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KAINA O CENTAI

UTHU daIly friend

Vokietija patvirtins taikos sutarti
.LKININKUS NIPEGE IR KITUR.

y* privalo pa.i 
irčs pakilusiomi'

Viantpag, Kanada, biri. 22. 
— Cianai baigiasi generalis 
darbininkų streikas, kurs daug 
Jiavnrgino vietos gyventojus, 
ir kurs buvo palietęs kitus 
miestus aplinkinėse pnovinei. 
jose.

tiatvekariai išaaujo važinė
ja ir darbininkai su paskuba 
gręžta prie savo senųjų darbų, 
kokius tikisi atgauti.

Geležinkeliečiam. |>mn<-š1n 
gryžti darlian. Npaustuvėsc ir 
kitose ištaigose darbas neką

oi II IJIIII, knd
■mik vdMo&ų atatovybė

knrtaa.
partOrn pšAmfc ao-r

ktaFaMtvmty. ir pa nuimti- ka ir Mtaa Rrtįja^.

Nav Tade, biri. 21. - čionai U-i.lę. 
parkeliavo K V. admirolai Nuimti agitatoriai U 
Benium. šios šalie* laivyno. ■ notnis boa teisiami, 
kariu juostoje veikusio, ko-1 raudonieji agitatoriai, 
mendanta*. Ima. bus deponuoti.

to, ir keli dreadnaughtni.

įvyko aprišandymal.

Internuotus karė, laivus su 
■agni—i. saugojo keU anglų 
karės laivai

Kuomet iHistarieji jmmatė. 
kn. veikiama su vokiečių lai
vais. tuojau, mėginta užbėgti 
naikinimui.

Bet vokiečiai jurininkai ne
lekiamu-. Tuomet j juo. imta 
šaudyti. Visa eilė vokiečių ju
rininkų užmušta ir suleista.

8nareituotai admirolas

I’o to ne|mfirn«to atsitikima 
tuojau. 'itnreėtuoln vokiečių

Nauja* vtiečių minirtt rių 
kabinetas tltoa sutartie, pa. 
tvirtinimo vų reikalų (tat ėdė 
MefjoMtini turirinkimni Wei

Ai* klausių padavė balsuo
ti.

238 atstoi Imlsavo už pa
tvirtinimų. (138 prieš.

Paskui tapat susii inkiluos 
išreiškė jiaiikė-jimų naujuoju 
kabinetu. Vlinasi. jj ("aliojo 
patvirtinti įtartį taip, knip 
talkininkų iknlaujnmr Dau
gelis ntstosvusilnikė nuo bal- 
•avimo.

Ib-t kai) prieš baisa vinių, 
taip po Imi vinto sokin'-ini 
nuolat tvino ir tvirtina, jog 
taiko. sųl<>» nejuike.K iamos. 
Patvirtintas tik priverstinai.

Nauja atovybėz galva

Nebeliko nieko, kaip tik (at
siduoti.

500,000 kariuomenės.

Vokiečiai turėjo pasiduoti. 
Nes kaip šiandie vnkare talki- 
ninku armijos butų atnaujinu
sios veikimų prieš Vokietijų.

Tų armijų skaitliu* tiekia 
.'SSi.lIMI vyrų, .los butų ėjusios 
Vokietijos gilumon. Bali. butų 
jaitynisi karė* vėstilų. Gyven
tojai dnr labjaus butų nuken
tėję.

Aito taigi vokiečiai ir pabu- 
go.

Ir gvran išėjo. Nes gnnn jau

Jekaterinodaraa. biri. 23. — 
Generolo Denikino kariūnais, 
nė pietinėj Rusijoj britu ja.i 
nnt uja*. Volgos, pirm save* 
gindama sudemoralizuota* bol
ševikų gaujas.

Denikino kariuomenė yra 
neja-rtoliansin nuo (’srieino, 
pietuose nuo Saratovo.

GUBERNATORIUS PATVIR 
TINO "SAU8ĄJI" BILIŲ

Spnngfield. IU . biri. 23. — 
Gubernatorius Ix>vden (mt vi r- 
tino bilių. sulig kurio valstija*

VMRŠ Kanada, biri. 23. 
—Cianai generalis darbininkų 
streikas buvo prasidėję, gegu 
kė. 15 d. Nuo to laiko mieste 
įvyko visokių suiručių ir prr- 
versmių. Bet tik dnlrnr pa
skelbta karės stovis.

