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BOLAKVIKAI ATNAUJINO 
ATAKA PŪKI 8Ū0MIU8. UETBYIAI IAŽAN6fllOJA

Uugiijjus bolievikai uužudė
3,000 žmonių

UNOARUOS BOL4EVTKAI
LIKTA AMONIŲ MAUTA.

Budo jie moterų ir vaiku.

Viezma, birt. 9. — Aplink 
(tailcnburgą, vakarą Uagari- 
joj, laisvi sukilę prieš holševi- 

įką sovietą nngarai valstiečiai.
Sži'IVvjIi** rit.t iiruiin vinm

▼MUM, birž. 9.—Imi imt o? 
Austrijai taiko* sąlvgo* vrn 
m-įvykinaimi*. ne* ta- reikštą ft^mli<- npturimn žinią, knd 
žalyje ri*atiną luulą ir tautai ‘«d*'ikai valstiečiu* •miniai- 

Asmob ** nam L*mr4twv_

Taip pasakė Austrijos viei- 
patijo. peraideata, Seitz, kai- 
bėdamas j atidaromą spėrijalę 
seimo seriją.

Užsieaią reikalą miaisteri? 
Baoer praaežė žinią ii savo 
kaaffrrarijo? *u Dr. Reaaer, 
Austrijos atstovybė* taiko* 
konferencijoje gaivu*.

v*r*ti

žinę." i*ariuntę naro kariuo
menę, gi pastaroji i**kerdė 
daugiau 3/1)0 mlrtieėią aa ją 
moterimi* ir vaikai*. Kolnhof 
rodžiu* cinai nudegintas ir au- 

i lyginta* *u Amu*. Nei vieno 
j gyvo žmogau* nepalikta.

Igenerali* štabas praneša, kadi 

rusą bolševiką kariuomenė I. ___ ,

pradėjusi pn*čbt*in» ntakn* vi-'*arinonienė 

su frontu.
Visa frantu hanbia anuoto*, 

trata kulkasvaidžiai. Suomiai 
visur stipriai laikosi. Nor? bol
ševikai yra kur-kas skaitlio- 
gesni. liet suomiai tikisi atsi
laikyti ir |tnskui įmiIh ui* bol
ševikam* užduoti m-|>akeliamą 
smūgį.

Anglą garsiaonai Pabaltijo).

Anglą ir estą vyriausvlii su
tarė, kad anglą kariuomenė 
nžim* žinomą salą (tašei, kaipo 1 
gvarantiją už sutrikimą finan- 1 
sinė? Įuig<-ll>o- estams anot 1 
pranešimo i* (’ojs-nhagvno. 1 
Anglą garnizonai bu? tielsing- 
fone ir ilangue, Suomijoj, ir 1 
K-toaijo* sostiaėjr Revelyj. 1

Pranešta, kad pK»n Ura- ' 
nijoj estai paėmę Hessurgen. 1 
Iš cm t r* ta? I.ivouijo? hoišrvi- 1 
kai bėga, bijodami npsupimo. ' 

(aitrią informacijos biurą* 
praneša, jog vokiečiai nuo By- ! 
gn* briaujari į bolševiką už- 1 
pakulį rytiniam Livonijos 
frante. <

felMivi' 
▼Rniani pa 

sėkmingai varui ant Dvinsko.

Waahin<tan, biri K —'Re- 
publikoną atntovą lyileriai 
kongre*e <-mė darliuotic* *u 
tik*lu ?umažmti Mie* Mal
da* visokiai* reikalai*. Tuo- 
mi. Kukama, bu? palengvinta 
inliii* gyventojam*.

Pimiiau?ia norima žymiai 
apkan>yti i*lai<ia* armija.* rei
kalai*. Praeita? kongresą* ar
mija* užlaikymo reikalam* 
autorizavo Da
bar norima Mo to* *umo? nu
kirpti kokiu* 400 milijoną.

Norima aaaiaurinti Klaida* 
karė* lairynni ir geležinke
liam* *kiriama*.

De to armijo* *kaitlią *u- 
■iaariati ligi 400000 kateivią

Ji* pažymėjo, jog taika* m-

lai-
W- 
su 

ji”.

ypač ant čeką, katn* 
užgrobę visą Austrijos cukrų 
ir kita* išdirbyste*.

Sulig kutartie* Auri rija ne
teko Bohemijos (Čekijos) da- 
imu, kurioje gyvena apie 3 ir 
pnaė milijono raiečią. Tie visi 
patek* sveriama valdžion.

Dr. Baucr pažymėjo, knd 
Tymlio gyventojai, katrie 
ovę iabjau* brangina už 
vartj, nekuomet nenutik* 
taiko* «ąlygouii*. Kaip
taip vokiška Bohemijos dali? 
šinndie užtarnauja visų vokie. 
ėių prielankumą.

Taiko? sąlygos, anot minis- 
terio, tiesiog pasmaugin Au*- 
triją. T«*l<l nutnrtn kreipties 
j talkininku* *ninink*tinti *ą- 
lyga*. Ne* kitaip nepnmuito- 
ma ramybė Kumpoje.

Seimo atidarymo metu ėin 
gnt včm- įvyko didelė* deiuon- 
atracijo*. Paniekinta taiko* *ą- 
lyg’"1, jngmmotn talkininku 
mini jai.

Prakalbą metu |>nreiknlnutn 
nepatvirtinti taiko* nutartie*. 
Ir kimveikinii? Au*trijai *u*i- 
jungti *u Vokietija.

PAŽADAMI RINKIMAI 
RUSIJOJE

Pirmiausia bus nugalėti 
bolševikai.

PRANERTA PREZIDENTUI 
APIE SUTARTIES REI

KALAVIMĄ.

I

Nedori Vokiečių darbai
Wazhington biri. 9.—Kn:n 

žinoma, seiiatn? imi r<-i kala v«> 
valstybės <le|mrtamvato, kad 
jam. sraatui. Imtą tuojau? pri- 
statria pilna* taiko* sutartie? 
tekstas.

Ijiikinas valstybe* sekreto
rius !’«lk tą M-nnl<» reikalavi
mą pasiuntė |irexidentui \Vil- 
-onni. Ibilmr laukiama* į tai 
prezidento at.-akynui*. Ir dar 
nežinia. ką retinta* prndė*. jei 
prezidentą. nesutik* duoti sll- 
tartie?.

Amerikos atatovai taiko? 
konferencijoje |utašifui*i duoti 
M-nntiii pilną sutartie* tekėta. 
Sako, sutarti* Im* duota ir ibi 
skelbta viešai, kuomet aną |>;i- 
Ivirtin? vokiečiai.

Senatorių? Jobn-on ir Cali* 
lomia rako, jog ji? turėsią* ką 
daugiau pasakyta ajne šalie* 
admini-lraeijo* politiką, jei 
nfuitn* negausią* sulartie*.

Lietuvoje
Buvęs kaizeris tikrai bus 

teisiamas
BUVĘS KAIZERIS NEIS 

VENGS TEISMO.

Taiko' sutartyje nepadaryta; 
atmainą.

VOKIEČIAI GELBĖJO IR 
GELBSTI y*SŲ BOL- 

sevikAms.

Tai

Priai aoviet^

*kutinius gal vijus, drabužiu* 
ir visokį maistą.

Prieš tą rekviziciją valstie
čiai pm<lėjo veikti susitelkę į 
buriu*. Valstiečiai npriginkb- 
vu šautuvais, dalgiais, iakė- 
mia, kirviai* ir ne vienam hol- 
ševikui-plėšikui suskakb- ma
kaulę.

<'<-ntralinė Badapesto botš<- 
viką valdžia |mriuntė kariuo
menę. Kita imdegč vaisi iečių 
soilžiu? ir liėgnnėiu* iš liepieą 
žmones žmlė kulkosvaidžiais. 
Iii vi?ii* suimtuosius |iukor>'-.

Ir taip liolaevikai išnaikino 
keli* tūkstančius vyrą, moti-, 
rią ir vaiką.

8U8EKTA SUOKALBIS NU 
8UKTI VYRIAUSYBĘ.

4 intariamieji suokalbininkai

Washington. l-irž. Om»k.i 
valdžia, Silierijoje, pmm-L’ 
taiko? konferencijai Paryžiuje, 
knd llu-ijoj-- kuovi-ikinu? bu? 
ptave-li rinkimai kuriamą jin 
Mudrinkinuin. knip veik bu* 
nugalėti hoBovikni.

Tai Kolrako valdžia, ptižji- 
dėjimą? talkininkam*. Mano 
ma. kad talkininkai prijiažin* 
lą valdžią.

Anglija, biri. 9.— 
Aną dieną čia nuištus sukėlė 
l/itll anglu knreivią. neM-nai 
sugrįžusią iš Palestino*.

Karrivią tnqw a|>rirri?kė 
rauplių epidemija. Karės val
džia norėjo juo? riauk pariąsti 
atvienėjimo stovyklon. Bet ka
reiviai nejmklausė.

Iluvo |mrkui Įmrkirrlyti p-> 
d<mobHizarijos stovykla?.

Oapanhagua, birž. 7. — Iš 
Balkanų pareina žinią, jogirt čMUil r»UHl H'ifcp* - — .e.—-,.

laujama SKUn».00tl. Kongre- bulgarai *ln|ilai mobilizuojami 
*a» *kir* tik 15 milijoną. !'r -umoliilizuota kariuoim-nė

Be to. n-publikonai atatovai ritmemma į Serbijim pnnilm- 
darbuoja*i. kad viri kareiviai 
i* kari-* lauką Kurujaije kuovei 
kiao* batą atJnukiami mmo. 
Ir ta* žymiai ramažin? iėlai- 
<la*.

