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26 ŽUVO EKSPLIOZUOJE.

14KELIAVO 8.000 ITALU

LIEPOS 17. 1919 M

Buihling (VmstrnetMa KM- 
plover*’ Ax»*n wkrHori«» an
ka, jog tik tuo keliu kontrak- 
toriai galėsiu būt išgelbėti BM 
finansinio siigriurimo.

Kalėjo atlaikyti skaitlingų bol
ševikų stipraus spaudimo.

Miestų tuojau* užėmė boile
ri kai.

SENATE SEKA TOTĄ 
SHANTUNGO REIKALE.

116.50—MAŽIAU8IA URMO
KE8TI8 MOTERIMS

Berlynas, liepos 15.—Tage- 
Halt praaria patyrus iš tiko, 
vrramų, tad talkiaiakai pa- 
reikalausiu ne Olandijos iMoo- 
ti kaiarrį, liet pačios Vokieti
jos. Pastaroji turėsianti buvu
si kaiaerį persitraukti ii (Kan
dijo* ir pankui jį išduoti tai- 
kiniškam*.

Tas pat busiu atlikta ir na 
kitai* vokiečiais, katruo* no
rima patraukti tarptautiniu 
talkininkų teisman. .
M lakia procedūra ha* ve-

Nako, ji-i įio karė* Alziu- 
l**rraiue buvo -ugrnžintn 
Pran. unijai, jri Srhhavigo i 
(truvinrija Danijai. jei Pocna- 
niu* Išakijai ir tt.. tai kodrigi 
Sbnnt nuga*. atimta* nuo vo
kiečių. ne-ugrųžintn* Kinijai!

Philadeiphia, Pa., liepos 16. 
— Delavatv upėje nuskerslo 
try* Inkuni.., kuomet dideli* 
liy.lroplunar skriz.lanin* apsi
vertė ir krito upėn.

Ūkautas grūmoja 104,000 
iarbiiiuki

KAINA 9 CENTAI
MttCB “ CfiNTS

Vaahiagton, lie|»on 17.—Se
nate svnr*t»mn taiko* nutar
tim klausima*. Kepublikonai, 
katrie šiamlie vablo kom.rv*ų. 
'pakėlė smarkų klausima Shan- 
tungo |>rovineijo* reikale.

Shantungo provincija prigu
li Kinijai. Pirm karė* tų pro 
vincijų valdė vokiečiai. Gi da
bar talkininkų taiko* konfe
rencija tų provincijų paved. 
japonam*.

Kodėl taip padaryta! Kodėl 
taip bjauriai nuskriaustu !*•- 
*|H-kė Kinija! klausa senato 
riai.

.Iie «ako. jog Japonija Kini- 
jo* lėšomis nori sustiprėti. Gi 
kuorn.-t su*tiprv*. tuomet lot* 
linkėta ir |niėiom* Suv. Vnlsti- 
jom*. Jei ebuntungo pri v i nei- 
ja ti.-bu* siigrųžinta Kinija . 
neiėvengtinn knrė Suv. Valst

ijų *u Jn|s>nija.

LmAmm, liepo* 17.—Čia at
keliavo gen. Perriiinga* »u na
va palydovai*. Londoniečiai 
lakai iškilmingai jį priėmė. 
Geležinkelio stotyje jį pasitiko 
vyriausybė* atstovai, kaip tai 
ministeriai ir kiti diplomatai.

Ateinantį šeštadienį čia ren
giam** dideli* pergalė* paru
davimas. Dalyvaus ir keli tūk
stančiai parinktiniaurių Suv. 
Valstijų kareivių.

Parodavimo programa jau 
paskelbia. Visų tautų kuriuo- 
menė* imroduoe alfabetinėje 
tvarkojg. Prnsi.b'-s nuo llvde 
Parko ir trauks pietų pusėn.

Angiai ei» paakUuia.

Parudavimo pirmoje vietoje 
nuirėuo* Suv. Vnlstijų karino 
menė, kuri nbelnai vadinama 
Amerikos kariuomenė.

