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Appletonc padirlidintn Ilgšiui 
vi**in pasaulyj didžiausia* *u-

KAINA O CENTAI
PMCS “ CENTU

RAUGAS”

Dėvi jie Amerikoj surinktais 
drabužiais

SUAREŠTUOTA 6 0(» 
DENTU

NEPAVYKO ŽYGIAI PRIEŠ 
TABOKIAMS.

ANGLAI NUSKANDINO 
RUSŲ SKRAIDUOLĮ 

Londoną* birt 21 U

liu. praktišku ir teisingu (taik
lu.

Bolseviški atstovai priešino-i 
programai. Šukė jie. kad“! 
pnigrmiion ne|ui<lėta reikalu- 
vilna* |mliuo*uoti iš kalėjimo 
Mooney ir vi»u* indu*trijali*- 
tu*. leisti steigti novietu*. |>a 
reikalauti pripažinti liolševi- 
kų valdžių Maskvoje ir tt.

Tie gaivalui sakė, jog toji 
rekonstrukeijo* programa — 
tai " buržujų” programa. To 
kio* programų* jie negalį pri
imti. Reiškia. ka« tik yni iv 
liolševikiškn. kadir butų nau
dingiausia darbininkam*. ta* 
jiem* priešinga.

liet radikalam* didž.inii-ia* 
suvažiavime *mugi* užduotu, 
kuomet |m*merktn Imlševikų 
veikiam* Kanadoje ir nutarta 
Kanada* unija, apvalyti nuo 
to* epidemijoj. Įiadarili* *u to 
liti* unijoiui* bendruosius tarp
tautiniu* ryšiu*.

Bolševikai atrlovai *mar 
kini priešinosi. kad Į*> taiko* 
laidiiryino čia Imti) uždraustu 
ateivy*tė. Jie linu, kad to
kiem* rusų. angarų ir kiti) 
tautų Udset ikiinis įvvku* ga

DANIJOS PRINCAS AME 
KOJE

‘ uždaviniu* tauto* reikalai*
Prie to darbo belgu* panko- ' 

tina katalikiškoji dvariškąja. < 
Ta |iati dvasiški ja tautai indie- > 

’ gia daug stiprybė*, kantrybė*.
i primate kardinote Mafcfaff 1 
'karė* metu kratėjonui 1
r i na tauto* dvasių.

Belgija išnaujo atgįja. .

BnuaMii. biri. 21. — li
kutinį kurtų—rašo (liirago 
Trihane korv*|*>ndenta* — aš 
mačiau. kaip M r*. Sninuel T. 
(Tinse ir daug kitų t'liicago* 
nuderiu įlėutinėjo senu* dra
bužiu* pilnoj dulkių krautu
vėj tie* llnndolph gatve, arti 
Michigaa avė.
Dalutr per dešimtį dienų man 

viešint Belgijoje n* atitinku 
šimtu* belgų ir kitų tautų |mi- 
bėgei i ų. kurie dėvi tuo* dra
bužiu*.

Nei fiTF žmogui neateina 
galvon, kad turėti tinkamų 
dralmžį. prie kurio labjau*ia 
širdį* limpa. I^aairiakimaa ar- 
reikalinga*. Deri žmone* tų. 
kų gauna ir kų turi.

Ir derėdami jie prie kiek-

Pittsburgh, Pa., biri. 21. 
<’in orgnnixiM>jama priešlalm 
kinė draugija, kurio* tikslu- 
pradėti visoj šalyj kanifianijij 
prieš talarko* auginimų, |uii 
davinėjimn ir jo* vartojimų.

Draugija buvo |mdavu*i 
teisman peticijų gauti ėarterį. 
Bet teisina* atmetė |*-tieija ty 
nt*i*nkė išduoti ėarterį. I« 
kuriu draugijai vieša* veiki 
mus nėra galima*.

Prieštnliokiai šinu kartu un
ito llelllilllėjo.

