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S. Valstijos siundą PIGIAI DARBININKAI AP-j
MOKAMI WA8HING 

tONE.

PRANCUZAI NEPATEK
kinti amerika

kariuomene EuroiKmi^^Y jj ( B(rarijos, kml I
tenai eregvrvogif JuozaĮm. re
zignavo ir tveriama- nnujn 
ministerių kabinetas. |Biri|Mlė. ^dži,

PBAĮTEtAMA, KAD BERTE- Į'J 
RIA NUŽUDYTAS. • I .-Js,

■"‘••rn.r.ų Ir 
■nšavąa j) amerikoniškas

lakūnas. vyno <
; ’ I , Viimai

Marta, Tex., ntgjv 36.— Mn-1 valdžiai 
joms Jame* P. Yanrey, ameri- 'mokama 
kūniško* lmu»ntinč» <-k-|silici- na.ieri* *■ 
jo* Meksikoj* komendantas j 
vakar per telefoną Įmrii' ,
Assoeiatcd IVess'ai. jog |dėši- Įmiall 
kas Renteria tikrai nušauta* 
ekspedieijoa pradžioje. Jį nu- )>eĮ. „H.(, 
šovę* nmerikoniška* lakūnu* 
iš lak-tytuvo. ilėsikns nužudę- nr>M 
ta* tie* ('arrisozo Springs už 
40 mviių ,artuose nuo Cande- 
laria.

Rentrria buvo mek-ikomi 
Įdėšikų gaujos vaitas kuri* 
laivo Įiagrulię* du amerikoaiš- . 
kn lakūne ir buvo išreikalavę* Lą* 
už juodu papirkimo. įp,.

Amerikoniško* raitarijo* ko- verstinai

Da pulku primatai siučiim 
Silezijen

kareivių siuntimas pa 
KENKS TAUTŲ IĄJV* 

GOS REIKALAMS.

Vokietija, rugp. 26. 
i-tąjain ir AO-tųjam S. Val

stijų pėstininkų pulkam. kat-| 
ric šiandie stovi Suv. Valstijo
se. įsakyta iškeliauti Silezijon

Abudu pulku atkeliaus tie
siog j CoHeuz. kur be* visa- 
kuom aprūpintu ir išraugtu 
pirm keliavimo skersai Vokie
tijos.

ČSouai manoma, jog alxnlti 
puiku CaHrune išbus apie mė
nesį laike pirm pasiuntimo Ki-

kcslel mes turėjome atšaukti 
savo karimuiM-nę iš Meksikos? 
Juk Meksikoj stovis—tai mu
su nnosarieji reikalai.”

Pakenkiama tautą aų jungai.
Sav. Valstijų senate šiandie 

smarki kova vedama tautų su
jungus reikalais. Ir jei ta ži
nia apie šaukimų kariuomenės 
E*in>]M>n l»ti« teisinga, reikš 
tautų sąjungai Įiragaištį. Xes 
tuomet amatas tikrai posi-

Taip sako repuHikoaai se
na toriaL

Jie pažymi. kml tai butų 
kuaaiškiaaniaa pavyadis. ką 
tai reikštų Rov. Valstijom* 
prigulėti prie tautų sąjoago*. 
Tas reikštų, kad j kiekvienų 
Europos pareikalavimą Sav.

Augštoji Silezija paverta 
l>lebe*citui. ty. taiko- koufe- 

Parytins. rug|i. M—Talki- ■'•j4" l-‘**» g? vento-
niekai senai taiko* konfenmei- j®** ap*ispvfrti. kur jie nori 
joje buvo pienavę jmriųrti aa- įprigufedi: ar prie \okietijo-, 

- - • s. arUukijea.«• kartuonMvma Augštojau 
buijuu pravesti reikalingą 
tvarką, ypač kasyklų ap*kri- 
tyj. kur lenkai *u vokiečiais 
riejasi už teritorijas. Buvo sa
koma. knd iki vieną pulkų Iš
siusiančios Prancūzija. Angli
ja ir Suv. Valstijų*.

Suv. Valstijų atstovai taikos 
konferencijoje praneši'- vyriau
siąja! talkininkų tnrjlmi. kad 
imsiuntimas kariuomem'-s Sile
zijos pinniausia turi būt auto
rizuotas AVashingtone.

Tuo tarpu šiandie AVndiing- 
tune yra žinoma, jog annistiei- 
joje visai neminima Silezija, 
tuip|mt Suv. Valstijos dar »<■- 
ra ratifikavusio* taikos sutar
tie*.

Anot žinovų, kuomet Suv. 
Voleli jo- ratifikuos taikos su
tartį, tuomet automatiniai |w- 
siinis ant savęs priderinę 
tvarkyti atskeltas mai vokie
čių teritorijas, y|iač kur 
tarta pravesti |ilel>iseitų.

Sensacija Molinėje.

Waihington. rugp. 26. 
pnkėlė didelę sensacijų žiuin, 
kml dviem S. V. pulkam įsaky
ta iškeliauti Silezijon.

Žinia kol kn, oficijaliai ne- 
|>nt\irtintn. Itailgelis seniitoriii 
sako, knd tas neteiayliė.