Paskui maršuos belgai, to
liam* prancūzai, italai ir japo
nai. Anglijo* kariuomenė mar
ikio* paskiausia. Ta* dnronia

OatfaMnakna, Riberij*. geg. 
25 (korespondencija).—Palino- 
suotooae nuo bolševikų mie- 
etnose atrasta rekordai—jei tų 
galima pavadinti rekordais— 
apie bolševikų žvėriškumu*.

Sulig pačių bolševikų raštų, 
Permėj ir visoj toj apygardoj 
išžudyta visi pravoslavų popai 
ir vienuoliai. Bolševikų laik
raštyj pažymima, jog pačioj 
Permėj nužudyta pravoslavų 
arkivyskupas ir 16 )»pų. Gi 
apylinkėse—26 popai ir vie- 
nuoliai.

Arkivy*ku|ių Imlševikai nu
žudė |uinardydami jį u|s*n. Tai 
atlikta žiemos metu. Arkivy- 
*kii|m* buvo nuvestas nnt ledo, 
tenai išrengta* ir nardinama* į 
vandenį aketėje. Po kiekvieno 

Įnardinimo ji* buvo ištraukia
mas iš šalto vandens ir plaka- 

iituu*. Tokiu.. budu užkankinta* 
-ir juistunitą* |s> letlu.
I bu arkivyskupu taip užkan 
kinta dar kiti šeši pojūti.

Apie Uu Įsi.-keibta Isiiecvikų 
[laikraštyj kaipo faktas. Ir pa 

i žvmėta. kad tų nužudymų ori-

■gtea aBijam avių 
ir galvijų.

Teisinamas prezidentą 

Senatoriai demokratai 
trina prezidentų i\ lt 
iri* prisidėjo prie teiko 
Tilt** fukIofaiim>. Nnk« 
etui* negalėjo peri (iri.

liama kova prieš taiko* sutar
ti. •• tų <lalį. kurtoji* minimi 
Skani untro reikalai.
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DRAUGAS
■u vartojamos. Ne katalikų lab
darybė nėra skalai. Miesto ir 
valstijos labdarybės išteklius 
yra gausesnis ui katalikų au
kas. B*t miesto ir valstijos 
labdarybę palaikyti brangiai 
atsieina. Kurie jai dirba, dirba 
už pinigų, už getų algų, ir pa
vargėliams ne kas lieka. Vien 
tik Chicagos dijeccsija globo
ja iM-tol žindo tūkstančių pa
vargėlių ir našlaičių, ,or« inci- 
gii nedaug turi. Delio, gpd pa- 
katalikus labdarybė pilna. Vie
ni aukas kiti pasišventimų. 
Dievui malonų tarnavimų at. 
našauja, savas prieglaudas tin
kamai globodami.

Vienuolijos didelį žmonijai

Ketvirtosios Liepos Apvaikš- 
čiojimas WMhingt4he.

man. Ainis metais toje dienoje 
\Vashingtooc buvo paminėji
mas karės iMuekiuimco uibai-

H apie keturiasdešimta vyrų Ir 
mergaičių ir turi nepaprastai 
gerų (ezeeUeat) dainiuojančių 
balnų; chorai dirigavo J. Či
žą uakas.

“Dainų rinkinio inėjo “Lie
tuva, tėvynė musų," lietuvių 
tautiškas himnas ir eilė liau
dies dainų. Liaudies šokiai bu
vo lygiai palinksminanti ir 
Baltimorieėiai džiugino didelę 
minių, nepaisant koatr-atrak-

-DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago, lll.

sispindi katalikų pasiaukoji 
mo doryla-. .Ii yra orgnnirtiotn

Imkime mokyklas, jau ne- 
bslbant apie bažnyčias. Vien- 
tik Chicagos dijecesijoj kata
likiškas mokyklas lanko virš 
šimto tūkstančių mokinių. Vi- 
aa katalikiškųjų mokyklų eilė 

vnlittioi, <M katalikų priešų 
užsispyrimu. Bet katalikų 
duosnuma* jus išstato ir užlai
ko. Katalikam* sava* mokyk
las užlaikyti m-atsieina nei 
pusė tiek, kirk valdžiai ar pri- 
valėme įstaigom*. Keitei taip? 
Kodėl svietiško* io* mokyklos, 
to negalėtų pa.iaryti. matant 
tokį pavyzdį?

