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Atlantiko arini savo kelionė 
pradžioje.

Su juo žuvo ir kita* •irų-uo-j 
lis lakūnas Griovė. kur- nn:uu **' 
buvo |«gvlboje.

Tuo Inbjniis. kad moterių 
lygiateisę iHireniin puls prrr.i- 
dentas. Ir ji- reikalauja, knd 
l«ngnlinn» moti rims butų pri 
lalžitilos teises |s,litikoje.
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Waahingum, geg. 22. — ,
Trockis kitų šalių bolševi- ‘husko vąMžios galva, adlni-į 

kailis diKsIn visokių |mtnrimų. 
Tuo tarpu iKimirštn. knd jis 
juta su (seninu jau visai -niun

"DRAUGAS

Vokiečiams duota
I

daugiau 7 dienos
Fadni tas MrihMjiM tiemg 

ant Bertyno
nuM prailginti lai

22. — Šian
die sueina 15-os dienų laikas, 
koks buvo duotas vokiečiams 
patvirtinti taikos sutartį.

Vakar vokiečių atstovybės 
galva, grafas Brockdorff- 
Maataaa prašė talkin-akų pro- 
ilginti laikų. Sako, vokiečiai 

įją apsidirbti m jvai- 
automis, kokias dar no-

DIICVIŲ NCCIDIID1MA Ikitumnet Hivu-io- galingos! HAWKER NEI NEIMKO- I 
RCKAv HLwl!iUrHlA imperijon, jim nebeliktų. MA8.

Kartąja galėtų taa ir įryk-'^^
m»i nrhtllu visokiu lw«Kirmi. < .

r*g- 22-
kiečių miaisterių kabinetas 
leido (m-kelbti. knd vokiečių 
valdžia nesutinka sii laiduoto
mis taikos sųlygiimis ir tralui 
taikos sutarties arpai virt vsian 
tL

Kad taip, tai tai kiniu kn i 
šiandie turi progos pagaminti 
savo armijas, kad jas kuovri- 
kiaus pastumti, 
gilnmrm.

Ir jei vokiečiai 
mojimus išpildys, 
karė prieš Vokietijų

didžiumoje dtmmndnė. Ne* vo
kiečiai šiandie penūlpni. pas

ta* amijM prM tal- 
VokMuTiŠMujo bus atkir

sta nuo viso pasaulio ir tiflki- 
ninkai dėa itastanga* užimti n- 
tik Berlynu, liet ir kitus svar- 
bcMUMlMNUIMA UUOtUM.

Rupmatama. tokio aaspan- 
dimo Vokietija negalės ilgai

Paryžių*. geg. 22. — Mante 
momente čia nėra cliarnkt,-. 
ringesnio daikto kaip tas, kad 
niekas nesirupine Turkijos li
kimu. J Turkijos klausimų la
imi šaltai ir Is-kriliškni atsi
neša ne lik taikos konferen
cija. liet ir viešoji opinija.

visokių sumanymų ir 
Turkijos reikale. Sulig 
sumanymo visa Mažoji 
turėtų būt |aida1intaAaija

Iiltys- talkininkų. Anilmm*. ku
rie glaudžiusi pri< Britanijos 
iinĮierijo-. ir jaučiasi laimin
gais. turėtų tekti rimt pietinė 
AL Aaijo* dalis, l«e to dar ir 
l*aleetina su Sirija.

Toliau* pniacusame tuntų 
tekti Sirijos (mkraščini ir vi
sas šalie* |>lotas šiaurvaka- 
ruose ligi Persijos. Britanijai 
turėtų tekti visa Mesopotami
ja ir intaka Persijoje.

Anuėtuji* valstybė, kuri tu
rėtų Imt nmlaryta iš Turkijos 
ir Kūnijos teritorijų, turčių 
tekti gš^mu a Valrtijama.

Kiša, dalia paaiimt* Italfe
Šr Graikija.

Kas gi turkams liktų?
Patiems turkams tad turėtų 

jiulikti nedidis femės apdtri- 
. lys. Bet ir tas turėtų bot gio- 

j liojama* praaevsų ar kitų.
Kiiškia, tuomet turkų šalies, I trale, valstvliėa augalėto*. Bet

ti, jei nebūtų visokių liesipai- 
niojančių DMm ių. Vieams dip- 
lomatas yr<pni«itaręs net. kail 
Turkijos ažatovai net neimsiu 
šaukiami taiko- koiifvivm-ijon. 
Talkininkų sutarimu Turkija, 
kaip augina u pamkyta, bu
sianti padalinto, ir taip viekas' 
(Kisilnigsiųa.

ib-l prieš )in<lalinimų aM- 
ramia svarbių klinčių.

Turkai yra Malimm-to iš|m- 
žintojai. Tokių iš|mžintojų v- 
ni dešimtya milijonų Britaui- 
jos imfirrijojv. Tie milijonai 
šiandie pakvlin lial-ų 
Turkijos padalinimų.

Pirmiau pati Anglija buvo 
linkusi {įanaikinti Turkijų. 
Brt šiandie ta |mti Anglija 
jau m-t nesutinka, knd nu*, 
turkų butų atimta* Kon-tnu 
timųsdis. O juk Konstantino
polio at<«rimn* nno turkų ki- 
tnamrt talkininkų taikos pro
gramoje buvo padėtas tarjm 
larmesniųjų rvikalip

Turkija pli bot išcdbafa.
Kaip rodo, i. Turkija <lar 

gali Imt iferlbi'-ta nno sns- 
kaldymo. Gal jų išgrilms ind<'--

T-fanai, geg. 22. - Išay. 
ko viunkia vilti* «nrn»1i kur 
nors gyvų ir nygyvų drų-uoiį 
lakūnų Havkerį, kuris buvo 
pasileėię* skristi |wr Atlanti- 
kų-

Ainmlie ji* m-t jnu m-i neieš
koma-.' Niiomoiiiniijiimii. kad

patvirtinti sutartį

IKKFATVIRTIM8I4 TAIKOS! riistu sugryžo iš Spa po 

SUTARTIM — SAKO
MA BERLYME

fatHlin*. II<HII<I<IIJ1I1 LHIl.’l. Kilti . . . .___ a e u i
ii* luršie. žuti kur vidurvi!Sako- bltl9 «n«*U* tautos nu- k*** ”**■• «pHdft 
ji- uinjes zuti kur v Kiury t IL.dv.oC

puolimas.

] Berlynas, geg. 22. -
-Žės 2tl dienų Vokilėių
lėlių kabinetas Aesociah-d

< Prese autorisavo |Msk<-lbli. jog 
f—aTan aamsmasT yr m 1 ViAo-tija atsisako |«tvirtinti 

Virsntnt įtaikęs sutartį, imlumų talki-

Springfield. m., gvr. 22.
Is-gislut mos semitus vakar 
lialsavo už ♦2..‘s> taksas Cliicn- 
gai. Negauta reikiamojo Imlsų 
skaitliam.

Tad dalmr Ims tarininasi a- 
pie maž<Mie» taksas.

įtaiko* sutartį, imlumą talki- 
ninku vokiiėių atstovams Ver- 
saillese.

Sako, lokiu sutarti* suardy
tų vokiečių tautos ekonominį 
gyvenimų. nntmertų Indi tiki
nę m-garly ir uupuldylų tautų 
moraliu žvilgsniu.

