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UNGARIJA REIKALAUJA 
IŠDUOTI BELĄ KUN.

Bolševikai ofieijaliai iš Ma- 
•kr« pvkrlbk, jog jie netekę 
(Me*.*o*.

rngp. 28.—ka
rės dejiartaini-ntu* daro jut

im tikslų paslėpti nuo

nkoniskn misija 
ten abelnų stovį.

Krtr York. rugp. 28. — Vie
tos jKdiciuonai parviknlavo 
didesnių sau algų — -2,000 
mažiausia prr metu*.

Protestuoja prieš siun
timą kariuomenes 

Europon
Pro. W9saias kdiaisiu per 

is si kalbomis

valstijos. Jis

-laikytų

DMųa
Mangas, kad jo rezoliucijų 
kaoveikiau* peržiūrėtų užruhe- 
žiaių reikalų komitetas.

Ka Voadaafe

Kougresmana* visgi tai ži
niai netikėjęs ir nuėję* pasi- 
teiriauti karė* departamentan. 
Tenai ta žinia patvirtinta.

Wood tvirtina, kad tai esu* 
žmonių išmėginimas. Vy
riausybė norinti patirti, kaip i 
tai atsinešiu žmonės. Nes, gir
di. kuomet R. Valstijos įstos 
tautų sųjungon. tuomet ne kar
tų joms prisieis siųsti savo ka
riuomenę Europon ir bcrvikalo 

išytie* ten. kur visai nerei-

Kų valdžia tako’
Kuri-* įlepartamenta* anų 

dienų jm-kui sjinudų jai-krl- 
Im. knd du pulku tikrai siun
čiama Europon. Bet tiedu ne- 
siunėiama Kilerijon. lik knd 
jMuuainyti okujmcijos vietose 
jau seniau tarnaujančius ten 
kareivius.

Kare* ile|iartmnenta* paga
linus pažymėjo, kad. rasi, ko
kių dalį amerikoniško* ka
riuomenė* ir prisieisiu jmsių-ti 
Rileaijon prižiurMi ten j>rav<*- 
dnlno jilebiscitn.

luieagu. — ėiamiie gr» 
rytoj kirk šilčia

CHICAGO, LLMOB, KETVRTAMENB, RUGPJŪČIO (AUGUST) 28 D., 1919 M.
■maru fa— Mama -■*— *«. tai*. ar cm*caqo. u*oota irmsn tuk act ar aancu *, no

LENINO PRIEŠININKAI 
STOOKHOLMK

Lieto vuu

2K —
Baily 

Nears ).—l*ra-
ritų 
turėjo daug ginčų, kurie |ui*i- 
baigė be jokių pasriaašų

\lmi laikraščiai pranešė, 
jog čia yra Kivažiavę ir anų 
dienų atlikę slajitų konferenci
jų ncprrmablaujami rusų IkiI- 
šrvikų priešininkai. Tarp jų 
ėia esu buvę gen. Yudrnitch. 
gen. Kkoropadski, buvęs l’k- 
raino* atamanas, ir keli gen. 
Denikino atstovai.
Kiti laikraščiai tų žinių grie

žtai užgynė, čia gyvena dau- 
FlMySaA rugp. 27. — 1<V gelis įvairių rasų partijų agre- 

000 ameribmiškų kareivių tų. Brt ir tie sakosi nieko ae- 
Pranenzijaje palaikoma tik girdėję ajiie *la|itų priešbot- 
tuo tikslu, kad saugoti ševikiškų susirinkimų,
vokiečių karė* nelaisvitj. ku-' Taip ir nesužinota nieko tn- 
riuo* nelaisvėn paėmė an»ri- me klausime.

VatotUM

alų* |
Kama* (Tty. Rt. Paul ir Min- 
neapoli*. Paskui fiaaieksiųs 
Paeifiko pakraščius. Gręžda
mas užimsiu* kitų šalies juo-

Visa

Prezidentas nurodys dnio- 
nėm> negeistinų senato užsie
nių reikalų komiteto veikimų 
prieš taiko, sutartį.

lie to. niukins apie šalie* 
darbininkų nerimavimu* dide
snio užmokesčio reikalai*. Pa
piliau* pragyvenimo papigini- 
mo klausimų.

Baaai, Mveiearija, rugp. 28 
—Iš Bmlapesto čia pranešam*, 
jog t'ngarijos provizijonab- 
valdžia )mrvikalavusi Austri- 

Ijoa išduoti ungnrų Imlševikų 
į Beta Kun.

Siųskite telegramas ta
vo valstijų tenalorianu 
Wasliingtone. Reikalau
kite, kad Lietuvai betų 
pripažinta nepriklauso
mybė. Senatas Lietuvoj 
nepriklausomybės klausi
mų svarstys ateinantį 
penktadienį, rugpjūčio 
29 dičuų-
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METAI-VOL IV. Na. 293

Chicagos Majoras Darinėjasi' 
Paimti Gatvekarius

.----------rTam tikslui sušaukiamai miesto 
tarybos susirinkimas

STmtl M1UTU POHCUA.1 Tas palyti taippat 
' Itiaius geležinkelius.

(Kolėako) vaidilų, 
adoriua tvirtina, jog 

tik tuo bodu basių galima iŠ- 
gelbėti tų valdžių ir jmėių Ki- 
Imrijų nuo bolševikų užpludi-

Londonan, rugp. 28. — Bu« ęs 
nesenai jmr kelis mėnesiu* t’n- 
irt rijo* sostinė* Buda|ie*to ir 
njiylinkių autokratas, Imlševi- 
ka* lMa Kun. šiandie iki aš
tria kareivių sargyba laikomas 
Austrijoj, kaiji knd buvęs vo
kiečių kaili ris Olandijoje.

Ib-la Kun išprndžių buvo 
laikoma* Tviila Vnlley. Iš ten 
■labar jmrkrlta* mažun so
džium Dienomis ir naktimi* 
kareiviai jį saugoja. Nenori
ma, kad jis pabėgtų arlia ka* 

Inejmdnrytų jam galo.
Bolševikas gailini nprnu- 

duja |irnra»tų savo Budnpe*l<* 
-<»tų. Dažnai jis verkdama- 
|iak<dia kumštį ir sako: “Neto 
rėšiu gyventi nematydama* 
jirnvesto visam |ia«aulyj Imi- 
ševikisnm".