AUantic City. N. 1, birt. 21. 
— Amcriko* Darbo Federaei- 
jo* nuvažiavime čia priimta 
rėk oo»t rūkei jo* programa,
kurioje pažymima, kad taa 
veikiama “visiem* žmonėm* 
duoti dauginu viltie* ateityje, 
nuteikti skaistesnį gyvenimų, 
didesnę laisvę ir augėlesnį lai
mė* lai penį".

Rekonst nikei jo* programoje 
be kitko pažymima, jog šian
die darbininku; neturi būt 
skaitoma*. kaipo paprasta* 
prekybai reikalinga* dulkta*. 
Dnriiininkn* visuomenėje turi 
turėti pilnų lygybę su visai* 
kilni* vyrai* ir moterimi*. 
Darbininką* neturi būt žemi- 

' narna* ir išnaudojama*, kaip 
ta* pirmiau buvo daroma. 
Praėjo tie laikai, kuomet dar
bininką* buvo *knitoma* 
paprasta* darhe įranki*.

Kas įneina programon.

Rektmd rakei jo* iirograu

kampa patenkinančio* algos. 
Darbininkai privalo turi-1 i 

teima paty* akirtie* įlariai 
valanda*.

Apdraurii moteris ir vaiku* 
industrijoje.

Patariama steigti kooperati 
ve* farmeriam* jataiga*.

Patariama no vartyt i teises 
teismams, katrie aavaip aiš
kina įstatymu*.

Patariama darbininkam* da
lyvauti politikoje, bet ne ko. 
kioj partijinėj.

■ Reikalaujama augrųžinti lai 
svę žodžiui ir apaadai.

Uždrausti atrivystę per du 
sekančiu metu, gi toliau* at- 
eivystę suvartyti.

1h ikalaujama mokesčiu* nuo 
žmonių imti proporvjjonalini 
jų Sueigų ariui nuosavybė*.

Patariant* (kurti kolegija* 
darbininkų vaikam*.

Paraginama vyrinusybė pa- 
gelbėti darbininkam* įsigyti 
nuosavu* namu*.

Pasipriešinama *ki 
I(į. nuolatinei armijai.

Patariama duoti r 
IMtgellių paliuo*uotiein 

į nylioa tarnylm* kareivianv 
on. jurininkam*, kol tie *u*irn«



PROTOKOLAS,

tUGAS” PUBLISHING CO.

AKĖK UTALKg

suMptl Kai-kurie lietuviai 
ilcl jiems žinomų pricžaJV-ių. 
pradėjo užsipuldinėti ant Ek- 
sckutyvio Komiteto ir toomi 
jo darbų trukdyti Ekarkaty- 
vis Komitetas turi pamato tl-

Bučinskas.
Valdvbon išrinkta sekančiai: 

pirmininku M. J. Vinikas, vice- 
pirmininku p. J. G. Miliui, iž-

o antrą pea 
nei tikietui

Kai-kurie raktininkai fci 
reiškė, kad lengvai tokių aL 
ztovybę gulima sudaryti, o 
ypač gaunant 8. V. valdžios 
raportų imtnntavunų.
, Po a|»ka)l>ėjimo vienbalsiai

visas iiaMulu ne

dėlto, talkininkų valdžios 
neduoda jaa paskelbti vietai 
Amerikos Senatas jų įgijo pa
taliniais takais nuo asmenų 
gavusių ncprideraučiu bud u.

