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geriausia tariasi sn talkinin
kų misija Budapešte.

Turbut, liaudie rumunam* 
bu* pasiųsta* tasai talkinin
kų atsakvma*.

Rumunai talkininkam* *avo 
attaikyme ta kitko tavo pažy- 
■riM, jag jia pina talkiu 
Mtaa gavimo buvo teėję 
dapestan.

Jugndavijo* Ir (N-kijo* Mlo 
vakijo* atstovai taiko* kuufc- 
nmrijnje

mari* nkpaolima-.
Husų ai

ESTAIS EINA

rijoje.
1’1

KARALIŲ* PATVIRTINO 
TAIKO* SUTARTĮ.

ji
1

HldoVMUj:. 

teoo eina

REIKALAVO MILIJONO, 
~GAVO 6 CENTUS,

Visgi byių laimėjo.

Loadaaaa, rugp. 16. — Ang
lija* karalių* taippat ratifika
vo taiko* sutartį. Reiškia. nu
tarti* *a Vokietija ima veikti 
kaipo įstatymas.

Oiatn, rugp. 16. — Anot 
depeso* iš Innsbrucko, talki
ninkų . vyriausybės praarti 
Anatrijoo vyriausybei, kad pa-

angarų vadų Beta
Kaa. Austrija ateityje priva
lė* ta komunistų išduoti tai-

, rugp. 16. —I* 
|rane*anui, kati 

Itulėcvikų armijų 
adataknoti IMro- 
burių* t-pvtmdžia

ir*' tairtĄ 
ir kežiaa • 
RaUarlkaž aaanM tžm Narva.

lėilgai pietinių Sammrjo* už- 
tajo* patamsių. Narva apy- 
gardoee, btlėevikai laimi tlaug 
nukentėjo nuo ru*ų ir c*tų. a- 
not pačių Itolėevikų pruneėi- 
mo.

Bolėcvikai pri|tažj*ta, kati 
tenai jų viri Itatalijonai alblo- 

•'« «iĮr

JAJNHTAI ATSISAKO OKL-
Btfl KOLCAKUI.

Tokyn, 
tirta, 
be. po

talkininkų
Karoli*

M jh
LaiMce pagaliau* 

dėkoju* erogerrogui Juoaapui 
už atliekamų patarnavimą 
Hatabnrgų dinastijai. Taippat 
dėkoju* prielankiem* jam un-

Irir-

Lmrtmm^ rugp. 16. —U 
Berlyno čia gnutoae depebme 
pažymima, kad rezignavę* l'n-. 
garijo* kabinėta* »u pirmi-! 
ninku Lova»*y.

Kitoje depeėoje vėl pranrt- Į 
ta. kati Butiapeate *utverta| 
nauja*. *iuo kartu ultra-kon- 
eervativia, niini*terių kabi
nėta*.

II •n
BERLYNE.

nijo* atstovu Diameudy ir ru
munų armijo* vadu gen. Mar- 
ghaeen.

Konferencija* meta paata- 
jwr rtiitjji

■M betų.

Nežinia, kuo jie gvarantavo. 
kad iėpiltly* tą navo poaižadė- 
ji«M-

R. V’alatijų annijo* kapito
ną* (iregnry. mai*to admini*- 

. traeijo* centrai i nė j* Europoje 
ivirėininka*. taip|>at buvo atr
iję* konfen-ncijon.

Jia pa*akė, kad luaitdo L’n- 
garijon negalį* riųrti, jei ru
munai nepertrauk* rrkviziri- 
jo*.

“Jei rumunai neaplri* l’n- 
garijo*. n* keliauju namo”, 
*akė ji*L

I* Butia|ie*to gyventojai bė
ga. Viri keliai pilni žmonių.

Rumunai iėleidžia i* mie*to 
tik tuo* žmooe*, katrie jiem* 
užrimoka 5JM)I> koronų (Ąl.- 
O»|.

Wallace, Idal.o, rugp. 16.— 
Kai-kuriom- virto* kasyklos-- 
streikuoja darbininkai už S

Mount Clemena, MwhM rug,.. M ltUO IflVT
16. --Dideli* t'liicago* dieiira*- Sf
idi* Tribūne karė* metu *avo 
rditorijaliain rindpsnyj pava- ____
dina nnarolii*tu žinomą Ik-l- JAPONUOS TIKSLAS Ut- 
roito inili Jiiiiierių ailtonmbi- 
lių iėdiriiėjų h'unlų.

Pn*tarn*i* laikraėlį |mtrnu- 
kė tiveon. Pareikalavo milijo
no dol. atlyginimo už ėmriži- 
«* |-------- ----------- - ------------ ,------------- r

luu tikriu byh lę*«-*i a|iė- ĮHini) (ikria* Sibrrijo* žvilg*-j vyromį ranga oficirrų. Jnpn- 
tri* iuenr*iu*. laiikraėti* ioo- nįlt į,.,,,, pažadina Amrriko* nija noro*, kad jo* ofieieras 
raliu žvilgsniu atrauta* kai- gvvrntoju*. Įt.-nni *kaitvtu*i ir talkininkų

7*.ere-*-, "'t rofirijab-* korojm- ro«publiko* al •
|prrrideąrta*. Dr. Syngman' ’iatar ta Imti Japonija

įSitarijuu riunčia «atx> pariun-

A,ganiam., ji. i* Japoni ją ' į**
jo* prnnrėimu*. *ulig kurių |T° " n ntular^
JaĮumijo* vyriau.ybė pa.kyni- 
ri naują grneralj gutaroutorių 
Korėjai ir *|a-cijalį pariuuli- 
nį Sibrrijai, .aku. kad civili* 
gubernatorių*, riūriama* Ko-1 
rojai, yra tik |apra*ta* Japo- ■

ja žinrmį užimti ir |ia<i*avi*- 
■tl Sila nją.
Į "Birmari* žiag*ni« buvo laa'j 
!pa*akuja Dr. Rbee, “InMMt 
*.la|Minija pariuntė Siberijag 
; neva prie* iMilėevikn* *avo ka- 

Waahin<toa, rugp- IK —Ja riimna-nę- ir ėiai vadu paakyrė

GROBTI SIBERIJĄ.

ta*. Tei*ma* nuteirt Inikraėtį. 
kati *i* i _ __________
atlygintų tie.

Pn«akojaina. kml Iii byla at- 
*iėju*i apie milijoną tiolierių.

gp. 16. — Čin pn- 
aponijos vyrtaaay- 

us apsvarrty- 
i admirolo Kol- 
i. Ja| Mm i ja
lyti jo prašymo 

krito* di viri jas

ėako 
negali

prir*

KO.
*

CARRANEA PRAŠALINA 
SVETTMSALIU8 I* 

MEKSIKOS.

VkMvtata rugp. 1A—Vai 
rtyžma departamentą* garo 
žinių, kad Japonija paskyrė 
naują gviieralį gutaniatorių 
Korėjai. Tuo yra admirolą* 
bamna* Saito.

Civiliu gubernatorių paskir-

aki* amerikonam*.

Japonu sumanymai žinomi

•’Me*, koreonai. esame mi
nėti m Japonija ir žinom, pa- 
*taro«io» troškimus.

Irnikima* plj. 
luome! nebus eivilė* ^'‘^ti Siberijų,

valdžių*. kmm.et tenai Veik*’-?1* 
militartaė. <H militarinė val-l "Jnp-taja pmdmvmn Kapa, 
tižia ten užtikrinta, vpnč |m M K"™ Ji P»-
t-*tarųjų koreoeų *ukilimų. 'i*0 Manehurijų. Porta-

- - " ■■ r”‘”‘ ** tv,n* ~
Tikrina užimti Rteijų.

Tam! prtailbaaž, *ako **JapMij. Nandta,
ridenta«, kuoaiėkiauriai lindi- kieti jo* pėdomi*. Tegu ■■ 
ja. kati japonai |iadaro antrų-'Per*pėjima* Amerikai.

rojat. yra uu |iapra*ia* <*apo-. ___rijos prinidmgnn... Nes K-l 'J««—> «'
«, rugp. Ii - Ujoj arki- ‘
laikmačio EI Dia '

■ Pato. Ttt, rugp. IX —
Anot ispanų 1_______________________

Ee)iaaol. leidžiam. mieste 
Mrgieo Cit y. Carranžo* val
džia ii Meksikos prašalino 21 
svetimšalį — amerikonu*, la
pena*. butanu* ir keli* Ar-

Ofieijaliai pranešta. kad 
jie prašalinami už savo blogą 
pasielgimą.

Pi tu be r fh. Pa., rugp. 16.— 
Čia ir vėl >u*troikavo 
gatvrkarių konduktorių ir 
niutoniiunų. Darbininkai roi- 
kalaaja dideraio užmiki! fia. I

—
užtook—bima* I.GilUlkl rublių. **** H*?*?. * ’’

... , tingu* *kurų pirklv* Snlm-v
. '7* . *'“m’ .^,,'*Uį"!He*. ė-toio roik.lai- Ūkeli,- 
jau <irr«*jnxi pirklį <>ni«»vMki - *. ..., .. ' ... vi- r«tin»|M»n. Nainį** įmlikiiMknvklMp. liri’t tau n*ikalnu irt-{. , • .o ,... .... ... . jo /.iiMitut ir IX pimu*.įuaiM* SiM«nj<»K lai kum vai- 4 Y
tižia ir japu«.ai tiealriekė tik- Motina aną dienų triume 
4a. jiaaiėkino. jog jinai negalinti

i ll.im.rol Nilu rijo- mieMuo- <»•*•
ėmndte japonai turi įri*teig,..''uk* *•"•*»«"« T nrklatiri-li*. 
krautuve*', dirbtuve* ir net Motina taip *akė triume, 

| tanką*. \ i*ur jie yra įeisi ji; kuomet uuneli* buvo jau antru 
mažrunė* ir dideiė* vertė, kurt .naroėtuota* už I« rgri ilą 
nuo.-avyl* *. Tad daugeli* jų'važiavimų automobiliu ir įi»i 
.iatidie jau ir u|»igyvetin Si- -tatatyta* |irir* ru.tų teiri-ją. 
tarijojr. j Ar>-*tnvę* jį |*>lirinona* |ai-

Kai-kiinc ru*ai veikėjai liudijo, kad taika* važiavę* 
*tel>i*i. kinlel talkininkai h-i 'ttl mylių valandoje Broad 
aižia jaiHimtiti* Siln rijoje v>-i- way gatve, kur t ra didžiau- 
Irti lokiu* agrroyviu* darbu*. *ia* žmonių jmb'-jima*.

Ateakyma* aiėku*. .lapini-' Teieiua. jį *uvaldč. Nnlmtidė 
ja yra talkininkų talkininke ,|,<į,tl,įl0 ,|įenų kalėjimu, 
ir militariinai *lipri.

Japonams ankžta Japonijoje.

Kn i* mu*ų žmonių yra va 
žinėjr* |.i Jii|a»uijų. ta*ai ga
lėjo piriniiiuria pn*trl*'-ii, kirk 
tai daug ten yra taikų. Tie 
vaikai auga. tar|ieta ir Įrncn 
linu* žino,įėmė mivo *aly jr vi* 
lubjaii darori anketa. Tn h- 
iiJ*. aut kurio* jie gyvena. n«* 
gnli jų jau i.mnitinti. Dirb
tuvė!