Tai visa skandžiai atsiliep
tų m* tik j šiandie gyvenau- 
čius n&Mėiaa. bet ir į basiau-

Versaillesų. nelmvo BertyitK 
l*-t tik mieste Spa. Jis tenai 
turėjo konferencijų su val
džios atstovais ir po to tuo- 
jaus vėl sugryžo VersaillcMU.

PASIREBG* BLOKUOTI

Unė. Davė jiems septynias 
dienas daugiau aptarti taikos 
nutartį ir jų patvirtinti.

MMM4 LoAiUbB ‘
kės a dknų- 
vokiečiai atstovai

turi sutartį patvirtinti ar- atlaikyti ir turės griūti taip, 
keliauti sveiki namo.

kad milijonai indėnų (Indijon 
gyventojų malionM-tanų) |rrū- 
šinasi nnskriaudimui Turki
jos.

Pranešim,- tas indėnų vmias 
atkreipia durnų, <md ir indėnai 

I kariavo prieš Vokietijų. Cen- 
trale* valstyliėu nugalėtos. B«-t

talkininkai minami nuo vo- - 
kiečių atimti Berlyną, gi nuoi^*** <■«<•• gmitkarte*, 
austrų Virtim.-, nrlm nuo bul- Naeijonalio susirinkimo tai- 
garų .Sofijus. | k<>* kotuisija turėjo poaėdj su

Tud kode! talkininkai tarė--miuislerių kabinetu tų paštų 
tų atimti nuo turkų Konstan-1 dienų. G?ll vakare. Pašaliniai 
timųiulį ir iš li-n |irnšaliuti'susirinkimo atstovai posėdin 
mdtanų, knatų milijonų am- j nebuvo įleidžiami, 
hanurionų —dvntdškų galvų?- Posėdyje dalyvavo ir Bėru- 
Prū-ė tų turėtų sukilti visas hanl Bernbnrg su tVism-l. kn- 
mahotm-tnnų |m*nuli*. ._ ... ——_

Ve kanu- svarl.iau-ioji kliu 
lis suskaldyti Turkijų. Ang
lija *u imh-uuis imiliutm-lanuis 
turi rimtai skaityties. Ir. ma
tyt. Anglija nesutik* ra Tur
kijos *ii*kaldyinu.

Geneva, geg. 22. — Aveica- 
rijm- Telegrafų agentūra ttrir* • 
tina patyrusi, kad 
pirmadienį talkiniiAai 
aę Nvcucarijoa ttryhoa fųjv 
riaanybėaj. ar ji esanti pi 
rengusi imties prirmontų 
daryti savo rnbežių priel 

Į kirti jų. kuomet vokiečiai 
sakysią patvirtinti taiko* * 
tartį.

Tas reiškia, aaki 
jog talkininkų yra 
Aveiearija nždranatų 
daiktų išvežimų V 
ėmus tai, 
leidžiama karės metu.

i

Kerenslds lieja krokodiliaa 
ašaras

I I 
I

kaip ji šiandie dar yra didelė. 
N*-pasirašymai* ]k> eutnrti 

■ui vokiečiams {lagamine I 
jau* sunkesnes aųlvgas.

Tų jie turi žinoti. Ir 
s varlių klausimų aptarti 
turi gražaus laiko.Rusų 

bolševikų vadas Trockis nndni 
telegrafavo t'ngarijo* holševi- 
lsui Belą Kun. knd jisai kie- 
ku galėdama, laikytųsi. ne|ia _____
leistų iš savo rankų valdžios. Bet pirmiau tari būt prirody 
kol rusų bolševikai nepagrob- t*, kad valdžia yru pastovi. | 
atanti į naro ranka. Rumuni
jon.

TALKININKAI PUPASĮSIĄ 
KOLAAKO VALDŽIĄ

Turbut, jis tikisi pas Vaga 
rijos bolševikus rasti sau prie- 
glaudų, kuomet |msiluiigs jnm 1 
“rojua” Maskvoje.

BOLAEVIKAI PRIEŽIN03T 
MOTERIŲ BATALIJO 

NAMB

Dabar ir jie organizuoja mo 
teris

Btockholma.v, geg. 22. 
Kuomet rusų l*,|#evikiii 
tuomet -unuikilio Bočkari 
Moterių batnlijonų. kuri 
r,igrnd.

TOKI KLAUSIMAS PAKEL 
TAS UNGARIJOJE

Aitirni- utilijonini* |«igvll«i 
yru gulimu lik iškiukinė. Pu ' 
gelbėti šiuo kurtu jiems gali1 
tik talkininkui. Tik šitų geri' 
norui gali |«ilitm.-imti l’ngn 
rijo- žmones i* IsPL-vikii prn 
gaišt iligumo.

Talkininkams liekasi lik lei 
*ti iiimuimiii- ir čeko -lovn

battrvikbunų l'ngnrijojr. Bet | 
'niekas negali užginti, ka-i. 
talkininkai Iralševikimno šiai 
neauginlų. neleistų jam čia' 

i plėšt ie*.
Taip sako visi, katrie pra

leido pro ausie ir pro akis šių 
dienų atsitikimus.

Kaip ruiniiiiai, taip šeko-slo- 
vtikai jau taikėsi čia užminti šunį- žengti pirmyn. Gi tuo 
ant holševikizuno ir »utruškin-| 
Ii jam galvų, knd ji* ateityj' 
negalėtų |Mikiiti. Kaip vienų, 
taip kitų kuriuotm-nės jau ė- 
mi'-si iip-upti čia Isilševikų liz. 
•lų.

Ik-t štui talkininkai -nvo 
jmrėdymu imu ir su-talslo tų 
kariuomenių veikimų 
virtos lu>lš,-t ikus.

Kokio* gi iš to {aiM-kmė- ?
Bolševikai ne lik et-ig:>iv>- 

įlojo, liet dnr ėmė dauginu- 
-tiprėli. Ihu labjaii* prml- : • 
terorizuoti ventoju-. vp.-',’ 
tuos vislia, katrie jn-nis pi< •' 
liiriniiju. kuilio nenori |miiih - Ii 
•toros.

Urųpinu nenori bolževikinno

l’ngarijoje Imlševiku lyd, 
riti ii

Badapestaa, l'ngarijo* 
linė, geg. 22. — Kandie 
garijoje pradėjus, taip vadi- 

I i c- i- i. -V ' namais, buržujais ir įmigus'rolas koleak. gavo ie buk.,* vr>
kAnfen ncijo* prnm-siinų. knd ,-k vir|ui> ktau.inms:
kmp v.-.km. j.* i-lmg-.ų- ,,,. loHj|u
-lovių valdžių ir gvarnntuu ‘ 
siųs žmonėm* spamlos ir lo- ! 
džio laisvę. |mgaliaus sušauk
siu* kuriųmųjį susirinkimų, jo 
valdžia busianti pripažintu. 
kni|si viaos Rusijos m-lsilševi- 
kišku valdžia.

Kolėakn* pranešė, kad ji 
šiandie |ui*idiirluiosių-. Idant 1 
pntvnkiuti tnlkiiiinkų n i kabi 
vinių*.

