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Lenkams Norisi Pakelti 
Karą Lietuvai 

Tautų Sąjunga Aptaria Nesu
tikimus Lietuvių su Lenkais 
Prieš Serbiją Pakyla Serbų 

Pavergtos Tautos 
LENKAI SMARKIAI STA 
TOSI PRIEŠ LIETUVIUS. 

Nepatinka jiems, kad jie iš
mušti iš Lietuvos. » v" 

Londonas, Rūgs. 8. Tau
tų Sąjunga apsvarsto Lenkų 
vyriausybės atsiliepimą reika
le Lenku-Lietuviu ginču rūbe-
žiij klausime. 

Lenkai atsiliepime į Tautų 
Sąjungą pareiškia, kad jei pa
dėtis t rumpu laiku nepasige
rins, tuomet Lenkija bus pri
versta paskelbti karą Lietuvai. 

Lenkai tvirt inę tvirt ina, jog 
Lietuviai Lenkus užpuolę be 
mažiausios provokacijos. 

Iš Maskvos oficijaliam pra
nešime sakoma, jog sovietų 
karuomenė užėmė Hrubeszow, 
už 71 mailės nuo Lublino. Len 
kai išmušti iš Kristonopolio. 
Depešoje pareiškiama jog Len 
kai atkakliai gina Brest-Lito-
vską, kurį mėgina atsiimti bol
ševikai. 

KETURIOS TAUTOS PAKY 
LA •PRIEŠ SERBIJĄ. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

Sukilimas įvyksiąs vienu 
kartu. 

^BOLŠEVIKAI IŠNAUJO GA
MINASI PRIEŠ LENKIJĄ 

Paryžius, Rūgs. 8. — Čia Rau
ta žinių, jog Rusijos bolševikų 
spėkos paslapčia koncentruojamos 
Pripetės pelkėse su tikslu pakelti 
nauja, puolimą prieš Lenkus. 

Spėjama, jog tani naujam puo
limui vadoVaus gen. Budenny. 

Pranešta, jog bolševikų infante-
rija smarkiai veikia prieš Lenkus 
rytinėj Galicijoj. Ji yra tik už 30 
mailių nuo Lvovo. 

Lenkų užrubežinių reikalų ofi
sas pranešė Prancūzų užrubežinių 
reikalų ofisui, jog Lietuvių už
puldinėjamai prieš Lenkus, matyt, 
daromi su bolševikų žinia. Galimas 
daiktas, k«d Lietuvių veikimas su-
koneveUa Rygoje rengiamą taikos 
konferenciją. 

PRANCŪZAI PAĖMĖ 2 
TlfRKIJOS MIESTU. 

Menkai priešinosi Turkai na
cionalistai. 

——— 

Rymas, Rūgs. 8. r - Depešo
je iš Beri sakoma, jog po su
sirėmimų Serbų su Albanais, 
Serbai paimtų nelaisvėn Alba
nų tarpe* susekę Keloib Jocha, 
buvusio Albanijos karal iaus 
princo Wied atendantą. 

Pati Serbija pragyvena 
labai kritikinį laikotarpi. Kro
atai, Magijarai, Bosnai ir Čer-
nogorai ruošia kolektivį suki
limų prieš Serbiją. Dar šių 
savaitę laukiama* abelnas tų 
pavergtų tautų sukilimas. 

Parkel iavę iš rytinių kraš
tų žmonės pasakoja, jog Ser
bai visai apleidę Ragusa. 
Dalmatijoje. 

LENKAMS SGOIJALISTAMS 
PARUPG VILNIUS. 

Paryžiun, Rūgs. 8. — Lenkų 
socijalistai Varšavoje nubalsavo, 
kad Vilniaus ir Gardino klausimus 
Lenkai išrištų tiesioginiai su Lie
tuviais be Rusų maišymosi. 

202 LIETUVIU PAIMTA 
NELAISVĖN. 

Paimta \r 6 kulkasvaidžiai. 

Varšava, Rūgs. 8. — Šito 
pirmadienio Lenkų militari-
niam oficijaliam pranešime 
pasaky ta : 

" M ū s ų būriai pasekmingai 
a tmuša Lietuvių karuomenės 
a takas Lietuvių skautų kom
panija, iš dviejų oficierų ir 
200 kareivių, pa imta ' nelais
vėn, kuomet /p ras imušė per 
mūsų liniją. Su kareiviais pa
imta ir 6 kulkasvaidžia i ." 

BROOKLYNO STREIKININ 
KAMS ATĖJO KRIZIS. 

Kompanijos priėmėjas paskel
bė ultimatumą. 

BUS PAREIKALAUTA 
PRAŠALINTI I š ŠVEICARI

JOS KONSTANTINĄ. 

Geneva, Šveicarija, Rūgs. 8 
— Iš Berne pranešta, jog Grai
kijos vyriausybė pareikalau
sianti Šveicarijos vyriausybės 
iš šios šalies prašalinti buvusi 
Graikijos karalių Konstantinų. 

Sakoma, jog Berne yra lau
k iamas oficijalis ^Graikų vy
riausybės pareikalavhnas. 

Graikų vyriausybė intaria 
buvusį karalių suokalbiavime 
prieš ministerį pirmininką 
Venizelosą, kurs nesenai Pa
ryžiuje buvo užpultas ir pa
gau tas . 
. Buvęs karalius gyvena mie
ste Luzerpe. J i s sakosi nieko 
nežinąs apie suokalbi avimą. 
Ta i esą jo priešininkų papras
tos intrigos. 

Brooklyn, N. Y. Rūgs. 8. — 
Č'ia streikuojantiems 11,000 
Brooklyn Rapid^Trans i t Co. 
darbininkams prisiart ino kri-
zio momentas. 

Kompanijos reikalų priėmė
jas Garrison paskelbė streiki
ninkams ultimatumą. Pareikš
ta, kad jei s treikininkai ne-
gryž darban šiandie ligi pu
siaudienio, neteks senos tarny
bos privilegijų. Reiškia, pas-, 
kui jie darban bus pri imami 
kaipo visai nauji darbininkai . 

Sugryžusiems. da rban ligi 
pusiaudienio pažadama 10 
nuoš. daugiau užmokesties. 

Vakar streikininkai skait
linguose susirinkimuose tarėsi 
nepaklausyti grūmojimų ir 
streikuoti. Bet šiandie nežinia 
kaip bus. 

LENKAI TIKISI TAIKGS. 

Varšava, Rūgs. 8. — Tia atke
liamo gen. IVrangelio ingaliotinis, 
gen. Makarov, su tikslu pakalbinti 
Lenkus pakili i ofensyvon*. prieš 
bolševikus. 

Lenkų štabas nesutiko. Sako, 
Lenkai tikisi susitaikinti su bolše
vikais. Gfensyva, sako butų gali
ma tik tuomet, jei bolševikai ne
nusileistų savo sąlygose. 

BAISIGS ŽEMĖS DREBĖJIMO 
PASEKMĖS. 

Londonan, Rūgs. 8. — Sulig gau
tų žinių, žemės drebėjimas Italijo
je sunaikino miestą Pivizzano ir 
kitus miestus apgriovė. Sakoma, 
provincijoje Massae Carrara žuvę 
apie 2,000 žmonių. Daugel vietose 
jau išimta šimtai lavonų iŠ griuvė
sių. 

Konstantinopolis, Rūgs. 7.— 
Prancūzų karuomenė užėmė 
Turkijos miestą Aintab Ma
žojoj Azijoj. Aintab stovi už 
52 mailių šįurrytuose nuo Al-
eppo. Tenai per keletą mėne
sių Turkai kankino ir žudė 
Armėnus, Mieste buvo dvi 
Turkų naci jonai istų brigadi. 

•Prancūzų karuomenė mar-
šavo ant .Marsh, už 87 mai
lių šiaurvakaruose suo Ainta-
bo. Pakeli u je sutiko gana 
menką Turkų nacijonalislų pa
sipriešinimą. ! 

Marasb irgi pastaraisiais 
laikais pagarsėjo žudymais 
Armtėnų, Pastarieji su Turka i s 
y ra atl ikę daugelį ten susirė
mimų. , 

Paimta ir Urf a. 

WRANGEL APIE SAVO 
LAIMĖJIMUS. 

Nugalėjęs jis 14 tąją bolševikų 
armiją. 

Čia paskelbta, jog Prancūzų 
karuomenė paėmusi i r mies-

•*tą Urfą, Mažojoj Azijoj. Tą 
miestą buvo palaikę irgi Tur
kai nacijonalistai. J i e tenai 
buvo stiprus. 

Apie padėtį mieste Adana 
gauta žinių laišku nuo Miss 
Ruth E. Henry, Amerikos pa-
šelpinės komisijos darbuotojos 
art imuose Rytuose. 

J ina i rašo, jog tenai esama 
20 Amerikonų. J ų 'padė t i s 
sunki. Nes ka ip ten nuvykę, 
ta ip ilgai nei kojos rfeiškėlę 
iš to miesto. 

Tai, girdi, beviltė i r baisiai 
nešvari vieta. 

SUNAIKINTOS TURTIN-
. GOS RUSIJOS KASYK

LOS. 

SUGRYŽG MINISTERIS 
PIRMININKAS. 

Londonas, Rūgs. 8. — Vakar vi
sai netikėtai čia sugryžo ministe-
ris pirmininkas Lloyd George. Ma
tyt, atėjo krizis Corko lordo ma
joro paiiuosavimo klausime. 

MAIŠE ATRASTA MOTERŲ 
LAVONAI. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJE. 

Rymas, Rūgs. 8. — Vakar 
ryte Tuskanijoje įvyko smar
kus žemės drebėjimas. Prane
šama, jog žuvę i r žmonių. 

Žemės supurtymas buvo at
jaučiamas Milane ir Genna. 

Tokyo, Bugs . 8. — Vladi
vostoko uoste iš vandens iš
t rauk ta didokas maišas. Ana
me %atrasta 7 moterų lavonai. 

žmonės nuožmus. 

Sul ig yMiss Henry, Adanoj 
žmonės labai nuožmus. Sako, 
tenai kiekvienas žmogus ką-
nors kankina. 

Tekę ja i matyt i , ka ip vai
kai kankina šunis. J ina i ma
čiusi vieną dieną pakar ian t 
dešimtį žmonių. 

Amerikonai negali pasirody-

Sevastopolis, Rūgs. 7. — 
Gen. Wrangelio karuomenei 
pavyko laimėti kontratakose 
prieš bolševikus. Keturiolik
toji bolševikų armija atblokš
ta skersai upę Dnieprą." J i 
panešusi milžiniškus nuosto
lius. 

Bolševikų spėkoms vadova
vo k o m i s a i s Kidemari. J o 
spėkos tiesiog sukapotos ir pri 
verstos pasislėpti po didžiulių 
armotų priedanga, k i tam upės 
šone. 

Visas laikas bolševikai stipriai 
laikosi Tarnam pusiausalyj , 
tarpe Juodųjų ir Azovo jųrių. 
Prieš juos gen. Wrangel pa
siuntė ekspediciją. Bet šita 
atmušta. » 

t 
Pietinės Rusijos frontan 

bolševikai prisiuntė iš vaka
rinės Siberįjos brigadą, kazo
kų diviziją ir visą eilę atsar
gos pulkų ir puspulkų iš Len
kų fronto. 
Eideman turi 27,100 kareivių. 

Komisaro Eidemano spėkas 
sudaro 15,000 infanterijos, 2,-
100 rai tar i jos, podraug su šau
lių divizija i r 10,000 kareivių 
iš Kabovka augštumų. 

Išviso prieš gen. Wrangelio 
spėkas bolševikai tur i 50,000 
infanterijos ir 12,000 raita^i* 
jos. Gi gen. Wrangel io spėkų^ 
— 60,000 kareivių. 
.. Bolševikai geriau išrengti . 