Takya. rugį.. Ki. Japmojau 
mini-terių pirmininką*, Taka* 

| 4ii llam. |m*kelliė. knd fQm»- 
11 ungo provincijų *u Kiaa- 
Cliau jn|M>nai Imtinai *ugr»- 
žinrią Kinijai. Tik *ugrųfia»- 

' iim> laiko ji* negalį* ĮiaiakytL 
1 Ne* ta- |wri» nuo aplinkybių.

grafikaliai žmlapiai ir forti
fikacijų a į įrašymai buvo lai
komi aroliivuiMM- <*tatarot>kc.

Japoimiu* ru|*-jo Įiatirti. 
katruae kalvom- yra to* ru«ų 
fortifikarij-*. Tari, priaidrag- 
dami jie neva irėkij Imlarvikų 
agentų, nuvyko Chatarovakan 
ir tetiai .uairado reikalingu* 
*au <|ok>m* ntu*.

Aiamlie ii tų fortifikacijų 
ru*am* nėra nieko. I'ri*iei* 
ja* ari ui į .inaikiuti arta ap- 
Įrišti. <i juk jo* tavo |>aga- 
minto* pr>>A ja|tonų užĮiuoli- 
mų.

Gavę Įirogmi lai.vni ineiti 
Silieįijoii. japonai lenai 
žiurėjo via* virtai. ’ 
kniiiĮni*, taip knd *inn-li>- 
tinė Kibrr įja jiem* y m 
riau žinomn. kaip Į-atimi* 
narna.

Kiti jų darbai.

Jn|M>nni lutai gi-rai žino, 
kaip vargiienuu Įiniiėjimc yra 
Silierijo* uioiiė* hti;iii*iniu 
žvilgamu.

Atrižvrlg-tami j tai. jie pi
giai nuo gyventojų įrigijo 
daugeli nejialmnų Barančių ir 
lai.kui gy t i-ii tojam* |m*iulė 

i pirkti japn
Į Ml*.

Ir tuom 
rota. kn> 
IMindau kn 

1 pinigu--, k 
matė ta*t 
vį.

Viena* 
Į ate Cliita

Ohicagu. — Japonų agrosivu- 
ma* (landoma*) Kilierijoje 
yra lygu* vokiečių darbam* 
Belgijoje ir siaurinėje l’ran- 
euaijoje, anot Joshua Rosett. 
Amerikos Raminau jo Kry
kiau* kominijouieriau* Sitari- 
joje.

Rosett laikraštyj Tbe Dial 
iudotuiai aprašo japonų dar- 
bu* Kilierijoje polit iltiniais ir 
niilitariniai* žvilgsniai*. Ko- 
misijonicriui Ro*ett ten teko 
susidurti *u japonai* reikė
jai*. Ji* patyrė, Ifhd japonai 
■aro karinę ekspedicijų ten 
Išsiuntę neva su tikslu kovo
ti prie* bolševikų pnųiagnmlų 
ir jų pragaiStingu* darini*.

Ib-l iMikrųjų japonai inėjo 
Sitarijou *u visai kitokiai* 
tikslai*. Jiem* norėjom Įuitir- 
ti runų fortifikacija* Sitari 
joje. Ir jie navo tikslą atsiekė.

I

PARKERIAI PAPIETAVO 
Už Sll.

Pankui panke, kad ii to far- 
memmi tenka tik 82c. .

Berlyne, rugp. 1& — Va
kar vieto* Pbilhartnonic Hali 
įvyko moterų auririnkirua*. 
kuri* porihaigė riauėčnii*. Po
licija vo* nuinalėino riauėinin- 
ke*.
Ku*irinkima* buvo laimi tru- 

kėminga*. Motery* pan-iknln 
vo, kail talkininkai kuovei 
kinu* *ugrųžintų namo vokie
čiu* karo* nelai*viu*.

Buvo paeiulymų moterim*
npriginkluoti. pereiti ruta-žiu-’ lie|i*ių jiem* apk-i*ti llitdiiĮie* Į Vienoj Silierijo* proviuci- 
Prnncurijon ir varu paimti ka- tą. jie tuojau* tą padaryių. įjoj pajūriu yra labai kalvnota* 
rė» nelai*viu*. I —1—•- t . —
Kito* |ia*iprie*ino tam |m*iu-1 

lytimi. Pakilo peetynė*.

Paryžių, rugp. 16.— Iln 
munijo* vyriausybė aną dietų 
pasiuntė atsakymą talkinin
kam* j pirme*niąsias jų nota-, 
surišta* su užėmimą Bmlapes- 
to.

Ktimunni pažymėjo. jog jie
pri*itaiky*ių prie talkininkų įlaptui ndlitariniui
noro. Jei talkininkai! raitu*

RUGPJŪČIO 16. 1919.

tliicago. — I 
n* ir vt>*iau:

Aiandie gražu 
; rytoj taippat.

Talkininkų vyrianrioji ta- p|„m.. Ta* plota* militnri- 
ryba vakar |>aganiino at*aky- nįai. žvilgsniai* Intai -tar
nų Runtunijo* vyriau*yl»ei. I |,n>.
Pažymėjo, kati rumunai gali! Ant kelių kalvų runai buvo 
parilikti Bndapeetc taip ii-Į pagaminę *tipria* fortifikaci- 

|gai. kaip to reikalauja aplin- ja*. Jų pagaminimu* Kurijai 
■ užėmė kclia*dc*initi* motu.

Tų fortifiknotų kalvų topo-Tame reikale rumunai teg

i ap 
vidu

ry-
ge
ru-

Ilklj 
r»

negali patenkinti 
alelio nkaitliau* <

h-l nuolat augant i* 
Ja|M.mjo* gyvent,, 

turi Mira«tt kur

akuti.

1 Irti- 
kitur

pirki v* inic’ 

• riekt nintif.
tr ick

UŽ MŪŠIO PRALAIMĖJI
MĄ APKALTINTI AR

MIJŲ VADAI

1917 nn- 
-kmi-lžiai 

vokiečiui*. 
Pinte iln 
atblokšto*

Rymai, rugp. 16. 
tai* italų nmiija* 
auniUMi au-trni *u 
Tuomet aplink ti|«- 
lų armijo* buvo
|ier dideliati*iil* plotu*.

l'ž tai buvo pru-alinta* vv 
riau.in* armijų vada* g n 
t'ndomn *u kitai* generolai-

l'aakirta militarinė komiri 
ja *u*ekti tą italų neĮialainių 

altu gen. Cadorun tnira<

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS).

Washington, rugp. 16. 
I'enki fanneriai čia užėjo 
iiHoiu* rųšic* reetornnan. 
valgė pietų* ir užmokėjo flL

|‘:i*kui jie aplankė prori- 
denių u jalu pranešė, knd ii 
tų 11 d<d. farmeriam* uždar
bio tenka tik Rir.

Reiškia, v i-a- ta* maistas, 
kokį jie pietiniu* suvalgė. 
(Mirkant jai* faniu-rj nt«ieitų 
tik H3r.

Tai kn> daroma -ii niai.tu, 
kol ta* pa-u > ;a suvarlotojų.

Vi- kodėl siaučia hrangmy- 
!*■•

BRAZILIJOS VALSTIJOJ 
PASKELBTA CENERA 

LIS STREIKAS

Rio de Janeiro. rugp. 16 — 
ftitoj valstijoj pa*ke)bta gen* 
rali* dntbinmku *treika*. Ka'
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AUbuninai ii bjvuno Arrhugflike
Pinu kiek laiko padavėme paminėtos labai didelėmis iš- 

pluoštų žinių iš Archangelsku kilmėmis.
K- a--- I _ . - ___ 1------ >_
I m UTĮ U gyVMUHMI pBMMMO-
darni ten i

perleido taip-gi p, Ji
keliones žil

Lietuvių vadai, p. Markery-1jis atsistodavo ii lauko pas 

šia* ir Vagia, nuėjo pp* Me
kas ir pasakė, jog jie neturi

parašų buvo ii viso apie 500Bet nevisi sucijaliftų lai
kosi to* taktikoa, kuri iš *cxs- 
jalistų bolševiku* padarė. 
Darbininkuose, kurie aoeijali- 
*tu* jiuKekė, tautinė sųvoka 
nesiduoda taip lengvai užai- 
migdyti.

“Naujienų” ketverge nu- 
meryje tūlas V. P. Jurimna 
išreiškia minčių, kad sorijali- 
►tams vertėtų Lietuvų (airetn- 
ti. Sako jis:

Ik-t, veikiant socijalintKv 
ulėjni, kei kus, man regis, 
nereikėtų užmiršti m-i .avo 
šalies, kai|si tautos reikalų. 
Turėtame pagalvoti, ar ne 
n-ikalns ir ar ne laikas Im
lų ir niimis kuo-nors padėti 
Lietuvai. Juk ir mes. *<*ū- 
jalistai. iš I jei u vos esame 
kilę, lietuviai i-same, ir Lie
tuve—nmsų gimtoji šalia. 
Atriiuiuę*, kad Lietuva jo 

gimtoji šąli*, jia mato reika
lų |hi-I-ii I.H-tiiviu -avaruiiky■ 
lię atkovoti.

Tat ir uo-s, lietuviai so
či jalistai. ar m- geriau |Mt- 
darvtuuM-, jeigu visų |ūnna 
iraJėtuine. kiek galiui, lar- 
luvai išsikovoti sau sava- 
raidrybę! Ne vienas musų. 
amerikiečių, grįsime juk 
Lietuvon; tai-gi ar m- malo
niau jaustume*, kad musų 
gimtoji šalis bu* ut-priklau- 
Miiiut nuo svetimųjų ir Įiati 
savi, valstybė* gyvenimu 
ru|ūua*i!_ Ir jeigu jiems 
(*vHimicm*| |iavvklų puri- 
gt’i’ižti musų gimtųjų šalį, 
lai ar gi MM-ijnli*tain» luitų 
geriau i-uskiii kovoti, j-n-i 
likti* (u* lenkai*, rusai* ar 
V-Aieriai* t Me* visiem* 
trukstana- laisvė*, bet. kai- 
po lietaviai. mes (ūaųpirma 
turime trokšti ir veikti, kad 
IJetuva Imtų laisva nuo 
svetimųjų imperijabatų jmi- 
»u.
Matomai tokių minčių ne 

pa* vienų sorijalistų randam, 
kml “Naujienų” redakcija 
nuo savęs mato reikalų |iaaiš- 
kiuti.

Mėginant Irčiau* priridė- 
ti prie I actu vos laisvė* ju- 
<lėjiusų reikia vi*ų-)iirma 
(i.isistciigl jgjt aiškių |>a- 
žvalgų į <taljku*. kurie la
imi ilcdasi. O kad galėju- 
tatai |iadaryli, tai reikia Is- 
jideio euaimv'lėjimn atmesti 
į žalį visrida* iliuzija* (į*i- 
►vajojimu*) *ulvg Ijctuvo*. 
| <talykw reikia žiūrėti 
tai|>, kaip jie yra. o ne tai|i, 
luiip mu* gimdo žiūrėti mu
sų fnnluzijn. Tiktai tu-ln, 
kinta hm-* matysime, ku* 
yrn. ma* žiuo-ius-, ku* du
rti. kad butų taip, kaip nu * 
norime.

Liet m n ►iuini.c viii pu- 
v iriusi valstybe—politišku 
l*-F-ivtil<ln>i.-iu save kimu. Ar 
ji patap- nepriktausmuii 
val-tyta-. ai l-u* tikini kilo* 
kokio-. di<i<>*iiė* valstjhė* 
dali-, tatai Į ra atskiras 
IJnii-ii'ia*. kulio me* ėia 
|Hjgvil<lcn*iiin-. Bet faktu* 
j ra t--l.-. kad Lietuva jau 
dnlcir turi >avo valdžių, kad 
In vaklžia megiiu sutvar- 
šjl dalvkii* šalies viduje, 
ir knd ji i-uluik-- tnin tikru* 
• a įtikiu- *u kii--ini- vatsij 
l»-mi*.

