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R, Vokiečiams

BOLŠEVIKAI NUPUOLĄ 
DVASIOJE.

PETROGRADE TIK VIENI

Mali

KUOMET VM 
ramus taus 

šunini?

n' ^Pranešama, bolševikai 
Maskvą

v

PriadpijaJėa aųly^M

t

*<•*

0«MVK g*g- 2G-—Vokiečių 
fieldmarsala* vun Hindenbtir- 
ga* anų dieną ofieijaliai krei
pė** | Aveieunjo* vyi ia orybę 
|>mšy<lama* šito*, kad jam Im
tų leista Aveieurijoje apsigy
venti kaipo |iapra*taiii pilie
čiui.

Nesenai firidmarMu* yra 
nupirkę* puikų va-araamj ant 

ra* karė* metu ji* turėję* tik 
14 dienų atostogų.

Nežino kaa daryti.

Šveicarija* vyriausybė, ga- 
vari tų prašymų, nežino kaa 
daryti. Vyriauaybė žino, kad 

kadžiai* Bet talkininkai at- von llindėnburga- yra monar- 
clii-ta-, kad ji* gali <-ia įga
linti virakiau-ia* intriga*.

Dėt jatn at-akyti prieglaudų 
Imtų ne*mngu* daiktas.

Panakojama, kml vyriau*yhė 
gal -utik* jį į*ilei*ti Avencari- 
jon. liet pinu virako ji* turė* 
gvuruntiKiti, kml čionai ji* bu* 
ramu*, nedary* jokių intrigų.

Kiivo keliu Aveicarijoj gyve-

S VnMeAai atrtovai dar vi*ų
pluoštą notų žada pri*tatyti 
talkininkam*. Ir. regi*, prail
ginto laiko neužtek*, kad į tų 

Si tinkamai atnakyti vokiečiam*. 
UįT- VritMU baro reikalavę 

■>' kmknria* aųlygM pmli*ku.u6- 
tFtndžiaii - 
matė reikalavimų.

D virako matyt, kad voki.*- 
£« šiai patvirtin* taiko* vutartj.

L '$Gi to* vira* rinatinėjamo* no- 
|' Amt tai tik paprarii diploma

tiniai foniiališkumni.

UŽDRAUSTA LEISTI LAIK 
RAMIAI SVENTŽMI8.

Chriitiania geg. 26.—Norvi*-
gijo* vyriuu-yl*'- |ui-kell*- jin-įmintieji vokiečiai varo plačią 
rodymų. *ulig kurio uždrau- I 
džiama leisti laikraščiu* sek
madieniai* ir šventomi* dieno 
mi*.

ŽUVO 0 ŽMONES.

< 
ji’ Baltirniur. Md., geg. 26.— 

Cheaapak* užlajoje nudegė pa 
aalierini* garlaivi* Virginia. 
6 žnion<- žuvo. Nuostoliai rie
kių milijoną dolierių.

KAROSAS IŠKELI A VO
» LIETUVON.

»

<

(“Draugui” ti legTniiin >.

New Haven Conn., g. g. 25. 
—Lietuvių Prrkvlio* Bendru 
vė* at*tova. Jonn. Knrn-n» va 
kar įm» pietų iš Xew Vorko iš
keliavo Lietuvon. Manomu, 
knd už <|e*imtie* dienų ji- bu 
Kaune.

prujoignndų prie* talkininku* 
ir jų reikalu*.

Karaila MMvjamaa.

Buvę* Au*trijo* imĮiernto- 
riu- Karoli* *u ieiuiyna gyve
nu puošniam va-arunmyj neto
li Graviu*. Ji* uGcijulūii urat- 
einakę* nuo Aurtrijo* ranto. 
Todėl ilnlotr apturi ji* dnugel 
grūmojančių laiškų *n reikala
vimui*, idant ofieijaliai ataira- 
kytų nuo *o*tu.

Tie* jo murai* de| tu jiadvi- 
gubintn -nrgylui. Į rūmų daržą 
iM-įleiilžiama* nei viena* *v(«- I ’
linui* žmogų*.

Karoliu -u-irašiiH-ja *u -nvo 
šalininkui*, pariliku-iai* Vien- 

; noje.

LENKAI PAĖMĖ LUCKĄ

Nchilvėn paėmę 3,000 Ukraina
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Omsku, geguž. 26.—Siln-ri- 
ararija* gera-ra- 
pranišanu, kad 

bolševįkai didžiai nupuolę dva- 
rioje. Kumobi lituoti darbinin
kai ir val-ticėiai prie pirmu
tinė* progo* dearrtuoja iė Imi- 
ševi kiškų eilių. Bolševiko* ap
leidžia net ir tie, katrie pir-j 
minu uoliai veikė liolėevikis- 
mo reikalai*. Dangei i* holševi 
kų valdžių* koniirarų išraiškia 
nejia-itenkinimų dabartiniu 
-loviu. Atvirai jie fuMikoja. 
kad aplei*ią valdžių ir dnrnrią 
i* Ilu-ijo*.

Si beri jo* laikraščiai *pnnx- 
dina retoliucija*. [mdaryta* 
valstiečių *u*irinkimno*e Sa-1 
maro* apskrityje. Valrfieėiai 
-aka, kad jie prašai inrią i* aa- 
vo tarpo viMUs rx>imr\ i kiltim) 
-alininku* ir neatlaidžiai ko- 
vonių prieš bolševiku*. Sako, 
tara tikrini raorgaaituosių 
rfipria* būrin*, gi jei kaip, tai 
dar kaoveikian* prie ginklų 
pnžnnkrių vi*-n* vyru* nuo IR 
ligi Iki metų amžian-.

Daily
U Gel- 

kad PHro- 
' grmle ir jo afą linkė-r ginttin- 
’ u** tik vieno* ck*plioxijo* ir 

matomi gaiarnL
Manoma, kad Imlševikai nai

kina -aro amunicija* -amleliu* 
' be*it>riaujant ant IS-trogrmlo 
-nomių ir ratų kariuomenėm*.

Taippat pranešama n|»iv kul- 
ka*va'idžių tratėjimų. Manomn. 
kad ten priai bolševiku* bu* 
pakilę gyviMrijai. Tad bolševi
kai jno* galabinn.

Bolševikiškoj Rn-ijoj įvyk-1 
*ta *varhio* atmaino*, kuomet 

i vi-uoer fnmttHi-c bolševikai 
įvrikiaaM.

Pvyžina, p-g. 26.—LaiktnL 
t i* Echo de Paari* praneša. kad 
talkininkai j vokiečių virakin* 
pa*iulijimu* ir pnklan-iniu- 
|Mgamin*ią atrakymu* te-nnk 
riiau Uraeiio 7 dienu*.

Po to vokiečiam* Ini-in duo
ta trv* dieno* laiko Įiatvirtinti 
talkon -ntnrt.i.

Beiškia. kad gegužė* 29 <1 ie
ną nebu* |Mi*kutinė laiką |«n 
tvirtinti diena. Vokiečiam* at- 
-tovani* ir <lar Im* prailgintu* 
laika*.

Bolševikų kareiviai atsisako 1 
tarnauti Leninui jtarnauti Leninui

BOLŠEVIKAI DĖL 8IAU 
CIANCIŲ LIGŲ APLEI 

ŠIĄ MASKVĄ.

TAUFY-

armijų. Bri 
ki 
užimdmėja

na u | 
riš.

Lakūnas Bawker Išgelbėtas

Londonan, geg. 24. — Iš 
Petrogrado |>er ('«>|M-nliag<*ną 
apturima žinių, jog Imlševikni | 
ne lik galvoja. I*-1 jau ir gn- 
minn-i apleidi Mn-kvą. Pn-i 
grožėjo jie ten carų ir didžiū
nų rūmai*. puragavo racija- 
li-tų įlangiėko gyvenimo. Ta.l 
dabar trauk* toliau.

