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RUSŲ KAREIVIAI IR DARBININ
KAI STOVI UŽ KARE 

AnarchlstiĮjrajoįrai Siberijoje
RUSAI BIUROKRATAI TRAUKIAMI TIESON

BIUROKRAITAI TRAU
KIAMI ATSAKOMYBĖN.

GRAIKIJA BUS RES
PUBLIKA.

ANARCHISTŲ SIAUTI
MAS PETROGRADE. SUFRAGIEČIŲ RIAUŠĖS WASHINGTONE

Petrogradas, birž. 22. Petrogradas, birž. 21. —

Austrijos imperatoriene darbuo
jasi už taiką

KAREIVIAI IR DARBI 
NINKAI STOVI UŽ

SUKILĘ ANARCHISTAI 
SIBERIJOJE.

Petrogradas, birž. 22. — 
Paliuosuota iš katorgos ir 
kalėjimu anarchistai su vi-

Londonas, birž. 22. — Iš 
Petrogrado į Excliange Te- 
legraph Co. depešos tvirti-' šokios rųšies kriminalistais 
na, kad visos Rusijos karei-{Tomske, Siberijoje, padarė 
vių ir darbininkų atstovų ta platų suokalbį prieš turtin-
rybų kongresas išnešė rezo
liucijų, kuriųja paremiama

gesniuosius gyventojus ir 
pakėlė mieste baisų terorą.

dabartinė laikina vyriausy- Jie ėmė žudyti turtinges- 
bė ir nusprendžiama tuo- nius miesto gyventojus, mė- 
jaus pradėti užpuolimų vi- gindami apiplėšti visus ban
guose frontuose prieš vo-kus ir krautuves. Sulyg 
kiečius ir austrus. {gautų čia žinių apie 20 žmo-

Vadinasi, kareivių ir dar-jnių anarchistai nužudę ir 
bininkų kongresas stovi už . daugelį sužeidę. 
tolesnę karę ir priešinasi at- j Vyriausybė Tomskan pa
akinai taikai su Vokietija, pasiuntė kariuomenę ir pa- 

| skelbė karės stovį. Imta

RIEKE DARBUOJASI 
UŽ TAIKĄ.

areštuoti, tie piktadariai. Ji|W

Lausanne, j 4 Šveicarija,
Rusijos laikina vyriausybė birž. .22. — Laikinos demo- Gauja apsiginklavusių anar- 
jau pradėjo aštrius žing- kratinės Graikijos vyriau-, chistų įsiveržė bustan, ku- 
snhis prieš augščiausius se-U‘iausybės atstovas dėl An- riam yra laikraščio “Russ- 
nosios vyriausybės viršinin- glijos ir Ptancuzijos, M. kaja Volia” išleistuvė, išvi- 
kus, kurie traukiami tieson Diogenes, tvirtina, kad da- jo laukan redaktorius, su- 
už šalies įstatymų peržengi- kartinis Gracijos karalius naikino visokius rankraš- 
mų. [Aleksandras esąs tik laiki- čius ir kningas ir pagaliaus

Buvęs ministerių pirmi- nai užėmęs sostų. Anot jo, pranešė, kad jie busto ne- 
ninkas Sturmer traukiamas šalies valdymas veikiai tek- apleisiu.
tieson sulyg įstatymo, kurs siųs Venizelosui ir jo parti-j Anarchistai baisiai neap- 
pažymi aštrių bausmę už jai. Tuomet Graikija bu- kenčia laikraščio “Russka- 
peržen girnų
ribų.

Buvęs vidujinių reikalų 
ministeris Križanovskii, vie 
nas intekmingiau&ių Stolipi- 
no laikais, traukiamas tie
son už išleidimų nuospren
džio birželvj 1907 metais, 
sulyg kurio panaikinta įsta
tymas apie rinkimus atstovų 
į durnų, išleistas 1906 m.

Buvęs teisdarystės mini
steris Ščeglovitov traukia
mas tieson už beteisiškų bu
vusio Varšuvos general-gu-
bematoriaus Skallond bvlos •/
sulaikymą. Skallon’as buvo 
skundžiamas už papirkimus.

Buvęs Petrogrado guber
natorius Kurlov kaltinamas 
už nužudymų pulkininko 
Karpovo, slaptos. policijos 
viršininko Petrograde. Kar
povo nužudymo byla buvo

savo valdžios sianti respublika.
Buvęs karalius Konstan

tinas Šveicarijos mieste Lu-

ja Volia,” kadangi šis uoliai 
paremia atgimstančių Rusi
ja ir dabartinę vyriausybę ir

gano kasdien; laikas konfe- nesigaili paniekinimo žo
renęijas su vokiečių diplo- tižių socialistams radika-
matais ir agentais.

SUAREŠTUOTA 17 VAI
KINŲ ir Merginų.

. Philadelphi^ Pa., birž. 22. 
Policija areštavo 17 jaunų 
vyrų ir merginų, kurie pla
tino socialištiŠkų laikraštį, 
katram buvo, aštriai užsi
puolama prieš vyriausybę 
už priverstinąjį kareiviavi
mų.

Po suareštavimo patirta, 
kad tie visi vaikinai nesu 
net užsiregistravę.

Rytoj teisme jie bus tar
domi.

kims ir kitiems vokiečiu 
šalininkams.

Sostinės įgulos komendan
tas, gen. Polovcev, veikiai 
pasiuntė į minėtų bustų ka
riuomenę. Šita apsiautė bu
stų. Anarchistai gražumu 
pasidavė, 70 jų suareštuota.

UŽPUOLĖ BUVUSĮ 
GRAIKIJOS KARALIŲ.

Sakoma, jau suareštuota jų 
apie 2 tūkstančiu ir jie bus 
patraukti karės teisman.

NAUJA

Rymas, birž. 22. — Čia 
gauta žinia, kad Šveicarijos 
mieste Lugano žmonių mi
nia buvusi užpuolusi buvusį 
Graikijos karalių Konstan
tinų, kaipo kaizerio svainį ir 
bičiųolį.

Washington, birž. 22. — 
Prieš Baltuosius Rumus, 
kur gyvena prezidentas 
Wilsonas, sufragietės (rei
kalaujančios balsavimo tei
sių moterįs) per kelis mėne
sius sau ramiai “pikietave,” 
norėdamos susitikti su pre
zidentu ir jam pasakyti, 
kad Suv. Valstijų moterįs 
reikalauja balsavimo teisių. 
Tečiau joms nepasisekė pre
zidentų intikrinti, nors ne
kartų su juo ten susidurda
vo. Tos “piketuojančios” 
sufragietės visas laikas bu
vo tylios, ramios. Bet, štai 
anų tarpan įsimaišė visiems 
plačiai žinomi pasaulio “ly
gintojai” socialistai, ku
riems nepatiko toks rainus 
moterių užsilaikymas. Todėl 
socialistų pakurstytos “pi- 
kietninkės” pagaliau ėmė 
nerimauti ir štai užvakar 
jos prieš Baltuosius rumus 
ėmė kelti paprastas riaušes, 
kurios tik jas pačias paže
mina.

Sufragietės surengė pir
mutines savo - riaušes, kuo
met prezidentų Baltuose 
Rūmuose turėjo atlankyti 
Rusijos diplomatinė ir karės 
komisija su Bachmetjevu 
priešakyje. Jos pasigamino

Amsterdam, birž. 22. — 
Iš pasitikimų šaltinių suži
noma, kad dabartinio jauno 
Austrijos imperatoriaus žmo 
na; Zita pradėjo uoliai dar- 
buoties už taikų. Jai prita
ria ir pats imperatorius Ka
rolis, jos vyras. Nors impe
ratorius turi artimus ryšius, 
kuriuos pagimdė karės ap
linkybės, su Vokietijos kai
zeriu, tečiau jis savo žmonai 
taikos reikale pritaria.

Imperatoriene Zita todėl 
darbuojasi už taikų, nes ji
nai labai neapkenčia vokie
čių. Jinai pati yra buvusi 
Italijos kunigaikščiutė. Jos 
du broliu dar ir šiandie tar
nauja belgų kariuomenėje.

Dabartinis Austrijos mi- 
nisterių kabineto krizis ir 
gal prives prie to, kad Au
strija atskirtai susitaikins 
su Italija.

PRANCŪZAI DAUG 
NUKENT?.

Berlynas, birž. 22. — Čia 
oficialiai skelbiama, kad vo
kiečiai šturmavę prancūzų 
pozicijas šiaurrytuosc nuo 
Soissons, Aisne fronte. Anot 
vokiečių, prancūzai panesę 
didelius nuostolius.

PRANCŪZAI ATSIĖMĘ 
POZICIJAS.

VOKIEČIAI ŽUDO BE
GINKLIUS ŽMONES.

lt

Paryžius, birž. 22. — Vo
kiečių nardančioji laivė su- 
torpedavo vienų Anglijos 
garlaivį. Paskui ta laivė 
ėmė šaudyti į valtis, kurios- 
na buvo sulipę žmonės nuo 
sutorpeduoto garlaivio. Aš
tuonis žmones tuo budu nu
žudę, sulyg liudininkų tvir
tinimo.

Gene va, birž. 22. — Mie
sto gyventojai akmenimis 
išdaužė langų stiklus Vo
kietijos konsuliato buste už

Paryžius, birž. 22. 
oficialio pranešimo, vokie
čiai Aisne fronte atakavo 
prancūzus rytuose nuo 
Vauxaillon. Jiems pasisekė 
paimti kaikurias pozicijas.

Tečiau neužilgo prancūzai 
stojo kontratakon ir atsiėmė 
atgal prarastas pozicijas. 
Vokiečiai panešė didelius 
nuostolius.

Tenai prancūzus buvo už
puolę vokiečiai kareiviai iš 
Rusijos fronto.

MOTERIŲ PULKAS KA
RĖS LAUKAN.

tais.
Jen. Rennenkampf, kurs 

kituomet vadovavo rusų ar
mijoms rytinėj Prūsijoj, 
kaltinamas už daugelį prasi
žengimų.

Buvęs vidujinių reikalų 
ministeris Protopopov kalti
namas už pavogimų iš tele
grafo biurų originalių depe- 
šų, kokiomis susinešinėjo 
buvusioji carienė su nužu
dytu Resputinu.

Traukiami tieson ir kiti 
buvusieji biurokratai caro 
tarnai, kurie daugelį nelai
mių užtraukė ant Rusijos 
gyventojų ir pastaruosius 
be gailestingumo persekio
jo.

Copenhagen, birž. 22. — 
Vokietijos laikraščiai rašo, 
kad su Rusija atskirtai susi
taikinti nesama jokios vil
ties, todėl prisieina atnau
jinti mušius.

KOVOJA PRIEŠ 
RUSUĄ.

į t , • parašus, kurie įžeidė ne tik‘LIKA* Ko gera. Vokietijos kai- ’ vien unli

New York, birž. 22.—Vie
tos žydų dienraštis gavo iš 
Petrogrado žinių, kad Kir- 
sanove, kur buvd įkurta at
skiri nuo visos Rusijos “res 
publika,” ištiko kruvinas 
susirėmimas
su “respublikos” gyvento
jais. 8 žmonės užmušta ir 
daugelis sužeista.