Igi.o|'ll<itl šitų taktų n-ik 
npgnndinėt save. Vie- 

■ ok -langeli. žmonių jsivaiz- 
dllin, kml jie elgtasi Inlmi 
i*iiitatingai. kuomet ji<< ne
pripažįsta Lietuvos 
drii- gvvavimo nrha 
npi* jų tiktai kaipo 
"taldrių kableliu****.

R'i n nv.gi via lakn/lui 
Lietuvos Valdeia. Kitokio* 
vnldzio* tenai nėra, ir nėra

I

Gaila, kad musų informavi- 
jiniai reikalai nėra totaliai su
tvarkyti. Dnugclį tini dalyki) 
apie lacluvu* reikalu* buka 
ataižinoli ajdiukiuiai* imliais.

Kiek laiko atgal gavome ne 
tikėtai žinių apie Presų Lie- 
tai M padėtį. įmokėme tikrų 
Halų. Jonui neseni, pasidaliu- 
eime žiniomis, kaip jus tiras

Taikos sutartimi Prūsų lėe-
tųRteo dali*. į šiaurę- uno Ne- 
mumv, atskiriama mm Vakic- 
Ojoa. Po tūlo laike vokiečiams 

taž» išlygomis paaira- 
šhra, Klaipėdoj išsėdę anglų 
jorininkai. vokiečių valdžiai 
paliovus ten fankeijonuoti. 
>4“ ryži-jaus į»- angių Klat- 
pėduii atėjimu, į miestų iškil
mingai įžrngiiM l-i tuvių ka 
riuoiis-lH'. Buvę daug džiani' 
misi. Ovacijoms, maiiifeslaci- 
jaaa* gah* nebuvę.

Vritieėiai kalėjime laikė už
darę dr. Gaigalaitį ir kitu* 
Prūsų IJeluvo* veikėjus, sto
vėjusiu* už. *ii*iv-ieiiijiuu.i mi 
lietuve. Lietu vii) karilionu ii-'- 
dr. Gaigalaitį ir kilu* lietuvių 
veikėju* iš kalėjimo |*aliiMi*a 
vo. Iš to naujo džiaugMis* liū
te.

Kaip datair dalykui -ii Ma-' 
žaja Lietuva siuvi iul'onua- 
rijų lu-turiiia-. Jeigu Ktai|s- 
di-j lietuvių kariuomenė* yra, 
ta* reikštu, kad iit*kir<--i i.u. 
vokiečių Mažojoj Li'-tiivoj 
reikalu* tvarko lietuviai, nli- 
jaiitam*. >bmgmu*ia anglaiii*. 
prie tn dahvumų imant.

Pa» Socijalistus.
Ku-iiihI Kapsukas ii km 

lietiivi-ki- ji H-c-jali*tm i- Ku 
rijos 
rusų 
kieji 
prieš 
mųjų 
liiua n
liudais m 
■irių, 
komis 
i;f!nv<

ant Li-tiivo-- užtrauk* 
rau-loimniiii* ui-. imi*i I 
*o*ijnli*tni Amerikoj-. ■ 
Is >i-imi11 uiti, .veli- i 
jungti I .<» tni ę 11 i puo. | 

stojo—vi*ni- galiuuii>| 
kino Lietuvo* tal-l 

Lietuva krnvinouit* nu I 
l ii*ų aiitpliidi sulaikė.

• ir Lietuvų karininku Į 
lu-t.-- nptt«r- Liriuvn

■rt

Mimto valdyta svetainėje 
buvuaio p. JarinaUo pri. Tratėta (Utvta susirinko 

/- ’ •t*j™‘“*jl “•R*-
pereitų Bemų'aU angliškai kalbėjo raireto 

Mm- |r apielinkės komepdantas Au- 
Sbeboygene glijoa generolai Iron.-idc. Pas- 

ir Chicagoje lietuvių veikėja*. |cUj pasakė ruaiikų prakalbų 
Ir jis mums 1 atpasakojo savo general gubernatorių- rusa* 
utsiminimų. kuriuos ėia talpi-' MiRcr.
name.

Neramybė. *pa*irakė nory* kali-- ti. Ji* ga-
- . . ,Mtu . . . |vo žodį ir pradėjo -akyti, kai
Rudenyje Į9IH. vpąe lapkn- (^v,,. M (Ur

čm nmrasyje Arabiško ir

i’- ''»rko*. kurių jie daro 
esančiai valdžiai. Itačm* rusų ... .. .. .. v , , .
, . . , . |KnMjo* MaurfjT“ A«»i> ia kai*
kanuotnrnv* «lva>ia buvo m*- . . . . __ ■ t .-imte v— |>te »*"" '»aa» Rų'K-lajo, am

4 "^ taktinga rr (ritei iškilmę,
krttu vyriausybe ,rake ras,

K. ■ aa, .».1..! ....oT-eieram* nešioti epoletus tu-' 
kiu* jait, koki seninu* Imdavo 
vartojami Musiju* armijoje.

langų ir gerdavo sa draugu* 
______________ esančiais viduje. Trečias apri- 

teisė* vilioti lietuvių pas tarę- ėmė negerti nei stiklelio, tai 
Bet kurie jau buvo prisirašę 
tie tr Aka.

•iarat 1919 u. įvyko rag^ 
tracija Betariu arnikų un. 
žinoti j tėvynę. Tada nžaire- 
gistravueieji prie lenkų nebe
žinojo ar lietuviai juee pri
ims. lietuviai sutarė nekerš
tauti ir savo tarjian priimti ir

Arehaagolsko valdžia bom- 
uema kareiviams užmokėjo al
gų už vienų uiėne*| viriau* nr- 
<u bare tarnavę, pūkai jhma 
ir Pamate civiliam* dta pa

nom*, po te mite din a vtau* | 
traukinį ir pervežė per frontų. 
Ten juos paleido uždrausdami 
grįžti atgal.

Tarp išvežtųjų buvo Tr vie
na* paoTieieri* artileristu*. Jia Į tuos, kurie buvo įsirašę į Icn- 

Po to ir vienu* i publika* žinojo kuriose vietos stovėjo ku* ir n«-l į jų legijoms. 
talkininkų anuoto*. Po kelių 
dienų bolševikų artilerija ėmč 
pilti 
'viai kritu gana arti tikslo, bei 
dbk-lių nelaimių uejuidurė. 
Tik įtaigiais talkininkų artile
rijų tarėja laasay l* vietas ir

roto artyn (irie bolševikų lini
jos. Bolševikų šūviai padarę, 
kad iš vieuu šarvuoto vagono 
kareiviai pure tebėgti, palikę 
jį. ne* bolševikų artiterija už
čiuopė kur jo stovėta.

Biižrrilrę atatoraL
Pradžioje gegužio . mėnesio 

ties frontu pasirodė du bolše
vikų genrrolu su lialtumis vė
liavomis. Juodu norėjo tarti* 
su talkininkų kariuomene. A- 
im-riko* kareiviai (mėmė juo
du užrišo akis ir jiristatė vy- 
riaasj-hra, kuri davė jiedviem 
pirmo* kieno* vagonų ra už
kaltais drobe langai* ir nuve
žė į Archangelsku. Ten ėjo 
derybos (a-r (s akiu* dienu*. 
Derybų*, matomai, lu—ibaig- 
sutartum.

Po prekių diaaų belaavikų 
atstovai tekiu pat traukinio 
tapo atvežti į frantų. Čia 
jtam vėl užrišo akis ir perlei
do par Kaijn*. P» te kare ėjo 
toliau kaip ėjusi.

mr pfCietONDo noMevury 
atstovų per Bei jų buvo ir lie
tuvi* Amerika* karei** Km.

Archangelske nuo rantau* 
buvo mstidclė katalikų tauta y- 
telš ir joje buvo lenkas kle
bono*. Atkeliavus žymiam lie
tuvių skaičiui kari-* taiku 
HH-’i Tr 1916 m. per Velykas 

išpažinčių lietuvi* kunigas iš 

urakėju (Vntrali. Liuteriu ^“i
miteta* Petrograde. jarkljir gani,, ta. butų tunję.

Paskui 1917 m. Uenlral1*l,,,,<M‘,"M-' Jo l‘n*^nn<'Jmjo 
Komitetą, buvo Mmkvoj.., J-.<P’”,,t'* ‘T8"'’ * U*VM*’ 

atiiiare Archangelske savo sky 
rių ir įgaliutiniu jauJcyrc' p. 
Juozi; Damijonaitį. Kunigui 
lietuviui išbaru* keletu mėne- 
*ių jguliotitii* |u*akė. kud ne
turi lėšų kunigui užlaikyti. 
Kunigas kokį laikų buvo ta- 

' ir luliiikynio šaltinių. II- 
Iguiuiu ji* iivužiava.

Kn-k taiko pratinku* pn- . , «_• . ■
n .cneiai-guiM-i-|(;i|o n,.*u*iprutiliių tatp vieti J"” J l'i,' iZs^
kilt... jog tik ticLinlta!...;. ir., ka“*

tojui uMmisti nakvtnn.
T uo pučiu laiku kaa žin kas

Tečiaiu lunkų legijutūcriai 
nelaimėjo. Jie negavo greičiau 
už kitus išvažiuoti i gimtųjį 
kraštų. Da-gi priešingai. Jiem* 
tiųx> (atsakyta: “Jua norite 
kariauti su hulševikuis. Tų ga
lite padaryti Mte mM Ar- 

riiangrisko." Ir jie tapo pas
tatyti j pirmųsias kovotųjų 

•eile*.

1 ji* Šėrė ia puoduko ir taip viai 
try. breĮga^^aj, piram- 

lliiltyi M» |M» j*- 
Hmm taip-gi apaUmima Iš
pildyti atgailų užduotų P*r 
išpažintį. Viatiek ar kunigas 
uždavęs atgailų išreikalauja 
ii žmogau* tų žodį “Prižadu 

i išpildyti ”, ar ncišreikalauja. 
Žmogus turi atgailų pildyti 
taip kaip ir padų.
Pildymą* turi būti sulig min- 

liea, ne negana išpildyti žo
džiu*. Kunigas reikalavo ii 
žmogaus negerti degtinės vien

*mu>«jw* auuujUT--, — - ,,,__ .
Tat latrai nctraliko rusu ksrat- nu^y',‘ Anglijau ra-ržairtų, 

viam*. Pamatę ofirieriu* su se
noviškais epoletai* rusų ka
reiviai Archanget-ke 
šaukti “Raliu rara* ir jo ženk
lai!” Kilo suirutė. Kareiviai 
ėmė šaudyti ir keli rusų ofi- 
cieriai ta|s* nužudv-ti. Prisėjo 
(lavartoti ji<-gų riaušininkam* 
numalšinti.

Vyriausybei ln-|ūaul ištiki-i 
moji kariuomem- ajisupo riau-p*1** huvo per tafta Buvo ga- 
šiniakų kazannc*. Ta ištiki-1"* «»k“ Karraviai
moji kariuomenė *u|>rata. jog »fK»udavo nri nąsin-ngti. 
kas kita yra caras ir kas kita Sunkiausia buri# mintis, kad 
■•(■ulrtai. Ik-t riaušininkai m- K»l prisciti vartoti ginklas 
ktauM- Imuūiihi Įiadėti ginklu*. |*ricš civilius žmoni-*, jei jje 
Jie šaudė j Otikimų karino ' ” — - - *------*
menę. Kazarmėje buvo po 10 
u ■ —f — ?— U-t a-----*-----------ą - #- *_-»AOMIUty K*fVIVlQi.

