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Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Oeo. Washington.
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ANGLAI PALEI MIESTĄ LENS
Prancūzai kareiviai Graikijos 

sostinėje

RUSIJOS KARIUOMENE 
JAU GALI STOTI UŽ- 

PUOLIMAN.

Vokiečių agentai kaip žiur
kės išsislapstė.

Petrogradas, birž. 27 (Ra
šo “New York World” ko
respondentas). — Rusija 
šiais laikais jau pasirengusi 
pradėti kovų prieš vokiečius 
ir austrus savo fronte.

Pirm keliu savaičių rusu *. *. * 
kareiviai dar mėgino aptarti 

LONDONAS, birž. 27. —I LONDONAS, birž. 27. —’ir diskusuoti aPle viską, bet

GRAIKIJA STOS KARĖN TALKININKU PUSĖJEAr

Suspenduota konstitucija Ispanijoj

• i j šiandie jau kuone visai įsnv-Anglai nuo miesto Lens jau is Atėnų gauta žinia, kad . , . . . . w.C J s » iko kareiviu tarpe tuš uostik už mylios. Miesto puoli
mas neišvengtinas. Yra ži
nių, kad vokiečiai be dides
nio kraujo praliejimo pasi
trauks iš miesto ir jį paves 
anglams. Lens yra angleka- 
syklų'centras Prancūzijoje.

KANADIEČIAI PAĖMĖ 
STIPRŲ AVANPOSTĄ.

Vokiečiai nublokšti ant 
La Coulotte.

Graikija stos karėn talki- I diskusijos ir politikierių vi- 
ninkų puseje ne vėliau atei- mas Sugrįžę kareiviai karė
nančio rugsėjo mėnesį.

PRANCŪZAI UŽĖMĖ 
GRAIKIJOS SOSTINĘ.

Venizelos Atėnuose; stovi 
už karę prieš vokiečius.

Londonas, birž. 27. — Iš 
Atėnų gauta žinia, kad ton 
Graikijos sostinėn inėjo 

Londonas, birž. 27. — KA-i’prancuzų kariuomenė ir už- 
nadiėčiai besibriaudami ant ėmė kelias svarbesniąsias 
miesto Lens, Prancūzijoje,'mįest0 dalis.
paėmė nuo vokiečių stiprų | Reuterio depeša tvirtina, 
avanpostą ir iš ten pačius kad praeito sekmadienio va- 
vokiečius nubloškė ant La kare. Atėnuose sukelta dide

lės demonstracijos. Todėl 
atėjo prancūzų kariuomenė

upės kanadiečiai savo pašė-malšinti demonstrantus. De- 
lusiu veikimu nustūmė vo- monstracijas surengė vokie-

Coulotte.
Pietuose nuo Souchez

kiečius į Lens priemiesčius 
ir neatleidžia savo veikimo. 
Kanadiečiams teko dalis ge
ležinkelio ir elektrinė.

Vieno Lens priemiesčio na 
mus vokiečiai nugriovė, kad 
tenai turėti atspirtį savo 
sunkiąjai artilerijai.

Kuomet kanadiečiai prisi- 
briaus prie paties miesto, 
laukiamas didelis kraujo 
praliejimas, nes vokiečiai 
nusprendę neatiduoti mie
sto. Prisieis atimti namus 
paskui namus.

Šiaurvakaruose nuo Hur- 
tebise prancūzai netikėtai 
užpuolė vokiečių pozicijas 
po smarkaus artilerijos vei
kimo. Paėmė visą eilę vokie
čių apkasų ir suvirs 300 ka
reivių nelaisvėn.

DAUGELIS RUSŲ KE
LIAUJA NAMO.

čių šalininkai. Prie demon
strantų buvo prisidėję ir 
graikų kareiviai su jurinin
kais.

Tai jau antru kartu talki
ninkai pasiunčia savo ka
riuomenę į Atėnus. Pirmu 
kartu tai padarė gruody j,

Spėjama, kad tenai ar tik 
nebus pakilusi revoliucija. 
Juk ir pirmiau iš ten buvo 
pranešama, Ąad visoj Ispa
nijoj paskelbta generalis 
darbininkų streikas.

Pirm keliu dienų praneš
ta, kad norima Ispaniją pa
keisti respulįika. Sakoma, 
net patsai kdhilius Alfonsas 
sutikęs su tuo gyventojų 
noru ir apsėmęs būt pir
muoju respublikos preziden
tu.

Nuo to laifco iš Ispanijos 
negauta jokiu žinių. Tik bu
vo pranešta ppie generalį 
darbininkų sfceiką ir dabar 
apie konstitucijos suspenda
vimą.

------------4-------------
KARDINOLAS GIBBONS

« IR PRO8ZBICIJA.

RUSIJOS MOTERIŲ AT 
SISAUKIMAS Į KA

REIVIUS.
Bus prohibicija S. Valstijose

114 MILIJONŲ SURINKTA R. K. DRAUGIJAI
Potvinis padarė didelius nuostolius

BUS PROHIBICIJA.

laukan, kur šiandie jų mili
jonai gaminasi ir miklinąs! 
prie kovos, savo visokius 
aptarimus ir debatus paliko 
draugijoms ir organizaci- Baltimore, Md., birž. 27.— 
joms. Nes kareiviui kitkas Aną dieną Joj Em. kardino- 
turi rūpėti. lą Gibbonsą aplankė šios ša-

Turėjau gerą progą pa- lies maisto administratorius 
žinti rusų armijų dvasią, nes Hoover ir atliko ilgoką kon- 
T8 dienų viešėjau fronte. Iš ferenci ją su kardinolu. 
Petrogrado su viena delega-j Po konferencijos praneš
ei ja išvažiavau ir buvau ma- ta, kad kardinolas į tikiu- 
nes, kad karės fronte rasiu čiuosius paskelbs raštą, ku- 
betvarkę. Automobiliumi rį lieps perskaityti visose 
apkeliavau šimtus fronto bažnyčiose. jlhio raštu Jo 
mylių, apsilankiau dauge- Eminencija kvies katalikus

M

liuose kareivių susirinki- ( bendran dari 
muose ir pagaliaus įsitikri- sybe kuodidj 
nau, kad rusais kareiviais taupumo

in su vyriau- 
msio maisto

reikia pilnai pasitikėti. j daugiau atliktų maisto ir ši-
Kareivių eilėsna sugrįžo tą butų galima pasiųsti tal- 

disciplina ir susiklausymas, kininkams, su kuriais ši ša-
Bičiuoliavimąsi su prieši- lis išvien kariauja, 
ninku jau nebėra. Kareiviai j Kas palyti prohibicijos, 
visakuom pilnai aprūpinti, ty. svaigalų uždraudimo vi- 
Dvasia pakili. Kareiviai no- soj šalyj, kardinolas taip iš- 
ri priešininką įveikti ir kuo-' sireiškė:
veikiau pabaigti karę. I “Netikiu visuotinai prohi-

Kaip kareivių tarpe, taip bicijai, kuri turėtų paliesti

Turime kariauti ir gelbėti 
tėvynę — sako moterįs.

Londonas, birž. 27. —
“Morning Post” korespon
dentas iš Petrogrado prane
ša, jogei pirmutinis moterių
batalijoms veikiai iškeliaus Washington birž. 27. _ 
karės laukan. Tos moteris g,,^ žemdirbystf.s komi- 
islavintos, kaip ,r kareiyim/,^ vakal. tvirtin0 že. 
Jos podraug su vyrais užims mctaiojo buto pravestą pro. 
vietas apkasuose ir parodys ,)ibicijl)s bili - Konlitctas 
vyrams, kaip reikia kanau- stovi už d<rtin,,s uždraudi.
ti, ginti savo tėvynę. , I gaminti ir vartoti. Bet

Tos moteris, kurios PM1-I„laug ir vvno ąaminim 
daibavo moteni, suorgani- ,icka zidcnt0 nuožiurai. 
žavimo ir išlavinime, išleido | Dabar ,ieka tik senatui
atsišaukimu i rusus karei- bui vi iai a tarti ir 
vius, į kareivius politikie- balsnoti
rius karės fronte, kur jie * '_____________
šiandie nieko neveikia. 

“Rusijos moterįs ėmėsi
ginklo — rašoma atsišauki
me — vardan tų milijonų 
tėvų, sūnų ir brolių, katrie 
noriai liejo savo kraują gin
dami tėvynę, pirm revoliu
cijos Petrograde, kad pa
gerbti jų atminimą ir nuo
stolius.

“Tikrieji kareiviai, katrie 
nešoko taip, kaip jiems prie-

SURINKTA 114 MILIJO 
NŲ DOLERIŲ.

Washington, birž. 27. — 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
taryba praneša, kad šitai 
draugijai praeitą savaitę vi
soj šalyj surinkta suvirs 
114 milijonų dolerių aukų.

Vyriausybės buvo suma
nyta surinkti 100 milijonų.

v. • , • _ • ~_ Tuo tarpu surinkta daugiau.simnkas grojo, nei neparda- į r
vinėjo. vokiečiams maisto
ištekliaus, atitraukto nuo

r taip kad savo vaikų tegu žino
RUSŲ KOMISIJA 

SENATE.

pereitais metais. Tuomet ““į0™.® vokienu agentai, net lengvuosius vynus ir 
i radikalai socialistai ir anar-talkininkų kareivius išpasa- 

lų užpuolė graikai ir daugelį 
jų nužudė.

Paryžius, birž. 27. — Ha- 
vas depeša iš Atėnų prane
ša, kad tenai sugrįžo pa
šauktas į ministerių pirmi
ninkus buvęs pirmininkas 
Venizelos. Venizelos tuojaus 
aplankė karalių Aleksandrą.

Anot Reuteno depešos, 
kaip šiandie Venizelos tu
rįs sutverti naują Graikijai 
ministerių kabinetą.

. Londonas, birž. 27. — Iš 
Tokyo, birž. 27. — Kiek-lAtėnų į “Times” praneša- 

vienas į Japoniją parpiau-'ma, kad naujas ministerių 
kiantis iš Amerikos gariai- pirmininkas Venizelos tuo- 
vis pargabena daugelį nišų, jaus sušauksiąs parlamentą 
kurie grįsta namo, į laisvą- ir pareikalausiąs, kad Grai- 
ją Rusiją. Vis tai daugiau- kija stotų karėn talkininkų

ehistai, šiandie jau labai re
tai tepasirodo. Jie visi kaip 
kokios žiurkės išsislapstė po 
užkampius.

Mėgino jie pasikasti po 
kareivių morale intaka. Te- 
čiau jiems tai nepavyko. 
Patįs kareiviai pradėjo jų 
neapkęsti kuomet tie agen
tai sėjo neapykantą link 
Anglijos, Prancūzijos ir S. 
Valstijų.

Šiandie kitokie laikai vir
to rusų kariuomenėje.

SUSPENDUOTA KON
STITUCIJA ISPA

NIJOJE.

šiai politiškieji prasižengė
liai.