Praeitų šeštadienį ne.ugry- 
ię darban streikininkai pakėlė 
milžiniškas riaušes. Įvyko km 
vini susirėmimai su polieija. 
Vienas žmogus užmušta ir 
■langelis sužeista.

Miesto majoras G ra y. kur. 
ligšiol saugojo miestų uuo mi 
literinė-* kontrolės, staiga savo 
nuomonę atmainė ir miestų pa- 
veds valdyti militarinei vai 
džiai. Tuojau* paskelbta kare* 
stovia.

Riaušių metu miesto komen-

Kalp praaidi jo riauėėa.

Keli tūkstančiai streikinin 
kų. jų šalininkų ir sugryžusių 
kareivių po pietų ramiai jiane 
Javo gatvėmis.

Tik staiga vienoji- gatvėje 
dėl susirinkusių minių turėjo 
sustoti gatve kartai. Policija 
atėjo padaryti kelių gatvek.1- 
riams. Kuomet ji prn-įėjo 

.skirstyti minias, tuojau, prieš 
jų pultasi. Imta mušti. At 

■ vyko daugiau policijos. Polio 
įmonei ėmė šaudyti į minias.

Nuo vieno šūvio krito 
Įtimšidis Mike Nokolov.ki. 
|Kulipka |>erskriodė jam širdį.

Daugelis sužeist.*.

Kuomet |Milirnmnai pradėjo 
šaudyti, tuojau* pasigirdo šn 

j vini ir iš minios. Pnrkui Imvo 
;darbe akmeny- ir plytos. Ihtug

tie* Marsbfield avė. sugauta. 
Nenorėjo juisiduoti. Aaudė j 
polieijų. Bet paskui suželrtn 
pasidavė.

Kitose miesto dalyse jxi.au- 
tn dnr dll plėšiku.

Bet užpuldinėjimai ir jJNi- 
mai nesiliauja.



UGAS

kad j tokį trumpą laiką bus 
gulimu milijonas surinkti, ypm-

Akvyaieėio žodžius. Kuaigas 
Sauruaaitis atitaiso jų klaidą, 
|Hun<>ky<laiiiax kaip reikia 
skaityti to didžio mokslininku

KATAUKV MKM RASTU

IAUGAS”

Amerikos lietuviams, mato- 
uiai, lemta persirgti aeimavi- 
mosi ligų. Seimuoti karšiui at- 
širmio dėl išsidirbusio apie 
arimus netikro jų invertinimo. 
Netikrą nuomoniavimą apie 
seimus išdirbo labiausia agita
toriui ui ehicagiai seimą. Jie 
skelbė ir tikrino, kad Lietuvos

traukti. Tad reikia tą seimą 
yiMtybę protingai išnaudoti, 
žiūrint, kud seilium ujisiiuokė- 
tą, jM-rdaug lietuvių Nuvargin
tą ir pinigą nesieikvotą. Taip

Ne* Yorkiniu seimo svarbą 
matome kitame: jis dauginusia 
ruušiumas patikli Lietuvos mi- 
I i tarinę misiją, Amerikon at
keliaujančią U Lietuvos sve
čius reškia tinkami sutikti. 
Seimas boa talija autikima ir 
priėmimu, atstovą pranešimą 
išklausant.

Didžiausiais pas mus šeinio- 
vilnos šalininkais yra tautinin
kai. Ne* Yorkinio seimo vie
nok jadiugo ir prieš jį varosi. 
Turliut nujaučia. kad ne 
įstengs jame savo )uirtijin<* 
Įiolitikėlės viuė|*ataujam'iu (iš
daryti. Todėl taip neliogiškai 
elgiasi.

Vienok vieną Amerikos lie
tuviams įsidomėti reikia: Lie
tuvą išganys ne musą seimai 
ir rvzolitteijos, bet ta materija 
lė laigellm. kokios Lietuva iš 
Uią» tikisi. Duokime jai vyrą, 
maisto, drabužių ir vaistą. 
Tuomet tu i Lietuva atsistos 
nnt koją ir Amerikos lietu
viam* įsidedant nepriklaimo- 
luyhę iškovos. Tuo Ules rūpin
ti* privalome.

niux> spėkos neprivers mua ty
rinėti ir pakeisti bm| aptrin
tos sistemas? '

