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Aukų, daugiau aukų Rusi
Persiunčiame pinigus į
jos revoliucijai, nes su caro koms, nes joms yra tam tikra skiltis su parašu: “Ne šininkas nustatys Jų didumą. Bet konstitucija paduoda
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NORI PERDAUG IŠNAU paskui visoj šalyj įsteigti
Tai-gi tie aštuoni vienodi beveik tušti puslapėliai paskutiniu vardu gali viskas tilpti. Kada nezaležnin Kad moterystė galėtų tapti
DOTI LAISVĘ.
yra labai iškalbus. Jie yra nezaležninkų konstitucijos kų viršininkas pajus kokios nors parapijos kasoje kokį sakramentu, reikia, kad jau
socialistišką “rojų”!
Kuomet musų visuomenė dalis, todėl nei patys nezaležninkai negalės lengvai jų skatiką, visada galės pasiremti šituomi paragrafu ir pa navedžiai butų abudu krikš
Amerikos socialistai su stebėjosi, kaip lietuviški permainyti. Tie puslapukai nezaležninkų vedėjams duo reikalauti, kad tat butų perleista į diocežinį fondą “pa tyti. Tamsta ir Tamstos
laikymui Lietuvių Tautiškai-Katalikiškog Bažnyčios”. jaunikis, spėju, abudu esate
anarchistais, kurie garsiai socialistai daugiau ir už ru da teisių trissyk imti mokestį už tą patį daiktą.
Tai-gi tuomi
Dar to negana: visos nezaležninkų “parapijos Naujų Kaip jis tuos pinigus sunaudos tam “palaikymui”, tai krikštyti
save vadina taikos šalinin sus rūpinasi Rusijos likimu,
kais, mėgina perdaug jau iš jie rinko sau ramiai aukas metų dienoje renka kasmet specialę kolektą bažnyčioje jo dalykas. Niekas neturi teisės reikalauti nei kontro žvilgsniu kliūties jųdviejų
moterystės tikrumui nebus.
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yra priešinga. Todėl soci Nežinia, kiek jie tų “re komisijai dokumentais, kad seminarijos fondo kasoje fondu ir juodu paveda vieno žmogaus nuožiūrai be jokios 1917 m.) po vardu “Ardan
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alistai su anarchistais pasi voliucijai” aukų surinko, butų tiek pinigų, kiek prisiųsta ir neišmokėta seminari- kontrolės.
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sako žmonėms:
Nezaležninkų seminarijos komisija neprivalo įšduo- timą nuo Katalikų Bažnyčios ir pristojimą prie tapa nevaikščiojimas - išpažinties,
ma, kad dabar lietuviški so
“Matote, tik mes vieni sto
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Kadan-gi judu esate abudu
ninkų bičiuoliai ir užtarė
kinimo Dievui, bet krįkšty- tintų Didžiame Ketverge a
voliucijai”.
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Tų aliejų nezalež- tartį niekeno neverčiami,
Klausimas. Aš esmi pa teikimas arba priėmimas, .ti tegalima tiktai vandeniu, lieju.
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glausties po musų papar
tis. Šita daug svarbesnė dariusi sutartį su vaikinu ne visuomet būva teisėtas ir o ne kuomi kitu. Tai gi mi ninkai neturi ir negali turė vienas kitą pąžindami, ir
čiu”.
ti. Jie gali tepti tiktai pa
Kad tai visa atsiektų, ši jiems už aukų riukimą. To ištekėti už jo, bet jisai jau padorus. Tuomet antgamti nėtasis krikštas vadinasi ir
nebūdami giminės, nei naš
tie klastingi “taikos šali ji priežastis — tai jų laik virš dešimties metų nebuvo nė jėga prie jo yra, bet yra netikras, kitaip sakant prastąja alyva su kuria liai, tai jų dviejų moterys
žmonės silkiag valgo. Tre tei kliūtis tegalėtų būti tik
ninkai” vienur-kitur suren raščių skaitytojų skaitUaus išpažinties ir prie parapijos prie jog gali būti prikergtas jo nebuvo visai.
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nepriklauso. Aš taipgi a- kokis nors Dievo išniekini Imkime kitą pavyzdį iš to čia, nezaležninkų krikštas tai vieno ar kito padaryto
gia demonstracijas, ėjimus mažėjimas.
Todėl dabar lietuviški so- pic keturis metus nebuvau mas, kenkiantis arba sutei paties sakramento.
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Bažnyčion šiai. Tada sakramento priė kuinus, tie nusivežė vaikelį tepti vyskupo šventytais a- mę su moteriška, negali ves
mus. Vienur jiems tai į- kų rinkimą Rusijos revoliu nepriklausau.