Paryžius, birž. 27. — Is
panijos ministerių kabine
tas atlaikė speciali susirin- 

pusėįe. j kimą ir nutarė neapribotam
Jei graikų tauta prielan-1laikui suspenduoti šalies

Garlaiviais iš Japonijos Įkiai atsilieps į Venizeloso konstituciją 
daugelis amerikonų grįsta į'pasidarbavimą karės rcika-| Ministerių pirmininkas 
Ameriką. le, tai galima tikėties, už (Bato tuojaus po susirinkimo

kelią savaičių graikų ka- nunešė suspendavimo doku- 
riuomenė bus sumobilizuota (mentą pas karalių jam pasi- 
ir galės stoti karėn prieš rašyti.

Amsterdam, birž. 27. — 
Buvęs Austrijos ministerių 
pirmininkas Clam-Martiidc 
nuskirtas militariniu Čcrno- 
g( »rijos gubernatorium,

Washington, birž. 27. — 
Suv. Valstijos ligšiol talki
ninkams pa skoliųo $1,008,- 
000.000.

POTVINIS PADARĖ 
PUSANTRO MILIJONO 

DOL. NUOSTOLIŲ.

Salt Lake City, Utah, bir.
27. — Upės Price plyšus už
tvankai nuostolių padaryta 
pusantro milijono dolerių. 
Sunaikinta dalis Denver & 
Rio Grande geležinkelio, ke
lios geležinkelio stotįs ir su
virs 11,000 akrų išdirhfoą'ir 
apsėtos žemės. Keli tūkstan
čiai mainerių pristatyta prie 
naujo geležinkelio pratiesi- 
mo. Daugelis žmonių neteko 
nei namų, nei mantos.

PATVIRTINO REKRUTŲ 
PARINKIMO TARYBAS.

teutonus ir bulgarus.

New York, birž. 2G. — 
Anarchistas Berkman pa- tu. 
liuosuotas iš kalėjimo padė
jus už jį 25 tūkstančius do
lerių parankos grynais pi
nigais.

Ispanijoje jau kelis kar
tus konstitucija bn.’o su
spenduojama šios Karės me-

tai, kad kiekviena beveik
smė diena Rusijai atsieina 
$25,000,000.

“Mes silpnos moterįs pul
simės kaip tigrės ant prieši
ninko savo namų, vaikų ir 
Rusijos laisvės apginime. 
Vargas jums, jei musų pa
niekinimą užpelnysite, o jus 
kiti kareiviai iš vardo, bet 
Judošiai tikrybėje, katrie

alų, ir esu nuomonės, kad parduodate Rusiją prieši-
tokios rųšies įstatymo nebus 
galima pravesti gyvenimam 
Esu priešingas abelnai-val- 
stijiniams ir abelnai-valsty
biniams prohibicijos įstaty
mams. Tos rųšies įstatymai 
priešinasi asmeniškai lais
vei ir publikoje gamina hi- 
pokriziją.

“Jei kokiam nors atski- 
riam paviete arba distrikte 
gyventojai pripažins, kad 
vietos sąlygoms yra naudin
ga uždrausti pardavinėti ir 
vartoti svaigalus, tai kitas 
dalykas. Tenai turi būt už
daromi saliunai. Bet di
džiuose miestuose prohibici-

Washington, birž. 27. — 
Prezidentas Wilsonas pa
tvirtino rekrutų parinkimo 
tarvbas, kokias rekomenda- 
vo valstijų gubernatoriai. 
Tos tarybos iš užsiregistra
vusių birž. 5 d. vyrų parinks 
rekrutus.

Ne w York, birž. 27. —
Washington, birž. 27. —Šiandie teisiami anarchistai 

Vakar S. Valstijų senafą ap-j— A. Berkman ir Emma 
Goldman. Teisėjas gavo gra
sinančius laiškus.

lankė rusų diplomatinė ir 
karės komisija šioj šalyj.
Rusijos ambasadorius ir ko
misijos pirmininkas Bacli- KONTROLIUOS PLIENĄ
metjev senatoriams pasakė 
kalbą. Pažymėjo, jogei Ru
sija ir tolesniai kariaus. .

ninkui, žinokite tai, jogei 
neužilgo ateis laikas, kuo
met butų daug geriau susi
durti jums su dešimtimi vo
kiečių durtuvų, kaip su vie
na tigre-ruse motina, taip- 
-pat su jos prakeiksmu, ko
kį išlies ant jūsų galvų.”

Paskui pasmerkdamos po- 
litikieriavimą kariuomenėje, 
broliavimąsi su priešininku 
ir formulą “taika be užgro
bimų ir atlyginimų,” mote
ris taip baigia savo atsišau- 078,302. 
kimą:

“Lig to laiko, kol nesusi
judinsite prieš priešininką 
ir neinr isite į jo miestus ir

DAUGELIS BRANGIŲ 
AKMENĖLIŲ ATGA

BENTA.

IR ŽIBALĄ.

Washington, birž. 27. — 
Kongrese yra sumanymas, 
kad Suv. Valstijų vyriausy
bė kontroliuotų visoj šalyj 
plieną ir žibalą.

NESTREIKUOS GATVE- 
KARIŲ DARBININKAI.

New York, birž. 27. —
Suv. Valstijų ponios ir po
nai posenovei puošiasi bran
giais akmenėliais. Jiems Chicagos gatvekarių kon- 
pragyvenimo brangumas dukteriai ir motormonai di- 
yra menkniekis. džiuma balsų priėmė kom-

Per praeitus 11 mėnųsių į PanU0S pasiulijimą 3c. 
Suv. Valstijas atgabenta vi-ldau5*au valandos darbą 
sokios rųšies brangių akme-. ^uo bydu prašalino
nėlių ir blizgalu vertės $41,- streiko pavojų. Kompanija 

.su darbininkais padaro su-
-_______ tartį trejiems metams.

PANAIKINTA ARMOTŲ
SALIUTAI. PRAMATO DIDELĮ MIE 

STUI PAVOJŲ.
ja yra blogas daiktas. Fnk-|SOfd’ncs 8U augštai iškelto- 
tiškai imant, prohibicijos vėliavomis, kol

Washington, birž. 27. — Chicagos kontrolieris Pikenavomis, Kol savo Visu karės metu sulyg W-' 
is nesutrupinsite riaU8ybės įsakymo panai- ;tvirtina’ kad J™ kongresas 
10 sosto, negalėsime kinta visokio anuotų saliu-Travost? Jį1?! P™hl’

io istorija liudija, kaipĮ1ab kuomet karės stovyklas . aTpntėti/Tržsbla0
tojai visuomet to- t,k “badiala» laikais, Ju- buiko augštieji karės valdi-ito laba ™kent<tiy Užsida- 
J i: v,sa.,n’.1 dosiais.” ninkai 'nns 8allunams» Chieago ne-

negalima ' pravesti prakti
kom

“Pasaulio 
kad gyventojai 

i leruos alkoholį, nežiūrint į 
jo apribavimus visokiais 
įstatymais.

Kodel dabar tai padaryta, 
vyriausybė nepaaiškina. Nė
ra daugiau žinių iš sostinės 
Madrido.

»»

^durtuvais
Wilhelmo

Mes, jūsų motinos, žmo-> 
nos ir seserįs, pažįstame tik- UŽREKORDUOTA DIDE

i tektų žymaus pelno ir mie
stas turėtu bankmtyti.

St. Louis, Mo., birž. 27. — 
Missouri Rctail Liquor 
Dealer’s Ass’n pirmininkas 
John Pensą tvirtina, kad jei 
kongresas praves prohihiei- 
ją visoj šalyj karės metu, 
tuomet ne tik daugelis žmo
nių liks be darbo ir užlaiky
mo, bet dar galinti kilti re
voliucija.

tai vieną partiją, tv. laisvę 
ir didžiosios Rusijos garbę.
Mes pažįstame tiktai vieną
platformą: musų šalis, musu „ . . - ,. v
narnai ir musu vaiky iteitia. s C evel“d- <>•, birž. 27. 
Pirmvn prieš priešininką! *v:1 v«-
Ateiname mirti šalę juani” kar UŽrekorda-

______________________ ^o didelį žemės drebėjimą
Boston, Mass.,.birž. 26.— už kokių 4—5 tūkstančių 

Čia lankėsi Italijos diplomą- mylių. Spėjama, kad drebė- 
tinė ir karės komisija. Iš- jimasturėjo įvykti respub-
kilmingai buvo sveikinama, likoj Chile.

LIS ŽEMĖS DRĖBĖ 
JIMAS. ORAS

Birželio 27, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir kiek 
vėsiau; rytoj gali būt lie
taus.

Temperatūra vakar aug- 
šciausia 86, žemiausia 71 
laipsnis.
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VOKIEČIAI NENORI 
TAIKOS, i

Liepos 5 dienų susirenka 
savo sesijon Vokietijos par
lamentas. Amsterdame gau
ta žinia, kad Vokietijos vy
riausybė ir šiuo kartu pra
silenks su taikos pasiuliji- 
mo talkininkams sumany
mu. Sakoma, kad vyriau
sybė net neleisianti parla
mentui ir užsiminti apie 
taikų. ,

Be to kaikurie vokiečių 
laikraščiai reikalauja vy
riausybės, kad ‘jinai mestų 
šalin politikų — siūlyti Ru
sijai atskirų taikų, kuriai 
Petrogradas pasirodo prie
šingas. Anot laikraščių, 
kol Rusija neįsitikins, kad 
jos karės tikslai yra visai 
kitokie negu talkininkų, ne
gali būt kalbos apie atskirų 
taikų. Girdi, galutinas vo
kiečių laimėjimas privers 
visus priešininkus taikiu- 
ties.

Matyt, Vokietijos vyriau 
sybė begalo daug pasitiki 
savo socialistais, kurie 
Stockholme turi savo suva
žiavimų. Jinai vis dar ma
no, kad vokiečių socialis
tams pasiseks rusus sukur
styti ir patraukti taikos pu
sėn. Nes socialistų laikra
ščiai nuolat rašo, kad rusų 
armijose vis labiau platina
si propaganda už taikų.

Baisus daiktas tolesnė ka 
rė, bet nemažiau baisesnis 
daiktas atskira taika Rusi
jos su Vokietija.

Ta taika butų sulaužymas 
viešos ir iškilmingos sutar
ties. Prieš sutartį pada
rant reikia apsižiūrėti kų 
darai, bet padarius reikia 
gildyti.

N

VIEŠAI SKELBIAMOS 
VOKIETIJOS INTRIGOS 

IR PIKTADARYBES.

Suv. Valstijų vyriausybė 
išleido kningelę, pavadintų 
“Red, Wliite and Blue.” 
Joje išdėstoma, kodėl šita 
šalis stojo karėn prieš Vo
kietiją. Pažymima, kokias 
intrigas platino ir kokius 
suokalbius gamino Vokieti
ja netik prieš Suv. Valsti-

jas, bet ir prieš visas kitas sius darbus. To visa soci- 
neutrales šalis, jalistuose yra pakaktinai.