I*n*ak<ijaina. knd ladėevikai 
umorouii* apleidžia Ma*kvą. 
Tam tnie*tr lai*iai >iauėia -il
tinė-. kuri pakilo dvi hmlo. -knr 
<lo ir nešvaryhių.

Daugeli- ladėevikų laiuro- 
kratų vm -ilpno* -veikalo*. 
Tad lengvai ir juo* gali pn- 
kirrii e|iidruiija.

Ve kodej bolševikai a|dei- 
tižia Ma-kvą.

Sii Maakva *ii-in<-šinmi gv- 
imr.lnvinejaiiia* Bulgarijo* gy ! Cinkeliai* m-galiiui. Ne* <li- 
ventojam*. t ž gautu* iė to pi- džinam geležinkelių -nardyta 

•ir iėnaikinta.

PARDUODA KVEPIANTĮ 
ROŽIŲ ALIEJŲ; PER 

KA MAISTĄ

įTry* ir puri milijonų dolierių 
Bulgarijo* n lik-o «t*argo- 
ėiambe padėta Ha v. Valriijų 
karė* laive N<ima. Tai yra *|* 
drauda už įgalo-nnmų H. V. 
palvipa* kamirija* mai*ta. 
kur* šiandie Bulgarijai raiką-

i

Du garlaiviu *u miltai* ir 
javam jau iškrauta Bidgari- i 
jo* uo-tr Varna. Ta* mai*ta«l 
tutnlri vttw-uiti m** lltiltmri iri» t»v '

i

!nigu- liulgarų valdžių *uper-lir išnaikinta. 
I ka laboka, k vriMaal i ruki u 

praaedė tam tikrai* ženklai* i abejų ir vilna* ir Ui viro iš- 
angių karia laivam*. j-ionėia parduoti j Sav. Valrii-

Neužilgn abudu lakunu pa- j,,.
ra*'. Lam'*. imtn-rom ir mm tkaiL-nlra 1

IgjiMi, geg. 26.—I*<Tpru- 
eita* eeptynia* diena* buvę* 
taikiniui- pražuvę* laktinn- 
llarry G. Ilnaker -u ravo |m- 
dėjeju Grieve jmgalinu- at-i- 
rado.

Juodu Atlantiko vnnilenvm- 
išgellmjo pro šalį plnukinliti* 
Dnnijo* garlaivi* Mary. Aitn- 
garlaivi* neturėjo bevielio te-

i l.-gnifo a|airato, ta.l negalėjo 
pranešti apie lakūnų išpelličji- 
mų.

laik-tytuvn*. *nkoma, nn- 
-kendo vnnd<-nyne.

Nebuvai kokia nriaune.

laikuna* Havker «u ravo 
draugu t .rieve buvo nu-kridti- 
-iu virš tuk-tnntj mylių viršu
mi vniidi-nvno. J Airijų -kri*ti 
buvo likę apie Si m. mylių, kuo- 

i met buvo priver-la- nti-ilei-ti 
jnnt vnn<k*u* pnviršati*.
I Tni įvyko pinnmli<-ni<i ryte, 
'ir ta* nebuvo kokia tni neini- 
im''. BeiĄrinalant inkaito vun 
dilo. ntvė-iti:inti- utoloni vei
kimą Vanduo In-veik jnu buvo 
ėtlię* kunkuliuoti

Nebuvo kiloki 
tik liu-ilei-ti nu

Ukunu -u m 
don* |m*ilnikė 
vnlamlo*. Tuo 
plaukė garlaivi, 
• lll Ot.l-Iloilll IM

f

ėmė kari-* laiva* ir *u |ia*kuha 
nuvefa- į artiiniau*ių uo*tą.

Hiamiie abudu drų-uoliu 
|oi-veikina l^ndona*. Nr* 
Itavkrr, tauto* mylima* did
vyri*, tarytum, butų buvę* mi
rę* ir butų vėl ntgiję*.

Londone krikžtavunai.

Anglijoje tud pakili.-* n<-np- 
*nk<Hiia* džinug*inn». V|mč- 
lamdoue žinoti.-* krikštauju.

Pakilę nr|Hi*ilcnkiniiimi vv- 
riau*yfor* im-ielgimai*. Kliau
da ir pavieniai žmon.'-* pir
miau aštriai kritikavo vyriau- 
*ylię, kad llno-ker’iui nedavė 
jokio* ii|nlriiii<lo* *kritnlnnt 
*kerrai Alinai iko.

Gi šiandie vėl už-ipuolAiiui, 
kode! vyriau*.vW nedėjo |m. 
Mangų ieškoti Havkerin. B.-t 
tik pakraščiai* *u kari** lai
vai* paieškojo, paaileirinvo ir 
pagaliau* pa*kelhė. kad llnw- 
ker žuvę*, knd n<--anui jau rei
kalo tole*niai ir&koti.

Ib-t vi*vien <lžiauginiiui*i, 
knd tarai didvyri* ir vėl ra- 
do-i tar|** ravųjų.

Vienam l*m<lono prieini. 
Ityj gyvena jo moteri* -ii nini.i 
| dukrele. Tn moterių šinndi*- 
Ijauėia-t laiiiiinginu-in |io*iiu Į 
I lyj-

Anglijo* karuliu- nną <' 
joi buvo ĮMi-iunte* -urami 

|tį laišką, kuomet buvo -kr 
pražuvimą*.

ime| nelnimingu 
irtum, f 
kml jo*

u Inkiino 
liet

ii

I *.-viku* — tai kuliiU* -n šaltu 
vnn.leniu nnt inkaitn*io* Troc
kio gaivu*.

Virai* fnintni* liolše vikri 
šimnlie Iniškinumi. Vi*ur jie 

• nratrilaikn, nežiūrint ravo 
gnnnojimai* di-ciplinnotų ka
reivių. .

Simmių ir e*tų knriiiomenėa 
vnro-i nnt Petrognuln. Paima 
.langelį nelai*vių ir ginklų. 
Bolševikai netenka šarvuotų 
traukinių. Kareiviai betvarkė
je bėga ant Petrogrado.

I
1

I

Gatėmo* a|iy1inkė*e, knr vm- 
kia edai. daugeli* botievikf .« 
kareivių at-irako muštira Jr 
-u virakuom |ia-iduoda prieš 
-intakui, kad tnojee* atrinAa.-' 
ti prieš pačiu* holaevikna.

Iš Gel*iagforra 
jog bolševikai IMrograde i 
ginkluoja virau da 
Ne* įuoteri* -u firievarta rimb' ’ 
ėia karti n|>ka-u* inie*to apy- 
linkėne. Nefaiklu-nieji žmonė* 
nnt virto* žiukani.

Ii kitų koerepoadratų pBF' 
įnešimų eužinuma. kad rnaf' 
Imlšev ikam* artinari teiamo 
diena. Ji Im- ru-ti. bet tciain.

I

Talkininkų ir kilų tautų ka- ' 
riimnn-niii veikimą* prie* Imi gu.Kuomet už tą -urink* reika

lingą -ūmą. nt-akunčią auk-i 
n-arrvai. ir aną -ugrąžin- už 
pa»iunč-iamų mni-tą N. V. ko- 
mi-ijai. at-argo* auk*a* llnl- 
gnrijni ir vėl bu* -ugrųžinta*.