\ iena- kongreso atstovas 
>ie tų taip atsilie|a*:
“Tai ncintikėtinas daiktas, 

visų šalie- kampų ateina 
reiknlnvium. knd kuoveikimi*

Kaip vokiečiai. taip trakai 
tuo |del>e*eitu nepatenkinti. 
Virai ir kiti savina-i ta* teri
torija*. nelaukdami pačių gy
vintoji; nusprendimo.

Taiku* konferencija neva 
ĮiersĮiėjo lenku*. kad tie ta- 
laikei nesibriautų Silrzijon. 
kur prie* juo* nerimauja vo
kiečiai. Bet, turbūt. liūtai per 
»|M-jiiiui> Imvo tik taip sau. jei 
lenkai nepaklausė ir įsiveržė.

Tad šiandie tone teritorijo
se prieš lenkus (inkilo vokie
čiai. 1 Atikams darosi ankšta. 
Juos ajisaugoti tad ir siunčia
ma talkininkų kariuomenė.

Vladivostokas, nigp. 26.—Si-
U-rijo- valdžios (Kolčako) kn- 

Iriuomcnė, kuri vi-u frontu 
Į traukia-! mm galingosios lx>|. 

<‘in ševikų kariuomenės, Įmsirinko 
'naują ir ĮMiskutinę salt kari-* 
'linijų, kurioje mano sustoti ir 
pn>kutiniu kartu susiremti su 
ntplų-tančinis liolicvikai*.

Kari- linija driekiifi išilgai 
iiįh'*s I-hitu kuri eina skersai 

jTran-ils-rijo* geležinkelio, u 
Il7**t mylių vakaruose nuo Itin

Sukilimai Archangelske 
Pranešama iš Maskvos

BUS ATŽAŪ

vyrai

n<

!•••

I II-II l-.l

Talkininkai apgalvoja, kokino 
bodą ^pridirbti n Rusiją.

vy •
I

rugp. 36.—Ka- 
. Baker vakar 

karės «M< pri-
i kareiviauti 

Lemos

Ai zlijn 
tauto"

Tariamasi, kaa padaryti 
su rtuaii.

Paryžiui, ragp. ‘-U - Kai 
kurie (imneruii laikraščiai |Jn- 
šiai pamini nfiie ta. ka- šinn- 

Veikia

V. senatu padaugins ne 
sutikimų.

vikai iš Maskvos bevieliu te- kariaujančių prieš bolševiku*, 
legrafu ofa-ijaliai skelbia, jog Kuomet ten neliks talkiuiu- 
Arrhangriskc naujai sumobili- ■ kų. tuomet šalį užplų* bailu* 

priešbolšvvikiška ka- vikai ir įvyks negirdėtos ž»*

GERAI PASIPELNYS ŽMO 
GELIS

llll.lIlMb*
K i* tiuli. U. I j< i

ocai .« •«!>

41 metu*, pir- u' «H«vnk<mai neturėtų 
nma $5*10. gi ' lT"te»njo*. Rumunijos

ligi ♦l.tittl ir ki,V «<bų reikalu*.

ii-

Imehare*-
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)

Daugelis darbininku gauna 
mažiau >90 per mėnesį.

VashinglM. ragp. 36. — 
liaučiau kušį- ZI.tNRI dnriiinin- 
kų. -am Imnv ledi-ralė- ir imi- die S. V alstijų semite

' ‘žiu loiumlŪM ma. 1‘raneuzai išreiškia nv|m- 
lari mažiau kaip siteakinimą. knd senata- vei

Tallrininkai negali pagelbėti 
rusams šiaurinėj Rusijoj

liumno- gręžta namo iš kleksi-
• grytaną aatruk- 
lietu* ir vėtra. O 
oa' pasieniai* ne 

persiristi per įvairia* 
kalvas, brūzgynu*, 

kartai* dar ir per pelkynus ir 
uepmeituiiiins virtas.

Paryžių, liepos 26.—Talki
ninkų politika Rusijos reika
lais *u|duta m-sutikimais ir ne- 
|Kivykiuuii*. liet kadangi m*se- 
nni nuversta Isdševikų valdžia 
l’ngarijoje. t nikiui tikni išiuiujo 
pradėjo galvoti, kaip |>a*ek 
mingiau sutvarkius Musiji). 
Musiją sutvarkyti, reiškia, su
griauti ten Istlševikų valdžių ir 
Įiastatyti ant kojų rusus naci- 
jonalislus. su kuriais Imlų ga
lima lengvinu susikalls'-ti talki
ninkams.

Yra (vairių sumanymų

Andai Imvo pranešta, kad 
rumunų armija |m-irengu*i 
pereiti U|«; Ihiieslr su tikslu, 
kad susijuugti su geni tolo Ib- 
iiikino kariiioinene pietinėj Ku 
sijoj.

Paskui pratusia, kml itkrat 
m; armijos vada- l'ellura |U* 
siuntę- s|***ijn!ius atstovu- 
Idivhnre-tnn. Tie įgalioti tat 
tie* -u ruimui tis reikale Ibi 
muilijo- paireiito- Ikraiuai.