Amerikos lietuviški sočia 
listai susispietę aplink kelis 

Vokietijos vyriausybės Į savo laikraščius. Tuos laik- 
viliugingunias, sil kokiuo ji-'raščius jie vadina savo 
nai atsinešė į šitų šalį iri “dvasiškuoju” maistu. Gi 
tautų, leidžia mums be jo- patįs laikraščiai, kad ge- 
kios abejonės tvirtinti, kad riau sektųsi tamsuolius iš

Štai kelios iš tos kniuge- 
lės ištraukos:

<<'

Vokietija daugelį piktada
rybių pagaminusi visam pa
saulyj, o ypač Europoje. 'kovoję už darbininkų būvio 

“ Vyriausybė, kun po ta- jpageriuimę. Ir visuomet 
drįsta pasivadinti “darbi-riamosios bičiuolybės prie

danga mėgino mus įvelti ka 
rėn su Meksika ir Japonija, 
negali laukti, kad mes pas 
sitikėsime jos gerais norais 
ir pasižadėjimais kituose 
reikaluose. Vokietijos vy
riausybės nariai, katrie ap
moka agentams, kad šitie juu serga nepagydoma liga, 
d i narni tuntų musų dirbtu- į kaikuriems dar kiek seka- 
įves, ištikro yra piktadariai; si. Susirgusieji todėl su
tokie, kaip apie juos kalba
ma ir rašoma ten už jūrių.

‘ ‘ .V okieti j os vyriausybės 
aimanavimai ir protestai, 
buk jinai koyojanti tik savo 
apginime ir už mažesniųjų 
tautų paliuos avimų, nieko 
neverti sulyginusiu jos dar 
bais. , i h

“Vokietija kituomet pa
siūlė taikų Europos valsty
bėms, bet tame pasiulijime 
matėsi vienas tik lapės gu
drumas, kad lengvu budu iš 
taikos pasipelnyti ir išnau- 
jo ginkluotics ir palaikyti 
pasaulį pilnam intempime.”

Kningelėje labai daugelis 
išdėstyta įvairių Vokietijos 
piktadarybių karės metu ir 
intrigų pirm karės.

Panašių kunigėlių sulyg NU, užvirė neapsakoma ko- 
reikalo vyriausybė išleis ir va> Riti kitus ima vadin-
daugiau, Tolesniai bus ap
rašoma visa vokiečių “kul
tūra” karės laukuose ir už-I .
imtose teritorijose. Žmo
nės susilauks daugel indo- 
mių dalykų apie .V okietijos 
pasielgimus kaip Europoje, 
taip ir kitose pasaulio daly
se. • -

ARSEJA NESUTIKIMAI 
TARP SOCIALISTŲ.

Tarp Amerikos lietuviš
kų socialistų nesutikimai ei
na aršyn. Kadir kovoje 
prieš tariamuosius “klieri- 
kalus” šiandien jiems jau 
trūksta suderinto tampru
mo. Jie dar labiaus kata
likus šmeižia, pliauškia kų 
tik seilė jiems neša, bet 
kiekvienas sulyg nuosavįų 
gaidų. Šiandie socialistai 
kiti į kitus tik skersakinuo- 
ja, kiti kitais nepasitiki. 
Nėra pas juos tos “pažibi
nęs” vienybės, su kuriųja 
jie pirmiau dažnai mylėda
vo pasigirti.

Nesutikimo sėklų jų tar- 
pan pasėjo perdidis jų go
dumas pasipinigauti, išnau
doti suklaidintus lietuvius. 
Amerikoniškai tai galima 
pavadinti “business’u.” 
Bet “business” business’ui 
nėra lygus. Socialistai ve
da purvinų “businessų,” ly- 

Įgiai tokį, kokia yra jų są
žinė. I

Tikėjimo jie nepakenčia 
todėl, kad šis, anot jų, len
dąs jiems į sųžinę ir neduo- 
dųs ramybės už jų bloguo
sius darbus, kalbas ir raš
tus. Tuo labiau jie neap
kenčia dvasiškijos, nes šita 

(skaudžiai bara/ ir išmetinė
ja žmonėms už jų blokuo

naudoti, visuomet prisiden- 
jgia žinomu obalsiu ,kad jie

ylinkę” laikraščiais, 
i Pastaraisiais laikais A- 
merikos lietuviai labiaus 
prablaivėjo, daugiaus ėmė 
susiprasti. Socialistų laik
raščiams todėl pasidarė ga
na riestai. Kai-kurie jų

didžiausia neapykanta šnai
ruoja į kiek geriau pasitu
rinčius. Ve ir pradžia ne
sutikimams.

Kai-kurie tvirtina, kad 
socialistų tarpe nesutikimai 
kilo dėl vadovavimo. Mat, 
jų tarpe atsiradusios kelios 
stambiosios žuvįs, kurios 
mėgina savo “autoritetus” 
antmesti visiems lietuviš
kiems socialistams. Iš to 
kilę nesutilpmai.

Kasi, išdalies ir tiesa. Bet 
svarbiausioji nesutikimų 
priežastis — tai jų godu
mas pasipinigauti. A įeny- 
bė jų tarpe žydėjo, kuomet 
jų pasekėjai tamsuoliai kro
vė jiems turtus. Bet dabar 
sumažėjus skaitliui pasekė-

ti net sukčiais. Kiti kitų 
sumanymams priešinasi. Ki 
ti kitiems mėgina' pakišti 
kojų. Kas indomiausia, 
kad kiti kitus pavadina net 
“tautiškais patriotais.” Žo
dis “patriotas” lietuviškų 
socialistų supratime, tai di
džiausias^ paniekos žodis. 
Nes kaipgi galima socialis
tų pavadinti patriotu, jei jis 
neapkenčia tautos ir tėvy
nės.

Riejasi jie ir nyksta, kai
po nenaudingi musų išeivi
jos sųnariai. Katali
kai turi pasidžiaugti, kad
netolimas laikas, kuomet iš1
išpusto lietuviško socializ
mo Amerikoje pasiliks tik 
vieni puvėsiai, o paskui ir 
tuos motina gamta pavers į 
dulkes ir išsklaidys visais 
keturiais vėjais.

Matote, socialistai netiki 
į Sutvėrėjų, tik į savotiškų 
gamtų, į šitos jėgų. Ta jėga 
juos ir žudo.
i Nors'skaudus tat likimas, 
bet nuo jo negali išsisukti 
visi tie, katrie nenaudingi 
visuomenei.

PERDAUG VĖLIAVŲ.

Karei prasidėjus visose 
Suv. Valstijose visur ęmė 
mirgėti tautiškos vėliavos, 
kad tuomi parodyti neva sa 
vo patriotizmų. Vėliavas 
pradėjo vartoti net ten, kur 
joms nepridera bnfi, kaip 
tai: ant įvairiausių “bizni- 
škų” apskelbimų, prekių if 
tt. Prokuratorius Hoyne 
gavo nuo federališkos vy
riausybės pranešimų, kad 
baustų nuo $10 iki $100 vi
sus tuos, kurie nepridera
mose vietose vartoja Suv. 
Valstijų vėliavų, įžeisdami 
tuomi šalies garbę.

"DRAUGAS”

Neząležninkų Sakramentai.
Kadangi sakramentai yra atskalūnų, todėl, nors

labai brangi tikėjimo dalis, 
kadangi sakramentus ne žmo
nės išrado, o Dievas suteikė 
žmonėms, kadangi sakramen
tų nauda nėra matomoje jų da 
liję, o neregiamame dusios 
gaivinime, kadangi ta neregi
moji sakramentų pasekme vi
sa pareina nuo Dievo pastaty
tųjų sųlygų išpildymo, tai pa
žiūrėkime, kokias sąlygas qe- 
zaležninkai išpildo, o kokių 
neišpildo, nusiduodami, buk 
sakramentus dalina.

Pirmiausiai Krikštas. Tam 
sakramentui V. Jėzus pastatė 
tris sąlygas: 1-a kad butų tik
ras vanduo, 2-a kad butų iš
tarti trijų Dievo Ąsmenų var
dai, 3-ia kad krikštijantis no
rėtų krikštyti. Kiekvienas ne
zaležninkas gali išpildyti šitas
tris sųligas. Jei-gu jis nėra6
bedievis ant juoko laikantis 
žmonės, tai jo pakrikštitieji 
vaikai yra tikrai priėmę krikš 
to sakramentų. Mums rupi tie
sa, o ne žeminimas nezaležnin- 
kų, dėlto pripažįstame, kad 
nezaležninkų krikštas yra tik
ras sakramentas.

Pirmasis sakramentas, kaip 
matome mažai tereikalaują są
lygų, užtat antrasis, būtent 
Tikėjimo Pastiprinimas tik ta 
da prie regimojo ženklo turi 
neregimą pasekmę dūšiai, jei 
tą sakramentą suteikia visku- 
pas. Ta pati sąlyga yra ir prie 
Kunigistes sakramento. Jei ne 
vyskupas duoda Tikėjimo Pas 
tiprinimą, jei ne tikras vysku
pas šventina ką nors kunigu, 
tai tėra tiktai regimasis ženk
las, neregimos įtekmės į du
sią nėra kitaip sakant, nėra 
sakramento.

Terp lietuvių nezaležninkų 
tik vienas Mickevičius bandoi
vadytis “kaip ir vyskupas.” 
Bet jisai nedėjo tiek pastangų 
kaip lenkų nezaležninkas Koz
lovskį’s, arba kaip mari
javitai kad nors iš atskalū
nų ir eretikų gautų vysku
piškų šventinimų. Mickevi
čius negalėjo to padaryti dėl 
dviejų ar trijų priežasčių. Vie
na, Europos atskalūnai neš
ventina dykąi, o Mickevyčius 
nėra turtingas. Antra, Euro
pos atskalūnai yra vis-gi mok
slus išėję žmonės, o Mįckevy- 
čius tapo atstatytas iš semina
rijos už ką mokslui netiko. 
Su tokiu asmenim anie Euro
pos atskalūnai nenori užsidė
ti. Lenkų Kozlowskio Ameri
koje jau nebėra, nes miręs. 
Jei ir butų, tai norėtų Miclęevi 
čių ir jo mulkinamosius lietu
vius pasilaikyti po savo val
džia Tokiu budu lietuviai ne- 
zaležninkai kad ir nenoromis, 
turi apseiti lą: dviejų sakra
mentų: Tikėjimo Pastiprini
mo ir Kunigystės.

Be Tikėjimo Pastiprinimo 
žmonės dar šiaip taip apsei- 
na, be kunigystės apseiti nega
lima, hės kunigystė yra sąly
ga trijų kitų sakramentų, Sv. 
Komunijos, Atgailos (Išpažin
ties) ir Paskutinio Patepimo.