Todėl, kad katalikų paai- 
ŽVMtimo dvasia ne*ilmigia 
mokyklos išstatymu. Katalikui 
išvystė pasiutikojimo orgunizn- 
rija*. vienuolius ir vienuole*, 
kurie tas mokykla* veda. Kuo. 
anot svietiškiam> mokytojam* 
reikia didelių algų. I>e kurių 
negali pragyventi, vienuoli-* ir 
vienuoliai la-nt keturius sy
kius pigesne alga išsiverčia.

Taip seserys Kazimierietė* 
mokytojauja už 30 dol. atlygi
nimo mėnesiui, o kiek laiko 
atgal mokyiojaudavo už 2’i 
dol. mėnesiui. Jo< nelik kų už 
tuos pinigu. pragyvena. npsi 
rėdo. l~ t dar knikadn ir vii- i 
nuolijai *utnu|H>. Tepamėginai 
kas iš svietiškių tni padaryti. 
Jiems tokie dalykai negalimi.' 
n<-« nė-ra to pasiaukojimo tni I 
žios dvasios, koki n|>*irvi*km1

Stebėtina ir mums. Ar Bing- 
liamtono knisa pažangesnė už 

į Chicago*, ar Chicagos krano* 
Į viršininką* nežino tai, kas 
į Biiighamtono kratos viršinin- 
kai žinoma, nenpsiimame sprę
sti. Ar tik nereikės siųsti pe
ticijos Bi ūgliam tono kra*o* 
viršininkui, kad jis teiktųsi 

'Cliicngoa |>o*tmei*teriui palu-' 
formuoti. kaip galima siunčia
mu* laišku* Lietuvon prista
tyti? tt gal prisieis cliicagiš- 
kietus itiugliamtono kratos pa
tariu! v imu naudotis?

Visvien keista ir— skaudu.

ORĮtTA BELAISVIAI

nuvy- Lietuviai sutraukia minių, 
karė*!......................   .

miby

Dėl Lietuviškų 
Dramatutų.

Noru jau dramatiškųjų vei- 
|knlų sezoną* praėjo, teeinu n? 
i prisilaikydama* nenori-* žmo
nių pasako*, kad taisyk žiemų 

• ratus, o vasarų roges, manau 
neprošalj bu* vienų-kitų min
čių (msiilalinti *u lietuviškąją 
visuomene.

Antni, esant Nevr Yorkc. iš
girdau. jog suimtos vakare bus 
vnidiliHKia operetė “Koruevi. 
Iio Varpai." Lietuviška upe. 
relė, ls-*ilui*1iiiit prr keliolikų 
metų tarp svetimtaučių ir ne- 
inug težinant apie tnu*ų arti- 
-tų darbu*, kaip kokia ruagika 
nuogi; pritraukia.

Metu visu* darbu* ir trau 
kiu Brooklynan. Ib-t į<o įvai
rius ramiu l* . rtraukuul, vos 
vo* tik užsiHjų aut buko pri-

... . , ®®i» Publika, rodos, visai n*

iX-,r ^7 M
pirkau tikietn 1 borų. bet gnu- ___ . Z. . . . .
' - - 1 *.- pypkių, manau, kiek tai žmonų 1 pirmąsias ►••dvnes. Čia ... . ,