Bet gen. Wrangelio kareiviai 
išlavinti drausmėje. 

Taigi gen. Wrangel io pozi
cijos nuolat st iprėja. 

ŠVEDŲ KOMITETAS AP
LANKĖ URALO APSKRITĮ. 

Nebus pasiųsta Rusijon šve
dai darbininkai 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 
— i 1 — ' — 

Stockholmas, ' Rūgs. 8. — 
Skandinavijos metalinių darbų 
darbininkų organizacija Ba
landžio pradžioje buvo pasiun
tusi komitetą Rusijon. To ko
miteto tikslas buvo patir t i ten 
darbų padėtį ir su Maskvos 
valdžia padaryt i sutarimą pa
siųsti 6,(KK) darbininkų amat-
ninkų. 

Komitetas iškeliavo Rusijon. 
Apžiurė jo ' ten visą padėtį. I r 
sugryžęs paskelbė, jog apie 
pasiuntimą darbininkų nega
li but kalbos. 

Kuomet komitetas nuvyko 
Maskvon, sakoma to paties ko
miteto raporte , nu t a r t a kaiku-
riems nar iams keliauti į Ura
lo apskritį i r tenai asmeniniai 
pat ir t i apie kasyklų padėji
mą. 

Ki t i komiteto nariai buvo 
pasilikę Maskvoje. 

Kasyklose vanduo. 

Komiteto nar ia i , . paskir t i 
Uralan, Maskvą ^apleido G e 

v • t\r\ "I • v -t * 

BADAUJANČIO MAJORO 
SESUO BARA ANGLU 

VALDININKĄ. 
Londonas, Rags. 8. — Ba^ 

daujančio kalėjime Corko lor* 
do niajoro Mc8weeney <e.suo 
prisiuntė čia telegramą vynai* 
sybės lyderiui Bonar Law, 
kurs paskelbė, »kad lordas «ia>, 
joras nebus paliuosuotas iš 
kalėjimo. 

Telegramoje sakoma: 
" T a m s t o s paskelbime parei

škiama, jog mano brolis, kurs 
miršta, paniekinąs laisvę, gar-
bę? teisybę ir kiekvieną demo
kratinį principą. Aštuonios de 
šimtys nuošimčių Airių gyven
tojų stovi už savo teises but 
laisviems, apie ką pats tams
ta ta ip garsiai šauki reikale 
kad i r tos pačios Lenkijos ir 
Čeko-sloVakųos. Ar tamsta, 
pavadini Lenkus sukilėliais,-
jei tie apsisprendę but laisvi f 
Kodėl tad tamsta tokiai^ vadi* 
ni Airius gyventojus, kurie 
lygiai kaip anie pageidauja 
laisvės? Tamsta ir žmonės, ku 
r ie tamstą išrinko, esaįe prie
žastis mirt ies Terence McSw-< 
eeney (ar MacSwiney) ir' 
draugų, nes jie tur i gyvą įs 
tikinimą laisvėje ir mirs u£ 
idealus, už kuriuos tamsta 
sakaisi kovojąs ." 

— 

Ii gatvėse. Neg aplinkui mies
tą šaudoma. Dienomis ir nak
timis baubia armotos^ Šautu
vų kulipkos pro galvas zvim
bia. % 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES . 

APDRAUDĖ TRIS SAVO 
DUKTERIS. 

Muskogee, Okla., Rūgs. 6.— 
Vietos žibalo kompanijos pre
zidentas B. F r ank Wood tr is 
sayo dukteris apdraudė nuo pa 
grobimo apdraudos kompani
joje. Kiekviena mergaitė ap
draus ta $5,000. 

i r 

SUPURTYTI PAKRAŠČIŲ 
MIESTAI. 

* Nice, Prancūzija, Rūgs. 8. — 
CLa pranešta, jog smarkus že
mės drebėjimas įvykęs išilgai 
Italijos pakraščių. Pasekmės 
dar nežinomos. 

PRAŽUVĘ AUSTRUOS KA
RO REKORDAI.«. 

-

Vienna, Rūgs. 8. — Nežinia 
ku r pražuvo didelė kiekyBe 
Austrijos karo rekordų iš ka
ro raštinės. Vyriausybė pas
kelbė nebausti prasižengėlių, 
jei bus nurodyta^ kur y ra pag
robti rekordai . 

• * 
) 

gūžės 30 d. ir sugryžo Liepos 
4 d. Atras ta , jog Uralo aps
kr i tys labai tur t ingas naugė-
mi« i r gerai aprūpintas mo
derninėmis mašinomis. Bet vi
sos kasyklos baisiai apleistos 
t a ip , ' kad kai-kurias negali
mas da ik tas j au ir pa tvarky
ti. 

Daugybė kasyklų pilnos 
vandens ir didžiuma mašineri
jų a rba sunaikinta a rba pa
imta? 

Aplinkiniai gyventojai skur
s ta be darbo. Apimti j ie apa
tijos taip, kad jiems nei ne
galvoję a r darbai kuomet nors 
prasidės a r įvyks kokia nors 
politikinė^ a tmaina Rusijoje. 

Komitetas raporte visgi pa
žymi, jog Uralo apskri t is la
bai t inkamas Švedų kolioni-
zacijai. Nes pas i tvarkius ten 
žmones laukia graži ateit is . 

Nesusitaikinta su bolševikais. 
0 

Komitetas pasekmėje nega
lėjo padary t i jokio sutarimo 
su bolševikų valdžia. I r sug
ryžo be nieko. 

Komitetas bolševikų val
džiai siųlė įvairius pienus, su
lig kurių turėjo but pasiųsta 
Rusijon nurodytas skaitlius 
amatninkų ir meclianikų. Bet 
tie visi pienai pasirodė nesu
t inkami su komunistų teorijo
mis. 

Tad aišku, jog bolševikai 
verčiau leis pragaiš t i turt in
giausiems Rusijoje industrijos 
apskrfčiams, k a i p įleisti dar
bininkus, nenorinčius pripa
žinti bolševikinio komunizmo. 

ImtRNATlONAl CARTOON CO » f," ^ ^ ^ J Į J l M v ^ 

Ne! Nėkuomet nevartoju česnakų. Nes tas pasibjaurėti
na kostumeriams. 

RUGSĖJO 8, Į920. 
* > 

Chicago «u priemiesčiais.—Ne
pastovus oras šiandie ir rytoj; ga
li but lietaus • maža atmaina tem-
peraturoje. 

Vakar augščiausia temperatūra 
buvo 71 L, žemiausia — 61 l. 

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:12. 

ISPANŲ KARO LAIVAS 
N E W TORKE. 

New York, Rūgs. 8. —, P i r 
mu k a r t po Kubos karo Suv.j 
Valstijų pakraščius aplanko] 
Ispanijoj karo laivas Alphoni 
XIII. 

Iš čia tas laivas p l auks 
Meksikos, paskui į pietinės A-
merikos pakraščius. 

JAPONIJA PAGERBIA SA
VO DIPLOMATUS. 

. 

Tokyo, Rūgs. 8. — Japoni 
jos atstovai diplomatai , katrie: 
dalyvavo talkininkų, taikos, 
konferencijoje Y e r s a i U e s e f 

jų uolų pasidarbivimą paauk
štinti t i tulais grafų ir marki 
zų. Vienas diplomatas paaa -
gšt intas kunigaikščiu. 

TUNELIS PO R OBE Y 
GATVE. 

T a r p e B9 ir 47 gatvių nori
ma papla t in t i Robey gatvę.I 
Skersai tą gatvę praeina dau
gelis geležinkelių bėgių. 

Kadangi ca tvekar ių linijos 
pratiesimas per visą eilę.bėgiu^ 
negalimas, tad sugalvota pra-; 

kasti tunelį. Tunelis turėtų 
prasidėti ties 47 gat. ir iiseatt 
39 gatvėn, kur ta ippat eina 
gatvekarių linija. 

Tas klausimas apdirbti pa
vestas inžinieriams. * . 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
7 buvo tokia sulig Merekauta 
Loan and Trust Co.: , 
Anglijos sterlingų svarui $3.5$ 
Lietuvos 100 auksinu 
Lenkijos 100 markių 47 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 14 f r. 55 
Italijos už $1.00 22 1. 15 
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UJLTLV1V KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
•Mna kasdieną Išskyrus nedėldientns. 

PRENUMERATOS KAINAS 
CHIOAGOJ IR CŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meta 4*00 

BUV. VALST. 
Metams 9«-00 
Pusei Metų . . . . 3.00 

Prenumerata mokas! įSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ns nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išpsrkant krasoje ar eiprese "Mo-
nty Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Drangas" PttbliBhing Oo. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

tuvių kalba. Nors ta riba ati
duoda Lenkams senas l ietu-
vos žemes, bet skaudama šir
dimi atsižadame jų, kadangi 
jų gyventojai atsižadėjo mošų 
kalbos. 

Tokįu būdu Lenkų i r Lietu
vos karė veikiausiai užsibaigs 
šia savaite. * 

Šv. Kazimiero Akademijos RemeJų' ^ ' £ £ S £ ^ 
Draugijos Savaite. 

Lietuvių-Lenkų Ne 
sutikimų Padėtis. 

Lietuvių ir Lenky 
Karas. 

Lenkai gerinosi Lietuviams, 
kuomet bolševikai artinosi 
prie Varšavos, bet tas pasige-
rinimas susyk išnyko, kaip tik 
Lenkai -pasijuto išsigelbėję iš 
pavojaus. Užrubežinę Lenkų 
f>olitiką veda p. Roman Dmow-
s k i , n o r s o f i c i j a l i s u ž r u b e ž l o 
dalykų ministras yra kuni-

)' gaikštis Sapiega. Tam iš lie
tuviškos šeimynos kilusiam 
Lenkų didžponiui drąsiau yra 
skriausti Lietuvius. 

P-as Dmowski ,s turi dau
giau gabumų už kunigaikštį 
Sapiegą. Kur kunigaikštis mo
kinosi mes nežinome, bet visi 
žino, kad p. Dmowski's yra 
Vokiečių Hegelistų mokinys. 

| Iš Hegel'io filosofijos buvo iš
ėjęs Vokiečių imperijalizmas. 
Iš to paties šaltinio yra ir 

' Lenkų imperijalizmas. 
Užimdami Augustavą, Su

valkus, Seinus ir Kalvariją 
Lenkai briaujasi į Lietuvą. 
Vilniaus jie nori nuo seniai. 
jCol-kas jie Vilniaus dar nepa
siekė, bet jie nelabai nei sle-

f| pia, kad jie nori apvaldyti mū
sų sostinę. 

Trisdešimt tūkstančių vyrų 
nedidelė armija šiais laikais. 
Bet Lietuviai ją turi. Lenkai 
yra mųs priešai. I r jie pripaži
no, kad mųs armija yra gerai 
išrengta. Tas priešo liudijimas 
yra mums džiaugsmas. Visuo
met papratę mus žeminti Len
kai ir šiuo žygiu gerą mųs ar
mijos išrengimą priskaito ne 
mums tik Anglams ir Vokie
čiams. 

Taip šnekėdami Lenkai gal 
tiki patys savo žodžiais, o gal 
ir netiki. Bet mums vistiek. 
Jei Lankai tiki, kad mums pa
deda Anglai, tai nelys gilyn f 
mūsų tėvynę. Išvyti iš lietu

ti viškų žefnių jie apsistos ir gra
li žiuoju sudarys ribas tarp sa
l v e s ir tarp mųs. 

Jei Lenkai netikėdami rašo 
[J apie Vokiečių ir ^Jiglų pagel
ia bą. Lietuviams, tai matyt, kad 
h tas paskalas yra reikalingas 
L imtiems Lenkams. Jų valdžia 
h nori pateisinti save prieš tuos 
L akluosius šovinistus, kurie no
kt retų apimti ir Seinus ir Vilnių, 
h Tokių aklų šovinistų Lenkijo-
|< je 'y ra daug. 