Bulgarijo* karuliu* piiMiko 
jo S. V. komi-iju* mirimu-, 
kad Bulgarija išduiie* |mlie-ta 
laidu, knd gyventojai lati-ini 
nerimauja, knd tnrj»- nnų vnl 
ki<ij:i-i bolševikiški agitato
riai. KuoiiM-t biitgarni, -akč 
kumliu-. turi-- uiai-to, liu* |m 
valgę, tuomet nrprilip* prie jų

i holievikiama*.
Ji* *nkė. kml bulgarai ne- j 

reikalauja iiilxinryl»'-». Finan- , 
*ai lik yra menkam -tovvj.|Sulig *utartie* 
Kmbingi Bulgarija už*ieniuo*<- j lei-ta išlaikyti lik 
—.—t -----------j riiurtlien.-.

Abelnni iiiuinl. virakia kari* 
I meilžingn ir vi*okio* rų-ii— 
■ ginklui turi* but -imaikinii. 
Kuri— luivni lnip|ml bu* p-i 
v.—ti talkininkam*, \ii-trijn 
[udik* be ginklų ir kariimn*- 

! nė*.

Paryžiui, g — f'ionai
pn-kelbtn, knd talkininkų Ini- 

; ko- k<iuf<*n*ncijo* plenarė •*•. 
ijn įvyk«ianli nteiniintį antra

dienį. t.i *«*kanėią dietių ur tik 
nobu-innti taiko* *utarti* |«- 
duota aUetram* nt-tovmii*.

Mililarine* *ąlvgn* Au-tri- 
jai *a*tnlė talkininkų kotni*i 
jn, dalyvaujant maršalui Po- 
cli'iii ir kitiem* generolam*.

Au*trijai Im* 
|5jll» kn-

neturi rinan-inio |w*ilikšjim<i. j 
tad už miltu* ir javu- uždėto-, 
■na auk-o ui-argn.

DIDELIUS NUOSTOLIUS 
TURĖJO VYRIAUSYBE 
SU GELEŽINKELIAIS

NuoMoliu padengimui reiks 
Inu ja SI.200 000,000 SUGRYZO GRAFAS T.ANT 

ZAU

PLĖŠIKAI UŽPUOLA KRAU 
TUVĘ

Vienas pikudaria pa tautai
Aną dii-ną try- automobili

niai pbšikni užpuolė Atlniitic 
A Pncifie Ten krautuvę po 
mini. IJMli We*t » gnt. fal
inė $6il ii reginterio.

Plėšikam* einant laukan 
prie Inukinnč-io mitomobiliau* 
imnlnvėjn- -ii revolveriu -pru 
ko Inukan |*t (mėnline* dūri* 
ir etno į juo* iamlytL

Plėailtai nudumė. Bet viena* 
iš jų |mšautn*. Ne* nnt šaligat- 
vio |Hiiii<-tn kruvina* revol
veri*.

I Judiiiiiikni paoikoja. knd 
Įuišnutn- plėšiku" n. gulėję* 
j*it- įlipti nutoinobiliun. Ki- 
tn- jį jvilkę- ir nutomobiliu* 
|mb'i*1a* žaibo greitumu.

Pnž>-i«tu- pk-šiku* dnž.niau- 
-in -u*.'kn Įiolirijn. Su-ek« ir 
šitą.*

i1

Washington • 26
gini ni*ė 
moti geležinkeliu 
< .i-nernli- geležiu 
riu- Dine- kongi

v
vyriai:-) I* i 

nri- t 
u «)ir

Paryžius.
Vermill. - 
-tovvl*-

Bnvk.lorff Bnnt

ORAS
GEGUŽES 26 1919 M

«
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"DRAUGAS"
li to seimo taUainkam. 

turėtą būti aiiku, kur Oka 
gos ir abelnai lietuvią virai 
menė stovi. Eidami prisi vi- 
suomenė* didžiumą ir prieš 
tauto* tvarką ir discipliną, ne
prašytieji politikieriai lietuvią 
vienybę ardo ir neša tauto* gy- 
veniman lictvarkę. Kaip to
kiu* pavadinti!

uzrcnę katausv nuonuan

“DRAUGAS"

1MI fervaeM ar *vi*r*<m r»rdtr"
arba jd«Uant pintcua | r«<iairuQl<

co.

Cbicagus seimą rengianti* 
Anau teta* dar nesenai skrlta-- 
X kad ji* kalią* ir seimą 
(■ridą* vardan šimto orgaai- 
*c(ją. Vėliau tąją skaitlinę 
■rims partizanai išaugino j du 
"Įimtu, o buvo laikai, kuomet 
t ir apie tris šimtu* kalta-

Dalyką stovio nržinan- 
m teita dalykas atrodė ne

paprasta*. Tie, kurie arčiau 
dalyką stovėjo, stebėjosi ne iš 
Ia, kad atsirado draugiją. «ž 

stoviačiąją, bet i* to, £■ąpjsi priparady* tra

ne, kad ir šimtą orgn- 
bdaariją kurio*, už seimą *tovė 
tą. Dahar tas M-itno šaliniu-1 
ką “Idiofas” aiškėja.

Keimą rengianti komisija * I 
Dcijaliai “Lietuvos" 121 nu- 
feeryje mėgina savo šalininkes 
■Raitiiaoti. Bkaitliavo, skait- 
liaro_. ir vo* trisdešimt <»rga 
aisariją te;>riskaitliavo. I* Iri- 
ją šimtą lefau-itlurė dešimtį 
sykią mažesni'- skaitline. Kurgi 
dingo 27<) organizaciją iš Nei
ms rragėją surašo! Jo* alsi- 
sake m-ingnliutą a*nn-ną šau 
kianuimc -eime įlalyvauli. Net- 
tuo aringaliotient* rengėjom* 
galinu- du r viriui |uistnlią ;ui 
daryti—ją įvardinto* drau
gijos m- viso* seime tialyvau-.; 
Neimu dienai alėjų*, ją |ki>- 
krlbtasai surašo- dur duugiu'i 
sumažės.

Neimą rengiančiai komisijai 
dar vieną imlumą dalyką g>i 
liint- pranešti — t ir žmonė... 
kurią vantai |*> M-iimm kvii- 
etatam atsišuukimu |«*insiė. 
nr visi už M-inu) stovi. Ni-lik 
ką už seimą nestovi, ta-t pri'-š 
snmuliui šaukiamą -' imą va
rosi. Ją vantai Imvo |>u*kclb!i 
js-r nrsusipratiimy.

Kml dnr geimu dalykui pu-| 
niškėtą, kaip Chiragus lietu 
vią visuomenė M-im<> kluu-iui'- 
slovi. gulime pi įminti, kud u*- 
visi minui tą draugiją, kurią 
Vardu- Įui-kell*, už -rimą 
toli. \ - In. j' igu iipy-tolo 

pavelytą, up-iimutm- prieš

Teko kalbėtis ru vienu ru*ą 
diptamsta. Ji* dikčiai nsri- 
martavo drl Ismkijo* klausi
mo. Jis |Hiikiai žinojo lenką 
ii-pirso-ijn- ir žinojo lenką du 
riškąją vertę. Jį vargino klau
simas — ka* suvaldy* lenką 
nrsvritiakus eprtitu*. užsispy
rimą kaimynam* skriauda* 
daryti!

Mėginta liuvo |mki*ti min
tis, kad Iraką nntorylu* a|* 
vahly* |in*aulio viešoji opini
ja. knd jie savo užmačiomis 
nedrįs pasaulio |uinieką užsi 
įmukti. Diplomatu- tik |*s-iai* 
(ut raukė.