„ . « m • K’1-* nustoji nedalyvaudamaskn* nor* negera. Bet tu*<-ia jo, " .,... . .. tarti lietuvių, visame jų rvve-btlc tik tm-jutt. . r ... ... , jUline, veikime. Bet kų padary-
Kol. inėjati. kol prasintušian: ai. Gyvenimą* nelaukia, visuo- 

pro eiles, kol sėdynę gavau, menė išsijudinus nežiūri ar tu 
įau ir prasidėjus vaidinimas. *u ja eini ar ne, ji bėga savo 
Tui kn* šia manau. ar gi tai 1 pažymėtu laiku, jokios kliūty* 
butų jau ne lietuviškai. I'radi jai kelio neužstos. Svajoja *au 
ta ant laiko. Bet taip yra. Gali sėdėdama*.
netikėti *avo akimis. gali du Alai nepajuntu kaip laikas 
ryti kn nori, lėčiau aiškiai ma- ir prabėgo. Veikalas užbaigtas 
lytia, kad lietuviai gerokai jau net i*> dvyliktai Ilgas, bet ko* 
pakilę, ir žino, kad laika* kiek- ir iš trumpi? Jnk, anot tos pa
vieniui! brangu* ir kad netiki sakos, hutų tai nevidonui. jei

Dr* durnumu* lulMiarin^hiae, **loaitvcfM Knunn* j Luti iipvnikM'icyiinr «ta i tvatijo. •1<»vi urir »v«‘taioč* durtu ••iii mgruiu. Im’I ir hrjmdorii lauk-1 nereiktų vežti ant šlajų ir ant girdi, lietuviškų negauname.
1 irt u v iu i»r«» *rniiri i>rh* llUMfrliti* Vtrtii ti imtu hiilHii*lii nlvažia*ii* imi* 11 L* arti L tt

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmnmmmim
•kirliuiju laiku. Bravo ui tai. Taip, lietuviai, r*»do». lyg.

tai priverst* •vamIuv*
Ii jo kol be* pasirodė, kad jitPIRKITE KARES TAUPY ii ir atgal grįžta. Kas tai ėia. 1 V 11 • a A. 1 —— • t. • 1vadovaujant p. J. Ciiauakui. ‘ ir toliau rengia* ta pati daryMO ŽENKLELIUS (W 8 S ) Statyti vikah pradJum. tį (rahaira hoi).



WAUKEGAM ILL

PttaySo* vakare, lupu Ii 
4. i L VrH, dainų repstieiM 
atoilankė Kyryiio atotovai, ka
ria užkvietė vyčius prisidėti ir 
iapildyti programų r.agnis-

6 d. Hosirinkiinan Mt.

Musų “piemenukai” ingi 
susiorganizavo .skalno, kad 
■eiti j vaiky vakarų. Mat, jie

DR. IE0 AW0TIN

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvanuttuoja

Noriočiav gauti prvkce pinigų ir kitų tinių 
meldiiasM kreiptis pas:

Henry J. Schnluzei Statė Bank
141 Washington Street. New Yoric, N, Y.

A. MASALSKIS 
uitu vu auBoanm

PEAIL QUEEN
IIICEITIIIS

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TsIsIvbm MrKlalcr HH 

«r»o « imnuju uoaa

Uc»u W IM. (stvto

—......................  .......................

DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS

petkHA aavo ofias Ii III kilia AU« 
kės are. kur tkbuvo psr M metus 
iMkar ofiso sdieass >ra it toks:
tu north Akin.tvn AVFJH r 

kampa* Hanso Cistito
ant iptKl't Tūloms Tfanmary 
l*rU«aiflss vaisa Jos vakarais nuo < į 
iki i vai Telefoną* Haymarkel Ui J

Dr. G. M. GLASER
rrakUkuou

MotarUi

VAI.