žiu*.
Jau ir pirmiau keli? kartu* 

laivo žinią, kad bulgarai mola- 
Irr.uojanii. Tik mdmvo jaimko- 
ina to? mobilizacijos prie- 
žūsti*.

iii dalmr tvirtinama, kn IPIRKITE kares taupy
MO ŽENKLELIUS ta? veikiama |irie* Serbiją.

Detroit, Mich., birž. 9.—čia 
ti-i*«lnry?tė. e-d<-partam<-nto 
agentai *uni -’-tavo 4 žinom-?, 
kurią larjM- yru viena? anui- 
jo* oficicrn*. Jie intarinnii ta- 
iih-. kad norėjo nu*ukti AT9.- 
(MMl.tMut |uirdii<?luiit vyiinu«y- 
I*-? karė* medžiagą.

Agentai tvirtinu, knd ta-ni 
euokallii? e-ą- pintu*. |vyk?ią 
areėtnvimni ir kiltume 
t UOM-.

Vyrinu-yl*'- įvairinu*!- 
Inu*-- turi -ukrovii* ?au
kalingo* kari-, medžiaga? 
b'm 2HII milijoną dol. Ta 
džingn fin-kirtn parduoti.

Sakoma, jog »uoknlliininkni 
AHUKKMKii v -rtė* to* nn-ilžia- 
go? norėję |mrdiioti už mažu* 
pinigu* vokiečią ngvntnm* 
Meksikoje. Gį įx ten medžlagii 
tarėju- būt pri-taty-tn Vokie
tijon.

IIJM'N.

mirs- 
n<Ti-i. 

ver- 
me-

PIRKITE KARES TAŪPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

LENKŲ ‘KULTŪRA” 
LIETUVOJE.

KA LENKAI YRA ATLIKĘ
VILNIUJE.

Paryžius, birž. K — Talki
ninkui luiigia raminti nt-nky- 
ma j vokicrin nt-tovą kontr- 
pa-iulymu-.
Sakoma. jog kai kurie |*.*mai 

nutarivje Imsią atmainyti. pa
keisti kitaip.

IM |wmnian apie buvusio 
kaizerio teisimą arbasią? at
mainytas. Kaizeris Im? teisia
ma? už nlliktn? nežmoniškus; 
darbu- karės liūdit.

NEW YORK. birt. 8. — A- 
menko* Lietuviu Tarybai pra
imta. kad lietuvią atatovyU 

I Paryžiuje taikau kaožannMM 
išdavė prirodymu apie vekto- 
eta UdavikHku dubai Ua- 
taveje.

LietuvM teritoriją runą W- 
•evikaiu vokiečiai parMM 
praeitą gruodžio mtaa< <9Ė

j praėjus mėMsiui pe paMcaM-

FARMŲ KLAUSIMAS STIP-
RIAI PAREMIAMAS. i .7°^

Daugeli* karai vią reikalauja 1 tadaryHą. Jk araitavo ir 4ai>

tetą aną doną liudijo Oklnlm. 
mo* giilr-nuitoriur llol«-rl-on 
ir i.biltos gul?-nui toriu* (ta
vi*.

Abudu karėtai parėmė srk- 
retoriau* Ijiiv rumnnyui.-t 
duoti kareiviam* ir jurinin
kam* formą.

Sakė, knd ta* laimi praktiš
ka- daikto? biiviisiiiu* karei
viam*. Ta* imgelk’-* išvystyti 
ži*mdirby*1ę.

tiulr-matoriii? Duris gavę* 
• laiig laiškų nuo kareiviu, ku 
lie imninia sumanymą. ir nori 
L-nitli faniią.

VILLA PAĖMĘS CHIHUA- 
HUA..■-■e

dym'-s žydą niekur kitur ne- 
įvykusio-. kaip tik Pin?ke ir 
Vilniuje.

-Ii? tą piitjn-s iš Viršavo- 
l<-nką ir žydą laikraščių ir m-t 
mm |mčią žydą iirgnnizai-iji- 
atstovą.

(■ib-oii tvirtina, kati buką 
ni-npk<-nlima- žydą ni-|mi-itm 
iš neapykantos d<-l žydą tikč. 
jiino, 1*4 ekoiHiminiiii* žvilg 
sninis.

Toliau- ji- tvirtina, j-u: l<-n 
kilosi- žyilai yrn |m*idal<n-- j 
■h i dali. Viena dali prielanki 
tankam*, kita—tiesiog kovoja

lai. Žymesnieji mb-?1o gyven
tojai buvo saan-šluoti. kanki
nami ir išsipirkimui |udnik<>- 
mi.

Išviso visam Vilniuje, kaip 
imžymiinn. nužudyta apie l/šlO 
žmonią. Gi apie fi.t*!! iš Vii 

J ninii? ib-ĮMirtuota Lydon.
Nuo suimtą ir |mlnikomą 

žydą |mn-iknlauta išsipirkinm. 
Buvo reikolniijniiui nuo gljidl 
ligi tL'ijtltVI.

Sulig kitą pranešimą, (atžy
mimu dokniiK-nle. žydai gy
ventojai n<->iĮwnkomni buvo 

I |M-rM-kiojaiiii ir kankinami._______
la-nką valdžia duonos |mrda- prieš lenku-. 

; i inč-tujam* užslrniidė |mrduoti 
duoną žydam?.

Tnr|*- lialandžio 19 ir gegu
žė* I. sakoma <loknm<-nte. Vii 
niau? žydam- |m<lnryta tipe- 
milijonui ruMią mio-tolią.

Atrasta 54 lavonai.

l-aikotarpin balandžio 19
22 ilieną tuii *lo gatvė*e alra 
•In .">4 žydą lavonai.

Didžiuma nužudytą buvo |m 
laidota ten. kur jie buvo nu.'

Idyln. T<*lel n- gnlintn* dniktn 
•u«kaityti vi-n? žydą auka-.

I

■Paryžiui, birž. 9.—Prin*lo
mi lenką kariuomenė? žiauru
mai Vilniuje. Tni g<-rinu*in pn 
*nk<i paty* liudininkui. Liūdi- 
jiiuu* Miriiiko l>r. Itaclimib* 
viė ir tuo? imlavė Lieluvo* 
pn-mjenii. Pn?tnni*i.* tą linu
kui pUMuntė lietuvią komini- 
jai laiko* konferencijoje.

Ihikunicntc iKižyminui. kud 
kuomet lenkui užėmė Vilniun. 
g<-l<'žitiki-li<> ?totj. tą pačią din. 
ną jie pradėjo plė?|i ir naikiu 
ii žydą namu*, prisidengdami 
ginklą ir l*il*eviką ierkojimu. 
lanką iegijono kareiviai pri 
vi-rt-- žydu* nliibiryti *nvu 
krautuve*, kurio- ilt-l *e?tndir 
nio buvo uždaryto*.

Kova gatvėse.

Dokumente -akomn, gntvė*o 
prasidėjo *u*ir>tnimni lialan- 
džio 22 d. pu pietą, kuomet 
mie-tn* buvo nptadytn* nuo 

ii ti. imi* •L'ttllim iv 
tlij buvo titijtidytn artai 
j knb jinm. Xim> pnM'iviij buvo 
atimami drabužini, ypač avn

j
I

Į

G

ir

Ką sako S V. pasiuntinys?

Wa?hineton. birž 9 S
Vnl-tiją pa-iuntiny*
je. Gile-on. rn|mrtnro vai 
I*-* i|i-tnrtami*nlui. knd *1

PRAKATOMAS NAUJAS 
KABINETAS VOKIE 

TIJOTE

REKRUTAVIMUI KABEI 
VIŲ BUS IŠLEISTA 

•185,000.

IVashiugton. birt. S. — Ka
rė* M-kn-turiu* |uitvirtino ?u- 
tminynią. ?ulig kurio eitą mė 
m-į kurrivią rekrutai imui 
bu? i*l< i-ia ą 1’*.*•.*n**.

Šitie pinigai bu- juivni1<3i 
|m*ke|biniam* laikraėčiuoM*.

JAPONAISUARE8TAVĘ
17.120 KOREONU

Bcriyna.'. Ihiž. !». I*u*ofici- 
jnliai -k.-lbinmr, kad Jei da- 
I virtini* 
kalu tetai 
ti trik l*e

Suvirs 10 000 žmonių jau 
bausti kalėjimu.

8r.ii Frnnciseo, C.'.’, Iii. "
Čionai japoną Lnll*iji' b i 

džiauni- laikm'ti? vardu Jaim 
te - \m« t i 
t lui i*ą*

nu

pi-k-H* 
pnim-;i

L*1 V

MIRĖ PARACUAY 
PREZIDENTAS

Bu Aires.

I

BIRŽELIO 9. 1919 M

EI P^so. Ecx., biri. 7. — čia 
gnula? nieksikonižka* Inikraė- 
ti? I n Pnlria prnneėa. knd 
Viliu ir Ang<-ie? ?u ?avo ka- 
riiKimvnc yuu-mtisiu ir nžval- 
džiusin niieotą Chilmaliua.

Ta« įvykę prneitą ?ckmadie- 
nj po poro? vulandą fmarkana 
Bti-irvmimo.

po išėmimo mic*to Vilią? 
įNikymu t<-u nugalabinta 8 
žmona'-?.

Gen. Eranci?co Gonzalea at- 
k •liavo į -lunr>-r.:j ii Mėgino 
t'itv |wig<-lla<n pulkininkui 
I'.-, -abnr. kur, vn<!i>vnuja Ju- 
an-’o garnizonui.

Gen. Gotizal keliavo per 
T- vi-> valstiją leiaižinnt S. V. 
karė? d< parlamentui.

STREIKAS PARYŽIUJE VO 
KIEČIŲ PAREMIA 

MA8?

