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ivikų sukilimai ir Kaizerio junus pasprūdo Vokietijo 
ijiini žudymai Buvęs sosto įpedii

v

rti atstovai patvirtinti 
taikos sutartį

dus gatvėse, kad atsilaikyti 
prie* kariuomenę.

Prasidėję kruvini susirėmi
mai uu kari uoinonr.

I* __
Pnrytina, birt 37. — Rama 

agentūra praneša, kad Vokie
tija* vaidila paskyrė atstovus 
patvirtinti taikos sutartį Ir 
kad tie atstovai retoj ryte bu* 
Veraaillese.

Paskirti atstovai—Dr. Her- 
man Moeller, užsienių reikalų 
miaisleris, Dr. Bell, kolionijų 
uiiaisteris ir Leiaert.

rirms.ii išpradžių buvo a*, 
mankę* bot atstovu.

LAIVŲ SKAMDIMIMAS
PRIEŽIN ASI A RMIS
TKHJOti MJTABAIAL

gary v*Mik» galva
HeU Ka|»gi i* Aša Mti- 
nia kur. BaMbn-ikv> sovietas nu
verstas.

Revoliotijn prieš bolševikus 
pakilo užpraeitų naktį. Apie 
MO Įmonių iuvo susirėmimuo
se miesto ga 
. Bolševikų 

šėriku* užp 
tai. Pirmiau 
lhinojaus m 

ševikų valdi
Paskelbta

■■—■■■i

Vincento Kolaminaki andai 
susirgo moteris. Buvo nuvež- 
‘ta ligoninėn. Tenai nelaimiu- 
’-goji mirė.
j Kažkas pastels-jo, jog jų nu
marinę gydytojai, žmogelis 
patikėjo ir gydytojų ėmė bi
joti** kaip ugnie*.

Mirdama moteris jain pali-
Zi: • u-: uj ' bo kelių metų luišų, uošvei-

IUKA1 Dvi* j ----- f--- m , n_a------a _ A!«_l —*
• > v * dukrrl^. niuil m-

karė* lairai iš 'k*>
mhaniavo bol-|?* ■rk'4rtė 

ofisus.
■ė* stovis.

r —”
•1

pabėgo iš Olandija

Fieldmaršalas von llindcn 
burga* labai priešina*! taikos 
sutarčiai.

ratiaAų* ZZtijų^ikiora^ 

ar armijo* tarčių |>a*i*ekitnų, 
jei karė batų atnaujinta.

Ilindenburga* pažymėjo pa
vykime* rytų fraate. Bet pa
abejojo apie vakarų frantų.

Arakaęiai bnra sustabdo-
vyTMtą Bta»Haaat kiie-' iro-**,
raatanma atimaaai Medai. I kw talkininkų armijos.

Bet pabaigoje ji* pažymėjo, 
jog verčiaa garbingai kristi 
karė* lauke, kaip pasiduoti 
pažeminančioms taikos aųly- 
gonis.

(Vakar buvo {iranešyp jog 
voa Hindenburgas rezignavo. 
Gi pirmiau, be to, buvo pra
nešta, kad Hindenlrargas pa 
remia taiko* sutartį).
i _________________

F' Tm apmušta daugeli* ka * 
'•airių. Kiti pažeista šaudymai* 

nuo stogų. Kareiviai taip|iat 
raJįpndų į riaušininkus.

■ Mytmetyj mieste buvo ra
inu. Bet apie pusiaudienį poli- 

įl«ija ėmė šauktie* kariuomenės, 
Ma rataioa išnanjo pradėjo 
EJpiaatleu su grūmojimai*, 
g*Forai II dortraa 4 tūkstančiai 

abi ge- 
' v?Minkeiio. Kariuomenė užėmė

Goeriitz ir Ntettin geležinkeliu 
h IK,’ • —a. - * •

ras. Ir ui tai vokiečiai bu* 
priversti atlyginti.

Pagaliau* talkininkai notoje 
perspėjo vokiečius, kad ateity-

Ne* gali but blogai.

Prancūzų parlamente vakar 
paduota sumanymas, kad ni 
laivų skandinimų prancūzai 
sunaikintų vokiečių narijimalį 
monumentų Niedenralde. tie* 
upe llbine. kur šiandie stovi 
ok u pači ji nė prancūzų armija.
* Tasai monumentas vokie

čiams yra labai brangintinas 
daiktas.

Parlamentas ėmė svarstyti 
tų sumanymų.

*i apie tų ir prisiminti.
EiiUuuM* įtariom ji* kasdien 

savo mergelę užrakindavo ua- 
mnoae, knd jo* ka* kartai* ne
paimtų ligoniam ir napaveatų 
gydytojam*.