Admirolo I 
Sils-rijoje vi
nilo Istlševikų

kia prieš taikos sutartį, kuri 
klerkų, l.tzsi -te. Euni|*>s diplomntam- laimi 
ipi-č-ių. Daugino brangiai atsiėjusi.
inkų dirt m Įtini ■ Iš pranciizų -|mn>l«*> tono 
mente. ‘galima išvesti viena* ilnikta-:
i motiTvi. kuri bml jei Amerika mėgina -u- 
jjn 48-ti nu*tni.ifc”,*'eikti Įmdarytą taiko- su
metu* $729. Tn tartį, tad tuo Įmlim ji nt*i*a- 

mrtu*. gell*'-ii EiiroĮmi šiame kvi
ntetą kh-rkui. '* momente. Gi jei taip.

JEI TIKĖTI BOLŽEVIKAMS glnm-. iš tru prj-iei- |ai-itrae- 
—BLOGAI ARCHAN- ‘kti ir kitų talkininkų karino- 

GELSKE. menė- būriam-.
_______ j Tuo lan>u pm’-iam Arvhau- 

Kolėaka* krauitou iš Omsko, gel-ke ir tau*- kari- fronte yra 
_______ |U|iie CŠUNKl ni-ų. kaip karei- 

Londenaa, tucp. 36. Itolše vių. tnip civilių, knriavusių ir

Mobšla, AK, rugp. 26. — 
Mie-trtio Stjtlejiben- senas gy
ventoja* pa nava darže išvers
tu vėjo medžiu atrado blesi. 
nę. kurioje buvo keli tukrtan- 
čiai auksinių pinigų U 1755 
metų.

zuota 
riiioiiH-ne pakilusi.

Sakoma, jog nii«—te ir uoste 
-ukilėliai išskleidę raudona- 
vėliavas.

Dar fiažymima. kml sukilė
lių vadai suimami ir tuojau-

Pačiam karė* fronte šiauri
nėj Rusijoj. anot bolševikų, 
angiai į hsli'rviku* šaudą hom- 
botnis su nuodijančiomis dujo
mis.

Kitame pranešime bolševi
kai liažymi, kad Kolėako vai-

ruokta. Kiti gi dar priimam* 
rekrutavimo <di*uo*e.

Srkrrtorius Baker nieko ne. 
*ako apie visišką ami-rikoaiš- 
Itos kariuomenė* atšaukiii.ų i- 
Silierijus.

ma leisti Iihii- tautoms pinĮili- 
sli savo ruliežiu* Rusijos lesu- 
mis.

Kiek žiisitiui. kaip adminda* 
Kiilčnkns, taip ir gen. Denikin 
šiandie prieš Isdseviku* ka
riauja įlaugiausia su tuo tik- 

i siu. kad ntstatydiiiti Itu-iji; 
liuvusiuiise jo- ruls-žiuosą. Tai
gi jiislu ni-iMirės sutikti pri|m 
žinti nepriklausomyl*-- kaip 
I kvailini, taip Palmltijos tau- 

, toms.
Jau šinislie admirolas Kol-

| kdtr ,ine* I ti.mnkus. Estai ••
1 gi Įursekmingni raikia.

PraaatriĮoę žr Augti jos

Tarja* Prancūzija- ir Angli
jo.* gęvisija iimaismiii skirtu
mai Musijo- reikale. Abidvi ša 
Ii mylėtų matyti, kad Ukrainai 
ir Pnlmltijii* tauto* jiagvlhėlų 
sugriauti ru-ų Imlševikų val
džią. Bet Prancūzija laimi yra 
priešinga, knd įsi liol«cvil;ų su
griovimo |Hi|iaziuti neprikišu 
sonryls.* I krninai ir Palmliij— .'-..hf al-i-rku k-; nors -prę-ti 
.autom*. , kndir iiĮiie Is-nkijo* nrlm Su<»

Prancūzija:, lygini kaip ir mįj,,* rui* žiu*. Gi tokią Lietu
vą ji* įniko m-alskiriama ILisi 
jus dalimi.

| Tnrjie Įmėių rusų uneijorali- 
'Mų šiandie nėra sutikimo, kaip 
(•■Ii leisti lenkaiiis ĮiriiĮilė-li sa 

į vo ruls-žiiis.

Kctur.ov priemonė* įveikti 
bolševiku*.

Bolševiku- įvilkti yra kitu 
|it»‘ pFHHlMMieM;

I. juo«

Stiprinti pnn,»i'ii daliar 
v«'ikiiMM*in» rti-ij im«*ij«»iiali»ti)

|»itttft!*i!i*!i* • r*;
krdu- Kiiiiiiifnjo*. Stititiiij<*n ir

nišų nai-ijeiialistiiiii-. nori-i 
atstatydinti oenolam; Ku 
su visomis j<>s buvu.-iumis pr>>- 
vinrijomis. išėuiu* Suomiją i» 
I -vilkijų. Gi '.nglijn stovi už t j. 
kud toms iltimis pript.žmti 
i*epriklnu->' vis..

i'rum-uzij.'i bijo-i ve ko: Sa
ko, kad jei buvusioji Musija į 
bu- -u-knld'ia j dali-, tuiam-t 
tos įlaly- v« ini pateksiančio- 
Vokietijų- inlakmi. Sako, tilo 
mot vokieti i nebusią -liuku' 
užtraukti -avo iiitokiin- nni 
I kriiiuo- ii l’aliallijo- vi<-Jpn 
Ii jų.