X--pniei- daug įniko, kuo 
mot talkininkni im- ir pripa 

t hn-ko viddžių.
tuomet lui- -u

ls<IŠ4-t ikizlitu

ihi rnnkn n

Kongreso butas stovi už 
teises moterims

kai! Kokių jie ištarmę pas 
kelk* apie l'ngarijos likimų?’* 

Nes gyvenimas l'ngarijoje. 
ypač čionai, įgrisiai nepaken
čiamas. Sauja Imlševikų pa 
grobė savo mnkosnn valdžių

Į ir terorizuoja žmones. Keli 
ituketančiai soeijųlistų l*>|š.,.
vikų smaugia milijonus žino 
nių. Tiems milijonams jie ant 
melu savo sugedusias mintis, 
bjauriu, darbus ir apsiejimu- 

Kaip MH-ijnlis, taip ekono 
minia žmonių gyvenimą- ji-, 
naikinta*. Ivnip gatvėse, tai] 
namuose pravedamu 
iškoji anarchija. I' 

mokyki

iiiel į keturin- ar |s-nkias die
nas l'ngnriju Indiktų liuom 
nuo visokio- rųšie- n<*nnorn 
mų.

Ungarijai reikalinga taika.

I'ngnrijo" žinom- r> ikniau 
ja duoti jiem- taikų, ls-l t<-i 
singų taikų. Jei šiandie jiem- 
Imtų paskelbta iivpriklnii-omy 
ls'-, ko žmonės laimi i-t 
t ui ii ls- |Ki-nlim-> pageli, 
M-vikizir'i- tuojau- etini 
lų.

X'<- tuomet žinom i 
durim. Ilolw*vikų mm 
gvardija tuojau- -iitunz- 
vo eilėmis. \ 
•ios gvardija- 
nių knriiiiuiieii 
darni

Pragaišino jis Rusija ir dabar 
lieja ašaras.

Paryžius, geg. 22. — Alek
sandra* Kerenskį* »u kitai- 
čia tušai* Is-ndmi |«*kell«'- 
ntsiliepimų į |Mi-aulio demo 
knitijų. knd pn-tnroji eitų |ui 
geliam -iimiikiiitni llu-ijai ir 
lindėtų jai |aikilli iš dulmrti 
nes iH’lvarki’*.

Talkininkų Iniitom- |aisiu 
liiiiin smliirvti misijas. |m-ių-ti 
:imi- Itu-ijon ir teinii išniškin 
Ii gyventojam- tikrim.-iii-- d< 
meknitijo- d--niu-.

I"nž»minui, knd i fn- mi-ijri- 
iiiei'iį ir < 
Turbut. jie turi mintyje -ori 
įtili-lu-.

Keten-ki- v ra |uit» ~o< ■ j ■

Washifl(ton, geg. 22. — Va
kar ž< moiiysis kongreso lai
tu- veikiai a|»idirlm su mote
rių lygiateisės |Militikojc Ki
limui. Rilių priėmė .**>4 Imi- 
-ai- prie# *•’!•.

Vadinn-i. Imtu- jau mitru 
koltu plavedė Idlių. Pianu 
kartu tą buvo, |Milnrę*s 65-uja 
kongreso butas. R,-t -< nlrt«F 
|iasi|>riešino kiliui.

Ilriluir nežinių kų į lai Įiasa- 
kvs naujas repiiblikoniskns 
semitus. Motery* turi jiiomi



IS TOWM OF

Kažkurie A. LT*
fr Stirna*

kaikurioM uių» partijos, Į {užtūras j dažų gražumų.

I Kur skandalistai?
I

Iš Kareivio Užrašų.

gali išvyti iš Vilniau. šeimy- 
ninkatijntb -ių tenai -vetimų 
■•tiaadėlių, lengva širdimi *Ler 
džiančių žmones.

Nkauili ir nelemta ainiu ate- 
ii Vilnimis kad ten ta|>o 

wvi ristu 2,<««t žydų, 
tautas garite dėlto 

ėjo nei trupučio, nes
aa lietuviai (Matare tų šlyfcš- 
« baisybę, tik lenkui ir bol-

New Vork Time* 11 gegužio 
praneša apie iriavių drirga 
vijo. įlarliu. Paryžiuje, kaip 
ji lauaio sueiti j santikius mi 
prezėletilu IVilMHiu. kaip

I f

DRAUGAS"

“DRAUGAS”
n, II SST.1 MOHatn 
t MrjlAlm VAISA;■ «aU U*«r bsnt kr«» >j* at •sprcrM < >r«Jcr"i raoįruoų

Pogromą*.

I ’
I

i.

’. l r* * . * •• .r .*•. «* v

Turime pluoštų didelių an
gliškų laikraščių iš Ncor Yor- 
ko ir džiaugiamės, kad juose 
yra apsčiai žinįų apie mų* tė
vynę. The San 11 gegužio rašo 
.traip-nį apie vėliava.* nau
jai ut.iriulu.iu {io karei- vieš- 
]mtijų. Tarp tų vėliavų žy
miausioje vieloje pačiame vi- 
duryje padumla paveik.lėlj lie. 
tuvių tautinė, vėliavos. Krašte 
yra gražu* ir prielankus jos 
aprašymas.

Kveniag Sun 8 gegužio buvo 
imitavę, ilgų straipsnį apie 
lietuvį dailininkų K. Čiurlio
nį. Čia negalina- atkartoti to 
viso straipsnio ištisai. Jo min
ti* vra ta, kad Čiurlionis buvo 
Mamba. Įia-aulini* artistas, ir 
kml jo ypatybė buvo sujungi
mas akių ir ausų dailės, L y. 
dailu'lažė* ir muzikos.

Amerikiečiai mažinu rupi 
rui-i artistai, negu pirklyba. 
Tni-gi Tla- Sun 11 gegužio ra
šo apie Amerikos ir IJetuvo* 
pirklylių. primimlanuu, kad 
prieš karę lietuviai dažnai 
naiabslavosi žemdirbijo. ma- 
žinomi*. {uirvežtomi* iš Ame 
rikiu-. I*<> karei Lietnvn Imsi- 
tui.y* keliu, ir pirks daug 
aulimioliilių žmonėm, važinė
ti ir sunkenybėm, važioti.

Nrw Vork llrrakl II gegu
žio rašo apie Koetiuškų. kad 
latvę* liirmaais lietuvis Ame
rikoje, padėję* jai įgyti laisvę, 
ne. pat. iš prityrimo žinojęs 
kokia vargas yna tautai būti 
po svetima valdžia.

The Nūn (Mav II, 1919) 
judina ir žemė, klausimų Lie- 
tavoje, i M intamo, kaip tan 
įlalyka. ėjo mus tėvynėje se
novėje ir kaip dabar.

TV Eveaing Mari 19 gegu
žio rašo apie lietuvaičių ra
lius. jų audeklu, ir kitokiu.

1 luigrųžinitnu*. apie lietuvaičių

kovodamos su kitomis {oirtijo- 
a perdaug kimų 
Tat ardo vienybę 
pasidaryti tvarkai.