Parvhui. I'ii
I
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i skirti tėvynei naudingo dari to 
nuo pnrtyvio riksmo. Tai ir 
viskas. Tie žiojdiai, kol pri
klausė prie luųa, vū buvo pa
lenkę ausj prie mus priešų. 
Netekti šitokių asmenų yra 

' neskaudu* nuostolis.
Svarbiausia A. L. Tarybos 

Isučdžio dalis buvo raportai iš 
Euro|ios apie Paryžiaus politi
kų. Tinsiu ra|sirtni užėmė visų 
laikų prieš pietus. Čia js-r ilga 
butų |ia<lil<iti jųdviejų turinį. 
P-ai Maslauska* ir č'esnuli* 
už keliolikos dienų bus Chiea- 
goje ir atknrtos tinsiu rajsirtu 
daleliame visų lietuvių katali
kų susirinkime.

Raportu****- buvo daigiu žy
mėtinu. būtent ištikimybė <ia- 
liartinini Lietuvon raidžiai ir 
ni|s-stis. knd kiek galima erei- 
eiuu.'iai luitų |uiteiikiiiti visi 
deumkralybė* geismai IJetu- 
i**i« sutvarkyme.

Trukdoma Lietuvos badau 
jančiųjų šelpimo darbas.

Po tokiu pat aatgalviu p 
V. K. Račkauskas, Am. Liet 
Ccntralki Komiteto sekreto
rių*, rašydamas į Ameriko* 
lietuvių laikraštijų (žiūrėk 
“Tėvyne“ No. 20 ir “Lietu- 
va“ N<>. 114). |indaro Inlmi 
svarbius įtarimu* ir upkaltini- 
imi* Ekx*-kut)viu K*Hiiiteto ir 
M. J. Viniko. Kaibuigi tie 
įtarimai yra begalo rustų* jei- 
pu teisingi, o dar ru«t***ni jei
gu neteisingi, ne* tųsyk jie pa
risi v* kuomi uiusų niekam I 
veikėjai užsiima brike šio, vi Į 
sų svariiiausio lJetuvu* gy-1 
iTnitne momento. T«d minai 
Įnmiškinimus. kas ir kui|i iš-

Šv. Cecilijos Dr-ja.

;, Semlojc, birželio 4 d.. 1919 
I'ul, Uusjiingtoii, D. <A. viešbu 
-tyje TIm- U osiu ūgliui buvo 
^;A L Tarylios |*i*č*lis. | 
^jj rasiriuk*! beveik visi Tary- 
J.'ba* nariai. N«-|ierdidžiau*iaiis- 
“kambary j*- A lirvrik sunku bu- 
“vo kvėjMioti, nors langui buvo 

atdari. Posėdžio prot.Aola* 
' au raportai* pp. Mnstausko ir 
-Oeamriio bu* apgarsinta* vh-- 

šai ir me* tikimės jį penųmru-
• dinli, kaip tik tąjį* atsiųsta*. 
'KM kn* norime pasidalinti tik
• j*paiUi*i*.

Pirma* ir svarbiausias įsjm- 
’di* laivo tas, kad lietuvių ka
talikų sutartis su tautiečiai* li
beralais mažėja, ir kini to nui 
žėjinio priežastim yra sukty
bių pilim liberalų taktika. ,lų 

. partijoje ima viršų srovė visai 
! nebraagiliauti imdorunui, ari 
rtikos. nei savo garis'-*. A. L 
Tarylmi prisiėjo apsvarstyti 
ne vienų t<i* rųširs faktų. Dis- 

- kusi jų melu kaikurie m-t išsi- 
; tarė, buk lils-ralų jiartija. jei 
i toliau eis tais |taėiai* keltais. 
I tai taps organizuota šmeižikų 
' gnujn.

Ji juu iki šiol šiiM-ižė mus 
••iHegatu* į Euro|Ki. šmeižė 

katalikų dvasiskijų a|iskritai ir 
kaikitriuos žymesniuosius ku 
nigus: K*-iu*'-*į, Alluuiėių yp:i 
tingai. Liberalui ibinginusiui 
idtarinėja p. Mnstaiiskii. taigi 
jį Taryba išsirinko pirmininku 
šitiems metams.

Kuikurie kalbėtojai tiirtiuo. 
kud dabar laika* pakreipti ii 
sus jėga* į jmrtijiuę k**ių, n< * 
libernlni stijiriua savo |**i» < i 
jas, kenkia mum* ir Lietuvai, 
kol Ule* dirlmiile vien lu'lidrUs 
tėvyin* darbu*. I* tų kalbų 
iškilo oluilsis stoti į |*tiriijinę 
kovų už krikb'-ionių *l**liH|kltltų 
idi-nlii*. N*>is la- ulmlsis ii* jui 
teko nei į VH-IU) 
r ilsis nutarimų 
raštų, tii'-iuii- 
llUltl*

Vi
uorė

Kas ištroškusiam žmogui 
|mdii<*ia lašų vandens, tas nu
kelia meilę j«> širdyj*-, nudžiu
gina g*-ras matančiu*. palink- 
smilia ir pagerbia visų Tėvų 
■languje*

('hieag*** našlaičiam* reikia 
namo. Kaikurku* draugijos, ne- 
ši**lam<>* šventųjų vardui*. be
di* viii sp-instuvėsc pasigami
na lapų. sukeliančių girtybė* 
{■agundas ne- vien girtuok
liams, bet ir papratusiems ne
klausyti viliojimų. Iš pagun
dytų jo. pelno daug pinigo, 
bot našlaičiai joms neru|»i.

Knip linksma, kad tokių 
draugijų yra nedaug. Kitos 
beveik visos ir vadinasi kata
likiškai ir af*-i*-ina krikščionis 
kai. Prie šitų reikia priskaity- 
ti Av. Cecilijos draugijų North 
Ridėję. Ta gerbtinų amnonų 
protinga ir dori rienvbė birže
lio 3 <L paskyrė ir įdavė Lob-

kul iežishirdimža dolierių.
Katra kita draugija nu ja 

>u*ilygins? Apie pralenkimų 
nėra kalins!

tai pekalbėnim gak* šio *trai|Mi- 
■io.

6) Prie galo p. Račkaus
kas užreiškia:

“Vadinasi, sulaikyta Lietu
vos šelpimo <larl>a*l”

Visai klaidinga* ir m*tei*in- 
gns užreiškimaa. Helpilna* ir 
šelpimo darbas nėra oci sus- 
talidyta* nei sulaikyta*. Ame
rikos Raudonasis Kryžių* nu
tari* šelpti Lietuvą, pradėjo 
šelpti, dahar šelpia ir ateityje 
šelps jų — afantiaai savai* 
pinigai*. Ta* pat* yra ir ra A- 
meriean Rclief Administra. 
tiun. .Ti** nutari* ’ *1pfi ir M- |*MU«nMiM(aųMaa*ų ra*ar» auiji «r* .

tiesų yra atsilikę yra svarba,.i>la'
kad butų pilnai žiornna mošų 7) Tame pat straiprayj* p. 
visuomenei. ' Račkau»ka» paduoda nuo Am.

1) Straijvayje p. IU.-k.us 5?^°*..
ka* rašo:
“—Ekmėtutyvia abiejų Ta

rybų Komitetas kaldcgrama 
kreipėsi j IJetuvo* atstovus 
Paryžiuj*-, p«tardamas, kad 
jie, draugi- *u Amerikos atsto
vais, pasimatytų su pulkinin-

i gauta G d. gegužio, kuriame 
sako, kad pp. Vinika* ir Dr. 
Birbki* lankėsi Raudoname 
Kryžiuje reikale šių pinigų. 
Peržvalgoje, tame ]xt “Tėvy
nė*** numeryje rašoma:

“Botam kaip jisai (Dr.
ku Old* ir drauge išrištų Gi*l*ki») »u p. \ liuku ra*tab 

dė šelpimų badaujančio. Lie
*_______ t*

klausimų Lietuvių Džonaa
nlgų.”

Tokio knblegramo Ekz**ku- 
tvvi* Komitetas niekad ne-1 
siuntė n**i j Būry žiu, nei j jo
kių kitų vietų.

2) Toliau straipsnyje skam
ba:
“IM Harkutyvis Komite

tas sai-o kelia skelbė, jog ji* 
painių* tuo* jrinigUK. j savo 
rankas nor* tokiam žingsaiui 
neturėjo autoriiavimo nuo 
(cntralio Komiteto.”

Ant tiek.’ ant 
lyvi. KooriUia 
toldo skelbimo, 
tyri* Komitetas

kiek Ekaeku-

Nauju Projektu padėti Dar
bininkams Įsigyti Namus.

ufirijalj Tu 
nrlau 

iM'lanu lui 
jmit.

ui ji pripažino. kiti 
itis. knd m-gi

*llll|i 
žv*

VI

Kai kurie lokaliai komite
tui, kurie buvo sudaryti, kad 
sumažinti pK-šimų nuomų už 
miniu*, pradėjo veikti naujų 

Į darių, kad |in1>-ngvinti nuo 
iiiui*, juidcilaiil įvairiems veikė- 
Į js.ms, kurie stengias |uidau- 
giati namų skaičių.