Anglija ' ra k ><«kio-
t.ė*.

tom- 

Zllltl

dęnės ir -kenlęm-.

Reikalauja lairvanorių.
Taikos konferencija kol-kas 

nieko tokio nrautarė. kaa ffe- 
darvti tuo svarbia reikalu, hš 
kino budo apsaugoti tau 
nuo liolšrrikų.

Arrliangel-ko Imate 
kariuomenes vadas reikalaąjg 
nors 4jūOO laisvanorių U 
kiuinkų šalių. Gal iš 
kareivių tarpo ir atsiras 
katrie

atsiras laisvanorių?

Neturima nrfkalit
| Taiko* konferencijoje buvo 
'įsikelta- klau-imas, ar nebotą 

Paryžių, rugp. 56.—Taiko-įgalima iš Arvliangelake Hb 
konfirrnrijojr pakilo visai j kraustyti rusų. prioMagą ’ 
naujas klausimas. Anglija nu- šėrikams. Tečtaus atstovui 
sfintnlė iš Archangelsko fnm- žymėjo, jog ta* negalima 
to atšaukti savo kariuomenę, daryti. Tani tikslui trukata 
To- karinotm-nė- dalys jau iš- .reikalingų laivų ir. abelnal 
traukiamo*. I'a-ilraukii- an-(imant, jėgų.

PREZIDENTAS TAIKO
LEŽINKELIECIŪS

Wa.«hington, rugp. 36. 
zidenta- VVil-oim- vakar 
feravo -u !<*• griežinkriiti 

-i-tnigų darbininkų nt-tovų. 
I*rrxidvntn- darbininkam- iki 
-iulė 4 o-tilus dauginti valan
doje ir ĮHi-kelI*'- du atsiliepi
mu— į visumiam,* ir j Įmčius 
geležinkelių įrtaigų darbiniu 
kus Ikaršapių darbininkus).

A t - i I i*-| >i imi*■ prezidrtlllt * 
Įuuiiškinit. knd pragyvenimo
—

VisųĮiirnui talkininkai iioįmi- 
*ių savo armijų Ku-ijon. 
Tni|ąu<t nepramabuiui. kml tų 
Įtminrytų ir Japonija.

Talkininkai, kiek galint, 
retus K*>h‘nk:i ir Iti nlkinų. I!el 
lalaii idn>jojnnuia kml In-lit 
m įveiktų IsdšeVlkus.

Kimiuiiijni ir Suomijai, 
galinu* ir Paimli i jo- tmil 

[enl prisieis rifam- tinvij 
Iftaiii- pagvlls-ti prieš

GE- tirangenyl*- y|am |iaeina 
(to. kad šalyje -umažinta pro- 
įdukrija. Gi pn-tamji m-padi- 

l*re- diiuniia, m- taiko- sutartis il- 
kon gai iie|Kitvirtiiuima.

freziilelitas t<«lel. jin-itaręs 
-u geležinkelių admini-tracija, 
padidinu geležinkelių dariii- 

Iįlinkam* užmokestį tik tokią, 
dėl kurios neturėtų progos ki
tų dariai šukų darbininkai rei- 
knlnuti didesniu -nu užmokes
čio.

VLADIVOSTOKAS BOLŠE 
VIKĮI RANKOSE?

Loi donas, i nsrp. 2ii. Ilol. 
ševikai Is-iieliu telegrafu pra- 
m--n, l.ud \ Indivo-toką n|i*u* 
|«e sukilėliai (Isdševikai j.
Mjestn- pilna- ]ial*ėgė|ių. J 
krnšėius atplaukę japonų 
ri- laivai.

Paryžiun
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ATSAKYMAI

Steponaičiui. Rock

CHICAGO. ILL.

Ctiriihiih, ranMfo 19 .U 
Woree«keryje tryi aei-
m*j. Blaivininkų, baibiuinkų 
ir Kunigo Sujungi)*,

mn kvtvizki. nrexaim» 

DRAUGAS”

Knnpn' raMvbn tn rnH padn J 
ryti tuojau* kaip lik |uuiiat«>|

VARGONININKAI I9VA 
ŽIAVO

Maigailėkite nei tele 
mataiagiai reikalauja 

mų* tėvynė* nrpri 
lybė taptų prijažiuta.

i. Alga 1 padėjėjai.... 1M00
1 Alga 2 padėjėjai.... 130.00
4. HrpcSonu.....................3Xi.0(i
5. Raštinė* išlaidom*,

kraaoe ir tt............IūUjUU

'jo kun. .1. .lakinti*. 