žinoma
re mimas ar suteikimas vadi į nezaležninkų mulkinyčią. bejais, kurių lietuviai neza ti jos seseries, motinos, nei
vvkinti pasiseka, kitur ne. cijai. Mat, reikia kaip nors vaikščioju
Kokia gali būti nasi tikras bet neteisėtas, Nezaležninkas
Antai mieste Bostone ši atlaikyti savo pozicijose. tai.
apsivilko ležninkai neturi.
dukteries. Taip-gi ir mo
tie “taikos šalininkai” ga- Tam tikslui jie pavartoją į- užtatai Bažnyčios bausmė lotyniškai sakosi valide, bet kamžą, užsidėjo stulą, pasė Tai-gi tokia krikštas yra teris, nusikaltusi su vyru,
zvo perti. Jie buvo surengę vairiausius budus ir priemo ir ar gali būti vestuvių pa illicite. Kuomet sakramen mė tas pačias knygai iš ku tikras bet neteisėtas.
negali ištekėti už jo tėvo,
parodavimą gatvėmis, šios nes.
laiminimas bažnyčioje?
tas yra suteikiamas taip, rių kunigai skaito maldas
Tikra moterystė.
brolio arba sunaus.
šalies piliečiai patriotai pa Pradžioje socialistų laik Atsakymas. Judviejų mo kad prie regimojo ženklo y- kūdikius krikštydami, ir vi Tečiaus Tamistai rupi ne
sipiktino tais socialistų ir a - raščiai skundėsi, aimanavo. terystės palaiminimas gali ra neregimoji antgamtinė sas jas atskaitė ir vandenį krikštas, o moterystė, bet
Tikiuosi, kad šitos kliū
narchistų darbais. Pilie Bet pamatė, kad tokia tak būti bažnyčioje.
Bausmė jėga, ir dar taip suteikia pildamas kūdikiui ant gal mes turėjome truputį atsi ties tarp judviejų nėra.
čiams pagelbon atėjo karei tika mažai naudinga.
už nėjimą bažnyčion ir ne mas ir priimamas, kad iš to vutės ištarė Trijų Dievo pa traukti nuo Tamistos klau Jei ji butų, tai reikėtų gau
viai ir jurininkai. Jie puo Dabar jie išgalvojo pasek atlikimą išpažinties mažai yra dusiai palaima be Dievo
menu vardus; tepė aliejais, simo, nes nesuprantanf tei ti vyskupo dispensą, o tas
lėsi ir išvaikė tas gaujas, mingesnį būdą naujus skai
trukdo moterystę ir greit a- įžeidimo, tuomet sakosi, dėjo baltą rūbelį net įteikė sėto ir neteisėto, tikro ir ne užtruktų porą savaičių. Dis
sudraskė jų vėliavas ir pa tytojus gaudyti. Jie dabar titaisoma. Užtenka prisi kad sakramentas yra suteik
ir degančią vaškinę žvakę. tikro krikšto, labai sunku pensą galima gauti per iš
rašus už taiką.
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ras, nes visos Dievo pasta tikrą ir netikrą moterystę, vardo nei pavardės, bet ne
viais ir jurininkais sunai kviečia darbo žmones prie kus.
Tokiu budu lotynišką va tytosios sąlygos buvo išpil teisėtas ir neteisėtas vestu pirmu išpažinties priėjimu
kino socialistų biurą prie jų glausties. Matysime, ką Paaiškinimas. Moterys lide mes vadysįme lietuvis dytos. Bet tas sakramen ves.
ta dispensą garinama. Rei
Park Sųuare,
Sunaikinta socialistai naujo išgalvos, tėje, kaip ir kituose sakra ku žodžiu tikrai, lotynišką tas buvo neteisėtas dėl dau
kėtų per pirmą išpažintį pa
Tikra moterystė yra tada,
daugelis jų prieškarinės li kuomet jiems nepasiseks ir mentuose reikia atskirti du invalide — netikrai, vietoje gelio priežasčių.
prašyti dispensos, o gauti
kada vyro ir moteries su
teratūros. Be to keliolika su šita priemone meškerio- daiktu, kuriomdviem nėra lįcitė sakysime teisėtai, o
ją butų galima per antrą
iti nesusipratusius lietuvius.
Pirma, jis buvo neteisė tartis pasidaro sakramentu.
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vardo.
Vienas
Matysime, ką tie patįs netas dėlto, kad nezaležninkas Jei-gu ji nėra sakramentas,
Negalima pagirti minios susipratusieji ir mulkinami daiktas lotyniškai vadinasi teisėtai. Pavyzdžiai geriau nėra kunigas, o nekunigui tai katalikams ji nėra nei Nėsant moterystės kliū
čių, judviejų sužiedotuvės
ui socialistų užpuldinėjimą, socialistų laikraščių skaity valide, o'antrasis — licite. paaiškins tuos dalykus.
k. valia krikštyti tiktai tada, moterystė, o paleistuvingas gali būti tikras moterystės
bet negalima taip gi pagirti tojai pasakys, kuomet pa
Prie gimdančios moteriš kada kūdikis gali mirti be gyvenimas.