Apie užrakinimų mergeli'-* 
patyrė kaimynai. Tuojaus vi- 

reikalų teisman.
Užvakar Kolusaiaaki baro 

teisme. Teisėjai* nuo jo paty
rė, kad ji* ne blogai* tikslai* 
mergelę nžrakiadava namuo
se. Tad jo nebandė. Bet bylų 
atidėjo latriniai

ginu papasakoti apie saro rar- 
I gus ir prisirišimus |>rie savo

tirai, tie Rtya aerijaliatai at
sisako tų padaryti. Nesinori 
jiem* imti už tų atsakomybė* vienatinio raiko, 
prieš tautų ir tėvynę.

l^iif rraZZiraį ftfię
**------- a-------- « A-------J-Maf ti'iHML, Jag, gtrdi,

Erzbergerui. katalikų centr-i 
(tartijos vadui, pasirašyti po' 
taiko* sutartimi.

Girdi, jis yra armisticijo* 
IcotniM jop* pirmiaifikp*4 jis lab. 
jaus ir dangiaus už kitus susi- 
pažinęs su taiko* sųlygomi*.

Tokiuo Itudu norima priver
sti tų žmogų atlikti {tareign. 
kokia priguli *ocijali*lain*, ka
trie šiamlis šeimininkauja Vo
kietijoje.

Bet tie (ietys socijalistai to 
paties Erzliergerio neleido

Ooblenz. biri. 27. — Marša- 
lo Foeiio įsakymu praeitų sa
vaitę trys amerikoniškos divi
zijos {išstumta |<irtnyn Rbine 
rytuose. To* divizijos toj nau- 

- jo j vietoj išira*, kol vokiečiai 
i m-jmsirasy* po taikos sutarti- 
I mi.

I but naujuoju premjeru n*zig- 
navns Rclicid<*tnanniii.

Ilegis. Erzherger į sorijali*- 
tų |>a*iiilymu* ir |>arnginimu* 

| tik su ranka pamos.

183 ŽMONES ŽUVO
HAMBURGE

BOLŠEVIKIŠKAS “PAN 
GUS” UNGARUOJE

Kol-kas niekam neteko pa
tirti. kirk ji* buvo vieko nu
kentėję* nuo sužvėrėjusių l«l 
ševikų.

■ Vokietijai grūmoja darbi- 
“ tdnkų streiką* ant visų grlc- 

finkdių. Goeriitz stotyje trau
kiniai* pntarnavima* sustoję*.

Hamburgas, biri. 27. — č ia 
{atkilo vokieėių bolševikai ir 

Ii Brvriau stotie* mažai pradėjo terorizuoti gyventoju*. 
' traukinių išeina ir ateina. | įvyko baisu* kraujo praliiji- 

Darbininkai reikalauja di- ’ mhs.
*• dėsnio užmok esnio. Vyriausy

bė mėgina užls-gti streikui, 
kuris rengiamus iš bolševikų 
pru|uignnd<><-.

Streikui ant gelriinkelių ne
pritariu geležinkelių federaci
ja, turinti apie štKi.iziO narių. 
Aitie darbininkai sako gana 
jau klausyti bolševikų kurst y- 

lė-

Aristokratai dirba; jų rūmai 
paversti mėšlynais.

yj pakelti

žuvo apie lfV> imom'** gatvė
se. Vokiečiai tvirtina, jog 
Hamburgas bu* antrasis Mu- 
niekas, kur bolševikai jiasižy 

I mėjo liui*>inii*iui* žvėrišku- 
■ mais, kol jiem* ne|«iiaryta 
'galas.

Daugeli* puošnių namų ap- 
iantn. Ilolševikni iš kak ji- 
ų paleido kriminalistu* ir

Vienna, birt. 26.—Ta* gali 
apsireikšti tik didžiai nekul
tūringoj ir a|trileidu*ioj šalyj, 
kas šiandie veikiasi l'ngnrijo* 
sostinėj Bmia|M'«(e. kur carau- 
ja bolševikai »u savo vadu B**- 
la Kun.

Neperdaug stebėtina, kad 
tMilševikai buvusiu* aririokrn 
tu* priverčia dirbti sunkiuo
sius įlarbtt*. Bet {nsibjaurėji- 
rua* pakyla ypač, kuomet I*>1- 
ševikai žwlo žmones.

Grafienė Kada 
priversta Budapes 
plauti trepu*. Bet

lamu gyva baižovikai
Kituomet puoėnuosiii* grafų 

Karolyi ir Andrassy ramu* 
yra užėmę bolševikiški darbi
ninkai su savo šeimynomis.

Komų vidų* tiesiog imkeista* 
j vienų mėšlynų. Viskas ap
draskyta. daili** derliai sunai
kinta. Kuilaužytomi* bronzų* 
stovylėiėnii* žaidžia vaikai. 
Kūmų šieno* apteptos visokiai* 
nešvarumais.