Neturėdami tos sutarties ir 
negalėdami sužinoti, ar vokie
čiai ištiesų yra netekę vilties, 
ar tik taip apsimeta, tins šito
se svarbiose dienose turime 
paremti savo vyriausybę, pa- 
likdami jai visų atsakomvlię 
už įvyksiančius dalykus.

tarpininkauti tarp Ltatnvn**' taikyti išdirbtąjį k<4j stidnrSi- 
valstijos ir Suvienytų Vaistė llumui jr milžiniškai Lietuvai

UKTVV1V KATAUMŲ MEXKA»T1M 

"DRAUGAS” 
tasUVaa Barysai arSMSkW. 
VtUtlMKKATlMi KAIŠAI

K"
Nutarta paskirti komitetą 

iš trijų narių sudary mui juta-

plaėių nigerių tautų, kuri 
*|uin'iai auga skaičiumi, a|s 
švirtoje ir intekmr mes nepa
darėme nei mažiausio išlai
džiu. Ar luusų metiniai blogi, 
ar mums uolumu stoka! Kų-gi 
galime imdaryti su lomi,, sie
lomis! Mes turimi* įvairias oc- 
ganisaeijas — Naminė Misijų 
llirvd. Katalikų Bažnyčios iš
plėtimu-, Misijų Sąjunga. Ni
geriu ir Indijolių Komitetas 
ir keletą kitų, kuries maždaug 
randasi j»o Hierurcltijos gioha. 
Ar gi negalima su jais užmeg
zti artimesnių santikiųf Ar 
nebūtų geru daiktu apsvarsty
ti vi-ų.Naminių Misijų pruls 
lemų, kuri, žinoma, yra inu-ų 
pirmutinė veikimo dirva! Ar 
neimtų gnlinm laikyti ls-nt vie
nų konferencijų svarbiausiems 
reikalam*! Kita- yra gnua *vnr 
bu- reikalą*. Is-abejo. ir rei
kalauja platau* patyrimo h 
gilaus tip-vitn-lymo. I»et nš 
e-u užtikrintus, kad uiusų 
vyskuftai, luisijomertai ir visa

JUNGAIS VEIKIMAM. Kata
likų Karinė Taryba ir Tauta- 
nė Katalikų Labdarybių Kon
ferencija atliko brangiaaaj 
pradiuį darbų šioje dirvoje, 

i Mvm cikAMAr dau# taimluijp AaX» 

imnistratyviaui Ksmitetui už 
i jo taikini vadovavimų probta- 
i tuose šitame atnaujinimo tai
ki-. Trys dalykai, mano nuo- 

-mone. yra reikalingi Pirmas, 
aprula-žiuota, aiški ir galingu 
katalikų aocijalių primoj^ 
prezentacija. Antras, rlsuginu 
supratimo katalikų soctjalio 
ir labdaringo veikimu buduu- 

, m*. Tračias Itcndnu žingsnis 
įskn-pinti musų socijalius prin
cipus ir musų budus į veiki- 
ntų. Visuomenė niekuomet ne- 

. jautė didesuio rcikulingumo 
vadovavime. Jinai ieško švie
sos Katalikų Bažnyčioje. Lo

dini dažnai. mes turine- pripa
žinti, musų principai, Evange
lijų* priuci|mi, gulėjo |raslė|itr 

illtusų teologijose, net taip gi
liui, knd nesentai ĮHtiirodęs 

. veikalėlis apie bocijalę Kekon-
-irukcijų daugeliui nudavė vi
siškai naujiena. Bukinėta turi



beveik
ligos

Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Pi 
Nereikėtų

• pakriiai 

partola

Dėk savo Pinigus, Sa
vo Atliekamus Skatikus [ Geriausia Banka 
Sviete Į Savo Namus.

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 We*t 33rd St.

|.»«rii*o<.
KriuR v.ljto-

kaklai* nore kritei* Ir ari via. 
na. svetimtanti* negali pasi
teisinti MŲMtaiimii |>inigus m-

Lithuanian Development Corporation
• Fifth Avenue New York, N

ki, ju suteikia Amerikon Pa 
gripo* Administracijai tame 
darbe, yra netiesioginė parama 
jo paties valdžiai taip, kaip ir 
Suvienytoms Valstijoms ji) pa
sistengime žengti paskutinį 
žingsnį savo įsikišimo j Kum
pos reikalus._______________