Jie naudojosi tuorai. Todėl u- 
pie kazannę pasidarė žiedai 
iš ištikimų kareivių, kulkos
vydžių ir apkaaiaių mortyrų. 
L y. atmetu su storais tnuu- 
>*»*

ėmė i

(ūkianti kariška* piiedenta. 
Atsimenant burnoję lapkrityje 
riaukę galima buvo protingai 
mintyti, kml yra pavoju* ir 
reikia saugoti*.

Todėl ta|» auiuobilizuota 
visa kariuomenė. Ginkluoti an
giai, amerikiečiai ir runai ėsnė 
|mtraliuoti miestų diitKuuis ir 
naktimis. Kulkaavydžiai nuo-

iandžio

inažmožio kaip epoletai.
Aitas atsitikimas parodo, 

ku<l Rusijos kariuonM-tM-je mu- 
rutrvhinna* yra prapuolę, vi-

Kovo ns'<ncsyjr 1919 m. su
ėjo du metu nuo to, kaip Ru
sija tuja* n-.puldika. Tm su
kaktuvės Archangelske būvu

\mI 
kultai 
apie

ma* |ia*nkys, kas turi val
dyti Lietuvų. ir 1 u jo pasta 
lytoji valdžia jau skaitysis 
)ui>-ių žirninių įgaliota. No- 
ritil, kud ji tanų gere*nė. 
negu diliairtiuė. reikia p:i 
dėt Lietuvi— dnrl*i ž.iio- 
m-m* išrinkt j seiliuj kute 
daugiausia tikrųjų savo už
tarėjų. Kitokiu kelio nėra.

Tiki tarpu daugeli* ame
rikiečių -Iar vis įsivaiziliua. 
knd geresnė vald/in Lietu 
vnj* atsiras kiiniji. Jie i ui Į 
no. luid jų duosiu Uetuvai 
bolševikai. Aišku ii-inu*. 
kad bolševizmas Lirtuvoj 
turi mažai dirvų*: ateiti į 
Ijetuvų jisai galėti; negili 
tiktai iš Rusijos. Bet tuo
met jisai butų Lu tavoje 
svetima* vicšĮiatav imu*. <1 
kai|*> tok*, jisai negali jai 
uiek-i kita atnešti, kuip lik
tai si ruiiubj.
T**k» apsireiškiu* po* *►» i 

udisiu* kripMiv- |i.v-'.-t* iitu«. 
%pgail*s'siirum l’k. * ad 
iuru-n nrap-itri li--. kol

AI’H’ |.»ž*l1H«r« ImI 1/

t

it r

KL

VAsim m tunaa.
Vagis pamatę* arklį tarė 

►au: “Jei Dievą* |<adčtų mų > 
jj pavogti, tai kiek už jį gau
čiau. visus atiduočiau Dievui 
ant garbės.” Arklį pasisekė 
pavogti. Vagi* nuvedė į mugę 
arklį ir misiuill gaidį. FMė 
ja* klausė, kiek nori ui ark
lį”! Vagi* atsakė pusę rublio, 
liet is-purduo-iu be gaidžio.” 
"Kiek nori už gaidį!” — 
klausė pirkėja*. ”100 rublių,” 
atsakė vagis. Užmokėjęs 100 
rak. ir M kap. pirkėjas anai- 
vadė arklį, mssiaeM ir *a*< 
Vagi* aukojo Dievui pusrublį. 
Klausimas, ar teisingai išpil
dė įžadų!

BUEimS.

kia fražymėti, kad

žado. Negalima d 
tikslu kų nors pavogti. Kas 
žada Dievui aukų ta vagystę, 
tas Dievų prilygina vagiui. 
Tas yra baisas burnojimas 
prieš Sutvėrėjų ir tat yra nuo- 

įdėmė lygi šventvagystei.
Toliau. Dievas nepriima vo

gtų daigių. Delio nuodėmė y- 
ra duoti aukų ii vagystės. 
Nors lasai vagis butų atida

valdžios, tik n-ikia aavo grį
žimo norų užrašyti tamtikrn 
Išskirtu budu. arba užsire
gistruoti.
Daugeli* žiuosuų ažai<n*«- no

rį grįžti- Tarp MBų gyven
tųjų užsirašė taip^ Ir karei
vių. Tų darė is- vien bolše
vikai ir jų šalininkai. Užsira
šė net du lietuviu kareiviu, 
tarnavusiu Rusijos armijoje. 
Juodu norėjo |mlrieti (•► bol
ševiku*. kad |Mi*iektų Lietu
vos rubežių. ne* tikėjosi 
lesių (taškui (s-rliėgti i» 
ševikijo- į tėvynę.

Kaip daug uz-irašiusių 
Iltim suprasti ii to, jog iš tiU 
knrrivių nrtileri-tų 24 |iano-ln|„ 
įėjo eiti ]mis ladšeriku*.

Registracijai ižsilatigus ko- 
lueislunla* i 
luiioriii* puškeli*'-, jog tik tieInių lietuvių ir p. Daiuijutuūėio.i'ta knJ,,j iiainjeta

l ’ ’ ’ . uhliusla iMU.inę lygia buvu-
vrabi. |»p. , . , • ■, ,.! *mi skriuudtu ir reikalauja, 
”7’. "'V.lud lu liau-mė butų įmokėtu 

rių leikulauti ir- ... , ,, ,.WIVlrši-ut- lelkuhiui*. J'i-r 1 Ji) 
UM-ių Uctnvojr nebuvo kito
kių viešų rriknlų kaip tik (ta- 
ra pijo-. Deliu dažnai įuo-itai- 
kvitavo, kud skriaudikai, ne 
gul-’ntaiiii ulsitcisti su nu*- 
kriaustaisiai*. sutvarkydavo 
sųžiiie* reikalu* uukoduiui (m- 
rapijoni*. Bet trt bodavo tik 
tai* atvejai*, knita jnu uel*- 
galima atlyginti pačiam nu- 
knuuttajani. imr ji* urba iui- 

In-*. a r* t kitur toli t,'važiavęs, 
iur radiola kur yra.

Kun P. Būry*

Itada* ir (uktybe.
I’it iA|»n^inlį žniopiM indėje**

Ka
liui-

Ra-

arklį, n<- pinigus.
Kai-kurie lietuviai per dide

lę Aiiusvlię klaidingai minti
ja. buk galima puilaryti žmo
gui skriaudų, u paskui atsi
teisti už tai lu su juuuii, lik *u 

{Bažnyčia. Klaidinguji |iažiuni 
Įkilo iš to, k»d dažnai pusitai- 
ku, jog skriaudėju* Uepaaio 
kia nuskriaustojo ir negali su

užsirašiusieji guire pereiti |>er{Vietinių lietuvių 
l:are* linijų i li-ilševikų pusę, Morkevyčin ir Vė 
kuri* dur kartų louurašy*. kad 
prijaučiu tad*.«-kam* ir yra 

'^talkininkų priešui*. Daugybė 
J'iiŽKirrgi*1ravii.in nenorėjo

Įduoti šito utdio Įiurušo. Kai- 
kurie mintijo. I 
jiasTrašymui Ai. ligngebko val o Mu,kviški* Komitetas ueta - 

'«!ziu gaktų np-eiti kidp »u||aikė toliau* įgaliotinio Areli-! 
i priešui, ir da-gi naištiain- angvlske.
kui». Neimtų .t< bėtinn jei ir I _ . . j.

Lenkų ltg?jona.i

le-ukai migdami visur ravo 
ka iith'Un hę. vn<!uxatug 
DM*. Aruf ■ ii

kyli ir 
ų t UI)

rimtų |itieža.- 
rcikatavo, knd p. Dami.iouaiti- 
irnrodv |ų knyga* su užrašai* 
kum kiek imfalpų iš-lavę*. Vi- 
sa* ilulykns (Hu-ilmigė 1 uotui.

I ,id |*> tokiam j (^ad p. Damijonaiti* i*vužiav-o,t

i.u*au<lytų. Tarp kilų uImiiuii: 
ėių savo (atrašu- buvo taipgi
ir du tuinėti*i 
du n*i dėl 
laimėjo

lunkų p 
Itau ru* 
.„n-, t.L,

1

te

Ar

nf

reog'- ir Ai*hniig*l*k 
Ten jie kvieti

h*v ii

!•

žmonių. Kiekviename suairia- 
kime j kuopų piriiu vis naujų 
narių. Tarpe naujų narių ran
dasi tų, kurie nejieraeniai 
skaitė save lenkai*, bot dabar 
jie r u (įranta reę lietuviai, fa- 
da jie remti ii visų jėgų ravo 
tėvynę ir labai norėtų ištuokti 
lietuvių kailio... Jei Aanėių-Pa- 
nemunes jaunimu kuo|ra turi 
tokių narių tai Imtinai kugrei- 
činusia turi įsteigti vakariniu, 
kurnu, visiem* aitrinai ir 
t ieme, kurie visai priguli prie 
kuo|KM. Hu.irinkimai* tam pri
tarė. Vieno dalyko jaunimui 
Moka, tai pagelbiuiukų vedėjų 
mušikai, žaistam* ir tt.

Sveriu.

Pirm. A. Gretos. 1117 Kentu- 
ckj, Are.

Vier-pirm. J. Stauskas. 1414 
Ncw York Ava.

ltait. A. BrusaUa, K'55 Jligh 
Avt.

■J Rrit B 
rkir Are. ,

IMuiinkM 
Ho. 11 th St.

Org. U 
Kris Avr.

Jį
D

J. II

bspicp. 1715 Supo

I. Gi įgali uitai. 1437

Ig Erinala, 1717

M Daunora. 
Įsi iždo t J. Rsklsit is.

v
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Pasiėmus ivertaratas aliejų got įsi į rtežbn-ti- fėjęT įTambarį išvydau mergtaųpl krttią 22 MlM Oktab 
alų be jiegų gulinčių lovoje. Ilgi juodį. niunkai buvo išsitartų 
ant balto pagalvio. Tarp tų plaukų ypatingai malonus veidas, 
ilknriobnvo žymu nekaltybė. Ligonė buvo užsimerkus.

Apie lovų sukinėjosi viešbučio tarnaitė. Iš šitos veido ir 
susirūpinimo matyti buvo, kad ir ji taip-gi katalikė, nės buvo 
ausirupinusi sergančios merginos dūšia ir išganymu.

Mah tAnMuti ra praitrauki į falj ir kitom*
moterims, susirinkusioms kambaryje tart:

— Tai kunigas.
Moterys pasitraukė. Aš priėjau prie lovos ir pasilenkiau 

ties ligoniu. Ji atsimerkė jr šyptelėjo tardama:
— Ar tamista kunigas!
—Tnif. vudrti, až kunigus, ifbm
— Ar ai yiviĮhll sergu' Artrtrt akrtfa, M grf

Tn ištaros ji apalpo. Patarnautoji mergina davė vaistu, 
u aš skubinau*! puklau*ti, kas atsitiko.

art kitos. JI ių ii-Hui ir ta 
augščta. Gydytajaaaako jau 
išgyti. Jis sako, kad ji bus
tiek. Tik ji tokia joji, dėlto ji

Taip kalbšdmua termite a 
akyse.

— Ji geriausia artiste visoje mus kompanijoje, — pridė
jo kita jauna moteriškė buvusi čionai.