Lietuviai turėtų teisę dabar 
eiti išvien su bolševikais ir pa
dėti šiems sugniužinti Lenkus 
už kėsinimąsi apimti Lietuvos 
žemes. Bet Lietuviai to neda-

Į ro nei nedarys. Jei Lenkai ne
būtų užkabinę Lietuvos, tai 
Lietuviai nebūtų susikovę su 
Lenkais. 

Gavę gerą pamokinimą Len-
|j kai pasidarys protingesni ir 

apsiims geruoju nutiesti ribą 
ten kur skiriami Leaikų, ir Lie-

Sulig apturimų telegramų, 
Lietuviai Lenkus labai "užga
v o " išmušdami juos iš Lietu
vos teritorijų. Kaip Varšavo-
je, taip Paryžiuje Lenkai pa
kėlė baisų triukšmą prieš Lie
tuvius, kad šitie drįso ginties 
nuo Lenkų užplūdimo ir jiems 
gerokai sudavė. 

Lenkai prieš Lietuvius pa
kėlė protestą Tautų Sąjungo
je. J ie tvirtina, kad jie nepro
vokavę Lietuvių ir Lietuviai 
pirmutiniai ėmę į juos šaudy
t i ; kad nebuVę perėję seno
sios demarkacijos linijos Su
valkų gubernijoj. Girdi, jie 
buvę savo žemėj. 

Tuo tarpu telegramose buvo 
pažymėta ir pažymima, jog 
Lenkai ne tik buvo paėmę Sei
nus, bet dar buvo pasileidę ant 
Alytaus, kad tenai pereiti Ne
muną ir briauties ant Vil
niaus. Šitam numeryj padėtose 
telegramose aiškiai sakoma, 
jog Lenkai veikia ir aplink 
Merkinę. Tad kogi daugiau 
reikia? 

Matyt, Lenkai ir paėmę 
Kaui^ą butų pasakę, kad jie 
buvę savoje žemėje. 

Iš telegramų, kurių dau
giausia pareina iš Varšavos ir 
Paryžiaus, paaiški, jog Lietu
viai nenori kariauti prieš Len
kus. Išbloškė juos iš Lietuvos 
teritorijų ir padavė jiems su
gestiją taikinties. Sakoma, 
Lenkai palinkę taikinties. 

Kitaip Lenkai ir negali elg-
ties. Nes Liettova turi, nors 
neskaitlingą, bet gerai apgin
kluotą ir gerai patvarkytą ar
miją. Turi parinktinus gink
lus. Gi Lenkai prieš Lietuvius 
negali pastatyti skaitlingos 
karuomenės. Nes ji kitur jiems 
labai reikalinga. 

Lenkai nedovanotinus me
lus skleidžia.iš Varšavos, buk 
Lietuviai prieš juos suokal-
biaują su bolševikais ir Ryt
prūsiais. Tokias kalbas gali 
skleisti tik paliegusieji žmo-

6v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos Chicagos Ap
skričio susirinkime, įvykusia
me sekmadieny}, Rugpjūčio 15 
d., Vienuolyne, tapo nutarta 
Akademijos Rėmėjų Savaitė. 
Tai Savaitei laikas paskirta 
paskutinioji savaitė advento, 
arba paskutinios septynios die
nos prieš Kalėdas. - Apskričio 
susirinkime dalyvavo gerb. 
kun. prof. P. Bučys ir kun. B. 
Urba. Jiedu pasižadėjo pasa
kyti po prakalbą laike tos Sa
vaitės. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos tikslas yra jau 
plačiajai visuomenei žinomas. 

Šiuosmet tapo dabaigtas 
Vienuolyno namas, bet jam rei
kia vidujinių įtaisymų. Reikia 
laboratorijos, komercijos kam
bariui ofiso, reikia ir kitokių 
įtaisymų, o pinigų nėra. 

Kaip svarbi įstaiga yra 
mums Lietuviams, katalikams, 
išeiviams Vienuolynas ir jojo 
Akademija/ gal nėra reikalo 
nei aiškinti. Juo svarbesnė 
įstaiga, tuo svarbesnė ir drau
gija, kurios tikslas yra remti 
tąją įstaigą. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-ja yra moterų ir 
mergaičių, praktikuojančių ka
talikių. Bet toji draugija dar 
nėra taip prasiplatinusi kaip ji 
turėtų būti. Negana dar ji tu
ri darbininkių po visas Ameri
kos kolonijas. 

Chicagoje jos lopšelis ir vei
kimo centras, bet daugelis ko
lonijų da apie tą draugiją nė 
supratimo neturi. Tat, laike A. 
R. Dr-jos Savaitės turime pra
plat int i mūsų draugiją. Turėtų 
jąja labiau užsiinteresuoti jau 
esančios- moterų draugijos, 
taip pašelpinės, kaip ir idėji
nės, kaįp va: Moterų Sąjunga, 
Vytės, t. y. mergaitės ir mote
rys, priklausančios prie jauni
mo draugijos Lietuvos Vyčių. 
Joms čia kaip tik plati dirva 
pasidarbuoti: ir pačioms tapti 
Akademijos rėmėjomis ir kitas 
prikalbinti bei parinkti aukų 
nuo Vyčių—vyrų. 

Į šią draugiją gali priklau
syti/ kiekviena praktikuojanti 
Lietuvė katalikė, įmokėjusi ne
mažiau $1.00 į metus. Ypata 
aukojusi $25.00^ skaitosi gar-

ne 
tas ir serga negavę apvaldyti 
svetimų žemių. 

Kad Lietuviai šituose kivir
čiuose laimės, nereikia nei a-
bejoti. Patys Prancūzai pata
ria Lenkams nelysti kur ne
reikia. Gi Suv. Valstijų vy
riausybė viešai skęlliia, jog 
Lenkai, norėdami vienur ir 
kitur praplėsti savo rubežius, 
remdamies apsiginimo teorija, 
ne tiktai kenkia pasaulinei 
taikai, bet it nuosaviems rėi-
kalams. 

Anglija jau senai yra prie
šinga žinomąjsfi Lenkų hege
monijai. Italija1 Jaippai. 

Pasekmėje Lenkai niekur ne
teks užuojautos ir turės apsis
toti savo etnografiniuose ru-
bežiuose, jei norės turėti svei
ką, jei jau ne dvasią, tai bent 
kūną. • \' • * 

visi gyvuojanti skyriai turėtų 
surengti po porą vakarų, pa
kviesti kalbėtojus, kalbėtojas, 
kurie paaiškintų apie mūsų 
draugiją, parinkti iš susirinku
sios publikos dovanų, taip-gi 
prikalbinti kodaugiausia narių 
į draugiją, ypatingai garbės ir 
amžinųjų narių. 

Kur dar nesiranda skyrių, 
prakilnesnės moterys bei mer
ginos, pasitarusios su eavo 
klebonais, privalėtų įsteigti 
savo kolonijoj A. R. D. skyrių. 
Konstituciją ir reikalingų in
formacijų suteiks a r tai Šv. 
Kazimiero Vienuolynas (2601 
Marąuette Rd., Chicago, UI.) 
ar draugijos pirmininkė, A. 
Nausėdienė, (917 W. 33rd S t , 
Chioago, UI.). 

Seserys Kazimierietės, kurių 
dideliu pasidarbavimu įsteigta 
jau ir^augštoji mokykla mūsų 
mergaitėms, arba Akademija, 
sulos mūsų tautos atgimime 
svarbiausią rolę. Jos tai išlai
kys ir jos tautystę ir kataliky
stę, nes joms pavesta netik čia, 
išeivijoje, auklėti jaunuomenę, 
bet jau nuvyko tos mūsų Vai-
delytės ir į Tėvynę—Lietuvą 
įkurti ten Vienuolyną. Jos dir
ba veltui—del Dievo ir Tėvy
nės. Užtat mūsų, pasauliečių, 
šventa priedermė joms paleng
vinti tą darbą ir jas remti. 

Suaugusių Lietuvių moterų 
Amerikoj yra širntais-
ttikstančių, o į Akademijos Rė
mėjų Dr-ją jų iki šiol teįsirašė 
apie 700.^Ar-gi negalėtų būti 
daug daugiau! J u k moterų iš
tisos draugijos gali į A. R. D. 
įstoti. 3avęs nenuskriausda-
mos? o Akademijai žymiai tuo-
mi pr i gelbėdamas. Tos, kurios 
dar nėra narėmis A. R D., lai 
nelaukdamos į ją įsirašo. Tas 
dvigubai duoda, kurs greitai 
duoda . . . 

Beje, laike A. R. D. Savaitės 
bus. puiki proga pasidarbuoti 
ir Akademijos alumnėins, t. y. 
toms, kurios jau baigė Akade
miją. Nors jų dar nedaug yra, 
bet turint gerų norų juk gali
ma daug gero padaryti. Iki 
šiol vis dar laukiame mūsų 
alumnių ateinančių į pagelna 
Akademijos Rėmėjoms, bet jų 
darbų dar neteko pastebėti. 
Tikimės, kad laike A. R D. 
Savaitės jos gražiai pasidar-

yra draugijos amžina narė. buos ir tuomi nors iš dalies at-
Laike'A. R. Dr-jos Savaitės mokės Akadem. šventą skolą... 

u e i n u i m p a i i c g u a u y i * m u - b ė g n a r ė ^ ^ ^ $mm_ 
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Kodėl Lenkai 
Laimėję? 

-

Pirm poros. savaičių bolše
vikų karuomenė buvo vos už 
šešių mylių nuo Varšavos. 
Kas valanda* buvo laukta to 
miesto puolimas. Tik staiga 
Prancūzai Lenkus patvarkė ir 
Lenkai atsisukę nugalėjo bol 
Ševikus. 

Pakilo klausimas, kodėl taip 

turėjo įvykti. 
Vieni sakė, jog tą pervers 

mę atlikę Prancūzai strate
g i j a i . Už Varšavos išgelbėji
me Prancūzų armijos oficie-
rams buvo teįk?ami liaurų vai
nikai. 

Kiti tvirtino, jog bolševi
kus ties Yaršava sutruškino 
nepaprastas Lenkų patrijoliz-
mas ir jų militarinis stipru
mas. 

Kitų buvo 5»akoma, jog pa-
fioje bolševikų armijoje įvykę 
suokalbiavimai su tikslu pa
kenkti bolševikų valdžiai. 

Dar kiti atrado Visą. eilę 
kitokių ^priežasčių. 

Šiandie teisingiausiai tą 
bolševikų nepavykimo pas
laptį išaiškina laikraščio The 
ClnVago Tribūne koresponden
tas, pulk. Reiily. Tas kores
pondentas f paduc-da žinic iš 
Varšavos. J is tenai ir kitur 
dokumentaliai ištyrus bolševi
kų* nepavykimo priežastį 
Korespondentas prirodo, jog 

bolševikus nugalėję nei Pran
cūzai strategistai, .nei Lenkų 
patrijotizmas. Bet tiesiog pa
čių bolševikų apsileidimas 

Sako, bolševikai, inėję Len
kijon, ne tiek rų^iuoai miiita-

riniais kausimais, kiek civiliu 
šalycs pat vaikymu. Jie buvo 
manę pristeigtais visur revo-
liucijiniais komitetais sugriau
ti Lenkų vyriausybę. Nuomo-
niavę, kad Lenkai valstiečiai ir 
darbininkai pakilsią prieš sa
vo valdžią. Bet apsiriko. 

Tuo tarpu, rašo korespon
dentas, bolševikams buvę gra
žios progos sunaikinti Lenkų 
armiją. J ie to nedarė tikėda
mies, kad armija pati pragai
štanti. 

Indorniaiisia ypač ,tas, kad 
bolševikų armija, einanti ant 
Vai Pavogs, paskui save nepa-
gamino jokių susisiekimui 
priemonių. Lenkai bėgdami 
sunaikino tiltus. Bolševikai tų 
uitų nepataisė ir •varėsi pir
myn. 