Toliau*, ir tai didesni- dali
mi, už Vilniau, nukų žuvimų |džiaugia.! Klai|ėdos atskyri- 
yra kalta m-aiški talkiniukų 
politika. Ji dar vi. n«-pri]>ažį.- 
ta Lietuva* m-prigulniylė.. 
Todėl Išetuvas valdžia negali 
turėti pilno, stiprybės. Talki
ninkai taipgi li<'|>ari|iiudii 
ginklų Lii-tuvo* kariuomenei.
Todėl utųs tautinė valdžia ne-1 laikraštyjeifmIi išriti Im Vilnimi* M'iiiik. nu.Ln ■ t»i

Kun. 1. Allmvičius užsitrau
kė nemalonę t’liiengo- lilu-mlų 
užiului. kud 12 gegužiu *UVO 
parapijų- svetimieji- knlls-jo 
viešai išdėdama- *ai<> (aižiu- 
ra*. Tų kalbų "l.iitnva” pn 
Vadimo mažu sklindai- liu. pri 
kergdama prie p. A. Kareivų. 
tėkšto lietuv mm* kunigam* 
kmeižtišku iipknltiiiimo. buk 
kunigai pariluvę Lietuvų len
kams. Liliernlų dienrašti* tvir 
tina, buk kuu. Allniviėiu. .u 
i,- i 

ju* \
tti

•I

mu nuo Vokietijos, kaip veda 
derylut* *u lenkai*, kad u|>si- 
>-augxiju. uuo jų {atstangų už- 
grielrfi nors dalį Lietuvon.

Teko girdėti, knd Amerikos 
dirbtuvė* už vieno knrto a|i- 

, gui'.imuių ant ištiso pu-ltipio 
Literarv Digest 

| moka Į*' 12.UOO dulit-rių. To* 
dirbtuve* supranta apgarsini- 

;iiių uaud:; viešume gyvenime 
' ir atgauna savo pinigu*. Į m r 
ulieslaiiK'S ibiugiau išdirbinių. 
I Lietuviai pn*kutiniu laiku su- 

ilnukė daugiau negu penkis- 
»yk geresnio išgarsinimo, kad 
m- tiuli apskelbimų skyriuje, 
’ls-t ri-dakcijtn- *trai,**niuo.e 
| įvairus didieji laikraščiai rašė 
apie mu- ir lundė užintere- 
-uuti Anteriko- žmones mu.ų 

i reikalai*.
Mų- tuntui ir lai*vė* gi 

tnui šita- iš-igur*inimn- 
dn dnilgiiiu miudu- atlH-š, 

[ gu kokiai uor* dirbtuvei.

’nvi 
gnl 
nr

IS TOWN OF LAKE

Nepritarė laiįvztnaiuų sau
kiamam seimui.v

1

liberalų vadams ir agen
tams disiant pastangas sušau
kti seimų katalikai tylėjo ilgų 
laikų. Katalikai taip darė ilcl- 
to, kad nenorėjo didinti ir be 
to didelius lietuvių nesutiki
mus. Amerikos lietuvių Ta- 
rylai ir "Draugo” redakcija 
mintijo, kad liberalai kiek pa
šukavę liausis primetinėję sa
vo nuomones kitiems tautie
čiam*. Tėčiam pasirodė, kad 
liberalai ne sutarties nori, o 
prievartų daro kitaip minti- 
jan tiesu.

H pačių katalikų kilo balsų, 
išreiškusių nepasitenkinimų, 
kislel Amerikos lietuvių Ta
ryba nieko neveikia, kuomet 
liberalai daro taip daug triuk
šmo tiri seimo. Tų gi ritėdami 
Amerikos lietuvių Tarybos 
nariai gyvenantieji Chicaguje 
sutarė Įiaaiškinti Chicagos lie
tuviams Tarybos pažiūras į 
Seimų. P-aa Julius Kaupas, 
ponia A. Nmmedienė, tam. Ig. 
AI ha virius ir kun. Pr. Bučys 
apgarsino “Drauge,” kad pėt- 
nyvioje. gegužio !• d. bu* pra- 
kailio.. apie Seimų šv. Jurgio 
svetainėje.

Žmonių prisirinko ae visai 
pilna svetainė, gal apie ŠUO aa- 
menų. Klebonas tvirtino, kad 
buvę Jin. lšpradžių kalbėjo 
kun. Bočya, |iaskui p. Kaupas, 

klausimams, kuriuos uždavinė
jo žmonės iš publikos. Tuose 

t imas, kodri Amerikos lietu
vių Taryba iki šiol neaiškina, 
kad nėra užtektinų priežasčių 
mukti Klausytojai aa>
ke. kad jir nebūti? pritarę ■ri
mui* jri būti; žinoję, kaip da- 
lytoti vra. Tart bos nariai at-1 tų. Tų komitetų j 
sakė, kad seimo dalykas išsyk ^kos raidžia prųiažjsta lietuvių 

talikų lietuvių laikraščiuose, o 1 JtOOjOOO dotierių Untavoa rri- 
nenorėta dauginti nesutikimus. Italams ir Lietuvos valdžia 
dėlto nevaryta agitacijos prieš įgaliojo tų komitetų, kad jų 
seimų taip, kaip ji buvo varo- atstovautų Amerikoje, o dabar 
ma už jį. patėk lietuviai jį grianja, beri-

Prie IS-tM
Punedėlyjc, gegužio 12 d. to va širdimi išmetė 00.000 dolir- 

kioe |mt prakalbos buvo Dievo rių samdyti reklamų raštinin 
Aprainlos svetaiiK-je. Tcn kams. kurie nuižai naudos tc- 
žmomų buvo mažiau, gal apie padare lietuviam.T Kalbėtojai 
JOU Kalbėtojų ėia buvo trys, ataakė, kad iki šiol teišieute 
Prie dviejų minėtųjų prisidėjo tik 6,700 dolierių, o ne 60,000, 
ir kun. Ig. Alhaviėim. Kalhė- ir kad apyskaitos vedamos 
tojai labiausiai aHkiiai tų tie- tvarkingai, nes ir pačioje Ta 
sų. kad ne kiekviena, lietuvis 
turi teisę šaukti visatinį A- 
■srihu Itetarių arimų, • tik 
Ekariratyvis Kaatižetaa, akie
ji; Tarybų išrinktas, sulig Nesr 
Vorkiuio. seimo nuiunmų. Ir 
jiaai M«nli stripHiti nuo sąra 
šalmų, tai yra ano Tarybų.
Katalikus jis tari sušaukti 
per Amerikos lietuvių Tary
bų, n neltatalikua per Tautinę 
Tarybų.

Klausytojai labai mažai už
davinėjo klausimų, tik reikala
vo, kad kalbėtojai paaiškintų, 
ar ištiesų Ekaekutyvis Tarybų 
Komitetas seimo nešaukia! 
Kalbėtojai atsakė, kad ištiesų.

kad jis pats buvęs Xev Torto 
Neime 1918 m. ir girdėjęs, kaip 
sutarta Kk»-kutyvį Komitetų 
.ureiigti ir jum pavesti l*-n 
dru* abiejų stovių dalykus Į pamiršo a. a. Jono Šimkaus, 
tai-gi ir *rimo tauškimų.

Utanuake, giltai n U d. to
kios |iet prakalbo* buvo Iv. 
Myimto parapija* svatatakja. 
žmonių, sulyginant, buvo ga
na daug: bėra* pilna svetai
nė. Čia kalbėjo tam. Bačya ir 
p. Kaupas. * Ypaė paakutiais 
gražiai ir 
kiu vargu 
ran^ėj 

sudaryti vienų bradrų Pildo- 
inųjį arba Ektekutyvį Koanite- 

ir Amcri-

ryhoje yra narių, dabojančių, 
kad visuomenės pinigas nebu-

tojai pagyrė taos, kurie repi
niai, kad suaukoti centai eitų 
išlietų tėvynės naudai.

