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Breat. Prnnctutija. birt. 25.— 
Čia sugryžo Įiaskutiniai Kur. 
Valstijų kareiviai ii šiaurinė* 
Kurija*.

Archangelsko fronte paliko 
tik neskaitlingas būrys atneri- 
kūniškų inžinierių.

lwin, birt. 21 - Baro 
paskleistos žinios. jog vokie
čiai nuskandino daugelį karė* 
laivų ir ravo ihisIuom-. Vo
kiečių admiralitetas tn žinia 
užgina. Rako, to* Įm-knlo* ne- 
teisingos.

Sakoma, jo* prie* pasiražy 
anų po sutartimi vokiečiai ne
kalbėsiu. Tik laikos konferen 
vijos' pirmininkas (lemenceau 
pratarsiu* keli* lodžius.

Taikos sutartis pirmiausia 
boa paduota patvirtinti talki 
■inkų premjerams. Aitir Deap 
leisiu savo vietų.

Paskui kiti talkininkų ntsto- 
vai alfabetiškai bus šaukiami 
pa»imrvti prie abelnojo stalo.

Paskiausia įm> sutartimi |ia- 
sirašy-ių vokiečiai atstovai.

Visi premjerai sale savo pa 
rašų padėsiu ir savo viešpatijų 
antspaudas. Tų patį padary
siu* ir Prvaidentar AVilsonas.

Pn*mjrra* tarybos susina 
kinu* at|>b*M* raštų ir paskaHė 
apie vokiečių pasidavimų.

Atlantic City, N J ., birt. 2*> 
<‘tn |>asiliaign*iam Amrri 

•- Ibi risi Federacijos snva

Paryžiui, biri. 21 — Čionai 
Kauta žinių, jo* vokiečiai de
gina pranetnų karės vėliavas, 
įsiimtas karės metu.

Taikos konferencija yra nuo
monės, kati vokiečiai tokino 
savo negarbingu |>a*ivlginiu 
peržengia taikos sutartį. Nes 
sutartyje aiškiui Įiamki'ta, jog 
vokiečiai paskirtu laikotarpiu 
prancuEams turi sugrųžinti 
m* tik buvusios, liet ir IRTI 
metų karės visas įsiimtas vė
liavas. trofėjų*. dailės darbu* 
ir tt.

NĖRA MIESTO DARBIMIN 
KŲ STREIKO

Bus patraukti atsakomybėn

Taikos konferencijos taryba 
nusprendė už internuotų vo 
kiečių laivų skandinimų kalti- 
ninku* |žotrmikti atMukotnylM^n.

Tn- «TL- a Lt.-t _L .• MM UAMU llU*MlliM

Vakar |>o Įlietų penki plėši
kai užpuolė lievmnno salionų 
įsi nnm. 447 West 22 gat.
Iloanmn ant virtos nužndy- 

tas. Kita* žmogus įsirautas. 
Paimta

Pašalinėj dirbtuvėj dirlian- 
'•ioa mergino* nuginki šnrj ir 
|mėmr nutomobilian* numeri.

Policija -timdc. anto* 
tirt mvinin^l- pražuvę*. *! 
mvininktZ jau seninu Iii 
žinoma* Įiolicijni su blogi

nu iMiV'»dn tirižii
• •

• k j*r||įl IniVUe.
««•*••• . .
inik f i anirai ivi



Popeliu* IrRAUGAS

KO KLAUSAI?

pavydo

žmogau* 
siauėia

banatas pabaigoje devyniolik
to šimtmečio. Tokio žmogau 
|>ataruuų paklausyti butu bu
vę naudinga vi'..ana. lxouas 
XIII, žireslmna*, kad m--, nli 
įsakyti katalikams |s>liti*kų 
daiktų, |iatani>f davė prancū
zų katalikam*, kad liautųsi bu-

MK7V1V KATALIKU KKKKAl 

“DRAUGAS 
\* LmOUtb* »<skM*o—

.Mana asatsisako vilties Lietu- 
■vą pasijungti. Aiandieu Bosi
ja ant laetuvos užsiundė žu
dikas bolševikus, raudoiu^jų 
^uraniją, rytoj gali kitokio*

mum

reik garbinti; Jie netikru* pra
našus luini muku.

Ir susėjus su gerbtinu *•- 
meniu neretai dėl pavydo sal
dų* žodžiui uul lupų, u širdy
je tamsi, bcviltė, nedrįstanti 
švi«-*on ]iu*irod)ti 
puikybė.

