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VO DU VAIKU

Paryžius

kių aukų renkama.
Bet lalslaryliei aukos dūlėja. 

Nors jo* dūlėja jialengva. liet 
paeina ia šinlies.

Kadangi ghžumu boifovikai 
jau negali tatikrinti kareivių.

BUVĘS KARALIUS PALTE 
KA BE UŽLAIKYMO

gus. katrie pažadėjo taikų ir 
laisvę išžislydami dešimtis 
tūkstančių, gi milijonus pa*.

------------ , r11^ * 
PRANCUEAI BUS PA 
TRAUKTI TEISMAN

sakė atmainyti aavo nuspren
dimų ir atmetė vokiečių val
džios reikalavimu*, pastaroji 
aitriai protestnodama nutiko 
patvirtinti taiko* nutari j. Nri> 
nebuvo kitokio išėjimo.

Dabar ui kaizerį pakelia sa- 
vo įtaisų vokiečių arnujon ofi- 
rierai. Jie tiesiog šaukia, kati 
talkininkam* nekuoniet neiš- 
duosiu aavo buvusiojo vyriau
sio rado. .

Ofieierai grūmojo ir pačiai 
valdžiai už pasiiiavimų talki
ninkam*. Vuldžia pasidavė. 
Dnliar lukeruojnm*. ar ištikro 
ofieierni išpildys savo gruim* 
jinius.

pa vargino ir jtrinmaugė.
Bet kiti neatmainomai tvir

tino, jog toksai vokiečių pas: 
davimą* reiškia naujų karę už. 
dešimties metų.

Jie noko, jog tuomet vokie
čiui jau neužpultų Belgijos ir 
nenkandirodų laivų. Bet apie 
kitką pagalvosią. .

BRANGUS VOKIEČIAMS 
JtfBUVįS VALDOVAS.

Vaahington. birt 26. — Ka
rė* rlepartamrata* ilaarjo |«- 
skelhė amerikoniškų kareiviu 
nuostoliu* l*rrwuzijoje ligi 
birželio 25 <1 ienos.

Ir taip:
Euro niušiuoee (čia pliekai- 

torai ir žuvusieji jūrine) 25,-

Paryžitu. biri. 26.— IJgl ro
mai Aveienrijoje gyvenant; 
nivtisj Graikijos karalių Kon 
t antinų finansais šelpė buvęi

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Cliieagoje nerimauja Isdše- 
vikiiki gaivalai. Jie rengiasi j 
kokia* tai ne|M|rasta* tlenian- 
Mrarijas liepos 4 dienų.

Tad lai dienai Cliicagoje 
ruoniam* kariuomenė. Ilu» nu- 
mobilizuota keli pulkai nacijo- 
nnlės gvardijos nt-argos su 
kulkosvaidžiais.

Sumobilizuota kariuomenė 
Ims burinis paskirstyta visose 
miesto tialyse, sulig federalių 
agentų nurodymų.

jie, ofieierni. ligi |ia*k utinio 
ginsiu savu iii>|M-mtorių.

Of karnų nmnifeataa.

< tficierų sųjungn puškelis- 
jau savo manifesta Nako, siui
tai tūkstančių oHrierų n|>si- 

1 ginkluosiu ir eisiu Olnndijon 
ginti miv<> iin]s-mtorių.

Tu* manifestas j gyventojus 
i |M<laro dbb-lę intakų. Gyvento
jas tas tiesiog sujaudina.

Didžiuma vokiečių |>alink< 
prie respublikos. Bet jie nega
li jMimiršti ir savo buvusio m<>- 
narelio. Mažai ko reikia. kad iš 
tos kibirkštie* visoj Vokieti- 
joj imkiltų haisiauda* galams 
iiiunareliijo. tikslais.

Galimas daiktas. kad jei ofi- 
eierai įsimestų tarnybų. ainio- 
pn-ektų ir kiti žinom- iiž su 
grąžinimų inonarrliijos.

Grūmoja Olandijai

Oficierų sąjunga.

Vokietijos nrmijo* ofieierni 
turi snvo sąjungų, kurioje gali 
Imt n pi v milijonas narių.

Sąjungos nariai vrn pradė
jus generolais ir luiigu* b-ite 
nnntais. Tarpe tų narių di
džiūną vrn veteranų.