(Pkbaiga

OJVIfiJOS

Nedi-lioje, gegužiu 18 d. 6r. 
Kryžiaus parapijos šratai nė
ję, Ūv. Pranciškos Bymiet<-a 
moterių ir mergaičių draugija

svarstė savo drangijoo reika
las. Paskui nutarė paskirti 
10 dol. Seserų Kasimierieėių 
rengiamam bažmui. Taipgi ne

System

Telefono prenumeratoriai ypačiai tie ant

. kurių linijų randasi iuugiaa kaip ųfataa 

gali pagerinti )>a tarnavimų vartojant 

greitumų. Kalbant per telefonų visuo

met reikia vaitoti tramftaa ir aiškhm 

sakinius, knd atidarius linijų kitam.

CHICAGO TKLKPHOn OOMFAKT

jau prieš Kalėda*, kai iš
girdome. kad ir neaiškiai, a- 
pie steigimų (Jetuvos karinu 
menė* Vilniuje ir k'ytujc. 
tuojau pu*in-ngiau ir aš į jų 
įstoti, ne* laukiau jgu to. 
kariuomene, senai.

lai-kntiniai* lai am* lama 
vau lietuvių liatalijone llusijo- 
je. Aš tikėjau., jog mes .u vi- 
>u ap.iginklavimu galėsime 
grįžti Lietuvon, la-t iš prieža*- 
tie* mu.ų imžįstamų prieši
ninkų m*ų bolševikų (mat. 
Ine. neį.i rašėme į jų raudonų
jų armijų) ir vokiečių valdovų 
turėjome |uikriku*iai. grįžti 

i ’ėvynėn jnu iš vokiečių neini
• vė.*. iškankinti bado ir pa
niekų*. Įu-r pu*ketvirtn liū tie 
.io tųsomi |m> tvirtumas ir v <-. 
tinę, užtvara*. Dalmr ta. ,i.tu 

| praėjo ir nyko i 
| prieš ūki. *toja.i 
I kariuomenė, turinti 
I oaaae M .Issrlstta

atmintep. o 
i jau nauja 

vaizdinii 
Toji nt-Kiti

II

n'

ris, paprašius jo |>aliudyiro 
ie-]ia.igailėjo man skaudžių ir 
neteisingi) žodžių. Norėjo <lnr 
l elrtas draugų .u manim vn-
žiuoti. Iri al.i-nkius juo* imi- mukų, žmogų.: 
liudyti susilaikė, ne* tuoi<H'l 
dar lie pnlimhinii nepriėmė. Ir 
išvažiavau vienas Vilniun — ;
Lietuvos kariuomenę.

Nor* diena buvo šalta. Ist 
tyru, graži ir kelio, buvo 
linksniu*, ne. juk važiuoju 
turnauti savo giiulim-i — IJv- 
tuvai, iiuitiiau niu.

Gruodžio 12 <L karau jau 
Vilniuje. Ihir putnų kartu Vii 
niuje. vieliniu pasirodė t-įnu- 
l.tt... Man teko būti llu.ijo- n- 
bii-joM- Mi.-tinė-e. Dui.** K ;»»- 
kijoje. Gudijoje. Kloėlijtfj'* <f 
tolimojoj latpliuidų žemėje, tr 
dalmr štai pirmu kart nš. gim
tosios šalie- garsioji* sostinė
je!... Daug i-toriio* atsiminiau. 
■ luug minčių, daug jausmų su
kėlė brangi 
žuu nplti 
tunu* vii 
iiuityti . 
ėię.’ Kilti 
Itvl diett

I

<

|IM

Vok

koti buvusiųjų “Vervaltun 
g'o“ namų. Jis pasisakė neži- 
nq* ir. pažiūrėję* į mano kr 
purės “Vytį”, ttiaiuiugiai pra
liejo prašyti, kad mes įeitume 
su juo čia joit netoli j vienus 
nnrnus, kur esu* lietuviškai 

su juo, aako,
{■akalltėsite, jis jum* nuro
dys. Mes eiti atsisakėm, Is-t 
ilgai jo prašomi įėjora. kur 
sutikova vienų lietuvaitę iš 
imžiuro* inteligentę. Ji, jtaži- 
nu* mu* kareivinis esant, pra 
dėjo uumdagiui kbiusinėti ir 
kalbinli, kad dėlumė. prie jų; 
namuose butą “sovieto” l>us- 
lynės, | klausimus nieko nrat- 
.akinu ir nesileiilžinmi į to- 
limesnius ginču, ir kalbu., mes 
skuls-jnini- knip greičiau atsis
veikinti ir išeiti, ir mum. jnu 
Is-eiiuuit ji kalbėjo: “mainu 
ju.- e.-uiil ilnrbininkų luomo ii 
mnn Inluti gniln. kad ju* p ie. 
kote į "jų” (buržujų) rar.l u*. 
Xe. jie tik tokiu. n<-*u*u 'C 

pngi mn ;
•u-iprntud* |.n* 
* n*-inn. Girdi.

jie tik tokiu* 
tusius dnrliiiiinl.il- 
savo rpųetu|4I
( |

[,1
kili tuojau, nes ir į Kaunu iš-, me jų tik lenkų Irgionuone. 
iM-gę rasite musų drangų; jūsų Į Lietuvių tauta bu:šųjų neturi, 
valdžia i>ah<<go ir jus esate an-' Buržuazija mum. uieko ne
leisti Ik- glolio*. Mnn gailu ju- duoda ir žiuri į mus skersom, 
.ų". Daug dar ji mum* lud-( 

įlėjo. visko nė neatsimenu. Vai
kiau*, kuri* mane atvedė, dar 
jiridėjo: "Va. ir aš buvau l«*n- 
kų l'-gionuom-, liet supratę*, 
kad jie einu priel mu* (prole
tariatų) parnešinu juos ir už 
.trasiau čionai. Veliju, drauge, 
ir Inu tų patį Įuidiišyti." Man 
jų kuilio* buvo senai pripru- 
los ir atrodė net juokingu., ir 
tuščios.

Ne, putini liolševikai! Jn- 
' uiti.-.; neapgau-ite. M<-s m- Ii* 
kie tninsų* ir kvaili knip 

Ijtmt* gnlt rodytis. Me. žino-

M. IK
kaip ir ju*. Mes jcn:it ir juos 
rimtume per du mmij prieši
ninku, tykojančiu musų nepri- 
klausomylię panaikinti, laiavę 

|ir gerovę atimti — m asų, dar- 
' bininkų, gerovę!_ Mes mokė
sime atsiginti kaip nuo jūsų 

' ir taip dar lengviau — nuo 
musų priešininkė* buržuazijos, 

1 ir ju.ų svetii'ii,: mum* pagel- 
į Ims i>ervikalauja>> e.

Tatai, draugui kareivuiif 
Me. nemaža girdim*' įvairių 
m-teisiugų šmeižtų ir agitaci- 

' jų. jai. jie i itui mu* )*-rgalė 
ti Nes aiškini ii.atome, *nd 

it.tiip'jie yra silpni ki-ioti 
prūv mu*. nors ji* užpuolė 
ant tutisų. Musų vilti* su niu
rni* ir pergalė turi būti musų 
iiu*čw* M., nenurimo urgro-

V

t

K
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Bosų kolonijoje daug buvo 
Mfengta prakalbų, daug įžy
mių kaHs-tojų teko girdėti

bei pamokinančias pro 
kurios stiprino katuli- 

organizacijas ir padėjo
eštvelandiečiams surinkti tuk-
ataačiu* dėl vargstančių tėvy-

fe lietuvių. Kad geros pra- 
Įtgdn.iijiij.ll sandą, to-
* Ouraianda Imtavial kata
mi prie kiekvienos progos

Pastaruoju laiku eleivlan-
ir rvngia prakalbas.