Kita svarbi priežastis tai ta, 
kad bolševikai permažai turė
jo veikiančios karuomenės. 
Buvo jos apie 100,000. Kiti ke
li šimtai tūkstančių . kareivių 
darbavosi civiliu šalies pat
varkymu. 

Todėl bolševikai ir pralai
mėjo Lenkijoje! 

pintų gauti svetaines, kalbėto
jas i r t t . Lai prieš Kalėdas mū
sų visuomenė tajp pasirodo 
duosni kad po Naujų Metų ne-
bereiktų tukstantimis mokėti 
nuošimčių už Vienuolyno sko
las. Akademijos R. turėtų iš
naudoti kiekvieną progą, kad 
kodaugiausia pritraukus jai 
rėmėjų. 

Visi A. R. D. skyriai, orui 
j " f 

atvėsus, šaukime savo susirin
kimus, tarkimėis ir rengkimės 
prie didelio darbo—prie Aka
demijos Rėmėjų Dr-jos Savmi-
tės, kurią turėtų paremti visa 
mūsų išeivija, ir kurią rėmė
jos stengsis surengti taip, kad 
ji atneštų kogražiausias pa
sekmes. 

A. R. D. narė. 

SKAITYTOJŲ BALSAI, 
w 

- -

PRANEŠIMAS "DRAUGO" 
SKAITYTOJAMS IR VI

SIEMS KRIKšč. DE
MOKRATAMS. 

\ .n 

Sekmadienyj, Rugpjūčio 29 
d. Cbicagoj Congress viešbu
tyje įvyko susirinkimas dauge
lio L. L. P . komitetų valdybų 
ir šiaip pašalinių asmenų. 

Visus juos buvo sukvietęs 
tam tikrais laiškais p. Vileišis. 
Susirinkimas prasidėjo apk 
2:45 po pietų. 

Pirmiausiai p. Vileišis nuro
dinėjo, kad 'kai-kurių partijų 
veikimas yra kenksmingas,kad 
buk net ir pačiame Ryme ir 
visoje katalikiškoje Italijoje 
katalikai nėra taip jau griež
tai atsiskyrę nuo kitų partijų, 
kaip Lietuviai katalikai. Pa
vyzdžiui, jeigu Lietuviai kata-
lįkai suorganizuoja kokią 
draugiją, tai tuoj ir užvardija 
kokio ten šventojo vardu, kad 
tuomi išskyrus kitų minčių 
žmones. Bet 'I tali joj to nėra. 
Ten, sako, katalikai savo drau
gijas užvardija Liaudies dr-ja, 
Kultūros dr-ja ir tam panašiai. 
Tokiu būdu duoda progos ir 
kitų minčių žmonėms ineiti jų 
tarpan ir skleisti gavo šviesa, 
savo mintis. 

Toliau p. Vileišis pastebėjo, 
kad kai-kurios partijos Lietu
voje yra visai neskaitlingos 
savo vienminčiais nariais ir 
visai mažą įtekmę "turi valsty
biniame darbe. I r kaipo tokia 
partija yra priversta veikti 
išvien su kitomis partijomis. 
Bet kada jų vienminčiai Ame
rikoje, su pagelba savo fondų, 
surenka ir jiems Lietuvon pa
siunčia keletą šimtų tūkstan
čių auksinų, tada tokia parti
ja Lietuvoje, gavus paramą iš 
Amerikos, tuoj atsimeta nuo 
bendrojo darbo su kitomis par
tijomis ir pradeda viską sa
vaip varyti. Tokiu būdu ken
kia Lietuvos valstybiniam ir 
ekonominiam darbui, ir abel-
nai tautos kultūrai. 

Tai-gi, p. Vileišis, matyda
mas tok] partijų ir jų įvairių 
fondų veikimą, proponuoja su
organizuoti Amerikoje vieną 
valstybinį fondą, arba tokį 
valstybinį komitetą. 

Užbaigęs savo kalbą p. Vi
leišis darė pranešimus arba 
raportus iš valstybinio darbo. 
Pirmiausia pranešė, kad pini
gų Lietuvos Misrjon už bonus 
jau suplaukė apie pusantro 
milijono dolierių ir kad jau 
pusė milijono dolierių yra pa
siųsta Lietuvon, o vienas mi
lijonas dar yra Ajnerikoje. 
Ant to p. Vileišis truputį ap
sistojo ir, gerai pagalvojęs, 
pasakė, kad jeigu valdžia bus 
ir toliaus tokia, kokia 
dabar yra, tai i r tie Tad ir išaiškinamas tas ne 

paprastas Lenkų patrijotiaanas pinigai bus pasiųsti Lie 
ir Prancūzų. 8<rat^ja»- tuvon, b*t jeigu kokiu et«tbuk 

lingu būdu visa Lietuvos val
džia virstų komunistiška, tada 
butų klausimas, a r siųsti tuos 
pinigus Lietuvon, ar ne. 

Toliaus p. Vileišis skaitė jo 
paties parašytą telegramą Lie
tuvos Steigiamajam Seimui. 
Telegrama skambėjo maž daug 
sekančiai: 

Mes, atstovai visų Chicagos 
Lietuvių organizacijų, susirln* 
kę Congress viešbutyje,, Rug
pjūčio 29 d., sveikiname laisvą 
Lietuvą su sostine Vilniumi ir 
kitomis jo dalimis, atgautomis 
nuo Lenkų ir Rusų. Taip-gi 
pranešame, kad pinigai Šau
liams, surinkti Chicagoje, bus 
tuoj pasiųsti Lietuvon per k u r 
jerą. 

Publika nuplojo rankomis. 
P. Vileišis tą plojime paskai
tė už priėmimą telegramos ir 
neleido per balsus. V 

Toliaus p. Vileišis prašė 
publikos išreikšt i nuomones 
kasliuk jo proponaviiho su
tverti naują kūną, kuris vie
nytų visas sroves vienoje va
goje. Tai-gi, vfenas, pasiprašęs 
balso, pasisakęs esąs socijali-
stas ir davė įnešimą, kad, tve
riant tokį kūną, reikia jį tver
ti iš gyvuojančių srovių, pa-^ 
reikalavus jų, .kad jos 'prisių
stų delegatus ir tokiu,būdu su
vienyti visas sroves. O kad tas 
kūnas gyvuotų, reikia jo už-
duotis ant tiek apriboti, 
kad tam veikimui nebū
tų nei viena partija arba sro
vė priešinga. Man rodos, kad 
tas įnešimas buvo protingas, 
bet p. Vileišiui nepatiko. Ne
leidęs to įnešimo per balsus 
atmetė, sakydamas, kad tai 
negalimas daiktas sutverti vie
ną kūną iš kelių gyvuojančių 
kūnų, arba srovių, ries, sako, 
kai-kuriog srovės bus nepaten
kintos to bendro kūno veiki
mu; jos atšauks savo atsto
vus ir mūsų tas bendras kū
nas pakriks. P-as Vileišis pa
reiškė, kad reikia tverti ben
drą kūną visai atskirai nuo da
bar gyvuojančių kūnų, ar sro
vių, ir tas kūnas turi būti be-
partyviškas valstybinis kūnas. 

Kitas žmogelis, pasiprašęs 
balso ir pasivadinės Chicagos 
Lietuvių Tarybos nariu, duoda 
įnešimą, kad nereikia tverti 
jokio naujo kūno. Čia, sako, 
yra jau toksai bepartyvis kū
nas, kuris senai veikia, t» y. 
Lietuvių Taryba. Tą Tarybą 
galima sustiprinti ir išplėtoti 
prie jos prisidėjus visoms sro
vėms. Jo sumanymo p. Vileišis 
neatmetė, bet pastebėjo, kad 
tai butų vien Chicagos Tary
ba, o Čia geistina, kad butų 
visos Amerikos Taryba. 

Tada ir daugiau žmonių pra
dėjo reikalauti balsų ir reik
šti įvairias nuomones, bet p. 
Vileišis pasakė, buk visi jau 
išreiškėte savo nuomones ir 
daugiaus nėra reikalo diskusi
jų varyti. Su tuo ir uMarė su
sirinkimą be jokio įnešimo, 
kad tas butų padaryta. 

Kadangi p." Vileišis nei vieno 
sumanymo, nei patarimo nelei
do per balsus, tai nėra nieko 
nutarta ir nėra žinios, ką p. 
Vileišis mano toliaus veikti ir 
kam tas susirinkimas buvo 
šauktas, kad jam nebuvo duo
tas sprendžiamas balsas. Man, 
tas primena carizmo laikus, 
kada caras' sušaukdavo ir vėl 
paleisdavo Durną be jokios 
reikšmės. 

Tai-gi, visi " D r a u g o " skai
tytojai atsargiai tėmykite toli
mesnį tautininkų liberale vei
kimų; nes jie kasa minas po 
krik. demokratų pamatais ir 
tam darbui kviečia talkon ne
tik socijalistus, bet ir pačius 
krikščionis demokratus. 

Tai-gi, bukite pilni atsargu
mo. 

Krik. Demokratas. 

Išmok Gerą Amatą. Už-
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes blmokiname 
i keletą amvai-
6lų, prityrimas 
duodamas moki-

'Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina TlSUS. 

MASTER SCHOOL 
190 K. Meto Str 

Kampas Lake 

nacties. 

<*.< 

i a . —s— ow. _ 
ake str. ant 4t*j lubų. I 

S S 

• < • • m*m • • • • » — * 

DR. CHARLES SEGAL 
ofisą po num. 

Avenue 

. 

Perkėlė savo 

4729 & 
Specialistas džiovu, moterų Ir vy
ru ilgu. 

Valandos nuo 10 Ucl 12 išryto; nuo 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:29 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

! » • • — » » 

~ _ * " P ' 

S. D. LACHAWICZ 
LIETCVYS GRABORTCS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia, 
Reikale meldžiu atsišaukti. • mano1 

darbu busite uigonėdintl. 
2214 W. 28 PI. Chicago, HL 

«eL Oanal 1199. 

• i • » — • 

r ' • • • mm mm i i m a t * * 
J.P.WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LTETUVI8 

VAL. Vakarais 1 iki • 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4500 S. Ashland Ave. Chicago, m. 
rhone Yards 1068 

9 > » * " " " • • • • * • • • • » 

» • • » • « • • » • » • . . * » » • • ! 

, » « Dr.M. 
3107 So. Morgfls Street 

K 

Valandos; — 8 Iki 11 U ryto; 
8 po pietų iki 2 vmk. Nedėlio
mis ano 6 Iki 8 vaL 

—mmm •• 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJ AŠ IR OHTRl RG A9 
Ofisas Ir Gsvenlmo vista 
S962 So. Halsted Str. 

lAnt Viršaus Unlversal State 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 

[2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 vak, 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

Telefonas Varo. &S44 

* 

Telefonas Roulevard 9199 

OR. C. KASPUTIS 
DENTI8TAS 

8831 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 8—12 A, M 

1—5; 7—8 P. II. 
! • » » » » » » » » • » » » » • • • ! a a — a e 

r n m i . ^ — — m m f ^ m J ^ m m 
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DR. S. BĮ 
METTJVIS GYT>YTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal €222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4988 
v iS555225 • I I .H-1 ^ * l —I I— '•» I— " I i - i - i — i* M l . ^ — ^ 

r 

Dr. X. L Yuška I 
1900 8. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 va 

Gyvenimas 
281 1 W . 6 S r d 9CP. 

Tel Proepejct 8406. 

muimuiuiHtHNUBMWiiiii!ittiiii*wtini»nin 

DR, G. M. GLASER 
• Praktikuoja 99 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chioago, TJB. 