Tai-gi katali sakramėntas, jei tiktai ra
Tikras ir teisėtas
socialistų, kurie iš karės mė matys tikroje šviesoje tuos
kės buvo tiktai priėmėja ir krikšto.
sakramentas.
Antra tas krikš kų imtoji moterystė neka site kleboną, kuris duos ju
gina daryti paprastą prie pseudo-taikos šalininkus.
Valide reiškia tokį sakra- jos pagelbininkė. Kūdikis tas buvo neteisėtas dėlto, talikiškoje bažnyčioje arba
monę —. savo eilėms didin Lietuviškiems
socialis monto priėmimą arba sutei užgimė beveik mirštąs. Iš kad sveikus kūdikius gali teiame, nėra katalikams mo dviem moterystės palaimi
nimą ir apgiims surašyti
ti ir vis daugiau žmonių tams jų laikraščių likimas
greitumo priėmėja pagriebė ma krikštyti tiktai tuomi terystė, o paleiatuviavimas. moterystės aktą. Neprigu
kimą,
kad
yra
ne
vien
virkvailinti.
taigi ir yra kur-kas svar
bonkutę su baltu skystimų, vandenim, kurį tikras kuni Nora tūkstančiai liudininkų lėdami nei prie vienos kata
Tokiuo pačiu budu šio* besnis daiktas kaip pati Ru Sujinis ženklas, bet ir ant
gamtinė jėga, pasiekianti du stovėjusią pas lovi» ant sta gas pašventina didžiojoj ir dokumentų butų prie to, likiškos parapijos juodu nešalies laisvę ima išnaudoti sijos “revoliucija, »>
šią. Kada tėra tiktai vir- lelio ir tuomi baltu skysta Sukatoje arba Subatoje norą žiedai, gėlės, rūbai ir turita teisės reikalauti nei.
ir lietuviški socialistai. Ir
šujinis ženklas be tos jėgos, mu pakrikštijo kūdikį. Pa prieš Sekmines. Tokio van šydai puoštų jaunuosius, te nuo vieno klebono, kad ji>
jiems norisi savo eiles padi
tada sakramentas yra duo sirodė, kad tai butą ne van dens nezaležninkai neturi. čiaus jųdviejų sutartis te pribūtų prie jųdviejų įstoji
dinti. Ir jie šiaude, prisi
tas invalide. Kitaip sa dens, tiktai kvėpalų vadina Jie nei negali jo turėti, nes būtų tiktai sutartis nuodė- mo moterystėm
dengę taikos šalininkų kau
kant jis visai nėra suteiktas mų Kolionijos Vandenim. tą vandenį šventinant reikia miauti, o ne moterystė.
(Toliaus bus)
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(20) dieną arba artimiauniame
Į S. merginų draugijėlė. Nese bažnyčių. Mat sukatoje ge kurio Amerikos lietuvių lai sekmadienyje
po vyskupų rai
REKALAUJAHA AM0“*KA«v »
nai čia tapo sutverta L. Vy rai “stipriai” išgeria, o kaip kraščiai. . štai, Lietuvių to gavimo.
'
čių kuopa, prie kurios jau kada ir makaules apsidaužo. Draugijos nukentėjusiems
Kviečiamo “Liaudies Sąjun
prisirašė didokas narių skai Nedėlioj gi, tokioms galva nuo kalės šelpti Centralio gos’ ’ narius ir šiaip jau lietu
čius. Yra Chicago Ilcights’e ūžia, nei nuo pagalvio nega Komiteto ofieijogas “Lietu vius katalikus pasistengti, kad
SCRANTON PA
jų
gyvonamose
parapijose
kuo
vių
Balsas,
7
gogužės
(seno
li jos pakelti. Kur gi čia tau
ir Tautos Fondo skyrius.
Nuolatinis darbas, geras užmokestis leb’eriams bile
geriuusiai pavyktų aukų rinki
styliaus — 20 gegužės nau mas sunaikintai Lietuvai.
Apšvieta tarpo čionaitinių beeisi, melsties.
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
lietuvių neaugštai pakilusi, Vienok tikimųsi, kad lai jo —) ant pirmo puslapio,
Tegul kiekvienos . parapijos CUNTON ... VANDLING, PA.DICKSON .......... SCRANTON, PA.
SPRINGFIELD, ILL.
o už tai girtuokliavimas bu- kui bėgant pradės ir čionai- per dvi skilti, juodomis ir lietuviai katalikai siunčia atsto COAL BROOK CARBONDALB ” GREENWOOD .... MINOOKA ”
.... MAYFIELD ” LANGCLIFFB ................ AVOCA ”
jote bujoja. Čia randasi arti tiniai lietuviai susiprasti ir didelėmis raidėmis, atspau- vus j vietos kleboną, pražydę- POWDERLY
JERMYN ..................... JERMYN ” LAFUN ......................... LĄFLIN ”
24 d. birželio vietos Liet. 20 lietu v. karčemų. Kaip pamylės blaivybę ir abelnai zdino karštų i paraginimų mi atkreipti ypatingą domumą GRAVITY SLOPE ARCHBALD ” DELAWARE MINERS MILLS**
j “Lietuvių Dieną’’. Tegul pa OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ”
•Vyčių 48-ta kuopa buvo su kada besrėbdami rudį ir ma gerų ir padorų gyvenimų.
kuodaugiausiai aukoti po
tys pasižada prisidėti darbu TEDDY CREEK . OLYPHANT ” BALTIMORE WILKES-BARRE "
rengusi savųjų gegužinę. Su kaules apsidaužo.