— Viešoji opinija! Is-nkai 
nei liek viršosio* opinijos ne
paiso (čia ji* Įurštai* pliaukš
telėjo). Jie turi kariuomene it 
jie *|*'-kn bandys užgriebti tai. 
ko teim-tu keliu ingyti negali

Taip Kavų kalbėta suvirs 
ĮHisuM-ti* atgal. Ir rašo buvo 
atspėta.

Kuomet l’adcn-askHi nese
nai butą Paryžiuje, ji* Taiku* 
Koafrrearijai buvo sudėję* 
lirilailą, knd trakai nedarys 
ta va* y vo, nekeis toliau kovos 
nu ukrainiečiai* ir lietuviai*. 
Prižada* niekai* nta-jo. Nes
pėja Padecrurski* Variavau 
sugrįžti, o Iraką kari n amini 
pasirtriėjo prieš ukrainiečius 
ir lietuvius. Kol Irakui ganė
tinai spėką neturėjo, nedrįso 
varyti*. Ilallerio Irgi jonam- 
sugrįžus, |m*ijuto galingcrai. 
Su lenką žygiavimai* eina 
žtauryl*-* — žydą skerdynės, 
ukrainieėtą ir In-tavią perse
kiojimai, pk-šintai. Apie tai 
vaizdžiai praneša A. L. T. ko- 
n-*|ain<h-nta* iš Itaryžiau*.

Kas Iraką sauvalę su valdys* 
Aiijantai troško, kud lietu

viai *u lenkai* susikalla-tą. 
vieną frontą liolševikam* su
darytą. Lietuva užkalbino. 
l*-iikija atsisukę upic teisingu- 
lietuvią reikalavimus ktausv- 
ti. Ji sauvaliauja.

Kn* lenku* proto išmokins .* 
I.iel u vo- valdžių 
lenką užmačiom*
I kruiuit-čtai, kaip liutui. ko
voju už savo teise*. Tuo tar|m 
l<-iiką įtarumo* neteisybė* uesi- 
liuujii.

Ku- lenku* suvuldy*! Ar 
mu»ą žialžtai. rezoliucijos.’

l*-likai -luto spėką. K|M-tai 
tik juo- siivnldyti guli. Tel<«- 
gnunmi iš Paryžiau* rkelbia. 
kml l’rrzideuta* VVil-omi- d -l 
lenką -uuvulė- rragiu-i viešą 
užn-iškimą pmlnryti. I.ietu- 
v imu*, ukrniim-ėium* skrinu 
du* mirodžiu- talkininką ai 
-lovmii- Paryžiuje, talkininkai 
-vai-tu upic paninio- su-tub 
dymą tiems, ką duotojo žodžio 
n- -įtaiko. Ik- talkininką parų 
nm- ls-nkiju m-iš-ilniky*.

Is-nkni tik tuomet susipras, 
kimmet |Niju*. kml ją užimi

nusprendė 
priėjint i>.

Kita 
ing

iė-tnt... Tikt

(

TIKĖJIMŲ SS

l«taavim*ma.
Galima tikėtis, kad netoli

moje ateityje atsiras reikalas 
visiem* tikėjimam* sutara* 
[atdaryti vieni} visiem* žuui-

PRIOtll

I purią tišrgraraąrtryriafr, •* 
pie rengiamą Tikėjimą Są
jungą, me* du kart jau rakė
me apie ją ir redakcijos alraip- 
-biuoec. Tada buvo kalta ap 
skiltai apie tikėjimą sutartį. 
Įlatar kyla labiau apčiuopia
mas sumanymas padaryti vi
są tikėjimą atstovą nuvažiavi
mą, arba konferenciją.

Tat yra nenauja* dalykas. 
Pirmutinis tikėjimą kongre
sas buvo Chicagąjc 1892 m. 
Tada jums driyvavo ir katali
ką dvasUkija su kardinolu 
Gibhon-u. arkivysknpn Irę. 
laud'u ir kitai* žymiausiai* 
kataliką tikėjam vadais Ame
rikoje.

Taute (Tiicagoa kongrese 
pasirodė, kad tarp viso pasau
lio tikėjimą pirmą vietą uži
ma krikščionija, o tarp visą 
krikščionijos saką kataliką 
Bažnyčia vieno atsveria visas 
kda* savo vienybe, nooacklu- 
mu. dėtumu ir atliktą darbi) 
sšaitlingumu bei reikšme

Pu to Cliicaginiu religiją 
k-mgreso katalikai daugiau 
neiiedalyvava religiją suva
žiu viniuose, nors tie suvažiavi
mai buvo 1896 ir 1900 m. Pa
ryžiuje ir vėliaus. Vėlesniąją 
kongresą dvasia labai skyriai 
ano pirmutinio. Chicagoje bu
vo visą drl agatą minties 
bendras pakilimas prie Dievo 
ir broliški >unuai Kongresą 
užbaigoje žydą rabinas tapo 
pakviestas atkalbėti užbaigos 
lualilą ir ji* kalbėjo “Tėve m 
*ą,” tai yra tą maldą, kurią 
mum* |«liku V. Jėzus. Vėles
niuose kosųrrcsucisc užvieš
patavo katalikystei priidings 
ji dvasia, gal boti delta, kad 
žl_ _!_» a _ A----** si !, a------jae vmb Moavo raryspytą nr 
valdžia buvo ir tebėra peniė- 
musi katalikybės neapykanta.

Karės taiku, žinoma, nebuvo 
visatini; religijos kongresą. 
Bet karei pasi tai gus Ameri
kos protestantą augštoji dva- 
sHkija vėė pakėlė baisą su
laukti tokį suvažiavimą. Tik 
jo jie <latar nevadina
kongresu. o kunfcren-;
rija, turimi, pažymėdami,įduodama* perspręsti žmoni ą 
kad katalikystei priešingąjį 
dvasia toliau nebebus tuose 
suvažiavimuose.

Protestantą episkopalą vys- 
knpai: Cliurle* P. Andersou iii. 
Chicagos, Boyd Vinccnt iš pir- nėm* ta-ndrą visatini-* duros

d Tanikiais
Ryman kviesti popeiią, kad 
leistą kataliką atstovam* da
lyvauti minėtame suvažiavi 
u>e. Tai antraa ženklas prie
lankumo katalikam*.

Dar priei nuvažiuosiant 
tinas gerta aartąm* vyram* į 
Rymą mes raiėnie, ka* gali 
sutrukdinti sutartį. Yra skir
tumą* kataliką Jr protestan
tą pažiūrose į tikėjimą. Kata
likystė sako, kad ji nėra aa- 
—t—» —B- t ---- »* ■*TUlIBKe IJIrrO LTORĮ.

Ji negali ją agnyti sulig aa- 
vo nnožinro-. nei pakristi 
Kristau* paliktą sakramentą,

ja, kad riaa religija priklau
so nuo žmogaus mintie* ir jo 
[■žiūrą. Todėl protestantai 
gali sudaryti kongresą, karia
me kaip atstovai nubalsuos, 
taip ir bu* pripažinta. Kata I 
liky»tė-gi priešingai, negali I 
atstovą balsavimui paduoti. 
*|»rę*ti to, ka* yra Dievo nu* 
pręsta.

Av. Tėvas sa protestantą 
vyrienpai* ilgai ir mandagiai 
kalbėjo, laiikrašėią telegramų-', 
ne ištisai Įiadavė to pasikal- 
Is-jiiiHi turinį, o tiktai trum
pa* ištrauka*. Vienuose laik
raščiuose to* ištraukai prie-

matyti noras pakenkti pope- 
žinąs vardai. Nestebėtina, 
daugeli* laikraštininką nieko

1 siunčia IJetuvai valgomą daik
tą, drabužių už vieną milijoną 
dolicrią.