— Įmirko Artū4ė V
- Taip, kunigėli. Mes nerodome bite kokių daigtų. mm 

esame padoriai susiorganizavę, — tart moteriškė ypatingai 
pelymislaias jų kompanijos padorumų. — Biurtė yra padori 
margina. Nei iš Solo blogi liežuviai nėra jau užkiltai Ji mus 
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Tuomtarpu Biurtė atsimerkė.
—Kungėli! — tarė ji silpnu balsu.
Aš daviau ženklų ponioms, kad išeitų, žadėdamas jus pa

vadinti už kelių minučių.
— Gerai, — tart jas sa

kų tari padaryti. Ji tintai prirengi- stalelį, užtiesė Imlia dro
be, uždegė dvi ivaki. Hventas vanduo buvo čia pat Aš pa
dėjau indeli ra Avenčiauriu Sakramentu ant atslinko.

Mia pakėlus Arentų Ostijų sergančioji mergaitė meilingai 
žiurėjo į jų ir tarė: “Mano Viešpats ir mano Dievas." Man 

sa. Taip až suteikiau Biurtei pirmų 
Paskui aš dar daviau Paskutinį Pa 
Jbėti maldai ir duodant paskutinį iš
rys ilaiveriė mergaitei iš lupų.

ie,—tarė ji kų tik girdimu įtaisu, 
kambaryje buvo visiškai tylu, not- jis buvo pil
ių, ypač jaunų moteriškų prigulėjusių prie tos pa

čios cirko kompanijos. Visi kss buvo, buvo per-iėšnę rimtybe 
ir pagarba.

Atėjo ir gydytojas. Jis trnmpai tyrinėjo ligonį. Aš dar 
tyliai paklausiau.

— Ar nėra vilties!
— Valandų dar gali gyventi,—atsakė jis ir išėjo. Aš at

sisėdau šalę lovos. Ta jaunutė atvirtėlė pataikė man j širdį. 
Mergaitė gulėjo ramiai leisdama rožančių per pirštas. Ji at
merkė savo reiškias juoda* akis, jos lupos ištarė kelis žodžius. 
Aš pasilenkiau. Jai jau trako kvapo, bet ji vis gi aiškiai iš
tari:

— Tžurti, pMrtykit | *. X PiiaiMto seseriai VarenL 
kai, tart ai MMalriaa kaip katalike* tinka, kaJ aš iiritariau . .. 
piriau Koaauaiją... prieš pat asindaat... ji labai mėgdavo 
kalbėti apie tą... Tjiimingn Pirmos Kmnnnlj- - diena... da
bar ir aš tų žinau. Ji mėgdavo sakyti "Mano Viešpatie ir ina-

ABai bure art jau iiiatatah lieto. Taip:

nurašyti į 8t. X. BfrgaaHnji mergelė jan 
_tan nei žodžio. Ji rodėsi dmigus; paskui ji 

pabudo, plačiai atidarė akis lyg nusigamins. Aš ėmiau skai- 
tyti rtritanMųjų maldas ir daviau jai visatinį atlaidų. Skans
ene ruožai išnyko nuo jo* veido. Jia paaidart aviena ir link- 
Mna*. Ant jo buvo matyti stebėtina ramybė ir paaMeakirtma 
išraiška. Biurtė nebekvėpavo.

Verkiančiea moterya raaiteikė apie tavų ir tylomis ašaro
jo. “Bet kaip ji graži."—kalbėjo jos. AI peržegnojau lavo
nų ir išėjau.

Piartjęa namo atsisėdau šalę rašomojo stalo ir nieko ne- 
•rtžjan reikti. Mirtys antartjuri apie nabalninkę ir jo* gy- 
—pabaigą Maa negėda prisipažinti, kad ir aš gavau 
fluostyti* ašarų.

Priei eisiant gultų aš dar parašiau laiškų Seseriai Veroni
kai į St. X. Akademiją Pennsylvanijoje. praneš-lomas ką mn- 
čian ir girdėjau. Perėjo kdioa dieno*. Girba kompanija išsi- 

rea« į jaa gimtinį miaatų. A* nieko daugiau 
> jų. Riiilrapind*ma* ligonto dūšios reikalai* 
rtrrtyti raidų, pavaržų. Jai mira* nega- 
mirtiea Aulinė maa apsileidi
me reikale. Bet savaitei Mai beat-

taiškas iš At- X nuo Akademijos vi ės. Ji rašė

nai.
— Kokioj mokykloj buvai, vaikeli!
— Tai buvo 8t. X. Akademija Pamanytvaaijoje. Tau 

gaitės mokina ir maitina.
Ai gerai žinojau tų vienuolynų. Jos istorija mana nuste

bino. Valandėlę aš nieko neaakaa. Mergaitė kalbėjo per 
skausmus. Jos sopuliai buvo matyt balse ir raito

— Ar negalėtumėt, tėveli, pirma pakrikštyti mane, o pas
kui duoti išriširią! tinau, kad vieno krikšto užtenka, bri a* 
norėčiau ir išrišimo.

Ji radėjo rankeles ir žiurėjo j mane minkštomis juodomis 
akutėmis, per kurias šyla ganjo mirtis.

— Taip, dukrelė, aš išpildysiu tavo norų.
Užsidėję* stulų, pasiėmęs vandens indų nuo jos stalo, pa

mokinau padaryti gailesčio aktų ir susijudinus pakrikštijau ją.
-Ačiū. Viešpatie!—tarė ji tyliai ir užsimerkė.
Po valandėlei man ėmė rodytis, kad baugusis mirties šešė

lis prasišalino ano jos ir kad aat veidų pasirodė gyvesni* rau
donumas. Aš laukiau.

— Tėveli, man baisiai skauda. Aš neapsakomai kenčiu, 
kad veikiai mirsiu. Ar negalėtumėte man duoti flven- 
Rokramentą ir Paskutinį Patepimų!

trindama ir 
brangu* ir 

tėve. ni kų parakėte pranešimų. Pnatvesdama jūsų 
liekuosi aa pagarba jūsų Kristuje. S'-eno Stanislava, 

ririininkė.”
Perskaitęs vėl sulenkiau laišką ir mintijau: “Kokis ste

bėt iea* steitikimas, ir kiek tokių yra dar ncužražvta!*' Pas- 
kai tariau garsiai.

—Vai jus aeros seselės! Saro mokyklų-.- leidote tikėjimo 
pienų ir medų jaunoms dusioms, kurias sukin- josi apie atida
romuosius stalelius. Mat ir jus pasislėpusio- savo vienuoly, 
nuošė apaštalaujate, pat rauk.lamos prie tiesos grriausin* du- 
Mas i> ĮT-llT11- ,

KUM V. ALKXANDER.

Šeimynos Apaštalas.

Žinau, kad veikiai mirsiu. Ar 
čiausią I , __ _

Aš abejojau ir stebėjausi. Juk ji buvo cirko artistė. 
Kaip a* galiu žinoti, ar ji užtektinai suprasta, kas tai yra 
Švenčiausia* Sakremratas. Ji miršta: nėra kad jos mokinti. 
Tuom tarpu ji tarsi įspėjo mano mintis.

Nemintykit. tėveli, kad aš nežinau kiek reikia apie 
Avenėiausią Euknristiją. Aš tvirtai tikiu, kad joje yra pats 
Viešpats, tikras Jo kūnas ir kraujas. Nors aš šiandie valgius, 
liet aš turiu teisę Jį priimti, nes jis yra mano amžinosios kelio
nės pavalga nrlia Vijatika*. Paskutinis Patepimas duodasi 
katalikams, atlikuriema išpažintį prieš jiems stosiant pas Am
žinąjį Teisėjų. O. tėveli, aš atsimenu tų visa. Seseriai Vero
nikai mokinant mergaites katekizmo ir aš klausydavau. Jos 
lekcijų aš neguliu užmiršti. Tėveli, juk jus man duosite pa- 
skubinau-i eiti.

Tni mnt knip seserys apaštalauja, mintijau sau. Nepažį
stų tos seserie*, bet tai ji išgelbėjo šitų dūšių.

— Palauk, dukrele, dešimtį minučių. Aš atnešiu tomistai 
V. Jėzų.

Greit priėjęs prie durių pakvirčiau moteris stovėjusias te
nai. Katalikė tarnaitė hbvo arčiausia. Jai pasakiau, kad einu 

žadėjau sugrįžti j penkiolikų minučių irA.

(Tsreta iž anglų kalbos).
Nėra abejonės, kad Perey Brorrn yrn dnnguje tarp nngė

lų ir šventųjų. Jo gyvenimas buvo trumputis bet tnip nepa
prastas. kad teisingai jį galima priskirti prie tų apaštalų, ku
riuo* Dievas sau pasirinko.

Iffidamas vos šeštu* metui jii tankiai buibivo pas savo tė
vų kaimynui, gyvenusius tame pačiame name prie tų pačių 
laiptų ant to paties augšto. Broan’ų šeiinytin liuvo protestui 
tai. o jų kaimynai katalikai. Aie viename kambaryje turėjo 
ant sienos didelį gražų paveikslų — Viešpatį Jczti ant l;ry- 
žiaus. Mažam Perey.kui ta« pnveikslas išrodė r. jsi|.r:i-t,i» iri 
nesuprantamas. Pirmų kart jaunatys tų |uivikslų liernaiti* 
klausinėjo kų jis reiškia. Aeimyninkė išaiškina priidtaikydanui 
prie kūdikio išminties. Tas aiši-inimas laimi -(įjudino l»-mai- 
tį. Paskui jis nuolat kalbėdavo namie apie tai Namiškiai ne
suprato, kas vaikui pasidarė ir nekreipi'- dom<» j jo švagždėji- 
mų.

Tuomtarpu vaikutis iniulat užle-gdavo į kaimynus pažiū
rėti paveikslo. Katalikė šeimyninkė suprato, kad vaikelio šir
dyje darėsi kas nors nepaprasta.

Perey juilmigė šeštus metus. Du vyre-niu broliu nusivedė 
jį į viešųjų mokyklų, kurioje juodu mokinosi nuo seniau. Tn 
mokykla n<-|>atiko IVrey.ui. Jis liovėsi vnikščiojęsį jų. Jodrat: 

' gas mažas katalikas bernaitis vnikėčiojo į parapijinę mokyklų. 
' Perey nuėjo su juo tėvams nežinant. Tų patyrę broliai posakė 
j tėvams Pasirodė, kad Perey nuolatai vaikščiojo i kataliko mo- 

k
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rklų, ir kad ji

Tnip praėjo ištisi Inetai. Antrų rudenį ketvirdulio dienose 
visi mažieji Ar. Marijos mokyklos vaikai tarėjo eiti pinuos iš- 
pažinties. Perey lmvo išmokę* katekizmų ir išdavęs egzaminų 
iš prisirengimo prie išpažintie*. Ir jir *u kilai* vaikais nuėjo 
drauge į bažnyčių. Ten jis atsistojo j eilę pa- klausyklų.

Ta pačia diena tuo pačiu taiku į tų bažnyčių atėjo ponia 
aplankyti Av. Sakramentų. Dirstelėjus j vaikus, stovinčiu* pas 
klausyklų, ji stebėjosi pamačius protestantų bernaitį, nekrik
štytų, o laukiantį eiti išpažintie*. Ji pažinojo Perey’o tėvus ir 
baro maloninga |>aėiam vaikučiui. Ji buvo šeimininkė tų na
mų, kuriuose Perey taip stebėjosi Išganytojo )iaveik*lu. Tn 
ponia tnojans priėjo prie seeeries mokytojos, prižiūrėjusios 
vaikus ir tari-:

— Resno, nr tas vaikuti* nėra Perey Brosrn?
— Tnip. Perey eina pirmą kartą išpažinties. Ji- puikiai 

moka kn* reikia.
— Bet, m-.-uo, nr tamista žinai, knd visi jo giminės ir 

namiškiai yra protestantai! Jug tas kūdikis niekuomet nėra 
krikštytas jokioje bažnyčioje.

