRBTUVIU 
STREIKAS ŽIAURĖJA. 

Vakar ryte, South Chica- 
goje įvyko didelis darbinin- 
kų susirėmimas su policiją. 
Anksti iš ryto darbininkai 
apstojo dirbtuvių vartus ir 
užpilde gatvės, kad neilei- 
dus skebų į dirbtuvę. 

Kompanija pašaukė po- 
liciją. Policija atvykusi mė- 
gino išvaikyti susirinkusių 
darbninkų minią, bet nega- 
lėjo. Darbininkai įširdę ant 
policijos ėmė akmenimis 
mėtyti, o nekurie ir šautu- 
vsu panaudojo. 

Tuomet policija pradėjo 
šaudyti,ir areštuoti niekuom 
nekaltus darbininkus. Mat, 
kaltininkų tuomet negalėjo 
surasti. Ir dėlto ką pagavo 
tą ir areštavo. 

Tos riaušės priežastimi 
buvo negras Samuel Witt, 
kuris atvažiavo darban ir no 

rėjo įeiti dirbtuvėn. Ir kuo- 
met streikieriai jo neleido, 
tuomet jis išsitraukė šautuvą 
ir mėgino įeiti dirbtuvėn, 
bet darbininkai ir tuo nesi- 
bijoję ir neleido jo dirbtu- 
vėn įeiti. 

Dabar policija sakosi pa- 
ėmusi savo kontrolėn visas 
South Chicagos plieno dirb- 
tuves. Ir užreiškė skebams 
ir norintiems darban grįžti 
darbininkams, kad daugiau 
nebusią jokių susirėmimų ir 
bejokios baimės gali eiti 
darban. 

Bet iki šiol mažai kas jose 
dirba. Vien tik ežeru įvež- 
tieji skebai. 

T. M. D. 22 KP. RUOŠĖSI 
PRIE PRELEKCIJŲ. 

T. M. D. susirinkimas jvy 
ko rugsėjo 22 d. Lietuvos 
svetainėje. Susirinkime pla 
čiai kalbėta, kaip ir kokiu 
budu prisirengti prie žie- 
mos sezono. Kad užėjus 
žiemos ilgiems vakarams bu 
tų galima kuodaugiausiai 
prelekcijos surengti. Ir tuom 
duoti liaudei progą susipa- 
žini su Lietuvos pilietybė ir 
istorija. 

Darbas tapo pavestas T. 
M. D. Chicagos apskričiui. 
Apskritys rūpinsis suvienyti 
visas T. M. D. kuopas esan- 

čias Illinoins, Indiana ir Yv^is 
consino valstijose ir parū- 
pins joms paskaitas ir įvai- 
rias ilustruotas prolekcijas. 

Labai malonu, kad musų 
tėvynainiai pradeda rupin- 
ties tautos ir liaudies švie- 
timo reikalais. 

Narys. 

BRIGHTON PARK. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 4 skyriaus mėnesinis su- 

sirinkimas atsibuvo 25 d. 
rugsėjo. Tą vakarą prisirašė 
ir užsimokėjo sekanti: 

Po $5,00 F. Mačiulis ir D. 
Kunča. $3.00 A. Radauskas. 
Po $2.00: F. Staliusilis, A. 
Pakeltis, J. Kasnauskas, K. 
Bartkus, J. Vitkienė, Z. Bal- 
čikienė, A. Lignugaris, D. 
Stasiulius, A. Gimbutas, Z. 
Janavičius, J. Šimkevičius, 
V. Srugis, Z. Lakauskas, S. 

P. Karlauskas, K. Geštautas, 
K Berankes ir V. Varanckis. 
Po $1.00: V. Platkauskas, 
K. Krancas, P. Iabatunas, 
M. Norgėlas, J. Balsiunas J. 
Girstautas, A. Zadrauskas, 
J. Česna, A. Gedaikis, J. 
Jankauskis, F. Vytis, L. Ta- 
mašauskas, J. Augaitis, A. 
Kiselius, S. Stankus, O. Me- 
dinaitis, K. Markaliutė, J. 
Gražinlis, S. Poviliūnas, A. 
Kasnauskas, M. Petrauskie- 
nė, P. Kaminskas, S. Dane- 
vičius, J. Varnagiris ir A. 
Jubreckis. 