Per čia a^ di««ų kita rotų 
ilrlegaeija pravažiavo Pary
žiun. Estų atstovai čia mar
kiai veikia Brjiriklauaotaybi-* 
reikalai*.

Gauta žiaių. kad aroraai 
Mindė Revriyj turėjo politiki- 
aę koafinerijų ridų, latvių ir 
lirtmrtl MMoouL Titateo h pu-

Lalrijro reikėjai ligi mar
kiai veikia arprikianaoaiyiaė* 

Valstijos, taip Anglija v«i-i klau.ime. Partarairiai* laikai* 
Iriai pairau* uoaianfinii vokie- ėia įstrigta latvi jo* konsulin
ėm* nelairviaa, nelaukiant ta*. Ai* paskelbė, knd nei vie

na* žmogus nekeliautų Latvi
jon Im latvių |m»porto arhu

Gotlmalmrgr švedų bolševi
kų sukurstyti darbininkai at- 
si sakė iš geležinkelių vagonų 

lį laivų lioduoli 200 tonų anuo
tų šovinių kevalų, kokie tarė
jo Imt galsmami \la<livo*to- 

- kuli. Iiolševikų |>riešininkam>. 
.Vadinasi, ftvedijos bolševikai 
I eina išvien *u rusų bolšrvilcais.

kirčių nelaisvi*.
Gen. Pershiag i? Europos 

Amerikon iškeliaus rugsėjo 1 
dienų. Tuomet Prancazijoje 
amerikoniškos kariuomenės li
ksiu apie 37.000.

MILTAI NUODINGI 
-^AKO DR. WILEY.

Waahington, rugp. 28. 
Kongreso komitetui agrikuiiu- 
ros (žr-mdirbyatč*) reikalai* 
Dr. Harvey H. Wilev. buvęs 
tyro maisto ekspertą* žemdir
bystė* dejnrtamrate. |irnne*ė. 

•jog Ameriko- žirninė* kasdien 
valgo nuodu-. kokie rnndn-i 
maiste.

Anot jo. mėsini yrn IuiIIuom* 
miltuose, iš kurių gaminama 
duonn, kokia čia pinčiai jirie 
kiekvieno valgio vartojama.

Dr. Wiley juitarin žmonėm* 
daugiau vartoti duonų, junta- 

, mintų iš kitokių 
iš grynai baltų.

Balti miltai

“lailmi minkšta

(Tiicagu* majorą* TlKHiipsoti __ ___
pagaliau* jmmlnla kovų joSeš ^įj;, Ur^|«m
gntvrkarių komjianijų. kun kiml|M Susirinkimas įvyk, rt- 1 
nu,. Stale l'ublic l'tilitie* ko- (ptf.jp p <j
- ’ “ ’* “■ ‘ l "*3M

Gntvrkarių komjianijoa po
li* rytaus- su miestu kontrakto 
aiškiai |miymėta, kad 
nija ano ūnoaių 
mų gatvrkariaia 

ph-uus komjainija netek* gnt” ,bn?ri"u-. k"'P 5 T”“- 
miestą* daug lai- daugiau. »

• •’VOa** ų uirill « R l
misijos išairldė už važiaėjimų' 
gatvekhriais jaidiilinti mokeslįi 
— 7 centu* vietoji- 5c.

Miesto pozicija gana aiški ir 
stipri. Taip stipri, kad jei ma
jorui pavyks įvvkdiati neva

Tuo tikslu

Veknilll. Gi Inims* uhuk m>-|: , , ... . . . ,.. ... . •• laužo kontrakto ir nnstoja tci-i'i Ni-h mu *t<> truiisjMirtucii* , . -
gok, tekti jmrim. miestai

TAIKOS 8UTABTH BUS 
BATITULVUTA BUG- 

SBJO PABAIGOJE.

Nibrių* HMrtmock yra 4m»- 
krntų oratorių lyderis. Ji. T- 
ra kaipir Mtaėjl šalies ad
ministracijos ranka.

Anų dienų tas senatorius 
turėjo ilgų konferencijų su 
|»rer.i<lentu IVilsonu taiko* 
sutartie* reikale. Po konferen- 
eiju. senatorių* pažymėjo, 
kad taikos sutartis senate 
bus ratifikuota rugsėjo pabai
goj.

Jis |M«akė. kad sutartis bu* 
rnriTikuota visam savo origi
nale. Iw jokių aincndmentų. 
kokiu* šiandie gamina senato
riai republikonai keldami ne- 
atisakomų trukšmų prieš jirezi- 
■lentų.

žmonės neužsinuodija, tni tn. 
jog Im- duonos vartojama <iaug 
ir kitokio maisto. Tasai mais
tas taigi ir sulaiko laaltų mil
tų nuodų veikimų.
“Yrn MtM-ktn. knd 4<l nuo-

1 šilučių musų jaunų vyrų ne
tinka niilitnriiiei tarnybai. Tn* 
Įiaeina nuo to, knd jie perdaug 
vartoja labai minkštai sumal- 

itų Imlių miltų duonų, cukrų ii 
visokiu* saldumynus.“

Maistas Modeliuose tnri būt 
laikomus trumpai 

Dr. IVilev |uignlinu- |iatnri-. 
knd sukrauto maistu sande- 
|iii<i«e jmlnikyinn* turi Imt 
npribnolas. Ypač vi-nk* mai
ta* šaldytnvėse neturi Imt 
laikoma* sukrautu* ilginu. Į 
kaiji vieneriui

t'liirago* civili-* tarnylsi* 
I kumiaija iš tarnybos |>rašalin» 
l7 poliemonus už blogų j>a*ivc- 
I dilinu už nejiildymų savo prie 
dermių.

No. (Iii rago* jsilicijo* nuo
vado* ka|iitona* Ninitli gavo 
juiĮieikimų.

< SUSTABDYTA LAIVŲ 
STATYMAS.