SPECIJALISTAfl 
Motarlikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 8 iki 8 
da vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 Iki S 90 
Telefonas Yards 687 

• • • • » • ! 
1 ' ' =fi=S •mmmmmmmm 

A. PETRATTS S. FABIJONAIS 

A. PETTUTIS & C0t 
Mortgage Bank 

R E A I J ESTATB—INSURANCE 
BwopeaH Amerieta Bureau 

UI.« 
•11 

Pinigus, 
Laivokortes 

NOTARUUŠA* 
j 809 W. 85th Str. 
Į Telephone Bo 
jĘ » • • • • • • ,»»—•»«•>« 

Boole ±t 

Šįmet 
Moksleivių 
«tone,' Rug 
dL Beimąs 
gomis šv. 
laikė kun. 
gistuojant 
V. Damači 
kui. Pamok 
klebonas g 
navicius. 

Sesijos \ 
rapijos sv« 
dvi dieni: 
tadienyj. 

Delegatą 
rių S. V. 
kolonijų, i 
apie ^0. 

Seimo v 
Poška, p* 
Kohanskiu 
K. Bačys i 

KyeuHe 
tomą rimt 
jokių užaili 
trumpų la 
svarbių da 
tik keletą 
mų. 

1. Nuia 
kaktųves c 
mo Lietuv 

j Moksleivių 
merikoje. 
lui rengs 
prakalbas 
pagelba lit 
išleis spėt 
numerį p 
Susi vieni j " 
dingais, g 

2t Nutar 
dinamą,, v 
interesą vu 
vius moks 
jų siekįai 
nus 8usiv 
žvilgsniu, 
buotis dau 
resnių pa 
ta kreipt' 
raciją. 

3. Nutai 
tuves 50 
mūsų rašv 
kun. A. 
bus . i£ 
"Moksleiv 
lionio bij 
piešiančiai 

(^ tais. 
4. Užme 

rvšius su 
kais. 

Be to, 
dingų smi 
rių čia nei 
sime pask 
tokole. 

Valdyba 
tams išrin 
Dvasišku 
bo navicius 
k a, vįce 
• į a n s k i u t ė 

. Linkus, r; 
iždininku 
nistratoriu 
šimtą, sen 
Chicagoje 

Se 

Pastang( 
Worcester 
rengta ket 
virtadien 
"priešseimu 
teriečiai 
mų d r am 
Kalbėjo 
Čius, kun. 
A. Petrait 
kare 
*4 Moksle* 
bėjo stude 

ki V. K. Bač 
įvardis, 
trusupa 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
! > • ' X • » » • » • » • •*• - K 

MOKSLEIVIŲ SEIMAS. 

Šįmet 9-tas A. L. R.-K. 
Moksleivių Seimas įvyko Bo
stone,' Rugpjūčio 27, 28 ir 29 
d. Seimas prasidėjo iškilmin
gomis šv. mišiomis, kurias 
laikė kun. Julius Čaplikas, a-
sistuojant klerikams P. Jurui, 
V. Damašiui ir F . Strakaus-
kui. Pamokslą pasakė vietinis 
klebonas gerb. kun. K. Urbo
navičius. 

Sesijos buvo Šv. Petro pa
rapijos svetainėje. Jos tęsėsi 
dvi dieni: penktadienyj ir šeš-
tadienyj. 

I>elegatai suvažiavd iš įvai
rių S. V. miestų ir Lietuvių 
kolonijų, net ir iš Canados, 
apie 40/" 

Seimo vėdėjum buvo p. J . 
Poška, pagalbininkė p-lė A. 
Kohanskiutė. Raštininku, V. 
K. Raevs ir J . Kamaieiutė. 

fteime viskas buvo svars
toma rimtai ir nuosekliai, be 
jokių užsikarščiavimų. 1V1 to 
trumpu laikų aptarta daug 
svarbių dalykų. Čia paduosiu 
tik kelete svarbesnių nutari-

LIETUVOS ATSTOVYBĖ AMERIKOJE 

REI^flESENTATIVE OF LITHUANIA IN AMERICA 
703—15Ui ST., N. W„ WASHINGTON,'P. C. 

PAREIŠKIMAS 
APPLICATION 

• • • • • 
1 A * ' ' 
-1- A » 

I. 
Antrašas 
residing at 
prašau LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE iftdut>tt maH 

. . . . . . . . . . . 

Brightone. Sekmadienyj-gi bu
vo užbaigimas seimo. Bosto
niečiai moksleiviai statė see-
noje dviejų veiksmų dramą 
u n ; m o m 0 1 1 i A £ ! #iOT»:4„a " JTa] **™*>y apply to the REPRESENTATIVE OF THE REPUBLIC 0 ^ LITHUA-

į l j i lYtti N I A I N AMERICA to issue me a pasport for travel to Lithuania via the 
užsienio pasą keliavimui Lietuvon per šias valstijas • 
following countriea 
• • • • • , \ . . . > . . . . ' . 

sekančiais reikalais . . ; 
for the following purpose 
Su manim keliaus mano pati ir mažamečiai vaikai; jų vardai ir amžius yra. . 
I will be accompanierd by my wife and the followi»s minor childreti; thelr 
names and ages are: . 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ir sutelkiu dėlei 91 o šias žinias: 
wherefore I submit the followiny informatloh: 

z. Aš gimiau ». 
I was born at (Nurodyk valstybę, miestą, kaimą ir tt.) 

(Name country, city, village, etc.) 
dieną * . 1 8 . . . . ml ir gyvenau Lietuvoje iki 
day of and lived in Lithuania up to 
19. . . .m. Išvažiavau iš Lietuvos 19. . . .m. iš priežasties 

, I left Lithuania for the following reason 

Atvykau Amerikon 1 9 . . . . ra. Mano tėvo vardas 
I came to America My father's name is 
Jis gimė valsčiaus Lietuvoje. 
He was born at County of Lithuania 
Aš esrau -.vedęs ir turiu vaikus. Jų amžius ir vardai yra 
I am married and have children. Thjeir names and ages are: 

bėjo advokatas J. Mileris ir 
kun. Juškaitis. 

Be f o, visuose vakaruose 
buvo solų, duetų, kuriuos išpil
dė patys moksleiviai (vės) ir 
gabiausieji bei gabiausios Nau
josios Anglijos solistai, solis
tės, k. t. p-lės A. Ncrinkaitė, 
8. Motiejūnaitė, J . A. Kri-
viutė, L. Kriviutė, p. J . Mor
kūnas ir kiti. 

Žmonės į visus vakaru* Jan
kėse labai skaitlingai Neatsi
žvelgiant, kad dienos pasitai
kė labai karštos, bet per visus 
vakarus žmonių buvo pilna 
svetainė. Ypač skaitlingai at
silankė sekmadienio vakare. 

Iš visų atžvilgių 9-tas mok
sleivių seimas nusisekė gana 
puikiai. Delegatai, aplei«<kuni 
Bostoną^ išsivežė gerus įspū
džius. Gi bostoniečiams ilgai 
pasiliks atmintyje šitas moks
leivių seimas. 

šalaltls. 

Their 

8. Aš turiu nejudinamąjį turtą. (Lietuvoje) 
I own real estate (in Lithuania) 

(Amerikoje > 
(In America) 

Prisiėjus kokiam reikalui prašau duoti žinią Lietuvon šiems mano giminėms 
ir pažįstamiems: • 
In case of emergency, I request notice to be sent to my relatives or friends 
in Lithuania 

Vardai ir antrašai. (Their names and addresses are): 
1 * 

mų. S 
KENOSHA, WIS 

Su dideliu nekantrumu ke-

1. Nutarta apvaikščioti su
kaktuves dešimts metu gvvavi-
mo Lietimų Rymo Katalikų 
Moksleivių Susivienijimo A - j n o ž i e ™ " Lietuviai lankė Lie-
merikoje. Kuopos tam tiks-Į t u V ( > s Misijos, kuri turėjo eia 
lui rengs vakarus, paskaitas, į a t v y k t i Rugpjūčio 26 d., kad 
prakalbas ir tt. Redakcija, su i š J o s luP*i i š # r s t i pranešimų 
pagelba literatinės komisijos, 
išleis specijalį "Moksleivio' : 

numerį plačiai nušviečiantį 
Susivienijimą, ir kitais nau
dingais, gražiais raštais. 

2f Nutarta daryti, taip va-

apie mūsų Tėvynę ir šiandie
nine jos padėtį. Baskirtoje die
noje visi neramiai laukė vaka
ro, o. sujaukę būriais ėjo sve
tainėn. 

Prasidėjus vakaro progra-

4. Aš užsienio pasą dabar neturiu ir mano asmens darodymul prislun-
čiu sekamu* raštus (metrikus, senus pasus ir tt.) 

I do not have a passport and for Identification am sending herewith 
the following documents (Birth certificate, old passports, etc.) 

Aš esmu išsiėmęs pirmąsias Amerikos pilietybės popieras. . . » 
I have declared my intention to become a citizeh of the United States 

. . . . ' . . .192. 
(Kur ir kada). (When and where) 

sia* Atherikos pilietybės poperas arba kurie yra atkeliavę Amerikon 
dar prieš 1904 metus, Milig Lietuvos Valdžios įsakymo, privalo ant 
a*skf*o lapo paduoti p«r totuvos LllTfeVOS .VIDAUS REIKALŲ 
Mmi^fERIUI PRASYM4, jog jis nori likti Lietuvos Respublikos 
piliečiu* ir pridėti *&vo fotografijas., Toktfrtns prašymams blankai iš
duodami Lietuvos Atstovybėje, ir suH*omi dviejuose ekeeniplioriuo-
m. UŽ tokį prašymą reiki* primokėt peftM dolieriai. 

4, Ui išduodamas ptmm reikia prisiųsti 10 DOLIfiRlŲ drauge 
su pareisltimu, o Jeigu pasą reikalaujantis sulig skyriaus^ 3, priva
lo priduoti dar prašymą, tai išviso 15 dolierių. t 

6. jP&sai bus Srttšomi paeiliui, kaip gauti pareiškimai, kurie 
reikia padavinėti nemažiau kaip PER t)VI SĄVAITI LAIKO, kuo
met pasas norima gauti. 

«. Draufe* su pareiškimais reikia prisiųsti DVI FOTOGRAFIJAS 
prašytojo arba jo šeimynos. Fotografijos ant minkštos poperos, ne
didesnės kaip 3x3 colius, ant kurios tur but paties prašytojo pa
sirašyta. Ant vieno paso gali važiuot vyras, jo pati ir nepilnamečiai 
vaikai (ikiM7 mstų), o visi kiti privalo išsiiminėti atskirus pasus. 
Važiuojant Lietuvon p«r kitas valstybes, pasas reikia būtinai vizuo
ti pas atstovus ar konsulus tų valstybių. 

7. PASŲ PRATĘSIMAS. Jie gali būti pailginti šešiems mė
nesiams. Už pailginimą mokesnio neimama. 

8. Paduodamos pareiškime ŽINIOS TURI BUT TEISINGOS. 
Jos paduodamos bent vieno liudininko akyvaizdoje ir yra po prisiega 
surašomos pas by kokį notarą, kursai yra užsiregistravęs Lietuvos 
Atstovybėje arba akyvaizdoje liudininko patvirtinamos kokios nori 
iš šių Amerikos Lietuvių Laisvės Paskolos stočių, Tautos Fondo, 
Neprigulmybėa Fondo ir Lietuvos Šelpimo Fondo valdybų ir jų sky
rių ir Valstybinio Amerikos Lietuvių Fondo ar jų skyrių, kuomet 
jie bus įsisteigę. 

9. LIUDININKU prie pareiškimo surašymo negali būti asmuo, 
kursai tikisi gauti arba yra gavęs kokį atlyginimą už savo palfudi-
jimą. 