Kirsanov yra Tambovo 
gubernijoj.

ANGLIJOS SUFRAGIETĖ 
RUSIJOJE.

prezidentų, bet visų šalį. 
Tuos parašus tečiau žmonių 
minia nuo lazdų nuplėšė ir 
pasibaigė jų trukšmas, 
prieš šalies vyriausybę.

Gi sufragietės ne bi ko
kius parašus pasigamino. 
Tik paklausykite, kas buvo 
ant jų “paparčių” (papras
ta lazda su lenta) parašyta:

paskolins 75 milijonus dole-f “Prezidentas Wilsonas ir 
rių. Anglija dabar Kanadai jo pasiuntinys Root apgau
bus skolinga 425 milijonus dinėja Rusiją. Jiedu sako: 
Jok ‘ ,“Esava demokratija! Pagel-

------------------------ įbėkite mums laimėti pasau-
Washington, birž. 22. — bnę karę, kad paskui demo- 

Kadangi vokiečių nardan- j kratija pražydėtų, 
čios laivės pradėjo smarkiaiI “Mes, amerikonės mote-

zeris už tai dar gali paskelb
ti karę Šveicarijai.

KANADA SKOLINA PI
NIGUS ANGLIJAI.

Ottawa, birž. 22. — Ka
nados vyriausybė nusprendė 
ir dar daugiau paskolinti 

kariuomenės pinigų Anglijai. Šiuo kartu

Petrogradas, birž. 22. t- 
Čionai atkeliavo garsi An
glijos sufragietė Emmelina 
Pankhurst. Jinai ilgas lai
kas kalbėjosi su Suv. Val
stijų komisijos pirmininku 
Elihu Root, paskui gu socia
listu Russell’iu.

veikti, tatai šios šalies vy
riausybė įsakė kuogreiei au
si ai gaminti pradėtuosius 
naujus laivus.

Paryžius, birž. 22. — Bu
vęs Graikijos karalius Kon
stantinas iš Lugano iškelia
vo į Berne.

ris, sakome jums, kad A-

VISKAS BUS PASAKY 
TA KOMISIJAI.

merika nėra demokratija. 
Dvidešimts milijonų mote
rių neturi balsavimo teisių. 
Prezidentas Wilsonas yra 
svarbiausiuoju moterių ly
giateisės priešininku. Pa- 
gelbėkite mums padaryti 
musų šalį ištikro laisvąja 
šalimi.”

“Pasakykite musų vy
riausybei, jogei jinai pir
miausia privalo duoti laisvę 
savo tautai, kol galės laisvų-' 
jų Rusiją pavadinti savo 
talkininke.

Į šituos sufragiečių nešio
jamus augštai iškeltus pa
rašus atkreipė domų praei
viai. Šitie sustoję ėmė deba
tuoti apie parašų teisingu
mų. Pagaliaus praeivių bū
riai, pabaigę debatus, nu
sprendė tuos parašus sunai
kinti.

Su šauksmu: ‘ Išdavėjos !’ 
‘Išdavystė!’ ‘Tai savo šalies 
priešininkės!’ ‘Sunaikinti 
tai visa!’ žmonių, minios 
puolėsi prieš sufragietės ir 
sudraskė tuos parašus. Pa
kilo baisus trukšmas. Te
čiau pasibaigė be policijos 
įsimaišymo.

Vakar sufragietės tokius 
pačius parašus irgi augštyn 
iškėlė. Žmonių minios išnau- 
jo: sutrempė parašus.
Tečiau jau neapsiėjo be 
smarkesnių susistumdvmų 
ir muštynių. Turėjo įsimai
šyti sostinės policija. Tečiau 
niekas neareštuota. Nes ne
buvo ir reikalo.

Sakoma, kad sufragietės 
nusprendžiusios kasdien 
tuos parašus atkartoti ir 
taip ilgai, kol į juos at
kreipsianti domų Rusijos 
komisija.

Visas vargas tečiau tame, 
kad Rusijos komisijos na
riai kelis kartus praėjo pro 
šalį tų parašų, bet nei kartų 
į tai domos neatkreipė.

Tas sufragietėms tiesiog 
baisus daiktas.

KARĖS DAILININKAS.

Petrogradas, birž. 22. — 
Suorganizuotas rusių mote
rių pulkas baigiamas lavin
ti ir veikiai jis bus išsiųs
tas Minsko karės frontau. 
Šitan pulknn įstojusios mo- 
terįs nuo 18 ligi 25 m. am
žiaus. Pulkas pavadintas 
“Mirties Komanda.” I)evi 
jos specialiai pagamintų 
uniformų.

tai, kad Šveicarijos sociali- Sakoma, tai visos moterįs 
štai prisideda prie Vokieti- iir mergaitės iš augštesnių
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Suv. Valstijų karės laivyno oficieriai studijuoja laivynų mūšius jūrėse. Tam 
tikslui jie turi pasigaminę 1 aivus-žaislus, kokie šitam vaisdelyj matomi.

Petrogradas, birž. 22. — 
Rusijos laikina vyriausybė 
labai širdingai ir prielankiai 
atsineša į Suv. Valstijų ko
misijų, kurios pirmininku,

Į kaip žinoma, yra Elihu 
j Root.
Į Užsienių reikalų ministe
ris Terescenko pažymėjo, jo
gei Rusija nieko nenori pa
slėpti prieš amerikoniškų 
komisijų. Leis amerikonams 
kuoarčiausiai susipažinti su 

į visu Rusijos gyvenimu ir 
stoviu.

VISGI NERAMU 
ISPANIJOJE.

Paryžius, birž. 22. — Is
panijoje vis dar siaučia ne
ramybė, anot apturimų iš 
Madrido žinių. Tečiau vaiz
džiai nepasakoma, kas ten 
veikia si, neR cenzūra nepra
leidžia iš ten jokių tikres
nių žinių.

Albany, N. Y., birž. 22.— 
Gubernatorius Whitman 
vakar paskyrė karės metui 
oficialį militarinį dailininkų 
ir iliustratorių. Juo yra 
dailininkas James Miontgo- 
mery Flagg.

Dublinas, birž. 22. — Ai
riai Sinn Fein’istai su savo 
vėliavomis miesto gatvėmis 
vaikščiodami ėmė naikinti 
Anglijos vėliavas. Susikirto 
su policija. 18 vyrų ir 5 mo
terįs suareštuota. .

Butte, Mont., birž. 22. — 
Čionai sustreikavo 16,0(X) 
mainerių.

ORAS.

Birželio 22, 1917 m.
Cliieago ir apylinkės. — 

ftiandie gražus oras, bet vė
sus; rytoj nepastovus, gali 
būt lietaus.

t
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budrus ir neklausykite tų 
socialistų masinimų. Ne- 
užsidėkitc su socialistais, 
katrie jus ne tik išnaudoja, 
bet dar jūsų pačių ir jūsų 
tėvų tikėjimų pašiepia, iš- 
koneveikia, katrie užsiimdi- 
nėja šventvagystėmis.

Bukite budrus ir atsar
gus! s,L

VOKIEČIŲ PLEPALAI 
APIE AMERIKĄ.

Iš Dianos 
i Dienon

1
I

REIKIA LIETUVIAMS 
BŪT BUDRESNIAIS.

Šiandie visam pasaulyj 
siaučia baisiausios suirutes, 
kruvinos imtynės. .Neri
mauja ir Ameiikos lietuviš
kų socialistų šulai. Musų 
visuomenė susipranta ir kas 
kart su didesniu paniekini-

Kadangi Vokietija labai 
ištroškusi visokių žinių iš 
Amerikos, o čia jų negali 
gauti, tatai Vokietijos val
diškieji sluogsniai rūpinasi 
tarp savo gyventojų-skleis
ti visokias suklastuotas, me 
lagingas žinias apie Ameri- 
kų. Todėl vokiečių spau
doje, anot korespondentų 
pranešimų, pilna įvairių 
melagysčių.

Antai “Vossische Ztg.” 
sufabrikuota telegrama iš 
New Yorko praneša, kad 
“Suv. Valstijos baisiai iš- 
troškusios taikos,” kad 
* ‘kares užsikarščiavimas S. 
Valstijose jau apgeso, nes 
tai buvo šiaudinė liepsna.”

Toliaus tasai dienraštis 
tvirtina, jogei amerikonai 
buvo manę, kad paties ka
rės paskelbimo .Vokietijai 
pakaks, nes toksai paskelbi
mas į kelis mėnesius praves 
taikų. Ir tiktai Prancūzi
jos ir Anglijos karės komi
sijos intikrino Suv.. Valsti
jų visuomenę, jogei apie

oficialiu keliu Japonija pa
žymi, kad jei jai pnseisių 
Kimjon pasiųsti kariuome
nę, tai tų padarysianti tik 
savo reikalų apsaugojimui.

Kuomet nesenai talkinin
kai buvo pareikalavę, kad 
Japonija dalį savo kariuo
menės pasiųstų i Europų. 
mūšių laukan, Japonija pus- 
ofieialiai atsakė, kad ji to 
nepadarysianti, kol Kinijo
je neįvyksianti pageidauja
moji tvarka. ,

Taigi tas kuoaiškiausiai 
liudija, kad Japonija šitos 
karės metu mėgina žymiai 
pasipelnyti.

i Kinijoje neramybės pra
sidėjo 1912 metais, kuomet 
ten mokslus ėjusieji Euro
poje kinai suorganizavo tau 
tinę partijų. Šitai partijai 
pasisekė parlamente gauti

Nezaležninkija.
šlykštus nelietuviškus žodis. 

Jis reiškiu šašų ant lietuvių 
kultūros ir garbės. “Buvo 
laikų, rašo “Sargas” (No. 3), 
kuomet lietuviui juokėsi iš 
lenkų, tveriančių nepri- 
gulmingas-nezaležnus parapi
jas. Mums tada rodėsi, kad 
lenkams lyg ko trūksta, ar 
lai sveiko proto,, ar subrendi
mo, ar ko kito... Dabar rolės 
persimainė. Lenkai jau be
veik persirgo nezuležpinhavi
mo ligų”. Užtat Amerikos 
lietuviai dabar šašte nušašę. 
Yra nezaležninkų Cbicagoje. 
Lawrence, Cambridge. Per- 
greit šaipėmės iš kitų. Dabar 
kiti šaiposi iš mus. Kentėdami 
tų teisingų istorijos bausmę,
už kų neturėjome ganėtinai 

didžiumų, todėl sumanė Ki- meilės kitiems, nors dabar tu
rlijai pagaminti naujų kon
stitucijų, kuri duotų šaliai 
laisvę ir suskaldytų sucent- 
ralizuotų šalies valdymų.

Kuomet Kinijos prezi
dentu paliko militaristas, 
mylįs sucentralizuotų valdy 
mų Yuan/-Shi-Kai, tarp jo 
ir parlamento kilo nesutiki
mai ir paskui sekė parla
mento paleidimas. Del to 
pietuose pakilo revoliucija. 
Tečiau prezidentas jų nu
malšino ir paskui pasiskel
bė Kinijos imperatoriumi. 
Neužilgo Yuan-Ghi-Kai’aus 
valdovavimų pakirto jo 
mirtis.