Aiandie tuose rantuose nebe
I uil i ko nei pėdsekio, 
t UOIIH-I 
gi aslos 
gintinai

Kulturi

buvęs t'ngarijo* |mr. 
pirmininką* Navvv 

iš j«i namų pruvinci-

vm

ka<l ki 
tenai vidų* blizgėjo, 
buvo nukloto* brau 

* kaurai*.
ringi žinonė* brnng*- 
iktn* nuošaliai kur »u 
ir oiisaugotų. Bet 1*4

Žmonių žudymai.
lludn|M**te ir apylinkėm* Isil- 

ševikų žinunumii didėja. Žu
domi žinom'-* kiekvienam žiag- 
snyj.

Antai 
lament o 
|mimla*
joje ir vežant Budapestan nu 
žudytas.

Žmonės badmirmuja. Tik 
vieni l*dševikų vadui visko tu 
ri prisiplėšę. Jie nekenčia nei 
vargo m*i alkio. Turi duonos 
ir drabužių.

Miandie Isilsevikni jnn gal 
voja su savo pro|mgntida eit? 
provincijon ir ten nuo valstie
čių gauti maisto.

Tegu tad |«i*idžiaugin dar
bininkai tie. katrie |<n,įtikėjo 
►orijalistu viliugingai* pnžzidč.

PASYVIUS, birt. M. -Fra >“* l»«i<l*ntaa Ehert i vW 
derich WiDiam HobeaaoUera. ministeriai paskelbė karštų at
buvę* Vokietijo. aoato jpėdi »>li<-pimų į šalies gy ventoju*, 
nia, iš Olandija* pabėgo Vokta Atsiliepime raginami vokia- 
tljon. etai paremti raidžių, I I| Blį

ėių armijos ir karė* laivyno 
ofirieriu, kaip pranešta, andai 
lankėsi pas kaizerį Olandijoje 
ir tenai turėjo ilgokas konfe- 
rencija*.

Tad jei bos teisybė, kad bu
vę* sosto įpėdinis pasprūdo 
Vokietijai raiU ne kitkų, 
kaip tik tų keaCeramijų pa-

•iMdia Vakntija neturi tjn- 
toaaae valdovo ar rado. Vi* 
šalį savaip nori raidyti žmo
nių minios. Tad ar kartai* ne 
|ia*innt>dojaiua ta proga ir ar 
nenorima šaliai sugrųiinti mo- 
narrhiju*.

Tuo tikslu, bet ne kitokiuo 
buvęs sosto įpėdinis galėjo iš
dumti Vokietijon.

Kaip žinoma, buvę* kaizeri* , 
vm ofirijaliai atsisakę* Voki*- ! 
tijo* Kosto. kni|M> iuiĮierato 
riu*. Bet kaizeri* nėra atsisa
kę* nuo Prarijo* karalystė* 
sosto. <Ii sosto ■ įpėdini* nėra 
|>a<lnrę* nei to. m-i kito.

Buvę* sosto įpėdini* yra su 
kitai* vokiečių vadai* talki
ninkų kaltinama* už krimina
liu* prasižengimu* karė* metu.

NĖRA OFICIALIŲ RIKIŲ
APIE KAIZERIO SUMAUS 

PABĖGIMA

Bet praneiimoi pilnai tikima.

Londonu, biri. 27.—Neturi
ma dar olicijalių Ainių apie 
Vokietijo* sosto įpėdinio pa- 
bėgimų iš Olandijos Vokieti- 
juo.

Nei |mti Olandijos vyriim»y- 
hė kol-kn* ne|mtvirtiną to* 
Ainio*.

liet Anglijo* užsienių reika
lų ofise tikima, jog ta - imt’Jo 
įvykti.

Turima dnr Ainių, jog Olun 
dijų nplei«hy i- imt* kaizeri*. 
ir*laP>ama* privglnudo* Vo-

nit*en< 
t t-l

ir pavargę 
l«k ifta

tvirtinta.

taisytojai.

DARBININKAI IR DMOAS.
Karė* metu Suv. Valstijom i 

geležies ĮHildinguotojai per f 
melus uždirbo nuo 46JKMJ ligi - 
♦ 12.IS m kiekvienu*.

Japonijoje kar|tent<-riama ui * 
lt) valandų darbo dienoje n»X-"v 
karna tiktai 7.1 rentai ameri
koniškais pinigai*.

Portlamle, Orvgon valstijoj, 
mėsos kapotojatu* *avaitėje 
mokama ATi.OO ui R valandų 
dienos darbų.

Saloje Kulta yra tokių va 
rio kasyklų, kuriose be pat* 
trauko* <1 i ritama pra<iėjt<a 
1330 metai*.

respublikoj įsteigta 
plienui, kur plinta* 
iš visokių | miniotu 
ir siunčiama* Euro-

g į !

um 
Vo 
jau

(’liile 
dirbtuve 
duromn* 
gelžgnlių 
pon.