Kelio* savaitė* atgal suma
nyta lietuvią tarjie nutverti 
Lietuvos R. K., kurio užduoti
mi bu* rinkti maistą ir drabu 
žiu* Lietuvai. Buvo garsina
ma kaikuriuoac laikraščiuose 
ir gražiai pagituota, gi kaiku- 
rie musą laikraščiai atataakė

Kada pati Suv. Vatatiją val
džia aukoja net milijoną dolic- 
tią verte* viso.ciu iluiktą, tumu 
tarpu daug musą brolią atai 
saka tarti ari pr.tarėjaia to 
švento darbo. Svetimtaučiai 
matydami mūsiškiu* užmaryj. 
eavargu-ėu*, be nthą ir duo 
n-ns kąM-ė.. .šitas'a jii ma j*. 
šel|>o* ranką. Tai ar me* pa- 

Isiliktume kurčiai* naro brolią 
'.|maldavimam*: Duonos ir Dra-

Taigi lietuviai, nepaisant ko
kią ją» esate įsitikinimą ar 

'pažiūrą, nepaisant kas esate 
jtt* z k*ULiik**ą ar
aorijalistas, visi, sakau, į dar
bą griliėjime musą brolią lie
tuvią. Rašykite* prie Lietuvos 
R. K. tveriamo* organizacijos 
ir arpaimat ūžėtos, kas šsdžia, 
kas raitu, kas darbu dkits

LiotovB® pi
brolią, nuo vargo. Jeigu jau 
svetimtaučiai atkreipta savo 

rėtunrt'm griebtis prie to šven
to darbo, rinkime amista ir 
drabužio ypač L. R. K. mvai- 
t>-

Dar tartą priaseaame ir ra
giname pri* darbs, pri* darbo 
sušeipimai musą vargstančią 
brolią Lietuvoje. Nebūkime 
kurčiais ant ją šauksmo, bet 
imkimės darbo, darbu, kuri* 
daug gali pagebėti musą tėvy-

PAVEIKSLAI
Pirmosios Konunljo* Atmintis

tinto Uhio ir Reginai IL Wri-! prisilaikantį teismą. Tokioje 
l«-r iš Fond du lute su dviem' organizacijoje Kataliką Baž- 

nvčia gulė* dalyvauti ir daly-
• . . IVUUS.

zoiiuciją. Vaikiški manymai!
Ir lieka tas |uit* ruso senui | 

statyta* klausima*: ka* k-a-'pjuOTB KARRS TAVPT- 
kita suv akly S f KO tRMKLZUVfl (WJX).

N|*-ku. vien s]*-ku. . .

SEIMO KONCERTAS.
Ka* bu* *U lila-rnlą seimo 

koncertu! Ku- jame dalyvaus! 
K>, jie gidė- pa-litlyti!

Stela->i daugeli* chicagieviii 
ir tokiu* kiliminiu* vien* ki
tam uždavinėju. Ašmeną. |s> 
seimo kviesliu savo vardą vur 
loti leidžiančią, daug atsirado 

jiem* nei dainuot, tiei prie* 
publiką 
Dėt ku

Ivtll
•nrv

atsistoti nereikėjo, 
dainuo-.* Kas.’ 
imjuukai sako: “Et. 
seimu* — dentistą 
tą surengs. Pasikvies

kiliu* ant |iugriudą ir dantis 
rauk-. Aini tau ir koncertu-. 
Kiti sako, gitu d

ir
Atai prasidėjo I* K. K. sa

vaitė. Kur dar nėra L. R. K. 
skyrių. lai juo* sutveria ir lai 
tie skyriai laikosi tuomtarpu 
(laikinai) Tautos Fondo kar
terio. Oi kur nėra T. F. sky
riau*. lai kreipiasi prie I* R. 
K. Centro ir gaus jj. Visi 
dirlikitne, visi kiek galint vei
kim. Ypatingai dabar, kada 
yra Imtinas reikalas ir nevil
ki namas reikalas.

SEKRETORIJATAS, 
<36 Grand SL,

Brooklyn. X. Y.

Priorėtas: Pritardamitad.
ir .kutindami kitu* prie orga
nizuojamojo dariai [irisidėti.

turime priminti, kad organiza
toriai neteisėtai aaviuasi Lie
tuvos Raudonojo Kryžiau* 
vardą. Toki organizacija yra 
Lietuvoje. Amerikoje tegali 
būti Amerikon Eaudoua*is 
Krykiu*. Čia tegali organinio- 
ti Lietuvon Raudonojo Kry
žiau* Rėmėją knopso. Kodėl 
tikrojo vardo nevartoti, L y. 
rėmėją !

TADŽIKŲ

Illinoi* gubernatorius Low- 
dea paskelbė proklemariją 
“Decoration Day" (Vainiką 
dienos) reikale.

Aįmet ypatingai tau pami
nima ta narijooalė šventė. Mes 
daug kareivią žuvo kurija. 
Karei vi ą kapai bus aptaško
mi *u parinkt iniauriomie iš
kilni vbėmis.

i ir važiuokit sveteliai gultą.
Juokui juokai*, t) vienok J vilties yni. 

■ mi-amdyta didžiausioji salė 
Chicngoji- \uditoriuin. t ž 

: ją vienam vakarui seimo ren- 
I gėjai tuksiantį, kaip nieką.
|nklo*. Toj salėj Cliicagos pu 

' Klika priprutu- girdėti (Misau- 
liniu- dainininku*. Ten dai
nuoju CaruHi, t iulli-t'uiei. 
l-'nrrar. Rit-mą—ten opera. 
Kągi lita-rutai ant scenų, ii- 

. ris!
Chor

gos l.ii 
j Choro 

itu- |HI

Gvitaurieji t'hiengo 
-i-pietę prie ('biru 
vos Vyčią Arkriėi 
l*> luižuy tiniu- clu 
k laide. Tiem* clii

Ikt

Ik-licka Uirutė* ciiura*. lb-t 
ir jame neriai dainininkai 
prielankiai j seimą ir koncertą 
kiuri. Bet jį vtagi prisikviesti

loti “čigonus." Belikta, "lie
tuvišką" operą statys. Ui ar- 
t tatai— Oi, oi! Ir tai Audi
torium.

Vėla, imsakoja, kad p. St. 
Miluku* už koncerto surengi
mą išlyga* imstalė. Supranta- 
imi. kad kituip ir Iruti negali. 
Tik tiek, kud seimo ncingalio- 
ti kviesliai nuo išlygą Ivgsvn- 
n«* netekę. Begalo susirūpino 
ir dikėini raukėsi, kuomet ly
gsvaros atgavo. I’atsai-gi p. 
Atakų*, -u p-lė Itakan-kaitė 
ir p. Slogiu Įui-ileido |m> pln 
čiąją Ameriką koncertuoti. Jei 
Spės sugrįžti, tai tik keliomis 

tni* prieš seimo koncer- 
Tuo talpu Birutė* choras 
jn it taip koncertui prisi- 
i, kaip Dievu* duos. Jei 
tni ri«. taip stovi. Be! jei

J

Birutė* choras Auditorium! 
Ji* |M-rmiižii* Auditorijai. Pra
žus, išnyk*. Ji* [s-rsilpiui* to 

i kini šulei, tokiai vietai. Ji* gu
li išdrįsti ir eiti. lk-t. švie
sioji Milda, jeigu ten ntšilan- 
l;y» kitiituuėią muzikali'- pub- 

‘litai, ką ji galė* [tesakyti! Ji 
mi*i*trta** choro drą-u lysti 

i. kur tik rinktieji pu*aii 
taininintati |ai*irodo. Vie- 
garis s. Minuotą iš imti I'*."