I'n.iii-sima*. kurį gavo na
mų registracijos ir infoniui 
rijos skyrių* pri*- Suv. Vals
tijų Apgyvendinimo Korpo- 
im-ijos suteikia pienų, raginant 

{darbininkus stalyti savu nuo- 
-ai iii* milini*. Tok* |<l< utis bu 

Į vo pradėta* pildyti buvusi** 
pirmininko ib-nt Profitvering 

j Komiteto. Nen ls>n<lun*-. (’onn.
Į tų pienų ineiiui iukurjuir* - 

Į tn lieridroiė mi $*J.*i.l»*l ka| i- 
Italo. Tuku- ilurbiniiikio, kurie 
j poli 

mimų 
Į.-čt*;

pirrniijo 
4te. 
jiaiini 
i.-yij mortga; 
(birbininkai 
I,, ll.llolei

išmokėti to nuošimčių 
ir loto vertės, gnu. 

pa-ko!o iš įmuko* nnl 
mortgage, o likusius

gnu- iš Is-mlriiVes. kuri 
kni|m užtikrinimų imt 

gr. N* w Lomiom* 
sutiko |iti-k*dinl i 
iki 75', tini rojo 
kuri- *lii*«lnm:i-

lipo lūtl
V IMI

I, ll
i.<

PAVEIKSLAI
Pirmosio* Komunijos Atminti*

Išdaryta.
3) Toliau rašoma: “Nesenai 

Įiaskelbti kablcgnuiiai iš Euns 
įkis (|aivxd. inž. T. Nurušcvi- 
čiaus ir J. H. LepoUo) parado, 
jog Am. Raod. Kryž. ir IL 
lloover jau siunčia IJetuvon 
maistų, dralmžius ir medika
mentus. pa n* mindami tam der
liui likusius nuo Lietuvių Die 
no* pinigus.“ Tokių kablc- 
gramų nei nuo p. Noraus nei 
nuo p. I-oje t to niekai! nega
vom.

4) Toliau yra cituojama: 
“Iš Am. Liet. Tarybos pro-i į, 
tokobi (iš 4 d. balandžio) Į 
Ekx. Komiteto delegacija 
4 <1. Imlniiilžio jau Innkčsi 
Raudoname Kryžiuje ir pra
šė, ka<l Liet. Dienos pinigui 
butų perduoti Ekx. Komite- 

’ tui”.
Nieko pamišo suminėtame 

protokole nėra. Ai* protokolą*' 
IiIįmi iiui-ų sĮKiinloj ir p. Rač- 
knuskns jo turinį l*‘i<l«*j<> ži. 
no.

tiyvvuaiuc <1.Iriausių pe 
versmių laikais. l*o uiusų aki 
mis keičiasi senoji pasaulio 
tvarka, kjla uuo senovė* pa
vergtosios tautos, griuvu aeuo- 
ji tironija, o it griuvėsių ke
liasi tautos, kurios per tiek 
amžių buvo skaitmuo* už miru
sias. Tokių kjlančiųjų tautų 
tnijH- yra musų tėvynė Li*-tu- 
va.

Lietuva kįla, ji pradžia eiti 
j svietų kai|io laisva, savistovi 
valstija, liet tai nelengvas dar
bas, ypatingai tuomet, kuomet 
priešai iš visų pusių n|u*u|ię ir 
kiekvienas stengiasi jiavcrgti. 
H vienus pusės rusai, U kitos 
lenkai, e iš trečioa vokiečiai 
nenori nei vieno ž*iuės šmote
liu apleisti.

Lietuvos lietuviai deda visas 
pastangas, kad tik numesti 
"pančius, mes-gi, nors toliau 
gyvendami, tečiau turime jų 
toms jiastangonu padėti, nes 
mums turi taippat rūpėti tė
vynės gerovė ir laimė, turi rū
pėti. kad sviete įvyktų demo
kratiškoji tvarka, už kurių mes 
amerikiečiai sykiu su alijan- 
tai* kovojame.

Tuo visu remdamies, Ncw 
l'orko apielinkės lietuviai šan
kia visuotinų seimų, kuris ai 
sibus New Yorko mieste, bir
želio 22 ir 23 d. J wimų kvie
čiame visas Ncw Yorko, N- •* 
Jersev ir Connectieuto lietu 
viskas draugijas, parapijas, 
laikraštininku* ir visu* lietu
vius.

Seime turi dalyvauti kuo- 
daugiauria lietuvių ir turi bū
ti svarstyta sekanti dalytai:

1. Reikalavimas neprigul- 
aringo* Lietuvos pripažinimo.

2. Reikalavimas, kad Brasų 
Lietuva butų priskirta pria 
Didžšoaiaa Lietuvos, 
Klaipėdos miestų ir 
intakų.

X Brotestas prieš Nemuno 
padarymų tarptautišku.

4. Protestuoti prieš lenkus, 
ItolševikuK. Kolėakų ir kitu* 
kėsinančiu* |>avergti Uetuvų.

&. Kariuomenė*, Raudonojo 
Kryžiaus organisavirnaa.

Be to turi būti apsvarstyta 
daug kitų dalykų, kurių visų 
čia m-suskaitliuosi.

Taigi. Amerikos lietuviai, 
visi rcngkitės j wimų.

Draugijos tesiunčia |x> vie
nų atstovų nuo dvidešimt pen
kių narių, |>urapijo* po šešių*, 
laikraščiai imi tri* nuo kiek
vienos rwlakrijos.

Tad-gi visi, kas tik turi nors 
kibirkštėlę meib'-s Tėvynė* 
Lietuvos, važiuokite viršminė- 
tan Seiman. Yiei iš viršmiiiėtų 
kolonijų draugijų delegatai 
Seiman, Seiman!

Reikia atsiminti, kad apie 
birželio 30 d. atvažiuoja iš Lie
tuvos jos piliečių di-legncijn. 
susideilanti iš pulkininko Gal
vi džio. karininko Natkevi
čiau* ir p. K. Pakšto. Jie kaip 
kartas bus ir musų seime, pra
neš mimu*, ko nuo musų tėty
ti*'* Lietuva reiknlaujn.

Apie seimo lietų bus pra
neštu vėliau.

Seilini rengimo komisija:
K J. Knuiiiskas, pirm. 

V. Vaikai, rašt.

Priėmė Pirmųjų Komunijų .............................................19...........u
.Bažnyčioje ........................................Miaat

KlfrhrmAN KUXL............•.............. •••••••••

ivaiiudal 14x9 oolių. Kaina 18c. 
trati (Sopia) 18x10 colių. Kaiaa 15c

Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atmintie* Paveikslų.

“DRAUGO” KIYGYIAS, 18OT W. 460 SL, CMnp. H.

Bell System

Nauji Telefono Mokesčiai
Ims Veikti

Sausio 21 <L 1919 m. tieiierališkas Pačios vir
šininkas nustatė naujus mokesčius už telefo
no vartojimų atskirose valstijose, o taippat 
ir tdefonuojant iš vienos valstijos j kitan. 
Atskirų valstijų mokesčiai nebuvo imami, 
dėlto, kati Vyriausias Teismas Cook Pavieto 
uždraudė tai daryti.

Nesenai patlaiytas nutarimas Vyriausiojo Su
vienytų Valstijų Teismo duoda galybę Gene
roliškam Pačius Viršininkui nustatyti telefo- 
fuuo kainas ir atskirų valstijų mokesčiai ga
niau paskelbti Gearrališko Bartos Viršininko, 
bu* dabar priimti Illinois valstijoje.

Kaip Iki. imami mokesčiai už U-icfouo patarna
vimų ir už “longdistanc*-“—apie tai paaiš
kinta 8 ir 9 puslapyje naujai spaiirdinaianj 
“Telcphone Dimrtory.” ’

tuvu*”.
Yra tai įtaisu* apkaltini- 

ma*. o JĮmč, kad ii. Račkaus
kas pilimi žino, kud tu* ap
kali mimą* yra visai neteisin
ga* ir ka* dar aršiau — gal 
bul •ufaWiluMt*A.

Bet ka*-gi ištiesu atsitiko! 
Kodėl p. Račkausko* ir nieku- 
rie jo sandarbininkai pradėjo 
varyti *irt*—tiškų agitacijų, 
ir šsneižimų Eksekutyvio Ko
miteto ir jo narių! Tuo-gi pat 
kartu saukrlamai, kad kiti Lie
tuve* priešai atakuoja ir

ta* įstaiga* — musų val
džių. (tiar. “Tėvynė“ No. 22 
geg. 31, 1919, po antgalviais 

i“IMriia Mitinga*“, Bcriialg* 
' ir kitur). Nejaugi p. Račkaus
kas euradę*. kad jo ši nauja 
auka neguli, pagal inusų įsta
tymus, jam nieko atsakyti, 
amt Ek*. Kuto, neriant* yra 
neleiKtin* lemties į sriovinę 
agitacijų, tai drųsiai ir “vyriš
kai” griebiasi gtdlu-ti IJetu- 
vų — šmeiždaina* Ekzekutyvį 
Komitetų ir įtardama* jo na
rius visokiai* peiktinai* dar
bais, ir luotui paralyžiuo<lam** 
jų (kirbų, ir t uotui ardydamas 
Am. Lietuvių ntstovyliė* veiki
mų IVasbingtone, įtraukiant 
juos j polemikų, o netraukiant 
nuo reikalingo darlm. Imliai 

|“ki!tn»“ tikslu* ir Įiricmo- 
i nė*, o ypač, kud p. Račkaus
kui jau iu*tui ujo*.

Priežasty*, iššaukiančio* <la- 
liartiniu* užsiĮMtolimua, prasi
dėjo nuo Ekt Kom. nutari
mo. knd kreipti*** prie Ameri
kos valdžios ir jos įstaigų *u 
Įinišymu pageliai* Lietuiai.

Su tuo tikslu buvo nueita į 
Am. Ruudoiiųjį Kryžių. Iia- 
landžiu 4 *1. Išdėstėm Lietu
vos vurgingų liūdėjimų ir pru- 
š* iu suteikti pagi llią. Am. 
Raudonu*!* Kryžių* *utiko 
tuojau* duoti Įiugelbų ir tuo
jau*. tų pačių dienų, |ui*inntė 
knlilegrmuu įsakymų pulkinin
kui t>1*1*. Paryžiuj**, o inuni* 
yantnnė tuoj |ui*ių*ti sekantį 
knbligramų musų atstovui. P 
pro f. \ aid* laurui.