Jam mirus jo įpėdiniu 
paliko tuometinis vice-pre- 
zidentas Li-Juan-Hung? Vi
sos partijos jį pripažino ir 
iki šių metų jis įstengė pa

mu atsineša į tuos katrie
stengiasi iš lietuvių širdžių greitą, karės pabaigų negali 
išplėsti tikėjimų, katrie ! buti nei kalbos. suv. Val- 
bjauno ja šventuosius lietu- jgtijos buvo maniusios, kad 
vių jausmus. Pavieniai įj tolesniai kariaus sau vie-
liętuviai, kurie ilgus lųikus'jjį pranenrai ir anglai, gi sėkmingai valdyti šalį. Bet 
klaidžiojo socializmo stinta- j “Dėdė Šamas” neturės kų štai pakilo klausimas reika- 
kiais, šiandie grįžta atgal iš [veikti, kaip tik paskui pri- *e karės su Vokietija. Kaip
to paklydimo aiškiai pama-■ g^į pjįg Btalo taikos kon- 
tę, kaip tai beširdžiai jie ferencijos metu. Kuomet
buvo suvilti visokių agita
torių, augštinaneių socializ
mo ypatybes, kurios yra tik 
akių apdumymas.

Susirūpinę todėl nemažai 
lietuviškų socialistų šulai ir 
jie dabar imasi įvairių prie- Baį nepasisekusi, 

kad tik jų eilės vi-

šitos svajonės pranyko, ame 
rikonai suprato, kad karė 
nėra juokai ir todėl prieši
nasi kaip karei, taip ir ka
riniam prisiruošimui. Oi 
pati “Laisvės paskola” vi-

moiuų,
siškai nesumažėtų, ir kad 
paguliaus lietuviškam soci
alizmui nebūtų užtraukta 
amžinas atsileis.

Tuo tikslu lietuviškų so
cialistų laikraščiai pastarai
siais laikais ypač ima rašy
ti visokius nebūtus daiktus 
apie socializmo neva gėru
sias ypatybes, apie tai, kad 
Rusijoje, pav., revoliucijų 
sukėlę ir laimėję ne kas ki
tas, kaip tik socialistai, kad 
socializmas — tai darbiniu-, 
kains vienatinis išganimas. 
Tuo tarpu šitie jų tvirtini
mai yra vientik ižmislas ir 
bjaurus melas. ,

' Lietuviški socialistai daž
nai rengia viešuosius susi
rinkimus, kuriuose įvairiais 
budais masina lietuvius ra- 
šyties prie socializmo.

Šitai jie sugalvoja kokių 
tai “Amerikos Retuvių dar
bininkų tarybų” ir skatina 
lietuvius prisidėti prie jos. 
Tai naujos rųšieg socialia- 
tiška organizacija su tikslu 
išnaudoti lietuvio lengvati
kybę. , 1

Jie gamina ir pagamins 
dar daug kitokių spųstų, 
kad neleistų savo eilėms 
praretėti, savo laikraščiams 
kojas užversti, savo Šulus 
be riebių algų palikti.

Todėl, lietuviai, bukite

Šituose išvedžiojimuose 
aiškiai matoma Vokietijos 
vyriausybės ranka.

prezidentas, taip parlamen
tas priešinosi karei. Tuo
met karės šalininkai milita- 
ristai atsimetė nuo vyriau
sybės ir taip pakilo dabar
tiniai nesutikimai.

Vidujiniais Kinijos nesu
tikimais pasinaudos Japo
nija, katra jau senai prieš 
tų šalį tykojo.

Prancūzų nekatalikiškieji 
i laikraščiai ima kaskart tan- 

Koelnische Ztg.” atsi-Jkiau ir plačiau rašyti apie 
liepia į Suv. Valstijose į susitaikymų Prancūzijos 
gyvenančius vokiečius, kad su Šventuoju Tėvu. Neper- 
šitie su atsidėjimu platintų
taikos idėjų. Šitas laikraš-

“i

tis drįsta tvirtinti, kad ame
rikoniški vokiečiai esu vi-

rime geriau ištirti nezaležnin 
ikijų, kad greičiau jos netektu
me. Jei nebūtume tyčiojęsi iš 
lenkų, o butume rimtai paži
nę tos dvasių ligos priežastį, 
gal, nebūtų atsėję mums ken
tėti tų negarbę, kad turime 
nezaležninkų.

Nezaležninkija Vokietijoje.
Nezaležninkų vardų mes tu

rime iš lenkų. Amerikos len
kai pirma mus jau turėjo ka
talikystės pamėgdžiotojų. Bet 
ne lenkai pirmutiniai jų prasi
manė. Pirma to nezaležninkii 
yra buvę Vokietijoje. Kita
dos prie Bodeno ežero buvo 
sena ir garsi Konstancijos 
(Konstanz) vyskupija. Po Na
poleono perėjimui su kariuo
mene per Europų, vakarinėje 
Vokietijoje įvyko daug poli
tiškų permainų. Jos smarkiai 
atsimušė'ant Konstancijos vy
skupijos. fyrntos dalys tapo 
atkirstos šuo jos. Pats Kon
stancijos miestas ir jo apie-, 
linkė jau nuo 16 šimtmečio 
buvo atsimetę nuo katalikų 
ir tapę protestantais, tai išro
dė bereikalinga laikyti kata
likų vyskupų nekatalikiškoje 
šalyje. Badeno kunigaikštija 
seniai norėjo panaikinti Kon
stancijos vyskupijų. 1817 me
tais mirus vyskupui Karoliui- 
Teodorui von Dalberg’ui, ku
nigaikštijos vyriausybė ypatin 
gai smarkiai reikalavo, kad 
Šventasis Tėvas panaikintų tų 
vyskupijų. Galų gale Pijus 
VII 1821 m. apsiėmė tų dalį 
šalies, kuri kitados priklausė

senai rimtame užrubežinių prįe Konstancijos vyskupijos 
dalykų ministerijos dienraš1 priskirti prie Freiburgo ar-
tyje “Journal dės Debats” 
protestantas parlamento at-

suomet yra ištikimi Vokie- stovas p, L. Weiler patalpi-

ki vyskupijos. Tų padaręs po
piežius panaikino Konstanci
jos vyskupijų ir įpėdinio rai

tijai ir savo kaizeriui. Gi no eilę straipsnių, kuriais‘rūsiam vyskupui Dalberg’ui 
jei jie išreiškę Suv. .Valsti- išrodinėjo, kad Prancūzijai nebeskyrė. ,
joms savo ištikimybę, tai tų 
padarę tik nuduotai Tokie 
vokiečiai, esu ir gali daug 
kuo pasitarnauti savo “Va- 
terlandui.” •

JAPONIJA TAIKOSI 
PRIE KINIJOS.

Kinijoje kilę dideli nesu
tikimai. Anot telegramų, 
ta didžiulė šalis neišvengs 
naminės karės. Šitais ne
sutikimais, beabejonės, pa
sinaudos Japonija; kuri jau 
senai mėgina Kini jų jei jau 
nepavergti, tai nors paimti 
“globon.”

Suv. Valstijų užsienių rci 
kalų departamentas turi ži
nių, kad Japonija turinti 
pagaminusi net kariuome
nę, kuri kas valanda galin
ti būt pasiųsta malšinti su
sivaidijusius kinus. Tečiau

visais žvilgsniais butų nau
dinga turėti gerus santikius 
su Šv. Tėvu. — Šventasis-gi 
Tėvas, nors skaudžiai pran
cūzų įžeistas 1906 m., piktu
mo širdyje nepalieka, te- 
čiaus pats apie sutartį nie
ko nekalba. Pirmutinė Pran 
cųzija santikius sudarkė, 
ji pirmutinė turi ir pradėti 
taikintis.

Nedėlioję, 17 birželio Ar
kivyskupas J. W. Munde- 
lein Chicagoje pašvętino slo
vakų bažnyčių Švenčiausios 
Jėzaus Širdies, ant kampo 
gatvių Huron ir N. Racine. 
Bažnyčioj yra sėdynių 1000 
žmonių. Po bažnyčia sve

Šitas atsitikimas įvyko, ka
da katalikiškoje Vokietijos da 
lyje, ypač Badene, laisvama- 
nija buvo stipriausia. Pris
kirtoje prie Freiburgo šalyje 
sukilo baisi agitacija. Žmo
nės ėmė labai branginti Kon
stancijų, tos vyskupijos senu
mų ir garbingų praeitį. Galų 
gale susidarė gana žymus 
žmonių skaičius, kurie nepri
pažino Freiburgo arkivysku
po. Kadangi Konstancijoje 
vyskupo jau nebuvo, tai tie 
nepripažįstantieji sakėsi pri
klausą tiesiog nuo popiežiaus. 
Bet popiežius jiems liepė klau
syti Freiburgo arkivyskupo. 
Tada jie liovėsi klausę viso
kios dvasiškos valdžios. Jie 
laikė kaip laikę pamaldas, var 

maldakny
ges, katekizmas ir kitkų; iš 
viršaus aiekuomi nesiskyrė 
nuo katalikų, kaip nukirsta

tainėje telpa 1200. Tuose 
pačiuose namuose yra mo- tojo katalikiškas 
kvtala. Ta bažnyčia yra
pirkta iš norvegų huterio- 
nių.
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nuo medžio šaka nesiskiria 
nuo gyvosios. Kaip nukirsto
ji šaka nebėra gyvo medžio 
dalis, teip#ir tie Konstanci
jos nezaležninkai nebuvo gy
vos Bažnyčios dalis. Šian
dien Badeno nezaležninkų jau 
ir atmintis išnykus. Tik mok
slininkai žino, kad jie buvę. 
Nezaležninkija Prancūzijoje.

Bet nei vokiečiai ne pirmu
tiniai sudarė nezaležninkijų. 
Prancūzijoje ji atsirado 1801 
metais. Toje šalyje aštuonio
liktame amžyje buvo daug vy
skupijų. Užėjusi revoliucija 
panaikino jas visas. Po revo
liucijai visų šalies valdžių su
ėmė į vienas rankas Napole
onas Bonaparte. Jis įvedė 
Prancūzijoje naujų tvarkų, 
naikindamas senovės paliktus 
centrus, dalindamas tėvynę į 
departamentus. Podraugei jis 
norėjo, kad ir atgijusios po 
revoliucijai vyskupijos tebūtų 
kaip departamentai, t. y. kad 
■departamento ribos butų vys
kupijų ribomis, kad departa
mento viršininko arba prefek
to, miestas butų vyskupo mie
stu. Įvedant šitų permainų į 
Praneozijų, pasirodė reikalas 
vienus vyskupus perkelti iš 
vietos į vietų; kaikuriems at
sėjo liktis visai be vyskupijų.