Smulkių aukų surink- 
ta$3.80. 

Labu $63.80. 
Be to liko nnutarta surink 

tas drapanas, kurois yra glo 
boje skyriaus pasiųsti cent- 
ran. 

F. Stasiulis. 

TOWN O n LAKE. 
L. G. D j > j skyriaus na- 

riai aukavę praeitame su- 

sirinkime p. F. Šimėnas pa 
aukavo $5.00 ir p. V. Pauk- 
štis $2.00. 

brazus pavyzais ir Ki- 

tiems to skyriaus nariams. 
Pageidaujame, kad ir dau- 
giaus šio skyriaus narių už 
siinteresuotu ir skaitlingai 
aukautų Lietuvai. 

S. Balčiūnas. 

BR1DGEPORT. 
L. G. D-jos 17 skyriaus 

susirinkimas įvyks šiandie, 
rugsėjo 30 d., 8 vai. vakare, 
p. Wodmano svetainėje, 
kampas 33-čios ir Lime gat- 
vės. 

Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti, malonėkite kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti, 
nes turime daug svarbų rei- 
kalu apkalbėjimui. 

Rast. M. K. Šilis. 

KRUTAMIEJI PAVEIKS- 
LAI WEST SIDĖJE. 

Šiądien vakare, M. Mel- 
dažio svetainėje 2242 W. 
23-rd PI. bus rodami labai 

jduomųs krutamieji paveiks- 
lai apie Lietuvos Varpo išlei 
stuves ir kitus dalykus. Skai 
tykite apie tai apskelbime. 

Kuoskaitlingiausiai suei- 
kite ! i i, 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA DARBININKU 

MERGINU IR MOTERŲ 

DIRBTI MŲSU 
EAKSU DIRBTUVĖJ 
TRUNK DIRBTUVĖJ 

SIENINIO POPIERIO DIRBTUVĖJ 

Patyrimas Nereikalingas. 
Gera mokestis. 

Pastovus Darbas. 
Geros Progos Išsidirbti Darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN AVE. & ARTHINGTON ST. 

Petras Burkauskas iš Ma- 
riampoles pa j ieško savo sesers! 
Juzės Y eilelei lės ir švogerio 
Martyno \ edegio. Jie prieš di- 
dį Kumpos karą gyveno Xe\v 
Yorke, 1-14 11. Sehenc A ve. Jie 
patįs ar kas juos žino te pra- 
neša jiems, kad jie atsišauktu 
į ''Lietuvos" Redakciją, iš kur 
jiems bus prisiųstas įo laiškas. 
"Lietuva", 3253 S. Morgan st, 
Chicago, 111. 

DOMAI ŠV. PETRO DR- 
STĖS NARIAMS. 

KENOSHA, WIS. 
Nariai gyvenantieji kitame mieste 

ar Kenoshoj ir kurie dar neužsimokė- 
jote posmertinę K. Andruškos, kuris 
pasimirė Birželio 4 dieną, Detroit, 
\lich. Neatbūtinai turite užsimokėtai 
$1.00 iki sekančio susirinkimo, kuris 
atsibus Spalio 12 d. kitaip prarasite 
tiesas. 

Taip pat draugystė nutarė, kurie 
pasiliuosojate ant metu arba kitame 
mieste būnant turi užsimokėti $5.00 
iš kalno j draugystės ikdnt už ateinan- 
čius metus. 

S. šipells, prot rašt. 
Pinigus galite siusti naujam prot. 
rašt: P. Fabijonaitis, 

4G5 Sheridan Rd.. 

Kenosha, Wis. 

ANT PARDAVIMO. 

BARGENAS. 
Parduodu greitai 17 kambarių, ke- 

turių fletų medinj namą. Raudos neša 
j mėnesi $40.00. Puikus investmentas. 

