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Rumunai Apleidžia
Budapeštą
RUMUNAI APLEISIĄ BU
DAPEŠTĄ.

TALKININKAI SUSIMYLI
BULGARIJAI.

Rumunijos ministeris užgina
Duosią jai išėjimą į Tarpžemes
įvairias žinias.
jūres.
Amsterdam, rugp. 15. —Iš
Paryžius, rugp. 15. —Anot
Viennos depešuojama, jog ru
munai gaminasi apleisti Un- laikraščio Echo de Paris, vy
garijos sostinę Budapeštą. To riausioji talkininkų taryba ga
reikalavę talkininku atstovai mina Bulgarijai duoti išėjimą
taikos konferencijoje.
į Tarpžemes jūres per kokį
nors uostą. 0
Paryžius, rugp. 15. —Rumu
Talkininkų noras, kad Bul
nijos pasiuntinys Prancūzijo garija į tas jūres turėtų išė
je, Victor Antonesco, praneša
jimą tokį, kaip lenkai gavo į
per vietos laikraštį Temps:
Baltijos jūres.
"Bucliaresto valdžia neturi
reikalo simpatizuoti su ercgeicogu Juozapu personaliai, ar ANGLIJA NUSTATYS PRE
KĖMS KAINAS.
ba reakcijinei valdžiai, kokir.
jis reprezentuoja. Rumunija
Londonas, rugp. 15. —Ang
tikrai neparemia tokios Bu lijoje profiterininkai buvo ne
dapešte valdžios, kokia talki suvaldomi. Dabar parlamentas
ninkams netinkama ir jų ne pravedė įstatymą, sulig kurio
pripažįstama.
prekybos taryba visoms pre
" Rumunu armijos daroma kėms nustatys kainas. Tas pa
rekvizicija neturi neį panašu lyti maistą ir viską.
Bus nustatomos kainos abelmo į tą, kokią kituomet at
liko angarai Rumunijoje. Ru nam pardavime ir kiek imti
munų atstovai Budapešte ga- krautuvininkams. v
Profiterininkams pasibaigė
vo aštrius parėdymus, kad vi
sokia rekvizicija sutiktų su gražios dienos.
talkininkų pažiūromis. Be tal
San Francisco, Cal., rugp.
kininkų * leidimo
Rumunija
ir>. — Vietos japonų laikraštis
nieko neveikia.
44
Laimingoji rumunų inter gavęs žinią, kad Japonija nuvencijos pasekmė buvo ta, kad skyrusį naują ambasadorių į
su talkininkų leidimu rumu Suv. Valstijas vietoje buvu
siojo vice-grafo Ishii. Nauju
nai užėmė Budapeštą ir su
ambasadorių esąs užsienių rei
varžė ten bolševikų propagan
kalų ministerio padėjėjas K.
dą. Tad šiandie rumunai ten
Shidebera.
bendrai su talkininkais turi
progos pastatyti pastovią ir
kus ir pasišventusius čia pa
stiprią valdžią, kad su ana
minėtiems tikslams. Sąryšio
butų galima padaryti taiką.
ypač Rumunijos su Prancūzi
k,
Esu įsitikinęs, kad talki ja labai stiprus, kad jį bile ko
ninkų atstovai tenai atras mū kios kalbos ar kas nors galėtų
sų atstovus visuomet draugi?10- sukoneveikti.
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LAIŠKU SIUNTIMAS I
LIETUVA

m

reikalas yra rišamas atskiriai
nuo laiškų.
Parcel Post, siuntimas tavoro į Lietuvą, dar taipgi nėra
galimas, bet neužilgio tikimės
ir šią šaką susinėsimo atida
ryti. Viskas priguli nuo to,
kaip greit gausim įgaliojimą
nuo Lietuvos valdžios laikyti,
tam tikslui, konvenciją su Amerikos paštą. Sutartys, maž
daug, yra sekančios: sunkiausi
leidž»amia atskirti pakai bus
ne daugiaft, kaip 10 kilograT.r. i
(22 svarai), mokestis 12 centų
už svarą. Pakai neturi but il
gesni kaip 3 pėdos ir 6 coliai,
ir t. t. Pakai bus stačiai siun
čiami į vieną iš Lietuvos uos
tų.

Galutinos sutartys paštinio
susinėsimo tarp Amerikos ir
Lietuvos užbaigtos rugpjūčio
2 ir 4, 1919.
Oficijalis paliepimas pri
iminėti įvairius pirmos, ant
ros ir trečios klesos siuntinius
j Lietuvą išleistas rugpj. £•,
1919.
Pagal sutartfc laiškai, ant
kurių rasis žodis " L i t h n a n i a " ,
bus siųsti per Hamburgą. Vo
kietijoj, uždarytuose maišuose
stačiai į Kauną. Tuo tarpu
siuntimas per Hamburgą yra
tiktai vienatinis atidarąs ke
Tuo tarpu, iki Lietuva neį s
lias. Laiškai nebus Vokietijoj tojo į "Universal Postai Un
išimami iš maišij.
ion ", jos pašto Ženkleliai
Siųsti į Lietuvą dabar ga (markės) bus vistiek priimami
lima visokius laiškus, atviru per Suv. Valst. paštą. 40
tes, laikraščius, spaudinius, pa skatikų rokuosįs pilna užmo
vyzdžius tavorų ir įvairias ko- kestis už pirmą unciją laiško.
mercijinės poperas, taip pa
Atidarius
susinėsimą
su
prastu, kaip ir užregistruotu Lietuva, mums pranešė pašto
būdu, pagal "Postai U n i o n " departamentas, kad pirmą die
mokestį ir išlygas.
ną vien tiktai New Yorke bu
Pinigus siųsti j Lietuvą per vo priimta 30,000 laiškų, adre
Vinikas.
paštą tuo tarpu negalima. Šis suotų į Lietuvą.

PREZIDENCIJALĖ KAM
PANIJA PRANCUZI"'
JOJE.
Ateinančių metų pradžioje
bus renkamas prezidentas.
Paryžius, rugp. 15. — Pran
cūzijoje pradėta prezidencijalė kampanija. Dabartinio pre
zidento
Poincare septyneri
prezidentavimo metai baigsis
vasario 17, 1920 m. Gi naujo
prezidento rinkimai turi įvykti
ateinantį sausį.
Prancūzijos prezidentą ren
ka parlamentas. Senato ir že
mesniojo buto atstovai padaro
bendrą sesiją ir išrenka prezi
dentą. Kandidatas turi gauti
absoliute balsų didžiumą.
Ateinantį rudenį įvyks rin
kimai atstovų parlamentam
Tuomet kampanija bus varo
ma visu smarkumu. Nes kan
didatai į prezidentus darbuo
sis kuodaugiausia šalininkų
gauti parlamentam
Po susirinkimo naujo parla
mento, suprantama, kampani
ja dar smarkiau bus atnaujin
ta.
Poincare nori but senatorius.
Prezidentas Poincare, pabai
gęs savo tarnybą nemano pasi
traukti iš politikos sūkurio,
kaip tai buvo padarę kuone vi
si pirmiau buvusieji preziden
tai. Jis mano patekti senatan,
gi iš* ten dasigauti į minlstenus.
Abelnai manoma, jog da
bartinis premjeras Clemenceau
ar tik nenorės pakliūti į pre
zidentus. Bet jis kol-kas savo
nuomonės tuo žvilgsniu dar
neišreiškė.
Taippat
nuomoniaujama,
kad į prezidentus greičiausia
galėsiąs patekti Paul Deschanel,
dabartinis
parlamento
pirmininkas.
Tarp kitų kandidatais į
busimojo prezidento vielą pa
minimi T. Ribot ir L. Bourgeois. Pastarasis, sakoma, jau
seniau butų buvęs prezidentu,
jei jis tos garbės butų norė
jęs.
Senatorius de Selves jau
pats kai-kada prie progos pri
simena senatui apie savo kan
didatūrą. Bet kol-kas į tai ne
atkreipiama doma.
Yra ir daugiau kandidatų.
1913 metais prezidento rinkimij metu du kandidatu mė
gino užeiti už akių kandidatui
Poincare. Bet pastarasis lai
mėjo.
Tiedu yra: A. Dubost, sena
to pirmininkas, ir Julės Pams,
vidujinių reikalų ministeris.
NUBAUSTAS PROFITERL
NINKAS.
Washington, rugp. 15. —Generalis prokuroras Palmer,
apkalbėdamas maisto brangu
mo klausimą, pranešė, kad
Binghamtone, N. Y., vienas
profiterininkas - krautuvinin
kas teismo nubaustas $500 pa
bauda už pardavinėjimą žmo
nėms cukraus po 15 centų sva
rui.
Prokuroras ^pažymėjo, kad
tokia bausmė —- tai išganin
giausias daiktas žmonėms, ka
trie nori pralobti svetimuoju
prakaitu.

SKANTUNG BUS SUGRĄ
ŽINTAS KINIJAI.
Taip tvirtina Japonijos
premjeras.
Tokyo, rugp. 16\—Japonijos
mhiisterių pirmininkas, Takashi Hara, paskelbė, kad Sliantungo provinciją su KiaoChau japonai būtinai sugrą
žinsią Kinijai. Tik sugrąžini
mo laiko jis negalįs pasakyti.
Nes tas paeis nuo aplinkybių.
FARMERIAI PAPIETAVO
UŽ $11.
Paskui pasakė, kad iš to farmeriams tenka tik 82c.
Washington, rugp. UI —
Penki larmeriai čia užėjo pir
mosios rūšies restoranam Pa
valgė pietus ir užmokėjo $11.
Paskui jie aplankė prezi
dentą ir jam pranešė, kad iš
įų 11 dol. farmeriams uždar
bio tenka tik 82c.
Reiškia, visas tas maistas,
kokį jie pietumis suvalgė,
perkant pas larmerį atsieitų
tik 82c.
Tai kas daroma su maistu,
kol tas pasiekia suvartotoją.
Ve kodėl siaučia brangeny
bė.

REIKALAVO MILIJONO,
GAVO 6 CENTUS.
Visgi bylą laimėjo.
Mount Clemens, Mich., rugp.
16.—Didelis Cliicagos dienrašstis Tribūne karės metu savo
editorijaliam straipsnyj pava
dino anarchistu žinomą Det
roito milijonierių automobi
liu išdirbėją Fordą.
Pastarasis laikraštį patrau
kė tiesom Pareikalavo milijo
no dol. atlyginimo už šmeiži
mą.
Tuo tikslu byla tęsėsi apie
tris mėnesius. Laikraštis mo
raliu žvilgsniu atrastas kal
tas. Teismas nuteisė laikraštį,
kad šis milijonieriui Fordui
atlygintų Gc.
Pasakojama, kad ta byla at
siėjusi apie milijoną dolierių.
CARRANZA PRAŠALINA
SVETIMŠALIUS IŠ
MEKSIKOS.
Paduodama priežastis —
blogas pasielgimas.

Federale Valdžia
Paeme 1,930 Kubilų
Sviesto Chicagoje
PRADEDAMA KOVA PRIEŠ 1
MAISTO KROVĖJUS.

DELKO VISKAS TAIP
BRANGU?

Veikiai bus areštuoti profite- 50c. persaslyvių parduota už
rininkai.
$3.50.
S. Valstijų vyriausybės agentai vakar pagrobė 1,930 ku
bilų sviesto Chicagoje.
Iš to 1,280 kubilų paimta
Chicago Cold Storage sande
liuose ir 650 — Chicago, Bur
lington & Quincy geležinkelio
yarduose.
Paimtas sviestas apkainuojamas $50,000.
Tai tik pradžia. Ir kitokie
maisto produktai bus užgrie
biami. Nes daugelis kompani
jų maistą, sukrauna ir laiko
spekuliacijos tikslais, kad pas
kui gerai pasipelnyti.
Iš Washingtono laukiama
įsakymo areštuoti pačius profiterininkus.

Cedar Rapids. Iowa, rugp.
15. — Mrs. Earl Fry iš miestelio West Louis pirko h,selini
gurbą persaslyvių už $3.50.
Ant gurbo dugno rado raštelį
nuo moteries Texase. Raštelyj
pasakyta, kad tos persaslyvės
parduota už 50 centų pirklii;
agentams. Ir paprašyta apie
tą kainą pranešti s u vartoto
jams.
Taigi gurbas persaslyvių kol
iš Texaso į Cedar Rapids at
vežta, pabrango trimis dolieriais.
Taip tai plėšiami žmonėm. Ir
todėl gana aišku, kodėl šian
die siaučia tokia brangenybė.

EI Paso, Tex., rugp. 15. —
Anot ispanų laikraščio EI Dia
Espanol,
leidžiamo
mieste
Mexico City, Carranžos val
džia iš Meksikos prašalino 21
svetimšalį — amerikonus", is
.
.
;
.
.
,
Ui
panus, kubanus ir kelis Ar
S. V. DAUG NUKENTĖJO geležinkelių vagonų pavogta
UŽDARĖ KALĖJIMAN UŽ gentinos piliečius.
NUO VAGIŲ.
ir preftių vertės $70,000,000.
Ofieijaliai
pranešta*- latįt
GREITĄ VAŽIAVIMĄ.
jie prašalinami už savo blogą
Washington, rugp. 15. —
Iš tos sumos 15 milijonų
pasielgimą.
Motina negalinti suvaldyti suNuo to laiko, kuomet šalies
nuostolių apturėta tik New •
• naus.
PIRKITE KARĖS TAUPY- vyriausybė pradėjo kontro
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). liuoti geležinkelius, ligšiol ,ir Yorke su apylinkėmis.
New York, rugp. 15. ^ T u r 
tingas skarų pirklys Sidney
kietijoj likimas. Talkininkai j šios teritorijos nesusieina su
Hess b'-snio reikalais iškelia
tuojaus armisticijos pradžioje!Vokietija.
vęs Europon. Namie palikusi
nutarė uždrausti
Vokietijai
jo žmona ir 18 metų sunūs.
paliuosuoti rusų karės nei ai s- Tad ką-gi šiandie Vokietija
Motina aną dieną teisme
daro?
vius, kurių yra apie 300,000.
paaiškino, jog jinai negalinti
Nors tai labai nežmoniškas
Visus nelaisvius paveda ru
suvaldyti safo sūnaus. Girdi,
NEMIELAI JIE SUTINKA tas talkininkų nusprendimas, sų generolams, katrie kariau
toks nenuorama ir neklausėlis.
bet kitokio išėjimo nebuvo. ja prieš bolševikus. Tų gene
TĄ PARĖDYMĄ.
Motina taip sakė teisme,
Nes paliuosuotus rusus nelais rolų atstovai jau senai dar
kuomet sūnelis buvo jau antru
Juk tai žmonės tiek metų var vais rusų bolševikai tuojaus bavosi Berlyne. Ir šiandie tie
kart suareštuotas už pergreiią
būriais butų sugaudę ir butų nelaisviai jau mobilizuojami,
gę ir išbadėję.
važiavimą automobiliu ir papristatę juos kariauti už pra lavinami ir garlaiviais siunčia
statatytas prieš rūstų teisėją.
Berlynas, rugp. 15. — Ne gaištingą savo bolševikizmą. mi į Juodąsias jūres, iš ten
Areštavęs jį poliemonas pa lengva talkininkams nustatyti
Per praeitus devynis mene. į pietinę Rusiją. Tenai bus jie
liudijo, kad vaikas važiavęs pastovią politiką Rusijos rei sius talkininkai tuos rusų prijungti prie armijos, kuri
40 mylių valandoje Broad- kaluose. • Per devynis mėne nelaisvius Vokietijoje laikė kariauja prieš bolševikus.
vvay gatve, kur yra didžiau sius, nuo pravedimo armisti- savo priežiūroje, juos paval
Vadinasi, tie žmonės dar ne
sias žmonių judėjimas.
cijos vakarų fronte, talkinin gydino ir aprengė. Bet neda greitai paragaus laisvės. N«
Teismas jį suvaldė. Nubaudė kai visaip mėgino rišti Rusijos vė jiems laisvės.
iš vienos nelaisvės jie pave
klausimą.
Daugel
kartų
buvo
dešimtim dienų kalėjimu.
dami kiton.
Pakilo nauji sumanymai.
paskelbta, kad talkininkai at
Kiek žinoma, tarp tų nelais
Dabar paskelbta, kad talki
UŽ MŪŠIO PRALAIMĖJI šaukia savo kariuomenę iš
Rusijos, kad padaro taiką su ninkai nusprendė ,tų nelaisvių vių nepasitenkinimas didelis.
MĄ APKALTINTI AR
įvairiomis rusij kovojančiomis ilgiau nelaikyti savo globoje. Ne todėl jie nepasitenkina, kad
MIJŲ VADAI.
partijomis, kad panaikina blo Sumanyta ir patvirtinta juo* jie verčiami kariauti prieš bol
pasiųsti pagali aus Rusijon. Gi ševikus. Nes jų didžiuma nori
Rymas, rugp. 16.—1917 me kadą, kad atnaujina diploma
vis{j pasiuntimo darbą pavesti kuoveikiaus savo šalį paliuo
tais italų armijas skaudžiai tinius susinėsimus.
išimtinai pačiai vienai Vokie suoti nuo teroristų ir praves
sumušo austrai su vokiečiais.
Bet visi tie sprendimai lig
ti reikalingą tvarką. Bet to
Tuomet aplink upę Piave ita šiol neįvykinti. Nes po tų pa tijos valdžiai. Talkininkai pa
dėl, kad juos tame kritiška
lų tirmijos buvo atblokštos žadėjimų tuojaus pasirodj r da- sakė, kad tegu Vokietija žino
me momente talkininkai aplei
si su tais nelaisviais.
per dideliausius plotus.
vo priešingi aniems praneši
Pastarasis talkininkų žygis džia ir paveda išimtinai Vo
Už tai buvo prašalintas vy mai. Buvo, pav., sakoma, kad
kietijai, prieš iuirią jie kituo
riausias armijų vadas gen. bus pasiunčiama dar daugiaus tai jau tikrai peiktinas. Laiky met kariavo.
Cadorna su kitais generolais. kariuomenės, kad kova prieš ti šimtus tūkstančių vyrų sa
Kituomet jie gal ir buvo
vo globoje ir paskui juos pa
Paskirta militarinė komisi bolševikus bus vedama ligi
likti be jokios priežiūros — talkininkų mylimi, kuomet už
ja susekti tą italų nepalaimą galutino anų sutruškinimo.
jų reikalus guldė galvas. Bet
atrado kaltu gen. Cadorną ir Tik vienas nusprendimas buvo pavesti vienų vokiečių nuožiū
rai — tai darbas tiesiog bai šiandie jįe talkininkams jau
jo pagelbininkus.
stiprus.
nereikalingi, nes talkininkai
sus.
Nes Vokietija taippat šian gali apsieiti ir be jų.
Taip visas laikas keitėsi tal
IŠNAUJO 3,000 DARBININ
kininkų politika Rusijos žvilg die neturi kur dėti tų nelais
KŲ PAKĖLĖ STREIKĄ.
Berlynas, rugp. 15. —Daug
sniu. Ir ligšiol nieko galutino vių. Kaip talkininkams pir
vokie
miau, taip Vokietijai dabar nusiminimo pakelta
Pittsburgh, Pa., rugp. 16.— atlikti nenuspręsta.
Tik vienas talkininkų nus nesinori juos paduoti bolše čiuose del prastų javų uiderėČia ir vėl sustreikavo 3,000
gatyekarių
konduktorių
ir prendimas išpradžių ir ligšiol vikams. -Gi kad ir norėtų ^ar jiruų. Visųpirma javams daug
motormanų. Darbininkai rei buvo stiprus ir neatmainomas. tais tą„ padaryti, neturi kaip, pakenkė oras, Gi šiandie juos
kalauja didesnio užmokesčio. Tai rusų karės nelaisvių Vo nes rusų bolševikų valdomo- valvti trūksta darbininkų.