New Yorko duonkepių imi- 
ja išsikovojo didesnes alga* ir 
truni|H~ne- 
l»:d<nr dirlui MTs vnlnm 
rakUųje ir JKnn nuo $-’■'! Iii

< *. • t

birželis s?. iuwdL
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Vokietija

Kunigy Streiką*.

Darbininkt.

Darbai

•4BIW1V K.*TAU*V MKmAffia

“DRAUGAS”

km daigtuoae. Prūsų karalii- 
ko» gimini'** |ir»dėjėju ku
nigaikštis Albrechtą* Brande- 
burgictis sulaužė savo vieauo 
lišku* įžadui, vedė moterį, at
simetė nuo tikėjimo ir nuo ja 
atitraukė Prusus. Jo ainy* 
Eridricha* Didysis brsųžinin- 
gai sutarė *u Rusija ir Austri
ja suskaldyti 1-enk i jų. Na|a>- 
laono viesulai perėjau per Eu- 
ropų. išsisukusi iš iki prancn- 
r.ų letenos Prūsija pagriebė 
ll«iuo žemes. Paskui ji Ih* jo
kio* triaės sumyniojo Danijų

............................i 
Tarptautiniai Sar 

Ir Dori*.
Kol vakarų Europoje viripa ė 

tavo krikščionija, tol buvo 
pri|iaiinta taisyklė, kad nc- 
dorybta nevaliu daryti nei 
privatiniame žmogau* apsėji- 
me, nei aaatikiuoae tarp viri- 
patijų. Suprantama, kad tai 
buvo tik taisyklė. Vieni jų pil
dė, kiti nc|>ildė. Kaip buvo 
žmonių pripažįstančių, jog gir* 
tyki jrm Haorn daigina, o bet*

GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome nntrjaP išleistu Lie 1 

tu vos žc trilapių (mapų). Klek 
vienas gali ant jo susirasti sa-' 
vo gimtinę vietų, •uunatyti Į 
naujas Lietuvos ribas.

Žemlapio didumas: 27 coliai i 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—31.00.
Turime taippal knygelių "in , 
dependence for the Lithuonianl

Katalikystei neprielankų* 
dienraščiai nesenai rašė, buk 
Italijoje mieste lairetto su 

istreikavų kunigui, reikalauda
mi didesnių užmokesčių. Pm 
nešimo klnidinguinns matyt iš 

I i<>. jog nnot jo kunigai paliovę 
laike Mišias.

Kuriaudami su vokiečiai* 
i talkininkų laikraščiai paaako-

stntyuio dvasia. Lietuvoje šv. 
Juozapu darbininkų draugija 
neliek apie biuūmug grlitnus 
ir negalimu! žemiškus rojus 
šnekėjo, kiek stengėsi neatide 
liotinu* darbininkų reikalu* 
aprūpinti: įteigė navai mokyk
la*, suieškodavo nariams <lar- 
Ik>. o dnluir Lietuvoje ne vienų 
dvarų užėmė. nnrimn* daliui ir 
duonos |mrup:n lama. Zitiev-u 
draugija steigė skalbykla*, 
valgykla* ir įvairia* darbinio- 
k 'iu* reikalingas įstaigas.

Bet kam iii toli Įmvyzdžių 
ieškoti, kuomet jų čia pat, 
t įsivagoję, rnmlasL Pn»i**iki- 
nėkitne |>o Lietuvių Dnrlėmn 
kų Sujungti* kuopa*, o ir čia 
pamatysim... kaip katalikei

Katalikam* lemta visur at
likti konstruktyvį derlių, vė
juotiem* Telksniams |ialiekant 
kalliosc ir teorijom* ]wi*aulio 
mju* tverti. Imkime kad ir 
lietuviu*.

Amerikoj kitos srovės inčg- 
siti dauginu šnekėti, karš
čiuotis, kuomet kunstruktyvį, 
apčiuopiamų durių atlieka lie
tuviui kutaiikai. Katalikai 
pristatė bažnyčių, doro* ir lie- 
tuvyls * tvirtovių. Jie pristatė 
vi.ų .jie mokyklų, kur jaunų 

I lietuvių tuk*tanėini ingi ja
ik-lo. Jie pristatė salių, ku 
* Vietumi* ii Uesusipiuttl 

kntnlikų pagriebė jų 
.eini. Jie įsteigi* vie- 
itli nujiAb-Mię lurlcni

l IIICRgOjVi
tv'sirtiIIH’ |K>

>

p.imi

kunti. Tik i yrukuii parausti. Clnenga dau-
ž jmrnpijų Igtau dirba, u mažiau šneka ir



PAVEIKSLAI

GERA KNYGA

įkykla, kurioje mokina- 
(700),

Apsirvpink Kol Yra Laiko, Kad Paskui 
Nereikėtų Bedavoti-Dek savo Pinigus, Sa
vo Atliekamus Skatikus Į Geriausia Banka 
Sviete Į Savo Namus.