1 -Rene

lės clmras. At 
ivlė* R. ir S. ji

Et!

pasirodyti! Gerai apie <•** 

ir Birutė, kad ji nebent koks 
choras. Apie save geras many
mas vienok choro rcalės ver
tė* nc|m<lidina. Ir jeigu Biru
tė, iM-prisiruošnsi, taip kaip 
stovi nutrauks dratistą kon
certu vaduoti, kas bus, močiu
te, ka* bus! Ar neverčiau tuo
met prie skambalo apsistoti ir 
juo vienu |>ssitcnkinti!

Dnr viena*. Auditorium tu
ri. nežinom gerai, bet. rodo*, 
*uvirš šešių* tūkstančiu* nė- 
dynią. Ka* ją* užpildys! Knd 
taip visą lietuvią seimą* bu
tą, kn* kita. Bet dabar vieną 
tik liberalą. Jin vieni ir daly
vaus. Keliu* šimtu* publiko* 
gal ir pri-taty*. Na. žingei 
«!«•** *«ą*»Aft 
rv* kokį

• ty*

ikttantj. Tuk*U 
» minia !*•! ii \

j
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SERGĖKITE SAVO AUS.

CICFFO TLT

tv* lekia j praeitį, kar regi jų 
nurengta* vakariene*, mezgi-

turtin• 
ttr tik

JOHlt SMETANA 
Akių Bpecijahita* 

1801 8 Ashland Av. Chica

Po $3.00: R. 8arapaa, J. 
Agento*, A. Radzevičių*, B. 
Vankrviėiatė, J. Daukny*. J. 
Balni*, B. Vankevičienė, A. 
Ktaknin, S. Venckų*.

Po $4.00: Mluča*, P. Lape- 
niutė.

E. Lapeniutė $3.30.
B. Baranevič-iu* $3.00.
Pu 2 doL: H. Kalantai ti*, 

M. Kutku*, K. Knunenaa, A. 
Pritapau, K. Areliuua*, V. 
Venckų*, P. Vikiėka*. «. Bar 
kau*ka*, K. Vatkcviniu*, P. 
Joči*, J. Kūrei*, Hereika.

Po 1 doL: V. Antuli*, J. Ba
deną*, A. Radzevčiu*, O. Alin
ki a tė, H. Kavaliaunka*. J. 
Montrimą*, J. Aketua*. P. 
DauHienė, 8. Tarona*. A. Kaz
in*. M. M irki ui*. E. .lutkcvi- 
čin*. Malaluiunkienė, J. fižau- 
*ka*. V. Aimonn*, Aimonienė, 
Kaimenė. Karaliūtė, P. Snar- 
*ki*. Kairvvičiu*. Kerti*, Kat
kų*, M. Baniukaitė. M. dur 
knurkar, J. (iuniaurkn*. Mon- 
b-vičiu*. M. Vaitkuti*, P. Bil- 
iienė, Radzevičienė, l.aukžr- 
niK-nė, Z. Ktnniliuhar, (l. Ma- 
lakau*kiutė. Aiknniu*.

Draugijų aukot 

r«><> dr-ia Lainv



BAZARAS
(vyko Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne

67ta ir Rockwell gatvė*

Pn&depNei,2Sd. geg. ir libirtefo

ir “teop «toy.»» ‘'Burtininlto'^^M^torit^raei^k h^ifturtantieji.^lrHių Irakty- 

nėa. Restauracija, kur liežuvi* jookais, atomų valgių ir gėrimų paragavę*.
Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro! Miesto damai jkirėjo! At

važiuok j BAZAR.K kasdien. Ncapsivilsį ir apsimokės.
Nori gerų darlių atlikti! Važiuok pas mus į BAZAR-5, žinant, tod visas pelnas eis Vie

nu. >hm> nnndni. Kad ir |>cliio neduosi—a.’in už atsilanknną. Mcz vinis gražiai priimsime. 
Na. jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—visvien at

važiuok. Paaipažinsime.
Prafooie!
Baznras a tania rys kiekvienų ncdėldienį ir šventėse (Acštinių ir Deeoration Day) nuo 

2 vaL įsi ]>ietų. Aiukiomi* dienomis nuo 6 vaL vakaro.

Visus kvieria nuoširdžiai AV. KAZIMIERO SESERYS

•*1 . BAZAKO RENGIMO KOMISIJA.

k

įchicagojE
•

KATALIKIŠKOS tVKNTtS , CHICAGO RENGIASI PASI 
---------  TIKTI KAREIVIUS

Pirmadienis, pegužė, 26 <L. 
to. Pilypas Nėr.

Antradienis (efukės 27 d..
to. Badas, kun. Banalias

TIKTI KAREIVIUS.
CHICAGO, ILL.

Kataliką Vienybės Susirinki
i
l

I

Miesto (atvės nupuotiamos.

Vienų praeivį ištrenkė upėn; 
tas žuvo.

Tom i ilicnnmis. kaip jau 
buvo rašyta, lliieaguu |mrkc 
liauja rakinėtas nuveikusi Tt 
divizija, buvu-iuji valstijos 
tiiM-ijonlė gvnnlijn (milicija).

Viiliiinii-ėiii :-a|vė>
l puošiamos, 
dnlelių iškilmybių.

B«-l nr Įtagalvojamn. ar tie 
visi ĮialinoMKiti iš tarnylios 
vyrai gaus sau tinkamus dar- 
leis.

■aolijo*. Kiekrima moteris ir 
mergaitė totalik. privalėtų 
tapti nare-remėja Av. Kasi- 
iniuro Akademijos. l-ai kiek
viena kolonija seka pavyzdį 
Tosrn of Iadce darliščiųjų mo
terų. Tos pačio* darliščiausios 
bitutės Tosrn of ]<ake, susidė
jusius su North Aidės parapi
ja apėmė tris dėMes Insia* 
vesti ir dirbti jose Vienuoly
no husare.

Garbė joms ui tai!
Pašalieti

nu-
Rimšiama-i prie

Anų dienų ant Ru»li tilto, 
■torsui Chicago* uja-*. įvvko 

nelaimi-. Kits prieė kitą 
tiltu važiavo du automobilin. 
Virau autocnoliiliu važiavo 
Dr. Floyd Mo»n-. (IK K. 11S 

kitu — llols-rt Norbrrg. 
2455 Rminary av*.

Vietoje prastinkime abudu 

daužė. Pastarasis nuo sasnbiu- 
timo atvirto tiltu šonan, nu- 

*fMRr upėn tuo metu pracinan 
tį žmogų, sulaužė tilto ats|«- 
rų ir pakibo ant vaudraa.

Tuo tarpu iutieuklas iiįmui 
žmogų* čiiH- šaukti |«gi-Hai'. 
Kol kaip reikiant pnsiskubia 
ta aa pageli si, ariaimiiųpiM*

City Hali kkricai Chicagoje 
turi savo uniją. Tos unijos' 
viršininkai imreikalavo vi- 
»šaii klerkams padalinti al
gas — $15 .langiau |«rr mė
nesį kiekvimnin.

Jei kni|i. sak.mui. klerkai 
savo tą reikalavimą |Mirrmaią 
streiku.

Tas nelaimingas žmogus bu- 
vo jaunas vyras. IViIliam A. 
8ehom. 4224 Ra. Minuirt gilt.. 
Tllinoi- KeeJ firmos knygve 
dis. Po jo juiliko jnuna mote
lis su kūdikiu. Ji. pa dienos 
darlm ėjo namo, kuomet įvyko 
ta Imisi nelaimė ir pakirtu jam 
Ipvastį.