Kunigų Sujungtu Beini

Tautos Pamatas. į

l’.medėlyj. ntgpj. 23 d. be 
veik vi»i (Tn<*ago* vargoni 
pinkui išvažiavo Dctroitan. 
Mieli.. kur 2t> ir 27 dienotai* i 
vyk \m<riki>- Vargonininkų 
S iin;i«. l akanti* lui* surengti 
k<>n*"iiai: viena* Imžiiy.inie. 
kita* Įiusnulinis. Programuoji 
■inlyvan* p-nio* Januiaaskie 
ii" ir Pocienė, pugarsėjti'io-1 
rvli>tce, muzika* ir Bethoveno 
kon»ervatorijo» vedėję*, pi 
Poctti* tr Inu

Lbudjudz" paeuekuuo.

Gerbiama Rėdyetė:

Aittouii pririuiičtam Jum* prn- 
Hbšiiiių nuo A menko* Lietuvių 
Tarybų Ekzrkutyvio Komite
to, No. 9821. ir kopijas dviejų 
laiškų tiktai kų gantų ii I'ary- 
žiaos-

Mulonekite patalpiuti praue- 
Sime taip veikiai kaip ^atit. 

Su pagarba.

i Am»rikov Lietuvių Ekzc 
kutyvnn Komitetui, 

ji.; h'ifti-entli Si.. N. \V„
Vashington. l>. <*.
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f MttVlUJI, HMM. Iltarpaliaa padainavo duetų. 
________ llhHmaavn L Ktodriute. Dui

flkf SpieGahlj yni didžia*-1 naro ūkininkė, turinti puikų 
P - tea katerių uMainkų kolonija, hataų. peuia klalikaitiem'-. Pa*- 

Bar jaa randam apie ASO lietu- kai punia Pocienė sudainavo 
vių ūkininkų. Tik šįmet vasarų Teletų įlatnų. Poną* Sarpalitu 
nupirkę lietuviai 47 ukca i* an- dar dainavo lietuviškai ir įna
gių farmerių. I liškai. P-aa S. Šimkų* paenkė

Hmteriliėa mieotaka. yra' prakalhų. Kalbėjo ir Dr. K. 
graŽ*, švara*; guli vidudyj Drui-gi-li*.
derlingų, gražių laukų. į kurį Itaigiantii * programoj, |»-iiin' 
eueina iš vi*ų purių aknn-ni-, l*ori< nė nudainavo Lietuvo* 
■tai |dt lai Per 25 mytia* ap- likimų. Vi*a puNika atidaioju-! 
tatai /te did>lė_lietimų aki- <tj gygia dainavo. Laume ir dc- 
ritahų tažtetja. keattvM yra kžemadjoa publikų žavėjo aatn 
btai Baraa nkininkama targo'grafaum. 
■rieetas de| pardavoi.n visokių1 
produktų. Yra tauku*, iiaaiiy 
4fau haallt 'i, teatrai, aki* i. 
prašai ritau, taimerių 
SUtarės irti

Aioa kolonijos lietuviai ūki
ninkai turi net 4 draugijas, iš 
karių yra viena katalikUka, ki
tas 3 tautiško) tai pinreiviš- 
bna. Paskiausiai *uritvėni*ioji 
draugija, vardu lietuvių Vki 
■nkų draugija, prie karins 
priguli darbėėiauricji ir pvo- 
^eeyviikieji lietuviai ukuiin-

■e aždainky*tta ir apsaugoji
mo ūkininkų laike ligų* ir ne 
laimės, dėl imlsikymu uup 
■Hainkų ir jų jaunuonn-m .- 
žtažmyatea. Uatarių Cktasdtų 
Aaagija pasitari j aavo ruu-

1 y. ntaiaandaaia liataviam*

L agmtaK tarte
dria aavo amatas weW«tau

X.šfkrimal ūkų per šių dtaagijų.
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Rugpjūčio 10 <1.. 1!»! !• nu dr- 
ja buvo *nrengu* didelį pikni
kų, kuria buvo netoli nuo Kruti. 
villė* miesto, ant Koiiih! taki- 
ežero kranto, kuria buvo |« 
puošta* Ameriko* ir l*eluvo* 
vėliavomis. i’ikniknn priririn- 
ta Lietuvių ūkininkų apie 10UL' 
įmonių: vieni suvažiavo auto- 
mobiliai*. kiti vežimai*. kiti 
raiti ant arklių atjojo. |*pu 
dingą buvo matyti tokių dau
gybę Ameriko* lietuvių ūkiniu 
kų. euairinknsių vienos vieton. 
Tiekas buvo Imop-iUdausiai 
prirengta. Buvo beun* it ur- 
keatra. Bena. grajiim lauke, o 
orkestrą šoki n* pavilijobe. lė
to buvo išpiidy ta* ilgio prog
rama*. *u»iilcdanti« iš dninų, 
dekli-macijų. puikaUnj, lenkty
nių, tase-tall ir kitokių Kurilų. 
Buvo nemažai atsilnnkituių 
.rečių iš lutų uu< »lų. kurių 
tarpe buvo p-uia 0 l'oiicni. 
K Surpahua S. kinkų*, Dr. 
K. Draugelis Minėtieji ti* :a. 
dažys a'o pikniko programa N. 
Aimkm akranponnnjant pijami, 
buvo sudainuotu Intai daug 
dainų. Programų vedė A. Kiv- 
iii*. I‘inuu>n*ia pnia Pocienė 
lOdaumvo Ausetik--* kiautą. ku 
ri buvo įVėanlrtii i..dainuoti 
lmtuviMrų damų.-I Kiedsmkar 
padekiemavn eilee, taipgi T-