MARVINE .............. SRCANTON ” PLYMOUTH No». a, j, 4, 5
piežiaus
Benedikto
XV
pa

B. P. A.
prie aukų rinkimo bažnyčiose, LSGGITT3 CREEK, SCRANTON
PLYMOUTH "
sirinkęs gražus jaunimo bū Štai, subatoj, 23 birželio
skirtojo dienoje nelaimingai
Gyvas žodis remiamas darbu VON STORCH... SCRANTON " BOSTON ............ PLYMOUTH”
relis žaidė, šoko ir kitokiais š: m. viena čionaitinių tau
daug padaro.
Lietuvai sušelpti.
Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
ROCKFORD, ILL.
budais linksminos.
Labai tiškų draugijų, taip vadina
Lietuviai-Katalikai,
parody
“Lietuvos Balso” redakci kime, kad mums brangus Tė syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
tik gaila, kad šį sykį be ma “dainininkų” buvo pa
Ženotiems reiškia užtikrintą gyvenimą.
Pasistengkiveik nedainuota jokių tau rengusi girtų balių. Suėję Kaip jau “Draugo” skai jos atsišaukimas baigiasi ši vynės reikalai.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejinytiškų dainelių. Gal dėl to svečiai begirtuokliaudami tytojams žinoma vietos “Ai tokiais žodžiais: “Tad eiki me, idant ''Lietuvių Diena“ čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
butų iš tikrųjų musų visų die
tas atsitiko, kad nebuvo cho susipyko ir pradėjo kum- do” parapijiniame chore bu me šiandie visi i bažnyčių, na.
numažins mokesčius.
ro vedėjo p. A. Glemžos. ščiuotis. Policistui įsimai vo kilę nemažos suirutės. į tų bažnyčių, kuri mums ar
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
Suvarginta Tėvynė reikalau
Geistina, kad busimuose pa sius ėmė ir jį “kaustyti.” Bet, kelioms savaitėms pra tymiauaiai ir patogiausia. ja iš musų darbų.
ninkų dėl sumažėjimo darbų ntaimeriams ir leberiams.
Padarykime, kad “Lietuvių
silinksminimuose tas liūd Bet kiti “dėdės” pasiskubi slinkus, ačių Dievui, viskas Ten kiekvienoje bažnyčioje,
KOMPANIJOS PAS1ULU1MA1
nas apsireiškimas neatsikar no savo draugui į pagelbą. nusiramino, susiginčiję su 7 v. ryto lig 7 vai vakaro Dienoje” kuo daugiausia aukų
butų
surinkta
musų
sunaikin

lauks
jūsų
prie
stalelio
rinDARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
totų.
Sakoma, kad apie 8-9 nuve sitaikė. Dabar vėl žadama
tai
Lietuvai.
ATPIGINTA
ANGLIS.
PO KAREI.
kėjai-rinkėjos.
Tegu
nebus
Veveršelis.
žė už geležinių krotelių. Ži po senovei darbuoties, repe
GERAS UŽDARBIS.
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
‘Liaudies Sąjungos"
nė vieno lietuvio, kurs ne
PAGELGA INGYTI NAMUS SAPUSĖS PO KAREI.
noma to “dainininkams” ticijos jau vėl prasidėjo.
Csntro Komitetas.
VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEME DOVANAI.
bus
padėjęs
savo
aukos
ant
dar neužteks. Reikia tikė- 4 liepos choras nutarė su
Petrapilis,
ROSELAND, ILL.
tėvynės
aukuro
”
.
Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:
ties, kad kumščiavimasis rengti gegužinę ir, žinoma,
balandžio 24 d. . •1917 m..t ■ ,. 1
SIIII<||> ■! I SP11^* —«<■■«■
bus nepigus. Vienok ir iš to be svaiginančių gėralų, bet Naujai gimęs lietuvių lai
SAVO TAUTOS ŽMONES IB BAŽNYČIĄ.
Vietinė Spaudos draugi- ’ atsitikimo jie dar nepasimo- tik su užkandžiais.
* kraštis “Santara,” Demo
UKRAINOS NEPRIJr
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. I
jos kuopa laikė mėnesinį su- kino, nes, kaip girdėtis, po Gražaus yra jaunimo kratinės Tautos Laisvės
GULMYBE.