Ofieierni grūmoja, jog kaip 
lik vokiečių ntstovai patvir 
tinsiu taik<» sutarti, jie visi iš
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'!'»«, kurie laivu tautininkų 
m-imv (Tiiragojr, ntoimvan, 
kml adv. J. l*i|*lU> jaiun už- 
rvirkė, jog IJHuvo, ntrtovy- 
liė Paryžiuje nėr* gavau! i* 
Tuuto* Komio m-i rimto.

Galina- ndv. J. Uųuitlo pra- 
uniti, l.n<l ji* netei*yl>ę |«wi 
k*.

Atstovybė Paryžiuje turi *a- 
vu karininką, p. E. Gaiva
lai valei, kuria ii T. F. pinigų 
guvu. Pinu prof .Vahivmaro 
ir kitų atrtovų atvažiavimo, 
Paryžiun buvo atvykti*! Lietu 
vo* kumirija ii kun. Alėausko. 
niiv. ItoM'hliauino, pp. linu jo
to* ir Si<oua*|io*. Tai komisijai 
Tauto, Komi** *iuntė KUKIO 
<lol. Kuomet ji ravo dartių už 
baigi, o *u*iorg*nisavo lAe- 
tuvo* atstovybė prie Taiku* 
Koufrrrnrijo*. minėtoji kotui 
sija likuidu* ia dešimties tak* 
taurių dolirrių imiavė atstovy
bė* kasininkui, p. K. Galva

Tikra* reikalą* yra tnikirl 
laikualaiua prie « geležinkelių. 
Tai p-gi tikras yra raMnlnsapa 
lemti dienos krienų. Bet Ino- 
iln reikalu galima padaryti ne 
šokinant laikrodžio pirmyn ir

I



MITINGUS

valstybininkų tSu-

M<K>L

Cornell Universiteto Preai- 
(lenta*, viena* geriausia žino
mų apšvietos ir politiko* au
toritetų Suvienytoje Valstijo-

♦etn rirmintnkn« ir rienn

PEARL ŪUEEN 
KONCERTINOS

Dr.M.T.Strikol’i
LIS TUVI S

•erikosVaUtyN- 
apfe Ltetovą.

laiko). Po virė minėtų iškilmių 
laike sumos, rodo*, buvo many, 
ta, kad bus tuščia liažnyčia, 
bet latrirodė priešingai. Baž
nyčia buvo pilna žmonių. Su
mų laikė kun. Jonaitis, (kuria 
via nesenai laikė įspūdinga* 
prakali**).

Pu Mituos rakė Dievo Kuuo 
šventės apeigos. Kaip kasme-

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TaMtoaaa M<-Knu«-, M«4

ttetvtrtadiraia, birželis 26 1912

I t«**i tikra didžturčiu, n«* di- 
1 durna žmonių uždirba Įlenki 
' *yk mažiau. Jei poną* G. K. iš 
1 Glcn Lyon, Pa. uždirba ne- 
1 mažiau trijų dolierių dienai, 
tai jam atrai* nntrukart akai 

| lyti Evangelijų apie verliliu 
<ių ir ndato* *kyly. Antruknrt

I olutitvdanuio Av.'Raita ir ži-

lerč* valdžios. roapnbHkos, ir 
apie tai pranešė Ameriko*

vaikiai i ta gatvėmis ir aat bal- 
n.vtkieinio prie Įiarėdytų alto
rių. Iškilmingų procesijų iėei- 
uaut iš bažnyčios pasitiko

Pavvsdinga ir prakilni bir
želio 22 diena buvo šioje kolo
nijoje. Daugiau kaip Ilki vai
kučių (parap. mokyklom ntoki-

|Mtnui, padnriuhiam 1,000 rub 
lių skriaudų. yru neteisinga* 
pasakymas. Janu- nnpnžymč- 
ta. kad ta* |*mu» buvo abi 
teise* su nuskriaustuoju, it

F. P. BRADCHUUS
Lietuvis Auvuksuu* 

Attorosy at Lav

Birželio 13 <L vėdini* Tau
to* Etmdo 74 skyrių* turėjo 
uv|mprastų susirinkimų. Sky
riaus pirmininkas, J. Prakal
ti*, gavę* iė Centro raštinė* 
pluoštų žinių ir daug infor
macijų apie Raudonojo Kry
žiau* orgnnisaeijų ir steigimų 
ėrl|Hiuo kuopų, kotuos dar mu
sų kolonijoj stisiramla, taip-gi 
tuo Įtariu laiku gavo žinių iš 
L. A. Bendrovės.