Policija Muin-štnvo aulonm- 
balių važiavusį Norlaergų. Dr. 
M uore nebuvo ateit notas, tik 
pnskiau išklaie-inėjamn-.

Fr.sl ZoeUer laivo kareivis.1 f — ■ ■ •
visumini vaikščiojo unifor 'j d^^ija įsisteigė vo*
minda*. Ta.1 ji*, kaipo liksai. ,,,, IIM.neMių ,tzal. M jau 
patiko ta- vi.-nai vėjavaikei *___ _____ s.__  i:_ *_»_
im-rgaitei.
/" viriui iMgaliau* jis np-: hiri j,,,, ^v„

Mv. Kazimiero Aktultinijo*

Ii TOWN OF LAKE I

Praeitų trečiadienį vietos L. 
Vyrių 13 kp. toftė susirinki
mų. ftiame susirinkime dau
giausia tartasi apie visuome
nišku* kursus. Kursų nauda ir 
viskas plačiai Halėm* išaiškin
ta. Iš torsų vyMinimo komi
sijos narių paaiškėjo, kad ir 
laikas jau nuskirtas. Kursai

— —* A * - t— —wraMKo v*<*rr*, 
biržeiio 3 d_, to. Kryžiaus pa
rapijos Ukcijas
duos geri Pr. Bu-
črs iš apologetikos. Nuolati
niais lankytojais užsirašė risi 
narini. Linksma, kad visi su
pranta kursų svarbų ir siekia 
aiišvictos. kuri, kaip liaudį, 
taip ir tautų veda prie paika 
via.

Paskui atstovės ii Akademi 
jo* Rėmėjų skyrio, M. Aedie- 
nė ir A. Baltutienė, užkvietė 
vyrius j HeiM-rų Kasiniicriečių

daitė ir Fuyija Griniūtė. 
Paskui dainavo duetas p-lių E. 
ir V. Volteraiėiif. P-lė J. Ur- 
liiutė griežė ant smuiko. Jai 
nnt jšjano ak.<n|>onavo R. 
Nausėdaitė. Paskui dainavo 
Milo ]>-lė Ona Vilkinto. Visa 
inuzitoliėko programų dalis 
gerai buvo išpildyta.

Ant galo kalbėjo gerk. kle
bonas, kun. M. Krušas, ir sa
vo kalboje pabriežė, kad tikė
jimas turi didelę svarbų mote
rių gyvenime. Taip-gi pažymė
jo. knd tarjie mnsu katalikių 
moterių yra stiprus ryšis kaip 
Mot Sų-goa organizacija ir 
kvietė visas prie jos prisira
šyti. Vakarus pavyko. Kuapou 
prisirūkė toriioa narte.

IB T0WM or LAKK

Utarninke, gegužio 20 <L, 8 
vai. vakare. Moterių Sąjungos 
21-am kuopa laikė raairtaU- 
inų. Hosirinkima* buvo tau
kiame* vien dei pasitarimo ir 
surengimo "Moterių Sąjungos 
Savaitės vakaro, kuria įvyks 
geg. 29 d_ Dovis S<|iuire parko 
svetainėje. Taa vakaras yra 
rengiamas vien dėl moterių ir 
mergaičių, kad gairių arėtas

torių flųjuapa. Visos moterys 
ir mergaitės turte progų kų 
norą gera ir naudingo išgirsti. 
Vakaras Inu surengtas su vi
sokiais pamarginimais. Taipgi 
kalbės žymus kalbėtojai.

Girdėjau, kad laike M. & 
Savaitės ir įstojimas bu* su
mažintas. Kurioms rupi mo
terių idėja, kviečiamo* prisi
rašyti, kuomet yra proga ir 
įstojimas sumažinta*.

Musų sąjungietės darbuoja
si. Jos .remia visokius prakil
nius užiiumyinus. Antai Av. 
Kazimiero vienuolyno žengia
mam toaarui autarė paaukoti 
$25.00. Garbė M. 8. 21-mai

Prie progos verta pažymėti, 
kad kuopa buvo surengus va
karų balau Ui i mėueayj. Nora 
raportas nebuvo pilnai išduo
tas, bet Rijama, tod gryno 
pelno liko $350.00. Niekesnei 
nepamanė, kad Moterą Są

ru surengti.
Valio M. K. fi-rn kuopa.

m a*

11 BRIDO EPO R TO.

d'lBUm. Neima bskiMptfe 
žaaties <Mri, žmonių tesusirin
ka mažai. Gal lietaus pabūgo.

Apie Moterių Sųjuagų kal
bėjo p-lė B. A bromai t ė, aiškiai 
nurodydama naudą moterių 
organizacijos. Taip-gi trumpai 
kalbėjo p-nia A. Nauacdieaė. 
Narių prie kuopos tų vakarų 
prisirašė šešios. Labai gaila, 
kxl tokioj milžiniškoj kolosi- 
joj moterys dar nesukruata 
spiestic* j vienatinę, didžiau
sią ir prakilniausią draugijų 
—Moterų Sąjungą.

Nesenai ėia įsisteigė Av. Ka
zimiero ž kūlimaijm Rėmėjų 
draugija . GridMi, kad rito* 
oiru Kaip Mtetrg <yi txL»imo- 
jo v leaMNyM oazaro. 
dirbti, kad gražiai tam darbui 
pritaria ir jį rauto sarau gau
biamas klebonas, ton. IL Kra
tas. Jis netik pats autojo Ir 
dovanas duoda Vienuolynui, 
bet su visa savo parapija ir 
■tetyktos vaikučiai* žada at
isakyti basarų. Kad taip risi

smukų ir naudų taa musų- 
brangios įstaigos, kitaip pas 
mumis stovėtų musų jaunimo 
auklėjimas ir tautiškas susi
pratimas.

P*»“riūmo rėtojomijarataš-

IMI melų M-nė Mr*. Vera Tr- 
pagnier, kuri ts—.■tini nužud'- 
i‘a ui Volių n. lą. ir lolesiiiai lai 
komu Unijinio.

Jos advokatai išrūpino ja 
imliuoMioti įsi paranka. At«l 
rado iMindMiuitim-. kurs stat i 
ųifl.ISRI. |ti-1 •••II. llž to. |ia
ranku- Įsi-tatyuui b<>iid*tiuiniii 
tuojau- turi užmokėti fotu.

Neturi reiknlinrii Įeni-.-i'. 
tad turi Imti kalėjime ligi by- 
Io*.

vėjnv.ik.-i MVtl bararų. Visi pariedėjo per ri-
IViso* (Hiicago* ir ■pletink*,’*’ di*na* *«itltagri bazare 
: imrapijos turi jnu savo i-ky- j*lrJyv«uti ir jį remti, 

sivcdi- šių metą jiradžioje. 11in*, bet Ypatingo pažymėjimo Į
Dnli.ir Z-s-ll. r |.nlim..imtn* * „karimųjų Av. Kn žinn. 

iš kareiviavimo. Ir ji* krei (ToM11 of A.
I* .letsimin prašy.lnmn* per- K Hkvriu, jj, (uri lfil 
M-kyr.im, mi -av.. m-t-rimi. | j.ri,. j„ Mlhispietę įlarUriau-

PiaAviiu* Z«M*lh*r |Kižyuiij 
j ink t n. kml kol ji- htivrv utii-I^, 
flirtuoju, luulorin jjimL?
prielanki. Ik*| «ltdmr nUirnki*!- 
-i »ti juo gyventi,

Tni luipm-tn'- <"in muin Ini
! ni> nt-itikiniHN. Po kur** fm«
-i«li*lihn Nknitliu- |MTMi-kvrt
im).

Aiatm* susirinkime prie Ituo- 
|m>h prisirašė 6 nauji nariai.