Ne vien blogieji 
privalumai mumyse 
Viršų neretai ima geroji žmo
gau* prigimties pusė. Tuomet 
niistkmimmo, gailestingumo, 
j*kaatos ir meilės kilti balsai 
prašneku. Bet ir tuomet kiek 
vidujinės kovos panešti reikia.

l'ralųlu nusižeminimu*. Jis 
įsuko puikybė* ragu* laužyti. 
Ji* uurodo j taip gerai žino 
ma* silpnybe*, prieš sukinės 
teismą iMislato. Kuo tu už ki-1 
tu* geresnis! Kiti guli )>a»i-l 
didžiuoti *avo gabumais, savoj 
darlmi*. gi tuvųjų nedorybių 
«aikus nusveria tavąsias gera* 
pu*e*. Ko didžiuojies! IM tu

PAVEIKSLAI



DUQUX6KK, PA.

Dr. G M. GLASER

Turime talppat knygeliu "In 
depeodence for tha Lithuaaiaa

Kalalikiikųjų musų parapi
jos draugijų knygynas, įstrig
tas suvienytomis jiegoniis, |»ui- 
km gyvuoja. Knygų tari jau 
ui kalia tuntus dolierių. .

Birželio 16 d. Labdarybei 
musų lietuvaitės surinko 232 
doL Ačiū širdingai jums ui 
prakilnų jiasidartaivinių.

£&UNLae«Mawa 
tta gimime diena.

bu *

kin tai saldaini liežuvėliu var- 
tcliojo ir gomurį tenkino, ji 
negirdėjo, kad jos užpakaly 
juodas suokalbis mcsgiaiuas. 
Nenuorama Jaunukas kumite- 
lijo Petruku! pašonės.

— Ar matai! — akimis į 
Marytę nurodė.
- M!
- Ugi Afaoki
— Matai, ilsipmiari, kaip 

povą ir taki iždidi.
— Tas nieko. Mntni, kaip



STANDARD OIL COMPANY

Naujenybė* ir Įvairumai

J V. KOVAB,
CongTesa Avė,

*ADA STREIKUOTI MIES 
TO DAREININKAI.

Teisėjai mėgina praretinti pik 
tadarybes.

% I Streikuoja 1,000 gatvių 
J tiavėjų.

DU VAIKŲ UtOBTUVO 
ŽEME

Man tavo paduota pataisyti 
Nesiginčyta at užmok retį.

JtXM]ukaK su skustuvu pak
tai M-nj Šančių suraižė. su gr
iežiniu kurpaliu a|>tiiušė ir |w 
bėga

Cliieagos kriminalistams at
ėjo teiMuu <in-uu_ Teisėjai juos 
luiudžin lw> joki

Anty 
sukios 
įmušta 
tams.
• Jei 
taip 
miam 
išeiti

Aį pavasarį žemiai jiabrnngo 
pagyvenimų ramios. Dnlmr 
pranešama. jog prieš nteinnn 
tj rudenį ir vėl iinbrnngsinn- 
čioa.

Ypač- apartamentininnse na
muose Hatai bnsiiy brangesni.

To apsireiškimo knltė su- 
vern -n ant nnmų trukumo. 
Ainno mažai nninu stntomn 
Bmngi uuslžingn ir dnrbinin 
kai tiesiog neprieinami.

ir pirmiau ,a« jai* tat* 
imsielgla, šiandie ra- 
žmogui nekiltu Imimės 

gatvėn.

io IMtsigailėjimo. 
dieni} apie t minas vi- 
rtyštes ti<-nnii<b'-lii) nu- 
kak'jiinu ilgiems me-

Musų scenos nauji, gra
žus ir lengvi perstatymai.

Komedijos, Farso*, Gy
venimo vaizdai. Dialogai, 
Monologai ir tt.

K< ikulaukite kataliogo 
rašant sekančiu adresu:

GAISRININKAI LAIMĖJO 
ATOSTOGAS

Gerbiamieji:—

Buriavo įproty* Lalidarvbė* 
apyskaitų išduoti per laikraš
tį du kart į metu*. Jau bai
giasi birželio mėnuo, tai atei
na laikas išduoti apyskaitų iš 
pirmojo pusmečio. Bet aš dar 
ne iš visų kuopų gavau žinias, 
kiek jos surinko ant kapinių

Lietuviai Bridgeport iečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite 
nnt Bridge|sirto neužmirškite užeiti j

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 W«t 33rd St.
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