: ■wY«k.ragF
ted Hiate* Ktccl 
direktorių ' taryboa 
kas tiary užvakar atsisakė 
simniyti *u Amalgamated Aa 
sociation of Iena and Moal 
Worker» organizuotu koauttA 
tu, kurio jiriešakyje buvo FU*- | 
luitrick iš (Tiicago*. ,
Darlsi komitetą* nori-jo paaL 

matyti asmeniškai su to* pli*- 
. no korjiorocijo* galva reikalo
> dide-nio užmoki-sčio darbiais- 

kam*.
Bet Gary jmr savo sekreto

rių dariai komitetui pranešė, 
kad jei darbininkai turi kA

> kiu* nors reikalavimu*. Ugi 
Įinducsl* juo* raštu. TuoaMŽ 
kor|"»rncij<Hi viršininkai ap- 
tnr- ię praneš viešai savo nuo-

laprrmij.
į Bet asmeniškai inatytioo M : Š

«-

i
Londoną*, rugp. 27.—Angii-jkųlbėtie* (iary visai ncrvftn* 

jos vyriausybė sustalalė vis-»., |nl|j^,. 
kiu* įlarliu* prie karė* laivu1 
-Intyiuo. Tik prie baigiamu 
statyti laivų dirluimn.

Dešimty- tūkstančių darbi
ninkų |*dik« I*- jokio užsiėmi
mo.

REIKALAUJA SUVARŽYTI 
ATKELIAVIMĄ SVE 

TIM4ALIAMS.
I

PLĖ&IKA8 RENTERIA 
GYVASsukrauta* 

metui

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W8.8.)

miltų, liet ne ilgoMii* taikymą* mai • 
►Irt piii*ndiiui. Tolciuo tnni*tii 
|Mv*kui nitodijami imonv*. 1nuodingi rkh|M*rta» n’kuiurnduo

ii sumalti Imi ia. kad kūdikiai ir vaikai bu 1
> šiandie tnes

niiiMiitijĮi ir liii pi«*nu (i» pieno |»adarvti I
milteliai) vietoje švirlio pici /jn<»nii| «9>i-

Wilry. •*lr no. Ta» kur-ka* vaikam* ’
rririatlis kad,į įveikiau ir nnudinciau. J

•a.

Wiuhington, rugp. 27. — 
Pn-zidentn* lVil«ona* parei- 
Lnlom kongreMi. kad |m> pa- 
durymo taiko* dnr js-r vienų- 

Iriu* metu* butų jialnikomas 
|l«<portų įstatymas, kad at
keliaujantieji *ion šalin sve
timšaliai liv |m«j*>rtų nebūtų 
priilt

Į ftp-
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urmi AvtAK djui.t r«UKXb nel»-li>-ka

uiti % n r vr \ijri, Mernaam

“DRAUGAS”

Lietuvai Reikia Ai

I
Pusė milijono lietuvių n-at- 

sižadėjnaių tėvynių ir gyra- 
nančių Amerikoje negali pa
skolinti Lietuvai 10U milijonų

dė mų* tėvynę. Tie rnMiai va
dina-! Obvroeto rubliai*.

i J ra imlM-ri-

nėra, tai jau

ivųmtiM akru, tai virtųjų tik- 
ros auklėtojo*, virtųjų auti- 
niėkos mokytojo* išeina tikru 
immntės tipus. Vadinasi, by tik 
diena jiralagtų. by tik kuo- 
greičiausiai atmetus, by tik 
nu-ikračtus. Gi kokio- j>a»ek- 
tuės iš tokio mokinimo.' — Tai 
ka* čia jnm* galvoje. — Bu
džiu. išsidirba toksai nieko 
vertas •’! d«mt care”. — O 
kaip tiktai jau mokytoju* pra- 
d.*la varyti atvirai savo (ai- 
dont ki<-r) "1 dunt care", tai

Vtašosio- iiH<kykl<<- yra tai 
valdžio- įstaiga. Vadinasi, 
raidžia uuėia. užlaiko le-t aje 
žirni vien* viešųjų mokyklų 
manu*, žaidimui įrankius; np- 

M' ranka visa* valdininke*, ar- 
- . Ira radėju*, viens amkvtaju- 

l bri mokytųjų-, kaip kame, nH 
_ ir knyga- tiMikiaiaiiis dykai

Mraigu* m-t nuuslabuma- 
m. Klausi savęs, iš kur fa-* 
iradaryrtė, kaip čia ta* vis

*3• f

I
I
I

už 3000, už 50
rublių. Tat retAia. kad pinigų 
Lietuvoje yra daug, o gyvulių 
ir rrikmrtių maža. Po Ui-tuvų 
daugiausia vaikščioja svetimi 
junigai. va.itnarni rubliai*. Yra 
M-nų caro rublių, tikumų iš 1913 
metų ir seniau*. Y ra Kerenskio 
išleistų rublių patekamų į Lie- 
tuvę su grįžtančiai* pabėgę 
liai* ir su bolševikais. Yra ir 
vokiečių pridirbtų rublių, išb-i-

l<» metų tirti
a

kirk jo reikia, kad mų* tėvynė* 
(■iiiiga* turėtų a*o vertę.

Imant IJetuvn- gyventojų 
-katėta ti milijoną- ir skaitant 
JUlt aakriuų Urtnenam iMm, 
kad 1 Geluvoje bėgiojančių fano- 
nėrė pinigų turėtų boti I milt- 
janlnt ir 200 milijonų niikrinų. 
Pradžiai tegu «žl<-ktų milijar- 
•lo auksinų. Vietoj turtų der-

Gerai jein.šilimai, kurie
l *w*arMM* I prrsiėtuu mokytojo he| 

t«,j»» ririnm-i bndu. tai veik 
uxt< iiti-ję tų luijs nekurtų, la
ito, jMiyrubtvmų “I dumi eu
re". pradeda iipradžių paama- 
gilžmti. toliau jau ir viuai ak
lai i-kti. Xa. ir lu»» iš to?— 
Tai mat. vietoje tikro i*aukl<-- 
limo, išeina toksai neaišku*, e 
tankiai net ir |s.vujiagn* “1 
4<<nt raiv**.