Gegužio 10 d. Moterų Sųjun- 

prakalbas su margu programė
lių. Kalbėjo p-lė A. Jakaitė » 
Cįeero, 111. Jos graži kalba ne- 

patiko, bet patiko ir vyrams. 
?Kaip gražu butų, kad daugiau 

margaičių pasektų pavysdį 
f p-Hr Tt^*1***

Siame vakare grabai pra
kalbėjo p-nia B. Zitkienė, vie
tinė veikėja. M. S. 26 kp. grei
tu laiku gali išaugti, išbujoti. 
» tik einąs labi..
toMM^aaratom^^metora*^ 
■ irgiM sųjaagieėių tarpe yra 

gabių moterų ir tatentuo-

• Gagnfio » i L Tyčių 23 
taapa rengia vakarų aa pra- 
kalbam**, dainomis ir teatru.

Takams įvyks Goodrich

AZBMf.OMM).

Akrone katalikai veikia, bet 
• i& bolševikui au laisvamaniais 

■Maudžia. Laisvamaniai, taip 
gi prie jų prisidėjus ir draugi
ja ftv. Juozapo, parsikvietė 
velnių kūpėtų Mockų " vely
kinei” atlikū. 11 ir 12 geg. 
kiaune jo “dvasiškų” pamoki- 
nuuų.

Akroue yra dar tokių tam- 
•našių, kurie, netik ui flangų 
moka kelis centu* ir laikų lei
džia klausydami visokių Moc
kaus blevyzgų, bet dar perka 
b*™tarinę literatūrų. Bet vis
gi nelabai jam pasisekė: pa- 

4ya tie, kūne jį kvietė liko 
neužganėdinti iš jo “prakal
bų.” Ir Mockų su pilnu vei- 
nių maišu atgal išdundėjo ii 
Akrouo ir be šešių metų, jiasa- 
kė, neatsilankymus.

Katalikai via labiau stiprė
ja. Girdėjau, kad jau tveriasi 
L. Vyžių kuopa.

Bažnytinis choras ir g.-rni j 
gyvuoja pu vadovyste p. K. 
fttaupo.

Gegužio 24 <L ilr-ja ftv. Sta 
nislovo rengia puikų vakarų i

I Ak ronų daug lietuvių nt-l 
važiuoja iš kitų miestų, n>- 

y darbų čia galima gauti ir už . 
darbini gert Sunku tik Inluu 
gauti namu* gyvenimui. Dau 

iš Akrono. Bet greitu laiku1 
Lirturių Statymu Bendrovė l 
prade* statyti ruimu*. Tai pui I

■m«u

F. P. BRADCHULIS
Lietum Advokatas 

Attaracy at La-

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

praaria (W. T B. R. 729), kad 
dol nenuaistovėjusių sųnlygų 
Latvijoje ir Lietuvoje leidimą* 
išvežti preke* į tas vietas bus 
suteikiamas tik išimtinuose 
atsitikimuose.

Leidimų gavima* iebėra tas 
pat*, kurį Karės Piršlybos 
Borda* išleido balandžio 14 d. 
1919 m. (W. T. B. R. 695) 
Siuntėjai-cxporteriai turi su 
prašymu priduoti visas infor- 
ruacijaa, kokiai tik jie turi ir

GERKITE IR 
GYVENKITE!

Baidu Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraujų. Tni 
yra ]Mi*ckminga* švelnus ir 
malonu* valymo būdas! Grei
tai prašalina visu, užkietėji
mo atmtikiraaa. apsunkinimu*

A. Janušaa ir p. 8. 
čiu* nuo Lietuvių 
Bendrovės Ncvr Yorkan, kad 
užmegsti artimesnius ryšius su 
Lietuvių Prekybos Bendrove.

Maudl*.

(jiouto, nx.
Darbininkų veikimas.

laet. Darbininkų Sąjungos 
40-ta kaaga laika aavo ananaaį-

geg. 12 d., ftv. Antano parap. 
svetainėje. Nnrių ntsilankė vi
dutiniškai. H raportų pasiro
dė, kad jas užeiga, kari ran- 
dari po aam. 1447 80. Mth 
Ave_ yra gerame stovyje.

Rudenyje manoma surengti 
kokių pramogų. Prie pramogos 
pnsisekimo p. J. Maginas pa
aukojo gerų fonografų. Prie 
kuopos prisirašė p S. Tamo
šaitis, p aies: M. Mironienė ir 
M. Pasauk ienė. Aios y pato* už
ima tvintų vietų šios koloni
jos veikime. Taigi L. D. & 
kuopoje veikėjų aka.tiriu, au
ga. Ypatingai svarbu, kad jau 
moterys pradeda labinus indo- 
mauti Liet. Darbininkų Sąjun
ga ir matyti joje naudų.

Pr.
cŪVBLAMD, ODO.

publikai tų žinių, kuri, ifttik- 
ro, buvo ne vietoj.

/m.
.Steliėti* reikia, kad Teatra- 

ii* choras kai kame sutaria su 
laisvamaniai*. •

1. VAMDUUHUrt, PA.

DtTŽOn.MKI

Lietuvos Vyčių 46 kuopa 
rengia gražių pramogų, kuri 
įdribus sulįstoj, gegužio 24 <1, 
ftv. Kazimiero dr-jos svetainėj. 
Bu* atvaidinta “Čigonės atsi
lankymas,“ “Girtuoklė *u 
blaivininku” ir “Daina be ga
lo.” Taip-gi bu* dainų, dėklo- 
macijų. I'asihaigu* programui, 
prasidės šokiai. Kviečiame vi
su* Leecbburgo ir apielinkių 
lietuviu* ir lietuvaites, atsilan
kyti j šių pramogų.

L Vytis.

Iatike rusės Breskovskienės 
prakalbų vietos bolševikai su
kėlė didelį trukšroų. Policmo- 
nai, su ftagvlbn kareivių ir ju
rininkų, išmetė iš svetainė* 
2110 bolševikų.

Trūkimą- prasidėjo Indu, 
kada ji pradėjo |*a*akoti apie 
žvėrišku* ru*ų bolševikų |«>i 
ilgimu* "U gyventojai*.

WESTHELD MASS



PIRMA 
SYK BAZARAS

įvyks Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne
67ta ir Rockwell gatvės

BAZARAS bu* kitokia, negu kur matot ftal Mi Mytari, kuriai* ufeiMmmMlt 
Raišių budos. • Budos *■ gnriMi dntyteia. JapanHka arhattoA, knr MtMaMATj 
ir “ehop «*ey.” “RurtinlrAai”, arčiam* ntritj praeit; ir laimę Mrariantieji. ArW| Irateįt-' 5 
nė*. Restauracija, kur liežuvi* juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavę*.

Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro! Miesto dūmai įkirėjo! At
važiuok j BAZAR.Į kasdien. Neaprivilsi ir apsimokės.