10. Sąmoningai naudojantis neteisingu pasu arba suteikęs mela-
gįngų žinių dėlei paso išgavimo BUS BAUDŽIAMAS Baudžiamai
siais Lietuvos Respublikos įstatymais arba šios šalies įstatais, žiū
rint kur bUs papildęs prasižengimą ir kur bus nusektas. 

' METUVOS ATSTOVYBĖ AMERIKOJE 

•' -

Saugok aki* rtgi j imą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
tista skaitant, siuvant ar tolyn 
žiurtnt — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
Z6 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Ak Jų. Ausų, Nosies Ir Gerklės 
L'fros gydoma specijallsto, 

W. F. MONCRUFF, M. B. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALI8TAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; S-člos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Virčui PLATT'8 aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valanrfbs: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nekėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

dinama, vajų, kad labiau už- ™i » pakilus scenos uždai*-
* ^ i • • i * 1 1 * 1 

interesavus Amerikos Lietu
vius moksleivių reikalais bej 
jų siekiais ir labiau sustipri
nus Susivienijimą finansiniu 
žvilgsniu. Čia ir-*ri turės dar-

gai, pasirodė gėlių bukietas, 
ant kurio aukso raidėmis ma
tėsi išrašytas parašas: Laj gy
vuoja Lietuvos fliisija." 

Vakaro vedėjas, p. J . T r a k -
buotis daugiausia kuopos. Ge- šelis, išėjęs prakalba į skait-
resnių pasekmių dėlei, nutar
ta kreipties pagelbos į Fede
racijų. ' 

3. Nutarta paminėti sukak
tuves 50 metų nuo gimimo 
mūsų rašytojo socijologo a. a. 
kun. A. Kaupo. Tam tikslui 
bus išleistas padidintas 

lingu publikų, pažyniėdamas,. 
kad p.* J . Vileišis kokių ten 
kliūčių dėlei aplenkė Kenosha. 
ir savo vieton atsiuntė p-lę Jo-
kubaitę, kaipo Misijos narę, ir 
pašalinį asmenį, p. V. Stulpi
nų, iš Chicagos. 

Jam- pabaigus kalbėti, L. 

PAREIŠKIMAS. 
• 

5. Aš, žemiau pasirašęs, niekuo nevaržomas ir nieko neslėpdamas, aky-
vaizdoj žemiau pasirašiusių liudininkų gryna sąžine iškilmingai pareiškiu, (o 
jeigu pas Public Notarą, tai prisiekiu), jog aš nesmiu Lietuvos išsižadėjęs ir 
kaipo teisėtas Lietuvos Respublikos pilietis prisižadu visur ir visados giati 
jos teisėtus reikalus ir būti jos teisingu ir ištikimu piliečiu. Pridėdamas prie 
šio pareiškimo fotografijas yra mano asmens fotografiją, kaipo lygiai ir pa
dėti ant jų parašai, (ženklai, jeigu nemoka rašyti), yra mano tikri parašai 
Ir visos čion mano paduotos žinios yra teisingos. 

AFFIDAVIT 
5. I, the undersigned, not being in any way restrieted nor concealing 

anything, fully conscious thereof, solemly declare, (if before a Notary Pub
lic, swear), ik the presence of the witness hereunto subseribing, that I have 
not renounced my allegience to Lithuania and as a rightful citizen of the 
Repubiic of Lithuanial hereby promise to defend her just rights at all places 
and times and to be her faithful and loyal eitizeit. The photographs accom-
panying this application are photographs of myself and the signature (mark, 
if unable to write) thereon are my own and all of the Information herewlth 
submitted by me is true. 

. . \ 
I*rašyt< i o parašas 
Applican.'s Signature 

Sworn to and subseribed before me at this. . . .day of. . 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 *tr., New York, 

• 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliško* ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewTlting, pirkiybos tei
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, .pilietyetės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo f ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo • 
Iki 10 vai. 

3106 So. Halsted Bt , Cbicag^. 
— • T—r 

6. 

(SEAL) 

19, 

NOTARY PUBLIC . x 

My commision explres 1 9 . . . . 

LIUDININKO PATVIRTINIMAS. 
AFFIDAVIT OF THE WITNESS. 

7. Čionai pasirašiusį prašytoja aš ypatiškai pažįstu metų ir tei
singumą visų paduodamų žinių" ant kiek tat man yra žinoma aš kaipo liudi
ninkas patvirtino. 

7. I have been persotially aeąuainted with the applicant herein for 
years and I hereby certify to the truth of all the statements herein 

made by him so far as they are known to me. » 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI 

PAGELBINLNKAI 
Del Įc?neralio fabriko darbo 

Pastovios vietos. 
AIJBAUGH DOVER CO. 

2100 Marshall Blvd. 

i fHiiiiHHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiHiiiiiiHiMiBmiiiiTWHtfwniwttmffniimiiMiiiiiwi 
B 

MOTERYS i 
MERGINOS 

VYRAI 
VAIKAI 

i 

' 

Liudininko parašas' (AVitnesses Signatare) 
8worn to and subseribed before me at this day of I I . . 

(SEAL) NOTARY PtTBLIC) 
My commission expires 1 9 . . . . 

Po pareiškimais pasirašo Atstovybėje užsiregistravęs Public Notaras ar
ba kuri nurodymuose išvardinta Lietuvių jstaiga prfdeda tokj paliudijimą.. 

The affidavit mušt be made before a Notary Public registered with,the 
Representative of Lithuania or else the follovving mušt be made before one 
of the Lithuanian organizations named in the instructions. 

y PALIUDIJIMAS. 
" Moksleivio': numeris su ve- Vyčių choras sudainavo Ame 
lionio bijografija ir kitais*nu-
piešianeiais jojo gyvenimą raš-

i tais. 
4. Užuiegsti kuoartimiansius 

rvšius su Lietuvos ateitinin-
kais. 

Be to, nutarta daug nau
dingų smulkesnių dalykų, ku
rių eia neminėsiu. Juos maty
sime paskelbtame seimo pro
tokole. 

Valdyba sekantiems me
tams išrinkta is šių, asmenų: 
Dvasišku vadovu kun. K. Ur
bonavičius, pirmininku J. Poš
ka, vice-pirmininkė *V. Ko
hanskiutė, redaktoriumi A. 
Linkus, raštininku P. Česnulis, 

rikos ir Lietuvos imnus. 
Po to išėjo kalbėti p-lė Jo-

kubaitė. Jos kalba buvo jautri, 
įspūdinga, žadinanti kiekvie
ną prie Tėvynės meilės. Apgai
lestavo, kad kenoshiečlai liko 
p. Vileišio suvilti, bet, sakė, ji 
stengsis užimti jo vietą ir api
pasakoti dalykų stovį Lietu 
voje. 

Pertraukoje buvo dainų ir 
pardavinėta Liet. L. P. bonai. 

Paskui kalbėjo p . V. Stulpi
nas. Jo kalba buvo nenuosekli. 
P-as Stulpinas^ matyt, yra 
karštas Tėvynės mylėtojas, bet 
neturi kalbėtojo gabumų. 

Antru atveju kalbėdama p-lė iždininku V. K. Baeys,> admi 
nistratoriumi J. J. šlikas. De- LJ<*ubaitė apgailestavo tuos, 

a nutarta laikyti ^ a t r i e V™ u ž š a l S Tėvynės mei-simtų seim 
Chicagoje. 

Seimo vakarai. 

Pastangomis Bostono ir 
\Vorcesterio kuopų, buvo į-
rengta keturi vakarai. Ket
virtadienyje Rugp. 26' d., buvp 
^riešseiminis vakaras. Worces-
teriečiai vaidino penkių veiks
mų dramą "Nar imantas ." 
Kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius, kun. J . Čaplikas ir kun. 
A. Petraitis. Penktadienio va-

, kare bostoniečiai vaidino 
"Moksleivės Pagunda." Kal
bėjo studentas J. Poška, mok. 

& V. K. Bačys ir mok^ P. Daug-
žvardis. Sekmadienyje buvo 

lėje ir kurie kenkia Lietuvos 
paskolai. 

Publikos buvo pilna svetainė 
ir visa ramiai užsilaikė. Bonų 
parduota už 500 dol. 

Valio kenoskiečiai. Nežiūrė
kime Tėvynės laisvės priešų: 
jie suklups, o mes laimėsime. 

P. Pavilionis. 

i * , 

. . . . . . . . . 

9. Siuomi (pilnas įstaigros vardas . 
9. The 

liudija, jog pajjavęs sf pareiškimą p. . . . 
hereby certifies that 
akyvaizdoje lšttkimyteės verto liudininko p ' 
who makes this application in the presence of 
teisingai yra suteikęs visas žinias, ką savo parašais tr antapauda patvirtiname, 
a credible person, has truthfully Mubmitted the foregoing information and 
confirms the šame by affixing hereunto our signatares and seal. 
(SEAL) • • • • • * 

Prilipdykite I čionai 
savo paveikslą ir 

ant jo pasirašykite. 

Attach your signed 
phbtograph here. 

Pirmininkas (Pfesident) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • « • • • • • • • * 

Sekretorius (Secretary) 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS PASTABOS 
OFFICE RECORD 

Pasas išduotas po No 
Passport issued under No. 
Blanko No 
Blank No. 
Pasų regestro No 
I'assport registry No. 
Prašymas gautas . 1 9 £ . . . . 
Application received 
Pasas iidtiotas 192 
Passport issued 
Mokestis už pasą % priimta, 
Fee of $ for passport received 

Issued by 

AKT PAKDAVIMO. 
Parsiduoda automobilius "Stude 

baker" už mažą prekę, 15 metų ma
dos. Atsišaukite: 
2217 W. 2Srd £>lace, Oiicago, m . 

I 

TIKRAI GERA PROGA 
Trumpu laiku turiu išvažiuoti J 

Lietuvą su Federalės Agentūrą Ben
drovės reikalais, ir iš tos priežasties 
esmu priverstas parduoti savo krau
tuvę, kuri susideda iš [vairių saldai
nių, cigarų, lengvų gėrimų, biterių Ir 
vaistų. Kartu parsiduoda visi namų 
rakandai ir automobilius. Biznis yra 
latfai gerai tarpe lietuvių HkHrbtąs ir 
vieta visiems žinoma, o biznis nefla 
geras įplaukas. Parduodu labai-Iabai 
pigiai. Nepraleisk šios progos, ateik 
tr ištirk viską ant vietos. 

JONAS KASTĖNAS, 
663 W. 18th Street, Chicago, 111. 

Del iengvaus fabriko darbo, su prityrimu prie 
1 * \ 

ASSEMBLINO , 
DRILL P R E S E R I Ų 

' . 

— — — — 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmaa ir visokius bhmiua. Pas 
mus galima*-gauti visokių pasirinki
mų. 

PUNCH P R E S E R I Ų 
IAND SCREW MAŠINŲ 

Švarus lengvas fabriko darbas. Geriausios darbo sąly
gos. Pastovus darbas. Gera mokestis. Atsišaukite pas 

Ęmploymeiit Dept. 

KELLOGG SWTTCHBOARD & SUPPLY CO. 
1066 West Adams Street • i 

z' E 
tftmmimtiiiiiNiimii 

#Mi gHunanu1 tikrai 
l.ii'timskus pa.sportuK J 
keletą, dienų. Jei dar 
pa.sporto iu^urit tai ra-
šyki| tuojau- i»a> mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAK0RC1UI 
AGENTŪRA 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS A OO. 

SI 14 8. Halsted st., Ohicajro, 111. 
• i • m I I i r • . ! • • • • 

L. 0 . D. DR-TtS , PO GLOBA 
SV. CECILIJOS. 

I 

North Sidėjje (Chicagoje) 
adresai: 

Patėmijimai 
Remarks • • • • • 

Amžius 
Agre 
Augštis 
Hėight 

• 
ATYDŽIAI SUTEIKITE SEKAMAS ŽINIAS: 
Furnish carefully th.e follovving injformation: 

Kakta '. Bendra iftžiura / . . . 
Forehead Complexion 

. pd col. Nosis Užsiėmimas •. .̂ 
Ft. In. Nose v Occupation . 