Stlsirink i mali nrj *-r. langiau - 
ris a trilaukė uarių, nea taip 
omai ite*|N'.jo visi sužinoti.

A|tsvarečius Tautos Fondo 
reikalu*, buvo perskaityta* L. 
A. Bendroves laišku*. Parkui 
buvo |M-r*kaitytas pranešima* 
ir informacijos apie L. lt. 
Kryžių. Po to svarstyta apie 
sutvėrimų šelpimo kuopos. Vie
kų apsvarsčius, geresnių pn- 
sektnių dėlei ir kad imtrnukti 
daugiau žmonių, nuliniu ■ uren
ai i vakarų žu praknlltoiui* i 
dėkoj. birželio 22 d. Kalla'ti 
ap-o tne apie L A Bendrovę 
J. Biliūną- gi Raudonojo Kry
žiau* reikalai* J. Prakalti*. I

įsi '.murmi*. Ii
ipT M|
?» rHiui Huvo si*

rjiiriu* j d’
• it prityr

_ - 1 tifra Ln



Uk*s 33 gat ir Su.
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LAUKAI U LIETUVOS

kml 
sko

PAMINĖS SIDABRINI 
JUBILIEJŲ.

du išvarė 
lys. įsilipo mašinon ir nuva
žiavo.

Tokie dniklni veikiant Cbi- 
caguj.

8. Vietom 8C

d

ArHi am

Didelis Išpardavimas Tavorų Krautuvėj
“THE * STAR"

Savininkas L Nausnda
4605 South Ashland Avenue

Įvairios rųšiea lavonai, kaip tai:
ę latetafai. Kepinu, dulkai. Altai.

Bamperiai, Stanikai, Germtai, Drenea, Drobe OverhaDa ir t t. Viską, taus išparduota ui 
pigias kainas, daug pigiau negu "Wholesale'’ prekė

liūtingai numažinto* prekes nnt viriškų Siutųkaip tai: Vyrų vilnoniai ristai
130.00 iki $33.00 šiame išpardavime tiktai po 319J0. VyriBd Matai panMandau, po $98k86 lt 
l>anluo.*ime kol turėsime po 914.96. Jeigu norite pirkti Siutų tai vienatine proga pirkti rita 
išpardavime. Jeigu užganėdinsime |iasakik kitiems Jeigu neužganėdisim pasakik mums. Tiktai 

mykite musų antrašų. «

THE STARAS

'CHICAGOJE.

DIDĖJA,
BAKKRUTI

Bankrutijium reikalų Iris
ai anų dienų kreipėsi polie- 
taaa, doonke|>is ir pieno iš-

-mAritanmnM George R. Lar- 
MU, 6142 llrceanood avr^ 
šiaip-taip vertėsi imilamas 
8110 mėnesinės algos.

Bet štai susirgo jo vaikai, 
gi paskui ir moteris.

už vaistus, gydytoju,
gruaerninko. Toli gružu neuž
teko j««n algos.

Savo lianknitijimo |M*licij*>- 
je policiiHMuis pažymėjo 
tautų, kurių negali atmokėti. 
U to už vienas vaistus;
8150 už lairlutuves; $Ki5 
dytojui; greseniinkui *3<*.

Pieno išvežiotojo* 

■\^'illiam Holg. pieno išvežio- 
loja*. 857 Cnlifornin ave„ už- 
d iri slavo $27 savaitėje.

Susirgo jo moteris. Ji* dirls 
davo kasdien. B*-t kas*lien kil
davo vis angšėiau brangcnyls-. 
Gi alga nesidi*lino.

Jis ji'ulavė |s*tieijij, 
m*galįs atmokėti ėl.mti 
h).
Duonkepi* turi 92,470 skolų

Duonkepis Ihivid Kniifman 
buvo mėginęs |>m*lėti nimsa 
vų biznį ilimm** kepimų.

Jis ilgas laika* buto dimn 
kėpiu. B--t I.ilu-iii- «litls,. Ku** 
im-t gi pra-imatb nuo*:ivą l»iz 
uį. ėmė nevykti.

Pakilo miltų kaino-. Iii prie 
de -Uslreiknvo dnonk<*piai. 
Kaiifman .*if-iditrė -lr*-ik įninku 

Z •• *4.