Tel.fon** Pullman €•
DR. W. A. MAJOR

UYDTKtJAA IM
< Hlltl MŪVI

<Hte« llftV Mktilf JLm. 
Adjnoe t M Iki • Mryto — 1 M 
2 po M<M — <;M iki nk*M 
Ns4*lluiaia too lt Iki tl lAryts

M.A)ku Kin^mo ir fu Menine 
tjrtikŲ ir M<a«-nUu AprMals 

Mu»m siejamo ir ypatUkaa mok ta*- 
aa pa/od>tus jas I trumpu 

i tuntas 441sustos tr r»tiau- 
kirptine dssicaintf ir siuvimą 
is. kur m*s sutriksime |rskti>- 
.ivritus kuomet r.s »vfk*««da 
ės varnoms msAScs siuiy sru-

MAfcTI.ll I 
j. r. k.

NLA
a. •'
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CHICAGOJE.

STREIKAS McCORMICKO 
ĮSTAIGOSE.

Darbininkai paskelbs savo
reikalavimu*.

McCormicko įstaigose- 
temational llarrester <’o, 
ka atreika*. Kompanija buvo 
paskelbusi, kml įlarbininkai 
išėję streikan nepaskelbę jokių 
reikalavimų. B<-t darbininkų 
vadai pranrėė, jog veikiai bu* 
pastatyti reikalavimai. Darbi- 
atakai |iareikalau*ių geresnių 
darbo sųlygit ir dub-sars už
mokėsi

Kompanija pasigiria, jog 
nuo 1914 iis-lų jo* darltinin 1 
kam* 114 nmiš. |*»lidinta už ' 
mokesti*. Koni|ianijn būni* 
pasinius darbininkam* turėti 
bal*ų įstaigos vi-dimo ir tvar
kymo reikaluose. Ih-I štai dnr- 
binmkni ėtnę ir sustreikavę.

DMttatakų Kadi jimaL
Tuo tarpu darbininkai pa

liudija. kad koniĮmnija balu,! 
pigiai aĮsnoka darbininku*, 
tte apturima už <tariių užmo- 
taotimi negalima pragyventi 
Amktainkui m šeimyna.

Jom-ph Knsrk. darbininką- 
pri* mašinų, sako, jog ji* Mc- 
Gormieko įstaigose <liri« 7 
mta*. P*r paskutiniu* trejų* 
meta* jo moteris su trimis 
vaikais aeknomet neturėjo už
tektinai maisto.

(takių dienoje padarydavome 
9MB. Kaamrt gi panaikinom-- 
darbų nuo štukių. mum* savai
tėje buvo mokama įsi $?! ,’ifl. 
Bet kompanija prie masų pri- 
statė prisiuvu*, kutrie nuolat 
mu* spaudė dirlsti sparčiau ir 
vikriau.”

Aitea, darbininkams airei- 
kaoti buvo svarbių priežasčių. 

10JMK)darbininkų streikuoja. 
Darbininkai susirišo unija, ku
ri priguli prie t'liicagos Dar
bo Federacijos.

In
to*-

<1iirnro‘ gulo kimipnnija - 
Pooples (Ia*. l.iglit A. ( ok<* ('o.. 
Stato Public l'tilitta* komisi- 
jai išnnujo |m<bivė prašymų 
leisti jni padidinti mokestį už 
galų. ĮHigniiiinnirių žmonėm*.

Kotn|mnijn šiandie nuo žino 
nių įminta 87e už tnk-tantj ku
kėtu gn»i |«ėdų. Nori gauti !C 
centus.

Miesto advokatai Stalo l’ub- 
lie l'tilMni komisijai padalė 
prirodymą*. jog kampanija it 
-n *>7 e*-nlni* ••era Į*-lnn Įmdn 
na imi |mdtdininia» mokos 
tire ui gaxn Imlų tik paprasta.* 
išnambijimas žmonių.

PADIDINTA U1M0KESTI8 
PASTOS DARBININKAMS.

Kiekvienam duodama 100 dol. 
daugiau per metas.

i

(liii-ngns |m*io* viršininkn* 
|>a*ke|be, kud jmšlo* darbi
ninkams Įmkeliama užmokes
ti* kiekvienam po flttO jot 
metu*.

<'Ii tango- puštoje dirlrn '.'.408 
klerkai ir 2,’Jtil laiškų itno-io- 
tojų.