Tuomi žvilgsniu mus neza- 
ležninkai stovi žymiai blogiau 
už lenkų nezaležninkus. Didu
ma lenkų nezaležninkų dvasiš
kuos buvo tikri katalikų ku
nigai, nusikaltę savo Bažny
čiai ir atsimetę nuo jos. Dvie- 
ja buvo šventvagiškai priėmę 
vyskupiškus šventinimus iš
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švent
vagiškai, vis-gi tikrai galėjo 
įšventinti kitus kunigus.

Tiktai Buffališkė lenkų ne- 
zuležninkijos dalis turėjo abe
jotinus šventinimus, nes Ste
ponas' Kaininskis ir jo paval
diniai šventinimus turėjo gavę 
iš Villate. Apie tą asmenį mes 
rupįnomėsi patirti žinių, bet 
nieko nepatyrėme. Visi žino, 
•kad jis vadinasi arkivyskupu, 
bet nekas nežino, kas kada ir 
kur jį įšventino vyskupu.

Lietuviai turėjo tikrą bedie
vį su kunigiškais šventinimais. 
Tai buvo Dembskis. Jis neza- 
ležninkams “vyskupavo” šve
ntinant mulkinyčią Detroite, 
nei kokių vyskupiškų šventi- 
mimų neturėdamas, už ką ta
po ekskomunikuotas. Kitas 
nusikaltėlis kunigas lietuvis 
trumpą laiką nezaležninkavo 
rytuose. Šitas Dievui padedant 
liovėsi girtavęs bei nezalež- 
ninkavęs ir sugrįžo tėvynėn. 
Dar buvo nezaležninkas Delio- 
nis, kuris buvo gavęs kunigiš
kus šventinimus iš tikrojo vys 
kupo a. a. Ortynski’o. Jau pora 
metų, kaip apie Delionį nieko 
negirdėti. Torbut liovėsi ne- 
zaležninkavęs.

Urbonas, Kanski’s ir dija- 
konas Mikalauskas sakosi ga
vę kunigiškus šventimus iš 
minėtojo Villate. Mes tuo pasi
sakymu itikime be prirodymų. 
Tokiu budu tie tris asmenys 
priklauso prie vienos rūšies 
su buffališkiais lenkų nezalež- 
ninkais, kurie terp pačių ne
zaležninkų yra dar menkesni 
už kitus

Tokiu budu geriausi lietu
viškieji nezaležninkai yra ly
gus niekiausiams lenkiškiems; 
o geriausi lenkiškieji yra gavę 
savo “gerumą” iš klaidatikių 
ir atskalūnų.

Urbonas, Strazdelis Micke
vičius ir Jankauskas nesirūpi
no šventinimų įgijimu. Šitų 
laikomosios “mišios”, klaba
mosios “išpažintys,” duoda
mieji “ paskutiniai patepi 
mai” teturi tik matomą žen
klą, o nematomosios sakra
mento pasekmės visai neturi. 
Tat nėra sakramentai visai. 
Ar jų komuniją priimi, ar su
valgai nuo zakrastijono gavęs 
plotkeiės gabalėlį tai vis vien.

Neuležninkai esaatiejie 
kunigais.

Iš minėtų dalykų matyti, 
kad ne visi nezaležninkai vie
noki. Vieni turi kunigiškų 
šventinimų, kiti tik sakosi tu
rį, bet netari, treti yra abejo
tini.

Turintieji tikrus šventini
mus gali išpildyti visa kas rei
kia Komunijos sakramentui 
ir Paskutiniam Patepimui. 
Tokiu budu šituodu sakramen
tu pas pirmosios rūšies nesa- 
ležninkus nėra tušti išvirši
niai ženklai, bet prie jų yra 
ir neregimas sakramentinis 
veiksmas į dūšią.

Tik klausimas ar tas veiks
mas yra geras? Kad katalikas 
žmogus išdrįsta eiti Komuni
jos su mirtina nuodėme be 
išpažinties, tai jis priima tik
rą Sakramentą, bet jo dūšiai 
iš to netik nėra naudos, o dar 
didelė pražūtis: jis pasidaro 
šventvagystę. Šventvagystę 
gali padaryti ne tik šiaip žmo

gus, bet ir kunigas. Jei gu ku
nigus, padaręs mirtiną nuodė
mę neišpažinęs jos ir neupgai- 
lėjęs, dalina žmonėms šv. bak- 
ramentą, tai tas kunigas už 
tą dalinimą Šv. Sakramento 
turi šventvagystės nuodėmę. 
Imdami V. Jėzaus kūną iš ku
nigo rankų, žmonės dideliai 
naudojasi, o kunigus didelį tu
ri nuostolį. Teip pat nuostolis 
dūšiai ir šveuvagystė yra ku
nigui už dalinimų kokio nors 
kito sakramento, turint dūšio
je nuodėmę. Kiek kūdikių pa
krikštija, kiek žmonių išpažin 
čių išklauso kunigas, turėda
mas mirtiną nuodėmę, tiek 
šventvagiščių įsikrauja į savo 
dūšią.

1 Kiekvienas tikras kunigas, 
imdamas šventinimus Mišiose 
tuo po Komunijai, sudeda sa
vo rankas į vyskupo rankas. 
Tada vyskupas klausia: “Ar 
žadi man ir mano įpėdiniams 
pagarbą ir paklusnybę?” Ku
nigas atsako: “Žadu.” Tada 
vyskupas jį pabučiuoja. Tap
damas nezaležninkų kunigas
šitą iškilmingą prižadų sulau- į,klaupia prieš ją atiduodamas 
žo. Už tat yra baisi mirtinoj? jai pagarbą kaip Dievui, ir 
nuodėmė. Ji tik tada tegali!dar ją pakyli, kad ir kiti pa
būti atleista, kada nusikaltę- Į gerbtų. Plotkeiės garbinimas 
lis kunigas grįžta į paklusny-Įlietoje Dievo yra stabmeldys- 
bę savo vyskupui. Todėl kiek-jtė. Tą baisią nuodėmę padaro 
vienas nezaležninkas, jei jis y-' pats mulkintojas ir visi, kurie
ra tikras kunigas, yra sunkio
je nuodėmėje ir kasdien krau
nasi šventvagystes į savo dū
šią tiek kartų, kiek sykių da
lina sakramentus. Šventvagys
čių kalnus prisikrovęs į savo 
sąžinę, jis turi tapti bedieviu.

Kiekvienas susiprantantis 
katalikas tą žino, jog nuodėmė 
yra nevien vogti, bet ir kopė
čias laikyti, kuriomis vagis 
įlipa į svetimus namus. Nuo-
dėmė yra netik žmogų pap-, šventvagy stę, nes darė sakra- 
jauti, bet ir peilį žmogžudžiui “ent» bttdomaB nuodėmėje, 
paskolinti, žinant, kad jis juo- Jo nuodianė yra pats nezalež- 

ninkavimas, nės jisai laužo 
aiškų V. Jėzaus įsakymą, lie
piantį klausyti Bažnyčios: 
“kas neklausys bažnyčios,, tas 
tegul bus kaip stabmeldys ir 
muitininkas,” tarė V. Jėzus ■ 
(Mat. 18, 18). V. Jėzus pasa
kė apaštalams: “Kas jus klau
so, Manės klauso, kas jumis 
(niekina, tas nielfifta Manim, 
o kas Manim niekina, tas nie
kina tuom kuris Mane siuntė 
Tėvu” (Liuk. 16,10,). Apašta
lams mirus jų vietoje likosi 
vyskupai. Ir tai ne bent koki 
atskalūnai ar nusikaltėliai, o 
tikri katalikų vyskupai, esan
tieji vienybėje su Šv. Petro y- 
pėdiniu; Šv. Petrui ir jo ypė- 
diniams V. Jėzaus pasakė 
’Tu uola, o ant tos uolos aš 
pastatysiu Savo Bažnyčių” 
(Mat. 16,).

Tai gi kas niekina vysku
pais, esančiais Vienybėje su 
Šventuoju tėvu, tas niekina 
V. Jėzum ir Jo Tėvu Danguje 
Niekinimas Dievu yra balsi

mi gerklę perplaus. Tai-gi 
nuodėmę turi nevien kunigas- 
-nezaležninkas šventvagiškai 
dalindamas sakramentus, bet 
ir tie žmonės, kurie duoda jam 
progą daryti šventvagystes. 
Šventvagystę pasidalina su ne
zaležninkų, kurie jo prašo at
laikyti mišias, kurie eina prie 
jo išpažinties, kurie ima iš jo 
Komuniją arba paskutinį pa
tepimą.

Didelė ir labai naudinga y- 
ra neregimoji Sakramentų jie- 
ga, gerai juos priimant. Dide
lė ji būva ir švetvagiškai pri
imant, tik tada ji negelbi dū
šios, o žudo jąją. Didelė yra 
garvežio jiega, kad greitai ve
ža pilną keleivių traukinį. Di
delė ji tebėra ir tada, kad už
bėga ant nesuskubusių, ar ne
norėjusių, pasitraukti iš kelio 
žmonių. Tik kokis skirtumas 
pasekmių!

Tai gi ten kur nezaležninkai 
yra geriausios rūšies, kur jų 
dvasiškiai turi tikrus kuni
giškus šventinimus, ne Dievui 
garbė ir dūšioms nauda daro
si, o šventvagysčių. kalnai 
kraujasi ir dūšios žūva kno- 
baisiausiai, šventvagystes da
ro nezaležninkų kunigai da
lindami sakramentas. Švent
vagystes daro žmonės priimda
mi juos, šventvagystes daro įr 
susirenkantiejie į jų pamaldas, 
nes duoda progą šventvagys
tėms.

z Nezaležninkai, kurie tik 
vadinasi kunigai.

Kaikurie nezaležninkų dva
siškiai neturi kunigiškų šven-
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tinimų, bet žino koki yra 
matomieji sakramentų ženklai 
ir daro juos. Penkių sakrumen 
tų ženklai, jei juos daro žmo
gus be kunigystes yra tušti, 
būtent Pastiprinimo, Šv. Sak
ramento, Atgailos, Paskutinio 
Patepimo ir Kunigystės. Tai- 
-gi šiaip žmogui, neturinčiam 
kunigiško ar vyskupiško šven
tinimo, padarius tuos ženklus, 
prie jų neprisideda neikokios 
jiegos nei geros, nei blogos. 
Tokius neva sakramentus gali
ma prilyginti malūnui, kurio 
sparnai sukasi, bet girnos sto
vi tuščios. Prie tų ženklų nė
ra tos baisios dūšių sutreiš 
kiančios šventvagiškų sakra
mentų jiegos.

Bet iš to neišeina, kad mul
kintojų “Sakramentai” butų 
dori. Štai žmogus,neturintis 
kunigiško šventinimo, laiko 
mišias. Jis, turėdamas plotke- 
lę rankoje, taria V. Jėzaus žo
džius, bet plotkelė lieka plot
kelė- kaip buvusi. Ji netampa 
V. Jėzaus Kunu ir Krauju. Te- 
čiaus mulkintojas pats pri-

jo mišių klauso. Ta pati stab- 
meldistes nuodėmė atsikarto
ja dalinant neva komuniją. Ir 
tada stabmeldistę daro dali
nantis, priimantieji ir tie, ku
rie priklaupę mušasi į krutinę.