Admintetraritel poema pairi- 
pa tei tik pir-
mna laipsniu prie nuolatini, 
komercijos suteriSi) ir Ameri
koje esančiųjų svetimtaučių 
yra prašoma toki, apsikeitimo 
sistemų dabar remti, nes ji y- 
ra tikra pradžia finansinių 
sentikio tnq»c žios šalies ir 
tnrp išliuosuotųjų tautų. Nors 
dabar tei daromo tik apyvar
toje su maistu, teeinu ateityje 
tn. iėsi plėtos į transakcijas, 
npimnneias kitus dnivkns ir 
vedančia* prie tikrųjų pirk- 
lyboa R,ryšių. {statymai* yra

Kffote MtenuriF fHtyrr
■ ik n* i I-Iy žino, kad
■ r.FT7n'"g kiekvienos
■ . “"M-- kalima išsisaugoti,
W jeigu savo laiku

panaudosite rvika- 
linges priemones. 
Toji priemonė šia. 
me atsitikime vrn 

Prieš einant gulti vartokite 3 sabteinius, o 
ii ir urnai. Vienas pa-

L lėtu vos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIETI’VOS ATSTATYMO BENDROVĘ inkorporuota šiujr šalyj*' ant |l,OnO.U*). T. ;>im 
gai. ji rupitiaai Lietuva* atstatymu iš po karė* griuvriių. Ji pasi ryžiu tuoj atstatyti:

1) PRAMONĘ. 2) PIRKLVB.). 3) ŽEMIUIIBYKTĘ.
Jau |ve«dina j Lietuva* Valstybė, liauka I.OUtU*** markių ir užperka laivu, .irt Lettir.. vai 

vtijoa
Viri Z-ularo, .t/afatymn Ztrarfrne/j nhlh piaiĮpii ru /.irfsro, afitafysiui
LIETIVOS ATSTATYMO BENDROVĘ jn j.l.ių. .-
1) avalų (abor) fabriką. 2) rhrmišką dirbtuvę. 3) pairta, krautnve,. 1) Ketvirta Nam,

ir 2) Bankų New Yorke; ergaairuaj* <W Lietum* Šlavėjų !l« luin.vę ir tt
I.IETt'VOS ATSTATYMO BEMMloVŽS netariau, .tirai, ir paliudija r.sAiu, n..larijalii> 

(rvjmtaliu,i d.-kumeti tu* pirkiriuvpaniavitno akiu*, jgals.j.mtu, aidimu, ir kitu, |sif»ieriua, kurs 
turi, rulę ėia ir Europoje.

STOKITE VISI | LIETI-VOS ATSTATYMO BENDROVĘ,. ne* ju.. .tampau l.u. kapliai-

Lii-litvini Bri.lg<-|«>rti<<-ini ir kiti*vi*i. kurie atsilankysite 
nnt llridgvpnrt<■ neužmirškite ateiti j

Putote saida in*-*.
|M*rsitikrinaite, kad Partola gribšt i tikrai 
kelia Partola kainuoja tiktai 1 driieri*. o 6 pakeliai, kad pa 
tarnavus publikai |>arsiduo<te už 5 dolierių*.

Partola gavo auksiniu* me- V ALTUI
dalius šešios.- jaunulio jiarodo- ‘r B**“"r* J“*“
m- U7. naro goru* ypatybe*. k>nu »u ai.>o«>.i »hr»r.ntnm. 
Kiekviename name privalo ra APl'JUCA 7ABT0SA, 
«t i* Partola. iM faml Ava .

“’ri? • < 
Tl! ■ d >
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GERA KNYGA

"KSEUZAHO ME

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros.

Kak Mt$ ai>garxiuunq ataiuri au 
Kinu.

Užsakymus siųskite kitu adnau: 
"Pri si i r MLc^ieee»w.