Šv. Tėvas Pijus VII ilgai 
svarstė ar apsiimti ar neap- 
siiratF. Galų gale dėl Bažny
čios ir Praacuzijos naudos po
piežius pažadėjo padėti Napo
leonui išpildyti jo sumanymų. 
Tada Šv. Tėvas pakvietė visus 
Prancūzijos vyskupus, kad at
sisakytų nuo savo vyskupijų, 
idant galima butų atsisakiu
sius suskirstyti naujai sulig 
naujo reikale.

Tų popiežiaus apsiėjimų dau 
gelis žmonių ir kunigų paskai
tė įsikišimu į politikų. Jie 
matė, kad Napoleonas savo 
projektu griovė senosios Pran
cūzų karalių dinastijos pama
tus, ir mintijo, buk popiežiaus 
priedermė yra neduoti to da
ryti. Keliolika vyskupų ne
paklausė Šv. Tėvo ir neatsi
sakė nuo vyskupijų. Juos pri
kalbino teip padaryti Liudvi
ko XVIII ir Anglijos kara
liaus politika. Anglija norėjo 
kiek galint daugiau ardyti Na
poleono planus. Anglijai len
gva buvo tų padaryti dėl to, 
kad keliolika Prancūzijos vys
kupų išvytų iš tėvynės per re
voliucijų, tebegyveno Angli
joje. Tada Pijus VII statyte 
atstatė tuos vyskupus nuo vie 
tų. Įpykę jie apsigarsino ne- 
prigulmingųja arba x mažųja 
bažnyčia. Toje “Mažoje Baž-

nigų Miricnszny, Šv. Trejy-Į 
bės klebonų, Chicagoje. Tas 
ėmė nezaležninkauti 1877 me
tais ir išbuvo utskalunu iki 
mirštant, t. y. il<i 1881 m. Kai- 
kurie bet-gi abejoja, ar Miel- 
cuszny buvęs tikras nezalež- 
ninkas.

Nezaležninkijos lizdas yra 
Detroit, Mieli. Kun. Dominin
kus Kolasinskis ten aiškiai ir 

Šai apsigarsino nepripažį
stąs vyskupo valdžios ant sa
vęs 1886 m. Po kiek laiko 
pats Kolasinskis ir jo para
pija pasidavė po vyskupo val
džia, bet nezaležnikija neiš
nyko.

1894 m. labai pagarsėjo len
kų kunigas Pranciškus Kola- 
szewski’s Cleveland’e, Oliio. 
Jis savo pavardę išvertė vo
kiškai ir vadinosi ltadema- 
clier. 1895 lenkai sudarė ne
zaležninkų parapijų mieste 
Buffalo. Jiems klebonavo ku
nigas Klaiviter. Paskui jo 
vietų užėmė buvęs vargoninin
kas Kaminskis. Tais pačiais 
metais nezaležninkų tapo ir 
kunigas Antanas Kozlowski 
Chicagoje. Dviem metais vė
liaus, būtent 1897 m. Scran- 
tone, Pa. nezaležninkų tapo 
kunigas llodur.

Lenkų nezaležninkija nėra 
viena tikėjiminė organizacija, 
o krūva pabirusių “parapi
jų”. Bet jų kilimo smarku
me buvo pastangų suorgani
zuoti visus į vienų bendrų su
rinkimų. Tam tikslui Cliica- 
ginių nezaležninkų vadas An
tanas Kozlowski’s pasirūpino 
ganti vyskupiškus šventimus 
Šveicarijoje nuo Herzng’o, 
teip vadinamos “Sen-katali- 
kių” atskalos viršininko, gy
venančio Berne.
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mėne iš knygos “Historya 
Polska w Ameryce” (tom. 11. 
Mihvaukee, 1905 p. 46-56).

Dirstelėjus į lenkų nezalež
ninkijų Amerikoje matyti, 
kad jos žydėjimo laikai yra 
vienuolika metų nuo 1894 iki 
1904. Lenkų nezaležninkų dar 
yra ir šiandien, bet neina 
smarkyn, tik smunka žemyn.

Kozlowski’s jau miręs. Di
dis nezaležninkų ligonbutis 
Chicagoje subankrutijo ir ta
po parduotas. 1917 m. jame 
įsikūrė avalynės fabriką. Ne- 
zaležninko vardas tapo panie
kinimo žodžiu. Lenkai juos 

Organizacijai sutvirtinti ta-Į jgjuokia vadindami “želaz-
nik’ais”po sušauktas nezaležninkų su

važiavimas Chicagoje 1898 m. 
Į suvažiavimų atvyko 13 ne
zaležninkų ir 62 delegatai. 
Chicagoje tapo įkurta lenkų 
nezaležninkų vyskupija, o Ko
zlovskį’s buvo jos vyskupas. 
Chicagoje nezaležninkai ėmė 
steigties didelių ir brangių į- 
tstaigų.

Rugsėjo mėnesyje 1904 m. 
Scranton’e Pa. susirinko ki
tas nezaležninkų seimas, ne
pripažįstantis Kozlovskį’o. 
Tas seimas buvusį, bet iškly
dusį katalikų kunigų Pran
ciškų Hodur’ų išrinko vysku
pauti.

Šis savo klaidatikybų pava
dino “Polsko-Narodowy Kos- 
eiol”, t. y. tautiška-lenkiška 
bažnyčia. Pradžioje 1905 me
tų po Hoduro valdžia buvo 
13 nezaležninkinių parapijų su 
4,470'narių užsimokėjusių pa
rapijinius mokesčius. Nuo

nyčioje” buvo žymus skaičius m' Hoduro. sekta įvedė
kunigų ir šiaip žmonių. “Ma
žoji Bažnyčia” Prancūzijoje 
galutinai išnyko apie 1860 me
tas.

Lankų nezaležninkai 
Amerikoje.

Seniausia lenkų kolonija A- 
■aerikoje skaitosi Fotonija, 
Wisconsiao valstijoje teip va
dinama Polish Corner. Tenai 
klebonu 1873-1878 metais bu
vo kunigas Frydrycbovicz. 
Jis pasistatydino bažnyčių su 
dviem bokštais ir nepripažino 
ant savęs dvasiškos vyriausy
bės. Nors Poloni jos nezalež
ninkija išbuvo su viršum 30 
metų, e gal dar ir dabar te
bėra, tečiaus mažai kas jų te
žinojo, nes ji įvyko toli nuo 
didelių miestų.

Todėl diduma pačių lenkų 
pirmu nezaležninkų skaito ku-

lenkų kalbų vietoje lotyniškos 
į pamaldas.

Tamsios praeities asmuo 
Josepb. Mar. Timotbeus Vil- 
Jate (turbut prancūzas) įšven- 
,tino. kunigu paskui ir vysku
pu kažkokį lenkų p. Steponų 
Kaminskj. Tas “kunigiškų 
šventinimų” nesigailėjo ki
tiems. Pats jis turėjo neva 
parapijų Buffaloje. Jo val
džių ant savęs pripažino kitos 
dvi nezaležninkų kuopos (Cbi- 
copee, Mass. ir Baltimore, 
,Md.).

Augščiau minėtasis Kola- 
'szerski-Rademacher nepripa
žino ant savęs valdžios nei 
vieno tų nezaležninkų mela
gingų vyskupų. Jis pasitenki
no praloto ir generalio vikaro 
vardu.

Čion paduotosios žinios a- 
pie lenkų nezaležninkus paė-

(geležninkais).
Pats didžiausias stiprėjimo 

laikas buvo tada, kada atski
ros nezaležninkijos organiza
vosi į Cliicagos lenkų nezalež- 
ninkų vyskupijų. Matyt bu
vo, kad atskiros jiegos susibė
ga į krūvų ir tuomi sūsivie- 
jiijimu darosi stipresnės. Tai 
buvo per keturis metus {1895- 
1898). Atsiradimas Scranto- 
ninių seimų skyrium nuo Cbi- 
caginių buvo aiškus iširimo 
ženklas.

Lenkų nezaležninkijoje ga
lima pastebėti tris žymiai į- 4 
yairius laiko-tarpius. Pirmu
tinis nuo 1873 iki 1894 m. Tuo 
laiku nezaležninkai buvo ne
organizuoti. Jų atsiradimo 
dažniausia priežastis buvo blo
gas gyvenimas kai-kurių tik
rų katalikiškų kunigų, tautiš
kumu dangstančių savo asme
nines nedorybes, kad vysku
pai negalėtų bausti.

Antrame laiko-tarpyje teip 
1895 ir 1904 matyti politiška 
mintis. Slaptai organizuotos • 
tautinės lenkų laisvamani jos 
spauda pritaria nezaležnin- 
kams ir padeda juos organi
zuoti. Netikintieji į Dievų len
kai tautininkai tampa neza- 
ležnininkų šulais. Nezalež
ninkija gauna partijinę var
sų: ji vadinasi “Tautiška Len
kų Bažnyčia”, ji pamažėli į- 
veda lenkų kalbų į liturgiką.
Iš pradžių tik vienų kartų į 
mėnesį nezaležninkai laikė 
mišias- lenkiškai,bet jie žadė
jo ilgainiui visai apsieiti be 
lotynų kalbos, šitame antra 
me lenkų nezaležnikijos 
laiko-tarpyje visai neabejoti-^ 
ras nezaležninkijos bendradar
biavimas su slapčiai organi 
zuota netikinčių ja, bet patri- 

(Pabaiga ant 3-Čio puslp.)
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štijR, vėliaus parodė daug VARGE, VARGE, KIEK GI-
pasišventimo
dalykui.

tam kilniam

MOKSLEIVIŲ SEIMAS.
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NI2M0 PASALDINTO MEI
LĖS ŽODŽIAIS

su
aukų w matiniu, bėt jie darė 
tai dėlto, kad neturėjo Lietu
voje tam tinkamų įstaigų bei 
žinomų, kuriomis bei kuriais 
jų fondas galėtų pasitikėti.

Kun. A. Staniukynas, ma
tomai, pašventė savo laikų 
ir gyvybę tam, kad sudary
tų lietuvaičių mokintojų 
vienuolijų. Jis apvažiavo vi
sas lietuvių kolionijas rink
damas tam tikslui aukas. 
Šventomis dienomis bažny
čiose sakydavo pamokslus 
apie mokslo ir mokintojų 
reikalų, o šiokiomis dieno
mis eidavo per lietuvių na
mus. Jis niekam nė pusė žo
džio neprisimena, kiek tada 
privargo. Kad jam kartais 
kraujas prasimuša per bur
nų, tai yra tų laikų iškalbin
ga atmintis. Nors laikrašti
ninko priedermė yra primin
ti visuomenei kų ir kaip dir
bo pasišventusieji augštiems 
tikslams žmonės, tečiaus šio 
straipsnelio tikslas yra ap
sakyti vienų mažų smulkme
nų iš mus vienuolijos atsira
dimo, nors toje smulkmeno
je kun. Staniukynas mažiau 
bus minėtas už kitus.