Nevien kunigui, bet ir šiaip 
žmogui, yra šventvagystė da
linti sakramentą turint nuodė
mę dūšioje. Todėl nezaležnin
kas, krikštijamas kūdikį, pak- 
krikštija jį ištiesų, bet turi

(Žiur. 3 pusi.)

Jutą pinigai tari būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos banko je

SECURITY BANK
OF CniCAOO

Miltvaukee avoooe
kanp. Carpcntor St.

3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Paneriai lala Ir H«i batonais 
Vakarai* Iki H valandai

Skolinamo plnifrna ant Namu

Persiunčiame pinigus i 
Europą ir galima gauti

LaivPBrnrtm 
■HKxgKs:««K-:B:-as:-aisx:'3iasMenMs«
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Sereda, birž. 27 d. 1917 m.

Račkaus maršrutas.

šieji matyt gerai suprato tos 
įstaigos svarbų, nes net 24 Še
rai tapo parduoti. Kaikurie 
pilnai užsimokėjo, o kiti pa
ketino atsiteisti artimiausioje 
ateityje. 1

Mylintis tėvynę.

MONTREAL, CANADA.

c

tt d

Lojolos universiteto studen
tas p. Aleksandra Račkus pa
baigęs mokslo metus išsiren
gė į Amerikos lietuvių naujo
kynus sakyti prakalbas. Jis 
kalbės šitose vietose

Vietos lietuvių kunigas 
Vyšniauskas gavęs praneši
mų iš Šveicarijos nuo Lietu 
tuvių Pildomojo Komiteto
apie popiežiaus paskirtų lie- 

Liepos 1, 2 vai. po pietų j tuviams dienų dėjo visas 
Fitcliburg, Mass, liepos 1, 7:30 pastangas, kad kuoplačiau-
vak., Worcester, Mass. \ liep. 
8, 2. po pietų Hudson, Mass. 
liep. 8, 7:30 vak. So. Boston,

šiai išgarsintų musų tėvy
nės vardų ir kad kuodau- 
giausiai surinktų aukų.

Mass. liep. 10, 7:30 vai. Mon-jTuo tikslu jis išsiuntinėjo 
tello, Mass., liepos 11,' tam tinkamus atsikrcipimus 
7:30 valandų vakare, Mid- j kardinolui, Apaštališkam 
dleborro, Mass. liep 12. 7:30 delegatui., apaštališkiems
vak. Bridgwater, Mass. liep.
15. 2:30 po pietų Nasliua, N.
H. liep. 15. 7:30 vak. Lawren- 
ce, Mass.

Kad verta pasiklausyti p.
Račkaus prakalbų, tai negali 
būti nei mažiausios abejonės.
Tikime, kad be jokių paragi
nimų musų jauno veikėjo pra
kalbose visuomet bus daugybė 
žmonių.

---------------------------

atvaizdinti kareivio rolę. Mot- 
tynos ir dukters roles vaizdin 
gai atloše p lės O. Palioniu- 
tė ir P. Adomavičiūtė. Tar
pais buvo deklemacijos, iš ku
rių ypač publikų sužavėjo sa
vo jausmingumu ir gerai iš
lavinta dikcija p-lė A. Ado
mavičiūtė, už kų buvo pasvei
kina klausytojų gausiu ir il
gu delnų plojimu. Kiti artis
tai teipgi stengėsi matyt neat
likti nuo viršminėtųjų ir sa
vo užduotis atliko gana suma
niai.

Pabaigoje choras p. E. Šlape
lio vedamas, dailiai sudaina
vo keletu liet. tautiškų dai 
nelių. Viskas užbaigta himnu 
“Lietuvų Tėvynė Musų.” Pub 
likos buvo ptisirinkusi pilnu 
telė svetainė, taip kad dauge-

NEZALBŽN1NKŲ SAKRA
MENTAI.
—

(Pradžia 2-rne pusi.)

nuodėmė. Tų nuodėmę turi vi
si nezaležninkai. Su ja dary
dami sakramentus, kuriuos ga
li, kaip krikštų, jie padaro 
šventvagystę.

Sename Įstatyme Dievas bu
vo paskyręs Aaronų, kad butų 
kunigu. Trims žmonėms Korei, 
Datanui ir Abironui tat nepa
tiko. Jie sakėsi galį įsitaisyti 
smilkyklas neblogesnes už A- 
rono, jie sakėsi galį kunigau
ti neblogiau už jį. Jie suėjo 
ties Šventų j a Užtvara savo 
auksinėmis smilkyklomis neši
ni. Možis (Maižiešius) jiems 
ir visiems pasakė kad už tų 
skverbimųsi kunigauti jie susi

liui net sėdynių pritruko. Bet-lauks didelės bausmės, jis lie-

ke, kasretai atsitinka liet. va- 
vikariatams, apaštališkai karuosei jr medžiagišku žvil- 
prefekturai, 36-šiems ar-'
kivyskupams ir vysku
pams, 77 redakcijoms, 97 
augštiems valdininkams,

DETROIT, MICH.

16 birželio vietinės Šv. Jur
gio parapijos svetainėje įvy
ko tikrai gražus vakaras. Žmo
nių vakare buvo gan daug — 
pelno liks nemažai.

19 birželio čia kažin dėl ko

prustain nezaležninkams. 6-a 
Mišios, kurias laiko nezalež- 
ninkai negavusieji šventinimų, 
yra stabmeldystė ir laikan
tiems ir klausantiems. Teip 
pat stabmeldystę yra ir komu
nija tų nezaležninkų.

Apie moterystę parašysime 
skyrium. Kol kas primename, 
jog tiktai vieni kūdikiai netu
rintieji proto, krikštijami ne
zaležninkų, neturi šventvagys
tės ir gauna naudų iš sakra
mento. Visi kiti nezaležninkųI
sakramentai arba yra švent- 
vagistės, arba tušti zženklai be 
dvasinės jiegos. Nei tuščių žen 
klų darymas arba ėmimas sak
ramento pavidalu nėra be nuo
dėmės.

Religija tam yra, kad gelbė
tų dūšių, o kas naudojasi ne- 
zaležninkais, tas žudo savo du

■ ■ ■ a linai ■«>

Spausdiname Plakatus, ,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

« n i i ,n
Pavedus mums

™ savo bUc kuk| 
to" spaudos d a r b ii 
_ ucsigailėsit

visi ramiai ir rimtai užsilai- pė žmonėms pasitraukti tolyn (šių Kurie žmonės gerai išma

DRAUGAS PUB. CO. :
1800 W. 46th St., Chicage, Illinois Z

gsniu vakaras nemenkai pa
vyko. Garbe musų jaunimui, 
daugihu tokių vakarų.

Visi bažnytinio choro nariai,
kaip tai parlementu atsto-, kurįe surengė šį vakara, pri- 
vams, teisėjams gubernato- Į <^uiį prįe 34 vyčių kuopos.

Nors ši kuopa dar yra suvis 
jaunutė, bet labai daug veikia

riams, majorams ir tt. Iš 
viso darbštus musų tėvynai 
uis ‘ popiežiaus paskirtos 
Lietuviu Dienos reikale iš-

ir net pralenkė daugelį kitų 
senesnių kuopų. Užtat nėr ko

siuntinėjo virš pusantro ■ gtebėties, jeigu randa pilnų už
tuksiančio laiškų. A. B-^itikėjimą ir užuojautų tarp 

•usipratusios vietinės lietuvių
Gary, Ind.

Dažnai beskaitant laikraš
čiuose pranešimus apie veiki
mų katalikiškosios jaunuome

kolionijos. Tas geriausiai pa
aiškėjo renkant aukas suma
nytam steigti Vyčių kuopos 
knynginėliui. Pradžiai auka
vo sekantieji asmenis: kun. 
Pr. Rusis 5.00, p. Sun. Brazaunes kitose kolonijose, neišken

kios priežasties pasikorė be-!^įu šįo-to nepranešęs ir apie1 skis 5.00p. Stanislavas Kybor- 
tuvys Pranciškus Marcilionis, musų Gary, Ind. jaunuome-! tos 2.50 p. Benediktas Stankus 
paeinantis iš Vilniaus gub.,įnę. Cia 8eniau retaį tekdavo 2.00,po ldol: A. Sobockienė, 
Trakų pavieto. Velionis gero- patemyti kokį nors geresnį!E. Šlapelis, M. Kuduliutė, O.
kai gerdavo. Dideliame nubu
dime liko jo moterys su 8 me
tų amžiaus dukrele.

S. S.

nuo tų šventvagių. Atėjo lai
kas pradėti šventas apeigas. 
Korės, Datano ir Abirono smil 
kyklose žėrėjo ugnis. Tik štai 
prasiskėitė žemė po jų kojomis 
ir jie sugarmėjo į bedugnę. 
(4Moz. 16, 1 - 34).
Vienų kartų regimu stebuklu 
Dievas parodė žmonėms, kad 
įštiesų baisus daigtas yra sta
tytis kunigu neturint kunigys
tės. Kasdien Dievas stebuklų 
nedarys. Jis tik suves skait
lius su žmonėmis, kada jų dū
šios stos prieš Jį į teismų.

Trumpai sųimant visa kas 
čia pasakyta, išeina I-a kad 
nezaležninkų krikštas yra tik 
ras sakramentas, 2-a kad su 
dviem sakramentais, būtent 
Komunija ir Paskatiniu Pate- 
pbnu yra ne vienaip. Tuose 
nezaležninkuose, kurių dva
siškiai yra gavę tikrus kuni
giškus šventinimus, Komuni
ja ir Paskutinis Patepimas y-

no kokius ir kaip V. Jėzus 
įstate Sakramentus, tie negali 
būti nezaležninkais. Didžiau
sia nezaležninkijos stiprybė 
yra tame, kad žmonės nemoka 
tos tikėjimo dalies, kur išdės- 
tomą sakr amentų prigimtis ir 
sąlygos. Tai-gį kunigai, norin
tieji įveikti nezaležninkų atfe- 
įkalų urnai su ja apsidirba, jei^ 
tik išmokina savo apigardos 
(Žmonės suprasti sakramentus.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

Akiniai prašalina nesniagųmą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti. 
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesa | reikalinga vietą. 
Norėdamos tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. Nurlcaitį. 
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois Colcgijoj.

K. NURKAITIS, OPTH DR.

1617 N. Robey Street
Prie MUwaukee iv North Avė., Tcl Uumbold 4311

HOMESTEAD, PA. 
Sąjungiečių veikimas.

10 birželio, sekmadienyj, A. 
L. R. K. M. S. 34 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimų.

Bet kitų dalykų nutarta iš
rinkti dvi delegati į moterų 
seimų, kuris įvyks Pittsburge, 
Pa. 9-10 liepos. Važiuoti suti
ko kuopos pirmininkė p-le 
O. Pikučiute.