Pri,. tokio als-juliėkiuno — 
lokio “ 1 dont earv" daveda 
nelik -loka pasišventimo, bet 
ir stoka tikrojo mokinime pa
mala. laileat tikyba* ataka, 
ar. geriau sakant, išmetimas 
tikybos iš kasdieninės moki- 
niitin prograum*. Kaip nėra 
tikylais ir don** inok-le, tui 
nėra tikru |uunat«. Kaip nėra 
tikra juunata. tai nėra ant ko 
imsirvtuti; pajunti prieš aaw 
ledugnę. tuštmnų- — Tuštumų________________________ __ _______ _
ant tnėtmmn ir viakna loštu- gų.Tal yra inkai pražingaJMai aukan
nm. Tuomet tai ir užviešpatau- < *ti j žua>ne* poperinj pinigų Ikdieri* yra dalia svaru 
ja "I duot rara". i neturint tiek adkai. krik pini- aukso, o lirturtika* aužtaiua*1

Ji* ar ji nepaiso apie tnvo' 
tėvu*, ka čia bekalbėsi apie ki- 
tu- žiuone*. nepaiso apie sora 
prn-dernses nepaiso apri aura 
tarta, raikataa, apfe Trtyuų. 
ne* Tėvynė* dainianaiai rt rt- 
žino. Tuomet iš abejntiškuaaa 
metasi į kilų pase. t.y. nrapy- 
kautų. Ir taip ima neužkęsti i 
-avo tėvų, savųjų, savo tau
tu-. n t saio tikėjimo: žodžiu, 
viso to ni-užkvuėia. ka* yra 
tikrai gera ir puiku ir |tatogu.

jur* vi* tai jam yru avatima 
priminga, užtai jį ir enaaa. 

pris- tH-apykaato- varo. Tatai 
.uerrtai ir išrinn ir iš patie- 
jojo ar josio* gyvenimo, ga
lutina- •• I <lout care”, užpe- 
šėtytas net gyvybės neapykau- 

,1a.
Kilotai plisižiurėju* į viešų

jų tiiukyklų mokinimo būdų ir 
l<> mokinimo paM-kim-s ta-i 
vaisiu,, lai nenoromi* isvysta- 

iine. ka<l tie laistai tnažslaug v 
ra |>nnašų* j čia nujui-šluo 

i t- Yra n|igai1ėtini npver- 
klini.

Tūtai matydami tų aiškiai 
kntnlikai. m-t ir nekurto* ark
lo-. I.aip va Luteriai ir Epis
kopatui. nors ir gautų uidykų. 
kaip sakoma, vieštpdn* mokyk
la-. b t n«r* ir su didžiu pusi-, 
šventimu, steigia *ai**. ku
riam netik inokinana-. S>t ir 
auklė.iaina. kad kaip uor* iž- 
v<-ngu« t<> nelah'ūngojo "1 
•lėni rar<-".

M- -, lietuviai, tunu*- d'igv 
b(i pnt-zn-tj steigti, remti ra
vi niokyklas. Inbiaiuuat sin
ti -ai o vaikučiu* į ju-ia*. Xe* 
tik savose mokykloae veikti- 
ėiai išmok*, šalę pasaulinio 
mokslo, tikybos iidoros. pažiu- 
Dievų, pažins saro pazia- ir 
-ai o uždavinį link tėvų <r licL

I

Patiria.- 
', kad via 
arena, fr 

pastatymo ir užlaikymų, ir 
pataisymų ir algų apmekčjL 
mų na** visi nptuukauM-. (vai
rų* mekmėiai nuo tunui, 
savininkų visa valdžių- lu-i 
mokyklų ar jau hguuiaių |ia: 
laikymui. Viso* viešnriu* įstai
gas jrra iš vi-uotnee.-- nm- 
kesčių užlaikomo-.

Bet virttek. ar naiakijiesi lo- 
nite mokykl.Hiii- ar ne, jokių 
atskirų tiM>k<--<''ių mokėti jau 
nereikia. Tatai, ii to žvilgsniu 
nekurii- ir sako: •‘Kam man 
dar mivhf in«»kykln> niukinti 
palaikyii mokė!i, ar Ht*gži1i 
palenkti ir viešu* mokyklų- 
nuuiu vaikų auklėjimui I Juk 
ir viešose mokyk )<>-*• visgi mo
kina."

Taip mokinu. Negulimu ~i 
kyli, kai I m-mokina. Tenai iš 
mokinu ir angliško* kalki, ir, 
gramai i ko-, ir Suvienytu Val
stijų istorijos, ir n ritmui iko- 
ir, šiek tiek liygien— ir gen-1 
grafijo*: žodžiu. dim- tau prie 
dinj mokslų. Iki tčniyk ge
rai. l>uo- tikini mokslų. Na.1 
ir danginu nieko. Vadina
si, illavinn žmogau* atmintį 
bei protų, na. tni jau ir ii-kn-. 
Viešųjų mokyklų tik ln- vr.- 
vien tik mokyti. <■ r*- nulieti
Knd ir mokyti ir util !■ ti. n-i- 

yra būtinai pa-.i 
Pilė pasišventimo 

ir jau imties mo 
mokytojo, nuolat: 
ir auklė limo dv*

kalingo 
šventimas 
kantrybė 
kytojo bei 
nia dorojo
šioje lai m.

Viešųjų 
to parilve

k te

f

to* ruprati* yra gauti

Iš beoriu jo iškasti negalime, 
nes tnųs žemėje nėra. Tai-gi 
■minis lieka tik du budai: arba 
pasiskolinu, aria įgyti itardno- 

-nt-Į —r rtIr—
rių tarime damnau negu pety a 
suvartojame.

(iavninr tikrų žinių, kad 1919 
metų vasarų javai labai užde
rėjo IJetnvoje. Jų turėsime 
<iaugiau negu patys euvalgysi- 
me. Kaimynai, ypač vokiečiai, 
griebs mų* javu*. Vokietijoje 
taip-gi yra daug rusiškų rulilių 

, ir kitokių |M>|icriuių pinigų. 
.Iu<» viikiiu'-iai norės išniaiuy- 

I Ii aut lietuviškų grudų. Dauge- 
' Ii* žmonių Lietuvoje ncsu|>raa 
vokiečių giidril*-* ir ims |*<pe- 

I rinitui pinigu- už javu*.
Tai-gi Iautuvo* valdžia šįtnrt 

lun-tų |utlt supirkti visu* |iar- 
duodatntu javu* ir juo* par
duoti į užrultcžį vistick kam Iii-

Iruti ne

t

I

ŽINIOS K LIETUVOS.