Chicago. IU.

|vainra<, plauko laisvamanin- 
kai, kuria tik via, laikų nie-

(t> VM t p«i).
Jai vokiečiai U tlosų pamatys 
jie paaidarya mažiau nelaimin
gi už savo pergalėtojus kurie 
jos nepripažįs.

Vienas žmogus trumpai ant 
žemės gyvena. Jo nedorybė' 
nesuskumlta atvesti savo vai
si, jam pačiam. Tauta gyvūną 
ilgiau. Ji yra ir platesnė už 
vien, žmogų. Tauta neturi ne
mirštančio. dūšios, gulinčios 
savo skaitlius išlyginti amži- 
aalvėja, Dalte kiekviena tauta,

Kitados žmonės tikėjo, kad 
saulė sukasi apie žemy. Tai 
laive, visatinė didelė klaūla. 
Ji ilgai •'•ešpatavo. Dabųr v- 
ra kita panaši klaida. būtent 
įtikėjimas kad įiedoryU’- yra 
naudinga politikai. Ana pir
moji klaida buvo apėmu-i 
prastų žmonių ir a|>šviestuiių 
mintis, fiitn antroji klaida y- 
ra a|M-musi tik apšviesi uuų ir 
tai ne vist, mintis. Kas prisi
dės prie tos nntros klaidos pn- 
naikinimo, tas pasitarnaus vi
so pasaulin pirmyneigni.

Nekartų Jus savo Ital-ais 
•pręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygų

Tat matot, vyrai, kokių ga
ktų nraeikų ym Av. Kryžiaus 
parapijinėje mokykloje.

Po to sekė užbaigusių mo
kinių atairveikinimaa ir dip
lomų išdalinimas I'irm dip
lomus išdalinti gerb. klebonas 
kun. Skrypko gražiai prabi. 
lo i susirinkusius svečius ir 
mokinius paaiškindamas di
džių katalikiškos lietuviškos 
mokyklos svarbų musų gyve
nime ir ragindamas visus do
rus lietuvius karštai remti šių 
taip svarbių musų kultūriškų 
įstaigų. Aįmet Av. Kryžiau* 
mokyklų užbaigė:

1*. Katauskas, E. Kareiva, 
i P. Ukackas, V. Petrokas. P. 
* Dorša, E. Kušleika, S. Kaz- 
į Inuskas, J. Mnziriinas, A. šfet- 
, rikaa, S. Zalumskis, K. Balti- 
kauku, R. Zabiela, B. Kana 

i pankas, J. Brazauskas, M. Pet- 
rosevičia, A. Zarumba. V. Sle- 
•omitis. K. Viskantas. J. ĮL> 

■ kailis, J Vnrtinkns. O. Auš-

Prie Amerikos nepriklauso
mybės dienos kasmet prideda
ma ir šalinė intencija. Pernai 
ji specijaliai buvo atidėta sve
tur gimusioms kitataučiam.-, 
sulvg Prezidento paskyrimo. 
Didžiuodamies galime prisi
minti, kad šis sumanymas ki
lo iš lietuvių ir kad jam visa 
Amerika pritari-.

Aįmet Ketvirtoji Liepos, 
apart nepriklansomyls-* jiauu-

PIRKITE KABES TA UTY- II i»i« i-«s.»" .... .
MO ŽENKLELIUS (W.88.).

it'...7 —.r ----- f f pri*

Ll±k

tni» mokyklų* jpnuuretojal i
1 __•___ ■ • /YF Wv»« (hair»‘ Ia’. i&Jn vi-1I katii«.
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Sutaupyk tuos 
Pus-padžių pinigus

Ant Pardavimo Visur 
M H«»EXH<»FKS ' ’OMPANY

Kaupuotu
Ir itai atitarta i nupuolu prisiartino ir, 

pagarbint,* Jį, faiė: Virkpalie, jei nori, gali 
uuiu‘ ĮMiJ'iriiti errikn. Ii J ė nu iitirnė tara 
ranką. finlgti'jn jį, *ažnrlnma.-: Smili, link 
apralgtur. h praupko tnu/mi. Uut.

Tonai galėsitr dienraitj “Draugų” paaidtaMyti, f 
jj pagarMuinių, pnieakojiuių. Galėsite įduoti “Dauge 
■tavai įvairių įlarbų, kaip: plakatų, tikiatų ir kitokia* 
padirbti ir knygų nusipirkti.

Tonai galėsite įvairina kraaoa reik aiva attikti.
Jei busite Mfiiię, ar iAtroikę galėsit* aiaivMUati 

skanini* gėrimai* ir gardžiu šultukuae.
Patarnavimo* mandagu* ____  .______ . .

