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

Geo. Washington.
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BRIAUJtSI PIRMYN 
GALICIJOJE

Kinijos Imperijalistai žudo sa
vo priešininkus

Ahėlal varosi pirmyn Belgijoje
RUSAI ATttUSA VOKIE 

ČIŲ KONTRATAKAS.

Hindenburgas sutraukia 
kariuomenę prieš 

rusud.

■ei

Londonas, liepos 6.—Nuo 
karės pradžios Anglija yra 
paėmusi nelaisvėn 117,776 
vokiečių, austrų, turkų ir 
bulgarų kareivius.

Petrogradas, liepos 6. — 
Rytuose nuos Brzezany, Ga
licijoj, austrai-vokiečiai už
vakar kelis kartus mėgino 
stoti kontratakon prieš ru
sus. Tečiau rusai juos at
mušė.

Pietuose nuo Naraguvka 
austrai-vokiečiai du kartu 
mėgino užpulti rusus. Bet 
ir čia rusai savo priešinin
kus atbloškė.

Oficialiai apie tai prane
šama:

Vakarinis frontas. — Ry
tuose nuo Ėrzezafty prieši 
cinkas atakavo mwų 
šakines sargybas. Bet mes 
savo artilerija privertėme jį 
pasitraukti.

Rytuose nuo Lipnica Dol- 
na po smarkiam artilerijos 
veikimui priešininkas du 
kartu atakavo musų pozici
jas. Tečiau abu kartu at
muštas su dideliais nuosto
liais.

Kovelio (Volynijoj) apy
linkėse smarkiai veikia ar
tilerija.

Ant Zlochovo (Galicijoj) 
besibriaujant musų skautų 
būriai palei Godov miestelį 
paėmė 11 vokiečių. Atmuš
ta priešininko kontrataka 
palei sodžių Miečiskov. Te
nai rusai panaudojo kulkos
vaidžius.

Praeitų sekmadienį ir pir
madienį užpuolimo pradžio
je mes paėmėm nelaisvėn 
300 austrų-vokiečių oficie
rių ir 18,000 kareivių. Be 
to mums teko 29 armotos ir 
33 kulkasvaidžiai.

Kaukazo frontas. — Po 
smarkaus mūšio mes paė
mėm miestelį Panjivin.

Petrograde gauta žinios, 
kad Hindenburgas sutrau
kia skaitlingų kariuomenę 
prieš rusus Galicijoje ir Vo- 
lynijoje.

Amsterdam, Olandija, lie
pos 6. — Įvyko didelės ba
daujančių žmonių riaušės. 
Mieste paskelbta karės sto
vis.
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ANGLAI EINA PIRMYN 
BELGIJOJE.

Ruošiasi uipuoliman šiau
riuose nuo Arras.

Londonas, liepos 6. —An
glai naktį prieš liepos 5 d. 
atakavo vokiečius pietvaka
riuose nuo Hollebeke, Bel
gijoje, netoli nuo Ypres 
perkaso. Paėmė apie 600 
jardų vokiečių apsiginimo 
linijos. Keliolika vokie
čių paimta nelaisvėn.

Champagne apskritvj se
ka artilerijos dvikova. Be 
to mūšiai seka Verduno 
fronte, aplink kalvų 304.

Anglai ruošiasi 'užpuoli- 
man prieš vokiečius šiau
riuose nuo Arras. Tokia ži
nia gauta iš Berlyno per Co-

tent, sakoma, kad anglų ar
mijų vadas, gen. Haig, Tuo
sius didelį užpuolimą šiaur
iniuose nuo Arras.

ATIDARYTA VOKIETI
JOS PARLAMENTO 

POSĖDŽIAI.

Amsterdam, liepos 6. — 
Vokietijos parlamentas pra
dėjo savo posėdžius. Lau
kiama, kad bus svarstoma 
taikos klausimas. Iš to ga
li kilti didelis trukšmas, nes 
Vokietijos gyventojai rei
kalauja taikos.