7. KATALIKŲ LITERATU- 
RA.Mi* nesame literalinu Rat
nyčia. nes musą darbais ai
va rotos prieigos taniai teartai- 
kia laiko literatiniam veiki
mui. Vienok musą dvasiškos 
pareigos daug palengvėtą, iš- 
platinus geras knygas ir vei
kalėlius. Išlietą, jinai labai 
trukdoma ii priežasties stokos 
literatūros net ant paprastą 
šios dienos klausimą, kurie 
ajišviestą žmones arba susti]!- 
rintą ją tikėjimą ir giliai įskie- 
pintą juos*- isimaldiimą. Buvo 
jail |ia<luota» -unumymas. kn.l 
(•teigti litvrntmį biurą |k- Hio- 
rarvliijos glolm. kuris parūpin
tą mums rašytojus, suteikian
čius reikalingus raitu-. Ar lai 
galimo* daiktas? Be abejo mu- 
•i) tar|>e randam daugelis lits-i

centrai nacija yrn 
n». ku 
reiks- 
|Klsek- 
i tuliką 
Dabiu 

L

būti sukeltas tarpe musą kata
liką žmonią. Neturi būti sun
ku |iadidinti metines ineigas 
dviguliai arba net trigubai. 
Musą Komitetas privalo sura
sti kelius ir budus tai jvykdin- 
ti.

Augštesuio mokslo kataliką 
skaitlius. poly ginant protišką 
šalies gyvenimą, yra laimi |m- 
geiduujiuuus. Pastarasis ap
reikštą reikalingumą didesnių 
imstungą pakelti musų protiš
ką stovį.

ti. KATALIKŲ AltkVIETA. 
A|išl ielo- 
šiandieninis a]»ireiškiiti 
lį |>ngim<lė aplinkybių 
Iniumii. Kas bus |<rr 
iia-sf Kokiu budu k 
reikalai bus |udiesti! 
nėra svarla-snio klausiu

Bažnyčia yra maždtg užpul
dinėjama. Atšok y d tuojaus 
suteikia musų kalikiikoji 
spauda. Bet kaa jį aito? Pa
starasis tepasiekia apribotą 
skaičių musą žmoni- bet pa
silieka nežinomu rratalikiš- 
kam pasauliui, kurisiaitš už
puldinėjimus anuostUikraš- 
čiuose. Aš jiaduodu Sitį, kml 
mm> nepasiliktame nivi-oidos 
vien apologetišknme.šikalhi- 
nėjinio, defensyviamatovyje. 
Neturėdami užpuinėjinm 
yimtybės, laikas nuo |<o mes 
galinio pasistengti įgi sim 

tuy nt>i« 
>kyru>iu broli n MivotUtaia.



pratimų.

jutau e»ų* nepažįatninoje apie Pbilodeipi.ieėiu*.

lietuvių

GIRARDVTLLE PA

Alboj, Maaa. Ciouykiėiai va- 
balninkiečiai, kurių daugiau. 
«ai yra šiame miestelyje, tve
ria bendrovę su U2.*i,(X)U kapi

Borf vauAVĄ.
Kiekviena lietuvių Arini ynų 

ir kiekviena* {tavimi* lietuvi* 
butinni privalo įsigyti tikrų 
ir oficialų Lietuvos Respubli 
ko* VALIAVĘ ir pasirodyti 
■avė esančiai* tikrai* lietuviai* 
tėvynainiai* dabar ateinančio
je Amerikos šventėje (Fourth 
tt July) 4tų dienų liepos.

JUS JAS GALITE GAUTI

OMrinM<e, Hkaa. Vietini* 
T. E. 35-ta* skyrius .nurengi- 
prakalba* birželio 7 d., ne* tų 
dienų atvyko p. Ceanulia ir 
daug įdomių žinių ]Mi|msakojo 
ajtie tai kų gi r<Įėjo Paryžiuje 
nuo Uetuvos atstovų ir kaip 
• labar iuuku tėv.niė* in-prignl- 
■uybė* reikalai stovL Žmonių 
prisirinko pilna KeUey Hcbool 
salė. Prakalbo* gerai |«vyku. 
Aukų surinkta $<4.00.

Waurbury, Cona. Vietini* 
įdrynus Liet. Itnud. Kryžiau* 
veika su dideliu pasisekimu. 
Ainiui* dienomis prasidėjo 
drabužių ir iiuurtb rinkliava.

Pinigai* surinkta *227-24. 
Valiu aaterbui iečiai!