RUSU NELAISVIAI SIUN
ČIAMI KOVOTI PRIEŠ
BOLŠEVIKUS
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Mažoji Lietuva.
Gaila, kad mūsų infonnaeijiniai reikalai nėra tobulai su
tvarkyti. Daugeli tad dalvku
apie Lietuvos reikalus tenka
atsižinoti aplinkiniais keliais.
Kiek laiko atgal gavome ne
tikėtai žinių apie Prūsų Lie
tuvos padėtį. Laukėme tikrų
žinių. Joms nesant, pasidalin
sime žiniomis, kaip jos mus
pasiekė.
Taikos sutartimi Prūsų Lie
tuvos dalis, į šiaure nuo Ne
muno, atskiriama nuo Vokie
tijos. Po tūlo laiko vokiečiams
po taikos išlygomis pasira
šius, Klaipėdoj išsėdę anglų
jurininkai, vokiečių valdžiai
paliovus ton
t'unkcijonuoti.
Ant rytojaus po anglų Klaipėdon atėjimo, į miestą iškil
mingai įžengusi leituvių ka
riuomenė. Buvo daug džiaug
smo. Ovacijoms, manitVstaeijonrs galo nebuvę.
Vokiečiai kalėjime laikė už
darę dr. Gaigalaitį ir kitus
Prūsų Lietuvos veikėjus, sto
vėjusius už susivienijimų su
Lietuva. Lietuvių kariuomenė
'dr. Gaigalaitį ir kitus lietuvių
veikėjus iš kalėjimo paliuosavo. Iš to naujo džiaugsmo Im
ta.
Kaip dabar dalykai su Ma
žąja Lietuva stovi—informa
cijų neturint*. Jeigu Klaipė
doj lietuvių kariuomenės yra,
tas reikštu, kad atskirtoj nuo
vfkiečių
Mažojoj
Lietuvoj
reikalus tvarko lietuviai, alijantams, daugiausia anglams,
prie to dalyviniu} imant.

Pas Socijalistus.
i'

Šeštadienis, rugp. 16, 1919
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Kuomet Kapsukas ir kiti
lietuviškieji socijalistai iš Ru
sijos ant Lietuvos užtraukė
rusų raudonarmiečius, mūsiš
kieji socijalistai Amerikoje
prieš besiginančia nuo sveti
mų jų jungo Lietuva irgi puolimau stojo—visais galimais
budais niekino Lietuvos val
džių. Lietuva kruvinomis au
komis rusų antplūdį sulaikė,
iššlavė ir Lietuva karininkų
grandinėmis aptvėrė. Lietuva
pati savos žemės saviuiukė li
ko, neskaitant lenkų užgrobtų
Lietuvos dalių.
Toks faktinis dalykų kryp
sny s negalėjo nepaveikti j
mūsiškius socijalistus. Aitres
nieji jų, bolševikai, po šiai
dienai ugnimi ant Lietuvos tebespjaudo—iš Iiusijos tikre
nybėje, čia t'iguroje.
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Bet nevisi socijalistų lai
parašą buvo iš viso apie 500
Lietuvių vadai, p. Markevy-jjis atsistodavo iš lauko pas
kosi tos taktikos, kuri iš soci
asmenų.
čius ir Vegis, nuėjo pas len langą ir gerdavo su draugais
jalistų
bolševikus
padarė.
Archangelsko valdžia buvu kus ir pasakė, jog jie neturi esančiais viduje. Trečias apsi
Pirm
kiek
laiko
padavėme
paminėtos
labai
didelėmis
išDarbininkuose, kurie socijali
siems kareiviams užmokėjo al teisės vilioti lietuvių pas save, ėmė negerti nei stiklelio, tai
stus pasekė, tautinė sąvoka pluoštą žinių iš Archangelsko 'laimėmis.
gą' už vieną mėnesį viršaus ne Bet kurie jau buvo prisirašę jis gėrė iš puoduko ir tajp visi
nesiduoda taip lengvai užsi- lietuvių gyvenimo pasinaudo
Miesto valdybos svetainėje gu buvo tarnavę, paskui jiems tie ir liko.
trys būdavo girti kaip pirma.
dami
ten
buvusio
p.
Jasinskio
migdyti.
prie Troickos gatvės susirinko ir visiems civiliams davė pa
Šįmet 1919 m. įvyko regis
Draugo skaitytojas.
mandagiais
apipasakosimais.
"Naujienų'' ketvergo nu
žymiausieji asmenys. Pirmiau valgos kiekvienam trims die tracija lietuvių norinčių va
Atsakymas. Prie įžadų pri
meryje tūlas V. P . Jurkens Archangelske pereitą žiema siai angliškai kalbėjo miesto noms, po to susodino visus į
žiuoti
į
tėvynę.
Tada
užsire
klauso taip-gi apsiėmimas iš
išreiškia minčių, kad soeijali- perleido taip-gi p. Juozas Mic- ir apielinkės komendantas An traukinį ir pervežė per frontą.
gistravusieji
prie
lenkų
nebe
stams vertėtų Lietuvą parem keliunas žinomas Sheboygane glijos generolas Ironside. Pas Ten juos paleido uždrausdami
pildyti atgailą užduotą per
žinojo
ar
lietuviai
juos
pri
ir Chicagoje lietuvių veikėjas. kui pasakė rusišką prakalbų gręžti atgal.
ti. Sako j i s :
išpažintį. Vistiek ar kunigas
ims.
Lietuviai
sutarė
nekerš
Bet, veikiant socijalizmo Ir jis mums papasakojo savo generalgubernatorius
rusas
išreikalauja
Tarp išvežtųjų buvo n- vie tauti ir savo tarpan priimti ir uždavęs atgailą
idėjai, kol-kas, man regis, atsiminimų, kuriuos čia talpi Miller.
nas paoficieris artileristas. Jis tuos, kurie buvo įsirašę į len iš žmogaus tą žodį "Prižadu
nereikėtų užmiršti nei savo name.
išpildyti", ar neišreikajauja.
Po to ir vienas iš publikos žinojo kuriose vietos stovėjo kus ir net į jų legijoms.
/
.
šalies, kaipo tautos reikalų.
Žmogus turi atgailą «pildyti
pasisakė norys kalbėti. Jis ga talkininkų armotos. Po kelių
Neramybė.
Tečiaus
lenkų
legijonieriai
Turėtume pagalvoti, ar ne
vo žodį ir pradėjo sakyti, ka 1 dienų bolševikų artilerija ėmė nelaimėjo. Jie negavo greičiau taip kaip ir įžadą.
Rudenyje
1918,
ypač
lapkri
reikalas ir ar ne laikas bu
neapkenčiąs bolševikų, bet dar pilti šūvius į tas vietas. Šū už kitus išvažiuoti į gimtąjį Pildymas turi būti sulig min
tų ir mums kuo-nors padėti čio mėnesyje, Archangelsko
. , .
labiaus neapkenčiąs anglų ir viai krito gana arti tikslo, bet kraštą. Da-gi priešingai. Jiems ties, ne negana išpildyti žo
Lietuvai. Juk ir mes, soci gyventojai nelabai prijautė ten ,
džius. Kunigas reikalavo iš
.
,
, .
•• f
jalistai, iš. Lietuvos esame bJ v. y
. , v . . i, „.
tos tvarkos, kurią jie daro didelių nelaimių - nepadarė. tapo pasakyta: " J u s norite žmogaus negerti degtinės vien
valdžiai. Pačios rusu Rusijos šiaurėje. Nors ta kal
kilę, lietuviai esame, ir Lie esančiai
kariuomenės dvasia buvo ne ba buvo visai nevietoje, ne Tik daigtais talkininkų artile kariauti su bolševikais. Tą ga dėlto, kad žmogus pasigerdavo
tuvi)—mūsų gimtoji šalis.
aišlcf. Apie 14 ar 15 dieną lap taktinga ir ardanti iškilme, rija turėjo mainyti vietas ir lite padaryti šičia netoli Ar Todėl žmogus žadėdamas ne
Atsiminęs, kad Lietuva jo knčio vyriausybe įsake rusų . v
. ,
, , ,. . . , : pasistūmėjo apie pusantro vio- changelsko." IB jie tapo pas begerti degtinės apsiėmė ne
J
gimtoji šalis, jis mato reika „. .
v. ,.
,
T Iteciaus niekas netrukdė kalbe- rsto artyn prie bolševikų lini tatyti į pirmąsias kovotųjų begerti svaiginančių gėralų.
jos. Bolševikų šūviai padarę, eiles.
*
lų padėti Lietuvai savaranky- oiicierams nešioti epoletus to tojui užbaigti sakymą,*
Kuomet jis gėrė rvmą, dar la
bę atkovoti.
kius pat, koki seniaus būdavo T u o pačiu laiku kas žin kas kad iš vieno šarvuoto vagono
biau svaiginantį negu degti
Tat ir mes, lietuviai so vartojami Rusijos armijoje. nušovė Anglijos seržantą, be- kareiviai gavo išbėgti, palikę
nė, tuomet jis laužė išpažinties
cijalistai, ar ne geriau pa Tat labai nepatiko rusų karei pildantį kariškas priedermes. jį, nes bolševikų artilerija už
prižadą. Jei jis to nepasisakė
darytume, jeigu visų pirma viams. Pamatę oficierius su se Atsimenant buvusią lapkrityje čiuopė kur jo stovėta. ,
per kitą išpažintį, tai jis darė
padėtuine, kiek galint, Lie noviškais epoletais rusų ka riaušę galima buvo protingai
Bolševikų Itstovai.
šventvagystę. .
Archangelske
ėmė mintyti, kad yra pavojus ir
tuvai išsikovoti sau sava- reiviai
VAGYSTĖ IR ĮŽADAS.
Pradžioje gegužio mėnesio
rankybę? Ne vienas nmsų, šaukti "Šalin caras ir jo ženk reikia saugotis.
Lygia dalimi ir tuodu, ku1
lai!"
Kilo
suirutė.
Kareiviai
Vagis pamatęs arklį tarė riuodu gėrė degtinę iš puodu
amerikiečių, grįšime juk
Todėl tapo sumobilizuota ties frontu pasirodė du bolše
Lietuvon; tai-gi ar ne malo ėmė šaudyti ir keli rusų ofi- visa kariuomenė. Ginkluoti an vikų generolu su baltomis vė sau: " J e i Dievas padėtų mą ko arba per karčiamos langą,
niau jaustumės, kad mūsų cieriai tapo nužudyti. Prisėjo glai, amerikiečiai ir rusai ėmė liavomis. Juodu norėjo tartis jį pavogti, tai kiek už jį gau pildė tik žodžius, nepildė, min
gimtoji šalis bus nepriklau pavartoti jiegą riaušininkams patroliuoti miestą dienomis ir su talkininkų kariuomene. A- čiau, visus atiduočiau Dievui ties, dėlto liko nieko neišpildė.
/
soma nuo svetimųjų ir -pati numalšinti.
naktimis. Kulkasvydžiai nuo- merikos kareiviai paėmė juo ant garbės." Arklį pasisekė
Per išpažinti kunigas šneka
Vyriausybei liepiant ištiki latai buvo parengti. Buvo ga du užrišo akis ir pristatė vy pavogti. Vagis nuvedė į mugę
savo valstybės gyvenimu
su žmogum kaip su geru as
rūpinasi?... Ir jeigu jiems moji kariuomenė apsupo riau na sunkus laikas. Kareiviai riausybei, kuri davė jiedviem arklį ir nusinešė gaidį. Pirkė
pirmovs klesos vagoną su už jas klausė, kiek nori už ark menim, ne kaip su sukčium, ir
(svetimiems) pavyktų pasi šininkų kazarmes. Ta ištiki negaudavo nei nusirengti.
kaltais drobe langais ir nuve lį"? Vagis atsakė pusę rublio, nevartoja priemonių apsaugoglemžti mūsų gimtųjų šalį, moji kariuomenė suprato, jog
Sunkiausia buvo mintis, kad
jančių nuo sukčių apgaulės.
tai ar-gi soči jai istams butų kas kita yra caras ir kas kita gal priseiti vartoti ginklus žė į Archangelską. Ten ėjo bet neparduosiu be gaidžio."
geriau paskui kovoti, pasi epoletai. Bet riaušininkai ne prieš civilius žmones, jei jie derybos per penkias dienas. "Kiek nori už g a i d į ? " — Jei kas eidamas išpažinties
Derybos, matomai, nesibaigi klausė pirkėjas. "100 rublių," rengia apgavybę, tai tokiam
likus po'lenkais, rusais ar klausė liepinio padėti ginklus.
keltų riaušes. Vienas Ameri
geriau visai neit išpažinties,
sutartimi.
vokiečiais f
Mes visiems Jie šaudė į ištikimą kariuo
atsakė
vagis.
Užmokėjęs
100
kos ofieieris net išsitarė: " k a d
trokštame laisvės, bet, kai menę. Kazarmėje buvo po 10
Po penkių dienų bolševikų rub. ir 50 kap. pirkėjas nusi nes išpažintis su apgavybę ynors greičiau mus išvežtų iš
po lietuviai, mes pisųpirma šovinių kiekvienam kareiviui.
atstovai tokiu pat traukiniu vedė arklį, nusinešė ir gaidį. r a šventvagystė. Taip pat yčion, idant nereikėtų šaudyti
ra nuodėmė ir apgaulingas įturime trokšti ir veikti, kad Jie naudojosi tuomi. Todėl atapo atvežti į frontą. Čia Vagis aukojo Dievui pusrubli.
Lietuva butų laisva nuo pie kazarmę pasidarė žiedas gatvėse į žmones". Archan jiem vėl užrišo akis ir perlei Klausimas, ar teisingai išpil žado pildymas. Jei, kas nors
nevogęs, o iš padoraus turtų
svetimųjų imperijalistų jun- iš" ištikimų kareivių, kulkos gelsko valdžia išrado vis-gi do per linijas. Po to karė ėjo dė įžadąf
pildytų padorų įžadą taip
vydžių ir apkasinių mortyrų, protingesnį ir žmoniškesnį bū toliau kaij) ėjusi.
go.
Draugo
skaitytojas.
dą riaušėms numalšinti.
kaip anas vagis, kuris gaidį
Matomai tokių minčių ne t. y. anuotu su storais trum
Prie perleidimo bolševikų
Atsakymas. Pirmiausiai rei padavė už 100 rub., o arklį už
pas viena socijalistų randasi, pais vamzdžiais.
Bolševikų išgabenimas.
atstovų per liniją buvo u lie kia pažymėti, kad visame ta- 50 kap., kad Dievą prigautų,
Iššaudę savo dešimtį patro
kad "Naujienų"
redakcija
Generolas Ironside ir gene- tuvis Amerikos k a r e h i s Kaz. nie atsitikime visai nebuvo į tai vis-įi butų didelė nuodė
nų
lTiekvienas
riaušininkai
tu
nuo savęs mato reikalų paaiš
ral-gubernatorius Miller ba Radžiūnas, iš Kenoshos.
žado. Negalima daryti įžado mė, didelis Dievo išniekinimas.
rėjo
pasiduoti.
Jie
pateko
į
kinti.
landžio mėnėsije 1919 apgar Dvasiniai lietuvių reikalai. tikslu ką nors pavogti. Kas
Kun. P. Budys.
Mėginant tečiaus prisidė teisiną ir gavo skaudžiai atsa sino, kad galės grįžti į Rusi
žada
Dievui
auką
už
vagystę,
ti prie Lietuvos laisvės ju kyti už sukėlimą pavojingo ir ją kas nesibijo bplševikų ir jų
Arcbangelske nuo seniaus tas Dievą prilygina vagiui.
dėjimo, reikia visų-pirma kenksmingo maišto del tokio
buvo nedidelė katalikų bažny Tas yra baisus burnojimas
valdžios,
tik
reikia
savo
grį
pasistengt įgyt aiškių pa- mažmožio kaip epoletai.
tėlė ir joje buvo- lenkas kle prieš Sutvėrėją ir tat yra nuo
žimo
norą
užrašyti
tamtikru
Šitas atsitikimas parodo,
žvalga į dalykus, kurie te
bonas. Atkeliavus žymiam lie
nai dedasi. O kad galėjus kad Rusijos kariuomenėje mo- paskirtu budu,< arba užsire tuvių skaičiui karės laiku dėmė lygi šventvagystei.
Šančiai, čia Saulės Mokyk
gistruoti.
Toliau,
Dievas
nepriima
vo
tatai padaiyti, tai reikia be narchizmas yra propuolęs vi
loje buvo &ančių-Panemunės
f3T5 Ii* 1916 m. per Velykas
Daugelis žmonių užsirašė no
jokio susimylėjimo atmesti siškai.
,»
ten važiavo klausyti lietuvių gtų daigtų. Dėlto nuodėmė y- Liet.-Kat. Jaunimo kuopos vi
rį grįžti. Tarp civilių gyven
j šalį visokias iliuzijas (įsiišpažinčių lietuvis kunigas iš ra duoti auką iš vagystės. suotinas susirinkimas. Jauni
Respublikos
sukaktuvės.
tojų užsirašė taip-gi ir karei
svajojimus) sulyg Lietuvos.
Petrogrado. Kelionės lėšas ap Nors tasai vagis butų atida mo buvo susirinkus virš šimto
Kovo mėnesyje 1919 m. su vių. Tą darė ne vien bolše
Į dalykus reikia žiūrėti
mokėjo* Central i s Lietuvių Ko vęs visus pinigus gautus už žmonių. Kiekviename susirin
taip, kaip jie yra, o ne taip, ėjo du metu nuo to, kaip Ru vikai ir jų šalininkai. Užsira
arklį ir gaidį, tai butų turėjęs kime į kuopą įsirašo vis naujų
mitetas ! Petrograde.
kaip mus gundo jsinrėti mū sija tapo respublika. Tos su šė net du lietuviu ktfreiviu,
nuodėmę. Jo priedermė buvo narių. Tarpe naujų narių ran
Paskui
1917
m.
Centralis
sų fantazija. Tiktai tada, kaktuvės ArcTiangelske buvo tarnavusiu Rusijos armijoje.
grąžinti žmogui, ne Dievui, dasi tų, kurie neperseniai
Komitetas
buvo
Maskvoje.
Jis
Juodu norėjo patekti pas bol
kada mes matysime, kas
arklį, ne pinigus.
skaitė save lenkais, bet dabar
atidarė
Archangelske
savo
sky
ševikus,
kad
pasiektų
Lietu
yra, mes žinosime, kas da
mas pasakys, kas turi val
Kai-kurie lietuviai per dide jie supranta esą lietuviai. Ža
rių -ir» įgaliotiniu paskyrė p.
vos
rubežių,
nes
tikėjosi
ga
ryt, kad butų taip, kaip mes
dyti Lietuvą, ir ta jo pasta
lę tamsybę klaidingai minti da jie remti iš visų jėgų savo
Juozą
Damijonaitį.
Kunigui
norime.
tytoji valdžia jau skaitysis lėsią paskui perbėgti iš bolja, buk galima padaryti žmo tėvynę ir labai norėtų išmokti
lietuviui
išbuvus
keletą
mėne
Lietuva šiandie yra pa
pačių žmonių įgaliota. No še viki jos į tėvynę.
gui skriaudą, o paskui atsi lietuvių Raibos. Jei Šančių-Pasių
įgaliotinis
pasakė,
kad
ne
rint, kad ji butų geresnė,
virtusi valstybe—politišku
Kaip daug užsirašiusių ga
teisti už tai ne su juomi, tik su nemunės, jaunimo kuopa turi
turi
lėšų
kunigui
užlaikyti.
negu
dabartinė,
reikia
pa
bcsivaldančiu save kūnu. Ar
lima suprasti iš to, jog iš 60
Bažnyčia. Klaidingoji pažiūra tokių narių tai būtinai kogrejdėt Lietuvos darbo žmo kareivių artileristų 24 pano Kunigas kokį laiką buvo be kilo iš to, kad .dažnai pasitai čiausia turi įsteigti vakarinius
ji pataps nepriklausoma
algos ir užlaikymo šaltinių. IInėms išrinkt į seim-ą kuo- rėjo eiti pas bolševikus.
valstybe, ar bus tiktai kitos
ko, jog skriaudėjas nepasie kursus visiems abelnai ir
gainiu
jis
išvažiavo.
daugiausia
tikrųjų
savo
už
kokios, didesnės valstvbės
tiems, kurie visai priguli prie
Registracijai užsibaigus ko
Kiek laiko praslinkus pa kia nuskriaustojo ir negali su
tarėjų. Kitokio kelio nėra. mendantas ir generalguber
dalis,—tatai yra atskiras
juo pats atsiteisti. Prieš do kuopos. Susirinkimas tam pri
Tuo tarpu daugelis ame natorius paskelbė, jog tik tie kilo nesusipratimų tarp vieti vanosiant tą kaltę Bažnyčia tarė. Vieno dalyko jaunimui
klausimas, kurio mes čia
rikiečių dar vis įsivaizdina, užsirašiusieji galės pereiti per nių lietuvių ir p. Damijonaičio. užduoda bausmę lygią buvu stoka, tai pagelbininkų vedėjų
negvildensime. Bet faktas
Vietinių lietuvių vadai, pp.
kad geresnė valdžia Lietu
yra toks, kad Lietuva jau
karės liniją į bolševikų pusę, Morkevyčia ir Vėgis, turėjo siai skriaudai ir reikalauja, muzikai, žaislams ir tt.
dabar turi savo valdžią, kad
voje atsiras kitaip. J i e ma
kurie dar kartą pasirašys, kad rimtų priežasčių reikalauti ir kad ta bausmė butų įmokėta
Svečias.
ta valdžia mėgina sutvar
no, kad ją duosią Lietuvai
prijaučia bolševikams ir yra reikalavo, kad p. Damijonaitis viešiems reikalams. Per 120
kyt dalykus šalies viduje,
bolševikai. Aišku tečiaus,
talkininkų priešais. Daugybė parodytų knygas su užrašais metų Lietuvoje nebuvo kito
ir kad ji palaiko tam tikrus
kad bolševizmas Lietuvoj
ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS
kių
viešų
reikalų
kaip
tik
pa
užsiregistravusių
nenorėjo
kam kiek pašalpų išdavęs. Vi
g&ntikius sn kitomis valstvturi mažai dirvos; ateiti į
rapijos. Dėlto dažnai pasitai VALDYBOS ANTRASAI:
duoti
šito
antro
parašo.
Kaisas
dalykas
pasibaigė
t,uomi,
bėmis.
Lietuvą jisai galėtų negut
Bheboygan, Wis.
kurie mintijo, kad po tokiam kad p. Damijonaitis išvažiavo, kydavo, kad skriaudikai, ne
tiktai
iš
Rusijos.
Bettuo
Ignoruoti šitų faktą reik
pasirašymui Archangelsko vai o Maskviškis Komitetas nebe-f galėdami atsiteisti su nus
met
jisai
butų
Lietuvoje
štų apgaudinėt save. Vie
Pirm. A Orebas, 1117 Kentukriaustaisiais,
sutvarkydavo
svetimas viešpatavimas. O džia galėtų apseiti kaip su laikė toliaus įgaliotinio Arch
nok daugelis žmonių įsivaiz
sąžinės reikalus aukodami pa cky, Ave.
priešais
ir
da-gi
'
maištinin
angelske.
kaipo toks, jisai negali jai
dina, kad jie elgiasi labai
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414
rapijoms. Bet tat būdavo tik
nieko kita atnešti, kaip tik kais. Nebūtų stebėtina jei' ir
išmintingai, kuomet jie ne
Lenkų legijonai.
tais atvejais, kada jau nebe New York Ave.
sušaudytų.
Tarp.kitų
atsimantai
skriaudą.
pripažįsta
Lietuvos val
Rast. A. Brusaka, 835 High
čių savo parašus buvo taip-gi
Lenkai rengdami visur savo galima atlyginti pačiam nus
džios gyvavimo arba kalba
Toks apsireiškiąs pas soci
kriaustajam, nes jis arba mi Ave.
apie ją tiktai kaipo apie jalistus kripsnys pastebėtinas. ir du minėtieji lietuviai. Juo kariuomenę, vadinamą legijo
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supedu nei del tėvynės meilės ne nais, rengė ją ir Archangelske. ręs, arba kitur (oli išvažiavęs,
"valdžią'' kableliuose.
Apgailestautina tik, kad jis
rior Ave* ,
ar nežinia kur yra.
Bet ji vis-gį yra faktiška pirma neapsireiškė, kol dar panorėjo meluoti, kad pri Ten jie kvietė prisirašyti ir
Kun. P. Budys.
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
Lietuvos valdžia. Kitokios lakto apie Lietuvos valdžią jaučia bolševikams ir yra tal lietuvius. Ne vienas mūsų tau
So. 11-th St.
valdžios tenai nėra, ir nėra nebuvo. J i e neprisidėjo prie kininkų priešai. Juodu likosi tietis, tikėjosi veikiau pasiek
Įžadas ir suktybė.
Org. Ras. Ig. Ermak, 1717
jokios vilties, kad kitokia fakto darymo. Soči jai istams toliau rusų kariuomenėje Ar siąs tėyynę. Tuomi klaidingu
Per išpažintį žmogus žadėjo,Erio Ave.
valdžia tenai umu laiku at akis atidarė ir tūliems'jis pro changelske.
tikslu prie lenkų legijonų pri si per paskirtą laiką negerti
Maršalfca M. Dannoi*.
sirastų. Nauja valdžia Lie tavimo krypsnį pakeitė Lietu " I š tarpo rusų artileristų at sirašė gan žymus sulenkėjusių degtinės. Pasitaikius būti po
Dažiurėtojai iždo: J . Rėklaitis,
tuvoje atsiras tiktrfi tada, vos karininkų kraujo ir gyva sirado 9, kurie pasirašė, kad ir nesulenkėjusių lietuvių skai kytyje jis degtinės negėrė, bet
kada susirinks į seimą žmo sties aukos, faktą pagaminu- prijaučia bolševikams. Civi- čius. Tarp antrųjų buvo iv į ė r ė rūmą. Kitas buvo pasi- J. Rutkauskas.
Mitingai atsibuna kiekvieną mėnių išrinktieji atstovai. Sei- sioė.
lių i r kareivių, davusių antrą Juozas Pautienius.
lydėjęs neiti į' kar&amą. Tat I aeaj-po pirmai tą nedėh*