I 
April 4. 1919. L

I

5) Toliau sakoma: 
“Tad jam (Centraliam Ko
mitetui) nesunku bu* per
gyventi ir pasikėsinimas at
imti iš j<>. jam to nežinant. 
Lietuvių Dieno? pinigus'*. 
Kiek tolinu sako: “Ekz. Ko 
luititn- iki šiol dar nematė 
reikalingu oficijaliai pra- 
nešti, jog jis užsiima pirki 
mu maisto“.
Nito- nešvarios lli'imuiei jo* 
ieš Ekz. Kom. vra vimi ne

kokiu n<
VaMffnar

I bitei Palais D'otrav 
Paris( ’ntional

1- Ibi 
e-tioti 
M-iott t 
ni-1 t II*

i:

tl* 
.lt 1

CHICAGO TKLKFKOMK OOMFAVTr ▼ iN KiFTUvm !'***’•’ —4•• LtlUlUv* I baisa* bu* galingesnis. Vokie-
: čiai kenčia liadų ir šaukia pa- 
gellios, — m-gauna. Lenkai 
{■aprašė — ir štai Dancige ato- •

jiem*, Lenkas vi*lw pernokia, 
kad sandoroj gyvena. Jeigu 
susijungsime tai ir me* visko 
]iu*ick*inH-. “ e 4

I*. Baltre kalbėję* apie drau
gijos siekimu*. Jie esu dvejopi1 
tauto* ir ukioj’amatiaiai* Pra 
*ų 1838 m. įstatymai* ir nevo
kiškosios tauto* turėjusio* ly
giu* su vokiečiai* kailio* tei
ses — kaip mokyklose, taip 
ir valdžios įstaigose. Tačiau, 
ilgainiui ir ypu'iai iki Prancū
zų 187U in. ėuro jr (kitų 
tautų) kailio* buvusio* ir ii 
mokyklų ir iš vuldžio* įstaigų 
išmestos ir mokytojam* net 
buvo premijos mokamo* už 
vokiečių dv«*io» vaikam* 
skiepijimų. Tatai dar ir šian
dien e*ų daroma.

Bona* Kairy* ragino den
giau vaikų į mokytoju* leisti. 
Naujoje gadym'-je vaikai ne
turi Imti vokk-tinami. Bona* 
Dr. Gaigalaitis jam pritari-, 
priiJi'slunm*. kad Ilgšiui moky
klų.-.* vokietinama ir mokyto- 

.Inu rodosi lyg jai vi*ai tabu -'jam. n* gulima (lasirodyti lie
tų ateiti*-*, lyg Dievas nuo Tuviais * -ant. Visi kalbėtojai 
jo* atstoju už tai. kad tuip .Ii ' ragino jungtis, kud savo tei- 
džinvosi. \ imi* |*asau!i* jo- šių iškovojus.

“Lietuva” Kuiliui'

l
MAŽOJI LIETUVA.

M. m. vusario 2H <1. lietuvių 
draugijos *'Samiam*” svetai
nėje lietuviai jiadarė susirin
kimų. Susirinko pilna svetai
nė (salė) žmonių. I*irminin- 
ka* p. Skėrys, pradėdama* 
susirinkimų, jiasakęs: “Gcr- 
bininieji svečiai! nms susiėjo
me Jiučių lietuvių statytoje 
svetainėje jMisiknllM-ti savo 
reikalai*. Tauta savo gerovę 

Įtik tuomet atsieks, kai jo* 
žmonės susijungs. Tuo tikslu 
ir jiulkelis uiu*ų lietuvių šito
je salėje šio mėnesio 12 d. 
įsteigėme šitų musų draugijų, 
laiikai yrn Inliui neruniųs, at
eiti* tamsi. D*'lto viso* tauto* 
dalai r stengiasi jungdamos! 
sustiprėti, kud išliktų gyvu* 
ir gulėtų laisvai gyventi. Tok* 
ir uiuiii draugijos tikslas. 500 
metų vokiečiai ant mus Įm
ini vo. Buvome 
ištikimi ir visu kuo lygini da- 
linuiM’s. Per šį Larų Vokieti-; 
ja sugriuvo ir galutinai irsta. I

jiems visame

Ci«
( H

III Paris. llnvt' pante Anie- neapkenčiu. |šird • ant jus ir
ricati J Ui imti in n mv < >i*x.ta aini ju» buvę draugi!M« IX K vru»
tell hi t. tlm M*M**t Litiniu- gal Au*tri.*o* vu 

bu* tat *u tiiuiub
kiečiu*. K n*

••n imi*' n Am*•ri**u liavc cotitri- , lntuiiaix ’
but.d Ikvir Ar i»«igt'llN pttn<* nuo Aitu

**.* l>ut no rvlii-f M*> csfitii K 4 Cri grini'tnnAhi laivą atii"
■ cr lia* l*ea dom* iiiiiiU'io* m*ihh ėx IIIU-IJ

in Lit Suppcirt of A \Ų h*tl»4*i«*. Ik llu norime

Vii i. Bielskis.

“DRAUGO“ PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI

Kad vietoje atrirakiuio p. J. 
Moxerio, dabar “Draugo“ 
agentu yra p. A VALANČIUS. 
1442 S0. 49th AVĖ, CICERO. 
TL!,. Kl; Ūki* Cii-erv ini^ytV 
nori gnuti “D.-aūgų 
pia pu jį.

uį.krri-

4

s
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I I Lietuviai Amerikoje.
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Eluabeth. M. Y. Čia per 17 
mon. gyveno kun. Daninna*. 
Dabar nesenini atsisveikino ir 
išvažiavo, kuip spėjama, Chi- 
eagon.

I

System

b

CICZBO, ILL.

(Joni, Multipb- (į|m> ..

i
I

l

v
f Bbca*l

linu

DR. A. A. ROTH,

CoinBox Viena Unija
Gvarantuota ik j dienų, iinuiant ketonas šaukimus
Pervirš šaukimai...............................................................4c viena*

A.U.M UU 
s luuuum >;<<

Rezidencijoms Kainom

9175 per mėnesį, inimaat 75 išeinančius šaukimu*
Kita 30 šaukimų per mėnesį.........................................4c vienas
Kita 50 šaukimų per mčuesį......................................... ,1c vienas
Visi kiti šaukimai purviršijanti 175 per mėnesį 2*/įc viena*.

Išniicruota Dviejų Žmonių Unija
92.73 per mėm-sj inimant 55 šaukimu*.
Viri kiti šaukimai perviršijant 55 per mėmeuį

L. Vyčių 14-ta kuopa turės 
savo gegužine birželiu 15 d., 
Bivcrside. 111. Jaunimas galės

; MC uip MMMl M Iki M-M.

JOD 8MBTANA
Akių Spedjalistas

1801 8. Aihland Av. Chicsco
Ksaaminue autailnamaa 4>a*i 

Kain|>aa 19-toa gatrra. 
A-/to* lubva Tiri J •laite, apnako*

Kamar a 14. H. 14, H ir lt 
T*ts>k>*.a | ha»u paraku 

Vaiar.dns auu t tai l Ar ylų Iki • 
vai vakare No4<l.oJ nuo 9 vai 
ryta ik: II valandai dioaa

Pfailsdelpbijos lietuviškieji 
bolševikai, turbut nujausihimi 
besiartinant bolševikizmui ga
lų, ar kų, neriasi iš kailio be- 

~ • agituodami prisidėti prie jų. 
^Jie, Belyginant pikta dvasia 

. w tūlame aprašyme, nori-daum 
£ suklaidinti žmones ir įvesti į 

, piktų, po*iwrtė ir kunigu, ir

ČŠM dorų žmonių negalėjo su- 
gmsdinti Ir įvesti į pikta. Taip 

« daru ir IMuludt lphijoą bul> Hi j 
TmAm laikas ai

tei. mgnžimmim
r imrižimui vyMų ir katalikiš

kos visuomenės. Kad* tuo bu
do jiem* ncimvvko nieko at- 
mukti, ėmėsi kitokių priemo
nių.

Gegužio 23 d. ant gatvių ir 
ųj p* įvairius kampus pasirodė 

plekatsi—atsišaukimas į vy- 
čius. kuriuose rašoma: “Drau- 
gal Vyčiai. Jus esate darbi 
niuksi Užtat jus ir urna tarpe 
savęs esame draugai, darbo ir 
vargo draugai. I’amislikit, gir
di, ir atsakykit kožnas sau: Ai 
vyčių kuojia yra darbini'ikiš 
k*!” ir U. Matote jie, bolšr- 
rikai, draugiškumu prirideo 

vilkai avies kailis iaivilkr 
atri MtklaidiMli kaUliki&o 
jaunuomenę. Bet toli gtafa iki 
to. Vyriai yra ganėtinai susi- 
pvutę: jie jau ne vaikai, pa- 
žiote draugus bolševikas ir ži
no kokį jie “rujų” reugia.

Vyčiai, katalikiška jamme 
■muė! Huriglsu^imi arčiau. 
BuIiįI drii I i vienų barį ir 
.rikime tuo kelikario* aiv

ai ir kuriuo ėjo musų tėvai, 
išaukkslami mus domi*. Bei 
ševikii “rojų*”—tai rvrura*. 
palaida* gyvenimas; bulšcvikui 
doroje yra nu|nmlę iki žemiau
sia laipaaiu. Lietuviški bolše- 
vfcai nėra kaa^dtaa, kaip tik 
pat* tamsiausia* elementas, 
kuri* eidama* Trockio pėdo 
mi* nori, kad ir kiti eitų.