GODDR!r "HI-PėT'.
RUBBER EGO T V.}
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Simono Daukanto T. J

y Amerikoj* Dr-štč L K. Mindaugio. Dr. Svietyk L

Pradžia 9 vai. iš ryto. (žangi 25c porai.
Nuoširdžiai kviečiame vinim alsilankyti ant musų iškilmingo pikniko, ne* kitan piknikas nėra su

migta* t uotui tikslu. kad išnaudoju* publikų, bet tonini, kad užganėdinti* jnunuoinvuę. Čia yra 
puikiausius vieton dėl pasilinksminimo ir pakvepuvimo tyro oro po kalini, lapuotai* medžiais. 
Taipgi bu* lankiausi muzika, grieš lietuvišku* ir angliškus šokiu*. Ii kulno užtikrinime, km] busi- 
U- uiMamdinti. Kviečia visas rengimo KOMITETAS

Lietuviai Amerikoje.
Ry**-........... Į ---------

Vyčiai.” Bevalgant pirmiau-,

nia ii Nevarit, N. J. Aių pra
kalbų tikslas buvo su]iažiudiii- 
ti visuomenę au tuo rengiamu

- ■ - . .1 J-IĮ T
lUKMAnilR OOlienU-

Anemija, (teta. Ainme mies
telyje be inaž-ko visi darbium-

te ai geremtea darbo aųlygas.

OraaflaM, Hmb. Non lietu
vių čia neperdaugiatįsiai yra, 
tariau sutvėrė L. D. & 79 kuo
pų. Birželio 1 d. laikė mėnesi- 

, nj susirinkimų, į kurį visi Ka
iriai pribuvo Visi užsimokėjo 
I duokles ir išreiškė pasitenkini
mų ii organo “Darbininko.’'

Nusalsi ria buvo krikšty- 

mylim lieji mto tėvynę, paau- 
kojo po keletu dolierių jo* 
mindai.

D8.UE0 AW0TW

A MASALSKIST
UBTUV1B MUMt*

v.w.Mnuih.
ADVOKATAS

ria buvo ritpnas Bet ir tas m- lioei jos, protrataojančios prieš 
pagelbėjo — mirė. Laidotuvės veržimusi priešų į Lietuvų ir 
buvo iškibuiagoa U Daavil prašant Amerikos užtarymo 
les atvyko kareivių ir oGeie .’už Lietuvų, ir pripažinimo pil- 

riri.^5J?MMut Sąratearikg•» 

ėdriai ėjo prie grabo, o Hti S. Vaškelis aukojo 
paskui grabų. Nuleidžiant gra Laaeka ir 8. Poė 
hų duobėn tris syk šautuvais glOdB; K. Dainius 
iššovė. Elijokiai, A. Miete

Musų tautiški nesaiežaiakai i Padegimas ir J. t 
begalo piketą ant kkboao, kam Į t&OO. K. Skriaitia, 
išradinėja 2.
Kai-karie karštų* neialežnin- riulis įio *2.00. Kiti po maže
liai pamatų kunigų gatve ri- i auf aukų sudėjo tauto* reika- 
nant keikia ir piktžodžiauja, lama.
Tuomi jie parodo savo tam-1 . ,
sumų. Nei nestebėtina tat, kad Fhiladelphia, Fa. (Port Blch 
tokiu* tnmsuolius greitai su ' nood. Birželio S d., Av. Jurgio 

Kareiviu dr-jus buvo susiriu-j 
kiuias, kurį vedė pirm. p. K. 
Btepouaviėia. Kai-kuriu nariai j 
ir J. Ivanauskai užsispyri-, kad . 
dr-ja pasirašytų po mandatu, 
nuo kliubo j liberalų seimų.' 
bet pirmininkas nedaieido. 
Paskui norėjo pasiųsti trie j 
gramų nuo Biekmoodo lietu
vių. bet ir tas nepavyko. Tuo
met išėjo koliodami kunigu*:! 
Komėšį. J. Avagždj ir k.

•JA Km. 
taun. J. 

ekojua po 
P. ir V.

ličius, Ht. 
luateta po 
ft. J Pa- 

jų klaidas.' tarias, J. Litvinas ir A. Mi-

sdaskočisi, pasivadinę aavr 
kunigais.

ik/aiiu, taniaiulaini tautai. Pradėjus lenktynes,

ma^t, qx.

DR* H F. BOZINCH
.................................. ....Hi 

JOSEPH C. W0UM 
Lietuvis Advokatai 

St MJ. I.t MAI.LK KTRACKT
GjrvceniTio T'l Hu-iiboldt >T 

Vakarui X»ll W. 11*4 Mtrwt 
7^ | -.t •>«>

lUiicAuV, 1UU

MMU-" U pina, kalbos 
KaA*«te»i><k.ipj..my 

Mhyi», Wp jojo širdyj de- 
04 karšta link jos meilė. Tai 
•Afera* Vytauto kareiviai