Berinkdamas aukas jis 
1909 metais užsuko į Rose- 
land’ų, III. pas kun. F. B. 
Serafinų. Tada kunigas Se
rafinas buvo skaudžiai nu
siminęs dėl savo tėvo mir
ties. Kun. Staniukynui pa
prašius aukos vienuolijai, 
Roseland’o klebonas, ku
ris tam tikslui jau buvo dr.- 
vęs $100 pirmiaus, atsakė 
neduosiu s nei skatiko. “Jus

“Vienybės Lietuvninkų’
No. 23 iš G birželio š. m. randa

Lietuvių R. K. Moksleivių me straipsnelį tuk> p. Petro’Bot kuomet jie surado atiki- 
Susivienijimo^ VI Seimas1 Jaro su pritariančiu redakei-L^ j, principams asmenis tuo 
įvyks rugpjūčio 24, 25 ir 26 jos prierašu,, kuriame tikrai] pradėjo siuntinėti aukas 
d. 1917 m., Grand Rapidse,
Mieli, lietuvių parapijinės 
mokyklos kambariuose.

Visi Moksleivių Sus-mo

niai netari idealo. Jie pasilai
ko civilizuotų žmonių man
dagius įpročius, kad per juos 
nebūtų matyti dvasios tuštu
mo.

NEZALEtNINKIJA.
(Pradžia aut 2-ro puslp.)

REIKALAUJAMA ANGLI*K*“« « •- - - - - - - -

THE OMARE AND HUDSON CO 1
SCRAHTON PA

Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile 
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING, PA.DICKSON............SCRANTON, PA.
COAL BROOK CARBONDALE ’’ GREENWOOD .... MINOOKA ”
POWDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFE ................ AVOCA »
JERMYN ..................... JERMYN ” LAFLIN ......................... LAFLIN ”
GRAVITY SLOPE ARCHBALD " DELAWARE MINERS MILLS ” 
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ” 
TEDDY CREEK . OLYPHA|JT ” BALTIMORE WILKES-BAJRRE •
MARVINE ............... SRCANTON • PLYMOUTH Nos. a, i, 4. 5
LEGGITTS CREEK, SCRANTON PLYMOUTH ”
VON STORCH... SCRANTON " BOSTON .............. PLYMOUTH”

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos. 

Ženotiems reiškia užtikrintą gyvenimą.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabriką!, plieno liejiny- 

čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir 
numažins mokesčius.

Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainteriams ir leberiams.

KOMPANIJOS PASIULLJIMAI

gotiška, lenkų laisvamani ja, 
kuri puikiai susiorganizavo po 
1863 metų.

Trečiame perijode to ben
dradarbiavimo visai nėra. Pa- 
trijotiška lenkų laisvamanių 
spauda nepritaria nezaležnin- 
kams. Dar-gi priešingai, kad 
Bodur’as rengė savo sektos 
suvažiavimą Scrantone, Pa., 
1909 m., patrijotinė lenkų 
spauda jį skaudžiai, nors tei
singai išjuokė.

1906 m. pačioje Lenkijoje 
atsirado marijavitų. Slaptoji 
lenką laisvamanių tautininkų 
organizacija padėjo Katalikų 
Bažnyčiai kovoti su tuo jos 
priešą. Tai begalo keistas ir 
retai keno pastebėtas faktas, 
kad organizuotoji, netikinčioji 
į Dievą laisvamanija tampa 
Katalikų Bažnyčios talkinin
kė ir Amerikoje kovoje su ne- 
zaležninkais po 1904 m. ir 
Leakijoje kovoje su marija
vitais 1906-1914 metais. Ra
šančiam šituos žodžius nete
ko nieko panašaus užeiti nei 
istorijoje, nei dabar kitose 
tautose, išskyrus lenkus.

Tiesa Prancūzijoje buvo pa
kilęs ©balsis: “Nier le chris- 
tianisme, affirmer le catholi- 
cisme” (atmesti krikščioniją, 
pasilaikyti katalikybę), bet 
Prancūzijoje tat beveik netu
rėjo praktikinių pasekmių. 
Vienoje tik Lenkijoje ta kei
stai pažvalga, atsižadanti tu
rinio, pasinaudojanti katali
kystės organizacijos tobulu
mu, šį-tą padarė ir dar gali 
daug ko padaryti.

Tai-gi lenką laisvamanijos 
santikiai su katalikų Bažny
čia ir nezaležninkais griežtai 
persikeitė pačioje pabaigoje 
devynioliktojo šimtmečio, ar
ba pradžioje dvidešimtojo. 
Nuo 1894 iki 1902 ar 1903 m. 
ta laisvamanija rėmė nezalež- 
ninkus. Po 1903 ji paliovė 
rėmus ir jie ėmė žlugti. La
bai akyvios priežastys padarė 
tą permainę. Bet apie tai, gal, 
kita-kart pakalbėsime.

ie, negarbingomis krobodiliško- k “Naujienų” patyrėme, kad 
ė« mis ašaromis randuojama, ko-j Lietuvos šelpimo Fondas iš 

dėl tai, girdi, “klerikalai ir | trisdešimts šešių taikstančių do 
socialistai nesiunčia Lietuvon ierių išsiuntęs 29 tuksiančias,

a"nariai bei gerb. alumnai, eurįnktų pinigų, kad sušelpusį 5 tiikstaaaas mėgino siųsti,
teiksitės skaitlingiausiai su 
važiuoti. Vietiniai mokslei
viai pasitiks ir priims visus 
delegatus draugiškai. Iškal- 
110 rengkimės prie Seimo ir 
galvokime apie gerovę musų 
Susivienijimo! Plačiau bus 
pranešta bent kiek vėliau.

Su tikra pagarba,
Al. M. Račkus,
L. R. K. Moksleivių 
Sus-mo pirmininkas.

CICERO VYČIAI SMAR
KIAI VEIKIA.

Ketvcrgo vakare, 14 bir
želio, vietinė vyčių kuopa 
laikė susirinkimėlį. Jame 
buvo svarstyta vientik bė
gantieji kuopos reikalai. 
Susirinkime taipo gi daly
vavo svetys iš 22-ros kuo
pos (Melrose Parko) p-as 
P. Valuckas. Jis pratarė 
keletu žodžių į vietinę kuo
pų. P-as A. Martinkus, lan 
kautis St. Procopius semi
narijų ir gi gražiai sveikino 
vietinius vyčius.

Pasibaigus susirinkimui 
prasidėjo žaidimai. Pavar
gus žaisti, sustojome buryn 
ir pavejančiai, užgiedojom 
tautos himnų. Jo garsai 
taip galingai ir linksmai

badaujančius savo brolius. At 
tekreipdamas į socialistus 
drauge taikindamas tuos žo
džius ir į katalikus) minėta- 
sai asmuo majestotiškai šau
kia:

“Kodėl jus nesiuačiate į

i bet iškilus karei piaįgai sagrį- 
(°4 žo. Čekis gi ant jų esąs išrašy

tas ir prie pirmos progos tie 
5 tuk&taačiai bus išausti. Tai
gi, socialistų fondo kasoje te
likę du tūkstančių dolerių. 

Vadinas kaip katalikai taip
Lietuvę, kur mus vientaučiai,ir socialistai siuntinėja surink 
badu miršta. Nejaugi jus ma- tus pinigus, gelbėdami Lėetu-
note laikyti visuomenės susu
kau tu s pinigus Amerikos Ran
kose iki išmirs tas 150,000 lie
tuvių, o paskui, kada jau ne
bus kam siųsti į Lietuvę, tų

vą iš pražūties nasrų. Tokiu 
budo laisvamanių melagingi 
prasimaaūnai netari kito pa
mato, kaip tik tų kad patys 
laisvamaniai nesiunčia pinigų

pinigų, tada sunaudosite sOttų~ į Lietuvę. Tai yra tik blogos

sako rengiate mokintojas .skambė j o, kad jau rodos y- 
Scrantone, Pennsylvanijoje, j ra ueprigulminga Lietuvos
kur lietuvių yra daug ma
žiau negu Chicagojc, o šitą 
didžiausiąją lietuvių kolio- 
niją aplenkiate.” Kun. Sta
niukynas iš pradžių neiš
reiškė sutikimo su kun. Se
rafino pažiūromis, bet ilgai
niui pranešė jam, kad vie
nuolynas galėtų įsikurti Chi- 
cagoje, jei tiktai tos vietos 
Arkivyskupas apsiimtų. Tą 
pačią mintį buvo išreiškęs 
ir kun. -Sutkaitis, prieš kun. 
Staniukynui atvažiuojant į 
Chieagą.

Arkivyskupas J. E. Quig- 
ley jau seniai rūpinosi lietu- 
.vių mokyklomis ir mokinto
jų stoka. Kun. Serafinas tą 
žinojo ir net turėjo sumany
mą daryti vienuoliją. Gavęs 
žinią, kad šv. Kazimiero vie 
nuolija apsiima keltis Chi- 
eagon, kun. Serafinas tuo 
nuvyko ->pas Arkivyskupų, 
kuris to tik ir tenorėjo.

Arkivyskupas nepasiten
kino Vienu leidimo davimu. 
Vienuolynui vietą rūpinosi 
rasti lietuviai kunigai, bet 
rūpinosi ir arkivyskupas. 
Vienų vakarą jis telegrafa
vo kun. Serafinui, kad vieta 
rasta.. Kun. Serafinas tuo- 
jaus nuvažiavo pas Ąrkivy- 
skupą ir gavo visas informa
cijas. Vieta tapo nupirkta 
prie W. 67-tos ir Rockwell 
gatvių.

Kad atėjo laikas triobą 
statyti, kun. Serafinas va
žiavo į St. Louis pas arki- 
tektą. Tą triobą statant 
Boseland’o klebonas įtai
sė koplyčioje altorių, staci
jas ir sienų nudažymą. Vi
sos tos aukos išnešė apie 
$2,000. Taigi žmogus, kurio 
pirmieji žodžiai išrodė šiurk

DARBAS PER IŠTISUS METUS. 
ATPIGINTA ANGLIS.
GERAS UŽDARBIS.
PAGELGA INGYTI NAMUS SA

VO ŠEIMYNAI.

NENUMAŽINTAS UŽDARBIS 
PO KAREI.

DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT 
PUSĖS PO KAREI.

DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.

jai propagandai.
Toliaus seka pamokslas a 

pie artimo meilę ir žadama 
prikalti prie gėdos stulpo, 
tuos kurie buk slapstosi su pi
nigų siuntimu. Pabaidoje savo 
straipsnelio p. Petras Jaras iš
reiškia pasitikęjimę, kad “ši
tas balsas pasieks mus plačię- 
ję visuomenę, kuri ir pradės 
reikalauti iš visų Fondų val
dybų, kad pasiaiškintų delko 
jie nesiunčia pinigį į Lietuvę, 
kur mus broliai badu miršta.”