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-]
sirinkimų 24 birželio. Susi tų muštynių, dar ir namo ei
Santaros
organas,
taipo-gi,
P
s
SIEMS VAIKAMS.
Rockforde, tik daugelis surinkimų atidarė klebonas dami pešėsi.
laisvamanėjo bei susociahs- matyti rėmė popiežiaus pas Anot; parėjusių žinių iš
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
kun. P. Lapelis.
kirtų aukų rinkliavos dienų. Stokholmo, centralinis uPASILINKSMINIMO DARŽUS.
Kų gero galima tikėties iš tėjo.
Apsvarsčius bėgančius rei tokios socialistiškos draugi
Numeryje 12-tame, ant pir krainų komitetas galų-gale
Vargšas.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.
kalus tapo prieita prie de jos? “Naujienos”, kurias jie
mo puslapio ir pirmoje vie paskelbė savo dekleracij.ą
Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-r
legatų rinkimo į A. L. R. K. nori pasiskirti sau už orga KAS GIRDĖTI PAS SU toje, padėjo, naujai susitvė apie Ukrainos neprigulmy- mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, •
S. D. Seimų, kuris įvyko 27 ną, jų neapšvies.
rusios katalikiškos lietuvių bę. Tai padarė prieš Rusi kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride- (
ROPOS LIETUVIUS.
birželio, šv. Jurgio parapi
organizacijos “Liaudies Sų-, jos laikinos vyriausybės no rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ue-'
Gaila, kad ir kaikurie ne
jos svetainėje (Chicagoje).
jungos,” sekantį atsišauki rą. Ukrainų suvažiavimas bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu- ‘
fivedų kalba knyga apie
Išrinkti buvo penki delega susipratę katalikai priklau
mą Lietuvių Dienos tikslu: Kieve buvo prašęs ~vyriau- nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
■ Lietuvos menų.
tai: kun. P. Lapelis, A. Pel- so prie tokios draugijos, ku
t
bės duoti Ukrainai neprigul kia tuoj aus.
džius, J. Čepulis, J. Čiutra, ri savo pasielgimais, žemina
Gegužės mėu. 7 (20) dieną mybę.
Tečiau vyriausybė
THE DELAWARE AND HUDSON COHPANY
lietuvių vardų. O ypač ne- Juo toliau juo daugiau pla viso pasaulio katalikų bažnyčio
ir M. Misiūnas.
pasipriešino.
Girdi,
’
tai
bu

Boom 520 National Bank Bldg.,
SCRANTON, PA.
M. Misiūnas. pridera katalikams sutikti tusis pasaulis sužino apie Lie
se bus laikomos pamaldos už tų Rusijos skaldymas. Tai
priimti už organų tokį laik tuvą, jos praeitį, dabartį, dai * Lietuvą ir, renkama aukos kąraštį, kuris šmeižia katali lę, troškimus ir t.t. Ačių Die rės sunaikintai musų tėvynei, gi dabar Ukraina ir be lei
CICERO, ILL.
kus, užgaulioja jų tikėji vui jau turime pluoštų knygų Kiekvieno lietuvio kataliko šir dimo pasiskelbė esanti liuosa visam savo plote, pradė
Šiame miestelyj yra daug mų. Geriau butų katalikams svetimose kalbose apie musų dyje kįla tikro džiaugsmo ir jus Dunojumi ir baigus Juo
giliausios meilės jausmų prie
Jiatuvifikų, naudingų drau visiškai pasišalinti iš tokių tautų. Artimiausioje ateityje
domis jūrėmis.
Augščiausiojo Ganytojais
gijų, kurios nemažai dar draugijų, kurios vietoj pla tos rųšies musų literatūra musų
Rusų laikraščiai ir rusų
šv. Tėvo Benedikto XV, kuria,
buojasi Lietuvos gerovei. tinti apšvietų tarpe savo na dar padidės viena knyga, šve tėviškos meilės vedamas, nori tauta pasmerkia tokį ukrai
Bet idant tas darbas butų rių, skleidžia nepadorumų ir diškai parašyta Šeiniaus. Ji nušluostyti musų ašaras-ir pa nų pasielgimą.
dar pasekmingesnis norima prisideda prie visokios rų vadinsis: “Lietuvos menas” dėti musų tėvynei Lietuvai at
“Rieč” sako, kad Ukrai
visas draugijas pritraukti šies socialistų raštų platini ir susidės ir 10 skyrių: l.Lie- sikelti iš griuvėsių.
nai pildą vokiečių pienus.
Mes suprantame gerai, kiek
tuvių meno būdas; 2. Menas
prie Tautos Fondo skyriaus, mo.
Jaunimas čia kol kas dar lietuvio kasdieniniame gyve gilios reikšmės turi paskelbimas Vokiečiai yra supienavę Ru
kurio vienaitinis tikslas:
Lietuvių dienos’’ visame pa siją suskaldyti į dalis. Tą
šelpti badaujančius lietu mažai teveikia. Berods buvo nime; 3. Dainos; 4. Pasakos; “saulyje.