Pabaigoje susirinkimo tapo 
nutarta artymiausioje ateity 
je sulošti veikalų ‘‘Kūmutės.’

Žvaigždelė.

HOMESTEAD, PA.

Šio mėnesio pradžioje čia 
buvo įvykę naudingos prakal
bos. Kalbėtojai buvo: kun. Jo
nas Žilinskas ir p. Al. Račkus. 
Jis paaiškino susirinkusiems 
kas tai yra socialistai, kokia 
jų istorija, kokie tikslai ir tt. 
P-nos Račkus kalba aiškiai, 
suprantamai, balsiai ir todėl

apsireiškimų jaunuomenes gy
venime ir apskritai visuo’me- 
niniame veikime. Priežastis 
buvo tame: nors nestingo dau
geliui noro pasišventusiai dar- 
buoties tarpe Gary lietuvių 
jaunomenės, bet labai truko 
sumanių vadovų, kurie būt 
galėję tų norų ir energijų pa
kreipti ant tikro kelio. Dabar, 
ačių Dievui, jau tas seniai 
prašalinta ir pasidėkuojant 
jaunam, energingam ir pil
nam pasišventimo musų kle
bonui kun. Rusiui ir tfbliam jo 
padėjėjui vargonininkui p. 
Šlapeliui Gary, Ind. katalikiš
kos jaunuomenės gyvenimas 
pasidarė kitoniškesnis, nau
dingesnis.

Nedėldienyj, 17-to birželio 
šių metų vietinis šv. Kazimie
ro parapijos choras surengė 
vakarų. Vakaras surengti, tai 

( papraščiausis dalykas, bet pas( 
mus šis vakajas turi savo
svarbų, nes tai pirma vieša 
pramoga, kurių Gary jaunimas 
surengė pats, be kitų pagel- 
bos. Tai buvo pirmas šioje pa
dangėje lietuvių vakaras, tia
roje to žodžio prasmėje ir 17 
birželio diena ilgai bus atmin

jo kalba kaip kitiems, tai home‘ tina. Pirmiausiai buvo suloš-
tiečiams labai patiko. Nors 
kalbėtojas kvietė socialistus 
duoti jam užklausimų, bet nei 
vieno tokio drųsolio neatsira
do. •, * X

Paskui ant scenos pasirodė 
gerb. kun. Jonas Žilinskas, 
žinomas lietuvių visomenės 
veikėjus. Kis kalbėtojas nema
žiau inspudiągai pasakuojo a- 
pie Lietuvos praeitį, jos var
gus ir ateities reikalus. Taip 
pat kun. Žilinskis priminė ir 
apie Lietuvos Žemės Bankų, 
kuris rūpinsis ekonomiška mu
sų tėvynės gerove. Susirinku-

ta veikalėlis “Karės metu” 
Tai neilgas, veikalėlis bet 
kiek vykasiai jame autoriaus 
išreikšta gylių jausmų, kaip 
parodyta skausmas lietuvių 
šyrdyse karės audrai prisiar
tinus. Lošimas pavyko gerai. 
Ypač žavėjo publikų savo tik
ru artizmu p. A. Požėra, kuris 
teip mokėjo nuduoti lietuvį so
dietį, kad x net sunku buvo 
netikėti, jog tai ne Lietu
vos “dėdė.” Puikiai nudavė 
ir šaltyšiaus rolę p. A. Ruzgu. 
Pusėtinai gerai kaip pirmam 
svkini p. Rtalnioniui pavyko

Vedeckienė Misiūnas, K. Po
žera’ J. Čaplikas, Ž. Gedvi- ra tikri sakramentai? tuose-gi,
liūtė. Smulkių aukų buvo 
$3.15. Išviso — $25.65.

Vytis, p. Stan. Stalnionis

kur dvasiškiai nėra gavę 
šventinimų, nėra nei sa
kramento. Kur abejotini

paūkavo musų vyčių kuopai šventinimai, ten abejotini ir
naujus vargonėlius (melod.) 
35 dol. vertės. Už tokių gausių 
aukų musų vyčių 84 kuopa, 
taria aukotojams kuoširdin- 
gi ausiai Ačių. Tie vargonai 
musų kuopai ir choristams la
bai sugadus.

Ig. Bereisis

EASTON, PA.

17 birželio, parapijinėje 
svetainėje, vietos lietuviai 
laikė “extra” parapijos su
sirinkimą. Buvo svarstyta 
bėgantieji parapijos reika
lai. Be kitko nutarta suren
gti 30 birželio (subatoje) 
kur nors už miesto didelį 
pikniką (gegužinę). Kaip 
tarta, taip ir daroma. Gegu
žinėj vieta surasta, ir tai 
viena puikiausių: randasi 
sale Pbillipsburgo, netoli 
Grecn tilto ant plačios, me
džiais apsodintos lankos. 
Taigi į tą, taip gražią gam
tos vietelę kviečiame atsi
lankyti visus, kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkių, lietu
vius. Pradžia 1 vai. po pietų. 

Kviečia Komitetas.
Pasarga: Važiuojant rei

kia paimti vieną iš šių karų 
—“Alpha” arba “South 
Main” ir važiuoti per Phil- 
lipsburgą; pravažiavus apa
čia Green tilto, tuoj išlipti, 
ir paeiti kiek į kairę.

sakramentai: 3-ia Atgaila ar
ba išpažintis abejuose neza
ležninkuose neturi dvasi
nės pasekmės, nes vie
nuose stoka bažnytinio įga
liojimo, kituose ir to įgalioji
mo trūksta ir dar kunigystes.
4- a Lenkų nezaležninkai, pri
klausiusieji prie A. Kozlows- 
kio turėdavo ir Tikėji
mo Pastiprinimo ir Ku
nigystės sakramentus, o 
lietuviai nezaležninkai nei vie
no nei kito negali padaryti.
5- a Tie sakramentai, kuriuos 
nezaležninkai gali padaryti, 
pavyždžiui, krikštas, yra šven 
tvagystė ir dvasiškiems ir pa-

P-iei A. J&kavieiutei.
Tamstos pranešimą tegavo- 
me tik subatoje, kuomet tos 
dienos numeris jau buvo iš
spausdintas. Prašome pasi 
stengti ankščiau siuntinėti 
skubius pranešimus.

P-ui Cicero Sargui. Tai, 
verčiau nutylėti — menka 
nauda iš nuolatinių ginčų.

Busime Tamstai dėkingi, 
jeigu apie ką nors kitą pa
rašysite.

P-ui E. R&kit&i. Tuo rei
kalu mes patariame Tams
tai kreipties prie lietuvio ar 
kitekto gerb. p. M. Žaldoko 
(3261 So. Halsted St., Chi- 
,eago, I1L).

P. i Vargšui. Jau sena 
ganėtinai paaiškėjo, kad 
kun. Ežerskis buvo nekaltas 
lodei neapsimoka daugiau 
apie šį dalyką rašyti.

Lauksime kitokių žinių iš 
Rockfordo lietuvių veikimo.

F-tti J. Misevičiui (Det
roite). Nors Tamsta ir esi 
“Draugo” skaitytojas, bet 
pajieškojimo mes negalime 
patalpinti dovanais Tą pa
darome vien tik tremti
niams bei pabėgėliams.

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

“ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsiš vieši ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelių
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja melams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

>.l

itŠVIESA 99

"DRAUGį"

SKAITYKIT! W BLBYIBKITK'■ 1
Lietuvių Darbininkų Sąjungos

Laikradtį

“DARBININKĄ”
chm uTamMNKaią. kctv>n*a«* m auaaTaaaa

'h
Jame rasite žinių ii viso pasaukto.
“DABIN IKRAS” visuomet turi viso to. kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

t \Kaina:
Tris Kartus savaitėje 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono aptotinkeje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

•f

; woo 
$160 

: $4 00 
'* f. $4.25 
' ? to- r

“DARBININKAS”
242 W. &roa4way, So- Boston, Mass.

g
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s

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
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REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
tikinčios yra imamos Biaugo knygyno

1137. Nauju Budaa Umoktl Mažyti. Sena* ar jaunas, vyru ar 
motaria viaai Bemokanti rąžyti, norėdami ižmokti, nu
sipirkę žią knygelę gali ižmokti tik per 24 diena*. Pai
mant ižmokti tik po vieną raidę i dieną, per 24 dienai 
BMkinimosi, jan ir moki rąžyti. Ar gi sunka f Argi Tam
st* negalėtum Umokti raiyti f tinome, tik norėk ir
pradėk mokintis, ftį knygelė prekiuoja tik ......................... 10e.

1133. Nanjas Blementorlua. Vaikams arba pradžiamoksliams 
skaitymo ir raiyme vadovėlis. Vaikai ano pat kudikya- 
tėa dieną reikia pratiat pfte raito. Prie ke kūdikį ano 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs boa palinkę*.
Hementoriana kaina ........................................................................ ..

Istorija Beno ir Naujo Įstatym0. tveatoje Iete-10to.
rijoje siikiai apraiyte apie mnaą iventą tikėjimą. Jeu-

10t.

aam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra iventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viaką su
prasti. Kaina tiktai ...................................................................... 1.00

1022. Tkuama Brauta isterija Beuo Ir Naujo (statymo apdaryta BSs.
723. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuAo Iventa 

priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gl lietuvis jei jis 
sieko Bežino apie Lietuvos praeiti, jas didvyres, ir jos 
viatpetavimą. Jei dar neturi Lietuvos Isterijas, tai tue- 
jaas patariama nusipirk. Okoje knygelėje trumpai, bet 
aižkiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprėžyta. Pre
kiauja neapdaryta ................................................................... ...28e,
Apdaryta ................... ..........................................

1108. Trumpa Lietuvių Kalbos Oraaiatika. Daugumas Ii et u v lą 
ttsk tiek moka rąžyti, bet mažai kurio moka taisykliž- 
kai rąžyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuvižkal paražyti. Nusipirk žią gramatiką, ji Tamstą 
Ožmekias taisykUOkal rąžyti. Prekž ...........................

MM. tostom^s OaspažUaė. žieja knygelėje pamokina virėjas 
ataekanžial pagaminti valgius, žeimiainkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga žeimininkė. Nuo valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas. 
Virėjos, kurios line kaip sutaisyti valgĮ padaro skaniu 
valgiu lž tą pažią dąlyką, o nežinanti žeimiainkė suga
dina valgi. viens virėjos žią knygutą. Mo-

# tes|3 ar mergaitės tari mokėti valgį pataisyti, jei jos aerl
kad vyrai ju mylėtą. Prekinoja tik ...................................... 33«.

120. Karts Baisenybės Lietuvoje. _ Tik ką lžėjus it spaudos 
knygelė. Labai įdomu aprsdymu apie dabartlaėe karės 
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariama visitau lietuviams 
p«rskait\ti žią knygai,. Kata* ................................................... 3Se.

virt pažymėtu kaygelu paraėyklts knygų vardą to 
.Pinigu galima

DRAUOAI PUBL1SHING CO.
1600 W. 40 >tM Cblcago, III.