Po jo kalbos, L Vyčių gerai 
Marintas vietinio vargouinin- 
ko, p. J. Barsairio, chorą, su- 

himnų.”dnhiayo “Vyėių
4‘lfiels tėveli," “O luu ro
dai,” "Ant tėvelio dvaro, 
"Pjauti bukimą.” "Eina gar
sas” ir k. t. 1-abai puikiai su
dainavo vytė A. Jurguėiutė so
lo “Kur bakūžė samanota.” 
•‘Tykiai, tykiai Nemunėlis ta- 
ka/' “Pamylėjau vakar.” 
Ižu-’tų “Temsta dienelė,“ “B

ii a> KTB- 
JurguČAUtv 

i Kana

»•

vsiliisal lnSMoliai, 18-22 metų, 
saulės nudegti, pradėjo prie 
tvarkdarių lįsti ir darkyti 
žaidimu*. Prisiėjo ir kuiyMis 
pavartoti. Policijos nebuvo ir 
negalima buvo gauti. Tat imti 
publika sudarė tvirtes&y spė
kų ir negeistinus gaivalus r 
metė iš daržo.

Patartina draugijoms tame 
■birže rengiant piknikus ture, 
ti gerus dėdes, kurie lengvai 
*ut taikytų tokius trukšmada- 
riu., tie. jau nebepirnių sykį 
taip atsitinka.

Švedas

WE8TVILLE. ILL

Nedėlioj, birt. S? d. čionai 
vokiečių bažnyčioje buvo iš
kilmingai apvaikščiota Dievo 
Kūno šventė. Einant su proce- 

| sija aplink bažnyčių lanke, še
ši Di<dė« Kanto kareiviai (4 
lietuviai. 2 svetimtaučiai) uni- 
fonnose nešė Buv. Vai. vėlia
vų. Paskui lium neėanm Av. 
Jurgio, ljetuvos jmitrano dr- 
j<>» vėliava. I*nskui vėliavų ė- 
jo dr-jos narini. Apėjus apie 
bažnyčių, prie bažnyčių* du- 

I rių kari*iviai sustojo 
į o per viduri žmonės 
nvčion.

Po visam klebonas 
kareivio* ir visu* 

I klelamijuu. kur juo* |
ir luolėknio

ii kalių, 
ėjo l>až

i pasitiko 
nusivedė 

pavaišino

taki

Mew Haven, Conn. tiegužio 
■nėn. ]>aliaigoj<- čia susitvėrė 
Liet, lluud. Kryžiau* šelpėjų 
kuopa, prie kurio* prisirašė 
HB narių. Valdi Imi ta|*> išrink
ta iš šių asmenų: pinu.—J. J. 
Sanris, viev-pirm.—M. Pauk 
ėiutė, prot. rašt.— M. įtaiką*, 
čiutė, protė. rase.—M. įtaikąs, 
ibi.—V. Norkūnas, iždo glols 
jai: O. Dobravalskiene ir l*. 
Greičiūnas. Maršalkos: J. Mic
kevičius ir A. IHržiu*. Visi 
t>a*ižadėjn uoliai daibuotie*

raaauMoea n-iavs mcno ma
ma* • raurvuiiMc.

•« bciamairt'i: * tebus n gr»r<atM 
n»« ir »• A® gtratn rt*n4»r; ivaMuan mn« 
4»M Itežurių apMdiah*-)*: ptrAf
I rvtkta (mokri !:.•••. I'hu
■ŠUS |aa/icM ratelėM *ArnvK« « tettsn. 
taa yra tikrai ffvraa **nrg«te« ir yra 
varta* kirk*kariam ftematytA. At« 
■MLiukilr !•>»

A. 0KIGA8 A 00.
3114 8. Halsted St, Chicago.

Dr. G M. GLASER
rraktikM'M S7 matai 

<WtaM I1H <e. M^rma M. 
IrtU 11-mi teC. < .tew. IM.

urnr’iJAijrrAM 
MM«rvUttj. VrnMtM u.|*gt rhrv 

8'Uų Ikm
<»1*1JU» VAlsANlMtr Xtw » r»t» 
iki lt. i»w<s i: iki 1 imi h««. AM T 

iki S valaadnl vakare 
N<4«1lon t* knn 9 iki X |m» f»lrt 

Tri* fueaae Y-tU« 41« •

hlIliflINIH
Ilcm4 »ll >te Aakiai l lfl» « 

Tekt mm ltayf>i*»rl*ct 3&H

no I I DOTLI

:W5TE»5Y5TE

MsAplite KirpteN** iv I*-«rr 
% >rteA® Ir Mte«t*

I'IHMI'I <•■>% MUV. Mlll<l 
S IM V*.