Vystanti AakeU

Nei viena haiaUkiMta drau
gija neturėtų pamirkti Katali
kų Vienybė*. Juk Stoję kolo
nijoje turime ll-rų skyrių. 
Bukime visi veikėjai* ir padir
bėkime taip, kad nei jokia ka
talikiškoji draugija nepaliktų 
nc|»tojus j ii skyrių.

Yra būtina* reikalas visiem* 
tvirtai susiorganizuoti.

•
Nors visos katalikiško* drau

gija* ym^priihagee Mtarah- 

deki fonaaliBtumo, parodymo 
tipo, neabejotino užreiškinm. 
jo* per savo susirinkimus iš
mis reasšiarijas prieš M ari
mų aa pasiiadėjimu remti tik
tai tokį seimų, kurį šauks abi 
Tarybi per Ekzekutyvį Komi
tetų.

Naujos Telefono Kainos
humsufim į galę birželio IS 1919

I

| x 
f

>

Brikelio 15 d. Av. Antano 
dr-ja turi** savo piknikų Bcrg- 
man's daržo. Verta jų parem
ti, nes ji pradeda vi* bildaus 
atjausti tautos ir liažnyėio* 
reikalus. Pastaraisiais laikais 
parodė savo susipratimų. Ne
duoda įsiviešpatauti negeisti
niems gaivalam*. D to gilirne 
pasidžiaugti.

•
Kiekviena* atsimena pr*<ito 

metu pu*i*ckimų (mrapijo* 
piknike. Taip ir šįmet bus. Gal 
dar labiau* pasiseks, nes jug 
dabar m-karui ujama. luinai 
visas jaunimas sugrįžę*. Taip 
džiaugkimės. Su džiaugsmu 
galima ir uoliau* pamlarbuo- 
ti dėl (uirapijo* pikniko. Jis 
atsibus liepos 27 <1.. National 
darže. Tui nr ka* pasilil:.' tų 
dienų namieje? Juk tni |-.u* 
kaip ir |uirapijos Šventė?

S

Driko susilpnėjo kntnlikiš- 
ą kos S|>audos platinimo dar

bas f Juk kelios draugijos bu
vo pnsižadėjusios kalnus nu 
vrrsti tame darbe? Tokiame 
darbe negali būti Įsiilsio. nes 
jis kenksmingas. Subrunkiuie!

A. MASALSKIS
ADVOKATAI

O

Dnlnr, kuomet oras šiltas, 
užeikite Darbininkų Užcigon, 
1447 So. 50th Avė., o ten at
vėsite, ne* ji visuomenei pa
la niauja.

o
Sekmadienio, birželio 1 d., 

ryte, 12-to* gatvė* karais va
riuojant vienas lenkas pajuto 
savo kišcuiujc svetimų rankų. 
Vagiliu*, savo raukų spėję* iš- 
t raukti, pradėjo bėgti. 8avi- 
makos klienuos h vijo, .r 
pagavo. Vagilių suareštavo. 
Zhmmkm, pssiMisgokit£ n pini* 
gaiš. Praeitų vasarų daugeliui 
žmonių acteke pajusti vagi
lio nuiko* jų kišeniuje, ne
teko je vytie* ir užtai neteko 
gerokai pinigų. Aių vasarų bu-

"tomu* coart" ir dabar dai 
nai žaidžia. Tat pagirtina. Ga
lėtų ir kitokių |>adorų žaislų 
pu taisyti.

Bostoo, Ma*i. Gegužio 30 d. 
<’-ia atsibuvo 300 vaikų lietuvių 
■narfavilnas. Prasidėjo nuo Av. 
Petro bažnyčios. Ėjo gražiai 
sutvarkytomis eilėmis, nėšiui 
pirmoje vietoje kryžių, paskui 
vėliavėle* ir altorėlius, l’obaž- 
nytiiM-je svetainėje buvo už
kandžiai.

Nedėlioję, gegužio 25 d. Lie
tuvos Dukterų draugija po 
globa Avėtu'. Marijos turėjo 
vakarų su prakalbomis, daino
mis. Kalbėjo ponia Čižiuvienė, 
Pr. Gudas, Dr. Jakimavičius, 
0 kuli. Urbonavičius, atlaikęs 
išryto šv. Mišias nnt jų inten
cijos. |>asakė pritaikintų pa
mokslų.

Av. Jotui Kvan. BĮ. d r-ja pa
aukojo Tuutos Fondui 975JM).

Wo*oe*ter, Mos*. Tnip vadi- 
numoję miesto formoje yra 
apie 40 vyrų. Jų tarpe yra ir 
gerų tėvynainių. Kuomet bu
vo renkami fnirnšai jh> petici
ja. tai čia surinko apie loon 
|>arašų, \jmtingai Juozas Ga- 
leviėlUs Įuoidailaivo. Surinko 
apie 7oo |>arašų.

Detroit, Mich Čia buvo strei 
kų. Vieno* dirbtuvės <iarbimn- 
km, Inikyitanm-s vienybei 
sutarties, laimėjo, 
mi*. pradėjus (

Po priežiūra Postmaster General, kurio 
autoritetas nustato visas kainas ir pertik
rintas per Suvienytų Valstijų Viršiausiąjį 
Teismą, sekančios kainos yra nustatytos 
dėl miesto Chicago:

Bizniams Kainos:
Išmieruola Vieua Unija

44.00 į mėnesį, iuimaiil 80 šaukimų.
Kita 30 šaukimų per m>iK-*į......................................5c v
Kita 100 šaukimų |icr mi-ursį......................................4c v
Kita 100 šaukimų per mėnesį......................................3c v

Visi šaukimai perviršijant 300 |n-r mėnesį 2įįc viena*.
Badeiina liui ja kartu su Numieruola 42.00 per mėnesį.

Coin-Boz Dviejų Žmonių Unija
Gvarantuota lOr per di.tių iiiiiimnt 2 šaukimus |>er dietų}.
Pervirš šaukimai.......................................................... .  .4c vienas

Coin-BoX Keturių Žmonių Unija

Gvarantuota C,įe per dienų iumuinl l-J K) šaukimų, ,5c vienas 
Pervirs še ūkimai.................................................... .’... .4e vu-nas

Privatiškų Skyrių Patarnavimas:
Biznio ir Uczidenrijų

Viena šaka su šaukimai*. Micrtlojniil Vienos Unijos Kailių. 
Budeliui šaukimai Is- pranešimo įsi 42XM> |s-r mėnesį už vienų. 
Pervirš šaukimui, tokių |mrią Numeruota Viena Linija Kuinų. 
SaitchlKiardus, iiiiiuant oĮK-ratorko* pilnų setų.

Ik- dratų ...........................................41.30 per mėnesį, Įier vielų
Curd, Non Multipb- tv|iu................ Nuo 42.00 iki 43.00 |«-r mė

nesi už vietų, atsižvelgiant 
unt kiek jaek* yra vartoja
ma.

. 410.00 į mėnesį už vietų.
Multiple stacija ir trunk 
jucks |ierviršijaut vienų li
nijų, už stri|ių IU jnrk* ku 
rie vartojusi 15c j mėnesį, 

'alines stacijos aut to* ĮMičios vietos 5(le pi-r mėnesį už vietų. 
Prailgintos stacijos ant to* |*aėio* i irto* .Ik* per mėnesį uz vietų. 

Šitas naujas nustatymas kainu ini- 
ma visokiusšaukimus. Prenumera
toriai yra pranešami iš laiko apie 
naujas kainas kad žinotu kokis pa
tarnavimas bus ir kaip bus skait- 
liuojama už ji.

CHICAGO TELEPHONE C0MPANY
Cotniucrcial Dcnartincnt Offtcial 100

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
THvtvSAa MrK.nler UU

CVSU S MMUAS I4OM 
SU? tams W«m<vb UMtrr
Ksuum W. oauris

4

M.d-.ki. k>n*>s»> Ir I*
V**t4>* u MuterM.

34Us M MkUškite ir >p^IS3sm> ‘---MM*- 
lua» |*mr«Mj>l*t« Jua A*»v*M I tnMBoą 
Uitą*

turtine Miriiitualua ir
• US įsirpini** dcsirntar Ir aiurlrn* 
skyrių., kur •ulrsAsattu* prakiši*
k* | tyrimą, kuomet jųa aiokjra9U« 
!J*ktr<-a % ai itiaLsm** ausų ar«>
ItmuA* »k>rite«m*.

J-.» ••ate ufkvH* tini *.|slaakyt| Ir 
I- <matyli nna»Ų mokykla laiku — 
•i>«ni ir t .kai >n tt šauti npccysliA. 
kai 1-irM katilų.

1'tUtrMsa dsr«ttius |*a*al Juaą mlte- 
rą —* irilr ataiha a»lm 4jr4AP'.
k Msatlą ktty<v« *

l» wl<.k|%<. MIUKlL
J. I ka»4M*ka r<*UsU«Ua

i I IU M lautalla m.
t l>0 N r* tir rat*t. L»'D|*a> Laka 
imti.< < Ubo*
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Ar tu važiuosi
Į CHICAGOJE.

Mr.

ir aprigy-

Pirmatoto, birželi* • <L 
Prima*. Feliciona*.

Antradieni*. birželi*. 10 d., 
tr. Margarita.

GUDRIAI SUIMTA DU 
PLĖŠIKU.

8u jiedviem paimta ir dvi 
moterį.

Detektivu seržantu 
bluuie ir McSaiggeu, a|»ilai- 
ausiu kaipo džentelmanu. ieš- 
kaačiu pažintie* su moterimi*, 
aną diena inėįo j npnrtamen 
tinius kamtariu* |*> num. 343 
Bride* are.