“DRAUGAS” Sereda, birž. 27 d. 1917 m.

Trečiadienis: 27 birž. Šv. 
Vladislovo karaliaus. Sam
sono. |

Ketvirtadienis: 28 birž, 
Šv. Leono II popiežiaus. Jis 
valdė Bažnyčią 682 ir 683 
metais. Jis patvirtino šeš
tojo visuotinio susirinkimo 
įstatus, pasmerkusius mo- 
noteiitų klaidą. — Vilija be 
pasninko prieš Šv. Petro ir 
Povilo dieną.

NUOTĖKIAI DIEVO
APVEIZDOS PARAP.

Birželio 17 d. Altorinė mo 
terų draugija surengė šei
mynišką vakarėlį parapiji
nėje svetainėje. Žmonių 
susirinko pusėtinas būrelis. 
Jaunimo buvo daugiau ne
gu senų. Ypač daug buvo 
vyčių net ir iš kitų vietų.
Iš pradžių jaunimas pažai
dę porą tautiškų žaidimų, o 
paskui buvo vakarienė.

Laike vakarienės A. Frei- 
tikaitė, A. Petkiutė ir Ber
notaitė išpildė trumpą pro- 
gramėlį: pirmoji dvejais 
atvejais padeklemavo eiles, 
o dvi pastarosios sudainavo 
trejetą dainelių, o paskui 
Petkiutė viena paskambino 
ant piano.

Vakarienei užsibaigus 
jaunimas velei pradėjo tau
tiškus žaidimus žaisti ir žai
dė iki vėlyvos nakties. Už
sibaigus žaidimams, visi su 
linksmais veidais pradėjo siskirs 
kas sau skirstyties namolei.

kinius. Pakol susirinko 
mokiniai, profesorius jau 
persiskiria su 'šiuo pasauliu. 
Šiuomi ir baigiasi perstaty
mas.

Vakare žmonių buvo su
sirinkę gana daug. Kaip 
laike programo, taip po per 
statymo žmonės jaunas 
mergeles sveikino karštu 
delnų plojimu. Na, ir iš-

/ CHICAGOS VYČIŲ 
APSKRIČIO KUOPOMS.

NEMIEGOKITE LANGE.lį: jų pačių choras padaina
vo “Čiu-eiu, liu-liu,” A. Be 
reckaitė, pasakė eiles —
“Kaip gražu,” Ona Vilkiu
ke ir A. Bereekaitė sudaina
vo duetą — “Serenada,” J.
Urbiutė pagriežė ant smil
ko — ::Adoration,” O. Vil- 
kiutė sudainavo — “Veids 
Veidan,” A. Evaldaitė pa
skambino ant piano “Polo-
naise,” tas pat choras su-j tikrųjų, jos yra to vertos; 
dainavo iš antro atvejo dvi (nes nemanau, kad ir profe

sionalai artistai daug ge
riau atliktų už jas. Dau
giau mums tokių lietuvai
čių, kaip Šv. Kazimiero auk 
lėtinės, daugiau mums sese
rų vienuolių! O neužilgo 
pamatysime kur kas geriau 
išvistytą musų dailę, kaip 
muzikoje, taip dainose ir 
perstatymuose. Lai būna 
garbė ir didelis dėkingumas 
Šv. Kazimiero seserims vie-

daineles — “Uinoj” ir 
“Forget me not,” A. Eval
daitė ir B. Nausiedaitė ke
turiomis rankomis artistiš
kai paskambino ant piano 
“Awakening of the Lion,’ 
paskui dar B. Nausiedaitė 
paskambino ant piano “Spa- 
nish Danee” ir po to jau 
sekė viršminėto vaizdelio 
perstatymas.

Šio vaizdelio lošimas nors
neilgai traukėsi, bet pada-nu^l"ms .IV auklėtinėms 
rė nemažą įspūdį į žiūrėto-surengimą tokio vakaro
jus. Nevienas nubraukė 
nuo veido ir ašarėlę. La
bai butų gerai, kad čia, Chi 
cagoj ir artimesnėse vieto
se butų pakartotas “Smil
čių Laikrodis.” Manau, 
kad seserįs vienuolės ir taip 
pat mergaitės neatsisakytų, 
jeigu tik butų kviečiamos. 
Toks perstatymas daug di
desnį įspūdį ant žmonių pa-

Tvarką minėto vakarėlio 
vedė gerb. kun. klebonas M. 
Krušas.

Birž. 21 d. vietiniai vy
čiai laikė mėnesinį susirin
kimą, laike kurio buvo ma
nyta turėti diskusijos. Bet 
pradėjus gvildenti kuopos 
bėgančius reikalus, taip 
greitai laikas prabėgo, kad 
nei nepajusta kaip prisiar 
tino 10 vai.

Specialis Chicagos Vyčių 
Apskričio susirinkamas ku
ris bus šiandie, 27 birželio, 
8-toj vai. vakare, Šv. Jur
gio parapijos svetainėje.

Susirinkimas yra kviečia
mas, kad galutinai sutvar
kius 4-tos liepos išvažiavi
mo reikalus. Todėl kiek
viena kuopa: privalo atsiųsti 
bent du savo atstovus, o 
taipgi žaidimų komisijos na 
rį ir pirmininką su raštinin
ku. t •

Kuopų valdybos privalo 
paskirti delegatus į žaidimų 
komisijos narius, nelau
kiant susirinkimo. Didžiai 
pageidaujama, kad be jokių 
atsikalbinėjimų • kuoskaitlin 
giausiai atvyktumet į 
svarbų susirinkimą.

P. Baltutis, 
Chicagos Liet. Vyčių 

Apskričio pirm.

VOS NENULYNCIAVO 
ŠOFERIO.

Užvakar, vienas vyras be 
sėdėdamas viešbučio lange 
ant antro augšto prie 754 
E. 39th St. užmigo ir nu
krito žemyn, užsimušdamas 
ant vietos.

Pavojinga lange miegoti.

Apskelbimai
REIKALINGA.

Reikalingas tuojaus vargonininkas 
mokantis tikrai gerai vesti didelį, įs
avintų bažnytinį chorų. AZga mė

nesiui $60.00. J eigos geros. Zakri- 
stijonautl nė vaikų nuolatos kate- 
chizuoti nereikia. Kreiptis Šiuo ad
resu:

KUN. PR. AUGUSTAITIS,
614 W. Mahan. a v., Mahanoy City Pa.

Vyčių Draugas — katras mokyi" 
vakarais jaunuomenę, o šventėse flv. 
niSių chorų. Galėtų gauti atsakan
tį darbų mieste, o prie to nuo vy- 
člų Ir choro extra {eigos. AtsiSau-

-1 kitę katras iš dudorių ant sekančio 
adreso:

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir lnelgos. Reikia za- 
crlstŲonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsrsvorth, Pa.

£

Pirmadicnyj, 7 vai. vaka
re, šoferio Roberto J. Fitz- 
geraldo valdomas prekybi
nis automobilius mirtinai
tėvo akyse suvažinėjo 4 me 

nuju Lsi ' tu vaikiuką lenką Tabijų
daro, negu iškalbingas kai-,’ ' . ĮBroniezewskį (1119 N. Pau-!delelsme.a,ahd5taltaat-linagt )j j’

akimirksnyje susirinko arti 
___ ~ 500 didžiai įniršusių žmo-

tą mokslą ir dabar esąs aug.......

bėtojas. 
Vaizdelio turinys yral"na"So ?•

toks: žmogus baigęs augš-l® d-
=io iv dnhnv oono ano-. Ar socialistas praktikuo-

damas socializmo mokslą 
Ii būti kataliku?” Visi 4-

štos mokyklos mokytojas, 
pats yra netikėlis ir to pa-, 
ties kitus mokina. Geras ^OR kuopos nariai yra kvie

• 'f-__ * _
Dievas siunčia savo aniolą 
prie jo, kad jam praneštų, 
jog neužilgo jis mirs, per-

čiami ateiti.
..Praščiokelis.

NORTH SIDE.

Šiandieną, 7:30 vai., 
Šv. Mykolo parap. svetainė
je bus Liet. Vyčių 5-tos kp. 
labai svarbus susirinkimas.

su šiuo pasauliu.
Kada aniolas pasirodė jam 

Šiame vakarėlyje atsilan- j berengiant rytojui lekciją, 
kė ir pats gerb. kun. kle- jis persigando, pašoko nuo 
bonas M. Krušas, asisten- (kėdės ir klausia aniolo: 
tai: kun. J. Paškauskas irKas tu esi?,” nes jis ne-
kun. J. Kloris ir taip pat tikėjo nei į Dievą, nei į a- Geistina, kad jame dalyvau 
gerb. kun. A. Ežerskis iš niolų buvimą. Aniolas jam | tų visi vyčiai ir vytos. Kvie- 
Cieero, III.

Birželio 18 d. parapijinės siuntinys ir pranešu tau, 
mokyklos vaikučių; buvo iš-J kad kaip šitos smiltįs išbi- 
važiavę į Jackson Parką pa- rėš, pats mirsi.” Ištaręs' 
žaisti ir pakvėpuoti tyru o- tuos žodžius aniolas paima 
ru. Su jais buvo išvažia-^nt stalo stovintį smilčių 
vusios seseris vienuolės-mo- laikrodį ir apverčia jį. Ta- 
kytojos, kun. klebonas M.'da jis puola ant kelių prieš 
Krušas, jo abudu kunigu aniolą ir maldauja jo, kad 
asistentu ir vargonininkas, j jis prailgintų jo gyvenimą 
Išvažiavimą suruošė klebo- ir kad melstų Dievo už jo 
nas. Jis nusamdė kelioli- padarytas klaidas. Aniolas 
ką automobilių vaikučiams‘ apie gyvenimo prailginimą 
nuvežti ir parvežti. Apart nieko nesako, tik pažymi, 
to, išvažiavus klebonas dar kad jeigu jis ras visęj apie-j Visų Chicagos vyčių bend 
jiems parūpino gardaus už- linkėję nors vieną tikinčią'ra gegužinė invyks 4 lie-

mų, kurie ėmė grūmoti šo
feriui. Šis matydamas, kad 
jam gręsia pavojus tapti 
nulynčiuotų, vargais-nega- 
lais prasiskverbė iš minios 
ir nubėgo prie artymiausio 
telefono šaukti policiją gel- 
'bėti jį iš pyktos minios teis
mo. Neilgai trukus atva
žiavo policistų būrys ir šo
feris pasijuto saugesniu.

Nuo 1 sausio šių metų 
Chicagoje suvažinėta auto
mobiliais 158 žmonės,

atsakė: “Aš esu Dievo pa-Jčiami ateiti ir tie kurie žada qį VIETA PINIGAMS.
prisidėti prie Liet. Vyčių. Į _______

Nebetoli 4 liepos, kurioje 
Liet. Vyčių Chicagos apskri 
tvs rengia milžinišką gegu
žinę. Kiekvienam bus ma
lonu ir net svarbu imti joje 
dalyvumą. Taigi, reikės 
pasitarti ir apie šį dalyką.