Klauskite 635 \Vest 46th Place., 

Pardavimui Namai. Parsiduoda na- 
mas ant 7 pagyvenimų. Raudos neša 
$S5.00 j mėnesj. Kama $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: Justin Mackie\vich, 
2222 West 23rd Place 

reikalavimai. 

Reikalaujame patyrusių par- 
davėjų, merginų, prie cl< aks & 
suits. Atsišaukite: J. S. Adel- 
man, 1303 S. Halsted Street. 

Reikalaujame keletą apsuk-, 
rių vyrų pardavinėti liotus nau 

joje lietuvių apigardoje. Arti 
lietuvių vienuolyno (Šv. Kazi- 
miero). Lotai parsiduoda ant 

lengvų išlygų. Gera proga už- 
dirbti pinigų liuosame laike. 
Patyrimas nereikalingas. Krei 
pkitės tuo j aus: Francis Kibort 
& Co., 2402 W. 63 r d St., Tel. 
Republie 923. 

Reikalaujame, kad °'Ti vy- 
rai arba mr :,ios apsigyventų 
su mumis. Vaikų nėra. Furni- 
slied rooms. Busite kaip savo 
namuose. Andrew Molka, 
2216 W. Grand Avenuc. 

REIKALAUJAMA anglių malnie- 
rių su šeimynomis j Kentucky vals- 
tiją.. Didelis užmokestis; u i gavimą 
darbo nereikia mokėt. Sreiku nėra. 
Kreipkitės: 30 S. Canal St. 

Reikalaujame siuvėjų ant mo- 

teriško darbo. Gera mokestis. 
Charles Augaitis, 3130 \V. I Ia 
rrison St. 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- 
eonsino. Kurioj daugybe lietuvių 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 ne nuo 

avento. Męs esame savininkai KO.000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5.000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyėm Kazimierą, Oad- 
liauską tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80 

120, 160, akerį Galite pradėti dirbti 
farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmą išmokėtą. Ir m?B duodame dar- 

bą tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame Liberty bondsua už pilną vertę 
ir lotus kaipo dalį įmoliėjimo ant far- 

mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River. Wisconsin. 

LIBERTY BONDS 
ki*s perLanne Liberty Bonds a /— ^ c—^ T 
pilnį "Oash" vertę Atneškite 1~J. 
rlstfc „ ,JG- sackheim & co. 
Utarninkais Keivergali Ir 1335 Milw£llke Ave. 
Subatomis 9 9, tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

DR F. O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsilal prašalinami. Kreivos akis 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 5» iki G. Nedėliotais 10—12. 

120 So. St^te St., Chicago, Iii. 

DR. I. E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 YV. 47th STREET. 

Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 1'. M. 
Tlefonas: lloulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street. 
Telefonas: Yards 723. 

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

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

iki 9 vakare. 

MOKYKLOS. 
VALENTINE DSčESSMAKING 

C0TLEG2 
Mokina siuvimo- kirplJMOf dfcetfęulng 
dtenomi* ir vakarais dėl blzulo li 
aamų. Paliudijimui išduodant ir vle- 
arba rašykite, o męs pafcistongsime 
Butftlkti Jums paturi m*, 
tęs parūpinamos ayicai. Atsiiankykit® 

2407 W- Madlton 
SARA r&TKK, Principal 

Tclcphon: Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi J. 
Specialiai pydo limpančias, tenas ir 

paslaptingus vyrų lipas. 
3259 So. Halsted St„ Chicngo, III. 

Phoncs: Yards 155—551 
Residence Phone Drovcr 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3C01 so. halsted st. oi-iicago 

JĮ. EVIasaiskis 
LIETUViS GBABDRIOS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausiai, teisingiausi ai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįs dirbame grabua lr 
turime savo karabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius žauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 

naktj. 
3305 Auburn Ave, Tel. Drover 4139 

Di\ M. Herzlaii 
1$ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai per 16 ne 
t ii kaipo patyrei gydytojas, chirurgą 
ir akušeris. 