Kaa myli graliu*, krikirtauilku* 
oomoa, tebaado indi •‘IVaaaMnu M

MR. I. BKANfi£LIS
DENTISTAS

3261 S. HalsUd St.

Audeklo undnruie kaina
Avies kalifo apdar. kaina 
Moroceo mininti kaina I

muk apaigiaiaau priri vi Nokia* 
liga*. Triarr’a Amrricaa Eli- 
xir of Ititlrr Winc ikrata vi- 
mik viduriu* ir jiudcda juuu 
iuaiM^ Mųrruniuliuoti. l*nrdno. 
■luina* vihom- vai>4i.n<"io*v.— 

Trim-r (lumpuijr. KITI 
—1313 Su. Ariiluad Avk, Cki- 
<-»gu. III. <Apg.)

SHEBOYGAN. WI8 
l’utviduoda tūriui v r.

vkų laukiama išęJoS spaudos

I ĮgnĄ ”* nmunln

KAIMA

EXTWA!
UITAI TIKTAI «30QjOO

I'AMSIOLUIAA tatai MK1M pMfc ■**

•*»MP |wdar>u,ui legaliikų ruki y kaipo i pirkimo ir par- 
įsiuto. Icallujimų ahduMlų. kviiMilio puhudijiiaų, «4c.
7) Jnnpama trya Bendrovės: Utnvių Statymu (('leve- 
ud. O.), LMtuiiy Prekybų <d Vartoti. >lua) j tirety tolin
ai. Lietovo* Amenko* Pramosi* Bendrovę.



Nedalioj, 22d.BtrieHo 19t»

Kramelių

Dr. G. M. GLASER

krviptic. pas seimo rengimo 
komiaijoe raktininkų: V. Vai. 
kax, 4M tirand 8t„ Brooklyn,

Aštuntojo Skyriau* 
mokinė.

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti ir gražiai laiką praleis
ti ant šio gražaus pikniko. KOMITETAS

K<4una<lieiiyje, birželio 15 <L, 
Av. Antano dr-ja turėjo mv< 
piknikų Bergtutui's durie, kur 
auiouea gramai paailinksuiiuo 
ir draugijai nemažai pelno li
ko.

Dr.M.T.StrUcoHs 
urruvia

Lietuviškos Tautiškos Draugystes „Vienybe”

Kviečiame viaua atailankyti ant aiu pnikaua pikniku, 
užtikriname kad nerigailesite. RENGĖJAI

Providence, R. L Čia lietuvių 
yrn duug. Kadangi lietuviui 
neturi mivo tunto, kunigo, tni 
nvzali-žuinkų “kuuigužiai” 
karta nuo karto atvažiuoja ir 
bando patraukti Įmone* prie 
Savęs ir fateigti neprigulmingų 
(Hirapijų. Kadangi vienas tok- 
nvzaležniidui* čia daug lietuvių 
auvulžiujo, lodei antram wpu. 
vyko. Valio l*n»videnve kata
likui! Neduokit! tokiem* vii. 
kum* avies kuilyje uave suve
džiot i.

Geo. M. Cbemauakio darže Lyons I1L 
įžanga 35c ypatal. Pradžia 9 vai. H ryto

3



iA BETVARKE POLICIJOJE.

U ItORTH SIDES.

f

'IX

V
l-r:

Jni nori«t laimėti 7 centui.

I

I

GATVEKARIŲ KOMPANI 
JA DARBUOJASI

16 DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

DABBIMTMKAMS DAVĖ 
MEDALIUS.

Birželio 15 d. Av. Mykolu 
parapijos riioraa kovo auren- 

šeimininnj išvažiavimų

Atskaita ii Tag day, birž. 16.