Pirm.

16T0S VYČIŲ KUOPOS 
NARIŲ DOMAI.

Reikalauju gerų atsakantį vargo
nininkų mokant) vesti chorų Ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

Reikalinga 12 mergaičių prie “iaun 
drys” darbo. Patyrimas nereikalin
gas. Mokestis nuo $7.00 ir augš- 
čiau.

Atsišaukite:
11043 Wentworth avė.

Pajieškojimai.
Pajieškau. Juozapa ir Agnieškos 

Klevinckiu pirmiau gyveno Chicago 
Iii, o dabar girdiejau gyveno IVestvi- 
11c III.

Meldžiu atsišaukti sekančiu adresiu. 
Pleciada Ambrozaitė

1441 So. 49th Ct. Cicero, III.

Phone Yarda 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRU, MOTERŲ 

TR VATKU L-TGA9
3315 S. Halsted st., 

OHIOAGO. ILL.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- 
kiuoja tik 1 doleris.

“ŽVIRBLIS,“
242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass. |

Išėjo iš Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTOMS” 

Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ................................................ $3.00
Popleros viršeliais ....................................................................$2.50

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas ................................................................... $1.00

Popieros viršeliais .... i................................................................. $0.75

Galima jus gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chicago, 111.
J ir pas Kun. A. Stnniukynų, 2634 West. 67th St., Chicago, III. ’

TIKYBA ir DORA”
Lallcraitls leidžiamas Kunigi} Mirl]oni} Chicago Jt, 

eina du kartu ) mėnesi

X Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
• kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
• užklausimus iš tikėjimo ir doros srities, 
j KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c.
5 Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už B 
2 pavienius numerius po 2c.
• Adresas:

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, III.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos • 
ženklelį. J

5

AKYS EGZIMINUPJAMAS

Neapsakomai nudžiugo 
Chicagos rusas Vasylius Ka 
nynski (516 W. 31st PI.) 
Kuomet sužinojo ,jog jau 
nebėra caro jo tėvynėje. Di
džiai pasiilgęs gimtojo kraš 
to jis nutarė tuojaus važiuo 
ti Rusijon. Kol visus ra
kandus išparduos, jis pada
vė pačiai palaikyti pas sa
ve 600 dol. Ši indėjo tuos, 
pinigus savon pančekon ir' 
užkasė į anglius. Kanyns-, 
ki gi pardavinėdamas kitus

Anurlkos Llituiiy Mokykit
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typewrltlng, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos 
abelnoe Istorijos, geografijos, politl- 
kinės ekonomijos, pilietystė* dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo S ryto 
Iki S po pietų; vak. nuo 7:S0 iki 9:10 
3106 So. Halsted St.. Chicago III

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Cliirurgas 

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

Tel. Canal 3877. Kas turite silpnas akis ir trum
pų žinrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Vi savo <larl>ų 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

Tel Drevei T642

Dr. C. Z. Vezelis
UKTUVM DKNTIITAI ; 

▼alandoa: nno 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomia pagal sutarimų. 

4718 Mo. AaUaU Av* 
art 47-toe gatvės

kandžio.
Vaikučiai po seserų vie

nuolių priežiūra žaidė viso
kius žaidimus, dainas ir bo- 
vijosi kaip tik kuris išma
nė. Į parką jie išvažiavo 10 
vai. iš ryto, o sugrįžo na
mo 8:30 vai. vakare. Diena 
pasitaikė graži: nei šilta, 
nei šalta. Saulelė linksmai 
švietė, o vėjelis maloniai 
dvelkė. Be abejonės, vai
kučiai šio išvažiavimo ilgai 
neužmirš, nes jis jiems su
teikė daug gero, kaip jų 
sielai, taip ir kunui.

Birželio 20 d., Šv. Kazi
miero vienuolyno auklėti
nės toj pačioj svetainėj, 
kur Altorinė draugija buvo 
parengus savo šeimynišką 
vakarėli, statė švėnoje vaiz 
delj “Smilčių Laikrodis.” 
Pirm negu pradėjo lošimą 
jos išpildė šitokį programė-

vpatą, tai Dievas nebaus jo 
pragaru. Aniolui prasiša
linus jis tuojaus sušaukė 
savo mokinius ir klausia, 
gal kas iš jų tiki į Dievą, 
bet šie vienu balsu atsakė, 
kad ne, nes jis juos pertik
rino, kad Dievo nėra. Ant 
galo mokslinčius pasišaukė 
pačią ir dvi mažyti dukterį, 
kurios ir gi tokį pat atsaky
mą davė. Nustojęs vilties 
surasti nors vieną tikintį 
jis kreipės prie Rauluko- 
kvailiuko, kuris pas jį ir jo 
mokymus ateidavo išmaldos 
prašyti. Tas pirma karia 
užklaustas nepasisako; bet 
paskui supratęs, kad ponas 
profesorius tikrai yra atsi
mainęs, prisipažjsta ir r»q- 
sisnko, kad tiki į Dievą. 
Jam prisipažinus profeso
rius paprašo jo suskambinti 
varpelį, kad sukviesti mo-

pos Mount Foreste. Kaip* daiktus pardavė ir anglius 
kitos kuopos, taip ir 16 kp. tūlam Bernardui J. Coniski. 
pasiryžusi yra kuoskaitlin- Sunku išsivaizdinti pačios 
giausiai dalyvauti šioje mu- nusigandimą, kuomet ji su
sų katalikiškos jaunuome- žinojo, kad angliai su pini- 
nės gegužinėje. Kaip pa
prastai užkandžių pagamini 
•mui bus renkami mokesčiai 
nuo visų narių. Taigi, vi
si nariai norintieji dalyvau
ti gegužinėje malonėkite at
eiti šiame trečiadienyj į Šv.
Jurgio parapijinę svetainę 
8.30 vai. vak., kame reikės 
užsimokėti gegnžiniavimo 
duoklė. Jeigu kurie dėl 
kokios nors priežasties ne- 
'galės atvykti minėtnn susi- 
rinkimau, tie ne vėliau 2 
liepos gali užsimokėti komi
teto nariams: M. Bujaus- 
kaitei arba P. J. Gedgaudui 
(3202 So. Halsted gatvė).

Bujauskaitė,
Gedgaudas.

gaiš parduoti. Dabar Co
niski tapo suareštuotas, bet 
jis tvirtina, kad jokių pini
gų angliuose nerado.

DOVANA LABDARIŲ 
SĄJUNGAI.

Dr. POVIUS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

3203 S. Halsted St., Chicago i 
Tel. Drover 7179

Vyrišky Dripiny Barinis
gt Nauj^ neatimti daryti *nt $■ 

užsakymo siutai Ir overkotal, 
'vertės nuo $99 Iki $50 .dabar 
parsiduoda po $19 Ir 29 dol.

Nauji, daryti gatavlml nuo 
$19 Iki $35 siutai Ir overkotal 

$ nuo $7.99 Iki 19 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamužtų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vartės nuo $26 iki 
$86, dabar $6 ir augžčiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.60. Val
kų siutai nuo $1.00 Iki 97.60.

M Valizos Ir Kuperal.
Atdara kasdien*, nedėllomie 

Ir vakarai*

S. GORDOK,
£ 1415 8. Halsted sL, Chicago.

MA5TER 5Y5TET1--------------- ------
MOKYKIS KIRPIMO IR 
DEKIGNING VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ APRĖDAI.Ų.

Musų Bistema ir ypatifikas mo
kinimas padarys jus žinovu į trum 
pų laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus ėsate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų bl- 
le laiku — dienų ir vakarais ir 
gauti speciališkal pigių kainų.

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

HASTERj iY5TETI
118 N. l.a šalie gatvė

miiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮĮ

JOSEPH C. W0L0N | 
LIETUVIS ADVOKATAS

S Kamb. 824 National Life Bldg. 5 
29 So. EaSalle St.,

Vakarais 1566 Milwaukee Av* S 
Central 6390

Rasidence Humbold 97 
CHICAGO. IL.

Hiiiiiimimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii

J. F. Kn«nicka. pirm. 
prieš City Hali

Kamluirys 416-117

COFFEE
GARBI B ANT 08 KAVA. 4Q

Visur parduodama po 28c ir |q|| 
po 80c .....................................

Šv. Jurgio parapijoje e- 
santi Moterų ir Panų Pane
lės Švenčiausios Rožanca- 
vos Pašclpinė Draugija vie
tinei Lietuvių Labdarių Są
jungos kuopai paaukavo iš 
iždo $10.00 ir narės sudėjo 
$6.00.

V. Balanda.
, rašt.

Red. prierašas. Gražus 
tai pavyzdis if kitoms drau
gijoms. 1 *: 1

Phoae Casal 211*

DR. A. YUSKA 
LIKTU VIS GYDYTOJAS 

1749 U. Hllitil CHICA60, ILL.
CORNKK 10(11 STRKKT

SVIESTAS RYŽIAI
Garlanalaa amato- nmdanalod rn*laa.

Įllt zaatl 1

12c vartyt, fk 4 
par.ld.od.

COCOA

•nirsta, .n * n
t?:.““ 14c

___ MDB*-
im Mltmmkaa av. 
3064 Mlfvraokaa avi 
1064 MII wanaaa av. 
IBIO W Madine it.

ta «t.

1644 tVlCtilcaroav. 
1R*6 Btna laland av. 
2613 W. Morth av. 
1217 S. Halitad it. 
1HS2 8. Halitad it. 
1816 W. 12th »L

Teisingiausias Ir Geriausias9
LIETI VIS GRAROltlUS

; Charles Stepeniuekes
638 Onklnnd nve, Dctmlt, Mieli.

Itandavoju Automobilius viso
kiems reikalams k. L: Vcstu- 

o vėtns. Krikštynoms, šermenims 
• Ir t. Reikaluose atsišaukite per °

telefonų: Hemlock 3434. » e
o

:S

Telefonai MeKInley 5764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS
1467 1*. W«tsri liti. kaefst W. 29 |«hh

Ligoniu Priėmimo Valandas! 
ryto mota nno H iki 10 valandos po plote 

nno 2 iki 4 Ir vakare 7 Iki 8:80. 
Sven*omi« dienomin 11 ryto 1-10 

Ir nno t iki 8 po platų.

Paiku Šilinis 
S.I.SI.. 4QC

HM W. Bad M.

BOUTH RIDR 
8082 W«ntworth av 
1427 8. Halitad it. 
4720 S. Aahland av.

• OKTH RIDB 
40(1 W, OItI.Ioo lt. 
720 W. North 6v’ 
2640 I^ncoln av. I 
8244 Lincoln av, 
8418 N. Gark Bt.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dany, Lentų Remty Ir Steglnle Peni are

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HAL6TED ST., CHICAGO