Gedraičvii Maištų ap*kr. 
Giedr- ičiuose lenkai labai 
sr -Iras: žtnu • linksmina. 
Li> po» inen. 6 d. »ureng< ne
girdėtų. neivgctij šventę. Su
rinko iš vi*ų ]>akrnščių žmo
nes. vi-u* pakampiu* luiltomi- 
Į>iio-i< nii* išdabino, parsiki ie- 
t<- iš i ii-kur gerų siūni'itj agi
tatorių ir paskelbė žmonėm;— 
urbi et orbt. kad dabar Liet u- 
vch valdžia su lenku valdžia 
padarę atuzau, unijų, 
Lietuva- nepnk 
jau bn-tų |*o 
l>nr imi Lirt

Tinkami* Mokykla Lietuvaitėms 
Apart High Scbool ir Dailės bus i(aaat uNUassM Špatai 

Mokslo metas prasidės Rugs^o 2 <L, 1919 
lai (•Utisnnij ,-inių kreipkitės prie V<4.«e* l'irbaiaš.s.

■••ialariamų” sidabru laikrodį 
ir darj labiau “įtariamu*" 400 
rublių (pa* ja traperį čia put 
vii-šėjusį Bedul-kj ir gi apie 
Kai rub.) — ir tuoj ta turtų 
an-Stavo K taute kaime •.ub. 
du ••įtaru—.u" arkliu — areš
tavę ir kiek pavažiavę “ta- 
ihtiu*'* pardavė. O Giedrai- 
einas kartai* erti lepoainkai. 
pamota eiaaatj žmogų su nau 
'jai* drabužiai*; aauji drabu
žiai i, gi dožnsi erti "įtaria
mi” — nuvrika žipoaų 
atakai, ir dar "št-t# 
na — ir gaS 
beveik, 'kaip 
Mria ažmtiU

delierių 
1UOU doiienij 
Bet ne*. ans-nkieSai lietuviai, 
galėtame jtaakuliati patrina syk 
mažiau. t. y. apie 30 milijonų 
dolierių.

Įgriuvo- laidžia, užrakinusi 
juo* j savo ibių galėtu išleisti 
131 milijonų auksinų, kurie tu
rėtų tikro auksinio pinigu ver
tę. Jeigu šių metų derliu- butų 
verta* tiek |atl. kiek amerikinė 
paskola. tai Liet Ol os piuigytui* 
turėtų 210 milijonų auksinų. 
Tai Imlų ketvirta dalis to kn» 
reikia turtingai tautai, brt tai 
liūtų laiminga, protingai su- 
tvarkyta pradžia.

Kaa. Fr. Bužyi.

Bara ir tokių dalykų, 
kol iž kol km l 
žiu. kuriam dri 
tik po 50 rublių 
pūdų. Bet dėja, miežių gavo
vi* tiktai dvarponiai ir turtin
gieji ir pora Žydelių, bėdnuo- 

kaž kur pasklydo gunda*, kad 
Birvintuoae Lietuvių valdžia 
dalinusi miežiu* po 12 rub. už 
pūdų. Čia žmonės visai pa*i- 
iiaušė. Net sulenkėjusieji, ku
rie pirma taip laukė "navų. 
jų", "leglrainkų". dabar kci-
ikia. sakydami, kad legionin- 
kai esu tikri čigonai. |>ikčūiu 
bolšrrikų. Dabar net trakiniu- 
kai laukia ."tarybų*” atei
nant.

Dabar h-gioniukai, nor* <La 
vi* rengiasi eiti lietuvių "kul
tų", tačiau irgi pradeda šiauš
ti*. Jie galvoja, kad jiems 
nesu ko čia daryti, knd jid 
m-žint) nž kų kariauti. Ypač

tikti iš inercija* prie kuktos knd su legioninknis jų vy-l 
rankų prideda, garbina ponu rianaybė elgiasi nelabai iuci- . 
nebuvėlę l'nijų, trati, akepti- liai— Tik iegioainkai *utvėri-| 
kai. lypaosi. ir gi nieko nota- mai labai tarnaus, neturi jokio 
kydarni. Taip toji Iventė ir supratimo apie politinę ]-a- 
paribaigč. ;dėtj ir nbelnai jokio sulipta
l’o ivcnt< t padėti* n-> kiek ne limo.

pakitėjo. L'-vioninkai kaip! ______-
plėtė žmoni taip ir pieši*. LENKŲ KULTŪRA 8IRVIN- 
kaip grobe žmooių turtų taip' 
ir tebegroki*. Pavyzdžiui, su ' 
galvotu naujas įeigij šaltini.- 
Jei žtiKigu- t.ni kokiu pu-putę 
grudų—tu 
kad gauti j« 
gauti Hdm.
reikta tuok-.-'-

TUOSE.

t J4 suvalgyti. O 
sumalti, reikia 

n O ui leidimų 
Ir rankamu po 
o ne lt 

Tuo labi 
įima jok

Legionai įsiveržt- į Širvin
tų* uahnlišku bildu. Kiti siu
tų kuueiidantn, ttuėęo nema
ža jiegt;. lenkai tik ateiden 
paminti lietuvių. 0 kai pt 
tyre,

iiiunt* nrklrm i: pardavinėjo 
! r -am*. Nvo I; :nvių i1 Vilui, 
kirkė? <hi.ro Zmiki-n. - pti»-n»- 

...... ’ r. . ui piu •
'tuc veršį ir davė lik l<)0 uu 

o vetsis šiandien verta* 
7* .tib. l\ avilaa taiko mmio- 
k*ia. Lenkų iu.re.iuu puma 

Sektum.'.. n'Aėję p«s u-

kunigų, idant Imlų putualdm 
tam tikslui. Apylinkės kiiniadi 
nupriričmė, tik Airvintiakai 
’-utiko. Musų žmones tik nori 
<iit< no.<. jiem via tiek, ka* bu*. 
Kiti n«ri žem<-». L--tikų rui-*- 
lai* . tunuputę ule dv»; 
m*i u kukuti* pasiturinti

K>

Ii-
ii

. i<o 10 rul

Vihnattk H’aū 
o invtmktf

■iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiimiiinmmni 
PtRKTTP, KARES TAUP^ 
NO ŽENKLELIUS (W.SX.j

Tatai vienos metikio* nor 
n ir apmokėto*, viepi niun. 
'iia'ltktino* —— ti**tmn<lin£OE.

kunnr

'• Etlsssr !.=.