Lietuvos vardas aiš darbą dabar, esą, ir prade
vius ir iškariauti jiems ge čia susitveręs Dramatiškas
Juostos; 6. Kryžiai; 7. Dai kiai pastatytas pasaulio akyse.
da jau Ukrainai pirmieji.
resnes gyvenimo sųlygas. Ratelis, bet silpnai veikė. O lė; 8. Žodžio menas; 9. Muzika Mes stovime greta su kitomis
“Novoje Vremia” rašo: Į
Užtat Cicero Tautos Fondo vienas iš tų “ratclninkų’ ir 10. Užbaiga.
tautomis ir drauge su jomis tu
tą ukrainų prokliamaciją
59-tas skyrius šiomis dieno kaž-kur pasprūdo su sve Be to ši knyga dar bus pa rime teisės reikalauti, kad Lie
turime
atsinešti šaltai. Pa
mis žada išsiuntinėti į visas tima motere. Tai nuo to lai puošta Čiurlionies, Varno ir tuvai butų tinkamai atlyginta
iškentėtus karės vargus. Mes sitikima, kad Rusija visgi
šio miestelio draugijas lai ko ir merginos pradėjo ša- kitu dailininkų paveikslų, re už
drąsiai galime reikalauti Lietu kaip nors išeis iš to sunkaus
škus, kviečiant prisidėti linties nuo tokio ratelio, ku produkcijomis, kryžių, varpi vai laisvės, nes neteisinga butų,
padėjimo, kokin ją pasta
rio kaikurie nariai bando
prie Tautos Fondo.
jei ši karė, nešanti žmonijai lai
nių, juostų ir kitų lietuvių dai
tė Ukraina”.
svę, paliktų nuskaustus tuos,
Reikia tikėties, kad susi vykdinti laisva meilę. Dabar lės tvarinėlių fotografijomis
Ukrainos neprigulmybci
pratę draugijų nariai pri čia susitvėrė L. Vyčių 84 Dabar jų spauzdina didžiausia kurie dėl tos laisvės ypač daug
priešinasi ir iei.kai; jie tikė
tars šiam naudingam su kuopa, į kurių gana daug Švedų meno laikraštis “Ord yra kentėję.
“Lietuvių Diena“ viso p». josi jos žymią dalį apžioti
manymui ir nutars mokėti jaunimo susispietė; Praeita O^Bild.”
šaulio katalikų bažnyčiose duos ir praryti, kaip taikos' pa
į T. F. nuolatines duokles me vyčių susirinkime daug
mums trejopos naudos: katali daryti su Lietuva,
Lietuvių Diena
ir siųsti į jo susirinkimus prakilnių dalykų buvo ap
kų maldos mus stiprins, aukos
Matyt, Ukrainai jau tiek
tarta.
Pirmiausiai
nutari;
Rusijoje.
gydys karės žaizdas, o iškeltas
savo delegatų.
liepos 4 d. visiems dalyvau
Lietuvos vardas padės mums į- sustiprėjo, kad jie noatkrei,
S. A. Daunoras,
Kokios pasekmės popie
pia domos į rusų grasini
”•
Rast. ti visos Chicagos katalikiš žiaus paskirtos lietuviams gyti seniai Lietuvai priklauso
mą laisvę ir savystovybę.
mus. Ukrainai ir bus lem
kos jaunuomenėg gegužinė
dienos buvo Rusijoje mes
Mes mokėsime atidėkoti šv. ta todėl pasilikti neprigulDidelis Iškilmingas
CHICAGO HEIGHTS, ILL je, kuri buvo Mount Forest. dar nežinome. Bet esamos
Tėvui už jo tėvišką širdį. Mu mingąja salimi, nežiūrint
Paskui tartasi apie užsiėmi
žinios nejučiomis verčia sų maldos ir meilė prie Bažny net to, jei tai neprigulmymų
atletikų
vasaros
laiku,
o
Chicago Heights yra ne
mintyti, kad ten tas reika čios Galvos bus geriausia pa bei pasipriešintų ir pats įrudeniui
prisiartinus
žada

dėka šv. Tėvui.
maža lietuvių kolionija. Čia
las
pavyko
kur
kas
geriau,
parlamentari
Katalikai, gegužės steigiamasis
PARENGTAS
priskaitoma apie 160 suvirs ma atidaryti vakarinę mo negu čia, Amerikoje. Visų 7 Lietuviai
(20) diena yra musų diena. nis rusų susirinkimas.
kyklų.