Svarumas sv. Burna 

DANZIGO KOMISIJONIE 
RIUS IŠKELIAVO PARY

ŽIUN. 

Parynug, Rūgs. 6. — Sir Re-
ginald To^er, augstasts talki
ninkų komisijouierius Dana-
ge, iš tenai iškeliavo Paryžiun, 

trumpa programa ir jokiai Į anot Havas depeaos. 
-

Ypatingi ženklai 
Distinctive marks 

VVeight los. Mouth 
Akių spalva $. Plaukų s p a l v a . . . . . . . . 
Color of eyes , Color of hair 
Mano V>asą prašau išsiųsti šiuo antrašu 
I ^eąuest that my passport b© sent to the following address , 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . » • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NURODYMAI KAfP G A U t l UŽSIENIO PASAS. 
Lietuvos piliečiai, norintieji gauti pasą sugrįžimui Lietuvon ar 

kur kitur Važiuoti, privalo paduoti "Lietuvos Atstovybei pareiškimą 
ir suteikti jai žinių sulig pridedamosios čion pareiškimo formos: 

1. Pareiškimai TUR BUT* IŠRAŠOMI TAISYKLINGAI Lie-
vių kalba ant rašomos mašinėlės arba raštu aiškiai švariai, rašto 
netaisant ir isbraukinėjant. 

2. VARDAS IR PAVARDĖ turi būti išrašomi pilnai be su* 
trumpinimų, pav. ne J. J. Antonaitis, bet Jonas Jurgis Antonaitis 
ir tt. Patariama pavardę ralyti, kaip Lietuvoje vartojama ir jos 
anglišką transkripciją pridėti tik kabėse, pavyzdžiui, Jonas Kami-
nauskas (Kamin). 

S. PASAI IŠDUODAMI TIKTAI LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIEČIAMS. Viai Amerikos Lietuviai, kurie yra jau i&riėihę fntJaą-

Pirm. — B. Trečiokas, 
Vice-pirm. — A. Baškis, 
Prot. rast. — V. Mereckis, 1732 J 

N. Girard St„ 
Fin. rast. — A. Rauskiniutė, 
Kontr. rast. — E. Muroskitė, 
Ižd. — Zuz. Brunza, 
Ižd. globėjai — K. Kišonaitė ir 

V. Mickevičiūtė, 
Maršalkos — A. Gerdžiunas ir 

S. Skregzdė. 
Susirinkimai bųva kas pirmą 

antradienį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare Šv. Mykolo A?k. pa
rapijos . svetainėje, 1644' Waban-
sia Ave. 

PIRKITE LIETUVOS VAI. 
STYBM B0W9. 

International BsT.au Inc. 
© E I T . &-S. 

136 East 42-nd Street . 
W. L. KAIRYS, Vedėjas. 

New Y ^ i , N. Y. 
—=-. 
Jei norit gauti pasportą, jei norit puriai nuvažiuoti Uetuvon ant di-
džiansių ekspresinių laivu. Jei norit pigiau nusiusti pinigus Iaetnto*' 
ir kad jie bntų aplaikvti f 4 savaite^.' tai tttojaus neatidėHodanti 
kre4i>kitėh pas ma.s! ftiintai l ietuviu važiuoja kas 9avaite per mus. 

U, S, MAIL STEAMSHIP CDMPANY, me. 
g. & "St fSCUEHANNA" 

K N<MV Yorko tiesiai i 

BREMEN ir DANZIG 
9 22 Diena Rugsėjo 

Kambarėliai i Bremen nuo $176 iki $200 į Banzig $225. 
Trečia kliasą į Bremen $125 įDanzig $135. 

Karės Taxai $5 
IT. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAUBtSINIl^ & OO. 
Generalc Vakarine Agentūrą 100 North La Salle Street, Chicago, DL 

*» 

MUh i • • • 

liiifintiiiiiifiiiiiiiMiiiiiriiinfimminniiiiiiiiiiiMtiiimiimtntifitmMmiiiitiiiiMiitiiiiit IIIIIIIII»MIMMIIIIIIIIIMIIIIIHMMIHI«^ 

| KORONA SSŠ VYNAS | 
Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas del vidurių. Ypač geras Iron To

nikas, del Pala ir kraujo nusilpnėjimo. Gauk buteli šiandien. Visose vaistinėse. 
Arba rašyk. 

I B0LESLAW R. K0ZL0WSKI LABORATORIES 4755 So. Loomis St. Ckkago, IIL 
riiiiiiijiiiifinniitmiinniinmiiiiiiiirmnniimiiiniiifiiiiminiiiiiHiiuiitiiiiinifiiiitiitiiiiiiH 

• 

r' 
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DRAUGAS TWią#wis, Rūgs. 8 1920 m. Ti>^ią#wiB, Rūgs- 8 ' 

f IMIIfHIIIIIII Kili! • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ' * 
Sis puikiausias bazaras bus 

Ketverge, Rugsejo-Sept. 9 d., 7:30 vai. vakare Į 
ir trauksis šiomis Rugsėjo dienomis: 12, 16,19, 23, 26 ir 30 

Oi 

D 
1 

Šv. KRYŽIAUS PARAPIJOS ant Town of Lake 
PRIE 46 tos ir S Q. WOOD OATVIŲ 

jiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniumu 
/ 

Kveėiami visi kuoskaitlingiausiai atsilankyti. Atsilankę nesigailės—pamatys daug visokių įvairybių. 

• • • • » • » • tmtmįtmm » • • ! » » » » » » » » » ! • » » • ! •S 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, Rugsėjis 8 d., 
ŠV. MARIJOS UŽGIMIMAS. 

Ketvirtadienis, Rugsėjo 9 d., 
x frorgonas. Omeras. 

/ ROSELAND, ILL. 

NUSIPIRKO INDĄ SVAIGA 
LAMS DIRBTI. 

Suareštuotas, ir pahuosuotas 
po $2,500 paranka. 

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa 
9 Rugsėjo rengia vakarą *u 
gražiu programų, Visų Šventų 
parapijos svetainėje. Be to, 

f bus naujų narių pagerbimas 
ir priėmimas delegatų gryžu-
sių iš 8-to Vyčių Seimo. Kuo
pa -kviečia visus atsilankyti. 

I Korespondentas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI).. 

IŠ NORTH SIDE. 

Joseph Kaminski, 8335 South 
Shore drive, nusipirko penkių 
galionų indą dirbti degtine. 
In<Je pasidarė reikalingo mai
šymo ir padėjo parūgti, kad 
butu daugiau "k iek 'o . " 

Kuomet ana diena Kaminski 
dūdelėmis pradėjo varyti.svai
galu^, staiga prohibieijos a-
gentai užklupo jo namus. 

Ne tik konfiskavo tą jo in
dą su visu "š tofu," bet dar 
patį suareštavo už dirbimą 
svaigalų. 

Vargšas ligi teismo paliuo-
suotas padėjus $2,500 paran
kos. 

TANANEVICZIAUS SKOLI
NINKAMS. 

NEBUS MOKYKLOSE PRI 
VERSTINO MILITARINIO 

LAVINIMO. 

Chieagos viešųjįj mokyklų 
viršininkas Morteson paskelbė, 
jog šįmet. panaikintas priver
stinas militarinis lavinimas 
augštesnėse mokyklose. 

IEŠKOMAS GALVAŽUDIS. 

ll 

i 

1 

1 

Mrs. A. Belanger, 11848 La-
fayette ave., vakar išryto lau
kė savo vyro pareinant iš dar
bo. Du vyresniu vaikeliu iš
lydėjo mokyklon, kitu du pa
siliko namie. 

Kiek palaukus atėjo polic-
monas ir moteriškei pranešė, 
jog jos vyras atrastas gatvėje 
negyvas — automobiliaus su
važinėtas. 
• Policija ieško galvažudžio 

automobilisto. Bet tai juk Ieš
kojimas vėjo laukuose. 

Central Trust Company of 
Illinois praneša, kad daugelis 
Jono Tananevicziaus skolinin
kų neatėjo atsiimti čekio, iš-
mokeseio antrą paskutinę da
lį jo skolos, būtent 5,8%. Drau 
ge pranešama, kad Trustee'so 
raštinė perkelta-į 21 N. La Ša
lie str. 3rd Floor. Skolininkai 
kviečiami lluogreįeiausia atsi
imti jiems priklausančius pini 
gus. 

CHICAGOJE BUVO HAR 
DING. 

Vakar per Chicago pravažia 
vo ir ei a keletą* valandų už
truko senatorius Ilarding. J is 
yra republikonų partijos kan
didatas į šalies prezidentus. 

GAUNA VĖJO APSKRIČIO 
LIGONINĖS VALDININKAI. 

h' 
II 

* 

i 

NEPASAKO, KUR JINAI 
PADĖJO PINIGUS. t 

* 

Rugpjūčio 23 d. ties Ohio ir 
Clark gat. policija rado begu
lintį susirgusį Carl Lobert, 66 
metų. 

J is buvo paimtas ir pasiųs
tas į apskričio ligoninę. Tenai 
ligones gydytojai atsisakė ser
gantį priimti. Pranešė, jog Lo-
bert esąs sveikas. 

Tad sergantis paimtas poli
cijos nuovadon, kur policijinis 
gydytojas jį prižiūrėjęs. 

Rugpjūčio 25 sergantis bu
vo priimtas ligoninėn. Bet ant 
-rytojaus jis tenai mirė. 

Pradėta tardymai susekti 
priežastį, kodėl Lombert nebu
vo priimtas ligoninėn, kuomet 
jį pristatė policija. 

Policija atvirai už tai kalti
na ligoninės gydytojus. 

Tarp kitų katalikiškų^ drau
gijų Nortli Sidėje yra Rožan-
cavofl Moterų bei Panų drau
gija. 

Jau 16 m. kaip ji gyvuoja, 
kurios tikslas yra: puošti al
torius įvairiose šventėse. Prie 
jos priklauso prakilniausios 
moterys bei merginos. 

Nors dr-jos iždas ir menlyas, 
be t parapijos, labdarybės rei
kalams yra aukojus gan žy
mias sumas. J i taip-gi yra pir
kus "Draugo*' B-vės šėrų pa
laikymui katalikiškos spaudos. 

Sekmiadienyj, Rugpj. 29 d. 
įvyko mėnesinis susirinkimas, 
kurin tečiau nesusiėjo visos 
priklausančios prie dr-jo« na
rės. Tarp kitų dalykų nutarta, 
kad kiekviena narė paaukotų 
ką nors parapijos baząrui. 

Pereito meto bazare šita dr-
ja stovėjo trečioje vietoje. 
Šiuosmet; kaip girdėjau, pie
nuoja atsistoti pirmoje vietoje. 

Ęeikia pažymėti, kad nare* 
šitos draugijos daugiausia už
siima rankų darbais: mezgimu 
ir siuvinėjimu. 

Tat yra vilties, kad ir šiuos-
met nemažai tų gražių dalykų 
pateks parapijos bazaran. Tat 
eikime bazaran. Paremkime 
parapiją. Laimėti daiktai daug 
vertesni, negu krautuvėje bu
tų pirkti. 

Neužmirškime atlankyti Ro-
žancavos draugijos budelę. 

Kūmute. 

Prie to bus išduotas raportas 
iš Liet. Vyčių seimo. 

Skaitlingai dalyvaukime. 
Pranas J. Paliulis, Rast. 

VAKARINĖS MOKYKLOS 
1920-21 M. 

LIETUVOS VYČIŲ DOMEI. 

; Miss Margaret MeCarthy dir
bo kaipo knygvedė firmoje 
Moses, Rasentbel & Kennedy. 
Nesenai jinai buvo išvažiavus 
atostogosna. Ja i išvažiavus 
firmos knygose atrasta neaiš
kumų. 