O ‘ ‘Vienybei Lietuvninkų,” 
kaip ir galima buvo tikėties, 
labai patiko šis saviško ben
dradarbio strapsnis, ir ji savo 
n riiniarru p-'eraše tė\iš- 
ku tonu sako:

valios apsireiškimas. Didžiai 
nesmagu skaityti tokius begė
diškiausius šmeižtus ir neju
čiomis pradedi raudonuoti už 
jų autorius ir užtarėjus. Stebė
ti es tik reikia, kaip menkai 
kaikurie mūsiškiai supranta 
paprasčiausias dorybes tai
sykles ir kaip veidmainiškai 
pasielgia. Juk apie artymo 
meilę, apie reikalų siųsti pi
nigus badaujantiems Lietuvo
je išdrįso viešai kalbėti tie 
žmonės, karie patys jau dau
giau pusės metų laiko neišsiūs 
tus beveik visus Lietuvių Die
nos pinigus, kurie pusei metų 
praslinkus ėmė šiurkščiausiu 
budu aiškinties kodėl arti 
dviejų šimtų tūkstančiu dole-

“ Pilnai paremiame-sutinka- r,ų tebėra 'jų žririoje, kurie

Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turės:
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ. 
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. 
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-: 

SIEMS VAIKAMS.
SVEIKĄ KLIMATĄ Ilt DARBAVIETĘ. 
PASILINKSMINIMO DARŽUS. ;
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-' 
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek,' 
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
kia tuojaus.

THE DELAVARE AND HUDSON COiPANY
Room 520 National Bank Bldg^ SCRANTON, PA.

ka ten liete liejasi. Bitter 
Tonic užginama savuoju 
vardu. Kad blaivybė, tai 
blaivybė! .

i »21

valstija. Patėmijau tik 
vieną storžievišką pasielgi
mą. Laike to jausmingo 
tautos himno dainavimo du 
gan žymus musų kuopos vei 
kėjai, vienas dar svarbiau
sią vietą valdyboje užima, 
sėdėjo ir žaidė kokiais ten 
•čekeriais”. Ar gi pridera 

Lietuvos sunams taip dary
ti. Kultūriškas žmogus pri
valo rimtai, tinkamai užsi
laikyti bedainuojant byle 
kokios šalies himną, o juo 
labiau pridera gražiai elg- 
ties laike savo tėvynės him
no dainavimo.
, Paskutiniais laikais šita 
kuopa smarkiai skaitliujo 
(didėja. Štai per šį susirin
kimą prisirašė prie kuopos

me su p. P. Jaru, kad tegul 
tik siunčia tiems, kuriems už- 
sitiki, visgi tai bus duonos 
kąsnis baduoliams.”

Koktu darosi, skaitant to
kius neteisingus ir veidmainin 
gus užsipuldinėjimus iš lais
vamanių puses.

Ne, vyrai, kiekvienas sąži
ningas žmogus, kuris turi gal
voje sveikų smagėnų, o kruti
nėję nesugedusię širdį, pasa
kys, jog Tautos Fondas neiš- 
sisukinėja, kad nesiųstų pini
gų į Lietuvę. Ši Lietuvos šel
pimo organizacija viena dau 
giau surinko pinigų už visus 
kitus fondus ir ilgai neatidė- 
liuojant nuolat juos siuntinėja 
Lietuvos gelbėjimuL flki 1 ge- 
gužėsl917 metų iš viso į Tau
tos Fandę įplaukę $75,126.94. 
Iš tų pinigų Lietuvai, gelbėti

sekantieji gan veiklus vai- išsiųsta 59,514.69. Vadinas,

iškoneveikė musų veikėjus už 
rūpinimąsi tų.pinigų išsiunti
mu, visa gerkle šaukdami, 
kad niekas, apart jų, neturi 
teisės rupinties Lietuvių die
nos aukomis. Teisybė, dabar 
tie ponai bando aiškinties, 
kad karė su Vokietija sutrug 
dė pinigų siuntimą. Bet lai bus 
mums pavelyta jų užklausti, 
kodėl nesiuntėte pinigų prieš 
karės pradžią. Nuo Lietuvių 
Dienos iki karės prasidėjimo 
(5 balandžio) praėjo virš pen
kių mėnesių. Na, te reikalin
gas buvo vienas mėnuo kol 
tie visi pinigai suplaukė į 
Centrą, bet vis tiek dar buvo 
net keturi mėnesiai laiko ir 
jus nepasirupinot išsiųsti ba
dau jttnčion tėvynėn musų visą 
surinktų pinigų. Vadinas, jus 
patys būdami kalti mėginate 
apdumti akys musų žmonėms

JUOKAI.
ŽMOGUS IK SOCIA

LISTAS.
Vienas socialistas aprašo 

“Laisvėje” kaip jis žegno
josi. Jau buvo išgėręs šešis 
stiklelius degtinės ir šešis
stiklus alaus. Persižegnojęs 
tas pasaulio lygintojas iš-

kinai: Ant. Zdankus, nors 
šitame krašte gimęs ir au
gęs, bet labai karštas lietu- 
vys-patriotas ir tikrai pasi
šventęs viešam darbui vai
kinas ir J. Žardeckis, muzi
kantas, kuris ir gi žada bū
ti naudingas vyčiams vyras. 
Pageidautina, kad ir toles- 
niai vyčių organizacija aug
tų. Tas viskas priklauso 
nuo musų pačių.

Kartumėlis.
T

Vyskupiškąją kolegiją šį
met Chicagojc baigė 26 jau
nikaičiai. Tarp tų vienas 
lietuvis p. Jonas Poška. Už
baigos iškilmės buvo . suim
toje 16 birželio. 
fHNmHiitiMimMiiiiiiiMimiHNiHiimiii
PLATINKITE

“DRAUGA”

iki šių metų 1 gegužės Tautos 
Fondo kasoje iš $75,126.94 su
rinktų pinigųbuvo likę tik $15, 
612.25. Bet pastaraisiais lai
kais nutarta siųsti Lietuvon 
vėl 10 tūkstančių dolerių.JTo- 
kiu budu Tautos FofidffKaso- 
je iš virš 75 tūkstančių dole
rių pasilieka tik 5 tukstahčios 
612 dolerių. Atsižvelgiant į 
šias skaitlines ar gi gali sąži
ningas žmogus kaltinti Tautos 
Fondą šiuo žvilgsniu, reika- 
laujunt “pasiaiškinti delko jie 
nesiunčia pinigų į Lietuvę, 
kur mus broliai badu miršta.” 
Toks neteisingas įtarimas va
dinasi šmeižiančiu melu.

Bereikalo laisvamaniai už
sipuola ir ant socialistų. Ndrs 
ne musų priedermė yra ginti 
juos nuo neteisingų užsipuldi
nėjimų, bet sunku iškęsti ne
užstojus netesingai šmeižia
mus, neatsižvelgiant kas jie y-

. mušė vienam italui langą,
neteisingai nieipuldinėdami g žegnojasi prieš
ant kitų ir netikusiai teisinda- • aTba kitokį
mi save. Kaip tokį elgimąsi bą Juk turi buti skirtumag
pavadinti sunku atrasti tinka
mų žodžių. Matyt, žmonių fi- 
lozofija neapsiriko priežodyj 
“Kuomi pats kvepi, tuomi ir 
kitę tepi”

—
Redakcijos prierašas. Berei

kalo p. Kalnėnas stebisi tuo
mi laisvamanių-tautininkų ap- 
sėjimu: tat yra jų taktikos 
priemonė. Jie nusikalto Lietu
vai - tėvynei ir Amerikos vi
suomenei, jie pasijuto, kad ta 
visuomenė ėmė pykti ant jų 
už nedorų apsėjunę, tat ir jie 
stoja < į (eilės šaukiančių, kad 
kaltininkai verti baūsmės. Ti
kėdami i Dievų katalikai turi 
idealų ir tarnauja jam; socia
listai savo idealu pasidarė

DEL ATSKAITOS U AUKŲ 
DELEGATŲ PRAKALBOSE 

SURINKTŲ.
Neseniai laikraščiuose buvo pas

kelbta atskaita iš auką kun. Dr. 
Baltuškos ir Dr. J. Bielskio su
rinktą. toje atskaitoje buvo kele
tas klaidą, kurias padarė pinigų 
siuntėjai, nepažymėdami, arba 
klaidingai pažymėdami, kur tos 
aukos surinkta. Dabar surastas 
paklaidas pataisau.

1) .Auką delegatai surinko ne 
$7.044.36, bet 6.984.36
nes Ware, Mass.,prakalbų
nebuvo.

2) . Iš Ošrbertviūe, Man., aukot 
($60.00) gautos.

3) . Iš So. Manckester, Couu., 
aukos ($54.50) gautos.

4) . Iš Kenoska, Wit., aukot 
($10.85) gautos.

5) . Aukos iš Brigktou, Mass. 
($49.25), Kmafsri, me. 
($33.76)

ir iš Skamokin, Pa. ($9.70)gautos; 
jos buvo užrašytos kaipo iš Mt. 
Carmel, Pa.

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS.

J7M L Au St. Pllbdilphli, Pi.

6) .Dėki auką iš Girardvūle, Pa. 
yra abejonės, nes ten surink
ta $71.10, o prisiųsta $99.10. 
Iš kur $28.00 viršaus - neži
nome. Gal už parduotas kny

gas!
7) . Aukos iš Frackville, Pa. 

(38.00) gautos; jos buvo už
rašytos kaipo iš Mt. Carmel, Pa.
8) . Aukos iš Montello Mass. 

$200.45 jau gautos
Tai sulyg šios atskaitos delega
tai surinko $6.984.36 iš kurių 
$6542.41 Tautos Fondas jau ga
vo, o $441.95dar negavo. Tų 
negautųjų dar neprisiuntė šios 
6 kolionijos:
1) J,ewiston, Me. —. ..$151.35
2) .Cainbrid9e, Mass. —$75.98
3) .Chieago, III. Roec-

land) 73.79
4) . Easton, Pa. 61.13
5) . Maizelvilie, Pa. 50.00
6) . Wanamie, Pa. $29.70

Kasys Pakštas, 
Tautos Fondo Sekretorius.

tarp “Laisvės” raštininko 
ir žmogaus. *

Socialistų blaivybė.
Tame pačiame straipsny

je aprašytas ir stebuklas: 
Saliunininkas buvęs bažny
čios maršalka ir klebono 
prietelius. Be stebuklo saliu- 
nininkai būva tik socializmo 
šalai, remiantieji socialistų 
laikraščius savo apgarsini
mais. “Laisvėje” jie neturi 
laisvės vadinti stačiai saliu- 
nais, tai vadinasi hoteliais ir 
cafemis. Tuomi vardų per
keitimu prasideda ir pasi
baigia ' socialistų blaivybė.

Red. prierašas. Netiesa, 
kad “Laisvėje” saliuna'i te
gali garsintis tik tiem dviem 
vaTdais. Jie dar vadinasi se-

dvaaiškijes oeapykaatų ir ko oiausiomis užeigomis Lun- 
imiiitiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimi ra. Teisybė, socialistai pirmai- ’vą su kapitalistais; laisvama- 'chais ir aptiekomis. Trejan-

_______

SKAITYKITS IR FLATIHKITB

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikralti

“DARBININKĄ”
%

KINĄ UTANNINMAIK. NCTVKNOAie $N SMATOMK
Jame rasite žinią iš viso pasautio.
’DABININK AS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenuraeratoe Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ’* 
Bostono spielinkėje ”
Užrubežyje ”
Vienas numeris

Reikalaukite pu įgeltus arki

- “DARBININKAS

242 W. Broadway,

€3 00 
€1 60 
€4 00
€4.25

3c.