1.:d«l. Saniiigi's rinkliavos

POLICMONAS SUARESTA 
VO ADMIROLĄ

GaU*^rt rtrinė«Bbttvo 1 Volteraitėo ir D. AuliAaHM

M riaU ra ralgiai*. ari> * *W****. Kn-
lynais ir kitokiai* daiktais d i rito* gražiai padainavo. Pi-

Sibool liuli svetaimje įvyks
UKlomu. vakare \i^pr°gra-;L ilrf^

|l KiMnbtytt guliau po kifkvir- 
nų kuopos narį. Stasyi.

f

*

I

I’.n«Wyj, Metelio O <L,
Dievo

Iki Rntulonojo kryžiau* 
ryk Vi*o* mergaitė* i 
pakėlė. Programą užludgė laa- 
lišku litoMUL

▼i

kalkė jo
Julius BaronU

pankui a

I
p
T Du

Ar esi kada nors

neturite užsitikejimo prie to banko

Geriausia padarysite jeigu pemešite juos į visiems žinomą ir didelį 

Peoples Stock Yards Statė Banką 
Ashland Avenue, kerte 47tos gatves

Atsineškit su savim jūsų bankinę knygelę, o mes jūsų pinigus kartu su procentu iškolektuosime, nieko neimdami už mu 
darbą, ir duosime jums knygelę musų taupmamoBBOB kasos.

YRA TAI DIDŽIAUSIAS VALSTIJINIS BANKAS CHICAGOJE IŠSKIRIANT VIDURMIESCIO BANKA8.

Mokama 3% nuo pinigų sutaupintų. Už jūsų pinigus sudėtus musų taupinamoje kasoje prieš 15 d. Liepos, gausite
**nuo 1 d. Liepos. Musų Kapitalas Ir perviršis >800.000.
<y

t

i CHICAGOJE.

j

ę» visų tragedijų, 
kn, kas žmogžudy-- 

tę atliko.
Durni suimtas tuimuose |m 

num. 1922 Ko. t’nion gal.
Policijai per trleluaų laivo 

pruailln. kur apsiverčia mu
rinam. žmogžudį*.

Tuojau* keti drivktivai nu- 
pyškėjo nunslrton vieton. In 
ėję vidun atrado Ihmn'o m>> 
torį galinčią lovoje su maža 
mergaite.

Drtrktivui |uktaUM- jos, kuri 
yrn jos vyras. Moteris atsakė, 
jog jinai nežinanti.
—|Tik stųiga po lova kils lok 

i smarkiai suėinmk-jo. Tai 
Dunn buvo |Misislė|n-s. Pinu, 
dėjimas jį išdavė.

Gudruoli* suimta, ir nuvež
tas Įsilieijos nunvndon. gi 
tenai — prokuroro ofinuii.

.Mnnhnll Fii-ld A: ('ouijKiny 
* firmoje j m 7 darbininkui, 

katrie firmoje išdirtię |n> ,'itl 
••.et ų.

I'irtnn tnd juo-, šiomis die 
Holui*- apilovnnojn puošniai 
liilksinmL mi-dnlinis.

Bridceportai Av. Jurgio pn- 
ra|>ija liiržrliii 16 d. nurinko 
nnt gatvių (KO dolierių* nu 
centai*.

Nnlėliojr čia bu* lakai iškil
minga šventė. Po Mimm pro
cesija eis apie bažnyčių ii lau

ir mergi
noms, pasišvenlusionin rinki
mui aukų toje dienoje, tariu 
širdingų ačiū.

S Jaouvttia,
I-a h. Sąj. 4 kp. pirm.

išvažiavimo*. Geistina, kad Av. dyžas sekantis programa*. VI- 
Myltolo j« raju jo* gūdo riai sųpirma p-lė B. A bromai tė pn 
tankiau juo* rengtų. aiškino to vakaro tikslų, ao-

fta Bnvųo. teikdama visiems kareiviam* 
--------------------------- po gyvų rožę. Po to p. A. Au- 

U DIEVO APVKIŽDOfl PAB. guriina* solo padainavo "Pa 
----------- mylėjau vakar" ir "Ko Ha

BMriia 14 d. L. Vyrių 4-ta dit avririiaL” Durtų pudrim- 
kuopa buvo nurengusi šrimi- vo p-lė* B. Butaevaltė ir Vi rengėjam* to