Imta tyrinėti ir susekta, kad 
knygvedė nusukusi firmai a* 
pie $7,000. 

Suareštuota sugryžus jai po 
atostogų. Pašaukta teisman. 

• Nepasisakė, kur jinai padėjo 
firmos pinigus. Byla atidėta 

t ligi Rūgs. 17. Paliuosuota po 
$15,000 paranka. 

GENERALIS PROKURORAS 
KALTINA MAJORĄ. 

\ 

Illinois valstijos generalis 
prokuroras Brundage paskelbė 
laišką į Chifcagos piliečius bal
suotojus. Tuo laišku prokuro
ras už pabrangimą mokesčių, 
taigi i r už pabrangimą pragy
venimo, kaltina miesto majo
rą Thompsoną. 

Tai paprastoji prieš rinki
mus politika. 

Seredoj, Rugsėjo 8 d., 7:30 
vai. vakare, McKinley Park 
svet. (39-tOg ir Western gat
vių) įvyks L. Vyčių 36 kp. 
svarbus susirinkimas, kuriame 
atstovas p. Ig. Sakalauskas iš
duos raportą iš Seimo. Be to 
susirinkime dalyvaus, kaipo 
svečiai, kun. Vilimas, kun. Pa
kalnis ir kitų kuopų nariai. 

Po susirinkimo bus progra
ma, susidedanti iš kalbų, dai
nų ir tt. Paskui žaidimai ir 
šokiai prie puikios muzikos. 

Be to, susirinkime dalyvaus 
atvykęs iš Clevelando įžymus 
kupletistas, kuris su "balalai
k a " atliks nemaža juokų. 

L. V. 36 kp. pirm. 

IŠ TOWN OF LAKE L 

PAŠAUTAS LIETUVIS. 

- Apskričio ligoninėje mirštąs 
pašautas lietuvis Frank Ra-
kauskis, pasimetęs su savo 
anoterimi. Jį pašovęs John 
Bebaski. Tikroji priežastis ne-
iinoma. 

PAKVIETIMAS. 

Gerbiamuosius Ingaliotinius, 
kurie išrinkti Mass-meetinguo 
se, protestavusiuose prieš Len
kų įsibriovimą Lietuvon, kvie
čiami susirinkti šiandie, ty. tre 
čiadienyje, Rugsėjo 8, 7:30 va
kare, į šv. Jurgio parapijos 
svetainę, 32 pi. ir Auburn ave. 

Šiuomi pranešu visoms 
draugijos šv. Pranciškos mote
rų ir mergaičių narėms, kad 
mūsų draugija turės savo bu
delę laike bazaro, kuris* prasi
dėjo Rugsėjo 5 d., sv. Kry
žiaus bažnytinėje svetainėje 
ir tęsis per visą šitą mėnesį. 
Todėl pageidaujama, kad kiek
viena narė, priklausanti prie 
draugijos, atneštų į savo bu
delę kokių nors daiktų. 

M. Mikšaitė, rąšt. 

IŠ NORTH SIDE. 

Liet. Vyčių 5-tos kp. reguliaria 
susirinkimas įvyks, šiandie vakare, 
t. y. Rugsėjo 8, 1920. 

Turime daug svarbių reikalų, 
kurios turėsime aptarti. 

North Side. 
% - / 

Franklin (Elem. ir For.)— 
226 W. l'oethe St. 

Senn (High, Tech., Ekim. ir 
For.)—5900 N. Glenwood Ave. 

Lane (High ir Tech. tiktai) 
—1225.Sedgwick St. 

Waller (High, Elem. ir 
For.)—2007 Orchard St. 

» 

Northwest Side. 
• 

Burr (Elem. ir For.)—1621 
Wabansia ave. 

Goethe (Elem. ir For.)— 
2236 N. Rookwell St. 

Stowe (Elem. ir For.)—3444 
Wabansia Ave. 

Washington (Elem. I r For.) 
—1000 Grand Ave. * 

Wells (Elem. ir For.)—936 
N. Ashland Ave. 

Tuley (Elem., For. ir Com
mercial)—4313 N. Claremont 
Ave. 

Schurz (High, Tech., Elem. 
ir For.)—3601 Mihvaukee Ave. 

West Side. 
Jackson (Elem. ir For.)— 

820 So. Sholto St. 
Cregier (Elem. ir For.)— 

1820 Yeaton St. 
Komensky (Elem. ir For.)— 

1923 So. ThroopSt. 
Lawson (Elem. ir For.)— 

1256 So. Homan Ave. 
Burns (Elem. i r For.)—2524 

So. Central Park Ave. 
Hammond (Elem.nr For.)— 

2819 W. 21st PI. 
Medill (High, Elem. ir For.)* 

—1326 W. 14th PI. 
Austin (High, TechT, Elem. 

ir For.)—5417 Fulton St. 
Crane (High ir Tech. tiktai) 

—2246 W. Van Buren St. 
Harrison (High ir Tech. tik

tai)—2850 24th St. Blvd. 

South Side. 

Holden (Elem. ir For.)— 
3055 So. Loomis St. 

Seward (Elem. ir For.)— 
4600 So. Hermitage Ave. 

Phillips (High, Elem. ir 
For.)—244 E. 39th St. 

Englewood (High, Elem. ir 
For.)-—6220 Stewart Ave. 

Tilden (High, Tech., Elem. 
ir For.)—645 W. 47th PI. 

Bowen (High, Tech., Elem. 
ir For.)—8860 Manistee Ave. 

Fenger (High, Elem. ir 
For.)— 50 E. 115thSt. 

In the " L o o p " (Commercial 
Evening School)—218 So. Wa-
bash Ave. / 

Peter A. Mortenson, 
•Superįntendent of School s. 

Paaiškinimas. Šitame surašė 
elem.—reiškia pradinės mo
kyklos kursą; for.—anglų kal
bos svetimtaučiams, high— 
augštosios mokyklos kursą, 
tecli.—amatų; commercial— 
pirklybos. : 

Pasirinkęs sau tinkamą ša
ką, žiūrėk, kokioje mokykloje 
ta šaka išguldoma vakarais. 
J i yra tik tenai, kur šakos var
das kabėse padėtas prie mo
kyklos vardo. 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera užganedi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

Važiuokit j Lietuvą 
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu. 

»s$&$&dd6«$$$$<*$e$£$$$0cs«j 

Dr. P. P. ZALLYS 
rk Dentistaj 

10801 So. Mlchlgan, Avenue 
• • • < • • • . m. 

TALAHDOlt | M • T U M . 

—^~ 
Tel. Pullman S42 ir S180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 

1O9O0 Michigan Ave. lioselande 
Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 

v6:30 iki 8:30 vak. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

l ie tuvis Gydytojau ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

161« W. 47 Str. Tel. Boul. 190 
Valandos: 1 iki S po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 9914 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki pi et. 

» Tel. McKinley 999 * 
• •••mmmmmmmmmmmmm • • • • « 91 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

I 
r 
I 
I n 

Sai 

* 29 South La Salle Street « 
Kambarį* 994 . | 

TeL Central 9999 f 

• Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
TeL Vardą 4991 ( 

•••••••••••••i 

• 

: 

I 
! 

TeL DroTsr 7949 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DElfTISTAJ* 

Valandos: suo • ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakarą 

4TU SO. ASHLAND AVEMVM 
art i 47-tos Gatvėe 

«=; 

Reeid. 1199 Independenoe Blvd. 
Telefonas Vaa Buren 994 

DR. A. A. ROTH, 
ardytojas 9* 

Spesljallstas Moterišką. VyrUką 
Valką ir visą chronišką Ilgą 

VALANDAS: 10—11 ryto S—S pc 
pietą 7—9 vak. VedėUomai 10—19 d 
Oflaas: 9964 So. Halsted 8k, Chlcagc 

Telefonas Drovi 
t t f M t t s s s s f t M s t t t a t t s t t 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininhafl. 
J. W. Patckevich, nutaidmų raš

tininkas. 
J. Daukšys-^finansų raitininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai i—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskasf. F. 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Jeigu nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių 
parvažiuoti į Lietuva, tai važiuok kartu su Federaiės 
Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriamyisi keliai Jr visi 
kelionės apsiėjimai yra gerai žinoma i r jisai parveš 
saugiai ir laimingai į pat Lietuvą visus kurie prieš 
laiką su juom susitars važiuoti. Jonas Kastėnas, mūsų 
atstovas, is mūsų ofiso išvažiuoja į Lietuvą užimti mū
sų naujai atidaromo ofiso vedėjo vietą Kaune, per 
kurį ofisą bus greitai priduoti visoki siuntiniai iš A-
merlkos žmenėms Lietuvoje, kaipv tai daiktai i r pi
nigai ir kitoki reikalai, taippat parupinimas pasportų 
ir laivakorčių" važiuojantiems į Ameriką. Mūsų atsto
vas Jonas Kastėnas išvažiuos iŠ Chieagos stačiai į 
Lietuvą šio mėnesio 28 dieną (Sep. 28). Jeigu rengiesi 
važiuoti į Lietuvą, arba jeigu nori greitai pasiųsti savo' 
giminėms pinigų, arba atlikti bile kokius Lietuvoje^ rei
kalus, neko nelaukdamas tuojau kreipkis į mūsų ofi
są. Mes parupinam pasportus, laivakortes, taksų po
pierius, išduodam draftus ant Lietuvos ir Vokietijos 
bankų, ir siunčiam pinigus Lietuvon pastoms ir tele-
gramais. _ 

! 

Nim 

't 

«̂ (WANY 
' 

666 W. 18th Street, Cjbicago, m. 
P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos šio 

mėnesio, ant mūsų linijų, parduodam laivakortes ant 
laivų ir gelžkelio tikietus iš Chieagos per Cahadą stačiai 
l Liepojų. l 

VIENU LAIVU TIESIAI Į 

LIEPOJU 
Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog i£ Amerikos į 

Liepojų be jokiu kliūčių. 
Parūpiname PASPORTUS i r Lietuvos pilietybės 

POPIERIAS į labai trumpa laiką., 
Parduodame laivakortes ant visu linijų. 
Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die

nos kurso. * 
« 

Parduodame Draftus i r čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už mūsų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkimės pas 

ZOLPirBĄRCUS 
4547 So. Hermitage Ave. Chicago, 111. 

Tel. Yards 145 
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| PRANEŠIMAS VISUOMENEI i) I 
= Šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad Šiomis 
S dienosis atsidarė JTew Yorke nauja Lietuviu Perštiuntimo Agentū

ra, po vardu Litliuanian Marinė Forvtarding C5o., kurios tikslas 
yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pag-elbos savo 

I jpiminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgromų daig-
tų, pinigų ir t t 

_ Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gVl tnformacijis moi- E 
£ džiame kreipptles ant šio adreso: ' £ 
E LITHLANIAN MARINE FORWARDlNG OO., 
£ 20S West SSrd Str., ^ Kew York CUty. = 1 
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LENE 

Bet ki 

Var 
išilgai 
arsėja, 
Šimų, 
kauna; 
proviz 

Len 
kad L 
bolšev 
8ako, 
kinti, 
šininki 

Lenl 
žiaiių, 
ro koi 
savo a 
bėti L 
iš liet 

Bet 
nio iš 
tenkin 
marka 
tatė U 
perėję 
kam t 

Bolše 

Kon 
žinota, 
dos 
tvirtii 
mas 
grumo 

. somyb 
lomi 
mušti 
dinasi, 
t i Lie 

-6e 
jog >< 
pleffiut 
ridorii 
susisi< 
Prusij 

Iš 
vienas 
karan 
a beini < 
prekyl 

JUGOJ 

Ryn 
ta žiu 
spren< 
Nes g 
tą šal 
užtart 

Suli 
ruome 
užpuol 
Elbash 
Jugosl 
tekdan 
kasvai 
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