žė j iui< 
kaim-n-



luutvaitHtntmuuitm

turim prigulėti pri*

Dr. G. M. GLASER

Vakaras

ADVOKATAS

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokate

nKikmlj. 
Nnr* <lal

PIRKITE KARES TAU?Y 
MO ZTFSLTLH’S (V* SS'

PEARL OUEEH 
KONCERTINOS

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj atrityj pasiųs lai
vą j Liepoją arba Memelį ir sutvarkė taip, kad | laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai.

MASTER SCHOOL,
190 N. Štate Str

1*1 .teturi*:

Jrigu JO* nuriMuutete Haiinoli, kaip nupirk - 
ti aiuutiuį tlaugiauriai reikalingu mairtn. ku
rie yra jau >u|Mkunta«. ir kuri prirtatye i bi
te virt, IJrtuvoje la< tuv<* Ainrriko* Pra- 

llrudrovė, lėpikhkitr ir priMŲiJute 
teminu junlnot, lnų>»i«ą

/ Uždirbk
i 7, ’35iki’5O

i savaitę

•Dr. M.Shjpnickiį
■ 3109 So. Moroan Strett ;

cii)r«ix> n.ir*ni*

l)at oiaiite ima-imu atvėau*. itel g» 
jau rtevcImidirAuii *u viralui? >uui d 
partangovu? pradedu rengti unt vi< 
auUuuAu. takam.. Piium? tu -uu 
tok* \ akai a* hu» ruęp'uču. 31 luuei j 
d J) rengta KntaUktj brang: 'bu uj 
jtj Soryh* t akam tikslai - Puti 
bu* neįtari in <b'l imlUM nu< s.ib i<

f. * j* .

.Kftl
>*« <«N

r-: rl i B
t

r*!?’?**:
f. 1!
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MILŽINIŠKAS ŠV. JURGIO PARAPUOS

KERMOŠIUSBAZARAS
F"

1
Kas ten bus? Ten bus perstatytas - Kau

nas, Vilnius, Nemunas, Žemaičių Kalvarija, 
Liepojus, Šidlava, Seinai, Trakai, Chicaga ir 
Bridgeportas. O kiek ten bus juokų ir visokių 
žaislų, tai jau niekas ir apsakyti negąlėtų.

Komitetas ir Klebonas

Prasidės 31 d. Rugp.-August 4 vai. p. p.
Gricž puikus (ienas ir orchestra per visą laiką. Jeigu kas nenorės 

žaislų. las galės muzikos klausytis. Visi ruoškitės ir pinigus taupyki). At- 
silank}<lan>i nelik kad nq»ragraisit liet dar išgraisit. Jeigu neatsilankyu tai 
buk užtikrintas kad pragrotu.

Salėje ir Kieme, 32ras PI. ir Auburn Avė., Chicago

CHICAGOJE. KOUMIUy

. ...
Hiatui Kryžiau*, rėmėjų, malu- 
ttėkiti- ateiti ir p nudyli, knip 
veikia ir ką nuveikė tie, ku
rie jau yra tratėjai*. Pamaty.'
rite veikimo pae-kme*. Vi>«i. j 
kviečiam* atrilaukvti.

Valdyte.

i E CMUfiOS UEimO

WgW*.J — • "■-1-1 ■■

/TUAUSTBK ĮSTEIGS 
NUOLATINES KRAU

TUVES

..........................—....................M 
žmlyta viena. |Hdtamamn* ir
, i.-ti-t. civili. žmogus šaudy- 
uairi imlu vrn luivę 12 |«4ie- 
neini).

Kul iai, paini- jie ten Imvo]
-ii-iriuk*. tai jau kita* kiauri j
•n: -. .1- priil iirurni žilumui..'
Saku, lit-ni |..li*morm m itin 'rugpj. 31 d. parapijitmino dar- |fn'rjUųŲ |,MVo .,;l|,.j.t:1
■ avinu:-. p-šljm"- .u civilini* i-*■•-=-*=-• * —----- 1
ir |ui<-kui žmuKŽudyriėa — vi» 
lai MU'iėta *u praHu.

Pmi-itnm utnrnink*. ragfij. 
2fi <1. Imli. Sąj. N kp laikė 
eatrą *ii.irinkimą apkall.'-ji- 
nuli ir .utMirkymui pikniku 
reikalų. kuriu įvyk, m-dėliuj

TIESUS PATARNAVIMAS IŠ

PO TAKACUŲ.

TBTS VAIKAI SUiEISTA 
AUTOMOBILIŲ.

« Wariiing1olei prnn--»ln. Į 
I šalie* vyriausi*'- nr|m-' 
i* kovoju.i prieė |iragy v*ni- 
pa brangimą.

Inai* įnikai* vyriau-yl*' 
<tavinėjo vimtkį armijo. 
odą |i*r |mcccl ;mrf. Tuk*- 
•’-iai žmonių tno |ai-'maudo

x*. pri* 44 ir ž'airfe-ld gatvių. I, 
j Išrinkta įlartaninkai įntatvla 
tvarkua vi*a* rragima*:*.