KOLONUI).
kur žmonėse kyla vargai ir 
susikrimtimui.

liet autoritetam, nelendu 
|mgnlv*di, knd prašalinti Ių 
vantų priežastis. 11 juk ta. 
lengva padaryti. Tik reiki, 
turėti daugiau teisingumo.

Nereikia laukti, 
riimn*-. netekę kantrybės, 
|uily* I vaikyti**-.

kol 
ims

PLAUKAI ATĖMĖ AUTO 
MOBILIŲ.

Pastarnudab laikai. Stock 
Vardų dariūninkai suskato or
ganizuotis, American Federa- 
ti<wi of lahor vadovaujant 
Amalgamated Meat Cnt ten 
.imi Butcber IViirkrrrn of 
Nortli Americn. priklausanti 

i AiiH-ricau l'**i<*ratiua of La- 
: l«or, jau ano seniau turėjo savo 
lokalų, prie kario daugeli* 
lietuvių priktanta; vsenta te 
lokalu dkllittma narių yra k. 
kai ir lietuviu, skriausti yra 
palinkę. Tad gi lietuviai peni- 
rūpino išgauti čnrtevį ir nuor
ganizavo 257 lokalų.

Naujame lokaie vadovauja 
išimtinai lietuviai. Valdyk, 
sudaro: Vlada. Bagrorn* pina. 
Jonas Barkauskas rašt, Tadas 

ikd. įsikala. jau turi

Ivčių, kurie padainavo dainų. 
' Paskui sekė "Bitės ir 8au- 
Motes" liiizm*, kurį attiko 
mažos mergaitės ir bernaičiai. 
"Rožių darželi*” attiko 3—4 
skyriaus mergaitės. Po to su
lošta "Tyrelėm) Karalaitė," 
operetė keturiuose veiksmuo
se, kurių atlošė sekantieji: Ro
zalija Tyroltap Karalaitė—O. 
Auškalnaitė, mergaitė*, A. 
draugės—H. Auškalnaitė, A. 
Beinoraitė, A. Lukošaitė. K. 
Kocratikė. M. Juškaitė, S. 
Paulauskaitė, C. Juraškaitė, P.

---------1— va 9> mm a m-ti ų ru ttiRBfr“““ i. I •

M. Hguate 8. Ataukite, J. 
Kuriuaitė, A. KnmKmmitė, a 
jesnlaitė, J. Jmflraitė. MUko 

tė. MUko įtririf: j. BamU- 

ta. Q Jauteli*, K. Vi it Malti, 
R. Pi lianrinHš, E. BeueuMa- 
tė, O. & Nar-

IA TOWN OP LAKE.

Btockyardmme darbininkai 
organizuojasi Ir susiorganiza
vę nori, kad kompanijos uni
jų pri|iažintų. lietuviams pa
togiausia d*4is prie 257 lokalu. 
| unijų Hųimni & dri. ir anė. 
nesim-s Tie. Gali pmnMtt » 
kitų lokalų, jeigu jiems tai pa
rankiau laitų, kas ekstra mo- 

Cliicagon atvažiuot preriden ;e*nių neatneša.

Sakiniui. (Iiiengon atkėliau* 
Airijos n-.Įnililiko* preziden
tas de Valeru, kuris dnltnr vie 
ši Netr Verki*.

Vielo. litrini Imi pienuoja 
tnilžiniškn* iškilmes sutikti tą 
pn-zideuti.i. kuris išrinkta* ai 
rių tautos.

(’liiragoje vrn daugelis žy
mių airių. Jie visi spiečin-i 
krūvon, kml (uiskaistinli iškil
mes.

Airių organizacijos tam 
tikslui nesigaili m-i lėšų. nei 
|uisišii*n1imu.

257 lokalus buveinę kol kas 
Iri prie 4538—40 Su. Mar 
skrytį avė. ir ofisą* atdara, 
mm IS vai. <lieno* iki 10 vai. 
vakaro. Susirinkimai ketver
tais, 7-10 vnl. vakare.