Ant galo norėčiau atkreipti 
domų lietuvių, norinčių pirkti 
ukes, kad neklausytų bile ko
kių agentų, kuri* skelbiasi 
I>arduodų geru* ūke*. Kiekvie
nam lietuviui patartina kreip
tina j bv. Antanu ūkininkų dr- 
jų. kuri sųžimngai patarnaus 
ir nurodys, laip-gi ir pripadės, 
įsigyti gerų ūkę. Tikai** kito* 
draugijos yra apsaugoti lietu
viu* nuo visokių apgaudinėto
jo-

Norintieji pitkti ukes lai 
[kreipiasi į augėėiau minėtų 
draugijų per t barte* kaulio-1 
lt* fanu, l'uster, Mieli, o gaus 
visas informacijų* ir reikale

•e ti ■* r. m
pknAiKinA p'rfitkABAI t Su , nerriina br!<
irynim<*: ar trini d>enq M<y/e RIFELI L$ pradti mait?;’

• FatAtvt <tk rriitar



It ĮUOSTOM F ARK.

Kas myli grožius, krikščioniškus veiknlus statyti 
ant scenos, tehamlo imti “Uvernsano Mergelę." Kas ma 
lys tų veikalų sukištų, nofėa ir antrų kartų matyti. Nau
dokitės. ne* gali greitai pritrukti.

Vž*isakydami kreipkitės šiuo adresu:

“OESENZANO MERGELE

T.

Viso

Ūko .
1.

liriė Viktukai

U BRIDGEPORTO.
I

PRANEŠIMAS
1.4 TOWN <>E LAKE

4

t r<

Biznieriai gars

»»

M

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

M
99

Bet neišgelbėjo žmogau ežere

Antradienis, birželi*, M d., 
tv Jonas Krikštytojas

SKAITYKIT! 
"DRAUOA"*

Aiuomi meldžiu I.abd. Sąjun
gos kuopt) raštininkų prisiųsti 
Centro raktininkui tamstos

»
i
I
i
i
•

K'

VIS DAR STREIKUOJA 
TELEGRAFU OPERA 

TORIAI

m imvv

a<l su

rikaln indu 
Be nliejois 

onnikinti

8:15 
vai. vakar, šv. Kryžiau* parapijos 

h., lai

l’snedėlyje. birželio 23 d.

neaai Cbieagoje luire su- 
uutas Avedijoa pavaidini-' 
< Kaštane už nenorėjimą 
ti tak«n už iplaukn*.
Areštuotasis žadėjo iške- 
. Emupou ir pasakė, jog 
vmkėoiųs jokių taksų, 

niekas jo negalįs pri
mokėti taksa* nuo pi- 

kokius jis uždirbo, 
^ai jis buvo laikoma* ka- 

se, paskui paliliosuotns |m 
laka.

Įt Dabar Kaštane atmainė sa
vo nuomonę, kmum-t įsitiki
no, jog įn atkaklumas nieko

• Tad užmokėjo $49 taksų ir 
arti $30 inhauikis.

Paliuosimtn*.
Prie keistų aplinkybių ji> 

buvo suareštuotas.
l Jis kartų buvo nuėjęs fede- 
JMBn bustaa paduoti aplika-

▼aMHakaa ja paklausė, kų 
$a norį* veikti su luųnrtn.

Vaarane atsakė, jog nori* 
ųbiati Anserikų, keliauti Are- 
dtjaa. Girdi, ji, Ha kares me- 
tu uždirbęs gražaus piaigu, tad 
.Um^^yžti į saro gimtini

sėt- ar yra imki
■m (mokesčius) vyriausybei 
■to savo uždarbio, jei daug 
pinigų ublirbęs.

Tasai tuojau* atrėžė, jog jis 
taksų nemokėję* ir n<nw»ke- 
oipa. Girdi, naši 
raųTA^dijos pavaidini*.

Tuojau* buvo suareštuota*.

Anų dienų IVaukegat*- vie 
non grabiniako įstaigon atva
žiavo John Ncbiimnker iš \Vnr 
rington miestelio. Renis eina 
Rl metu* ir jauviasi e*ą* nes
veikas.

Atvažiavęs tad pasirinko 
juodų karstų ir užmokėjo $1011. 
Paskui nusisamdę -dar auto 
molalių karsto nešėjam*.

Kuomet jo paklausta, kn* 
mirė, kur reikia pristatyti 
karsta*, senis atsakė, jog nie 
kas nemirė, gi karsta* kokį 
laikų galį* pastovėti įstaigoje.