Taip
gi
nutarta
mo

lietuviškų šeimynų ir apie
trijų Rusijos katalikų vys Didžiai prasikalstumėmė, jeigu Lietuva turi laukti to su
Draugystes Sv. Juozapo Apiekuao
200 pavienių. Beveik visi jie kintis dainų ir geni lošimų. kupijų — Mohilevo, Žitcsavo
darbu neprisidėtuniem sirinkimo nusprendimo.
yra uj>sigyvenę rytinėje Bažnytinis choras taipgi miriaug ir Saratovo — Ga kad toji diena sunaikintai Lie
miesto dalyje. Ten jie turi nesnaudžia. Kaip nariai, nytojai išleido raštus Dva- tuvai kuo greičiausiai padėtų
P-nui Tėvynainiui. Nedė
iš vargo pakilti.
savo bažnyčių ir nuolatinį taip ir vietinis vargoninin siškijai, insakydami atlai
Duokime tat kuo dauginusia sime —• visuomenei ncindokunigų. Kaip visuose lietu kas p. Antanas Stančiaus- kyti pamaldas už Lietuvą
kiekvienas nuo savęs su mu.
GEO
CHERNAUCKO DARŽE
vių kolionijose, taip ir čia kas / deda visas pastangas, ir parinkti aukų karės nua aukų,
P-nui Mykolui Misiūnui.
naikintai Tėvynei.
kad
kuogeriausiai
išmoktų
LY0N5, ILL.
yra keletas pašelpinių drau
Paaiatengkime be to, kad vi Viena korespondencija til
lintai musų tėvynei. Mbhibažnytinio
giedojimo.
gijų. Bažnytinės vyrų drau
Pradžia po ankstybąją Mišią
(žinia 25e. Pirtį
lcvo arkivyskupo aplinkra sose katalikų bažnyčiose butų po, o kita suvėlino.
gijos yra dvi: Šv. Kazimiero Prie tikybos daugelis vie štis Lietuvių Dienos reikale kuo daugiausia aukų surinktą.
“Liaudies Sąjungos” rupesir Šv. Petro ir Povilo. Taip tinių lietuvių irgi buvo at jau buvo atspauzdintas
Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
timi
visų trijų Rusijos katali
šalę.
Priežasčių
to
liūdno
kyti ant musų rengiamo viršminėto pikniko kur galėsite link
pat randasi čia viena-kita
“Drauge.”).
Berods visi kų vyskupijų — ,Mogilevo, 2jsmai laiką praleisti, nusihodėjus miesto durnais galėsite paJOSBPH C. VOLON
taip vadinama “tautiška” apsireiškimo daug. Viena
kvėpuoti tyrų oru. Nas daržas yra grąžus ir patogi vieta ant
tofnięriaųs
’
ir
galįtovo
—
GąRusijoje spauzdriiami lietu
LIETUVI* ADVOKATAS
draugija. Moterįs taipgi tu buvusi santarvės stoka pa
upės
kranto. Taigi nepamirškite tos progos, atsilankyti ir pa
viški laikraščiai be pažiūrų nytojai-Vyskupai išleido tam Jhunb. S14 ffatlonal
Bldg.
silinksminti
kartu su mumis.
rapijos
veikime,
antra,
gir

ri dvi Ražancavos draugi
tikrą raštą, įsakydami iškilmin
M 8o. baSalle lt..
K
Kviečia Pikniko
RENGĖJAI.
skirtumų
rėmė
šį
svarbų
Vakarais 1544 MtlwsukM Ava
jas. Viena šios rųšies drau tuokliavimas, socialistų agi
gas pamaldas ir ragindami ka
eaairal 41M
— S
gija tarnauja merginoms, o tacija ir t.t. Bet girtuoklia Lietuvai reikalų ir neišme- talikus dėti aukų sunaikintai
gMtąaoso Uuat>oią »t
PASARGA:
Bile karais iki Ogden Avė. Ofden Avė. karais §
CHICAOO. ru
kita — ištekėjusioms. Taip vimas tai ypač dažnai ati tinėjo popiežiui įvairių ne Lietuvai.
iki 48 kur gausit* Lynus karus iki daržo.
Tai bus atlikt* gegužes 7
sąmonių,
kaip
tat
dari
kaitraukia
žmones
nuo
ėjimo
į
gi Nekalto Prasidėjimo P.
niiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiimiiimi
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PIKNIKAS?

Nedėlioj, Liipos-(July)8 d
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Pėtnyčia, Liepos 6 d., 1917
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Apskelbimai

taip vadinamu morgičių, ant
RANGER MOTORBIKE
44 RUftlU .
ELEKTRA
Tananevičiaus žemės plotų
Dr. POVILiS ŽILVITIS
•PALVU
APŠVIESTAS
HELP
WANTED
IR
Lietuvis Gydytojas ir
I buvo užtraukta iki $87,000.
DYDŽIO
Chirurgas,
KEIKIA DARBININKŲ.
Panaikinus skolą ant River3203 8. Halsted St.,
Chicago
FEMALE
sidėje esančios žemės dabar
J
Tel. Drover 7172
Į T. orgičiai siekia $11,850.