BUS PAKARTAS OALVA
2UDIS DEAR

Ml. luirljl** 
Skilia-, kun M 

i’itin Ti

P a* Juozas Mockus. Cicero, 
III- guvu laiškų iš Justino 
Butkaus. t’)ii<*agi**čiam* žino
mo, rašvtų lialaudzio 26 <L. 
Naumiestyje. J. Butkus dviem 
melais prieš karę sugrįžo I je 
lovon, buvo vokiiėių nelaisvė 
j**. I»*t dabar vėla Lietuvoje. 
Jis rnšo. kad jam visokių Imi 
-enybių teko jiergyventi, bet’ 
<lnl*ar dėkoja Dievui, kad **sų» 
sveika, ir atgal sugrįžo ir 
linksmas, nea, sako jis. "um 
mis gaivina viltis, jog blogam 
laikui praėjus prašvis diena, 
kuri musų ašaras nušluostys 
ir vnrgn kentėjusius paguos.** 
Naujienų ra, <iaug. Is-t jų ne- 
-urašo nes iK'žinu. ar laišku- 
nueis Tik |mžymi, kad “dau
gelio dalykų pas mu* stoka, <> 
ypatingni nisiaro, drabužių, 
ivalinė Imisiai brangi, o ir Į 
už pinigus negulima gauti. 
Ilnliar vi*i medinėmi, klumpė ;

i* vaikščioja*'.
Tni tokie dalykai Lietuvoje.

driB,"
įkyriau* bernaičiai. Akotiškų 
šokį pašoku matei mergaitės. 
“Jurininkai" atliko didieji 
tornaičiai. "Liborty” šokį ir

mergaitė*. Atnemftialmn kai
ta, pasakė K. Vaitekaitė. Pra
kalbas sakė gerta, kleboną, 
kun. Kkrypko ir kun. N. Pa
kalnio

Paritui buvo diplomų išdali
nimas. Mokyki, uffaaigė ir di
plomu* gavo 40 mokinių. Ul 
gerų mokinimų*! ir pasielgimų 
septini mokiniai gavo auksi
nius medalius. Dovanas dali
no gerta, klebonas kun. A. 
Skrypko ir kun. N. Pakalnis.

Padėka seserim* Nazarie. 
tems ui jųjų didelį triūsui

I-ai gyvuoja Av. Kryžiaus 
mokykla! “imilrri

Platesni, vakaro aprašymas 
tilps rytoj, L y, |>ėtiiyrios nu
mery). Hed.

Birželio 16 d. I,abdaringo. 
►i<>s Sujungus viešoj** rinklia 
vaje imi (liicago mi<-*tų iš 
tt'est Šiite* rinko aukas m* 
kančios y|>atos: Anelė Galu 
znitė, .1. 1'iM-iuiuiK. K. Kiškų- 
naitė, A. .Marozaitė, Ag. Krei- 
vnitė.

Birželio 13 <1.. t.k. nedėlioj, 
prie hažnyčioe surinko aukų: 
.1. Budrvckaitč — 3 dol. <>|r, 

r»
6 dol 
4

K n z. liaseliuniutė — 
73c., V. Mkaviėiutc- 
H!c„ Ant. Itovintaitė - 
41c. ir Al. Divialaitė - 
01c.

dol

dol.
5 dol.

1411 So. rie

LIETUVIŲ DARB1NIKŲ 
KRAUTUVĘ 

901 W«t 33rf St
Tenai raUmte dirartati "Draugų” pmta 

jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti 
stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokiai 
padiridi ir knygų nusipirkti.

Tenai galėsite įvairina krano* reikalus atlikti.
Jei busite sušilę, ar ištroškę galėrite atsivėdinti 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše.
Patarnavimas mandagus.

IS TOWN OF LAKE

■KAITTKITB 
"raunat"

Biznieriai garsinkite* “Drauge
I ----------------- c.'

Oittim iiETunun»'m cncitut

nemokFsTpinigus bereikalo
Musų krautuvė—viena ii didtiausių Chiea<ojo 
rartlutrilani** oi kiun^. kur kitur taip n« tfauai

MaiunHių huĖkatua drukunP ir ofian tlarbama yra naujau 
VBaikum sunkina laikrudliua. itedua, iliuiu* 

imiua; jrraniafuiiua brtuvmkaia rrkurdaia ir 
ium’Ų. armonikų ruaiakų ir pruadkų »Mir- 
I. ffitarų ir nuuikn?, kukių tik reikia. l>ir« 

»t«,nta. tAiaiMiM* laikr>Mi£iua ir 
Kurte pruui|a trijų

Kazlanskt
lGO ILL.
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