Atsiminimai iš buvimo Archangelske.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.
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ARTISTES MIRTIS.

Vieną naktį apie 10-tą valandą mane pašaukė j mųs vieš
butį. Tai buvo Massaehusetts valstijoje.
Viešbučio žmonės mintijo, kad ji katalikė, nes jie matė
rąžančių ant jos stalelio sale lovos. J a i netekus žado, jie pa
siskubino pašaukti katalikų kunigą, nes buvo matytis, kad
mergina mirs.
Pasiėmęs šventuosius aliejus greitai skubinausi į viešbutt. Įėjęs į kambarį išvydau merginą gal kokių 22 metų išbalu
sią be jiegų gulinčią lovoje. Ilgi juodi plaukai buvo išsitaršę
ant balto pagalvio. Tarp tą plaukia ypatingai malonus veidas,
iškuriobuvo žymu nekaltybė. Ligonė buvo užsimerkus.
Apie lovą sukinėjosi viešbučio tarnaitė. Iš šitos veido ir
susirūpinimo matyti buvo, kad ir ji taip-gi katalikė, nės buvo
susirūpinusi sergančios merginos dūšia ir išganymu.
Man atėjus tarnaitė su pagarba pasitraukė į šalį ir kitoms
moterims, susirinkusioms kambaryje tarė:
— Tai kunigas.
Moterys pasitraukė. Aš priėjau prie lovos ir pasilenkiau
ties ligoniu. J i atsimerkė ir šyptelėjo tardama:
— Ar tamista kunigas?
—Taip, vaikeli, aš kunigas,—atsakau.
— Ar aš pavojingai sergu? Man baisiai skauda, bet gal
pagysiu.
Tą ištarus ji apalpo. Patarnautoji mergina davė vaistų,
o aš skubinausi paklausti, kas atsitiko.
—Binrtė šiandien cirke turėjo šokti nuo vienos trapecijos
ant kitos. J i apsiriko ir tiško žemyn nuo trisdešimties pėdų
augščio. (Jydytojassako jos nugarkaulis sužeistas: ji negali
išgyti. J i s sako, kad ji ,bus gyva dvyliką valandų, o galnei
tiek. Tik ji tokia joji, dėlto ji da laikosi.
Taip kalbėdama tarnaitė nesuvaldė ašarų. Jos pasirodė
akyse.
— J i geriausia artiste visoje mus kompanijoje, — pridė
jo kita jauna moteriškė buvusi čionai.
— Cirko artistė?
— Taip, kunigėli. Mes nerodome bile kokių daigtų, mes
esame padoriai susiorganizavę, — tarė moteriškė ypatingai
pažymėdama jų kompanijos padorumą. — Biurtė yra padori
mergina. Nei iš tolo blogi liežuviai nėra jos užkabinę. J i mus
visas prilaikydavo smarkiai. Vargšė Biurtėlė!
Tuomtarpu Biurtė atsimerkė.
—Kungėli! — tarė ji silpnu balsu. .
Aš daviau ženklų ponioms, kad išeitų, žadėdamas jąs pa
vadinti už kelių minučių.
— Gerai, kunigėli, — tarė jos su pagarba ir aš likau vie
nas prie mirštančios merginos.
— Tėveli, aš turiu atlikti išpažintį iš viso gyvenimo, —
tarė ji pradėdama. Tai buvo aiški, pilna, nuoširdi išpažintis.
Ji truputį užtruko. Man norint, kad nesivargintų smulkmeno
mis, ji norėjo išdėti viską. Aš pradėjau trumpą pamokinimą
ir atgtilos uždaviau vieną Sveiką Mariją. Mergaitė ėmė kalbė
ti tą maldelę lėtai ir aiškiai taip, kad aš galėjau girdėti.
—Vaikeli, sukelk gailestį už nuodėmes, aš duosiu išrišimą.
— Ne, tėveli, — atsakė ji, — pirma mane pakrikštykite.
— Pakrikštyt?! — tariau nustebęs. — J u k tamista jau sy
kį krikštyta!
— Ne, tėveli. Aš nekatalikė. Mane nieks nekrikštijo. Aš
tikiu ir visada tikėjau, kaip katalikė, bet aš dar nesu priė
mus nei vieno sakramento. Aš kas šventa diena einu klausy
ti Mišių, aš'moku ir kalbu rąžančių. Aš išmokau to mokykloje.
Bet mųs gyvenimas buvo taip judrus, kad aš nei negalėjau
daugiau nieko padaryti. Ištiesų aš nei progos neturėjau. Aš
buvau išdykus ir sauvaliriga. Maciūtei mirus aš nebėjau to
liau mokintis. Nebuvo kam mane priversti, nes aš buvau vie
nui viena. Pradėjau mokintis šokių, paskui jodinėjau ant nepra
jotų riklių ir dariau visokių niekų. Bet aš nepamiršau ką bu
vau išmokusi vienuolyne, nors ilgą laiką apie tai neminėjau