MOTERŲ
MOKYKIS KIRPIMO IR
Įvairių “real estate’inių”
DESIGNING VYRIŠKŲ IR ,
REIKIA
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
kontraktų Tananevičiaus tu
Penktadienis 6 liep. Trank- reta apie $15,000, bet da
Musų sistema ir ypatiSkns mo
Drill core maker
kinimas padarys Jus žinovu j trum
vilino k., Izaijo pranašo.
vien
tik
merginu
bar kaikurie tų kontraktų
pą laiką.
Mokama
nuo
gabalo
jokios
vertės
neturi.
Mes turime didžiausius ir ge
Šeštadienis 7 liepos Šventų
riausius kirpimo-designing If siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime
brolių Kiriliaus ir Metodi Nemažai prarado Tanane LLINOIS MALLEABLE
praktišką patyrimą kuomet jus
1RON
CO.
vičius
svetimų
pinigų
ir
pir

jaus. Juodu buvo grekai,
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
bet Kristų skelbė stabmel kdamas bendrovių akcijas, 1801 Dlversey Parkvvay
BUK PATS SAVO PONO
taSS rĘ?- siuvimo
skyriuose.
Arti Chlr go 4 N. W. Rallr.ad
serus.
Šis
Tananevičiaus
džiams slavams. Kirilius iš
Jus esate užkviečlaml aplanky
ger Dvirati, tai laiku pribusi į darbą, bažnyčion, susita
pamatyti musų mokyklą biTelefonai McKInley (764
rado slavų kalbai raides. Jų spekuliavimas Šerais buvo
rus su draugais, su mylimąja ar su giminėmis. . Iš darbo va tile Irlaiku
MALĖ
— dieną ir vakarais ir
gauti speciališkal pigią kainą.
dviejų darbais bulgarai, mo- daromas taip nepasekminžiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
VYRŲ
Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Patrenos daromos pagal Jūsų
PANIRIME K AA RlKlII “* sPaIvW >r dydžio "RANGER” dvjraravai ir čekai tapo katali gai ir neišmintingai, kad ” CRANE KOMPANIJA.
mlerą — blle stailės arba didžio,
Gydo visokias Ligas
nUČIŲ tį. Naujam musų kataloge yra naiš blle madų knygos.
kais. Pats popiežius Adri- dauguma akcijų netik esą Reikalauja “laberių” prie found- rAoiniRK ld
3467 $i. wntin liti.
kaapu,V. >5 (tirti
tųrališkom spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių
janas II įšventino juodu vy pelno neduos pardavus, bet ’ės darbo. Mokama 27i/>c. j va pasaulyje, už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus.
«
MATO
; užmokestis kas savaitė, dar
5Y5TEF1
skupais. Kirilius tuo po į- atneš dar nuostolių, nes tos landą
Ofl
niPHII
l<QIIMVUIII
jums pasiriDktą "RARCER” dviratį
prie to duodama 10% extra. po
UU UICRŲ iODAnUimUI SAVO KAŠTAIS. 30 dienų bandymam, .švabendrovės,
kurioms
Tanane

sišventinimo mirė Ryme 869
keturių savaičių.
Atsišaukite
Jiofjiiųui dykai. -OIIMU*. ratus, lempas, ir kitas dalis.parduodam puse kainos.
IKTS EGZAMINUOJAMAS
118 N. I41 baile gatvė
te
Employment
Office
40-tos Gat
vičius
pasitikėjo,
arba
jau
m. Metodijus, sugrįžęs i
vės ir Kedzie Avė.
Piilinffll MflCllItk
Pr's*'ls'' kuponą gavimui musą didelio naujo katalogo.
J. F. Kasnicka, pirm.
slavų žemes, skelbė tikėji susibankrutino, arbo tik-tik
I llllll&y nVvl$«R parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dienų bandymu.
prieš City Hali
REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ.
Kambarys 416-417
mą rumunams (panonams),Į alsuoja.
Mokame augSčiausią kainą. Turim*
MEAD CYCLĖ COMPANY, •ST- CHICAGO
pardavojimo propozicijas
dalatams ir ' akriantams, a- Nesisekė Tananevičiui ir geriausias
Kas turite silpnus akis ir trum
Chlcagoje. t...................................................
IŠKIRPK
IR SIUSK
KUPONĄ TUOJ I
Cyel
* £•»•»>»*.
Depudviragių caieace.
m.
Pr..iųpą žiūrėjimą arba galva skauda
Klauskite
P-no
ZEWERT,
---------1
---------------------------------------1
tkit
savo
naują
dideli'
katalogą
dirbtuves
kainom
M
psilankė Lenkijoje ir Kije pinigai skolinti, o jis daug Room 725. 111 W. Washington St.,
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po BOe
blogai stovi ir matyt depo-j rymą. Taipo-gi Baltutis pa kad over draft’o buvę ant ;ilanko į šias prakalbas. Pra nės nuvežė į County Hospital.
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