Nori gerų dalbų atlikti? Važiuok pas mus j BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno namini. Knd ir ;>elno neduosi—ačiū už atsilankymų. Mes visus gražiai priimsime.

Na. jei nenori šv. Kaximiero Seserų Vienuolyno pirmųjj BAZ.KRĄ atlankyti—visvien at* 
važiuok. Paaipažimiime.

I*rašome!
Bararn* ntsiilarv* kiekvienų ncdėldienj ir šventėse (Acštinių ir Decoration Day) nuo

2 vai. įsi pietų. Aiokiomi* dienomis nuo G vai. vakaro.

Visus kvii-čia nuoširdžiai
ri.

CHICAGOJE.
Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 

Av. Julija.
Penktadienis, gegulės 23 d. 

Jonas de Rossi. Deziderijus.

■ ---------------------- ----------... Į

AUTOI8TA8 GAVO GERA 
BAUSMĘ

DfDOMAUJA NE VIEN 
CHICAGA.

Negauna pakelti mokestica

Chicago* gatvvkarių kom
panijai visai nesiseka. Turbut. 
te*k* (nikis perbėgu kelią.

Antai Statė Ihildie Utilitič* 
komisija aatrukart atmetė 
kompanijos reikalavimų, kad 
už važinėjimų gatvekariai* 
butų padidinta usdiestis ligi 
Te.
Sakoma, k<mi|anija dar kar

tų ■ėgyni—ti paduoti peti
cijų tame reikale. Nes ta mo- 
keaties padidinimo, sako, turi*-

Aimlų ilulieiių |uitaudos ir 
dnr teismo lėšų užsimokėti ga
vo nutom<>bilista* Isiroy flo 
Jand, tutsi Kili* avė. už per- 
greitų automobiliu važiavimų. 
Jlylo* metu f uit irta, kad ji* 
Imvę* girtas ir nežinoję* kų1 
•forų*.

Tokių nutoistų «iaug yra. 
Nuo jų tlaugvlis žmonių nu
kenčia.

BUGIĄEINO BALIUKAMS 
LICENCIJA*.

Paminėta komisija tvirtina, 
kad karė praėjo, gi su šita ir 
blogieji laikai kompanijai. 
Nes gatvekariair važinėjimas 
liaudie padidėję*.

Policijai patariant majoras 
T1iom|w»n sugrąžino licencijas 
salinnam pn num. 203 \Vest 
Madison gat. ir Ktitll Indiana 
3VC.

Abiejų saliuaų aaviaiakai 
teismo Imvo nebausti. Viens

žengimų. kitas ui grojamų pi. 
nigni* mašinų užlaikymų.

UŽGAVO ŽIRKLĖMIS, TAS
KRITO NEGYVAS

Chiragoje suareštuota* kai 
koke Charie* Terry. kurie tu
rįs keliasdešimtis 
pramanytų ;mvanlžių.

Jį suareštavo Pinkertono 
detektivai. kuomet ji* norėjo1 

i

gražios.

Vi

f

irutus atsakanti

AV. KAZIMIERO SESERYS
IB

BAZARO RENGIMO

11 i - -----------------------
progų patniMi ir raaipadbnti 
vieni ra kitais, o iš to bus di- 
dr|ė nauda matu’ imtiems ir 
iiaislą jiadaryinm U l>. K. or
ganizacijai.

T<mI«-I nepamirškite atsilan
kyti viršminėtan piknikai).

.4. .V.

amo te— siiija; plėa Volterai-1 urna. Daug prikalu aptarta, 
tė* padainavo duetų; pJė Ur-Į Ra t arta risima važiuoti į Ap- 
biutė pagriežė ant smuiko,'skričio choro koncertų; Ap- 
pri t ariant pinnu p-h*i Nansi.*-' skrieto n-ngiamųjį piknikų 
dailei. Taipgi mažoji Nauaie- remti ir pardavinėti tikietua.

I I’<> susirinkimui visi atiaa-dailė padrideanavo eik**, žo
džiu rakant, programas buvo kr ta D. Sujungus krautuvę Įr 
įvairus ir gana gerai atliktas J pasivaišina šaltokose.
Ant galo kalbėjo kun. M. Kru
šas. gražini nupiešdamas rei
kalų moterims organisuoties. 
Po viaako buvo a beinąs pasi
linksminimas. Vakaro vedėja 
įniro p-nia Nausiedienė. žmo
nių liuvo dnng. Galima sakyti,

Neiškenčia nejutsigirę* 
ku. kurį šiandie gavniu 
skaitykit!

Jo Myliotai Jam.
Draugas, Cliieagn, III

Gerbiamasai:—
M u* čia tolvliėjr mm Clii. 

rago* esnnėiu* |m*iekm ži
nion, kud Chicugoje dyvni 
dalykai įvykti ketina. Iš 
laikraščių išskaitome, kad 
Av. Kazimiero seserys ir vie
nuolyno rėmėjos šumnų ta- 
tarų, gegužio 25 d. firade- 
dant. surengia.

Kų laikraščiai skelbia, nėr 
nei įlešimto* dalies to, kų 
čia pa* mu* žmonės pasako
ja. Čia |s> žmones apie ta- 
žarų šnekos vaikščioja, kad 
tazarv bos Prezidento ttene- 
toao* užeiga ir mko, jei 
Lietuves l*rr tiri lotas CWan- 
gų atlankytų, jis neiškęstų j 
jo vardu užeigų nentlankęs: 
►ako. kad vienuolyno kieme 
auga tok* stels-tiim* meili*, 
kuri* nepaprastu* vairiu* 
nešu ir kml jų nuo medžio 
kiekvienas atsiiaakuris ga
le* pasiskinti; sako kad ta
tai* tiek gerybių ir grožy
bių busiu—stcls*si*. ka* tik 
atsilankys.

Klausykis. Jeigu taip vis 
kas bu*, kaip pasakoja, me* 
čia sėdėję nciškęsime ir 
dumsime Chirngtm kurių 
nor* 
pasižiūrėti. Tik. susimilda
ma*. sakyk, ar viską* tie.-u. 
kų žmoni** Įuisa kojų!

Su pagnrta. Praeitam ketverge R Vyčių
X. 36 kp. laikė savaitinį suririn- 

Ncnoriu to indomaujam'io kimų. Aptarus, apkalbėjus ne
verdu dovanai skellrti. taigi jj atidcliotinin* kuopos reikalus. 

Netik jam. Imvo išpiblyta* trumpas prog-

laiš-
Tik LIETUVOS VYČIŲ CHICA 

GOS APSKRIČIO PIK 
raus.

Biržrlio mėnuo jau čia pat 
ir S-tn jo diena netoli. Oro sis'*- 
jikni praneša, kad ta diena'kad joisekmė? to vakaro buvo 
Im* graži, šilta. Tai gera nau
jiena. nes visa* Chicago* lie
tuviškas jaunimas rengiasi iš
važiuoti i* durnuose poakeedn- 
*io miesto, pakvėpuoti tyru 
oru. Nuo jaunimo, suprantam** 
nepasilik* ori vedę MI žeiaijr- 
nomis. Viri rengiasi važiuoti j 
Tamišfcų daržų (Nattonal 
G rovė) Rivenide, III Tų die
nų tam dari* bu* L. Vyčių

t------v vvmjCVM BauiniB*

ka* piknikaa. Kas nežino Ap
skričio 
certų.
pra*te«ni«. Čia ____
jaunimas. Apekričio choras ir po* dentistų rengiamų jų aetenų.