visai
— Kokioj mokykloj buvai, vaikeli?
— Tai buvo St. X. Akademija Pennsylvanijoje. Ten mer
gaitės mokina ir maitina.
Aš gerai žinojau tą vienuolyną. Jos istorija mane nuste
bino. Valandėlę aš nieko nesakau. Mergaitė kalbėjo per
skausmus. Jos sopuliai buvo matyt balse ir veide.
— Ar negalėtumėt, tėveli, pirma pakrikštyti mane, o pas
kui duoti išrišiyią! Žinau, kad vieno krikšto užtenka, bet aš
norėčiau ir išrišimo.
J i sudėjo rankeles išžiūrėjo į mane minkštomis juodomis
akutėmis, per kurias spingsojo mirtis.
— Taip, dukrelė, aš išpildysiu tavo norą.
Užsidėjęs stulą, pasiėmęs vandens indą nuo jos stalo, pa
mokinau padaryti gailesčio aktą ir susijudinęs pakrikštijau ją.
—Ačiū, Viešpatie!—tarė ji tyliai ir užsimerkė.
Po valandėlei man ėmė rodytis, kad baugusis mirties šešėlis prasišalino nuo jos ir kad ant veidų pasirodė gyvesnis rau
donumas. Aš laukiau.
— Tėveli, man.baisiai skauda. Aš neapsakomai kenčiu.
Žinau, kad veikiai mirsiu. Ar negalėtumėte man duoti Šven
čiausią Sakramentą ir Paskutinį Patepimą!
Aš abejojau ir stebėjausi. J u k ji buvo cirko artistė.
Kaip aš galiu žinoti, ar ji užtektinai supranta, kas tai yra
Švenčiausias Sakramentas. J i miršta: nėra kad jos mokinti.
Tuom tarpu ji tarsi įspėjo mano mintis.
— Nemintykit, tėveli, kad aš nežinau kiek reikia apie
Švenčiausią Eukaristiją. Aš tvirtai tikiu, kad joje yra pats
Viešpats, tikras J o kūnas ir kraujas. Nors aš šiandie valgius,
bet aš turiu teisę Jį priimti, nes jis yra mano amžinosios kelio
nės pavalga arba Vijatikas. Paskutinis Patepimas duodasi
katalikams, atlikusiems išpažintį prieš jiems stosiant pas Am
žinąjį Teisėją. O, tėveli, aš atsimenu tą Visa. Seseriai Vero
nikai mokinant mergaites katekizmo ir aš klausydavau. Jos
lekcijų aš negaliu užmiršti. Tėveli, juk jus man duosite paskubinausi eiti.
,
Tai mat kaip seserys apaštalauja, mintijau sau. Nepažį
stu tos seseries, bet tai ji išgelbėjo šitą dūšią,
— Palauk, dukrele, dešimtį minučių. Aš atnešiu tamistai
V. Jėzų.
Greit priėjęs prie durių pakviečiau moteris stovėjusias te
nai. Katalikė tarnaitė buvo arčiausia. J a i pasakiau, kad einu
pasiimti Švenčiausią, žadėjau sugrįžti į penkiolika minučių ir
skubinusi eiti.
Dar nepraėjo nei tiek kaip sugrįžau. Biurtė ramiai kvė
pavo atsimerkus. Pašnibždomis pasakiau katalikei tarnaitei
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ką turi padaryti. J i amai prirengė stalelį, užtiesė balta dro
be, uždegė dvi žvaki. Šventas vanduo buvo Čia1 pat. AŠ pa
dėjau inaelį su Švenčiausiu Sakramentu ant staliuko.
Man pakėlus Šventą Ostiją sergančioji mergaitė meilingai
žiurėjo į ją ir tarė: "Mano Viešpats ir mano Dievas." Man
sunku buvo valdyti ašaras. Taip aš suteikiau Biurtei pirmą
ir paskutinę Komuniją. Paskui aš dar daviau Paskutinį Pa
tepimą. Man baigiant kalbėti maldas ir duodant paskutinį iš
rišimą džiaugsmo atoduksys išsiveržė mergaitei iš lupų.
—t Ačiū, Viešpatie,—tarė ji ką tik girdimu balsu.
Visame kambaryje buvo visiškai tylu, nors jis buvo pil
nutėlis žmonių, ypač jauni] moteriškų prigulėjusių prie tos pa
čios cirko kompanijos. Visi kas buvo, buvo persiėmę rimtybe
ir pagarba.
Atėjo ir gydytojas. Jis trumpai tyrinėjo ligonį. Aš dar
tyliai paklausiau.
— Ar nėra vilties?
— Valandą dar gali gyventi,—atsakė jis ir išėjo. Aš at
sisėdau šalę lovos. Ta jaunutė atvirtėlė pataikė man į širdį.
Mergaitė gulėjo ramiai leisdama rąžančių per pirštus. J i at
merkė savo reiškias juodas akis, jos lupos ištarė kelis žodžius.
Ai pasilenkiau. Jai jau truko kvapo, bet ji vis-gi aiškiai iš
tarė:
.
•— Tėveli, parašykit į St. X. Praneškite seseriai Veroni
kai,"kad aš numiriau kaip katalikei tinka, kad aš p r i ė m i a u . . :
pirma Komuniją... prieš pat m i r s i a n t . . . ji labai mėgdavo
kalbėti apie t ą . . . Laiminga Pirmos Komunijos d i e n a . . . da
bar ir aš tą žinau. J i mėgdavo sakyti "Mano Viešpatie ir ma
no Dieve." Tie žodžiai buvo ant jos sidabrinio žiedo. Taip:
Mano Viešpatie, ir mano Dieve.
Aš- prižadėjau nurašyti į St. X. Sergančioji mergelė jau
nebeištarė daugiau nei žodžio. J i rodėsi užmigus; paskui ji
pabudo, plačiai atidarė akis lyg nusigandus. Aš ėmiau skai
tyti mirštančiųjų maldas ir daviau jai visatinį atlaidą. Skaus
mo ruožai išnyko nuo jos veido. Jis pasidarė šviesus ir link
smas. Ant jo buvo matyti stebėtina ramybė ir pasitenkinimo
išiaiška. Biurtė nebekvėpavo.
Verkiančios moterys susitelkė apie lovą ir tylomis ašaro
jo. " B e t kaip ji graži."—kalbėjo jos. Aš peržegnojau lavo
ną ir išėjau.
Parėjęs namo atsisėdau šalę rašomojo stalo ir nieko ne
galėjau veikti. Mintys sukinėjosi apie nabašninkę ir jos gy
venimo pabaigą. Man negėda prisipažinti, kad ir aš gavau
šluostytis ašarų.
Prieš eisiant gultų aš dar parašiau laišką Seseriai Veroni
kai į St. X. Akademiją Pennsylvanijoje, pranešdamas ką ma
čiau ir girdėjau. Perėjo kelios dienos. Cirko kompanija išsi
vežė Biurtės lavoną į jos gimtinį miestą. Aš nieko daugiau
negirdėjau apie ją. Besirūpindamas ligonio dūšios reikalais
aš užmiršau užsirašyti jos vardą, pavardę. J a i mirus nega
lėjau sustatyti mirties akto. Sąžinė man išmetinėjo apsileidi
mą taip svarbiame reikale. Bet savaitei praslinkus štai beat
einąs laiškas iš St. X, nuo Akademijos viršininkės. J i rašė:
"Gerbiamasis Kunigėli: Gavusios jus laišką seserys perskai
tė jį ir ilgai neužmirš įspūdžio. Mes visos gerai atsimename
nabagę Biurtę Carr'iutę. J i buvo linksma ir gabi mergaitė.
Visoms ji patiko. Žinant, kad ji buvo nekrikštyta, ir kad ji
turės mažai progų pasimokinti apleidus mus, jos klesos vedėja
visomis jėgomis rūpinosi išaiškinti kataliku tikėjimą. Ta mo
kintoja tankiai man sakėsi, kad tylomis melsdavosi ir, žiūrė
dama į Biurtę, bandydavo patraukti jos domą. J i buvo tik
viena nekatalikė toje klesoje. Ta geroji sesuo jau dabar yra
nukeliavusi į savo dangiškąją tėviškę, nors jauna, bet su dau
geliu nuopelnų. Ta sesuo vadirtosi Veronika E\ving, duktė
a. a. generolo Hugh Evving'o, kuris buvo nevien kareivis, bet
ir raštininkas. J i buvo iš augštos amerikiečių giminės, jos
motina buvo generolo Shermano sesuo, o jos pusbrolis kun.
Thomas Sherman yra jėzuitas. Ji miega mūsų kapinaitėse ir
mes visos norime tikėti; kad jo dūšia pasiliko jos mokinės du
sia, kurią buvo savo pastangomis išganiusi, besimelsdama ir
bemokydama per keletą metų. Labai ačiū Jums, brangus ir
gerbiamas tėve, už ką parašėte pranešimą. Pasiveždama jūsų
maldoms liekuosi su pagarba jūsų Kristuje, Sesuo Stanislava,
viršininkė."
Perskaitęs vėl sulenkiau laišką ir mintijau: "Kokis ste
bėtinas atsitikimas, ir kiek tokių yra dar neužrašyta!" Pas
kui tariau garsiai.
—Vai jus geros seselės! Savo mokyklose leidote tikėjimo
pieną ir medų jaunoms dūšioms, kurios sukinėjosi apie atida
romuosius stalelius. Mat ir jus pasislėpusios savo vienuoly
nuose apaštalaujate, patraukdamos prie tiesos geriausias dū
šias iš pasaulio.

Taip praėjo ištisi metai. Antrą rudenį ketvirdalio dienose
visi mažieji 8v. Marijos mokyklos vaikai turėjo eiti pirmos iš
pažinties. Percy buvo'išmokęs katekizmą ir išdavęs egzaminą
iš prisirengimo prie išpažinties. Ir jis su kitais vaikais nuėjo
GENERALIO ŠTABO
drauge į bažnyčią. Ten jis atsistojo į eilę pas klausyklą.
PRANEŠIMAS.
Ta pačia diena tuo pačiu laiku Į tą bažnyčią atėjo ponia*
aplankyti Šv. Sakramentą. Dirstelėjus į vaikus, stovinčius pas
13—14. VII. 1919 m.
klausyklą, ji stebėjosi rmniačius proteTstantą bernaitį, nekrik
Lenkų frontas.
štytą, o laukiantį eiti išpažinties. J i pažinojo Pęrcy'o tėvus ir
buvo maloninga pačiam vaikučiui. J i buvo šeimininkė tų na Žiežmarių—Melagėnų kryp
mų, kuriuose Percy taip stebėjosi Išganytojo paveikslu. Ta
tim lenkų priešakinės rinkti
ponia tuojaus priėjo prie seseries mokytojos, prižiūrėjusios
nės apreiškė aktivesnio veik
vaikus ir tarė:
lumo Piktakynės—Burbišk ių
— Sesuo, ar tas vaikutis nėra Percy Brown?
— Taip. Percy eina pirmą kartą išpažinties. Jis puikiai kaimų srityse, kur du kartu
puolė mūsų sargybos liniją.
moka kas reikia.
Abudu antpuoliu buvo at
— Bet, sesuo, ar tamista žinai, kad visi jo giminės ir
namiškiai yra protestantai! J u g tas kūdikis niekuomet nėra remtu :
nuostolių
neturim.
krikštytas jokioje bažnyčioje.
Žvalgų pastebėtas žymesnis le
— Kaip tai? — tarė sesuo pabalusi — Percy ne kata gionininkų judėjimas Mela
likas, da-gi nekrikštytas. Nejau-gi?
gėnų kaimo' srftyj.
— Taip jis nekatalikas ir nekrikštytas. Aš gerai pažįstu
Liepos 13 d. ten įvyko žy
tuos namus, aš sale JŲ gyvenu, — atsakė ponia.
mesnių kruvfnų "žvalgų susirė
Sesuo tiesiog priėjo prie Percy'o ir tarė jam, kad nevalia mimų. Lenkai atmušti. Mūsų
eiti išpažinties, kad ji nežinojo, jog. jis nekatalikas. Percy'ui
pusėj 1 sužeistas. %
tie žodžiai buvo nelaimė. Jis ėmė taip gailiai verkti, kad ir ki
Tą pačią dieną Užtakiemių
tiems pasidarė skaudu. Per ašaras ir verksmą jis tarė ne
vaikiškai rimtai lyg žmogus kenčiantis didelę neišvengiamą kaimo ir Danilos dvaro lini
joje smarkiai susišaudė žval
ir neužsipelnytą nelaimę.
—Sesuo. Aš vis-gi esmi katalikas. Aš turiu nuodėmių gai. Lenkai, netekę 1 belais
vio, priversti buvo pasitrauk
ir mą reik jas išpažinti. Aš nebeprotestantas.
Kiti vaikai tuo susitelkė apie verkiantį bernaitį. Iš pra ti.
džių jiems rodėsi, kad sesuo jį atstatė nuo išpažinties už kokį
Alytaus—Merkinės
srities
nors sugautą nusikaltimą. Kunigas taip-gi išgirdo, kad kasžin fronte nieko ypatingo.
kas pasidarė bažnyčioje. Išėjęs iš klausyklos jis teiravosi, kas
Jezno—Varėnos kryptim pa
įvyko. Sesuo viską jam papasakojo. Meilingai pažiūrėjęs į stebėtas lenkų judėjimas ir
verkiantį vaikutį į jo mėlynas ašarotas akeles kunigas links stiprinimasis.
mai tarė:
Pikolionių kaime pasirodė
— Kas-gi čia yra? Kokia priežastis verčia tave eiti iš
lenkų žvalgų, kurie įdėraėję
pažinties I
mūsų sargyBą, veikiai pasi
—Aš turiu nuodėmių. J a s reikia pasisakyti,—tarė vaiku
traukė.
tis dar vis verkdamas.
Rusų frontas.
— Bet išrišimas negali tan atleisti nuodėmių, kol tu nėši
priėmęs krikšto.
Liepos 11 d. raudonarmie
— Tai pakrykštykite mane, tėveli, ir išklausykite išpažin čiai, sutraukę iš latvių fronto
ties.
gausių pajėgų Beverno kryp
Kunigas dvejojo. Vaikinėlis žiurėjo į jį su viltim ir su tim, ėmė spausti mūsų kairįjį
abejone. Sušlapęs nuo ašarų jo veidelis vis~-gi išrodė nepapras sparną. Susiklojus
nepato
tai protingas.
gioms aplinkybėms, mūsų ka
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riuomenė kovodama pasitrau
Kunigas tarė:
— Gerai, eik prie klausyklos. Tik žiūrėk, kad ma dau kė nuo Dauguvos pakrantės,,
giau neverktum. Kiti vaikai turi melstis, o jie negali kol tu Ilukšto ir Senojo Grunvaldo,
nenurimsti. — Taip ištaręs kunigas sugrįžo į klausyklą.
Tuo laiku paėmė 1, 2, 4, 6,
Percy susyk nurimo, atsistojo į savo vietą eilėje. Savu 8, 14, 15, 16, 21, 31, 32, ir 33
laiku ir jis priėjo prie klausyklos langelio. Kada jis iš ten at
puFlrrr belaisvių.
sitraukė, jo'veidelis buvo šviesus. Vaikutis ėjo tiesiog pas al
Iš viso liepos 8—T3 d. šiau
torių ir atsiklaupęs meldėsi karštai. Paskui prieš išeisiant iš
rės operacijose paimta 300—
bažnyčios jis pasakė seseriai mokintojai:
—Ryto aš atsivesiu mamą pas kunigėlį. Aš busiu ap 400 belaisvių.
krikštytas ir tapsiu kataliku.
.
Priešininko
priešpuolimai
Sesuo lyg stebėjosi, kad vaikutis su nepaprasta jiega iš galutinai likviduoti Baverno
tarė tuos žodžius. J i prisibijojo, "kad liokinys namieje nepa —Jalovkos—Rautežerių punk
keltų kokio triukšmo, todėl tarė:
tų linijoje.
— Žiūrėk, Percy, kad neužrustintum mamos. Geriau butų
Nūdien, kovos susilaikė.
palaukti, kol tu busi truputį senesnis.
Pietų srities frontuose mūsų
—O jeigu aš mirčiau, tai kas butų!—tarė bernaitis.
. —j U g, Sesuo, tamsta pati sakei, kad nepriėmus krikšto kariuomenė, kovodama užėmė
Salaku miestelį, kur paimta 13
negalima matyti Dievo veidą.
Kairiojo sparno
Sesuo turėjo prisipažinti taip kalbėjus, bet ji nenorėjo, belaisvių.
kad dėlto protestantų šeimynoje kiltų triukšmas. Vienuolė pa žvalgai pasiekė Avilių mieste
tarė mokiniui, kad jis nors karštai pasimelstų prieš kalbėsiant lį. Kitose vietose yra žvalgų
su motina apie krikštą.
susirėmimų.
Neteko patirti, kaip Percy šnekėjo su motina. Bet ant
Liepos 13 d. priešininkas
rytojaus tuojaus po pietų jis atėjo į kleboniją su savo mama. sunkiomis anuotomis smarkiai
J i papasakojo, kad vaikutis nedavė jai ramybės, reikalauda
šaudė Salaku miestelį. Paskui
mas krikšto, kad jis buvo taip rimtas ir taip persiėmęs tuomi, jog ji su tėvu sutarusi leisti vaikui išpildyti savo norą. jųjų grandinės mėgino eiti
Kalbos pabaigoje-moteriškė paprašė, kad kunigas pakrikštytų antpuolin, bet be vaisių.
Raudonieji, netekę 10 belais
jos sūnų. Percy nepastovėjo džiaugsmais. Kunigas nusivedė
vaiką su motiną į bažnyčią. Ten buvo keletas žmonių. Krikš vių, priversti, buvo pasitrauk
Karininkas Velykis.
tydamas sūnų kunigas jani davė vardą " J u o z a p a s " . Motina ti.
KUN. V. ALEXANDER. labai įdomiai žiurėjo į visas apeigas.
" L i e t u v a , " Kaunas.
Vaikutis taip džiaugėsi savo naujuoju vardu, kad nusiduodavo negirdys, jei kas jį vadindavo Percy. Tik tėvo pa
Mažučiai. Iš 13 į 14 gegužio •
klausydavo tuo vardu šaukiant, o šeip niekeno kito. Tėvas, naktį Mažučius (Virbalio val
matomai, nepripažino naujojo vardo ir vis vartodavo senąjį. sčiaus) pas ūkininką A. atvy
(Versta iš anglų kalbos).
Bernaitis įsitaisė mažą kryželį ir nešioja. jį ant kaklo,
ko 9 ginkluoti vokiečių karei
Nėra abejonės, kad Percy Brown yra danguje tarp ange
neliaudamas vaikščioti į parapijos mokyklą. Klesoje jis bū
l ų ir šventųjų. J o gyvenimas buvo trumputis, bet taip nepa
viai ir pradėjo laužties į duris,
davo paklusnas ir domus, o liuoslaikiais žaizdavo linksmas,
prastas, kad teisingai jį galima priskirti prie tų apaštalų, ku
kaip kiti jo amžiaus bernaičiai. Po metų ar dviejų jis ėmė šne reikalaudami atiduoti batus ir
riuos* Dievas sau pasirinko.
kėti motinai apie' du savo vyresniu broliu, kad juodu niekuo "palatką," kuriuos patys ke
Eidamas vos šeštus metus jis tankiai būdavo pas savo tė
met nebus danguje, nes juodu nekrikštyti. Ta pačia proga jis letą dienų atgal buvo atnešę
vų kaimynus, gyvenusius tame pačiame name prie tų pačių
pasakodavo motinai ką buvo girdėjęs besimokindamas ka ūkininkui A. parduoti. Šeimi
laiptų ant to paties augšto. Brown'ų šeimyna buvo protestan
tekizmo^ jis džiaugsmingai pasakodavo apie gražias mokyklos ninkas, nelaukdamas kol iš
tai, o jų kaįmynai katalikai. Šie viename kambaryje turėjo
šventes ir bažnyčios iškilmes. Tos nuolatinės nuoširdžios kūdi vers duris metėsi per užpaka
ant sienos didelį gražų paveikslą — Viešpatį Jėzų nnt kry
kio šnekos padarė, kad motina galutinai leido i r senesniem linį išėjimą bėgti pas kaimyną
žiaus. Mažam Percy,kui tas paveikslas išrodė nepaprastas ir
broliam eiti į &v. Marijos mokyklą.
vokiety, kuris nuramintų plė
nesuprantamas. Pirmą kart pamatęs tą paveikslą bernaitis
Vieną rytą seserys mokintojos pamatė Percy, kuris tuo šikus. Bet jau prasidarius du
klausinėjo ką jis reiškia. Šeimyninkė išaiškino prisitaikydama
met buvo 9 metų, rimtai bevedant du nedaug už save senesnfu ris 'jį sučiupo keletą vokiečių
prie kūdikio išminties. Tas aiškinimas labai sujudino bernai
broliu. Atvedęs į parapijos mokyklą jis juodu užrašė tenai ir pradėjo reikalauti iš jo pi
tį. Paskui jis nuolat kalbėdavo namie apie tai. Namiškiai ne
mokiniais.
nigų, mėsos ir parduotų daik
suprato, kas vaikui pasidarė ir nekreipė domos į jo švagždėjiTai buvo tik pradžia. Percy. ištvermingai, nuolatai per
mą.
tų. Tuo tarpu nubudo kaimy
ilgas dienas kalbėdavo broliams ir tėvams, kad ir jidviem
bet girdėdami plėšikų
Tuomtarpu vaikutis nuolat užbėgdavo į kaimynus pažiū reikia krikšto. Galų gale tat ir įvyko. Vaikinai panorėjo to nai,
rėti paveikslo. Katalikė šeimyninkė suprato, kad vaikelio šir
sakramento, o tėvai nesipriešino. Broliams patiko Percy,o ru- šaudymą, bijojo eiti artyn. Vodyje darėsi kas nors nepaprasta.
pestingumas ir juodu mylėjo jį. Jį mylėjo taip-gi ir abudu jo kiečiai padarę kratą, paėmę 4
Percy pabaigė šeštus metus. Du vyresniu broliu nusivedė
tėvai netiktai kaipo savo kūdikį, bet kaipo nepaprastą vai- pūdus Jtvietinių miltų, kiaušijį į viešąją mokyklą, kurioje juodu mokinosi nuo seniau. Ta
kelį. Atėjo laikas, visi trys vaikinai priėmė Pirmąją Komuni- nių, batus ir "palatką,' : daumokykla nepatiko Percy,ui. Jis liovėsi vaikščiojęs į ją. J o drau ją ir Pastiprinimo Sakramentą.
giau nieko grobiamo neradę,
gas mažas katalikas bernaitis vaikščiojo į parapijinę mokyklą. I"" 'V; r 7yTrosi"o"taraauti Mišioms. J a m pasisekė gerai išduot išsidangino.
Percy nuėjo su juo tėvams nežinant. Tą patyrę broliai pasakė reikalingus kvotimus ir jis tapo priskaitytas prie ministrantų.
tėvams. Pasirodė, kad Percy nuolatai vaikščiojo į katalikų mo J i s buvo maldingesnis ir rūpestingesni s už visus.
PIRKITE. KARĖS TAUPY
kyklą, ir kad ji jam labai patiko. Nenorėdami daryti vaikui
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
(Daugiau bus).
nemalonumo, tėvai leido jam vaikščioti į katalikų mokyklą.