Sakė, iniriiiMi vulan'la m- 
Žinoma. ateina nejnėiomis, ta I 
reikia iskalno |m*iruošti.

Paskui senis su savo 
kaitė išvažiavo naimi.

Miesto tarybos finansinio 
komiteto subkumitetns gamino 
miesto išlaidų biudžetų. Vals
tijos legislatura paskyrė augš- 
tesnes miestui taksas nuo no 
judomų nuosavybių. Tad da- 
l«r tas naujas taksas subko- 
initetas |ia<lalina įvairiem* de-

Miesto darbininkai reika- 
Inuja didesnių užmokesrtn. To 
reikalauja jHilicmonai, gaisri- 
atakai ir kiti.

Taigi visiem* nuskirti tin
kama* algas ir visus paten
kinti, išklausyti visokių ra- 
|x*rtų — užima <laug laiko.

Biudžetas turi būt pagamin
ta* ligi liejio* 1 dienos ir tary- 
lio* patvirtintns. Kitaip mies
to finansini, stovi, atsidurs 
blognn Įmdėjimnn. Be to, no. 
Iki, |>risitaikint* prie įstaty
mų ir paskui ne laika, bus tai
syti bimlšetų.

Tari immim-ta, subkomite- 
ta« nukaitęs ilsrbuojasi. kad 
ligi ateinančio j,-nktndienio 
.-us|s-ti biudžetų j išduoti tary
bai.

Aiuomi primenu, kad šian
die, birželio 23 kursų pamo
kos nebus. Visi gerbiamieji 
kursiniai teiksitės susirinkti 
|>rtny<'KM vakare, birželio 27 
d.

City Hali Aųuare viešbutyj, 
vienam kambarių, anų dienų 
ntrarta nužudyta tortinga 44 
Wrih Poenėk. A"*"

tinimo, jinai išvakaro buvo 
viešbutis atėjusi su koki no tai 
| rasa m žiu vyru. Pasisakiusiu 
esančiu vyras ir pati ir nusi- 
samdžiusiu kamharį. Naktį ta* 
vyras apleidę* viešbutį.

Policijai ir vėl užduota daug 
darbo. Tik laimė ta. kad an- 
lodyta Cbieagoje palikusi gi 
minių. Gal pavyks surasti tų 
vyrų, knrs su ja užsiregistra
vo viešbuty).

Higblsnd Parko gyvastie* 
gells-jimo nariai nną dienų 
imdarė vikrumo rekordų. kuo
met jie buvo pakaukti ii Ra- 
vinis gelbėti žmogų.

J IR minntų jie nn*iįrč pus- 
trečios mylios.

Nurodytos vieton tečians at 
vyko pervėlai. Harry Bronron 
Imvo įkritęs ežeran ir nu* 
komio.

BUS SUGRIAUTA 500 SENŲ 
TROBESIŲ.

Knikuriose Cbicngo* dalyse 
.riogso dniigelis senų mūrinių 
ir medinių, apgriuvusių ir 
nenpgyvenfų trobesių. Savi
ninkai ne«irupinn jai*. 
Tuo tnq>u tie grūmoja pavo- 

j junti žmonėm* ir, ahelnai, vi- 
j -iem* praeiviams.

Policijos viršininku* tokių 
-enų luivojingų trolici-ių su«- 

i kaitė ligi 500. Ir pasiūlė nu 
[ jurui, kini trobesiai butų su- 
. griauti.

Maj

Avies kailio apdar. kaina 
Morocco minkšti kaina $3.50

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

mos aukos dėl našlaičių pa vi
sų Chieagos miestų . Musų ko
ltui jn irgi prisidėjo prie tu 
miclaširdingo darbu. Sekan

ti. IJdeikaitė . 
E. Junokienė ..
K. Wolk..........
I* * - *------ ' 1I • of “Havi H ICTIv 

B. Slankai (ė ..
P. Vaicekauskienė

Dansinienė 
A. Aertvitienė . 
.1. Pudžiuvclienė 
O. Ivinskaitė 
A. Petraitieuė 
J. Rimkai lė ... 
R. Bartkaitė . 
II. Sadauskaitė 
O. Kazlauskienė 
A. Beinorienė 
O. Jovaišai tė 
D. Klimienė
L. BsasIBtl
M. Poškimt 
A. Ptloniutė 
M. JueevM. 
R. Levickaitė 
D. N 
0. H.
L. H
M. M.