Kieijm tiktai, kad kaip 
llriglilon l’arkn. taip ir iš a- 

'pi*link** lietuviai, užjnie'ian- 
• te-ji l:il*lnnlM-i. |mrcii|. šį 
’ . ••_ ?•_l'žvnknr |mš«'-lii-ini važiim-,pikniką.

mm ii) niit.rtn.4nli.tu gatvėm-Į Atrilankiurieji pikniką a n*- 
j-uži-irin try* vaikai: Walter'(jį galė* maagiai taiką pra- 
|Wot1b. 13 tm-ių. SI Na. Fmr-}MMli iki notre* paritink*, 
field nvc.:.1obn W erle. < iiu-t ų pririilė* prie lalnia-

• 22.i1 Ur*t 21 |il: Jolm Krlly.' .tarim ir pagreitinimo

l.ietuvo* Vyčių diicago. 
Apekriėin ritora. įnik* va*an,-> 

i* vate- 
cijom*. Kugpjui’io 22 d. buvo 
.■įšaukta pirma i-liom n-prii-' 
ei ja.

Nor* vakara* bu ra apri-' 
niaukę* ir labai panašu. į Ii*, 
tų. liet. ne]mi*ant to. .tivažinvo: 

i beveik viri **ni dainininkai ir I 
k*l*<a« naujų. J

Tartari daug apie veikimą' 
ateityje.

Didmiesčio j Milwaukee
The Chicago North Shore 
and Miluoaukee Railroad

Tai Kelias Patarnavimo
Viri |4i«-t»«. trukini ratnlaM. dabar duliuiclij. iuiuitel trukiai .u- 

alėja ant Adam, ir Waha.li kiekviena valamla nuo išryto iki 
11:37 vakare. PaeaŽM-riai trati gauti trukiu, aat ark nariu Marijų:

<liūtyje paMnec užsakymai 
n* |triitiuuni. Ik-t vvriau.v- 
didžrairaaar mirstm*** įn- 

aline* rave kravtn- 
krautavėse h* mais

te* pardavinėjami dralm- 
. avalinė* ir kituki* imu- 
i* nūknlintfi įtaikiai.
•** krautuvė** t:;i|ąmt žne, 

gulė* už*i*akyti vimiki*) 
įtaiki i) ir |*t |uir<i-l |m*1.

- krautuvėm- Itu. įdiūgtu* 
to* »ul,*toty*.
uinie-t nntiiju. iėli-kliu- 

liaigiiiiiiii. | ui r <1:11 iti’li. 
•ie t vyriau*; lt* pirk* einu- 

■ įvairią pri-kiu ir pigini n 
imtulnvinė* žuMtėiii*. 
arė* <l*|mrtaiiH-ntn* turi In 
daugelį kan-iviiini- |«ign- 
tą avalinių.
ii avalinių |*irii kniulii 
• rvikalnujiiiiui ?*■-"<<•. liet 
>au>yl*'-* krautuvėm- Im* 
itin nu.ipirl.ti už 
atidi* vyriau-ylė turi ant 
;ų dar .'*> niilijutiii. Mitrą 
riu- itiėM,-. Ta mė*a Int* 
laviie-jaiiin žiitum-tn*. 
uri laimi dnug vilnonių ir 
Ivilnė* nžkl dali). Turi 
•z geni ufcititiii) marškinių 
.itokių diiilnižii). \ i-ii tni

{tardiiv ilH-ialiui pigiai. t 
liicagoje lėd< raliai ni'viilni 
ėl užtiko tiuli*.: • -ut niut-i 
ritu*. Ižu- ;icir<!,.i--1n .’uu 
i- |io II i* .iii) .varui.

ii. 3432 No. U'aud gal.
Pirmutinin du vaiku varčiai 

pagyrią. ..aku gydytojai.
tldcaguje veikia teiMn*. 

vu-atik |*-rgreito automolii. 
liata važinėjimo reikalai*. Pro- 
.itmcu.ujl hnudžiaiui ptaigi- 
iH-ini. |iuliau<l<i«iii.. Tmi daug*. 
Ii. nuloiiedėli-tų yru nrpatni- 
-«nnų.

Kn< kita 111111). jei prarižen- 
-u-iiii nnlomoliili*tai Imli) 
Imudžiami kalėjimu.

KOMFAMUŲ ADVOKATŲ 
APSKAITUAVIMAL

P-a* A. Pocių* |ia*ak* gražią 
|n-akalliė1ę, ragio-lama- vira* 
laikyti** virayliė*, myh'-ti 
vien* kitą; ragino, kati jauni- ■ 
u>a» daugiau durno* kr*i|i<ų į. 
įlailę pat* parižmleilama* vi- Į 
narni* pajėgomi. dirbti *vkiu., 
Vtel upa. ten. getmą imte- 
ht*.

Po nuririnkinmi pašokta, pa
žaida. padaiauota. |*ri*neku- 

lėiuota ir inri.kirriyta namo. 
I f. V. (’. A. chorą* perei
tai* iia-tai* .an-ugė daug gra
žių koncertų, šįmet žadu *u- 
rengti jų irgi. Girdėjau, knd 
nįmri rengia .i prie puriai ymo 
neeaoj Korm-vilio Varpų. Pra- 

____  i* tik vena* akta* 
P. trlo-r” Woriniien of’ North 1,1
\u rira A. T. ..f ta l*K-nl 237.!*imrt P^F*' 'H

i. Iri* aklu*.
Mylim' ■imu dailę jaunimui |Ki

ną rašyti** į ta Vyčių 
Apukričio (Tmrą.

▼oru.

i

U Vyčių M kp rarirteki- 
ma» įvyk* Kandie, rngpj. 28 
•ta vak valau*. Viro* na
riu. kviečiame nuririnkti. rei
kė. ajitarti <biug .vartau rei
kalą.

Valdyte.

KITKĄ' EKTRA!

Dar $Mnuil <M |iml*gėlią!

Adams ir Wabash 
Randolph ir Wabash 

Wilson ir Broadvay
Viršutiniai trakiai N«th Slion- IJnijo* Mitaaukej ramlari pri* 

kiekvienu žinomu botelią. ten t ra ir l-irnio viriu.

Cyvtilię •l'erilyklų Icampa- 
jiiji) ndv įkalni teirijui Alm-liu- 
ler dnvi prirodymų .knillinė- 
:.ii-. kn-l lt) į-tnigii dmliinin- 
l.iiiii* dnugiau didiiuiiun užimi- 
keeti* už nuiiriu kaino* kili- 

1 iria.
,'ic *.ik<i. kad nuo .nu.io, 

1**1* m., li’.-i li< Im.. l!H!t iii..) 
-kenlyklų darbininkniii* už
moki -ii. imdidilitn 17 mioš. 
dauginu, l-i tuo laikotarpiu 
|>i\- iiiiiui |.itu;iu.'e» lik 3 
tiiuA. diuiginii.