Šeimynos Apaštalas.
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Kur Bėgi? I

K u r daugiau? I Karnivalą.

Cicero, 111.

(

Nedehoj, R« gF „čio.A U g. 24 d. 1919 m.

i

ir trauksis visą savaitę. Užsibaigs per Labor Day
Rugsejo-Sept 1 d. vakare

i

•. , •

Šventadieniais ir per Labor Day Karnevalas prasidės tuoi ]>o pietų ir trauksis iki vėlai nak
čiai Šiokiomis dienomis prasidės vakare nuo 6:30 į r trauksis iki vėlumo.

Tai bus neverksmij, bet linksmybės Karnivalas. Kas neatsilankys į 'Cicerus Šv. Antano pa
rapijos Karnivalą. tas paskui verks per visą savo amžį.
į,
I

Ko Karnevale bus, tai cia neapsakoma. •

karčiais jįjj

Galhųa pasakyti, kad bus gyvų ir negyvų daiktų ir žvėrų, ir gyvulių ir žmonių ir ratų pasu
kamų etc. etc. Prie to visko širdingai kviečiam visus Ciccriečius ir Chicagieeius į Jubiliejinį
Karnivalą.
Klebonas ir Komitetai.

r
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VISI BŪTINAI TURITE
ki emą, o bernas sako: "Žiūrėk, kojos pėda kasžin kas kruta.
Dr. O. VAITUSH, O. D.
ĮSIGYTI.
gražiai parnešk žiotis, o kadAš čiupt, o-gi cyplys!
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
,,
ne, tai gausi Jupti.
— Palauk, — sakau, — šel Kodėl eiti p a s
Nuėjau į kaimynus, pagar mi, aš tave iškepsiu ir suėsiu. irsvetimtaučius
mokėti dau
P i r m o Lietuvos Prezidento
giau.
Egzamibinau gražiai, padaviau Juo
paveikslą. *
Bet atsiminiau, kad buvo 4 nuoju Akis if
Dabar ką tik išf'-jo iš spaudos pir
zienei maišą ir pasakiau, kad tinkama diena, o cyplys žuvis. teisingai p r i renku akinius.
mo L i r t m o s Prezidento Antano Sme
mane atsiuntė žiočių. Juozienė Tai aš sakau: "Gausiu mė Jeigu esi nertonos paveikslas a n t atvirutės for
vuotas, skauda
mato, taip k a d galėsite
bile savo
»>
nusijuokė i r liepė sėstis pas
galva, a r b a gal
draugui
pasiųsti.
Labai
gražiai
at
sos.
va sukas v a 
pečių. J ų pusmergė juokdamo
spausta
penkiose
spalvose.
šalyse
Baisiai norėjau valgyt, ale liuojant gatveI'rezidc! <o paveikslo Lietuvos vals
kreivos
si sako: " A š atnešiu jam žio vienu cypliu nedaug ką užkiši. akariu,
tybinė
Ir tautinė vėliavos, viršiuje
k y s a r b a kiti
prezidento
žirgvaikis. i r virš žirgvaitis.' ' J i grybšt iš manęs maišą Jau buvo vakaras. Aš partyki- keblumai. Ypatinga doma atkreipia
kio
Lietuves
Laisvės Varpas. No.
einančius mokyklon. P a 
ir d a r maišu man užtempė. nau pas ūkininką, pasivogiau tma ar i mj avaikus
1.
Kair.a
tik
5c.
s dykai. Valandos n u o 11 ryto
iki 8 vai. Nedėliomis n u o 9 iki 1 po Antra padailinta dailininko Jono
Paskui atnešė ir sako: " N a , šiaudų kūlį, prisipyliau pilnus piet.
Telefonas Drover 9660.
Šileikos, su Lietuvos
ir Žemaitijos
dabar keliauk sau sveįkas, bet kišenius avižų i r grįžau pas
herbais, .su Gedimino kalnu, Vilniaus
1553 W. 47th St. ir Ashland Av. miestų, parodanti upe Vilija ir Lietu
dabokis nežiūrėk į maišą. ežerą.
vos h i n n r i . Dvejose spalvose. No. 2.
Ties Oppenheimer krautuve.
Kaip tik pažiūrėsi, žiotys pa
Kaina Gc.
Įsirišau
pats
save
į
vidurį
P . S. Mažiau nesiuneianie. kaip 12
virs kelmu."
atviručių,
nes kitaip neapsimoka per
šiaudų
kūlio,
pasileidau
AMERIKOS LIETUVIŲ
siuntimas.
Aš užsimoviau kepurę. Pus plaukti ant vandens. Ant vir
Adresuokite:
mergė pakylėjo maišą su žioti šaus pabarščiau avižas ir pri
Šios organizacijos skyrių jomis. Ne kas kitas jų ydas spaudos platinimą L. D. S.,mis ant ant pečių. Taip ir iš rišau cyplį ant ilgos apartos.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
randasi po visą Ameriką. Chi- gali prašalinti, kaip jie patys, rengdama kolonijos Spaudos ėjau namo.
nografijos, typewriting, pirklybos tei
Laukinės antys tuojaus pa sių,
cagos ir apielinkės skyriai yra Tžtai tinkama butų pradėti Savaites, tai darbas pasekmin
Suv. Valst. istorijos, abelijos isto
Reikėjo eiti arimais. Tos
rijos, geografijos, politikinės ekono
;
juto
avižas
ir.
beplaukiančios
susijungę į taip vadinamą Chi- L. T). S. kuopoje. Tuomet vi- gai eidavo. Praeitais metais, prakeiktos žiotys visaip spau
mijos, pilietystės, dailiarašystės.
prie
kūlio.
Bet
pamačiusios
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 2214 West 23rd PL, Chicago.
cagos apskritį. Tas apskritys Įsas kolonijos veikimas žydės. paėmus tą darbą Spaudos džia į nugarą i r dąr kasžin
i v;ilandos po pietų; vakarais n u o 6
Q'plį> J! griebia pirma. Tik iki
10 vai.
vit-notlina ir kelia kuopų veikiIš tolimesnių kolonijų atsto Draugijai, vos dalelė to darbo koki sunkuma gale maišo cyplys, žinai, per -suopą įėjo,
3106 So. Halsted St., Chicago.
mą. P e r jo susirinkimus, at vu nepribuvo. Tuomi ir rapor nuveikta. Matytis, kad Spau duoda man į pakink i tu. Ale
vingur, vingur, per kitą galą
stovai pasidalija mintimis, su tai baigėsi.
dos draugijai tas darbas ne einu gražiai ir skubinuosi.
išėjo. Kita antis vėl capt! O
Lietuvi* Advokatas
manymais, kooperuoja veiki
vyksta,
reikia
stipresnės
orga
Tik bupt ir parvirtau. Mai jis ir per kitą išlindo. Aš ma
iš v įsu kuopų raportų pasi
•M
Attorney at Law
me, pavyzdžiui, kuopos ne rodė, kad nei viena neįstengia nizacijos. Tąja matyta L. D šas nusirito į šalį. Aš pajutau,
tau ir juokiuosi. Visas tuzinas
105 IV Moaroe, Oor. Clark Si
įstengdamos pavieniui išsiųsti pasiųsti atstovo L. D. S. sei- S. J i turi savo spaustuvę, e kad kasžin kas juda po ma-»
Room _i07,
TeL Central 230
ančių suplaukė. Visos rijo
CrfICAGO, ILLINOIS
a^tovąsavoMMinan, t a i p e r j i j n i a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tas darbą daug palengvina. J i nim. Nutvėriau. Žiūriu... ogi, cyplį ir visas jis kiaurai per
PIANO MOKYTOJA
Gyv.: 3112 So. Halsted Street
susitelkė i r siunčia at
tingesnė tuomi, kad atstovą iš- turi kuopas daugelyje kolonijų kiškis!
ėjo. Aš matau, kad jau mano
Telefonai Tardą 2390
Paskutinis susirinkimas bu rmko. Cia atsiduoda ant miela- kur Spaudos draugijos skyrių
Aš capt už maišo ir užsi virvutė baigiasi. Vieną galą
4515 So. VVood S t .
SI
vo laikytas liepos 26 d., Nekal Širdystės kitų kuopų.
nėra.
Kitos
miršęs pažiurėjau. Ėmė ir pa laikiau rankoje, o prie kito
Duoda lekcijas skambinimo pia
to Prasidėjimo Panelės Švenč. kuopos įgalioja tą patį atsto
Apskritys nutarė ateityje virto žiotys kelmu. K a m #£galo buvę pririštas cyplys.
nu pagal sutartį.
•
parap. svetainėje. Tarp vyru vą <nuo savęs. Kitų neatsirado, •rengti išvažiavimą į Delhvood kelmą nešiu? Iškračiau. Iš žio
Nutvėriau tą antrąjį galą ir
atstovų pastebėta i r moterų kurie apsiimtų važiuoti. Kuo Parką, jei bus galima. Išrinko čių tik apatinis medinis bum
štai tau, vyreli, dvylika ančių
(moterys priklauso prie šios pos tegul parūpina lėšas (25c komisiją sužinojimui su daržu bulas telikęs. I r tą iškračiau.
susivėrė ant apartės, kai. ka
organizacijos ir kaip kur už nuo nario) ir prisiunčia jas su
| maišą įbrukau zuikį ir einu riellai ant siūlo.
ir sąlygomis.
ima žymia viela veikime).
mandatu atstovui, M. Mažei
Šitas apąkritys turi savo namo.
O ką ar negeras kepsnisl
Buvo išduoti raportai. Pra kai, 1447 So. 50th A ve., Cice veikiančiąją komisiją, suside
Beeidamas sutinku ubagą ir
Kas kiaulių neganęs, t a s
dėjo 204a kuopa (Norts Side). ro. III.'
dančią iš kuopų atstovų i r kuo sakau:
Atstovas aiškina, kati kuopa
negal tokių štukų padaryt!
Kadaisia šis apskritys iŠ pų valdybų. Tos komisijos, dar
— Dėdė, kasžin ar man aiemoraliai ir medžiagiškai ne spauzdino
krikšėionių-demo- bas apdirbti apskričio suma- ko nebus, kad aš parnešiu zui
silpnai stovi. Išrinko atstovą į kratų partijos programą, lape- nynms, kad palengvinus apkį, ne žiotis?
.-.iHt<tonoy gerai pritaikinti akiniai
organizacijos seimą. Juomi lių formoje. Kuopos prisidė-lskričio susirinkimams. Tos kobus palengvinimu del Jusu aklu
Jisai sako: "Duok šia, vai
KUOLĮ et tu kenti n u o galvos skau
yra p. M. .Mažeika. Reikia nuo via mos prie padengimo lėšų jų misijos susirinkimus sušauki
doj «mo. kuomet raidė* liejasi į krū
ke, zuikį su maišu. Kaip par
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r r a 
savęs pridurti, kad p . .M. Ma- spauzdinimo, gali gauti tų la apskričio valdyba.
šai,
tai tuomet y r a ženklas, kad
neši zuikį, gausi lupt. Aš tave
žeika yra gerai žinomas veikė pelių dalinti žmonėms savo
reikia
Jurtįs akinių Mano 15 meti;
Pagrįžęs iš Francijos Chi
Besitariant, besvarstant vi išgelbėsiu iš bėdos. Zuikį kur
patyrimas priduos J u m s geriausią
jas, pilnai susipratęs darbinin nuožiūra. Kuopos norinčios tų sokius sumanymus i r reikalus
patr,rr.tvimą ui prieinamą kalną
cagon laikinai priiminėju li
Dabar y r a patvirt'Otos ir Tarto
net taip žemai n e t l\ M M
nors
nudėsiu,
o
maišą
kitą
syk
kas. Grįžus prie 2CMos kuopos lapelių lai atsišaukia į komisi atėjo gana vėlus laikas. Skir
gonius savo pagyvenimo vie Jamoa daugumos lietuvių, kurio g r a
koncertina i r augstai rekomen
atstovo raporto, buvo išreikšta ją, M. Mažeika, 1447 So. 50th stėsi malonius įspūdžius savy atnešiu, kaip pas jus ateisiu toj 3125 W. 38 Str. arti Ke- Jlja
JOHN BMBl'ANA
duojama kaipo geriausia koncertine
kalėdodamas.
J
u
k
matai,
kad
padaryta
Suvienytose
Valstijose
A
abejonės apie kuopos įstengi- A ve., Cicero, 111. Gali reika je pasilikę.
Akių Specialistas
dzie Ave. Kaip greitai bus raerike.
Mes galime j a s parūpint 1
be
maišo
nėra
kaip
zuikį
išlai
a r b a Žemo tono.
1801 S. Ashland Av. Chicaco
mą vienai pasiusti atstovą.
gatava, atidarysiu ofisą ant augšto
lauti kuopos i r toliaus gyve
Reikalaukite katalogo, kur} iaslur
Šiame susirinkime nei vieno kyti.'''
Egzaminas suteikiamas dyaal.
Mame dykai
pietvakarinio kampo Lea
25-ta kuopa (Dievo Apveiz- nančios nuo Chicagos apskri inteligento nedalyavo.
K a m p a a 18-tos gatvės.
— Tai,—sakau,—paleisk.
8-čios lubos virš P l a t f o a p t i e k o *
vitt
ir
22-ros
gatves.
dos parap.). Paaiški, kad cen- čio, arba kuopos neineinančios
GE0R6I & VITAK MUSIG CO. Kaaibarte 14, 10, i « , 17 i P i §
Inteligentai y r a kviečiami
O jis sako: "Negali paleist.
Valandos nuo 4 iki 7 va- į 1540 W. 47tb St.,
tralės organizacijos susidėju į šį apskritį.
Tėmyklt© į m a n o parašą.
Chicago, U i
talkon. Dabar darbininkai pa Zuikį paleisi, savo nelaimę pa
Valandos:
n u o 9 vai. išryto Iki a
kare.
sios sius atstovą'p. J . Šimkų,
Svarstyta apie organizacijo tys kyla susipratime, nors nevai. vakare. Nedėiioj n u o 8 vai
leisi. K u r tik eisi, visur rasi
ai
ryto Iki 1 | valandai diftna
prie jų, be abejonės, prisidės streikierių fondą. Matyta, kad persmarkiausia, bet stipriai.
Dr.
S.
Biežis,
jo išbėgiota ir visur bus tau
ir L. D. S. 25-ta kuopa. Mink jis neturi tokio pasisekimo, ko
Telefonas McKinley 4988
Z—S. bėdų."
štųjų gėrimų užeiga (kuopos kio reikėjo t u r ė t i Išdirbta ki
..
v
• V W A ^ ^ ^ - ^ ^ < ^ ^ ^
Taip nabagas i r nusinešė
įsteigta) gerame stovyje. Kito tas sumanymas. Padaryti tą
zuikį su maišu. Aš parėjau na ?«S»-y • • » » ^ w » ^ o » ' » » » • > »
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas
mtm^m^^^^pf
nieko, apart paprasto.
fondą 1 iuos norių, i r duoklę po
mo ir sakiau, kad .gavau žio
29-ta kuopa (Bridgeportas). $1.00 metams.
(Piemens monologas).
tis, bet kad parvirtau ir jos PRANEŠAME CHICAGOS
Visą laiką suima jų naujai nu
Vis atbalsiai, kad centro or
virto kelmu. Visi juokėsi.
IR APIELINKĖS LIE
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
pirkta krautuvė (priešais Šv. gano administracijoje betvar
Man pristojus kiaulių ganyt- Kaip pasakiau, kad zuikį pa
TUVIAMS.
taip ir dabar
Jurgio bažnyčios). Renka nuo kė. J a u tas girdžiama nuo sųšeimininkė tuojaus įsigabendi- gavau, visi sakė, kad meluoju.
narių po 25c, kad prisidėjus sitvėrimo organizacijos. Nusi
Kad mui'ojame ir šiaip exno stakles į vidų, apmetė me Paskui šeimininkas klausia:
prie lėšų siuntimo apskričio
bodo ir įkirėjo. Keikia čia ką tinėmis, pakabino muštuvus, " 0 kur maišas ?' T Pasisakiau preso visokius darbus atte
atstovo seiman.
nors daryti. Apskritys išnešė, į varstė nytis, skietą ir pasiun atidavęs ubagui su zuikiu.
kame gerai ir greitai. Kreipir gvarantuoja
Klausta apie 38-tąN kuopą kad centro finansų raštininky- tė mane į kaimynus žiočių par
Žiūriu, šeimininkas ima pan
(West Side), bet atstovo nesi stę atskirti nuo organo admi- nešti. Mat be žiočių audimas tį nuo vagio. Aš nesykj buvau kitė s pas mus:
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
rado. Per karę ši kuopa nu- nistratorystės. Tegul būna fi nesižioja, nėra per kur šau gavęs pančių. Tik valei per
meldžiame kreiptis pas;
F. ŠEMETULSKIS IR
•'>• ijtt)/sĮvąįtJMuni narių ir veį- nansų raštininkas viens, o ad- dyklei skristi.
duris ir pabėgau.
T. JANKAUSKAS,
-. ••' būro visai-nusilphė- Įnįnistratorius organo kitas iy$
Šeimininkei pasiuntus manje,
Nubėgau už kaimo kur bu 1735 W. 47 St., - Chicago.
141 Washington Street, New York, N, Y.
us. Sugrįžus nekuriem veikė- muo. Biznio prie organo vedi-1 tarnaitė atnešė didelį muišą. vo ežeras ir pasislėpiau len
Telefonas Boulevard 3386
kareivi jos,, pasižadėjo mui- turi būti direktoriai. Ši J į susivyniojęs aš ir einu pei drėse. Tik pajutau, kad po
•ooos^oc
(atgaivinti ir stiprinti tą kuopą tas sumanymas karštai remtas,
i ant kiek pajėgos leis.
jau kuopose iš anksto buvo
Nedaug ką geresniame padė kalbamas, už tai apsvarstytas,
Iš krikščioniu darbininku
jime ligšiol buvo f>7-ta kuopa o ne ant greitųjų sugalvotas.
judėjimo.
|(Brighton Park). Laikėsi, vos
Seimui inešti, kad skirtų
gyvybę išlaikė. A r tai neran- žmogų, kuris eitų po kolonijas
. Nereikią aiškinti, kokia ga į gumas kolonijos veikėjų, ar tai per žmones ir rinktų aukas or
lybė butų susijungę darbiniu jie neskaitė šią organizaciją už ganizacijos nuosaviam namui.
kai. Laiminga butų žmonija, j į a n svarbią f V i s į i pasižadė- Aukotojų vardai ir pavardės
jeigu šita pajėga vadovautųsi jo, per atstovus, išsijudinti, tam nuskirtoje knygoje butų
krikščioniškos
demokratijos ; Įsisiūbuoti i veikimą i r užim užrašomi. Kas duotų stambes
principais.
ti sau priderančia vieta vi- nę auką tai to paveikslas al
Lietuviai krikšcionvs darbi- j suomenės gyvenime.
bume tilptų. O kas duotų gan
ninkai prie to žengia. Aineriatstovo 60-tos kuopos stambią auką, tai to paveikslas
koje jie turi sutverę lietuvių j (Rosehuide) davėsi suprasti, butų talpinamas ant sienos ta
Darbininkų Sąjungą, kuri So. j k a ( l t a k n o p a V ( > i k i a j r n e v o i . me name.
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DRAUGAS