— Kaip tai! — tari- aerao imbabisi — l’etvv ne kata
likas, dn-gi nekrikštytas. Nejan-gi •

— Taip ji* nekntalikas ir nekrikštytas. Aš gerai jutzįstu I 
tuos namus, aš Sale jų gyvenn. — atsakė jMinia.

Seimo t tini imt neįėjo prie Rerev’a ir t***- jam. tad nevalia eiti išmdbnt^l^ neBnojo, yog ji. nekaSTkas. Perey’ui 

tie žodžiai buvo nelaimė. Jis tart taip gailiai verkti, kad ir ki- Pu*‘j 1 snreirtaA 
tiems |Hisidarė skaudu. Per nšnras ir verksmų jis tari- m- Tą Įuivią di< ną Užtakieiuių 
vaikiškai rimtai lyg žmogus kenčiantis didelę neišvengiamų 
ir neužaipeinytų nelaimę.

—Se*uo. Aš vis-gi esmi katalikas. Aš turiu nuodėmių 
ir mų reik ja* iš)mžinti. Aš nelieprotestantas.

Kiti vaikai tno rasitelkė apie verkiantį bernaitį. Iš pra
džių jiems rodėsi, kad sesuo jį atstatė nuo išpažinties už kokį 
nors ragautų nusikaltimų. Kunigas taip-gi ilginio, kad kasžin 
kas pu*idarė lažnyčioje. Išėjęs iš klausykla* jis teiravosi, ka* 
įvyko. Sesuo viską jam įpasakojo. Meilingai pažiūrėjęs j 
verkiantį vaikutį į jo mėlynas ašarotas akeles kunigas links
mai tarė:

— Kas-gi via yra! Kokia priežastis verčia tave eiti iš
pažinties?

—Aš tariu nuodėmių. Jas reikia parisakyti,—tari- vaiku
ti* dar vi* verkdama*.

— Bet išrišima* negali fan atleisti nuodėmių, kol tn neri 
priėmęs krikšto.

— Tai jmkrykšlykitc mane, tėveli, ir išklausykite iš|Kižin- 
ties.

Kunigas dvejojo. Vaikinėti* žiurėjo į jį *a viltim ir ra 
abejone. Sušlapę* nuo ašarų jo veideli* vis-gi išrodė nejiajira*- 
tai protinga*.

Kunigas tarė:
— Gerai, eik prie ktau«vklo*. Tik žiuri-k, kad ma dan

ginu neverktam. Kiti vaikai turi melsti*, o jie negali kol ta 
ncnurim*ti. — Taip ištarę* kunigas sugrįžo į klausyklų.

Perey susyk nurimo, atsistojo į saro vietų eilėje. Savu 
laiku ir ji* priėjo prie klausyklos langelio. Kada jis iš ten at
sitrenkė, jo veideli* būro šviesu*. Vaikuti* ėjo tiesiog na» aL

bažnyčios jis pasakė seseriai mokintojai:
—Ryto aš atsivesiu mamų pas kunigėlį. Aš basin aje

* •< *»* a - — f—KriKMytst tr lapaiti Kaiaiikti.
Sesuo lyg stebėjosi, kad vaikutis su nepaprasta jiega iš

tari- tuo* žodžiu*. Ji prisibijojo, kad fiokiny* namie j,- ne]*- 
keltų kokio triukšmo, todėl tarė:

— Ainri-k. Perey. kad nvužrarfintum mamos. Geriau butų 
palaukti kol tu busi truputį senesnis.

—O jeigu aš mirčiau, tai kas Imtų?—tari- la-rnaitis. 
-Jug. Hesno. tamsta pati sakes, kad nepriėmus krikšto 

negalima matyti Dievą veidų.
Resno turėjo prisipažinti taip kalbėjus, bet ji nenorėjo, 

kad dėlto protestantų šeimynoje kiltų triukšmas. Vienuolė |oi- 
tarė mokiniui, kad jis nor* karštai pasimelstų prieš kalbėsiant 
su motina apie krikštą.

Neteko patirti, kaip Perey šnekėto su motina. TL-t ant 
rytojaua tuojau* po pietų jis atėjo į klelioni.ia su saro mama. 
Ji papasakojo, kad vaikuti* nedavė jai ramybės, reikalauda
mas krikšto, knd ji* lmvo taip rimta* ir taip persiėmęs įna
mi. jog ji ra tėvn sutarusi leisti vaikui išpildyti sava norą. 
Kaliam |aibnigoje moteriškė patirnšė. kad kunigas luikrikštytu 
jo* sūnų. Perey nepastovėjo džiaugsmais. Kunigus nusivedė 
vaiką ra motiną į tiažnyčią. Ten buvo keletas žmonių. Krikš
tydamas sūnų kunigas jam davė vardą “Juozapas". Motina 
laitai įdomiai žiurėjo Į visa* n|M-ign*.

Vaikuti* taip džiaugė*! savo naujuoju vardu, kad nusi- 
duodavo negirdy*, jei kn* jį vadindavo Perey. Tik tėvo jia- 
klausydavo tuo vardu šaukiant, o šeip mekeno kito. Tėvą*, 
matomai, nepripažino naujojo vanta ir vi* vartodavo senniį.

Bernaiti* įaitairt mažą kryželį ir nešioja Ij ant kaklo, 
neliaudnmn* vaikščioti į parapijos mokykla. Klesojc jis Im. 
dnvo Tmklusnns ir domu*, o linoalaiktais žaizitavo linksmas, 

I kaip kiti jo amžiaus bernaičiai. Pons-lų nr dvieių jis ėmė In<-- 
Ikėti motinai apie du savo vyresniu broliu, kad juiaiu niekuo- 
inet nebus dangalo, no* juodu nekrikštyti. Ta pačia proga ji* 

- tatsnkodnvo motinai kn liuvo girdėjęs besimokindama* ka- 
t kizmo; jis džiaugsmingai ištakodavo apie gražia- mokyklos 
Švente* ir linžnyčios iškilmes. Tos nnolntinė“ nuoširdi l<W kūdi
kio šneko* laidare, knd motina galutinai leido ir seno-nietn 
broliam eiti į Av. Marijos mokyklą.

Vii-na rytą seserys mokintojo* jiamatč Perey. kuri* tuo. 
met buvo 9 metų, rimtai bevedant du nedaiic už save *ene*niu 

.broliu. Atvedę* į (inrapijo* mokyklą jis juodu užrašė tenai 
mokiniais.

Tni buvo tik pradžia. Perey ištvermingai, nnotatai per 
(ilgas diena* kalbėdavo broliam* ir tėvams, kad ir jidvicm 
' reikia krikšto. Galų gale tat ir įvyko. Vaikinai panorėjo to 

J sakramento, o tėvai n«-*ipri< 
IM-tinguma- ir juodu mylėj 
tėvai neliktai kaipo savo 
keli. AK-io laikas, visi trvs 
ią ir Pnstip

Percv t 
re’kolingu* 
Jis buvo mi
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Žiežmarių—Melagėlių kryp
tim lenkų priežakinta rinkti*. 
nė, apreiškė aktireraio veik- • 
luino Piktakynės—Burbiškiu 
kalint) srityse, knr <ln karta 
puolė musų vargybos linijų.

Abudu antpuoliu buvo at
remtu: nuostolis) neturim.
2vaipj pastebėtas žymesnis la- 
gij»nininkų judėjimas Mela- 
gčuų kaimo srftyj.

Liepos 11 d. ten įvvko Iv-
mmnių kroviau žvrtgų anirt* -

kaimo ir hanilos dvaro tini- . 
joje smarkiai jmrišandė ivaL 
gai. Lenkai, netekę 1 belais- 
via. priversti bnvo pasitrauk
ti.

Alytaus—Merkinės srities
fronte nieko ypatingo.

Jesno—Varėme kryptim pa- 
*4eliėta* lenkų judėjimas ir 
stiprinimasis.

Pikoltanių kaime pasirodė 
lenkų žvalgų, kurie įdėsnšjų 
musų sargybų, veikiai pia- 
traukė.

Rusų frontas.
Liepos ll d. raudonarmie

čiai. sutraukę iš latvių fronto 
gausių pajėgų Beverno kryp
tim, ėmė spausti musų kairįjį 
sparnų. Auaikteja* nepato
gioms aplinkybėms, musų ka- ., 
nuomonė kovodama pasitran
kė nuo Dauguvos pakrantėj ,, 
lukšto ir Senojo Granvalda.

Tuo laiku patašė L 2, <, C • 
R. 14. 15, 16, 21, 31, 32, ir 33
paikų hetaiavią. " —

n viso liepos B—13 d. Hag. “ 
rėš operacijose paimta M0-- - 
«M1 ladaisvių.

Priešininko prielpuolimrt " 
galutinai likviduoti Hareme 

1—Jalovkos—llaut.-irrių punk
tų linijoje.

Nūdien. kovos susilaikė.
Pietų srities fnintuosejmmj

Adakų miestelį, kur paimta 13 
belaisvių. Kairiojo sparno 
žvalgai ,m>iekė Avilių mieste
lį. Kitose vietose yra žvalgų 
susi rėmimų,

l*ie|ios 1.1 d. priešininkas 
sunkiomis anuotomis smarkiai 
:amlė Salaku miestelį. Paskui 
jųjų grandinės mėgino eiti 
anlpuolin. liet la> vaisių.

lluudonieji, netekę 10 belais- 
! vių, privevsti buvo pasitrnuk- 
Iti. Karininkai Velyki*.

“IJetuva," Kaitnaa.

I
Mažučiai. Iš 1.1 į II gegužio 

naktį Mažučiu* (Virbalio val- 
sriaus) imi- ūkininkų A. atvy
ko !• ginkluoti vokiečių karei- 

ivini ir pradėjo Intižtie- į duris, 
reiknlnihliitui atiduoti luitus ir 
"jialaiką." kuriuos patys ko
letų dienų atgal buvo atnešu 
ūkininkui A. parduoti. Aeiini- 
ninkas. nelaukdama- kol iš- 
ver- duris metėsi |M-r už|iuka- 
linj išėjimų liėgti pi- kaimynų 
vokietį. kuris nuramintų plė
šiku-. Bet jau prasidarius dū
ri- jį sučiupo keletu vokiečių 
ir pradėjo reikalauti ii jo pi
nigų. mė-o- ir |>arduotų daik
tų. Tuo tarpu nubudo kaimy
nai. I>et girdėdami plėšikų 

' šaudymų, bijojo eiti artyn. Vo- 
1 ievini |uutarę kratų, paėmę 4 
padus kvietinių miltų, kiauši
niu. Imtus ir “natatka.“ .Inu-

- lp
Jam pa*

niek 
nsnu

loti i k U* lai
PIRKITE KARES TAUPY.
Mu ŽENKLELIUS (W.3.B.j.



Kur Begi? I Jubilięjų

įRAOGAS

10 Metinis Jubiliejus

I
i 

f*

Švento Antano Parapijos
Cicero, III.

Nedelioj, Rugpjučio-Aug. 24 d. 1919 m.

Aeatadiviu*, rugp. lu, 1S1J

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

AvMtadtcaiaia ir p«-r I-ahor Day Karncvnlas prasidės tuoi |>o pietį) ir traukei* iki vilai nak* 
Aini Aiokiomi* dienomis prasidės vakare nuo 6:30 ir trauksit iki vėlumo.