Ihdiar naujo* algos jiem* vi
siems taip auKtatomoe:

Po $1.1(10 per metu* 363 kler
kam* ir .114 laiškų išnešioti, 
jam*.

Po $1J00 173 ir 49.
Po tl ,100 97 ir 71
Po 11.400 JUO ir 67.
Po $1.300 ljG71 klerkam* ir 

1.096 laiškų išnešiotojam*.

Detektivai suareštavo pa
naktinį Janu-* G taškine, .“.7<>8 
Wal*an*:a nve„ kmanH ji* ru 
vagilių "tulžimi*" mėgino j-i- 
laužti vienon vnislinėn. kuri 
jain buvo pavesta apsaugoti.

Minėta* panaktiaia nakti
mi* saugojo krautuve* ir aaa 
ddiu* išlauko nuo Ctiirago 
are. į pietus ligi upės ir nuo 
Kelis gal. vakar.Hos- ligi upės.

Suprnnlnnin. atauginu j.-un 
nereiks būt Įsnuikliniu.

PIRKO PINIGAMS DIRBTI 
"MARINĄ"

Paimi daiktų vertės $70.

Trys automobiliniai plėšikai 
dienos metu užpuolė jubilieri- 
nę lleiman .lniiil>-on krautuvę 
po num. 1618 \V. itoosevelt 
romi.

Krautuvninkns su revolve 
riu |utkėlė kovų prieš plėšiku*. 
Aitie paėmė 47<l vertė* daiktų 
ir heteudydtitni pa-prūdo nu 
toinobiliu.

Krautuvininkas tvirtina, knd 
krautuvėje geležim- šėpa bnvii* 
atidaryta. Iii tenai buvę ųi**. 
(**> vertė, akmenėlių, liet plė- 
šikant* nebuvę |ir*>go- prieiti 
prie šė|H>*.

BARTENDERIAI ATSISA 
KO DIRBTI SEKMA 

DIENIAIS

So. Cliicngo- 
•rių unija -u 
ri nadnriu-i
* 1en<

|h I 

“tl'

isui

ir K.

Nepaprastos Prakalbos!

RENGIAMAS

Am. Liek Tarybų* atstovų

Ml W. RSrd pL, * W
MMaH talp«l dvto- 

jom ritnea tv. Mykate parap, 1M4 Wibiarii are, tr Kaitai 
to Prasidėjimo parap, Brighton Parka. Nodšlioųe prakalbų 
nebu*. Jos užribaigi paaadilyja, liepos 11 d. Dievo Apveii 
do* parapijai įvelainėje. ant kampo 18-to* gatvės ir Union avė. 
Ten bu* abu kalbėtojai

Chicagos Labdarybės Sa-gos
Nedelioj, Liepos-Juiy 20-d. 1919
National drže, Rteenide, ll /WKU MtMiGL

-j jhuj

1$ CHICAGOS UETUYIĮĮ

Patalėlyje, liepa* 14 d, 
I Sr-hool Hali svetainėje įvyko 

imtrijotiško* lųltkaibo*. Kai- 
liejo Am. IJri. Taryho* atsto
vai: B. Mastanska* ir K. IVs- 
nuli*.

Pirmiausiai gerk, klebonas, 
kun. A. Skrypko. prabyla j sn 
sirinkusin*. supažindindama* 
kailiėtoju* su publika. Po to 
išėjo kalbėti K. Cvmtnlis, ne
senai pargrįžę* iš Europos, 
įlarimvęris IJetuvo* laisvė* 
reikalai*. Savo kalboje aiškiai 

I išdėstė Lietuvos laisvės veika
lu*. kaip jų k irk viena tauta, • 
ypač lietuviai brangina.

Antroje dalyje aavų kalbi* 
p. K. Genulis išpasakojo, kaip 
daug pasidarbavo ir darbuoja
si musų lietuvių katalikų dele
gacija čia. Amerikoje, ir tenai, 
Europoje, ir visų savo kalbų 
rėmė ant tikrų faktų. Taip-pat 
Įrriminė, kaip muių taatiaia- 
kai 
<r t 
vi»uo*ne»jė* akyne.