So. Boston, Mass..

U ikAŠl
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Penktadienis: 22 birž. Sv. 
Paulino, vyskupo, poeto, ra
štininko. Kada karės su
naikino Kampaniją, jis išda 
lino savo turtus pavargė
liams, ’ o labdaringu veiki
mu atgaivino visą šalį. Mi
rė Nolos vyskupu 431 m. Tą 
pačią dieną šv. Albano ir 
šv. Konsoreijos.

Šeštadienis: 23 birž. Šv. 
Agripinos kankintinės. Tą 
pačią dieną šv. Jono Krikš- 
titojo, vilija be pasninko.

Koncerto pradžia lygiai I 
8 vai. vakare.

Įžanga koncertan visiems j Parsiduoda namų furnl.’iai (rakau- 
T i • • i T labai pigiai. Vartoti VOS tik

ClOVcUlcU. JoKlll TinkliaVll , vieno. mėnesi. Atsišaukite po nn-

taipo gi nebus. Taigi kiek- traSu
vienas muzikos mylėtojas 
(o kas jos nemyli!) turi pro
gos ši vakarą surengti sau 
dvasios puotą. Vertėtu kuo- 
skaitlingiausiai nuvykti pa
sigrožėti įvairiu tautu daine 
lėmis, o ponia Pocienė, ži
noma, neužvils ju išpildy
me.

Po koncerto bus lietuviu 
tautiški žaidimai.

Pajieškojimai. RANGER MOTORBIKE
ELEKTRA 

APŠVIESTAS

NORTH SIDE.

Jaunimas.

KUN. JONO ŽILINSKO 
PRAKALBOS.

Patyrėme, kad atvažia
vęs į Chicagą kunigas Jonas 
Žilinskas mus mieste laikys 
keletą paskaitų. Čia paduo
dame jų surašą:

Pirmadienyje, 25 birželio 
(June) bus prakalba Šv. An 
tano parapijos svetainėje 
Cicero, Ilk, Penktadienyje, 
29 to paties mėnesio Šv. 
Mykolo parapijos svetainė
je (Chicago, Wabansia Avė. 
1G44), šeštadienyje, 30 birž. 
Roselande Visų Šventų pa
rapijos svetainėje ir pirma
dienyje 2 liepos Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainė
je (W. 18th ir Union Avė.). 
Visose tose vietose gerbia
masis svetys kalbės apie 
Lietuvos padėjimą, nes jis 
ją yra aplankęs šios karės 
metu. Prakalbos bus pa
grąžintos peršviečiamais pa
veikslais ir iš Lietuvos gy
venimo ir iš pabėgėlių var
go. Nes ir juos kun. Ži
linskas aplankė Rusijoje.

Kita serija to paties sve
čio prakalbų apie dabartinę 
Lietuvos politiką, apie poli
tišką musų tėvynės ateitį ir 
apie atstatymą jos sugriau
tų sodžių ir miestų. Šita 
serija prasidės šeštadienyj, 
23 birželio (June) p. Melda- 
žio svetainėj (2244 W. 23rd 
St.). —Antradienvj, 26 bir
želio Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, Bridgeporte ir 
27 birželio Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, Town 
of Lake kampas W. 46-tos 
ir S. Wood St.

Visų paskaitų pradžia 
7:45 vai. vakare be pasivė- 
linimo.

NUEIKIME ŠIANDIE 
PONIOS A. S. POCIENĖS 

KONCERTAN.

Dar kartą primenam ger
biamiems skaitytojams, kad 
šiandien, 22 birželio, Mark 
Wbite Sq. parkučio salėje 
(prie gatvių 29 ir Ilalsted— 
Bridgeporte) įvyks gerai 
žinomos dainininkės ponios 
A. S. Pocienės koncertas. 
Apart jos koncerto progra
moje dar dalyvaus pasižy
mėjęs musų muzikas p. A. 
S. Pocius, smuikininkas J. 
Jakaitis. P-ia Pocienė ža
da padainuoti keturių tautų 
dainelių, būtent: lietuviškų, 
itališkų, vokiškų ir angliš- 

ų bei amiorikietiškų. Oi 
Pocius su p. Jakaičiu pa
gins publiką viena garsia 
ęg’o sonata.

3401 Auburn avė. 
Tel. Drover 1071

REIKALINGA.
Reikalingas tuojnus vargonininkas i 

mokantis tikrai Kerai vesti dideli, iš- 
avlntų bažnytini chorų. Alga įnė- j 

negini $00.00. Jeigos geros. Zakri- 
sttjonauti nė valkų nuolatos kate- ' 
eldzuoti nereikia. Kreiptis šiuo ail- į 
resu:

KUN. I’R. AUGUSTAITIS,
614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

DAItRININKAI REIKALINGI
Geri drūti vyrai dėl darbo Gele

žies Eoundrei. Geras uždarbis — 
I darbas ant visados — be jokio var- 
j go, mes nedirbame amunicijos, nei 
kitokių karės materijolų.

Atsišaukite
MARSHALL FOUNDRY CO. 

Black Liek, I’enna.
Indiana Co.

Galima pasiekti per P. lt. R. arba 
B. R. ir P. Geležinkelius.

Štai po misijų 
Tėvas V. Kulikauskas 
parvažiavo atastogoms klie- adreso 

rikas L. Brigmanas — būti
nai reikia surengti nors šei
mynišką vakarėflį jų pager
bimui, — kalbėjo uolus vy
tis A. B. keliems musu kuo
pos nariams, kurie atvdžiai 
klausėsi šio patarimo. Baig
damas kalbą A. B. pridūrė:
“Ką jus manote apie tai?”

— Reikia, būtinai reikia 
juos pagerbti. Rengkime 
vakarėlį aš pirmutinė sto
ju prie darbo — atsiliepė 
viena vvtė.

— Aš taipgi, ir aš — pa
sigirdo keletas kitų balsų. 
Nutarta padaryta. Prisiar
tino paskirtoji diena, 13 bir 
želio, susirinko netikėtai 
daug narių ir svečių, nors 
apie tai regis visai mažai 
kas tegalėjo žinoti. Susė
dus užstalliuos valgyti ska
niai pagamintą vakarienę 
prasidėjo prSkalbėlės, kū
pu buvo gan daug. Kalbos 
taip turiningos ir tokios 
karštos, jog kiečiausieji le
dai ant krutinės butų galė
ję sutirpti.

T. Vincentas Kulikaus
kas suteikė vyčiams daug 
naudingų patarimų, išgyrė 
Northsidės vyčius už taip 
didelį darbštumą už įvedi
mą diskusijų ir įsteigimą 
knygyno.

Važinėdamas po lietuvių 
kolionijas, kalbėjo Tėvas 
Vincentas Kulikauskas 
kur tik susidurdamas su L. 
Vyčiais visur stačiau north- 
sidiečius jiems už pavyzdį.”
Tas Tėvo pagyrimas prida
vė vyčiams daug energijos 
ir galima tikėtis, jog dabar 
dar daugiau jie pasižymės 
darbštumu, pavyzdingumu.
Musų kuopos nariui skaičius 
šiais metais pasidvigubino, 
iždas taip gi padidėjo ir vi
si kuopos reikalai tvarkiau 
vedami.

Po Tėvo Kulikausko kal
bai pasirodė ant scenos kun. _ 
F. Kudirka, L. Brigmanas, J ■ 
Kaz. Pakštas. J. Brazaitis, j 
A. Šlapelis ir Kišouas. Pa
starieji du kalbėjo choro 
reikalais. Visų kalbos at- 
vvkusiems labai patiko.
Toki vakarėliai sustiprina 
vyčių dvasią:

Mainierius.

Vyčių Draugas — katras mokj.- 
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 

SUgriZO j mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra jeigos. Atsišau
kite katras iš dudorių ant sekančio

ir

BALTGUDŽIAI IR 
LIETUVIAI.

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatius Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir ineigos. Reikia za-
cristijonautt. 
ties pas:

REV. J. MISIUS, 
Elsworth, Pa.

Geri vargonai. Kreip-

Reikalauju gerų atsakanti vargo
nininkų mokantį vesti chorų ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

44 RUtlU . 

SPALVŲ 
IR

DYDŽIO

BUK PATS SAVO PONU nežiurint kas iš karės virstų.
Karė ar ramu, turėk Ran- 

ger Dviratį, tai laiku pribusi į darbą, bažnyčion, susita
rus 9ii draugais, su mylimąja ar su giminėmis. Iš darbo va
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
PANIRIME K /l/l RlKlII sPalvM ’r dydžio "RANGER” dvira- rAOinink 10 nUOlŲ tj Naujam musų kataloge yra na- 

ttirališkom spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių 

pasaulyje, už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus.

9(1 DIENU IŠBANDYMUI Crisių^im jums pasiriokią’’RANGER” dviratį 
UU UIlIIŲ IODAUUIIVIUI savo KAŠTAIS, 30 dienų bandymams išva- 
žiočjimui dykai. CUMUS ratus, lempas, ir kitas dalis parduodam puse kainos.
Pininffll MBCIiICIf pr*6««jsk kuponą gavimui musą didelio naujo katalogo.
I llllll^y "BviydR parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dienų bandymu.

MEAD CYCLE GOMPANY, ’T CHICAGO
IŠKIRPK IR SiySK KUPOMĄ TUOJ M.ad Cycl. Cmpany, D.pt. 12-8 Chicago, III. Pritių- 

skii savo naują didelį katalogą dviračių dirbtuves kainom 30
dienų išmėginimo propozicija. Jokios atąakouiybės lamo ant savęs neimu,

V jir d a -----------
••

j61 re er - - -1 . „Miestas. Valu.

lllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllliiiilllllllllllllllllllllllllllllllllill

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA" |
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitaip galėsi prie = 

šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- =

gaus pažangumą. 3
“ŠVIESA“ daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės s 

Į 5 reikalais.
S “ŠVIESA“ kainuoja metams tik 50 centų.
=

Visokiais reikalais kreipkitės adresu: 

“ŠVIESA“,
46 Congress Avė., Waterbury, Conn. 3

m “S,

| “ŽVIRBLIS” |
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti g 

| “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraa- 0 
S tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- | 
| kiuoja tik 1 doleris. |
| “ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass. 0
»

“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LA IKRAS TIS AMERIKOJE.Ik!

♦a*&PIRMAS PIKNINKAS!!!

I

IiDr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

3203 S, Halstcd St., Chicago 
Tel. Drover 7179

ž

8
Ig

Kainuoja metams SI.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS “

= 1800 W. 46 St., Chicago, III. |
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 

i«n = tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
“ E vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimų, užinteresuoti

Parengtas

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS DRAUGIJOS ‘VIENYBĖS.’
Nedėlioję, Birželio 24 d. 41917 m.

GEO. ČERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL.
Įžanga 25 c. porai

P. S. Kurie turit nusipirkę tikietus, tie patįs bus ge- 
ri įeiti į daržą.

___________ _ _____ | - idėjomis ir nukreipti JO (tomą link hvynes Lietu-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiaiaiHiiiiiiini į | vos reikalų.

rmimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

INAUDOKITESĮ
PROGA

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 ir 7—9

Tel. Canal 3877.