”■ -,-nviią nžtatg-1«tnn p 
.A. Kiedia Sviete \i*u* lietu 
irtai ūkininką* j vienyta. •*“*»■ 
iika tam tatai ažganėdiata ir 
dėkinga L. V. D. už tokį pikni- 
ta-

Turtai lietuviai ūkininkai 
Amerikoje <lar nėra turėj. to
kio 
ka

2601 W. Marauette Roacį
ANT PAKDAVINO.

•D< |Mir«U« !»»»••: Ūlai K'

l*aratdte«ioU madlima B.im« atit d« i 
ju !■»**vioittir •< r..kalteli* l>rauiit«. 
Virta rolttoi. t»n~ Itetit., 
kaina |*MMl.t- -.aut*' |» • tei.lft nk*- 

J.4an taųMl.
Iki: U. i: Ml_ ltMa««u».
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<ikMin ir jM|MxliitKv |riki»i*
Artoju vaiku.

BOCKFOBD, ILL.

Prinetauu.

Dr I. E MAKARAS 
f iUMte j...lo..o. n < :ue>rr*>

.:■! u i:ni *o)*i
i lai »i* * :» ir. i- » .r t—1. 

T’taiDt.a* lUmht«r<! MM.
U«4 . • 4 >•* A * *4 M

Tn«.S l>w l-ltb *•!.
U ———™—--------■■■—<

k

! v..

t

I0SEPH C. VVO'.ON
Lutuvis Advokatas

M». t. V -MII: *T.ll*ST 
VtluPJi T’i tt’t»«t.»uMt •* 
.**»** ?*•> w s: •» nrwi
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Tinkamiausia Mokykla Lietuvaitėms
Apart High School ir Dailės bus žlmc-t mokinama Buainess Courae

Mokslo metas prasidės Rugsėjo 2 d., 1919 m.
IM platnaiitj žinoj kr^i|>kitr* l-r* l/.lįau l'oatarat...

■■■■■■MmmmNmiiMaaNmmMMtNNUumauaaaNiuluiMuutunmiumuMMnummmaMMuaMMnMmam)

I 
I V. W. RUTKAUSKAS
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Dr. J. Bn-lukia. luu.o pu eigų*-agi ta toliai imta prakalbų, nu
buvo informaoti uiumj eimiida' įnešdami riaų praeitį ir nu- 
ii|Me taqitautinj pragn-i-ų ir rodydami <lelko l.i<-tuva e*anti 
*t«Aį Lietuvo* m-prikluit*<.i: y žuvo*. Ir liepo* Ii .1, ji.- np 
t*-* kliiu*in»> ir apie veikimų vaikštinėją kai|*> jmlvirtiniinę 
alaejų lary-bų ir jų l*il-:'u.i .j« Lenkų unijo* *u Lietuva.
**" ^T-***?*** **•“•*•'* ~',l’j Žmonių dal/vavo labai nu- 
p*. Uitam. MM^mtada* nu.. fch vtaųadaviina*

l <Lų 1M19 m.

i'rieža*ti* MuųM-ndaviii.u tai 
yru, kad Ameriko* Lietuvių 
Taryta auvo jateėdyje birželė) 
3--4 <L K919 ui-, išrink.) naują 
valdyta >r nauju* uariu* į l'il- 
dotnųjį Komitetų. Dr. .1. Iliri- 
akia tavu išrinkta* vyriumiu 
••aamaatarium Matavę* Lmm-

I

oyHa Margų. MipųiiMjant. ka i 
iių vietų tari užimti nuo lieju* 
1 4, IMS ul Pa*ni Mana rinki
mai Dr. J. Bietati. aeinrina j 
PiMoamjo Keaiiteta amine.

Nauja* Infoniia.-')<.* lliun- 
vedėja* dar in-rn išrinkta*. 
Aliiejų Tarybų l'ildotuuji) K<* 
miteto eueiriukiiiM- nųc|>.u>'i<) 
S ir 7 d, 1«9 au vaJdrime rin 

eki« buvo paniurto* taamlaiki. 
niu vedėju Iiifonnacijo* Itin. 
r». Vienok, jo reikalai *'i l.i»- 
tuvoi Laievė* Margai* ettriša jį 
ant tiek, kad iki šiol jinai šių 
jam |ta*durtų vietų užimt* ne. 
galėjo.

Ateityje, iiil'ori.in.'ij... ii pro. 
pngatnlo* durta \nwt-iko 
*l«iudojc Imi* nilieknu«i i 
IVaehiugtoiio. Tani tikrini aini 
ju Tnrylnj l*il<l“nui*i* Koi-tiii- 
t:i* ntital*nv» |..i> i , .Jan 
gian kaip «i.tkM.t>l ;...i iii.'iu 
eio. Taip greit kaip *i imiari 
nuu Imi* ata jų Tni«bų užgir- 
ta*,—darbininkai lai- ,-a kit:i 
ir įlarta* prn-i-l)' -.