»» a s f___ a . o< *»J
I BMAl|nMl J*fVI KRlDnl 

ta aukos Tauto* FonduL Nu
rinkta arti 100 doL Aukojusių 
vantai l>u* vėliau* pagarsinti.

Paskui kalbėjo p. B. Mas- 
tauska*. Jis iš kito* pusė* 
daug naudingų žinių publikai 
suteikė.

Žodžiu sakant, prakalbo* pa- 
vko. Žmonės jomis gėrėjosi, 

n * suteikė daug žinių apie tė
vynę Lietuvų. M. M.

George G<*>no|wilo*. |MM>lnii- 
mio savininko* |k> num. 713 
So. Hnlsted gat, nuo dviejų 
ni.-iikrit) vyrukų pirko "nin- 

’ -inų" pinigam* dirbti. Vžmo- 
j bėjo KUMMI.

\Ą rūkam* išėjus graiku* įsi 
tikino, knd "ninšinn" niekam 

i verta. Pakėlė trukšmų.
Policijai Išnyko suareštuo

ti vienų apgavikų, kurį grai ę1 
ku* |>ažiiii>. liet kita* "kup- 
čius’* si 
pražuvo.

jo kareiviai: J. Viltraškis, J. I 
Poška, P. Kišaass A. Sutkn* 
ir A. Rugieniu, Imvę* kuopos I

gn* ir vintam* falai patiko.
Paskutiniu kalta'lojuiu buvo

F. Serafiaa*. Jie aiškiai 1 
akų slaptnammi ir 
dm9n« ir kaip tie

i m peri ja lietai mano vėl lietu
viu* vergijoa tetraukti.

Pragramna ^baigta* tauti
niu himnu. Pa-kui žaista ir 
linksmintasi.

Ant galo, atginfajus "Ktar 
Sfianglvd Rammr.n visi pradė
jo skirstytiea.

Mis vakarėli* ilgai pasilik* 
dalyvavusiųjų atmintyje.

Bravo S-tea kuopos vyčiams! 
Daugiau tokių |ia*iliak*mi- 

nimų! Jaunutii.

SKAITYK DARBUS

Lietuvos Amer. Pramones B-ves

i svarbių
i vyk*

112 N. Greene St•»

Lfthuanian American Tradmg Co.
Baltimore, Md.

žiaoti.žaatia, tai

kiolika, šešiolika ypatų ir vi
suomet tie palva. Rodos, kitų
nei boti nėra. Ar tai galimas

kUBOpOHdaiktas, kad nu
rių skaičius butų taip staiga
nupuolęs nuo virinus šimto li
gi penkiolikos!. Jei taip, tai
delko!

Brangų* draugai ir draugė*.
tai musų paliko priedermė tų
priežastį atrasti! O atraitus

F. P. BRADCHUUS

I- Vvėių 5-ta kuopa surengė 
gražų šeiminiskų vakarėli pa
gerbimui sugrįžusių kareivių 
iš S. V. kariuomenės. Žmonių 
atsilankė nemažai. Svečių ii 
kitų kolonijų ir-gi atsilankė 
gružu* būreli*.

A. Bacevičius, vakaro vedė
ja*, utiitaręs vakarų. paaakė 
įžanginę prakalbėlę. Po to iu- 
sirinkusieji pradėjo užkan- 
džinuti. Dvi mergaiti. pasiren- 

u-i lietuviškni tautiškais ru-

“<hl ym Ida
tarimo jaunųjų vyčių sky
riaus ir klausima* atgaivinimo 
senosios vyčių dvasios.