Tai bu* aeverksuių, bet linksmybė* Karaivula*. Kak ueatailanky* į Ciano* bv. Antano pa
rapija* Karai valų ta* pankai verk* per vi** aavo amžį.

Ko Kame va k bos tai ėia neapsakoma.

Galim* pasakyti, kad bus gy'’U ir negyvų daiktų ir žvėrų, ir gyvulių ir žmonių ir ratų pasu
kamų eta eta. Prie to visko širdingai kviečiam viso* Ciceriečiu* ir Chraagicčin* i Jubiliejini 
Karai vai*.

CHICAGO kiemų, o 
gražiai |

Žinomas per 25 metui ir Valdžios prižiūrima* 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valatiių Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

jau kuopose i* anksto buvo

ŽIOTYS.
(l’ienivn- monologai')

no, III. danei* iš kuopų atstovų ir kuo-
Kadaiaia ši* apskrity* iš J>ų valdybų. To* komisijos dar- 

»|iauadino krikšcionių-dumo- l’a* apdirbti ajiekričio hunui- 
kratų partijos piograuių. bi|»c- uynius, kad judengvinu* ap. 
lių formoje. Kuojai* priaidv- skriėio susirinkimam*. To* ko- 
dilino* prie jiadeiigimu lėšų jų nurijo* susirinkimu* aukauki 
sjiauulinimo, gali gauti tų I*. apskričio valdyba.
|»lių dalinti žmonėms savo nusitariant, besvarstant vi- 
nuožiūra. Kuojmis norinčio* tų ■ šokius sumanymu ir reikalu* 
lapelių lai atsišaukiu į komiai- atėjo gana vėlu laiku. Skir- 
jų. M. Mažeika, 1447 Ko. iOlhlatėai maloniu* įspūdžiu* savy- 
A v<-.. Cicero, III. Gali rcika jo pasilikę.
įimti kuopos ir tolinu* gy vi j Miaiuc susirinkime nei vieno 
uanėio* nuo Chicago* u]
■ k-, atki kuopos tn meinanėio* 
j *; apskritį.

Svarstyta apie organisnvi j«
►lr< ikivrių fondų. Matyta, kud jpcrMiiarkiausia, bet stipriai.

Z—a.

Man prido.itu kiaulių ganyt 
■ Huuunkč tuojau* i»igabendi 

tu> -tnkh* į vidų, apmėtė rue 
'iuė*tit». p*Lnbino muštuvu*, 
įvurstė nylik. skietų ir pasiun
tė mane į kaimynus žiočių |mi- 
m-ti. Mat i h- žiočių utuitnur 
ne.iZiv.m. nėra jht kur šalį-

ipskii- inteligento nedalyavo.
1 Inteligentai yra kviečiami 

talkon. Dabar darbininkai pa
tys kyla susipratime, nors ue-

j:» neturi tokio pasisekimo, ko Į 
ku. reikėjo turėti. Išdirbta ki-‘ 
Iii. ■uitialtyirui-. Padaryti tų 
t-iiidn liuo-norių ir duoklę po' 
ši metam*.

\ ntbalsiui, kml centro <>r 
. v - Inuuištrni'ij«»je l>etvar- 
k" .Inu tas girdtiama uuo su- 
-itvw u.-, organizacijos. Nūn 
Ih.iIu u jkir- s- Ib-tkia ėm kn

Kad nujojame ir šiaip ts 

proso visokius darbu. *tlė 

kimu- getai it givitni. Kreip 
kitę. pa. mus:

T 8EMETUL8KIS IR 
T JANKAUSKAS 

1735 W 47 8t, Chicago
TSI...UU. *„*,.,*

I

f



Antra* Atvira* Lailka*

OIOK&O, ILL.

rimta serija uždaryta 12

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Dangumi pnmd<

didele, 
komisija

DRAUGAS

Iškilmingu* šv. mišios laivo

1 arj' 
I |>I t|

be^ttidiviihų nųjti. Iti, lfly
1 « ■■ 1*R ■■ —

Ltr.M.T.Strikolu
LIETUVIS

N'.eigirnų nuosavos spaus
tuvė* arimas užgėrė. Sumain
au turi-* ratifikuoti ritmu

Nerija atidaryta 9:211. Nitai- 
toliui lelegraiinm ir irnsveiki- 
nimo laiškai.

Kadangi jnn ii vakaro lui
ni pram-šta. jog kaikurn- de
legatai skubumai | Moksleivių 
seimų ir nutarta neimu įmigti 
priešpietinėj sesijoj, tat, ap- 
kalliėju* <iar kaikuriuos orga 
niaariju* klausimu*. einama 
prie riukituo naujo* vaMybi*.

rytojau* Imtų atlaikyta iškil
mingu* iv. mišios ui kritusiu* 
organitaeijoa nariu* karėje, 
nerija uždaryta 6 vai. vakare.

.Sesija atidaryta 9:11 Skai
tomi pasveikinimų telegramai 
ir laiškai. Dauguma jų na au- 

1 kairi* "Vyčio” spautuvės

Lirai* ir 8etraytkiU*w pa- 
vietų visuomenė* veikėjų ausi- 
riakę llaririon *e liepo* 31 
d. nutari- šaukti l'ennnylvan:- 
jo* valstijos Lietuvių Seimų | 
Mahaaoy City. 1‘a, rag*e> 1 
4, (Labor Day).

Lietimu

ims ••V.” Sjmastavr* reika
lam*.

Svarstomi ir priimami lė
bautieji kuopų U-i a|n>kriėių 
nr1 a rimai.

1) Danti tiesiogini apaudė 
mų j Nur. V* vridfcų per 
tnusų augštaria* Tarybų* iš
ira viii mi leidiniu važiuoti Lie
tuviui tikslu ĮmgelIsMi laetu- 
vu* nuorimu- kovoti nu prie
šais ir apginti valstybė* rulie- 
uu*. Tam tikrini lajai išriuk- 
ta komisija iš ja-ukių aso*-- 
nų. Tai jMii'iai komisijai |m- 
irsta jmgauiiuti moliurijų, 
|*rntiu4uojai.ėių prieš lenkų 
veržimusi j IJctuvu* ža-iuę ir 
prieš Koišakų.

2) 1‘iigi-idautn. kad kiek
vienai* vyti* |mtaptų Uuokį- 
bė» Sargų nariu.

.i) Padovanoti generolui 
Žukauskui dovanų aukso kar
do Manėje, ('antro Vaidilai 
pavėvta kardo nusakymas. 
Ui kuo|Ki>, ln'-g.'j dviejų tne- 
tiesių. turi* suaukoti tiek pi
nigų, kirk atriek tu kardas. 
Čia pat ilciegatai tam tikslui 
sumeta aukų 95 dol. 75c.

4) Paskirti tris premijas 
t |*i 10 dol.) už geriausia imi 
rašytus raštus a) apie tinki
ni kuuu lavinimų*] arlm gun- 
lut-iikų ir j<» svarių urlm b) 
apie dailę ir jus kultūrinę Dr. M. Stupnicki 

3109 So. Morgan Street 
< I1K'AG<». II t IW<)t<l 
IrH.ua>

lIrH.ua


A. L. R. K. Moksleiviu Susivienijimo Aštuntas Seimas ir Vakara
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

A. L. R. K. M. Sus-mo Aituntas Seimai 
įvyks Rugpiučio 15, 16, Ir 17 dienose* |

Šv. Jurgio Para p. Svetainėje ant 32ros gat ir Auburn Avė.
S<-inio įnikę 1-u- 'nrenrti iškilmingi nejmjirn Ii vakarai n puikiais profrnmni*. Prorramns iJpil- < 

di cabiuusi moksleiviai it moksleivės.

■ -f .■ T...................................................................r ■■■■?..........      «----------- *
Pirma* arimo ntare yra rengiamo*

toT i*—- * irtai ratTIi vrttriW “l jįr

| Sekmsdumio v<kan*. Av. Jurgio jerap. rrat. yra rragtaman labai MfMTMtta atima sfbalgimi, 
'vakaras M puikiausiu ir j-padingiauaiu programa. šį programą itpiMya iv. Kastete* AkatadjM 
aaktetinėa. Apart to bus garsiausi mum) kalbėtojai, kurie papasakos daug įdomių dalyką ir daug ko 
pamakv. at«ilankin«in< į šį nepaprastą vakarą. TRtaifc

Pradžia abicjij vakarų 7:30 vai. vakare. Po programai šokiai ir laistai. •
Visu* širdingai kviečia Mokalahiai ir Moksleivės.

j CHICAGOJE. j
KATAUKiSKOS ŠVENTAS. Vidini i- ]r, ‘stiuke iw>lie*lin-l 

•i■: n I’ |e" tvinilmtli j»'in 
]«ži-l:iin:i v;i l.uui.

ISdirijte mniviHbtj ĮMaiėkė- 
j«ų kml tikrai los |tut. kurs 
tiudurv juoduką. I'nsinsb’.. jis 
vadina-’ 1‘nntk Haga. |S me
lų. 47ii S", jl.ir-brieltl :ne.

••Paikus’• jo rekordu.

Kuoliui įh,linijai |umiškėjo. 
kilti l'nte ■ ntlž.iltlę* jiitsluk:.. 
tuojau- apie jo praeitį dirdel- 
la į |«dieijt>« lekovdllK.

Pu«insb-. jog ji* rugpjūčio 
I <1. Imivo teismo nul«u*ta* ui 

• dalyvavimą kitose riauAė*e. 
Iluvu |m*ią*ta* Įsivietti kilieji- 
man. l’fl i« lenai įuiIh vo.

Kai 1ii't>. t-id |Milieija jį 
plačiau pnub-jit kamantinėti.

Viską ilgintojo.

Išklausinėjimų metu Haga 
|irisi|mžino. kati ji* nutolę- 

I'nvalimą taisytojų llentbt mg- 
pjm'io s 11ieną |M> |Hetą |w

Št ’uei.em . rui-p. pi ,!.. šv. 
Jukymas.

Nek:nat|u-nis. ntg|i. 17 d. Ju 
liotta. kauk. I.ils-rtn*.

I'iniųitlien-s, nttrp. isd. Il«- 
Iena. Istma...

Itin ninku*. Kaltė (maiški ir ii 
pri- -unėiamų laiškuose pro- 
■■ninikų ir Imėeraiiiką są- 

-kaitą, išdardamą šeiminiu 
kėtu* |w-rkuut maistą.

I* pn.kiinmi ofiso mote
liu palai iun:i, kud jo* kum. 
tuiniakani* ■ pn/ilerininkamx 
|m>k-4l*ų boikotą.

I'nkurone aiandie užimta* 
*t.-uul>iai*iia* profiterintakaia. 
Ku< iih-1 apsidirba su šitais, 
luome! kliu* ir smulkiesiem*.

zi-lentui, A. Smetonai, tele
gramą Jo Malonybei arkivy
skupui Jurgiui Mimdelein ir 
prertdeutui Ąt.iodrou- WMa*. 
imi. įmani g^maMbi nMdarė.

MORTHEIDK

TAIPGI POLICMONAS.

Automobilių teisman užva
kar vedamų bylų metu inėjo 
|M>linnonn- Knieger. Kepurė 
anl un-ies. lietui tikį priun-t 
kę<<

Kruegvr mėjęs |iri«iekn>iem> 
teisėjam- pn-kirton vieton -n- 
kninim. I'ž kietą utiniu ų p.iki 
lę- pradėjo liudyti, kaip jis su 
areštinę- vieną aulom-tl-di-tą. 
nors to auliamdiilisto teitam-Į 
nebuvo.