M..1.1:.i-
Tarybų iriforniucijo* Biuru*, 

ti We*t 4*th St-. Ne»- York 
Cit), vedama* p. Ceri 1*. By- 
oi r'o, au tikahi (upažinimo p*r 
ungliUcų apandų Aiueritaa ri- 
*uotnen« au Lietuva ir jo* rei
kalavimai* bei tioMomai*,— 
ln|*> ofieijultai uziiuiyta* rug- 
pju>-io 16 iL, 191!> m., pagal .ti 
tikimų abi. jij Tarybų.

Nvarbinu.ui priežastį* užda
rymo šios įstaigų* tai »loku pi- 
ui^ų iiaai tikrini

Gtlufinat liknda'ini* žu> 
t>U*o ir tureaguuat pilno r» 
pono a pi* nuveiktu* darbo, 
ntnn* apie .ienų nu-a-^i Lai j 
ke Itkvidneijo* penjodo ganto, 
žinių*, knblegrnino- ir lt., bu* j 
dar kaip ]>apra»tai ibiuulinė 1 
t..« atiierik')<»šk.i' *|«<tdni. lin ■

miiM

i ra Infont i>.n

u •K KLOTOS.
LKMKŲ DAMAI

214* lenkų Mešpitlaviuui- 
įgri*v ligi gyva kaulo. Y|atin-' 
gai žydui nuMUtatę prie* b-n- i 
ku*. Iziikų tauk-mai |ier iš-1 
kiliue*: “Niecta iyje ltataui’*i 
(Tegyvauja lauki ja) neįtarė 
jokio i~|vi<ttta. Viri jautė, kad 
tai aiiiHD-tauiu. ’ italauėių |>a-' 
.tam*. '

Tokių kimn<ių tavo ir kl- 
tuo* apiiakiniaųa inierteliuo*.

“I jetuv*,’’ Kauna*.

Iir naudinga* veikimą*. Papu-1 
eakrijo tai|*gi ir ajiie tokiu*, 
kurie įlaugiau nt|iiiia*i *avi-| 
kiM-ne. negu iiati'lingni- din | 
Imi*. ItagiiH) kataliku- pux .. 
lokiu* žinom-* ir iie*iduoli *u-, 

, vadaloti. lUigrlaina* kaili.- 
I gerti. Dr. Itulkau*ka», kaip IHt 
I ra* tėvy nainiu. |erota* |iaauk->- 
,jo Ltl ilolierių Iji-tUVua Kalbi.
Kryžiui.

Aukų tame vakare L. K. K. 
eurinkta *d dnl. limta* induliu, 
liet ir ne*l ritėti na. ne* r.mueil. 
prakalUoua nedaug ‘.eruairili-

imuaManraumonamumainuinmii)

ERNEST WEINER
DRV OOODS

1SN V. 4Ttk kaaap Wood St

tMtMMMBO koMTlOkirie gsukar .
VlsNrll MMor'jvfož. voikata* «*rata 1

•3

U

Ungpjnėio l!i<|. ltnv<> pr.iknl- 
l«» I* lt. Kryžiau* reikalui*. 
Kalbėjo gerk kum F. H. Sera
fimui. Savu kaliu aurudė ’ūmd. 
Kryžiau* nau<ių. kokią jisai 
Mrteikia žmonijai ir rastinu vi- 
►n* patilpti L. liand. Ktyzimi- 
lėmėjai*.

Antru* knll. j.i Dr. Kulka i* 
ku*. NunaK- kokio* pu*ė, A 

1 i<-rik«* lietiniui turėtų Įnik* 
jie*.kur yni lik.a tauto- i!.-

Aukotojų vantai bu* |uu.ar- 
ainti vėliau.

I'imema aukotojam* tame 
vaka-.v L U. K. ri-ne-jt; aky- 
riau* valdyta širdingai >1 koja.

8. 3.

F. f. MADCHUUS ■

Attanar ak Ur 
ZU* JS—*

CMKAOO. nunoia 
on-1 »nTim1'aimwJiiX7 

tomm*. v*.* aaaa
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AllAmericanExposition
VISATINE AMERIKOS PARODA
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Dr. G. M. GLASER
rraktlkuojA 21 tu* ta,

OMMto ai M tat. MttTKBM M
Krr«ė 12-ea M..

rriY'ioi .i*ta*
Notėnų

m*** t-tv 
vKItfO VALAJClMiji. Nuu > 
tfcl 14. Bmo 12 iki 2 |m> p «t. i 

iki • Valaodai iškaro.
Ned> Itatuta bim > iki 1 r»*. 
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Giedraičiai (kilniau- guh.) 
Kirpo* ti d. <>i.*lrui> iiu>.>- bu 
vo didžiau-i.i iškilmė; l< nkų 
karinoin.-n- prijungė idetuvų 
prie la-nkijo*. .Inu iš imk-to 
jie jankė luiiit'-lėiuiiu- pa- i 
daryli ir iškabinti h-nktj tau- 
line- irUa'a ’liulu'jni m<> 
džiazo*. vrUa'Ti »uui.ii l.-nvo 
gauti, bet luti nor» dainų pi a 
tunto i*kor' 
Buvo krriplun 
klelmtio kilti, 
šventi-* triukitnų prave*ti 
tažnvėin. Tik jnui prieitai

lenkų 'olii»ve1*> 
•ne viettnir 
įbrinako t>>-

<»

v
t

r

•h

\ i-.->lit|ė
(Allg.t iki I I 
|ttl*l*.-ku*i |* - 
tukini-'-.

ilieiuiiH
Ai. n< i*)iiui:
be.