1 *w g*aų atektra, i«.ua4>n*'tra* tr ki» A ...i.,- y

>įtei Ualtelaa V

Mauv tetama l» *- >■
laba y*r*»hotriau, ruimą* rmDriste Ite ] - I-»išdyl i* j į

Į tižti M *|>tah»th'J« j YaH*ru*-4pt K*-
iteia Aw . *ir««* M«tea* Arrlrar
A*t. ra t raka rių. ptrbf IJ.IM. rali

VaikM w «Wd •U.'t.llki lirų
t'f Mus*. 11X1 »•> Jlnlųtrd *v, <.ei*u»«» . -L.4’1*'*-“*.,

| n>< taikyti fca?t>^ iiltan tp aur Uit i ]
At*lAawKlla r«« aain»**ka . TvtarteM UNM H>2

J JU8HKEWITZ.
3114 8 Halsted 8t. Chicago
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Brooklyn. N Y
Dr F F WIBN1EW8KI
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4605 South Ashland Aveniu

chigagos vyčių

Žmogžudį* dar neiti imtas.

ROSELAND, ILL

U TOWN OP LAKE

KATALIKŲ OROANIZACI 
JOS SUVAŽIAVIMAS

AUJAS KUNIGŲ PAULIS 
TŲ PERDŽTIN1S

rimukų fcaopoa CMengoj gy 
vuoja ir darbuojasi.

Tat blaivininkų viso* kno 
(Mm ("bicagoj, kviečiame reng 
tirą j šį blaivi ninku išražiavi-

Aiandie, birželio 27 <L, R vai. 
vakare Av. Antano parapijos 
mokyklos kambaryj, Tauto* 
Kuodu fiiMaa akyr. laikys m- 
•irinkimų. j karį teiluntė* viri 
nariai bei rėmėjai atsilankyti, 
ne* daug turim svarbių reika
lų svarstyti.

nėkite susirinkti, ne* yra 
avarinę reikalų. Taip-gi kvie
čiami ntsilankyti tie lietuviai, 
kurie prijauėia tai organiiaci 
jai. Vaidyba.

t Htaaaa. Viai raiką 
UaMię algų.

*č atmatų išvežioto ja i ir 
vių Šlavėjai Hipnai laiko- 
flhko, jog jie negrynų dar- 
■t M negausių |aižadėjimo

NUŽUDYTA JUODUKAS 
SIUVĖJAS.

“THE * STAR
Savininkas I. Nausieda

Ne< lėlio j. birt. 22 <1. K Vyčių 
24 kp. surengė šeiuiiniškų iš
važiavimų į Jefferson Parkų. 
Išvažiavimas viaai* žvilgsniais 
Įiavyko.

Pasieku* iSvažiavimo vietų 
vyčių atletikų* skyrius too- 
jau ėmėsi nž žaislių. I*rie jų 
prisidėjo ir viai kiti. Žaista 
j va i rio* lietuviško* žaisk'* ir 
linksmintasi ant tyro oro.

Vėliau šeimininkė*, |»-lė* B. 
Alinčiukaitė ir H. Juškaitė, 
laigniiiino užkandžių ir paėati 
kė jaunimų Įmsistiprinti. tai
kė užkundžių kuu|a>* pirmini n 
kas, A. Valunis, Į alkvietė mok
sleivius, F. .lakaitj ir J. Poš
kų. šį liei tų pasakyti. Alni 
moksleiviu gražiai pakalbėjo 
apie vyčių i.rgnnizaeijų.

Pasistiprinę- jaunimo* dnr 
žaidė. Saulei slenkant v aka 
rup viai dainuodami ir gėrėda
miesi gnmtuže patraukė namų 
link.

Daugiau tokių išvažiavimų.

lalaUruiinn Sųj. l-moa kuopos 
pusmetinis luairinkinaa (vylu ne- 
dėlioję, birželio 39 d. Ii vai. vaka
re. Ar. Kryžiau* parapijinėje *ve- 
tainčje. Viro* narių* Širdingai 
kviečiame įkaitimas! susirinkti 
nes turime liecslo daug svarini) 
reikalų.

Bethoveno Konservatorija* 
metų užbaiga su plačia ir įvai
ria programa bu* Šiandiena, 
t. y. pelnyčio* vakare, 27 d. 
birželio. Mark Wliite Stputre 
prie kam|M> 29-tos ir Halsted 
gatvių. Pradžia lygiai R tų 
valnndų vakare. Programų 
pildytojai bus konservatorijos 
studentai ir studentės.

. t Miesto mnjoro priešininkai 
pt M streikų kaltina miestui 
■pdmiaiatracijų. kuriu* galva y- 
MBnmjoea*. Bet kų čia gali pa- 
Bkryti majoras, jei miesto iž- 

tuščia,.
valstijos legi sint ura leido 

Chicngni padidinti taksa* už 
^įįmli nuas nuosavybes. Dalia r 
i tos užtikrinto- įplaukos skirs I 

totuos |s> įvairius miesto <!<• 
pmtamentus. Daugeliui miesto 
darbininkų padidinamos ai 

k^oa. Kitiem* nieko nežadamn.
TU Valei keliami ir Hrri |

AUŠRELĖ”'^
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