Tenai jiedu išbuvo apie po
rų valandų. hesišnekučiuo- 
damu su dviem “jmnailėm“. 
Kuomet nnt galo ji<*lu stigry'- 
žo savo biuran. su savimi par- 
si volė m- tik t tai vi imiteri. bet 
tiar ir <lu vyra.

Detektivu biuro viršininku* 
Mooney tvirtina, jog suimta du 
svarbiu plėšiku.

Tiedu yra:
Jame* Karrrll,- 4.1 metų, 

žinoma* rytinėse vnlstijoM- 
kaipo “Big Jim“. Ji* sakosi 
esą* Janu-' S. Ilols-rt*.

lamaišyta* didriim** plėši-

Jis, kiek linam a. yra jmai 
lytas plėšikiškuose dariam*- 
mieste New Yorke gegužės 27, 
191 & Tuomet keli plėšikai te

būva užpuolę Meiville 
Companj pasiuntinį ir 

tuo atimt* 81K.4G3.
Paskui jis buvo suareštuo

ta* Chicagoje ir iatariama* 
apiplėšime U'illiam Cuarvy «a- 

-diua 381 K. 33 gat. Buvo ati- 

pa IKIJKIt paranka. Paskui 
pražuvę*.

Kita* suareštuota* yrn 
Krank (i. Kili*. Iki melų, ii- 
nomss kai|tu Thamas Sullivnn 
alias Mnher. Jis rviknlnujn- 
mm aaierie Kverett. M***., 
kur su kitais apipb'vęs <b«e- 
ral KJeetric Co. manadžerį. 
Krank IL Krunu. Aitą laivo 
užfiuole ten m-t <i plėšikai, |m- 
ėmę $13,(111(1 ir <far pašovę. 
Broan pasveikęs.

Moteri yra: Neilie Hnty, .10 
metų. Aitą sakosi esanti Kar- 
rell'o patu Ir llaiel M'elelt. 2*' 
metų. 3133 Indiana avė.

Manam*. jie btu prisidėję prie 
apiplėšimo bankų.

Mooney tvirtina, knd šitas 
areštavimas gal dalmr išaiš-' 
kins knikurių tankų api]>lėši 
mus. IJgšiol pli'-šikni nebuvo 
suntmlumi šitų tankų apiplė
šime:

Sumniit Statė llank. 
paimta apie ąjo.tsst.

Dressi-I Cimtmereinl 
ving* Ifank — f|(i,(MNi.

Dolton Nationnl llnnk 
930JIOO.

Inter*tnle Nnlionnl 
llegeui.eh’e 2.*»<l.

Pirm kelių dienų Nevv
jtolieijn prnm-šė Cbieago* de 
lektivų biurui, kml tm» fmuk 
ščiu* nr tik tiebu- galima -t: 
rasti aplink 
Side'je.

Per keliu, 
imminėtu de 
Ir imgnliau- 

tui arti 
gal.

Prnei 
t iv u bu

I*

A.

kur

K CHfCABOS UETUflĮI 
KOLONIJŲ.

praėju*
Itavid 

Monroo
Joliti 

gilt., ne
gana reikalingu prie.

m toww or lak*.
Kimi Manto prailfcda.

Musų kolonijos lietuviam* 
reikia tik džiatigties ir naudo- 
tie* i>roga, nes šiandie jau 
prasitledn taip brangų* ir nau
dingi kursai. Kursus lankan
tieji galės gerokai np*išvi<sti 
ir pažinti daug dalykų, kurie 
šimelio dub liai reikalingi ži
nojimui. Me* net arė jame pra
gos išeiti nugštesm-s mokyk
las. kuriose Imlumo galėję jgy. 
ti daugiau apšvietoa ir arėta* 
susipažinę su įvairiais tikčji- 
miniai*, ekonominiai* ir poli- 
tipini* klausimais. Tat gerbia 
mieji ton noflakiiėiai, sulirus-

Vainikų dienoje 
gatvėmis jiatislavimui 
Sullivnn, 1711 We.«t 
galo įsimanė, kml 
Suynk, 2SSi. Ihilsteil 
išreiškę
Innkuum šalie* vėliavai.

Tml tmijnu* ji* užpuolė 
Svvynką ir ėmė daužyti.

Praeitą |H-nktndicnį teisme 
teeinu Sullivan už tą savo “di
dį |tarijo(išk«uuą" lutėj* už
simokėti $13 fmtaisks. ir teis
mo lėšas.

Comns-rce A. Savin:-- bau 
ko. prvxidcnlns kuri* už|mo- 
limą matė, teisme Įiaaiškinn, kime, sukruskime šiandie prie 
knd Sultivano užiHtolima- 
|«rieš žmogų m-tavo nieku pa
matuotas.

atgalios į

Savo Tėvynė?
(inMt* XmcriU' 9ri ųtma

M kaip >4mi ■'■9Wi
•mMato* Mrt T«wttoM 
um- rr«^iN««U wtof !■ ai

*• «•«" *r« BT4

M«,MM9 
ų*vw ImMUM mm uliilit. PVMrtoM 
Mat L Ur«a«B ■MMtlilMi. RmmM

ir m-LKi MhrfeUmaJ, k»ų| Im9«w

Indiana SlamlanI Oil Co. 
pnski IU'-. jog koni|mnijn nu*- 
premk- MI savo darbininkais 
«lalytta> ne lik |«-lno dalimi. 
U-l <lar darbininkam* duoti 
taisą koni|mnijos reikalais, 
kurie yra surišti mi darbinin
kų uždarbiais ir pragyvenimo 
sąlygomis.

Vadinasi, kompanija apsi
ima veikti U-ndrai su darbi
ninkais.

GAISUNTNKAM8 ATOSTO 
GOS.

Miesto tarybos mokyklų, 
gaisrų ir eivilė* tarnybos rei- 
kalų kumiteta* vakar tarytai 
n-knmi miava pnriilyą. ad 
kiekvienam rata4o gaisrinin
kui per metu* duoti 15 dienų 
apmokamų atostogų.

Tnm tikslui yra reikalinga 
apie Hnjllll dol. lėšų, knd vir
toje |uib'i*tų atootogumui vy
rų nusamdyti kitus.

Iš Springti,-blo |mn-inn ži
nių. jog šiandie b-gislaturoje 
bu* Imlsuojaioa iiž. taksų |m- 
didinimą Clticaguje.

Kn (

<»t k »

_ ..... ... sU-
-,-diumi- Nortl

gyv e 
< ’larl

Vo

ti

lo

•! I

aliutu 
N, lik Ull 

EH

tart<-odi-rio |ml.vrė, kitų Kili* 
gyvena.

Nuėjo j apartamentu*.

Detektivu jam nieko nedarė 
Miliūne. Tik išėjo laukan ir 
nuėjo j a|mrt:iuivntiniiia knm- 
tarius. sulig tartemb'rio nu
rodymo.

Tenai tarjoluryj jusiu suti
ko dvi moti-ri. Po kelių lipš
nių argumentų ir nuindngau- 
apsiejimo detektivu buvo įb-i- 
tu vidun.

Praėjus |M*iai valaudų tut
ino |mrėjo Kilis. Ih-lektivu 
t no jaus jį iMirbloške, jutslnlė 
jį šalę moterių ir įsakė nei ne- 
p:i-ikrutinti.

luittkč- pareinant namo dar 
kilo lunil.šėio. Ih-I nesulaukta.

Ttioiti, t viena* defeklivn* *u 
revolveriu rankoje saugojo 
Kilis ir abidvi nuderi, gi ki 
In. detektivn* i 
| Milicijos vežimą.

Pa-ltirh-i*. eidama* trvpui- 
.'••myn. susidūrė mi imreinan 
eiti kilu plėšiku, 

i laukta.
Tuojau* jį ari' 
tikė vežimų. V 
ntytn di-tekfiv^ 
Taip lui veik 
:il
i x uju
Kml

i

lr

mokslo - -šviesos. Kursuose pa
mokas duos gerk prof. knn. 
Pr. Tlurys, ••Draugo” mlak- 
torius.

Šiandie. t. y. pnurdėlio vn- 
knrr, 7:30 vai. Av. Kryžiau* 
I ui ra pi jos svetainėje prasidės 
pirmoji lekcija. Antroji iš ei
lė* Ims prtnyriojr, birželio 13 
d. ir taip Irsis du karto Savai
tėje.

Visi atsilankiusieji g»ns prr- 
b-kcijų programų iš kurio kiek 
vienas pamatys, kokis- dalykai 
Ims karts mm karto klausyto
jams aiškinami.

Nedėlioję, birželio 1 d, Av. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
Av. Agnio* moterių ir mergai
čių draugija laikė susirinkimų. 
Apavnrsėius draugijos reika
lus, ant pabaigos, kuone viso* 
narės mdrria, reikalaudamoa 
atsimesti nuo laisvamanių 
rengiamo arimo, kario* pir
miau. |wr nesusipratimų, buvo 
pristojusios. Seimo šalininkės, 
kurių buvo lik kelios, ėmė rik
li. šaukti, kad tik musų drau
gija pristotų prie ehieagierių 
litaralų seimo. Pirmininkė, 
p-nia lleržinriūcm'-, kult yra 
karšta to seimu pritarėja, nc- 
’-ido nei kalbėti, nepaisydama, 
! nd narės reikalavo. Ji grei- 
t:.': ėmė šaukti prie maldos ir 
uždaryti susirinkimų. Narė* 
teriau šaukė, kad nereikia pri- 
siib'-ti prie laisvamanių seimo 
ir tiek. Ant galo pasakė, kad 
jeigu delegatės eis Seiman, lai 
eina. Itel iš kasos seimo išlai
dų nemokėsime. Kns nori te
gul seiniauja iš savo kišenė*.