Publikoje pakilu juoką*.
Pasinnb'-. knd |iolie«iionn - i 

girtutėli*.
PnAankla poliiijo. virtiniu-! Slolr

ko wdcrrloriu*. Tasai ntėjf * ai- -.. -._
ėmė nuo Krnegrrio visu- puti- 
cijinin* ženklu* ir nuvr-V- mm- 
vailoti.

ju ligšiol nebuvo išgalvojusi, 
kn* galėjo nužudyti tą antį.

lingu išdavė ir sava sėltrą.

Tai 17 metų Edu'anl Mine*, 
l.'t W. timml avė.

I'ž vnlambas ir tasai buvo 
• •ti'uitn- ir atvežti- |mlirijiai 
įmovutlitn.

Kr-ip jjt r.ut’idė Benderį.

Brigu ir liines apie savo 
•..darbu* šiai ką mųia-akoj: 
I Aloi<lu jt«*tlu žinojusiu, j g

n . Ihoitier turį* su savimi feldk
Atvgara*. 1142 No. IVesK-m.Tad abu nnėju.:u ton tlarbn- 
are. Kriga* turi 24 metus. . lietė

Mergele* motina ielvartnii-.s ot 
ja. Miitm. knd nr ž'rigat- kar
tais nebu* nužutię- mergaitės, 
kai kati puduri tu *r mergaite ( vai knip brangios yra rvhrri 
IVilkinsofl.

SU BURDDfGIERIU PBA- 
BUVO MERGELE.

vėl( Ii ha gi s |*-lie-ju ir 
(iries save turi siurbiu probb-- 
mų—kaip tin ii ieną bur- 
dingb-rių. kur* nežinia kur 
pražuvo *u 1.2 melų mergaite.

Bnrdingtrriu* yra Aady Į 
Frign*. gi mergaitė. Ntepb:al

I

SUSUKO BAMKOMS 1300.- 
000 n IŠDŪMĖ.

Spėjama, kad jis iškeliavo 
kur i Apriką.

Tuojau* kate pradteje i 
('liivagun atkeliavo Herman 
Blutu-on. Kiek laiko ji* čia . 
ĮKinliivinė-.įo kauru*. Paskui 1 
prisikalbinu kitą nuogą ir - ,
sietatydmo javams malūną, 
žydą organiiacijose jis labai , 
pagarsėjo. Girdavosi turįs mi- , 
Ii jomis.

Įvairiomis suktybt-rni* *a 
savu malūno jiagelha jis iš ke- | 
lią Cbicago* banką išgavo i 
apie Ą*H*t.<«*l ir (tirta (toro* 
savaičių nežinia kur pabėga 
su (Mtiigai*. /•'

Av. Mykate |«rap. ketaMai 
ir draugiją atsiuvai tarėjo su
sirinkimų rugp 4 <1. Tartasi ir 
dalinta*! teitum* apie būni- 
inąjį (Mrapijo- įmūrą. Pasi
rodė ve kaa.

Uraugijog inniirkiai Imirdan- 
vio* ir tik lankianėio* baitam 
tlienos.

Netik draugija*. Ir pavie
niai rengiasi: kas actui, ka* 
darbu priMMti.

VargoniaMa* p I-aaraiti* 
cliorą tik miklina, tik rengia 
liauirui atidai vii. Ruošiasi ir 
smarki orkoutra.

Vtea MKa. judėjimas di
deli* ir tekti li s didelių pa

sekama* tasiriakiaaa* įvyta 
rugpjote if Ą. R vai vakare, 
Av. M 
fe*

GATVKKARIŲ KOMPAMI- 
JA TURI UtSTAtTTI 

PARANKĄ.

Miestu Ctiir-ago* *|ieeijali* 
ndvokuta* Clevelantl. kuri*

karią ir virtutiaią grletiake- 
Iii; konųianija*. per teismą pa-

Ar. A^HoJ^kn^^a tarė. 

&***dAs** i,W*r^*u^WW| iK»vmj nrvie-

lioj. rugpjūčio 17 <L, I vai. po, 
pietą. Av."Jurgio pnraii. salė- 1 
je. pirmame angių. Vyčių 
kambaryje. Kviečiami visi na-. 
risi (irilaili.

K. Jnfinvi&ui, rnšt.

putunu iitmitti imtut e»imwt

NUtOKESl PINIGUS

Priminė tnip-gi mums ka
talikams Imti atsargiem* su 
musų vadinamais tautininkai*

Centrali* Bendra* Lietuvių 
BANKAS

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAKD AVĖ., OHICAGO, ILL.

Tdefanm: D ROVER

MTOVVOTLAKK. •
Blaivininką 21 kp. nuririn- 

kiuiau įvyk* rytoj, rurpj0^“ 
17 d- ė vai. |k» pietą. A v. Kry
kiau* para p. aalėje. Valdyba.

llim-. patikę* laukt- ndkalava. kati komĮianijo* pa- 
,-rgybtt* gi Basu i n -ji..',*ė tų |mmnkn*. kol teisinai iš

ris klausimą reikale |Mtli<li- 
niiisi tuokėsiie* už važinėjimą 
gntvekariai* ir viršutiniais 
gi-lerankt-liais.

Tokia paranka būtinai nei- 
kulingn. Ne- jei teisina* |mlai- 

i-iiestu reikalavimu*, tuo
met kompoaijo* )>erimtu* nuo 
žmonių pinigu* turės sugrą
žai! žiinnėm*.

Sakomu, knd gat vakarių 
koiiųtanija per dieną (to 2r. 
surenka fKŪl.lMIl. Taigi (a-r 

, metu- išeitų daugiau 10 mili
jonų. 1‘ramaloMias kom|mnijai 
dideli* |s-lna*.

vidun.
Inėję.- ir |>al:lau*ę* senio

Itiė* kurkė*. N n'.s Itiivo užim- 
’.t* .kirbu ir greitai net Ue|«i

, y. r ėję- į iiiė-u-į. Tn.lu Iktga 
islti-ja -K't.^ę- t-iiiui gulinti 
Įsu gelžgaliu. Sen> tuojau* 

Prisipažiro į utudęs cvnlinių parktitf*.
taiaytoją. Būga išieškojus j*» ki

šenių- ir *liindę* ĄVt. Kuom--t 
į - u pinigai* iš 
bitvtt mirę-,

I Itagn savo

PAPUOLĖ JAUKAS 
GALVA2JDI8

Lašinių riauš'n metu i di;. 
lif< *tyj dirbo -••iiįim- jti-olta- 
Žmogų*. Jame- IVlIl'lllli*. Ji* 
išvt-žiojo atmainė, Ihiri** me
tu prie ši IhiVii pr--tld i 1;i- 
pol*i-mo!ui*.

Vienų iliell
moliu
Hiate
Kai..

.1

|tngelbininklii 
lliia- tlavę- tik vienų tlolierį. 
gi kitu- pinigu- tą |ni*'ią dil

iną pu'lošę* >u kauleliui*, 
jo nini -u Įstlit*-' Ib* a. Itaga kaltas i 

pi na.m'.iaut >ker-a žudymų dviejų žmonių, 
"ui., ti’-* Vairi lt'ireti žiim.

-taiga iš tižl.nmpio iJ!a-

Imlhiiii iranjn. Ve 
, knip v'i.firt* >iu

jį p ilių. Vožėta, 
išvais-lą gilini į-i

ftv. Kati* 'iero Akailmaijoe 
rėmėjų d r jos susirinkimas 

jvik* šv. KaainiM-ru Vienuo
lyne, nedt'-lioj, rugpjūčio 17 <L. 
2 vai. po pietų. Visos Chiea- 
gosir apit-lit-kės ku<>|sni mnlo- 
la-kite prisiųati delegates, nes 
yra krletn* svarbių reikalų. 

I kuriuos reiks aptarti.
A. R. Dr-> Valdyba.

U TOWW OP LAKE.

fra- 
•/►•••i 
tu;i •' 
tikimi

lt

P V

tlž liu
ke* 

gal ji* nužudė dar ir 
dmiriau.

1 To' e pritiugliai nedorėliai' 
I I elia čia liilllš.

Iš CHIUGOS UETUViy

MOKSLEIVI Ų SEIMAS.

I Lietuvių Raudonojo Kryžiau* 
prakalba iamaUiai.

NEATPIGIHA CUKRAUS 
KPAUTUVNINKAI

nt. mieste vi- 
Inip-niškni ima 
i-t i yrimi-i la** 
jo kovą prie- 

liet fiiknt-

\. I.. IJ.-K. Moksleivių Su
su ieliijitno Seilins prasidėjo 
laku r rytą su šv. Mišiolui* 
š<v. Jurgio lmž.nyėioj. kuria* [ ką. 
ai laikė- gerk klek kilti. M. 
Kruša*. Inliai gražų |>aiiiok»lą 
pn-akė- gerk. kun. J. Švinta*.

Seimą nudarė pirminitikn*. 
Joną* M. \avit-kn*. mnldą n1- 
knlls’tjo gerk kleboną* kun. 
M. 1- K niša*. | Seinm pinni- 
n-uku- išrinkta Jotui* A. I‘oš- 
In. |iagelliiiiiiikn* V. Unkšta 
b . rnštirink.i* A. Itnknu-kn*. 
iiagrlbiiiink** J. M. Alika*.

Ilugpjia'io 7 tl. p. J. Elijo- 
' siaus salėje įvyko prakallsts, 
kuria* |Kir ugi- vietos L. Ii. 

| Kryžiau* šelpėjų skyrius. 
Į laukui pri-iartiiuis, prakalbų 
' vedėja*, p. J. Braxau*ki«. 
Į prakalta į -usiritikusią publi- 
ką.

Pirma* kalbėti išeina gerti. 
I>r. A. Itiilkauska*. Visi žiu 

'geiduliui pilni. Knlls'-tojns 
apibudina liniulonojo Kry- 

I žiau* reik-mę Lietuvoje, ir 
. čia ausiori-.-iniaaruaiu* šelpėjų 

! ski nu*. 
' Kali
kini n 7a

savo knltajo ai 
nu* stipratilnm:

tuviai 
fnmtt;

VI

kS labai eirgac per I metia. aoalabaAH* pilvelis bvra. 
■M. BOTFIMICUM Pilveli*. nusUbnejtmte Kraujo mkM«. Naruti Ir 
abains* rp*U« auatrjirnas buao. tr buvau btiM»)«s kad
teryvsa- r trakojau a-u par^tuK •Mirail. taa vtooje Amaru
hej .r ui r>i?*«t4Ą. bet Mirkur taravau savo sveikatai p*r«ibo<

lirl ka«u para'kalavaa fla'iVirae raiatų nittario. Kraujo valyta- 
>. Narratona. Inkatų ir RaumatUm© rv<1u<UM. U- po nuverto įsa ui 
atuiną ffy4uol«a pra4*ja maao pilvas atMfaut. stiprėti, garai AirM. 
Kraujas UtevaU Narvai stipriai dirbti lokatat atsigavo llaa-> 
tr.attatnaa pranoko, diegliai aababadr po krutina Vidurių r«4imaa 
ttayko po uimtLmu' n»v Ilgu h»«iu l tntaaaUu iAgvrdavau ka* a- 
vert* po butelį Malutaraa. R it taria, ir p* * *+* *r« bav*4kal< pa. 
tol.uu loki skirt irus K*‘P **r»» dtaan* ir naktie* latar

karnas ir vykių d^knju Kulinaras MiHtaUi «•-
radi jui tr l'uktu v.*»irua aa^o draugaa • krvtpuae prie Aalutaraa-

MMTABAfc 
t'IIKMICAJ. INfflTl'TtOK J. Itelcrvnaa. rmf,

itat p** mm •• r»< j<mui ttn* •*
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