1K7O
7JB

1.150 
12JM

1X57

1X00

Kaip jau buvo pranešta, kad 
'iomis dienomis Av. Jurgio 
bažnyčioj at si būna misijos, ku
ria.: veda Ima. Ranraaaiti*. 
Reikėtų visiems pasinaudoti 
proga. Vakarais klausytojų 
susirenka daug, bet nesusiren
ka. tiek kiek turėtų susirinkti.

Kožnų vakarų lama pamok
slas su palaiminimu Av. Rak- 
ramentu. Po palaiminimui dar 
luina jNUuukos.

Išvažtovtmaa.
Av. Jurgio parapija liepos 

13 d„ A m., Bergman'a darže, 
Ri ve reide, III. rengia piknikų. 
| šį jomarkų kviečia rengt irs 
ne vien liridgeportieėius. Is-t 
ir visas kitas kolonijas. Ten 
bus visko, ko tik akys norės ir 
širdis mylės. Musų gabios šei
mininkės jau iš anksto prie to 
visko rengiasi. Visi kviečiami 
atsilankyti.

.Inu visiems, turbut, žinoma, 
knd Bridgeporte, priešais lie
tuvių Av. Jurgio bažnyčių. I- 
l>. S. įsteigė krautuvę. Aioje 
krautuvėj laikoma įvairių laik
raščių. k. n. “Draugas,""Dar
bininkas," "Vytis," “Gar
sas.” "Vanagus.” “Moterių 
Dirva" ir tt. Taip-gi laiko 
knygas, malilnkuyge*. Be to 
čia galima gauti “nehool snp- 
plie»” ir kroso* stoti* No. 66 
(Post <iffiee Station). Taip gi

Uetuvo* Vyfių 16-ta kuopa, 
matydama “mažųjų vyžių" 

jųtroiki- 
“VeUey 

kji vyčiai 
kuo žaisti. 8u laiku 

Ijetuva susilauks gerų pilie
čių, draugijos gerų narių. 
Bažnyčia gerų katalikų, o tė-

Susirinkimų atidarė pirm. A. 
Nanaieda. Maldų atkalbėjo 
prof kun, Pr. Bnčy*.

1) Protokolą* ii pereito aa-

2) Prat kmL Pr. Myu pra
neša, jog miesto raidžia parei
kalavo, kad api* I Mbd. Kųjun- 
gos žemę butų ištiestas šafi- 
gatvis (aide rak). Centre su
sirinkimas tam pritarė ir visų 
darbų pavedė attikti direkto
riam*. Direktorių rasirinki- 
mas turi būti sušauktas kaip 
galima greičiaus dėl apsvar
stymo minėto dalyta.

3) Raportas apdirbimo pro
jekto, kiek katrai kuopai iš
puola surinkti aukų Našlaičių 
Prieglaudai. 8t Jocevičia pra
neša. kad jis padarė projektų, 
tiktai ant trečio* dalie* sumos, 
t. y. ant $47,000.

Išpuola ant kuopų sekančiai 
surinkti aukų 47,0<k 

" " 3/MM1
" " 3j0Q0
" " 6JMK
” " R.ntr.
" " 4,000
" 3.00C
" " 4JMJ0
" " 1JMN-
" ” l.Otši
" " 2JMM)
" " 1,00(1
" " 1,000
" " 1,00(>

•• i rv*.

1- iuai kp.
2- rai
3- čiai
4- tai
5- tai 
fi-tai
7-tai
K-tai
9-tai
HLtai
11- tai
12- tai
13- tai
14- tai
15- tai
16- tai

Minėtas projektas ir rinklia
va buvo priimtas per visus at
stovus. S. Juceviria. virš mi
nėtų proj *ktų pažadėjo jia

Rųjnnga butų prisirengus. Ta
po išrinkta komisija, kuri rū
pintųsi reikalingu prisirengi-. 
ma. Komisijoa iaėjo jnL kna.| 
Bušyu ir B.

7) Labdariagoa

labo. bajumgo* kuopų
BAtnromAlta.

kuopos administrnrijoe vardus 
ir jų adresus, nes Teatre rai
tininkui yra būtinai reikalingi 

Su pagarba.
Jonas Purtokas, 
ix S. Centro rast., 

4437 K. Fairfield a v. 
Cbicago, III.

GERA KNYGA

PAVEIKSLAI

Bažnyčioje

GALIMA GAUTI PIRKTI
Labai'graži, ir nesunki sulošti

Trijų veiksmų drama
KAIMA 90c.
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