Mu»ų kuopos veikimnnr ir 
narią tdeairins nuga.

ŽMOGŽUDE BUS TEISIAMA

im i>. vy 
l'.iuniri I*

•r*25 dienų M t

PERDAUG TACAVIMO 
DIENŲ

20 VOKIEČIU NEDUOTA 
PILIETYBES KASTŲ

!v»
»hi

Ih
V

sius ir labinusiai susipratę mo
terys ir mergaitės, ir nežiū
rint įvairią kliūčių, kokios 
jom* tento |M-rkcntėti, jo* via- 
vien ranką nenuleidžia, bet 
dirlin prakilni) dnrlią. Surinko 
daug daiktą Imrarui. taip gi 
įjudino iia.lerą draugijas, ku
rios netik prisidės dariai, la-t 
prisidėjo ir aukotai* sekan
čio*:
Tretininkų draugija... .$42..s) |nM statyta* scenoj pirmą kar- 
M<>t. Sų ga JI kp............*',J*,(tą. Agotos DvJieiiė* rolę ntli-

.Av. Ag..t.i* dr jn.............25.<1l į,,
At. Elžbietos dr jn.......... --*-00*Jastn>iiibskieii.'s—P. Jgnntnvi-
,šv. Veronikos dr ja ... IO.(MI Kieno* Jnstromb.knit. s
Av. Pranciškau* dr ja.. iaO)[_R.(Jajkiutė. Moteries ukinin- 

Į  ~~~~ kės—Kr. Atkoėnitė. Ai<> veika
lo lietuviška dvasia visiems 
patiko ir reikta pažymėti, kad 
•ąjtmgietės M1VO roles atliko 
natūraliai
tik I 
liet 
Soli 
puikia 
kni pr

Mot. Sų (M 1 kp*. vakaras.
Gegužio 11 d. Moterių Są

jungos 1-nin kuopa surengė 
vakarą *u puikiu programų 
|Mtgerliiinui Motiną Dienos ir 
isslraug atidnrvmui Moterią 
Sąjungo* Savaitės.

Pirmiausiai sukišta 
las “Kuri neišmanė.**

t i-o dovaną nuo dr-jti $137.30 
Ypatingai gražini ir nuošir

džiai darbuojasi šios ponio* ir 
Randės: 
riuni ulė.
Liūtė. N.
(ialnniiė

I

M. Bn-i.raitė, Bojo 
Mikšaiti. Brazaus 
Sukite, T rakščiai t ė.

ir kitos, taip-gi po
li aksime, Aodiciiė, Bet- 
eilė Ir <laug kitą, kurią 
in neteko sužinoti.

"• n of Ukr

m

lljotc

Ii BRIDGEPORTO.

\<ik>- 
Veilui*

A. Baltaduonienė. Ertme.

•avo roles
Jos imsinipimi ne

tikru- li. itnišku- |Mrėdus. 
ir nagiiiaitcs, Garia- tesi

te! p. B. Jakaičiui, knd taip 
■Y i m. aktores. Rci- 
iii. kad p. R. Jakai 
ižyroėjųa lošėjas. Po

I I
i

i

N*

Pirk Gramafoną pas mus!
Kur yra didžiausias pasirinktaum visokių gramafoną. Kažaa* gramafona* yra gvarantuo- 

ta* ant 10 metų. Me* parduodame daug • 
pigiau kaip kiti. Kaino* nmi $10.00 iki 
$3.*i0.<N>. l*urdiKHlame nnt b-ngvų išnio- 
kesčių.

Užlaikome didžiausią gramafoną ir re
kordų krautuvę Chicagoje, todėl ateikite 
arliu rąžykite.

Kiekvienam pareikalavus kataliugus pa
siųsime veltui.

Priimam Liberty Bomlsus už pilną prekę.

Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai:
ir Yaila VAluJk. UmUlemv* M. 

I'eirauuduiai
K'lldt— rrtr«>4$a« Itoal Maa Jau«« Mariai?

ir Kur Taa AalUa/lto ladainavo M. >•»<- 
raueaa*.

K-1I2&-MiAMaa I Jųa ir MuUtor lJrtura. iadaiaavo 
Karuti ui/*.

Aat AaMi|Um K ra B t o. Polka Ir l*rli)oa ttež- 
«taa. Valraa.

lirų Mna ant Mvirto. Ia4aina«n M- 
l'rtmuakaa ir Malto Mkarlzaa, Valraa 

B»MS< tate-niMuU. P<4ka-MuBMrka Ir Kur rpelia 
▼<ka. Polkų-

Xa«>aa (lutojo* lllmaar. f'horau.
KeSPUt - - -
>:*1 ?#B—(laliopna ant artnoUlkoa.
IMI Ct-

E-llbB MrdUotojau. f dalja, (Haloaaa. atllkn PU. 
aiuaaa Ir l.uaaakojia.

K>l»t—lirfrrataa a a to noria ir Jaaayattti autmlal* 
mua. Mueoiogai

IMBBB—Crrkitr AaltyUal tr OI kas Itodal du Kodą- 
llaL dtiuluBua rhoraa.

IMlAl AKitn Etrra. Ilangim. polka-Moaurka. V||. 
nlaua Orfertora. Pilvilkiif %**lamn. Kauna 
k>|»e*hja

K>S?*d Ktolia Mamai pa na k y 11 Ir !lrraul«|i Nrmro. 
įlok. M Prtrauakna.

E 17*7 Jnu kad Al Aua.iu |ra» Motin* lf Ir Xa- 
<t< l< iLų M PrtraunkMa

tUrniavaa Vyraa ir Kur vrja PuMa. 
Irolainaiu Ant. Khrdaraa

Tamatejt Naktin. Valraa ir Vilniau* P«»lkn 
Ant Kalnu Kalbiai MIuImžo tr Atų Naklrlr 

prr N^ktrlų- Moro Nrcnto*i*jau. Indalnn* 
% « M Pi’trauakaa.

-Vai kad At Itjmjau ir Al/Jo Ztomri«. imtai* 
Hutu M PHrauok.iO

Striku Mafija ir Avo Mariu, indai na v o 
Karutoutr

- Ant TrtroOa Įtvaru ir Nr**gr..udinh Mirru- 
KU. tndaiaavri dtmlun

- Itijun*'li Clrulua. lUjutp- 
iftotui. indo Ina * o duok

K i:»:

K

k

K

Z

•i

x:»» 
lb|B

įsi i

Vi

Kadnlua ant abtoJe putotų. Iluaųj llmaa

Ilutojo* lAiomyto* MarAnu Ir kitna mrlln. 
*1ij*u. <»r keto ra

lut MararMo ir flulr ('aria Ckrani Mrti* 
tarin* «»rkmra

Jūroni« Maitos ir ffkraJ«*t<Mv Marina 
|J«*lwva T«*v>nd Muaų ir Tykiai Ncmun/lia

Toka*
Birut* ir kur llauruoja Krmtmtlta 
l>irt>aninLw Mara**»«t« u rtukrlknar Kov^. 

i:-SI>l BNt Marių Kratrtrhu Ir daulut* Trka'Jm 
K-IJ4Z—<» kur leųivat 1 tad u k Mano ir l'nearu Mokta.

Kinu p*r dvarud) ir (Salia Titartf*
K«?32d -l*rr airiu airrlc ir 1 JUanlaklmių Pulką.

A 
K

i: 
>: 31

PASARGA. Į kitus miestus maliau., nesiųdme kaip 6 rekordus. Už pruiuntimų tavorų 
mes užmokant.

JUOZAPO F. BUDRI KO KRAUTUVE
3343 S. Halsted Street - - Chicago, III

t
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