Gydo aitriai ir chroniškas ligas, v? 
rtj. moterų ir vaikų, pagal naujausia 
metodas. X-Ray ir kitokius eūk.Va 
prietaisui. 

Ofisas ir Laboratorija: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietu. 'r 
6—8 vakaroK Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Haifted 3t, 
VALANDOS: S—V rr*o. ♦iktal. 

S e ve ros Gįyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. ^ 

Geras Vaistas 
Moterims. 

Taip tai galima išsireikšti tiktai apie 
vieną geriausiai žinomų preparatų, 
kurs yra prirengtas greitam ir pa- 
stoviam palengvinimui visų tų ne- 

smagumų ir nereguliariškumų nuo 
kurių moters ir merginos taip daž- 
nai kenčia. Vardas to vaisto yra 

Severą 
Regulator 

; (Severos Reguliatorius) ir.jisal gąu- 
| namas visur ir bent aptiekojo. Ži- 
į ncma, nuėjus į aptieką reikalauk 
; vien Severos Reguliatoriaus ir ne- 
| imk kitko, nes tik tokiu budu gausi 
į geriausias ir greičiausias pasekmes. 
; Kaina $1.25 ir 5 ct. taksų. 

V W. F. SEVERĄ CO. 
C EDA R RAPlbS, I0WA 

Tel. Ya"ds 3654. 

Mrs.A. Michnieivic; 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgai prakf 
kavusi Penusilvau* 
jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodi} vis"»ki( 
oe ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Ha.sted St 

(Ant antru lubų) 
Chicaai, III. 

AKUŠERKĄ 

Nuo iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra <lcbesiai. ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkčtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailyde ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oias, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 5S0, kaina ...... $i.co 
Ta pati audinio apdarais S1.75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Piert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos isteriją Pusi. 
209, kaina 75c. 
Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadyne šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta- 
tutas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų a'igal Lie- 
tuva susijungė su lenkiia ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.00 
Ta pati audimo apdaruose $3.00 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
b u du išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 
Ta pati su audimo apdrais $2.25 

g. Gamtos Pajiegc^ ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 

v A *v. 

Ta pati audimo apdaruose -1.^5 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 

išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- 
liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $1.00 

11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie 
sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina $1.75 
Ta pati audimo apdaruose $2.50 

12. Independance for the Lithuania nation ty T. Norus and J. 
Žilius. Issued by Litliiuanian Nationol Council in U. S. of America. 
VVashington, D. C. Price 25c. 

13. Tikras ienybinis gyvenimas. Ar i.ai natnie, ar svetur nc- 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis mūsų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Craddock. kunigės Ražnyčios Joga Lietuvių kalbon vertė J. Lau- 
kis. Kaina 4 25°- 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus k u no organizmas, kaip už- 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trui.i- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiehic pra« 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50C» 
Ta pati audimo apdaruose 750* 

r>5. Lietuvių Kalbos Gramatika. oUtaisė mokytojas J. Duniio 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais ........ 45c, 

16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kultūros istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, ka;p antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karal:ų, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J 
A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. S11 daugelių paveikslėlių: otlaivių, 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50c 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
Šernas, čia rasite aprašymu apie įvairius mūsų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Tusi. 129, kaina .. 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, tuo- 

kiančių doros ir išmint'es. Pusi. 182, kaina, 75c- 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė j ules Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laiku dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeid'is, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien ji^ pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tekius submarinus, su kuriais nuveiki lokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rasėj ui galėjo ateiti mislin teki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios arysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka, lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. 7Tie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Right? of Littlc Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Ar.icrikonų, kad susipažintų su nuimi ir musų tautos pageidavimais Užsistcliuok brolau l ont penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio ciarbo Lietuvoje, nuo 
!9°5—I9I5 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek vi* 
lietuvių kiek\ ienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, ViHuno, literatų dailininkų ir kitų žymiu vyrų, taipgi jų fotografijos. Pčrašė M. Šalčius. Puslapių y), kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50C. Cia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

"L i E T U V A" 
3252 South Morgan St., CHICAGO, ILIį 
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