Tiktla* to
limuiai* ii l..< i uuMavi'u imtųsi, i.nd Snvienvto, 
yni tikrui jųju | i*ii inkb>u l-->'i- it 1 ud jui n-t io‘ 
ni ly gti* nr j»- I Jų -zitm- •

I- pilu--, ėm ginui.ių 
to* |Hiiu>lii- .1 noi i *ii-i 

i šių* *u nl.-iii, - .
l*i<t<*l<.. , uju

Im-ktiip An-. it unitui 
dalyvauti. D« 
ne. dTano 
KRA1TAF

<> ita* tllH).')'kiwi 
Ul"h : i pandą.

J u.

T

imu ;>i d. Kiiitp 
... Il||. In
iu-kitini vii

liil/.iii 11*114 i 
•mv<i pii /■

UIIUUIM- X|*IU

I itai pri-iib tutm- dm-

jiarudo. 'tu. kad suartinu* ateiviu* >u čia gi- 
Vatai jo» 
ukė*ai

Dr. S. iiaikeU 
GVmTtUAS IK C HIIll KGA« 

IT 13 ta. Ą -4*Luitai A s r.
FtaHf l*9vtrr HtJ 

<•> rro «af»
4I4T W i< t 
fh *oe Clrrea

IU*S44»4m t| t Jkus u M
l*hoa« l*r<*apen t
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Dr.M. I Strikol’is
LiETUViS 

•aVl»t:<U( tu « llllll KUM 
tė.«) M. 4«th M < »U' afiM. III.

. I ■ J •4t
5«»(n*j Mvlr-f ISO

riilgimit laukiui). 
Ii iirtini.--niii- »»•

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T. <> . M i -r *1«< 

<.^ |m> tfm»ki v* i lo v*
SP5 Sctalh Ui- <rrw Ikmak-taM 
batu} •• U *atWr«

•J
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parodyti Aim-rikolliškunių.
vii vienmlui yra kvotimui 

Suvienytų VubtljŲ tani; 
lik u tr; J VIENAS 

•’ NA VĖLIAVA VIENAS SIEKIS 
Aiiuiki
■ n Vali

t.

l.v'iau 
uiatur 
>ipiunui<< : 
p; .Ivmetų

•OIU V
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IRRIU

Dr. C. Z Vezelis :
11 in mi> rv*I t u n

|va'ar*-l • 
į X» :
|<nt mx«
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A*MLAM» mmi

Imlu,
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iki *50 

f savaitę
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■Dr. M.Stupnicki»— -- —«m»vwwmwmr'

• 3109 So. Moripn
iNt( V<X), lt.l t*'
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Haaerti j«o« i* namie kuriuo-.- 
jie šiandie gyvenu. Tos kum 
■aaijua aiaaa lii-ri* Vincui a-

■ori jii čia gauti pilietybei
■ori padidinimo užmokesčio

60 nuot.

BRANGIAI UŽMOKĖS Už 
VEŽIMĄ KAREIVIŲ.

DARBO DIENOJE NEBU 
ŠIA DIDELIŲ PARO 

DAVIMŲ

numinu iiiiiiiiiuhiiiiiuiiiiHiuimmuu
BiZKiERiAi GARSiNKiTtS 

“DRAUGE.”

I dėtuvių R. K. Abmt. Lak. 
Sąjungų* (Vairo mėneaini* 
*uri rinkimą* Im* nerėdoje, rug- 
pjtK'-i** 27 <L, 7 JO vai. vakare, 

: Dievo Apveiado- imrnpijo* *ve 
litinėje. prie H-to* ir l'nion 
Kalvių, Cliieagūje.

Kuopų delegatai teikiutė* 
skaitlingai dalyvauti, ar* yra 
daug reikalų.

imanti Lietuvai Gelbėti Siuntiniai

kaiukaa—624XXk B- Tiškus— 
*16.00, D. S'anaėdaitė ir Vai- 
čaitė—<1X20, A. Vaitkaitė— 
<&£>. A. Z*l<*naa—OltUMk Dar 
noriao* knygatė* *ugrųiinto« 
su aukotųjų vardai*. Todėl tik
ro skaitliau* negalima šutinėti.

i; drnugijų aekanėio* auk<>-

liau dar antra tiek galėtume 
paoiilarlmoti ir aukų sudėti 
ant Lietuvo* aukuro.

Vardan inu*ų brolių ir nesū
rių, Ijetuvoje skurstančių, 
ačiū už puikų |ia*i<lnrlmvinių 
per ta* porų savaičių. Bet ir 
toliau eikime ir dirltkinm. ne* 
tėvynė reikalauja.

EED ATSAKYMAI

P. B Duqnesne. Pa. ž

f
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