Ket virtas
Iri Irmantas
Pirmiausiai 
kino visus, 
atidavė pagarhą Lietuvos 
liavai. Po

Suv. Vnl-lijų ili-triktini* 
prukiirnrn* l'liirneoje praneša, 
jog ulriiuinų piniuulienj ji- fca. Chiragnjc dar niekad to 
prn.le-ių* olensyvų prieš mai. mr, kovę. Tai primįs Dievu 
rto krautnvtaiaku*. kurie Kum. šventė* iškilmėj kurios 
rkriamttia žmones, piėfaiami i^mvije taip mm Hakraūn- 

žmoniška, kaina* už mai* .Uvn ir ilžingindnrn.

Panašių “aTeusyvų’* pri<-š 
rkriamh'-ju* buvo šia visa ei
lė. Bet visuomet be pasekmių.

Tad žmonės su tai* šalies 
viišininkų "veikinutis” apsi
prato ir Iimm* “veikimaom" 
mato tik viena* tuščia* 
laagas.

krfiu kaip jHna tik fiakama 
pL'*šia žmones. Kuomet amin
io siivartatojai išreiškia vie
šai ne|Kisiti-nkiniiuų. krautuvi
ninkai tiesiog atsako: “Jei 
brangu, Dc|urk; cik ten, kur 
pigiau"..

Tiesiog pajuokia. Kiekvie. 
na* krautuvininkas turi savo 
tiška* maistui kaina*. Ima, 
kiek lik jis nori. Kų jam pa
darysi. jei jų niekas nevaržo.

Taigi rlistrikto |>rokuroras 
dnlmr sakių jog jis imsiu* na- 
enn “prafitiamkus" krautu, 
vininkiis.

Sveiki gyvi busime — pn 
uuilysimr. X«*s tas yrn laimi 
svarbu* daiktas. Ainndie mai
sto kmiitiivininkni kraunu 
uiti j kišenių* miksų.

aiškų vakarėlį pagerkimui Valteraitė, a komponavo pija- savo Valkoje pagyre Amerikon 
kuo|>o* narių, sugrįžusių iš Be- nu kita p-lė Butnvmitė. Po ši- valdžių ir Amerikos kariuome- 
• )ė> Samu kariuomenėj gnr-.|o ant pijami ]Mu<kanihino p-lė|Bę. Aiškino, kiek Lieta

lietuviais.

Nisb-lioj. birž. 22 <L tuojau 
|K> mišių kviečiamos yra su-' 
sirinkti liožnvtinėa svetainėn 
riaaa mrtivyi ir ■ irgi ai*, kn- 
rios rinko auka* biri. 16 <L 
l*tb,L Kųj. naudai.

J. Putrattte.
Aukų rinkėjų nurašąs ir kiek 

kuri surinko lilp* m-kančiluo- 
mn.M*ryj. Kilime numeryj m-. 
lil|si drlri stokos virtos.

Bud

Policijo* viršininko* Gnrri- 
ty |"i trijų dienų nugryžo 1*1,. 
I'vorin ir naują l*-tvnrkę nt Į 
milo nivo ofi-v. SiiM-kė. jogj 

tkni kurie ,lnpti raštai išdilo.t 
dnmi |mšalinirm* žmom'-in*.

Tnd niii-pretidė valyti *avo ' 
šlaitų. Pirmiau ji- pnišnlinol 
mivo M-krvtorių, gi dnlmr už j 
t.liip-ią* kitu*. |N-rilniig “jei 
Imi .-tvii-iu-" |*>licijojv.

Viršininku* tvirtina, knd|". 
jei jam tieĮHivyl:dą apvalyti 
|H»lieijo>. tnd ji- Verčiau pa»i- 
trnttkdų* iš viršininko vieto-.

HM; patarnauja kitoms drau
gijoms. iš|Mldydama progra
mų*. Vyčių surengti vakarai 
visus užganėdina.