Kaip viri gerai žinome, šiai*

O
i
Kuririnkimuose dalyvauja pea- 
[ ‘
i
t
<
i
t
I
i

I

I

I

i

i

rne *avo Įtrii»lenm-! Pradėki- 
'me vėl darbuotis dėl tauto* ir

Vi-ųpirui* sulošta veikalėli* 
_______________ “Dainius.**

KORONERIO TEISMO M ,‘o duetą*, kurį
TARMES NETURI VERTES ’įl»','*ė Maskolaiti* ir A. 

— ... Kupris, >ikoiu|s>nuojaiit pija-
virtiniam vargonininkui, 

lauraičiui. Mišru* vyrų 
clior.i- gražini |>n<tainav<i kele
tu dainelių. M. Pociūtė pa- 
•kninbino nnt pijano dvejai* 
atvejai*.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

Viršiau.in. Iltinei* valstijos nn 
tei-nui- iiu-piendė. jog k<>r<> u. 
le-iio lei.iiiu tni.prendiiiini ne
turi jokio* vertė* kuip civilė 

taip kriminniėse bylose.

Kas tiktai U Cicero norite t 
gauti "Drntig.v" arba paduoti 
I ?i apgrninima. ar kokį dar 
bų (Jobų) kreipkitės prie p. 
A Valam

Po t<> sekė kailio*. Scena bu
vo , m puošt n Ameriko* ir Lie- 
nvo* vėliavomis, kurių tarus- 

Imui padėta Tnmv-1n* vėlia-

tai*tiiių tai negalima*'^UnotL 

Ruririakiniuoee dalyvauja pra- 
kiolika, šešiolika ypatų ir ri- 
suoinet tie patya. Rodos, kitų 
nei boti nėra. Ar tai galimas 
daiktas, kad maaų kuopos na- I 
rių skaičius butų taip staiga 
nupuolęs nuo virinas šimto li
gi penkiolikos!.. Jei taip, tai 
delko!

Brangų* draugai ir draugės, 
tai musų paliko priedermė tų 
priežastį atrasti! O atraitus 
priežastį, tai turime išvien 
ranka į rankų stoti darban, 
kad atgaivinus senovė* dvasių, 
vienybę, draugiškumų. Me* bu
sime kalti, jei per musų apsi
leidimų kuoĮMt mirs. Deltii, 
draugai ir draugės, knm rupi 
musų organizaeijo* gerovė, 
stokime darlmn. Ateikime ant 
pusmetinio susirinkimo. Ap- 
svarstykime ir išgviltlenkime 
klausimu*. O tai padarę, imi- 
matysimi- už katro gnlo griel*- 
ti*. knd kuopų vėl sngrųžiniis 
nornudin birvin ir nnt kojų 
ĮHisInčiu*.

Atminkime! Vi*« km>)M>* 
ateitis vemsi- nnt šio pusmeti
nio susirinkimo! Prisiminki- 

Įme -nvo Įirii-lenm--! Pradėki- 
'me vėl darbuotis dėl tauto* ir 
Bažnyčios; Raštininkių

priežastį, tai turime išvien
runka į rankų stoti darban, 
kad atgaivinu- senovė* dvasių.
vienybę, draugiškumų. Me* bū
rime kalti, jei per musų apsi
leidimų kuoĮMi mirs. Dėlto.
draugai ir draugės, knm rupi
musų organizaeijo* gerovė.
stokime darini n. Ateikime ant
pusmetinio susirinkimo. Ap-
svarstykime ir išgvililenkime
klausimus. I) tai padarę. |m-
matysime už katro galo grieb
ti*. knd kuopų vėl siigrųžinu-
nornudin Imvin ir nnt kojų
|Hi»tnčiu*.

Atminkime! Vi«a klHIĮMi*

ateiti* remsi* nnt šio pusmeti
nio susirinkimo! Prisiminki-

Bažnyčios! RažUninka,

l»-l 
l'i

1 •> .
Pa* 

knvgiu

So 49 th Avė. 
pilim gauti malda- 
kitokių knygų.

Paainaudokite l’<

Lidraanian American Tradmg Co.
112 N. Greene St, Baltimore, Md.

«r»-i Mta n*.
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