PARSIDUODA PIGIAI
m i s : a) Vyčiais, b) P a v a s a r  C. M. JORDAN M. D.
trijų pagyvenimų naujas n a m a s su
ininkais, c)- ateitininkais.
B U V Ę S INSPEKTORIUS GYDYTOJAS
gazu, elektra, maudynėmis ir kitais j
VALDŽIOS
SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ
AMERIKE.
7) Užgirta narių statistika
p a r a n k u m a i s ; n a m a s randasi lietu
viu apiehnkėje Brighton P a r k , pusė
sulyg jų užsiėmimo. K a d a n g i
bloko nuo Archer ave. gatvekarių.
Atsišaukite
pas
A. L. T. išdalies daro statis
Tūkstančiai ir tūkstančiu, žmonių per ilgus .metus gyvena silp
A. Grigas & Co.,
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
P E N N S Y L V A N U O S LIETU
Seka Centro Valdybos ir tikų visų Amerikos lietuvių, name padėjhne su vidurinėmis ligomis, negalėjimu miegoti ir kitoAKIŲ SPECIJALISTAS
VIAI KVIEČIAMI Į SEIMĄ. Įvairių
komisijų
raportai. tat j a i ir palikta liuosai veikti aiis ligomis, kurios paeina iš priežasties, kad nervos neturi reikalingo 3114 So. Halsted Si, Chicago.
P a t a r i m a s Dykai
toje
srityje.
maisto,
ir
užtat
jie
ištikrųjų
neįsivakdina,
kad
jie
serga.
.
Skaitomas praeito meto seimo
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki
Sesija
u
ž
d
a
r
y
t
a
6:00.
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
ČIA JŪSŲ PROGA!
Mes visi žinome, kad nervos, yra išsiplėtoję po visą mūsų kuna.
Pasibaigė pasaulio karė, bet protokolas. Viskas priimta.
4649 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.
Parsiduoda
pigiai
dviejų
pagyveni
ir kad jos valdo kiekviena mūsų minčių kiekviena iš mūsų darbų,o mų geras medinis n a m a s su tuščiu
nepasibaigė Lietuvoje ašarų ir
Aptarus kažkuriuos n u r e s Telefonas Yards 4317
Diena trečia, sesija I.
kitais
žodžai
sakant
yra
tai
pamatas
gyvenimo.
Jeigu
atsiranda
lotu
greta
ir
prie
to
yra
2
melžamos
Telefonas
Boulevard 6487
kraujo t v a n a s . Lietuvos n e l a i - n i u s
nepabaigtus
reilval.is,
karvės,
1
priauganti
karvė,
20
žąsų,
Sesija a t i d a r y t a 9:20. Skai žmonės, kurie neturi stiprų nervų systemos, tokie žmonės niekuomet 12 ančių, 45 vištos, 2 kiaulės, šieno
mėms galo nesimato. l i e t u v e s j svarbių reikalų gvildenimą, panegali būti sveiki ir stiprus. Nervų ištvermė ir nervų tvirtumas yra prišienauto užtektinai a n t visos žie
sunųs d e d a - a n t tėvvnės aukų-1 likti rytdienos pirmai sesijai, toma telegramos ir pasveiki
tai dvi didelėj jėgos, kurios netiktai užlaiko žmogų geroj sveikatoj, mos; n a m a s randasi Chicagoje ir yra
nimo laiškai.
užtektinai tuščios vietos laikyti gyvu
ro turtų, sveikatą, gyvastį. J i e ; ir užgytus mesimą, kad ant
bet
dar
priduodajam
gyvumo
dirbti
ir
kovoti
su
gyvenimu.
lius
ir prisišienauti šieno gyvuliams.
Kadangi jau iš vakaro bu
pasiryžę kovoti už savo teises j rytojaus butų atlaikyta iškilKaina greitam pardavimui tik $3,Vyrai moteriškės su prastu maistu arba netinkamu maistu del 500.00. Atsišaukite pas
vo pranešta, jog kaikurie de
LIETUViS
ir Laisvę d a r ilgai, ilgai, t u r i n i n g o s šv. mišios už kritusius
legatai skubinasi į Moksleivių nervų visuomet jaučiasi silpni, nesveiki, mažiausias dalykėlis jam
GYDYTOJAS
I R CH1IUJRGA8
A.
Grigas
&
Co.,
kol laimės a r žus. Amerikos j organizacijos narius
karėje,
1757 W. 47th St., Chicago, IIL
seimų ir n u t a r t a seimų baigti užkenkia, jie negali atsakančiai vietos užimti darbe. Iš kitos pusės
3114
So.
Halsted
St.,
Chicago.
Ofiso
Telefonas Boulevard 160
lietuviai ir-gi gelbsti Lietuvą, sesija uždaryta 6 vai. vakare. priešpietinėj sesijoj, tat, a p  imant žmogus, kuris turi*stiprus nervus, taip vadinant " plieninės .ner
Namų Telefonas Seeley 420
bet neužtektinai, nepilnai. Ret
kalbėjus d a r kaikuriuos orga vos" niekuomet nesiskundžia, jis visuomet gali dirbti ir nori tokis
A n t r a diena.
Parsiduoda labai pigiai vargonai,
karčiais jų širdys suliepsnoja
nizacijos klausimus, einama žmogus visuomet atsiekia savo augsčiausius idealus gyvenime, nes pijanai taip-pat galima gauti ir graIškilmingos šv. mišios buvo prie rinkimo naujos valdybos. nėra kam jo darbą, kad kliudytų, ar tai butų biznije ar nemiejic vi- mafonų.
tėvynės meile, bet paprastai
Parduodu ir mainau. Atsišaukite
Dr. I. E. MAKARAS
suometlinksmi.
nusiminimo, abejojimo, užmir laikomos š v . Kazimiero baž4544 S. P a u l i n a Str.
Chicago, 111.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Beje, d a r perskaityta paga
Nors labai daug yra rašoma apie užlaikymą nervų systemos, vie
šimo ledai mus k a n k i n a ir žu nvėioje, 8:30 ryte. Mišias- šv. mintos rezoliucijos: 1) Suv.
Ofisas: 1741 W. 47th Street
Valandos:
9:30—12. 3—5 ir 7—9.
ni
sako,
kad
gersi
išsi.mankštinhnas,
kiti
sako,
kad
vartojimas
alko$135
n
u
p
e
r
k
a
gražių
$500
pijana,
do. Nusiminimas, p a k r i k i m a s iaikė kun. Ig. Albaviėius, asis Vai. < Senatui reikale pripaži
Telefonas: Boulevard 3480.
gerame* tone taip 2 šmotų seklyčios
Rezidencija: 4515 So. Wood St.
yra tai didieji Lietuvos neprie tuojant kun. Česnai ir klieri nimo Lietuvos nepri&uhnybės, eholiškų vaistų, kiti vėl kiteip rašo, ir pasitaiko, kad daug blogo yra setą $40 vertes.
Telefonas: Yards 723.
padaroma vartojant šituos nežinomus vaistus, ir kurių pavojus no6408
S.
Claremont
Ave.
a
kui
Pr.
J
u
r
u
i
.
Altorius
ir
kateliai. Gi seimai, susirinkimai,
2) prieš lenkus ir 3) prieš visiems yra pramatomas.
. Arti 64-tos ir Western Avės.
nutarimai, p r o p a g a n d a
yra tafalis buvo gedulingai pa "Kolėakų. Čia pat sugiėdama
Aš jaučiuosi, kad tai yra mano privalumas rekamenduoti skai
galingi ginklai Lietuvai gel-<. rengti.
Lietuvos ir Amerikos himnai! tytojams, kad visuose atsitikimuose, kurie yra priežasčią silpnų ner- Parsiduoda „Ideališkas namas—ge
bėti. Netik platųjį pasaulį tu
JOSEPH C. W0L0N
Valdybon p a t e k o : Dvas. va *vų, kaip tai dispepsia, galvos skaudėjimas ir tt. tai geriausia yra riausia transportacija, 5 kambarių
Sesija I.
Lietuvis Advokatas
rime įtikrinti, kad Lietuva rei
dovu knn. Ig. Albaviėins (2 pamėginti vieną butelį Partoglory ir teip vartoti, kaip .prisakyta, o mūrinis bungalow, viduj ąžuolo ir
29
SO.
LA SALI-E S T R E E T
Sesija atidaryta 9:lf>. Skai- IIL), pirm.—l)r. J . J . Bielskis,
grindys, šiltu vandeniu šildoma, elek
kalauja
Neprigulmybė^. bet
1
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
tikrai pamatykite didele permaina savyje.
'
tros šviesa ir gazas, stueco garadžius,
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
labiau dar savo t a r p e turime tom i pasveikinimų telegramai vice-pirm.— Buėnis,
raštinin
Per vis;} savo daktaravimo laiką aš visuomet užrašydavau Parto cementinės gindys. Atsišaukite pas
Tel. Rockwell 6999
ir
laiškai.
Dauguma
jų
su
au
sukurti šventą laisvės troški
CHICAGO, ILL.
ku—V. Rukštalis (senas), iž glory silpniems, o rezultatai būdavo nepaprastai, ypačiai tokiems savininką: 66-13 So. "YVabash ave.
komis
"
V
y
č
i
o
"
spautuves
mo ugnį, kad nebūtu mus u
dininku—P. Baltutis (senas), žmonėms, kurių nervų systema reikalavo' tam tikr ir reikalingo mais
t a r p e nevieno atšalėlio, šian-! reikalams.
iždo globėjais: K. Jovaišaitė to. Kad gauti tikrą ir originali aš visuomet savo ligoniams patar
ČIA J Ū S Ų PROGA!
—F
dinio lietuvio.
Steigimą nuosavos spaus- ir Z. Mestauskaitė; Literatiš davau gauti tiesiai iš First Class Partos Aptiekoj, 160 2nd Ave.. Ne\v
Parsiduoda pigiai grocernė ir kenYork. kur galima vieną butelį Partoglory už $1.25, o penkis bu džių storas prie pat mokyklos; pui
Tomis mintimis ir troški tuvė> seimas užgyrė. Sumany koji Komisija s u d a r y t a i š :
ki apielinkė del tokio biznio; biznis
C M . JORDAN M. D.
visos kun. Tamoliunas, A. Aleksis, telius už $5.00. ~
mais vaduodamies
keliolika mą turės ratifikuoti
yra išdirbtas per keletą metų ir eina
gerai; priežastis pardavimo patirsite
A. Augustinas, kun. Urbonai
ADVOKATAS
Luzernės ir SchuylkiU'io pa kuopos. '
A.
Tamošiūnas,
V.
Eidukrs,
A.
a n t vietos. Atsišaukite pas savininką
nės
buvo
gerame
ape
ir
tikisi
vietų visuomenės veikėjų susi
Priimtas pagamintas pro ir P. d u r a s .
Veda Bilas Visuose Teismuose
sekančių a n t r a š u :
Dzekenis, S. Agentas, J . Pelu- d a u g laimėti.
P r . Zdankus.
Ofisas Didmlestyj:
rinkę Hazleton'e liepos 31 jektas ceremonijai*) priimiAtstovais į A. L. T . : A. tis, V. (ieėys, J . J a n c i u n a s , J .
August Grigas,
69 W. WASHTNGTON S T R E E T
d. n u t a r ė š a u k t i Pennsylvani n.ui naujų narių.
Aleksis, M, Zujus. ,
Agentas, F . Šimelis, A. MikioOIOERO, ILL:
35X8 Wallace St., Chicago, 111.
Kambaris 609
l'žgirta jaunųjų vveia koii7
jos valstijos Lietuvių Seimą j
Išskyrus dvas. vadovą, pir nis, ,J. (ludauskas. Viso 42.
Tel. Central 5478
Mahanoy City, Pa., rugsėjo • .•Jitticija.
mininkų ir raštininkų, sekan
Gveeuimas, 812 \V. S3rd St.
Visiems Ciceros lietuviams
Aukos.
d., ( L a b o r D a y ) .
Kadangi sumanymas >l(-igi- tieji valdybos nariai rinkta
Tel. Yarda 4681
\ ra žinoma dieninė vaikuėiu
BARGENAS
VYRŲ
V
L. L. Sargų Newarko "Sky
Seimo tikslas Lietuvos Ne- IUO nuosavos spautuvės buvo viešai per aklamacijų.
prieglauda. Tai moterims-našDRABUŽIŲ.
riaus
reikalams.
Aukojo
se
.ienas
iš
svarbiausių
klausi
prigulmybės, šelpimo ir atsta
Vyrų ir Javjnų Vaikinų padirbti
J (iarbės narius pakelta p.
lėms didelė parama.
Toji
ant
orderio siutai ir overkotai. bet
kanti:
tymo reikalai. T a r p manomu mui, tat visa beveik priešpie M. Zujus ir J . Noviekas.
draugijėlė
turi
užuojautos
iš
neatsišaukti;
vėliausių modelių nuo! ifiiiiiimiiiiiiiimmmmHmumiiiiiiHHii
•
a
•
Po
5
dol,:
A.
Šiugžda,
L.
tinė sesija pašvęsi a Ūmi * kResid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
$20.00
iki
$45.00.
Sugiedojus Vyčių, Tautini
draugijų ir pavienių asmenų.
pasiūlyti seimui svarstyti da
Vyrų
ir
Jaunų
Vaikinų
gatavi
Telefosas Haymarket 3544
slui.
Andrijauskas.
ir
Amerikos
himnus
ir
susu
siutai
ir
overkotai
$15
iki
$28.50.
Mitingus
laikom
kas
pirma
lyku yra šie: 1. Protestas prie
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau.
Po 1 dol.: P. iVltinaitis, V. panedėlį ir trečią, tai-gi atei
visus naujus Lietuvos nepriePirma sesija uždaryta \2 kus po tris syk ura Lietuvos
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
Antulis, K. Krumėnas, A. Ži nantis mitingas trečiojo panePir|c savo overkotą dabar prieš
prezidentui,
gen.
Žukauskui
ir
Rusas gydytojas ir chirurgas
telius. 2. Raudonojo Kryžiau.
ai
žiemą,
kuomet kainos pakUa.
rėmimas, .i. Kareivių orgam
Suv. Vai. prezidentui Wilso- linskas, A. Patapąs, J . Šve dėlio pri puola rugpjuėio 18
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Mes taippat turime pilną eilę biDiena a n t r a , sesija II.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
d
a
i
Z.
Selvestra,
B.
Kairis,
žavimas. 4. Lietuvos mokslei
nui. sesija uždaryta 12:.'?() po
d. Kviečiami draugijų atsto skutį nešiotų siutų ir overkptų nuo
ir augščiau.
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
? ir R. Sarapas knygą ver vai ir visi nariai ir tėvai, ku $8.50
Sesija a t i d a r y t a '?. vai. po pietų.
vių šelpimas. 5. Šelpimas Lie
Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
Telefosas Drover 9693
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
tės 4 dol. Viso $23.00.
tuvos per Tautos Fondų ir k i pietų. Skaitoma telegramos ir
rie
palieka
savo
vaikelius
į
VALANDAS:
10—11 ryto 2—3 po
Seimas buvo rimtas. OrgaAtdara kiekvieną vakarą iki 9
V
y
r
a
i
!
Lenkai
plėšikai
nai
pasveikinimo
laiškai
su
auko
pietų
7—8
vak.
Nedėliomis 10-—12 d.
tokiais budais ir tt.—J seimą
darbą išėję, .jiems turi rūpė vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Sunizacijos reikalai svarstyta be
batomis visą dieną iki 10 valandai.
kina Lietuvą. Lenkai įvedė ti jų pačių reikalas.
spaustuvės reika
IIIIIllflllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIII2ll3lfll2Illtll
n u t a r t a kviesti visas lietuviu mis " W
S. GORDON,
užsikaršeiavimų.
Delegatų,
baudžiavą Lietuvoje, nežmo
organizacijas, kad siųstų po lams.
St,
Chicago, 111
J. Mikolainis. 1415 S. Halsted
sulyginus su pereitais metais,
{steigta
1902.
vieną atstovą nuo kiekvieno 10
Svarstomi ir priimami se buvo mažiau. Aukų su pasvei niškai elgiasi, niekina mūsų
Dr. D. 3. BAGOčIUfi
merginas ir moteris. Tad į dar
narių. Orgonazacijas n u t a r t a kantieji kuopų bei apskričių
kinimais suplaukė 7o() dol.
Idetuvls Gydytojas ir
bą, broliai! Į L. L. Sargų pul
kviesti a t s k i r a i s pakvietimais, nutarimai.
Chirurgas Rep.
Ofisas
10900
So. Michtgan Av«.
kus! O mūsų darbas už liuosyliet jeigu del kurių nors prie
1) Daryti tiesioginį spaudi
'u>: v ė : ' i , i - i i > i : f : > ; * y v •'
Rezidencija 10731 So. Michigan A v.
hą bus garbingas.
žasčių kokia nors draugija mų j Suv. Vai. valdžia per
Roseland, 111.
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
NEWARK, N. J.
Telefonaa
rezidencijos ir oft*r>
Praktikuoja 27 metai
laiško negautų, tai šis atsišau mušu augštasias T a r v b a s išsias vaistas tavo skilviui y r a EATOA. S. Trečiokas,
Pullman
S42.
Ofisas 8149 So. Morgan St.
NIC.
Prašalina Tisus nesmagumus
k i m a s spaudoje tebūna pakan gavimui leidimo važiuoti Lie
Vai.:
9
ryto
iki
11
d.; 2 po pietų
L. L. S. N. Skyr.
K e r t ė 32-ro St.,
Csicago, m .
Lietuvos Liuosybės Sargai.
suvirškinimo, o t a s reiškia, kad rei
iki 4; 6 iki 9 v a k a r *
N«d
kamu užkvietimu.
Išrinkta tuvon tikslu pagelbėti Lietu
SPECIJALISTAS
kia
pamėginu
vieną.
P
a
r
d
u
o
d
a
m
a
'
Sekretorius.
9 iki 11.
Newarko Lietuvos LiuosyMoteriškų, Vyriškų, taipgi chro
p a . visus aptiekorius.
Seimo Rengimo Komisija. Že vos žmonėms kovoti su prie
niškų ligų.
bėg Sargq pulkas sujudo ir
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryto
miau pasirašę minėtos komi si šais ir apginti valstybės rūbe
ANT PARDAVIMO
CICERO, ILL.
griebiasi smarkaus organizaiki
10,
nuo
12
iki
2
po
piet, nuo 7 |
Graži Mandalinn,
gitaras
vertos
jos nariai, šiuomi kreipiasi į lius. Tam tikslui jtapo išrink
iki
8
valandai
vakare.
$15.00 parsiduos už pusę prekės.
tyvio darbo. Rugpjūčio 6 d., s.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Pennsylvanjos lietuvių visuo ta komisija iš penkių asme m., laikytas* extra susirinki
Negalima praleisti nepami Atsišaukite:
Telefonas Yaras 687
S. K. KOKAS
2326 W. 2Sr<I St., .
menę prašydami maloniai iš nų. Tai pačiai komisijai pa- mas ir apkalbėta t a r p kitu nėjus lenktynių Šv. Antano
Gydytojas, Chirurgas,
tt--..~
2ros lubos.
Akušeris.
girsti šį atsišaukimų ir sukru v« ta pagaminti
rezoliucijų, Įvairiu reikalu dabartinis Lie parapijos piknike, liepos 27 d.,
1920 So. Halsted
St., Chicago.
ANT PARDAVIMO
Prpl>>n i:#»+i-'.-:,'ic'«' latviškai Ir
prieš
lenku
sti visomis pajėgomis, kad su- p r o t e s t u o j a n č i a
National
dtuže,
Riverside,
111.
BARGANAS
tuvos padėjimas. N u t a r t a da
Maderniškas
n a m a s 12kos pagyve
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9
manytasai
seimas
pavyktu. veržimąsi i Lietuvos žeme ir ryti viską, kas tik bus galima, Visų lenktyniuotojų nesurašy
nimų, štimu šildomas. Randos neša
vakare
Tel. Ganai 4307
siu,
užtai
paminėsiu
tiktai
lai
N a u d a jo neabejotina, bet bus prieš Kolėaka.
$6,000.
Atsišaukite:
kad kaip nors greiei&us prisi
P. J. O' R E I L L Y
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
didesnė, jeigu susivažiuos dau
2) Pageidauta, kad kiek rengus į pagelbę lietuviškai mėtojus. 50 jardų bėgime gilu625K 8. Kcdzic Ave.
4712 So. Ashland Ave.
P h o n e Drover 7042
giau ir sumanesnių delegatų. vienas vytis pataptų Liuosy- kariuomenei. Husų kar. ofie. kį pralenkti turėjo, E d , SeaTelefonas Pullman 60
Cicero Office
PAtLSIDrODA.
Lai gyvuoja Lietuva, lai pra bės Sargų nariu.
A. A. Pempė, apsiėmė p r a d e bird , O. J u r g u l a i t ė , A. Nau 2 augSčių mūrinis namas a n t pir- 4847 W. 14-th St.
DR. W. A. MAJ0R
Phone Cicero 39
žūva jos priešai! Lai gyvuoja
3)
Padovanoti
generolui mokinti, iki susitvarkvs visas džiūnas ir A. Akramavieienč; nio story s ir 3 rūmai pagyvenimui
GYDYTOJAS I R
a n t antro 5 dideli rūmai. . Randos
Rezidencija 8336 W. 66-th St.
CemCRGAS
Pennsylvani jos Lietuvių Sei Žukauskui 'dovanų aukso kar kariškas štabas. Mokinimas trikojii bėgime laimėjo V. Ab- 33.00 j mčnesj parsiduoda už 26
P h o n e Prospect 8585
Ofisas 11719 Michigan Ave.
namas randasi geriausioj vie
mas. Meldžiame visi į prakil do esmėje. Centro Valdybai prasidės rugpjūčio 13 d. ir bus račinskas ir A. J u r g į l a s . Žmo .šimtus
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki i
toj, priešais šv. Jurgio Bažnyčią.
2 po pietų — 6:30 iki S:30 vakare.
nės
šiomis
lenktynėmis
intere
kardo
užsakymas. mokinama kas sereda LietuC. Sl'KOMSKJ
nų Lietuvos gelbėjimo susirin pavesta
Į
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
. - » »..^.«,».-«y.
(ii kuopos, bėgyj dviejų mė vių svetainėje, 180 New York savosi ir butų geriaus, kad 8346 So. Halsted St., Chicago, 111. ; • ; » » » » » » - » « » « - •Tel.
kimų.
Drover 7042
ANT PARDAVIMO
daugiaus
panašių
įvairumų
nesių,
turės
suaukoti
tiek
pi
ave. Meldžiame visu susirink
Kun. J . Valaitis, pirm..
7 kambarių n a m a s arti lietuviškos
butų
buvę.
Kitą
sykį,
kad
ren
nigų,
kiek
atsieis
tas
kardas.
mokyklos.
Atsišaukite:
ti 8 vai. vakare.
P . V. Gibaitis, vice-pirm.,
LIETUVIS DENTISTAS
6516
S. Painiau Ave.
Nutarta
surengti
dideles gėjai išanksto prie to gerai
K u n . F . Gudaitis, I sekr., Čia pat delegatai tam tikslui
Valandcs: suo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
sumeta aukų 95 dol. 75c.
prakalbas. Išrinkta komisija prisirengtų. ^
PRANEŠIMAS CICERO
L. Vasaitis, I I sekr.
12
SO. ASHLAND AVENUE
*
4) Paskirti tris premijas užkviesti lietuvių muzikantų į
LIETUVIAMS.
a r t i 47-tos Gatvės
—
.šiuomi
pranešu
Gerbiamiems
tau
Mūsų
Šv.
Antano
parapijos
(po 10 dol.) už geriausia pa L. L. Sargų pulką. Taip-gi nu
IŠ LIETUVOS VYČIŲ
tiečiams kad aš uždėjau K E P Y K L A
rašytus raštus a) apie fiziki t a r t a atsiliepti į sesutes lietu karnivalas, sukaktuvės 10 me ir tikiuosi visus užganėdinti. Aš
VII SEIMO.
: . » . ^ —
! » » » » » • • • •
• » » • • » & }
nį kūno lavinimąsi arba gim vaitei, kad ir jos rašytųsi į tų parapijos gyvavimo prasi taipgi pristatau duona į bučernes.
Mokykis Kirpimo ir De>igning
Petras
P.
Šatkauskas,
nastikų ir jos svarbų arba b) Lietuvių Raudonojo Kryžiaus dės rugpjūčio 24 d. ir tęsis iki
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Piema diena, sesija II.
Cicero, m.
Mūsų si8temo ir ypatiSKas mokini
apie dailę ij' jos kultūrinę Draugiją, ir kad tokiu būdu rugsėjo 1 d. kurią dieną baig 1400 S. 48 Court
mas
parodytus jus žinovų į trumpa,
•BL'V-*
v
visi
išvien
stotume
pagelbon
sis.
Bus
iškilmingas.
P
a
r
a
p
i
vertę.
laika.
Antra sesija a t d a r y t a " 2 vai.
3109 So. Morgan Street
PARSIDODĄU LABAI PIGIAI.
Mes turime didžiausius ir geriau
savo
tėvynei
Lietuvai
ir
_
jus
jonys
laukia
d
a
u
g
svečių
ir
ti
o)
P
r
i
i
m
t
a
šelpimas
augCHICAGO,
ILLINOIS
po pietų. P a k u š t a pasveikini
sius
kirpimo desigolng ir
siuvimo
2 augatų paurinjs namas, 2 pagyveni
Telefonas
Yards
5032
žmonėms.
Nutarta,
kad
L.
L.
kisi
gražiai
pavaišinti,
skyrius,
kur
mes
suteiksime
praktiš
mų po 6 kambarius; randasi labai
mo te [eg rainos Šv. Tėvui, >tujų mokyklų studentijos ka
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
ką patyrimą, kuomet jųs mokysite*
geroje vietoje: 202 9 So. Parnell ave
*
Sargi]
pulkuose
partyviškiems
talikiškai
-krikščioniškos
pa
6
po
pietų
Iki
8
vak.
Nedėlio
Elektros varomos mašinos mūsų siuPrekė
tiktai
$3,400.00.
Jmokėt
$1,000.
Apaštališkam Delegatui, vieti
mis
nuo
6
tki
$
vai.
vakare.
vimob
skyriuose.
reikalams
nebūtų
vietos.
Mes
o
likusius
kaipo
randą.
Kreipkitėą
pas
Šv. Antano parapija per sa
Lietuvos ateitinin
niam vyskupui, Suv. Valstijų kraipos.
Jųs
-esate
užkviečiami aplankyti ir
\Vm. Kazlauskas,
88* ^ » » »
griežtai laikysimės, kad butų vo susirinkimą rugpjūčio 10 d.
kams
paaukota
iš
iždo
100
dol.
pamatyti
mūsų
mokyklą bile laiku -—
333:$ SO. Halsted St.,
Chicago. 111.
prezidentui, VV. Wilsonui, Lie
dieną
ir
vakarais
ir gauti specijalti.
viena lietuviška kariuomenė ir savo svetainėje išrinko J u o tuvos prezidentui. Ant. Smeto Įnešta pageidavimas, kad Fe
kai
pigią
kainą.
i
'
•K
įįm » » • •> • m.m » • » » »•
vienas kariškas štabas.
LABAI DIDELIS BAKGENAS.
Petrenos daromos pagal Jūsų ruiederacija
įsteigtų
fondų
šelpi
zą Mockų į Amerikos 'Liet. R.
nai ir generolui Žukauskui.
Parsiduoda trjjų augštų mūrinis
rą
— bile stallės a r b a dydžio, ir bi
Or. A. K. RUTKAUSKAS le madų
namas 6 pagyvenimų po 4 kambarius,
knygos,
K.
Federacijos
seimą
WorcesSkaitoma pasveikinimo tele mui augšėiau niiuėtu tikslu.
Daugiaus prisidėjo.
Telefonaa McKinJey 5764
su dideliu basemeotu, namas randa
Vyriai,
brangindami
mokslų,
ter, ,Mass. Ilgą eilę sumanymų si a n t Union ave. ir 38-filos gatvės.
g r a m o s ir laiškai.
Dauguma
MASTER DES1GMNG SCUOOL
GYDO VISOKIAS LIGAS
žada ta fondų remti.
Dar
sekanti
vyrai
prisirašė
J. F . Kasnicka, PerdėUnia
P
r
e
k
ė
tik
$8,400.00.
Atsišaukite
grei
8457 South Western Boulevard
įteikė atstovui.
jų sn stambiomis aukomis
Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t
tai pas
K a m p a s W. 85-tos gatvės
(i) Lžmegsti ryšius su Lie į L. L. Sargų Newarko^ pulką:
Prie progos aptarė parapiį 190 N. State gatvę, k a n p a a Lak*
"Vyčių"
spaustuvės
reika
Wm. Kazlauskas,
gatves.
4 lubos.
tuvos jaunimo organizacijo V. Akialaitisy A. Masandukas, jo? iškilminga kaniivalą. Žmo^ 3S&3 Po. HaUted St., Chicago. UI.
lams.