Orai atšilus kuopa rengia 
H-iininiškus išvažiavimu*. Vie
nas toks šeiminiška.' išvažiavi
mu* yra rrngintnas nedčlioj. 
Iiiržrlio 22 <!., Jrfferaou par
ke. Kas nori |mžai*ti ir link
simai laika praleisti, kviečia
me išvažiuoti -ekiu su vyriais. 
Karintieji vnžinoti turi užsi-

mų išpildys Av. Kryžiaus pa- 
n>|Hjinės mokyklos mokiniai.
Iškabto galima spręsti, kad 

išin vakaran kiekviena* at
silankęs jausis pilnai už
ganėdintu mokinių išpildytu 
programų, nes seserys-mokyto- * 
jos nifM-st ingai prie to vakn iręs 
m vaikučius rengia, <le<la vi-. Kvauntanc aut upė* kranto, 
sas spėkas, kad tik viskn* | Apart choristu išvažiavime <h- 
kiiopuikiuu*ini išeitų. įlyvavo ir keletą* iš svečių.

Pnlnrtinn vietos lietuviam* IVisą laiką jaunimą* žaidė ir 
jr lietuvaitėms sknitlingni su-1 linksminosi.
-irinkli ir purvinti vnikušių 
vakarų, sykiu ir pamatyti, kokį 

' programą išpildys musų jauni 
nrtistai. Pradžia 72811 vai. vn- 
knre. D.

Pnvnknriop var- 
jgonitiiiikas. p. B. I-aurriti*. 
linkvictė visus choristu* pa- 
dnimmti. Tim tanui įlarbščioa 
M-iiiiitiinkė*. p.|ė E. Knnnpiiitė 

i ir p-nia Laurnitienė. pagamino 
skanių užkandžių.

SiiM-dits užkandžiauti viena* 
i iš sviėių. .risiu* rosclnmlietis. 
I gražini |iakall>ėjo apie tai. ko
kių užduotį atlieka tie, kurie 
lavina > ir dainoje.

Ils lę t 
į L. V

prasidėjo praĮpamaa. Visi ka
reiviai, sustoję | eilę, pradėjo 
inaršuoti, po ko suėjo ir susė. 
do už stalų. Tuo tarini sudai
nuota "Star Apangb«l Ban- 
naj" pijami pritariant p4ri

Bmtaraa. Jie išdriti
liksiu buvo atsisveikinęs ir 
kokiu tikslu buvo iškeliavęs j 
Prancūziją. Kailiu ir-gi buvo 
įrpodinga. Trečias prakalbėjo 
M. Eųjun, aoradydoMU karai- 
vių brangumų ir kokių naudų 

Laike vakariame* buvo ilpil-1 atnešė netiktai Suv. VaL, bet VVtltt.

DIDELIS IŠKILMINGAS PIKNIKĄ
----- PABEN0TA8------ '

Liet Vytis 4tos* kp. ir Snsiv. L R K. 101 ms kospss.
A tikima *

Nedelloj 22 d. Birželio 1919m
Bergmans Grove, >: Riverside I1L

Pradžia 9 vai. II ryto

Nuoširdžiai kviečiame vi nūn ntnilankyti ne* yra progn pratrinti linksmai lniką.Bu* 
puiki muzika ir visokių gražių žaislų ir galėsite pakvėpooti tyru ura. KOMITETAS.

patma* iinmniiujTffi ciicmue

NEMOKfSI PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Pardundame ui Jeniiausių kainų, kur kitur taip nitratui. 

Mašinėlių laiškams Brukuoti ir ofi*n .tartam* yra naujau 
a>o> msdua. fibukota visokiu* laikonKiua, tiedu* 
tu u* ir deimantinius; grunafouua lietuviškam rekordai* ir 
kmuvrtir.iy geriausių, armonikų rnnflrų ir pruaiBtų išdir- 
tasėiii Halai* kokių tik reikia. Dir-

tepamas r. Katluwski
4632 So ASHLAND AVĖ.. CHICAOO. ILL
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