Il.'trl-itiinkų al.lovni n<-*u- 
tillkn .ii tukino ii|i*knitliavi- 
mu. -Iie npriėiie- prirodyti tei

<:i>. kad t.<-m;iiijn mlvukn 
•■■i nieku, knllia.

• *u r y i,titi j i ų. w
!' nuiignniati-d Meat t'utter* į inHni

|.Ml» S. Mar*liGel.l Av*. ket- **• ’• >• vi’" 

vergi-, rugp. <L 8 vai. vaka-

nnri** liutinni at.ilankyti j,' 
.varta; .u.itinkituą. n*. Itu* 

j iLItiidn- ni|n>rtn* i* ilurlto 
konvencijų* ir dilus kiti) *vnr- 

Į Idą klnu.iini) <1*1 aptarimo. Vi
ri ftad*K*1iai. kuri* pSrminu* 

■ snvutė pitiinsi-kt) |tata||n). n*- 
|uiiuir*kit* ateiti ir knygute* 

,rl*ineėti. ne* d-. ______ ___
ginu* |uim-I|io*.

Kviečia Administracija:
Wm Bognoru, pinu., 
J. P. Parteuskas. ralt

<1i.

Ii NORTH SIDtS.

ll
ii

VALGYKLOS KARAI
Karai *u valgykla yra |irijungianri prie truktų ifcūmmrie U Adam* 

ir Wal«idi Ave„ 7^17 iJrytu, 11:37 ir S:37 vakar*.

IŠ M(LWAUKEE
Viršutiniai trukiai ngdeidžia klilunuk** kiekviena valanda nuo 

3:43 iki N:43 vakare. |Ki.--kui 11:13 vakmv. t'liicngo* ]m*ažii-riai gali 
gauti trukiu* m-kančio** etacijuar:

Wiison ir Broadway 
Randolph ir SVells 

Statė ir Dearborn
NORINT GAUTI DAUGIAU INFORMACIJŲ GALITE KRKIP 

TI3 Į BILE ELEVEITORIAUS STACUĄ. ABBA Į CHICAGO 
TTCKET OFISĄ

66 W. Adams St. Phone Centrai 8260

TEISĖJAS PASKOLINO 5 
DOL.

MPANIJA PPIES SALIU
DUS

okuroras kaltina policija.

41

V

Mik* |imknlln) 1- lt. Kry
žiau* reikalai*, rugpj. 2u d.. 

. ......... ...,,'ku'ki knll.-jo l>r. Ihitkau-ka*. 
Iiir gnu-ili- <laii-,Mkatitieji aukojo I- itaudonų- 

Ijaiu Kryžiui:
A. Pnnknu-ka* 91O.INI
I>r. Itutkau-ka* -*.<*■ ir J. Ki 

taną. 3.INI.
I*u 2 dol.: |>r. llutkuu-k,, Mi

mu*. kun. l’r. Mrėkaunka*. -I. 
I Kariikauaka*. P. Kriulm*.

Po I įlok: K. Ilalėiuna-, 
I Valaiti*, -k tierdžiiina*. -I.
jauji*. P. Vnlniciutė. A. Vai- 
vadienė. M. Vegennii-kaitė, < k 
Kiivaliau-knilė, .1. Valaiti.. -I. 
i*-ln-žin.ka.. I*. tienlžiuiui*. >1 
Itarkeli*. M 
A. Dnceviėiii' 
-I. Mnrtinkti- 
Kišonnitė, 
ccviėiutė. 
Mnk-i iii.
ži ikn. -I. Va 
k.i*. P. Al. 
.1. Martišių.
\ lininei!

I

I

Skaitykite ir Platinkite “Draugą”

&i

Valdyba.

Ii TOWN OF LAKE..prado !»•«

|Mil«ci»nnn

I.. Vyčių 13 kp. nrti.ti) vei- 
kalu "Žmogžudžiai” prnkti 
l.n- pik* ketverge. rilgpj. 28 
i. Vi.ll. lošėju. kviečiam* -n 
-iri nkti.

Ii TOWN OP LAKE.

J. Paliulis,

piomuat Į iEIDtlStt tmUTĮIt CIIC16IME

J.... . Mi-e Iturklmller.
Kl » te- nu-.. <:uvo gerų 

Vi ■ . kml Kriti
i i tiiilnniil niiiliiiių. Tad ji* 

n i.’ i<> Mi-tiun iiMilitiių kmutii' 
ietį, ten |itiriri*iki, linkatiią |<o 
.) ir -u mnliiiėiiii.

•luri*.
I'.'■.•uiti nutvėtė

T

I", to-rdžiinui*. • 
\ndriuške\: iu 

-. A. Plauėiunn 
. I’, liultiinn*. K.

\ Račienė. M Ra 
V. Mnrekoni-. I'.

.1 Ilin.I . .' M 
tkn. J. liitziknu- 

na. A. Vintai 
I*. Nevi-rau-1.1

nemokėsi pinigus berejkalo
Muso krautuvė—viena ii didžiausią Chicagoje 
l’ardu<-lai:» u? žemiausią kainą kur kitur taip nigauai. 

Mašim'lią laiškam* drukuutl ir ofi*o įtartam* yra naujau 
•i'w nir-l-H. l'žlalkotn ii«>kju* 1-iikmUiua, žiedu*, žliubi- 
niu- ir Jrinumtinia.; cmmafnnu. lietuviškai* rekordai* ir 

ertuuą urruiimi), armoniką ruušką ir pru.dkų iidir- 
Iliilalaiki), gitarą ir .muilą, kokią tik reikia. Dir- 
■ekiu* ženklu* draugybėm*. taianme laikrodžiu* ir 
ūku* it .trunii'iiiu. niaukančiai. Kurie pririą* triją 
ramš-nklj eini* kaulingą veltui 

Steponas P. Kazlavvski
4632 So ASHLAND AVĖ.. CHICAGO. ILL

Telefoną*: DKOVEK 7309
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