•v. Jurgto Parapijra

Reredoj, gegužio 14 A, L m, 
po pantabb), vakare, Av. Jur
gio |«rapijos įvyko (murinki-

Imvo ypač tam, kad pasitarti 
apie rengiamąjį pikniką. Reri- 
rinkimą atidarė ir vedė kun. 
RA -- «_ <A •_____ »•» ra- -KHM1, DraMMm*. riKBNDB 
reikalais rupinties, prie para
pijos komitetų, dar Parinkta 

rimą]*®*

George ller.ler, 1838 No. 
Uobey gnt„ susitarė su savo 
moterimi. Ta įpykusi metė ; 
vyrų žirkles. Vyras staiga kri- 

| to negyvas.
J*’l Nu • .’.irklėmi.-, sakoma, jis 

‘•it0**"-',mažai jatžeisla-). Gi kritę* ne- 
.gyva* nuo širdie* ligos.

kuopų chorai duos koncertų. klebonas gražiai ir niHriai

la virtim* Ims patiekta. Visko. parikalbėti bei pasitarti 
kas ten Ims, odinėti negali- M* parapyaa reėknina, • ne 
ma. Ka* atvažinae-pamatv*. •’*“ •'*«> »*ukiamų seimų. Po 

n. gražaus pasitarimo, rasirinki- 
---------------------- mų uždarė klebonas, kun. M. 

PBANEMMA8 Rraš^

Griož didelis benan. Žaidę ««•-Į’"'***• kaH ,nP" brinkome
1_ __•____________________ sf a_* • a Alto *%matlrm1lw.t a lw*i VkAaitm**4*

Sekantis kuopos susirinki- 
mas įvyks seredoj, gcg. 21 d. 
Nariai susirinkite, nes Susirin
kimas bus svarbus. Norinčius 
prisirašyti taipgi kviečiame 
atsilankyti

U MIOHTON PARKO.

PARAFUOK.

Ketverge. rv«. 2! <1. biri. Vyfių 
kp. laiki* susirinkimų talnyti-

THE STAR 8T0RE, 
It Nausėda, savininka*

išmainyti suklastuotų ėekį.
Paaiškėjo, kud ji* yru ve

dęs kelia* moteris. Nu kai- 
kuriomis jau persiskyrę*. B**t 
su kitomis dar to nepadaręs.

Sužinota, kad jis per vie
nų mėnesį keliaudamas per 
šalį vedęs m-t keturin* mot** 
ri* įvairiose valstijų***.

Vedęs tik <b*l pinigų isvili** 
jimo nuo moterių.

Nesenai už kokias tni -tik. 
lybes jis buvo Jolė-lu kalėji
me. B<*t Imvo ]uir>'liuotas. Ir £ |'H. 
}mgnli:iu* papuolė į ;>uliciji s 
spęstus.

I

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Keli a utoiuubi linini plėši
kai užpuolė ir apiplėš** tni. ■ 
tolio H.....«;**-l. lankų. I’;..
m<* apie *2.««t pinigais ir

I,

IŠDYKĖLIS VAIKAS

U illintn Tonigun. \Vaukegan 
kelių komisijonierius. turi 51 
metų vaikų, kuri* jau ne kur-1 
tų yra viešai pasirodęs *u k> 
vo išdykumu.

Vakar ta* vaikas nuėjo vie
non saldumynų kmufuvėu ir 
pnr**iknlavo už viiuin ilulierj 
jum duoti “aiskrimo**.

Iv rautuvininkn* jiaklnusė, 
nr ji* turį* pinigų.

Vaiku* išsitraukė i 
ninus pluoštų pinigų.

i

Bridgeporto kolonijoj šinn-! kuopos susirinktoms,
dienų 8 vai. vale, tuoj po gogu-1 Gegužio 14 <L» vakare. ta Vy
tinių pamaldų bus prakalbo ><» kuopos įvyko susirinki, 
l-alalar. Nųjgn* S kp. Ar. Jur- ■

■s dienų dyvnaus tazaroĮgio parap. svetainėje.
Tik. nmdmildn-! -

U BRIGHTOM PAIKO.

|X [mkrikšlijau.
Iwt ir visiem* galiu tikrinti, 
kad žmonės, apie tazarų kai ' 
bedami. m*|»*r»h*la. Aš į** *el; tas ir jo priešai. P-lės .1tiško- 
retu sužinojau, knd luuan* bu* viėiutė ir .luigutaitė pmlnina- 

iš kiše- dnr tokių malonių- siurprizo, 1 Vo duotų taipgi p-lė Juškevi-
Buvo kurių žmonės dar n<**užiimjo. I fintė jmilainnvo solo.

ramėlis. P-as Bany* pasakė 
indomių prakalbėję: Dnrbiniii-

Krautuvininkas tad vi«*t >je 
‘•niskrimo” p: š'itil: '* policine, 
iri ir ‘ i* vnika nu-.< dė ;mn—.

Nnnii. vaiko lėvn* n|»**ž:u 
rėjo. ka i jnm iš kelinių kiše- 
ninu* pražuvę $lt>l.

Padėkojo |Miliemonui ui 
vaiko pr statymą.

Ibiznni pilnai ;>a*idžiaug* tik1 
tie. ką jį atlankys. Bu* jatci>- 
kinti tie. kų ir iš toliau aiva 
žilio... Taip kurių dienų Miji 
tarę ir leužtelėja tasarnn. kn>p 
tai-ai X jau nuginsi laidanti.

Jis

IS NORTH 8IDES

PASKYRĖ NAUJĄ MOKYK 
LU TARYBA

>ti p
v vr

I

Io. kad I*
•vr»» ori

Sekančiame kp. susirinkimo, 
ketverge, l*ir/.-lio 22 <1.. prog
ramas bus ilgesnis ir turinin
gesni*. Tai gera proga jauni- 

■ mui lavinti savo gnl.uinus. 
Ki.-kv i.-nam • arini nr narei 
itžduislama kn nors išpildyti. 
Visi tuo labili patenkinti, 
kiekvienas luti mintyti i 
vi Ilties, knd 
rai atlikti.

.Inuninin*. 
prie ku<i)«*«. 
savo galmmt 

1 si rašyti.

nes 
r la- 

aVO užduotį gr

mini nepriklnnsnntis 
norintis lavinti 
kviečiamas pri-

Narva

numuši iitnmttniHTiff ęiitnut

ikio II d 
f »•«■*« L ti

IS BRIDGEPORTO

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Cbicagoje 
l'.mluoUoM* iU If’tnhu4ą kmrui, kur kitur taip hrr nuari 

jblaAinrliy Intakam* drukuuti ir iiGno 'Urbam* ym naujau* 
•j'm tnatkrt. 1’iJaiMitu riaukiu* laikrudhna, IimIu*. U tūbi
niu* ir deimantiniu*; rraiusaiuaiu* ijctuimkais rekordai* ir 

iniy fr na imu y, anntmiky ru«ikkų ir pruaiftkų iidir* 
fitary ir amuiky. kukių tik rrtkta. Dir
bta draucj*tHiia. tam Anstžtus Ir 

Kurie prisius trijų 
įklj gaus katabogų veltai.

Steponas P. Kazlawski
So ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL
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