AKYS EGZAMINUCJAMAS

ma
i
i■■8
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Sis yra ištikta,jų didžiausias išpardavimas drapanų, aprėdalų ir oeverykų, kuris kuomet nors 
pirma buvo girdėtas Chicagos mieste. Mnsų visas $50,000 sandėlis, Hart Sehafnerio Ir Marx’o 
Drabužių, W i Įso n Bros. aprėdalų prekių, Douglas čcverykų ir daug kitų {žymių siuvėjų augštos 
rųšies tavorų vyrams, valkams irktidikiams, dalia r parduodama nežiūrinti iškasėtų arba vertės. 
I'ž $10 praleistų čia įgysite vertę $20. Išpardavimas tęsias didžiausiu smarkumu. Pamėginkite ir bu
kite čia rytoj, be atsisakymo. Tas jums apsimokėsgerai. Mes esam priversti surinkti $20,000 tuojau, 
apmokėjimui neužmokėtų mokesčių.

I

SKAITYK SKAITYK SKAITYK
Kainos nužemintos ant visų pirkinių. Atminkite, kad yra tūkstančiai kitų tavorų šiame dideliame 
išpardavime už kainas daug žemesnes, negu pusę, kurių, dėlei stokos vetosi, negalime suminėti. Nie
ko nepalaikoma. Visas parduodama.

Kas turite silpnas akis ir trum
pa žiiirėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarnntuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.
aPETER. A. M1LLER

2128 West 22-ra gatvė

PastnramjaTne numeryje 
Petrogrado “Lietuviu Bal
so” pranešama, kad Rusijos 
baltgudžiy visuotinas susi
rinkimas nutarė priskaityti 
Vilniaus guh. prie Baltgu- 
dijos.

A

SIUTAI VYRAMS IR 
VAIKAMS.

čia jus rasite tokius puikius 
rinkinius Pavasarinių Ir Vasarinių 
Siutų ir Overkotų, kokius tik gali
ma rasti bile kur Chieagoj — pui
kus rinkinys siutų nuo pagarsė
jusių kriaučių, priskaitant įžy
mias Hart, Sehaffncr and Mari 
Drapanas, kurie bus parduodami 
už pusę ir, daugume atvėjų, ma
žiau negu už pusę Jų reguliarės 
pardavimo kainos.

Vienas Skyrius Vyrų ir vaikinų
Siutų, puikiai austų; nekurie dai
liai dažyti, tamsios spalvos: par
siduodantis po $12; Pinigų taupy
mo Išpardavime
tiktai .............................

VAIKŲ IR PAAUGUSIŲ MOKYK
LOS IR PAPLOSIMO ŠIITAI 

Musų Vaikų ir Paaugusių Skyriu
je Jus rasite surinkimų Vaikų ap
rėdalų dėl Pavasario, kurie pir- 
miaus nebuvo parduodami Chiea- 
goje, ir bus parduodami Už kai
nas, kurios vos tik padengs iš
laidas jų pagaminimo, neskaitant 
materijolo. čia Jus rasite moky
kloms siutų, visokios gerai nešio
jamos materijos. Pamatykite Juos. 
Vaikų Norfolk Siutai Pavasario ir 
Vasaros nešiojimui: dailių petre-
nų; $6 vertės; Pinigų 
Taupymo Išpardavime

175 Poros Vyrų Tyrų Vilnų ver
ptos kelnės; visos naujausios ma
dos; naujausios materijos; jokia 
krautuvė Chicagoje ’ar kitur ne
pardavė jas pigiau kaip $4; mes 
jų turime visokio dydžio; Pini
gų Taupymo Išpardavi- $
me tik 2.45

‘6.95
Kitas Skyrius Vyrų Puikių Siutų
naujausių modelių, Hart, Schaff- 
ner and Marx siutai; neparduo
dami pigiau kaip $18 ir daugiau; 
Jūsų pasirinkimas iš šio skyriaus, 
musų Pinigų Taupymo
Išpardavime tiktai . .. ’ 9.85
Kitas Skyrius Vyrų Ir Vaikinų
Puikių Siutų, rankomis pasiutų, 
Scotch audimo; visuomet musų 
pardavinėjami po $20; Pinigų 
Taupymo Išpardavi
me tiktai ..................... '12.45
Už $lft.M5 mes pasiūlome Jums pa
sirinkimą iš daugelio Importuotų 
materijų ir anglišku modelių; 
daugiau kaip 20 Jvatrių petrenų 
Pavasarinių ir Vasarinių Siutų. 
Mes suptrkome šias drapanas par
davinėjimui po $27.50, ateikite ir 
patjs Jas pamatykite; jos yra ver
tos ir daug daugiau, bet mes par
duosime Jūsų pasirinktų siutų iš 
šio skyriaus musų dideliame Pi
nigų Taupymo Išpar
davime už ................... *16.85

* 3.45
modelių;

rlai $4.50

12.69
Vaikų Siutai vėliausių modelių;
tamstai maišyti; reguliariai $4.50 
vertė; Pinigų taupymo $ 
Išpardavi,He kaina .

VYRŲ, VAIKINŲ IR VAIKŲ 
KELNAS

čia Jus rasite kelnių departa
mentų, pripildytų įvairios rųšies 
kelnėmis. Kelnės visose naujau
siose spalvose, visokio dydžio 
Virš 1,500 porų Iš kurių galima 
pasirinkt!, čia paminėjam.: keletu 
iš daugelio bargenų, kurie bus 
parduodami.
Valkų Trumpos Kelnės; visų Vil
nų materijolas; vertės 75c j|Q(7
specijalė kaina ..........

Musų visas sandėlis augštos rųšies 
kelnių, kokias mes pardavojome 
po $5, visos šiame pinigų tau
pymo išpardavime par- $AA nnsidu°da “k -. . . . . . $2.89
Sintkėsiai, kelionei krepšiai, visi 
už nupigintų kainų laike šio Pini
gų Taupymo Išpardavimo.

VYRŲ APRfcDALAI.
Vyrų Puikios šlcikos, Reguliarės
35c. vertės; Specialė iš- -------
pardavimo kaina ............
Vyrų Naktaizos, Visokios Mados,
vertos iki $1, visos parsi
duoda po 19c 29, 39, 49 ir

MOKYKIS KIRPIMO IR
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu j trum 
pų laikų.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirplino-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime 
praktiškų patyrimų kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dienų ir vakarais ir 
gauti spcciallškai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mierų — bile stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos.

Tai Dravar 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LISTUYIS DKNTIITAB . 

4 Valandos: nuo 0 ryto iki 6 vak
Nedėliomia pagal rotarimų.

* 4712 Bo. Aahlaal Ava.
J art 47-to» ffatvėr

ĮĮiiimiiiimmimmiiiiimmiimmiiiiiiiĮi 
1 J0SEPH C. W0L0N |

LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kamb. 324 National Life Bldg. ;

29 So. I^iSalle St.,
S Vakarais 1566 Milwaukee Avė. s 

Central 6390 
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO. IL.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

49*
Vienas Skyrius Vaikų, Siutų vyro
darbas, vėliausių petrenų, geriau
sios tvirčiausios petrenos; cxtra 
stailės kišeniais, nauji pavasariniai 
modeliai; puikiausios materijos; 
niekuomet neparduota jokio par
davėjo už mažiau kaip $10, jūsų 
pasirinkimas Pinigų Taupymo 
Išpardavime tiktai už $i 
$7.45 ir ........................ *$5.85
Vyrų Verptų Vilnių Kelnės; taip
gi puošnus cheviots Ir easslmers;
vertės iki $3.50; Pinigų Tau
pymo Išpardavime tlk-$ 
tai ........................................... 1.98

19°
Mado

59c
arškl

59*

t1fl5TER Y5TEn

J. P. Kasnickn, pirm. 
118 N. I,a Šalie gatvė 

prieš City Hali
Kambarys 416-117

Telefonai McKInley 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS

GYDO VYSOKIAS LIGAS 
3467 Si. Witiin Iii.. kinpis N. SS phit

Llgon'u Priėmimo Vilandoi: 
ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietą 

nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8;30. 
Šventom', dienomin iš ryto'8-10 

Ir nuo 2 ik’ S po pietų.
Vyrų Mėlyni Darbiniai Marškl -
niai; reguliarė kaina 75c.; CrtC 
šiame išpardavime ...

VYRU ČEVERYKAI 
Vyrų darbiniai čeverykal, regu
liarės $4 vertės, specijalial, Pinigų 
Taupymo Išpardavi- $ 
me ................................ .. •. • 2.45

padais
vertės,

2.95
Vyrų Paprasti, tvirtais padais
darbiniai čeverykal; $4.50 vertėj, 
Pinigų Taupymo Išpar- S 
davimo kaina .................
Vyrų Reguliarės $5 vertės Puoš
nus čever^kai, visokio S B P 
dydžio, išpardavimo kaina

Vyrų Reg. $6 puošnus ėeverjkni 
juodi, rudi, angliški arba ju^ kny- 
pkiais; išpadavltno * “
kaina ............................. *53.95

, verti $7 
arba raiš-

*54.89
Vyrų puikus čeverykal, verti $7 
Ir $7.50; an knypklals arba raiš
čiais: juodi arba rudi; ~ 
pardavimo kaina ..........

Bukite tikri, kad jus esate tikroje vietoje. Jieškokite užrašo:

CHICAGO CLOTHING COMPANY
1922-1924-1926 SO. HALSTED ST.

Didžiausias, Iškilmingiausias Išpardavimas, į kurį Chicagtcčial buvo kuomet kviesti, — dahnr tęsiasi.

i BANKES 
COFFEE

GAUBI RAKTOS KAVA. 4Qn
Visur parduodama po 28c ir |||Į|

The
Best

26
alb.

SVIESTAS
tn«to-

|41c
RYŽIAI

nl«, neši
kui1 Ja. ga
lit gauti

oerleuilM mile., 
12c vertė., 
parsiduoda 
ui

me.ee,

8įc
west aiDn^B 

1871 MllwaakM av. 
2064 M1lw.uk.. .v; 
1064 MIIwa,iMw av. 
1610 W Mml1«aa et, 
ŪSO w Mmliaurit.

1644 W~Chl«wgo av. 
1886 Blu. leland av. 
2612 W. North av. 
1217 S. H.leted et. 
1882 8. H.leted et. 
1818 W. lltb .t.

8108 W. ttnd it.
SOUTH 8IDE 

8082 Wentworth .v 
8427 8. Haleted et. 
4729 S. Aehl.nd av.

■
E

’naraBBBaBBDBBnBBBBBBBnaBBBBBBflanBBBflBBBBBBBBl

,1... — — -

COCOA
Gerianel. Banke., 
■uly.pne.u a a 
bent kokia | /I ft
1-2

' ORTH RIDM 
408 W. Mlvlelou M. 
721) w. Borth av*
2640 Lincoln .r.J , 
8244 Lincoln .v, 
8413 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dur«|, Lentų Remtį Ir Stegtrle Poolere*

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

M1lw.uk