Lietuviai Amerikoje.

Antras Atviras Laiškas

Dr.M.T.Strikol'is
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V. W. RUTKAUSKAS

DR. A. A. ROTH,
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Dr. G. E GLASER
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Dr. S. Naikelis
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Dr. C. Z. Vezelis

Dr. M. Stupnicki
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Šeštadieni?, rugp. 16, 1919
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A. L. R. K. Moksleivių Susivienijimo Aštuntas Seimas ir Vakarai
A. L. R. K. M. Sus-mo Aštuntas Seimas
įvyks Rugpiučio 15, 16, ir 17 dienose
Šv. Jurgio Para p. Svetainėje ant 32ros gat. ir Auburn Ave.
Seimo laiko Ims surengti iškilmingi nepaprasti v a k a r a i su puikiais programais.
dys gabiausi moksleiviai ir moksleivės.
•

F r o g r a m n s išpil

Sis
Thi

P i r m a s seimo v a k a r a s - y r a rengiamas subatos v a k a r e , rugpjūčio 16 d., Šv. J u r g i o p a r a p . svetainėje.
Tame vakare b u s prakalbos, dainos, pijano skambinimai ir bus sulošta veikalas "Oonsilium Faeultat i s . " P o p r o g r a m a i šokiai ir žaislai.
Sekmadienio vakare, &v. J u r g i o p a r a p . svet. y r a rengiamas l^bai n e p a p r a s t a s seimo užbaigimui,
'vakaras su puikiausiu i r įspūdingiausiu programų. &j programą, išpildys Sv. Kazimiero Akademijos
auklėtinės. A p a r t to b u s garsiausi mūsų kalbėtojai, kurįe papasakos daug 1 įdomių dalyke ir d a u g k o
pamokys atsilankiusius į šį nepaprasta vakarą.
/

P r a d ž i a abiejų vakarų 7:30 vai. vakare.