M. P.

U BRIDO SPORTO.

Antrailieiiyj, gegužio 2H <L, 
Av. Jurgiu imrapijoj buvo su- 
šauktas imtu pijo* rėmėjų su- 
sirinkinms. Susirinkime buvo' 
gražiai tartasi apie parapijos 
reikalus. Tik unt gulo viena* 
luinas pradėjo kisti ih-ntistų 
rengiamų seimų. Ib-t gvrb. kle
bonas, kun. M. Kruša*, kaip 
visados, taip ir šį kartą davė Į 
gružų imsti'la jimą. I'nsakė, į 
kad mc* šiandie susiriukoittc i 
ne seimu dalykus svarstyti, 
tik parapijos reikalus. Vėlinti 
tn* pat* |Mmaiti* buvo |mkvic- 

išėjo pašaukti'-ta* išreikšti savo mintis iri 
buvo užklausta*, nr žino kokiu , 

- tikslu tas seimas yrn rengia- 
t jtnns. Ponaiti* |in«i*akė negalį* | 
i išaiškinti. Cin ir pasirodė, kaip 

laisvamaniai pasikinkę 
Inkų žmonių, su jais 
tikėja.

Labdariai

gcĮuirte. Av. Jurgio pa 
i. gyvuojančiai I„-ilsinttų 

>tni kuopai 
lene įmauk

I* 
pri

mu«ų 
j keletą
aria ir

llrii 
npi jo

in I*. Jurgai 
K41.00 vertėt

—ji

A.... rikn tini užtektinai vietos tavo idealams ir pri
ima nuoširdžiai tavo idėja*; tavo vaikai čionai* turi 
ateitį sulMniavnjanl Ameriką. Viso* viltjs ir užmo
kesčiai yra Naujam Pasaulyj.

At-imink tas ilgas dienas ir naktis nepasitikėjimo 
ir neramybes ant laivo! Kaip tn ilgėjai namų kuriuos 
palikai.

Paskui tn dieną kuomet laivas šienais atplaukė—ir 
pirmą syk kuomet tavo aky- užmatė didžiąją stovylą, 
kuri stovi prieplaukoj Naujojo l*asaulio—Stovyla 
Laisvės;

Tau jauteisi, kad ji pirmutinė pasveikino su savo 
<l»d<-lin žibintuvu rankoje—ta* žibintuvas yra tai už- 
tikrintojas širdingo pasveikinimo, yru tai prižada- ir 
vxl*- kiekvienam atvažiavusiam.

Tu atvažiavai čionai*. Tu gavai darbų.
Trom|n laiu praturtėjai ir palikai linksma*. Tu ma

tei, knd šis I ui i*vės kraštn* užlaikė sava prižadą.
Tu turėjai progą Imti lygu* kitam. Mokslas tnu 

čionai* Imvo dykai ir tu siuntei savo vaikučiu* j mo
kykla*. o pats vakarai* išmokai Angliškos kaltas ir 
kukio amato.

Tu pradėjai mąstyti apie pirkimą 
rytamą Amerike.

Paskui karė prasidėjo!
Ir pirmą dalyką tu išgirdai, kad Amerika šankia 

tave*, kml paib'-lum jai išlošti karę dėl Laisvė* viso 
pasaulio netik Amerikos!

Tu tavai tikras vyras ir atsakei į tą šauksmą kaipo 
vyra* turi.

Tu pmh'-j*i statyti laivu*.
Tu prisidėjai prie išdidumo amunicijos.
Tu pirkai Laisvė* Paskola*.
Tu prisidėjai prie šio* savo priimto* šalie* kiek 

lpdė>L
O dabar irta lava priimtoji šalia vari tarpi kaipo —rriti 

no. tikro pilnoj to bsliio pmamij sari, kad poriaaudotum 
Inu darbo prie kurio ta pata priridėjai. Amerika yra perga
lėtoja au Alijantaia liktai būti ilsu* |*aarkmin*e«ė daugiau 
negu pinotai.

Halsai statinio—kuris tavo nutilta per karę, jau padidėjo 
-nauji namai, pagyvraiaad. biznio namai. Tas reiškia tau 
darių—darbą—jartią įlaugia* namą pigemėa raudai ir dau
giau fabrikų karinau mtai gauti darių.

Aau-riks tari maitinti visą pasaalj. Ta* tvisku uujo įtar
ta ypačiai norintiems ant akių gyventi.

Tavo tėvynė rrikalsnja. kad tu paailiktum Amerike. kad A -J-f .. .
prmidMani prie jo* atlnidavujimo ir pmianliaui jai auiaic. ^LmCnKCl CLQL TTlCinOS 
Ku Anu-rikio materijulu. ji tiktai rikiai tapti atgailų*, kaip *
ji pirmiau tavo.

Darbdaviai viaar gersi supranta, kaip darbininkai šiandie ata 
vi -riaar jiema triaėa v ra pripažintiai ir atlyginamai už darbą-

Taa triaki* geresni įtartai, gervania gyvenimas ir diitauu-s
alga*.
Hmė m-|uipra«t*i įlaug "drųana“ kaip amerikiniai sako—jums
lipt- i*ti ju«ij mimus ir pradėti naują gy vrnimą avi-tiluoj šaly j.

Halio r ktmiiM-t tu i-«> rūmais jau pradėję*—pradėję* riti
prie pasiarkimo-kiškI nelikti ėiimaia!

Amerika nori piltaiu ai: drąsa.
I’aumkik sau šiandie—

Aš gy lenu grrami' krašte. Halis kurt muarai ne dėl užgrobi
me žemių, lai už laisvę pasaulio.—Ai liksiu čionai*, taaiu 
iiir-i rikonas. apairėdysia amerikoniškai, kalla-aiu amerikoniš
kai ir taūii tikra* amrrilumaa!“

Kcapieiri aavo įtariai ir važimA į Europą be apaiavaraty mo 
ir tikro žinojimo, kaip dalykai stovi, kadangi čionai* esi rei- 
kalingemiis.

1‘asit Igk gerai ir ti-i-ingai Neišvažiuok neapsimąatęa.
I* irtu ui u aužimik vislia faktus.
I'imš išvažiuojant |Misikiilla'k *u savo darbdaviu a risi laik- 

r iitįninku. Jie tau rj mulu noru patars ir atsakys j visu* 
ktatriama.

laikrodėlį. Kis laikrodėlis bus 
išleistas aut serijų. Vardu naš
laičių. l-abdarių .V t n kuopa ta
ria aukotojai širdingų ačiū. 
Auka 1 uvo suteikta per getb. 
knn. .1. Svirską.
(leistina butų, knd ir dauginus 
tokių geraširdžių atsirastų. 
Tokiomis tik aukomis mes pa- 
tiesime pamatų nnšlničių na
mui.

Dar kartų tariame aėin.

Sekmadieny j, birželio 1 d., s. 
m., l 
Ll-.l, •» UITI 
būvu
Prie

I M. K nišas, laikė iškilmingus 
mišias, kun Zaikauskas ir sve
timtauti* asistavo. Kutu 
K tušas pasakė tam pritaikin
tų pamokslą. Ant galo daug 
jaunų širdžių susivienijo su V. 
Dievu. V.

I

A v. Jurgio mokyklos tuo- 
ų. vaikučių ir mergaičių 
i pirmoji Av. Komunija. 

■ tos iškilmė* buvo prtri-n- 
dideli* būrys mergaičių ir 
iniėin (;< rh kb-botin*. kun.LL

INTER-RACIAL C0UNC1L
120 Broadvay 

New York City

Toliau užsiminta npie ftv. 
Antano dienų ir rinkliavą. 
(Jetk klelsnuis dargi jmsižn- 
dėjo ir lėšas |iadengti, kokios 
paaidarya.

Komisija Kapinių Dienos iš 
davė ra|>ortą sekančiai: l’-ni 
Mažeika sn fvamtlevičiu auto
mobiliais nuvežė veltui. Atiku 
kapinėse surinkta 78 dol. <'•■! c. 

ninktkės: p b D. Ihmk'lait. 
surinko 17 dol. I!te.. O Taniu 
saite—12 dol. Ge.. M. Stogiu- 
iė—11 dol. 23r.. A. (leležaitč 
13 doL 3flc.. J. Pucinaitė—fi 
dol. Ule., C. Kiskimiutė—G «|„|, 

3 <loL Me. ir 
dol. 4<še. Vi-

Visom* rinkėjoms, už. uolų 
pasidarbavimų, išreikšta ačiū.

Susirinkimų uždarė pirmi
ninkas, A. Cibulskis. Mnlilų 
atkalliėjo kun. klelmnas.

A. Cibulskis.

18 WEST SIDES.
Birželio 1 d. vietinė IgtlsL 

Sąjungos kuoĮia laikė pnstnc 
tinį susirinkimų. Visųpirtna 
sekė rnjsirtni. Delegatas į 
IjiInL Kųj. Centro pranešė, 
kad \\'r«t Sides Igib. Si,j. kuo
pa yra paskiria surinkti aukų 
3jlM*> dol. Kaip surinkti minė
tąją aukų smilų daug gražių l’>c„ II. Juraitė- 
ir naudingų patarimų suteikė 
gerk kleboną*, kun. Kudirka.

Iš NORTH SIDES EXTRA

A. Mnrotmitė- 
»o TU doL tek

Lab Sąjungos 6 kuopa citra 
nuirinkimą kaukia šiandie, 
t. y. 9 d. birželio Šv. Mykolo 
parapijos svetainėn reikale 
Tag day.

Viso* moterys ir mergaitės, 
taip pat ir vyrai, šv Mykolo 
parapijos užjausiantieji nai - 
laižius yra kviečiame atsilan 
kyti šin su* trinkime n.

Valdyba.
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