K,

P o p r o g r a m u i šokiai i r žaislai.
Visus širdingai kviečia Moksleiviai i r Moksleivės.
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^ I t u v n i n k u s . Kaltė paaiški ir iš zidentui, A. Smetonai, tele
Priminė
taip-gi
mums
ka
i
- ...
.
...
f
prisiunčiamu laiškuose gro- gramą J o Malonybei arkivv- talikams būti atsargiems su
serninkų ir bučerninkii sų- skapui J ingiui Mundelein ir mūsų vadinamais tautininkais
i skaitų,
išduodami] šeiminin prezidentui Woodrow Wilso- -liberalais. Nesiduoti jiems sa į
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at- E
kėms perkant maistą.
nui, tuomi ir posėdis užsidarė. vęs suvedžioti, kurie j a u senai 1 likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis.
E
Williams
pasišaukė
policmoKATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Iš prokuroro ofiso mote
Report. savo dienraštyje šmeižia L. |
Atsišaukite pas
,
ii
ną ir lie])ė suareštuoti . j a m
rims patariama, kad jos krauHnud. Kryžiaus šelpėjų sky
(Šeštadienis, rugp. IG d., Šv. pažįstamą vaikiną.
tuvninkams - profiterininkams
NORTH SIDE.
rius ir patį Tautos Fondą,
Policijos nuovadoj paaiškė
Jokymas.
paskelbtą boykotą.
Buvo perskaityta vienas šmei
Sekmadienis, rugp. 17 <l. J u - jo, kad tikrai tas pat, kurs
2343 W . 23 Place
Telefonas Canal 2446 |
P r o k u r o r a s šiandie užimtas
Šv. Mykolo p a r a p . komitetas žtas iš dienraščio " L i e t u v o s , " |
nudūrė juoduką. Pasirodė, jis
liona, kauk. Libertas.
stambiaisiias profiterininkais. ir draugijų atstovai turėjo su kur užlindęs tūlas asmuo už ^111:11! 11111111111 i I! 11111 i i 1111111! 1 i 1 f 1111111111111111C1111111111111111111111! 111111 i 1111111111111111IT^
Pirmadienis, rngp. 18 d. He vadinasi Prank Haga, 1^ me
Kuomet apsidirbs su šitais, sirinkimą rugp. 4 d. T a r t a s i ir kiuigaros redaktoriaus mėgina
2fiiiiieiiiiiiiisiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiicikiiiin
tų, 473 So. Marshfield ave..,
Iena. Leonas.
tuomet klius ir smulkiesiems. dalintasi žiniomis apie busi purvais a p d r a b s t y t i
Tautos
11
P u i k u s " ' jo rekordas.
mąjį parapijos bazarų. Pasi Fondą paskalomis.
T A I P G I POLtCMONAS.
Kuomet policijai paaiškėjo, S U S U K O B A N K O M S $300.- rodė ve k a s .
Gerb. d r . Rutkauskas aiš
000
I
R
IŠDŪMĖ.
I)raugijo s smarkiai bruzdan kiai dalykus nušviečia, kaip
Tegul Kvorka padabina Jūsų
Automobili n teisman užva kad Baga nužudęs juoduką,
čios ir tik laukiančios bazaro buvęs pradžioje T a u t o s Fon
namą. Pas mus galima gauti
k a r vedamų bylų metu inėjo tuojaus apie jo praeitį dirstel
Spėjama,
kad
jis
iškeliavo
dienos.
do Centro pirmininku, pasakė
visokių naminių rakandų k. t.: į
polirmonas Krueger.
Kepniv ta i policijos rekordus.
kur
i
Aprikę.
Netik
draugijos.
I
r
pavie
Pasirodė, j o g jis rugpjūčio
kiek Tautos Fondas y r a pini
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu- į
ant ai'.si(>, vieną akį primer
_*
niai
rengiasi:
k
a
s
auka,
k
a
s
1 d. buvo teisino nubaustas už
gu surinkęs ir pasiuntęs Lievarnų Mašinų, Pianų, Grafono
|
kęs.
Tuojaus
karės
pradžioje
darbu
prisidėti.
dalyvavimą kitose riaušėse.
tuvon. Žodžiu, papasakojo T.
lų. Viskas pas mus gaunama.
Krueger inėjęs prisiekusiems
Chicagon
atkeliavo
H
e
r
m
a
n
Buvo pasiųstas pavieto kalėji
Vargonininkas p . Lauraitis Fondo atliktą milžinišką dar
Kuomet jum prireikės ko prie
teisėjams p a s k i r t o s vieton su
Blumson.
Kiek
laiko
jis
čia
mam Bet iš t e n a i pabėgo.
chorų tik miklina, t i k rengia bą šelpimui ir Lietuvai laisvės
namo kreipkitės prie
kniubo. Už klein mimitu pakipardavinėjo
kaurus.
P
a
s
k
u
i
«.
i
bazarui atidaryti. Ruošiasi ir išgavimui. Anot kalbėtojaus
Kad taip, tad policija jį
les pradėjo liudyti, kaip jis su plačiau pradėjo kamantinėti. prisikalbino kitų žmogų i r * smarki orkestrą.
žodžių, mūsų tautininkai var
sistatydino j a v a m s malūnų.
areštavęs viena automobilistą,
Vienu žodžiu, judėjimas di gu y r a davę pagelbų Lietuvos
Viską
išgiedojo.
2ydų organizacijose j i s labai delis ir laukiama didelių pa skurdo žmonėms, i r jei y r a da- į
nors to automobilisto teisme
1551-1553 Chicago Ave.
pagarsėjo,
(iirdavosi
turįs
minebuvo.
ve, t a i maža dalele.
Artl
sekmių.
Išklausinėjimu metu B a r o
, SIMPUX UNJVERSAL ~
Afhlaod Ave., Chica*©
¥»
1
i
jonus.
Publikoje pakilo juokas.
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prisipažino, kad jis nužudęs
Sekamas susirinkimas įvyks
P o jo kalbos buvo rinkliava
Pasirodė, kad poliemona- i avaliniu taisvtoia Bender rugĮvairiomis suktybėmis su rugpjūčio 18 d., 8 vai. vakare,
Raudonajam Kryžiui.
Fsangirtutėlis.
i pjučio 8 dieną po pietų po savo malimo pagelba jis iš ke- Šv. Mykolo p a r a p . salėj. Lai tieji žmonės sumetė a n t vie
Pašaukta policijos viršinin į n u m , 4o(i State gat. (ii polici lių Chicagos banką
išgavo ko nebedaug liko', t a d malonė
tos $90.00 ir prie luotą draugi
ko sekretorius. Tasai atėjės at- ja ligšiol nebuvo išgalvojusi, apie $300,000 ir pirm poros I k i t e p r j b u t f i r tinkamai viską
j ų : Moterių Sąjungos ir Šv.
ėmė nuo Kruegerio visu- noli- k. - galėjo nužudyti tą seni.
savaičių nežinia k u r pabėgo vmlH{
pra^0me!
Viską ateme, sugadino ir sudegino gyvenimus
suruoSti.
Agotos p e r a t s t o v e s : p-nia B.
eijinius ženklus ir nuvo'V* nuo
Baga išdavė ir savo sėbrą, su pinigais.
Jūsų giminių
Parapijos Komitetas. Skinderienė ir M. Brenzaitė—
vadom
kuris j a m «*vllu\jo zudvm**.
Spėjama, kad j i s iškeliavęs
Jusų pačios, vaikai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti arti
$50.00. IHVISO tą vakarą ineimi
Jusii
širdžiai žmonoe liko be apvalkalo, (Juonos, pastogės, vaikTai 17 metu Kd\vanl Ilines, A prikon. Kai-kunoins banBRIDGEPORT.
gų but a $140.00.
tffbojt
miomi,
basi ir alkani: su aftiromis akys« pra^o Jus^j pagelbos.
SU BTJRDINGIERIU P R A
lo \V. (irand ave.
koms prisieis d a u g nukentėti. - Šv. Alfonso (iraugija turės
AR PASILNTftT JIS,? JKIGU N E , TAI KO I.AIKIATE? Kad
A n t r a s kalbėjo medicinos
ŽUVO M E R G E L Ė .
l ' ž valandos ir tasai buvo
pagelbėjus
Jums ir Jusų giminėms, CENTRAMS BENDRAS LIETUmėnesini
susirinkimą
nodė- studentas J . Poška. J o kalba
VI\*
BANKAS
siunėia j visiems gerai žinomą kaipo kovotoja už Lie
suimtas ir atvežtas policijos G A T V E K A R I Ų K O M P A N I  lioj, rugi)jučio 17 -d., 1 vai. )>o
tuvos
laisvę,
advokatą
p. F. J. BAGOČIŲ j Liietuvą, Latviją, l'kraiiią
buvo vietomis panaši į pirmo
Chicagcs policija
ir vėl nuovadom
Ir
Lenkiją
del
ištirimo
komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
J A TURI UŽSTATYTI
pietų, Sv. J u r g i o Į>arap. salė jo kalbėtoją, tik j i s daug pa
lės
nuvežti
inteiktas
dovanas,
pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote
prieš .-ave turi svarbią proble
P
A
R
A
N
K
A
.
je,
p
i
r
m
a
m
e
'
augšte,
\\včių
kur
Jusų
giminės,
tai
prisiųskit
mums senąjį antrašą ir vieną ( 1 )
K a i p jis nužudė Benderi.
pasakojo p a t s iž savo patyri
mą—kaip surasti viena burdolierį padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
kambaryje. Kviečiami visi na mo praeitais metais karės laines. Laikas mus nelaukia*-siųskit pinigus, laiškus šiuo antrašu:
dingierui, kurs nežinia k u r
Baga ir Ilines apie savo
Miesto Chieagos specijalis riai pribūti.
ku. P a t s būdamas Suv. Valsti
pražuvo su K> metų mergaite. darbus štai ką nupasakojo:
advokatas
Cleveland,
kuris
K. Juškevičius, rast. jų kariuomenėj, matė kokį di
Bu rd tn ui e i i i is v ra
Ant 1 v
Abudu jiedu žinojusiu, jo:. veda kampanijų prieš gatvedelį darbų atliko Raudonasis
F r i g a s , gi mergaitė, Stephia Bender turįs su savimi $1(M). karių ir viršutinių geležinkeIŠ TOWN OF LAKE.
Kryžius karės metu ir abelnai
Awgaras, 114*2 So. Western»Tad abu nuėjusiu ten darba- I :ų kompanijas, per. teismų paBlaivininkų
2\
kp.
susirinvargšams teikimu pagelbos.
įve. Friiras
turi :yA metus
vieiėn.
Hines palikęs lauke
»»
kalavo, kad kompanijos pa- kimas įvyks rytoj, rugpjūčio
32-34 Cross Street
".
Boston, Mass.
L
.
K.
JJL.
S.
Mergelės motina sielvartai!-'ant sargybos, gi Baga inėjęs' ( |<\; u parankas, kol teismai iš 17 d., 4 vai. po pietų, Šv. Kry
ja. Mano, k a d a r Frigas- kar vidun.
t r y s klausimą- reikale padidi žiaus p a r a p . salėje. Valdyba.
tais nebus nužudęs mergaitės,
Inėjęs ir paklausęs senio ne nimo mokesties už važinėjimų
/
kai kad padaryta su mergaite va kaip brangios yra roberi- gatvekariais
ir viršutiniais S V A R B U S S U S I R I N K I M A S .
Wilkinson.
nės kinkos. Senis buvo užim geležinkeliais.
tas darbu ir greitai net nepa
Tokia p a r a n k a būtinai rei
Šv. Kazimiero Akademijos
PAPUOLĖ JAUNAS
žiūrėjęs į inėjusi. Tada Baga kalinga. Nes jei teismas palai
rėmėjų
dr-jos
susirinkimas
GALVAŽUDIS.
staiga smogęs :enuu otralvon kys miesto reikalavimus, tuo
įvyks š v . Kazimiero Vienuo
met
kompanijos
perimtus
n
u
o
su gelžgaliu.
Senis t nejaus
lyne, nedėlioj, rugpjūčio 17 d.,
Prisipažino nužudęs avalinių parkritęs.
žmonių pinigus turės sugrą- 2 vai. po pietų. Visos Cbicataisytoją.
l<i anti žmonėms.
Baga
išieškojęs
jo
gosir apielinkės kuopos malo
Sakoma,
k a d gatvekarių nėkite prisiųsti delegates, nes
štilius ir suradęs $53. Kuomet
PSAPI. Ol'BRN K'ONCBkTiNA
Basinių riaušių metu vidu- su pinigais iš.\jęs, senis j a u kompanija per dienų po *2e. y r a keletas svarbių reikalų,
niHs.yj dirbo senyvas juodas buvo miręs.
surenka $130,000. Taigi p e r kuriuos reiks aptarrfT*
Žmogus; J a m e s Williams. J i s j Baga
savo
pagelbininkui metus išeitų daugiau 10 mili
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
A, R. D r ^ o s Valdyba.
išvežiojo a t m a t a s . Darbo me- 1 Ilines davęs tik vieną dolierį, jonų. P r a m a t o m a s kompanijai
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
tu prie jo buvo pristatytas gi kitus pinigus tą pačių die- didelis pelnas.
į »
IŠ T O W N O F L A K E .
sios
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubipoliemonas.
na pralošęs su kauleliais.
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Vieną dieną juodai su policReiškia, Baga kaltas už nukoncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirLietuvių Raudonojo Kryžiaus
monu pravažiuojant skersai žudymą dviejų žmonių. K a s
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
prakalbų įspūdžiai.
State gat., ties Van Buren žino, gal jis nužudė d a r i r
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
• '0>- • .
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų,
gat., staiga iš užkampio išbė-1 daugiau.
Rugpjūčio 7 d. p . J . Elijocentų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
Tokie priaugliai nedorėliai
go vienas jaunas juodukas.
šiaus paiėje įvyko prakalbos,
MOKSLEIVIŲ SEIMAS.
Jį vijosi baltųjų gauja. Ve kelia čia riaušes.
kurias parengė vietos L. R.
žėjas matė, kaip vienas jau
Kryžiaus
šelpėjų
skyrius.
4632 So. A S H L A N D AVE.,
CHICAGO, I L L .
NEATPIGINA CUKRAUS
A. L. R.-K. Moksleivių Su Laikui prisiartinus, prakalbų
nas vaikinas pasivijo juodukų
Telefonas: DROVER 7309
K
R
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U
T
U
V
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N
K
A
i
:
sivienijimo
Seimas
prasidėjo
ir pervėrė jį peiliu. Vežėjas
vedėjas, p . J . Brazauskis,
v a k a r rytų su šv. Mišiomis prakalba į susirinkusių pubUpiktadario išvaizdą giliai įsitėmijo.
'
Abelnai imant, mieste vi Šv. J u r g i o bažnyčioj, k u r i a s kų.
M
Afe, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKAHCIAI KAAAU.
Policmonas kuoveikiaus <o soks maistas laipsniškai ima atlaikė gerb. kleb. kun. M.
P i r m a s kalbėti išeina gerb.
S
Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo.
Dispep
ko nuo vežimo ir gauja išsi atpigti, kuomet vyriausybės K r u š a s , labai gražų pamokslų Dr. A. Rutkauskas. Visi žin-.
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas.
Kraujo, inkšti}.
Nervų Ir
blaškė. Bet n u d u r t a s juodu agentai pradėjo kovų prieš pasakė gerb. kun. J . Svirskas. geidumo pilni.
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
Kalbėtojas
begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigaili jas visoje Ameri
kas tuojaus mirė.
profiterininkus.
Bet cukrus
Kry
Seimų a t i d a r ė pirmininkas, apibudina Raudonojo
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
neatpiginamas, nežiūrint vy J o n a s M. Navickas, maldų at žiaus reikšmę Lįetuvoje, i r
Pažino piktad?.rį.
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui
riausybės perspėjimų, k a d kalbėjo gerb. klebonas kun. čia susiorganizavusius šelpėjų
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
Kraujas
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
U ž v a k a r tasai p a t juodas cukraus svariu nebūtų imama M. L. K r u š a s . Į Seimo pirmi skyrius.
f
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vežėjas William ėjo darban ir daim'.au kaip 11 centų. Kalti ninkus išrinkta J o n a s A. Poš
Kalbėtojas savo kalboje aiš
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
pamatė sau pažįstamų veidę. nami krautuvninkai.
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
ka, pagelbininkas V. Rukšta- kiai i r visiems s u p r a n t a m a i
smagiai
ir
esu
linksmas
ir
1000
sykių
dėkoju
Salutaras
myllstų geNebuvo j.,k;os abejonės, k a d
Federalio prokuroro ofisas lis, raštininkas Ą. Rakauskas, išdėsto,, kokį prakilnų i r di
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipUes prie Salutaras:
tas pažįstamas turėjo but gal- užverčiamas laiškais nuo šei pagelbininkas J . M. Šlikas.
SALUTARAS,
džios vertės darbo vagų lie
CHEMICAL ENSTITUTION J. Baltrenaa, Prof.,
važudis, kurs riaušių metu mininkių. Už maisto brangeN u t a r t a pasiųsti kablegra- tuviai katalikai varo visu
1707 So. Halsted St.,
Telephone Canal MIT,
CtUcago.^TU.
nudūrė juoduką.
Bvfcc jos visos k a l t i n a krau- mų Šv. Tėvui i r Lietuvos pre- frontu.
y»m » » » » • » » » — » • •—
m*

• i

.
^

CHICAGOJE.

|

Malioriai ir Dekoratoriai

|

|
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~ Kur Tamsia Perkate? Kodėl ne pas mus?

Paul Kvorka
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI)

Steponas P* Kazlawskt
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