NĖRA BULVIŲ 
VOKIETIJOJE.

Amsterdam, liepos 6. —- 
Pernykštės bulvės Vokieti
joje kuone visai išsibaigė. 
Labai mažas išteklius yra 
Berlyne ir kituose dides
niuose miestuose.

Tuo tarpu kaip dėl dides
nės nelaimės, šįmetai bulvių 
užderėjimai Vokietijoj pra- 
matomi labai blogi. Antai 
rytinėj Prūsijoj visas pasli
dintas bulves sunaikino di
delės šalnos.

VOKIEČIAI GAMINS
DUONĄ IŠ MEDŽIO.

Berne, Šveicarija, liepos 6. 
— Kažkoks vokietis Dr. Tn- 
gowitz praneša, jogei jis su
sekęs gaminti “maistingą” 
duonų prie javų miltų pri
maišant žymų nuošimtį me
dinių miltų. Vokietijos vy
riausybė tuo “išradimu” 
labai interesuojasi. Sako, 
tokia medine duona penė
sianti karės nalaisvius.

Washington, liepos 6. — 
Ispanijos ambasadorius, 
Juan Riano, gavo ofieialį 
pranešimų nuo savo vyriau
sybės, kad Ispa
nijoje stovis esųs normalia. 
Nesama jokių sumišimų. 
Užsienių spauda neteisingai 
informuojanti pasaulį, kad 
buk Ispanijoje gyvuojanti 
betvarkė.

KINIJOS IMPERUALIS- 
TAI ŽUDO SAVO PRIE 

ŠININKUS.

Visoj šalyj prasidėjo nami
nė karė. Bachmetjev
------------ nauja Ru

Pekinas, liepos 6. —Im- prieina*! 
perijalistų paliepimu nuži neprigulmyl 
dyta 9 žymus kinų tautos Ukrainai i: 
vadovai. Tarpe nužudytų tautoms pi 
yra ir princas Pu-Lun. Žu- 
domi, kadangi jie aštriai DAVĖ VEJ 
priešinasi Maneliu dinasti- VAMOM 
jai ir, abelnai, monarchijos 
sugrąžinimui.

Visoj Kinijoj prasidėjo
nežinia Sberman 
Viena'mas apie

brolžudiška karė, 
net už kų ir kodėl, 
senovės biurokratų partija uia’e, III., baisiai 
užsigeidė išnaujo Kinijoje ^pasmerkė žmogžudžius. Įta- 
turėti savo imperatorių iš * rė net milicijų, kuri šaltai 
štai dėl to šiandie prasidė-1 žiūrėjusi į negeriu žudymų, 
jo baisus kraujo pralieji- .nors galėjo tų baisų žmog-
mas.

Pietinės provincijos eina 
prieš šiaurines’ provincijas. 
Pietinių provincijų kariuo
menės vadas pasiuntė mili- 
taristams ultimatumų, kad 
jie kuoveikiau išsikrausty
tų iš Pekino. Kitaip prie
varta jie iš ten bus išguiti.

Vaikas imperatorius lai
komas imperatorių rūmuo
se Pekine. Anų dienų anks
ti ryte, kuomet visi Pekino

^gyventojai dar sau ramiai
miegojo, imperatoriaus šali
ninkai paėmė tų vaikų, nu
vedė sosto salėn ir tenai jį 
pasodino ant jo pranokėjų 
sosto. Tuo budu jis neva 
jau oficialiai paskelbtas Ki
nijos imperatoriumi.

Respublikos preziden
tas Li su keliais savo šali
ninkais gavo prieglaudų Ja
ponijos

Washington,.:liepos 6.
Ohio valstijos senatorius1^0
Pomėrene inteikė senatui j ba Pasisakė esųs tikras lie- 
prirodymus, kad anglekasy-į^uv^8 trokštąs lietuvių 
klų savininkai daro suokai-J'kąlbos pramokti, nors gyve- 

jbį anglių visai neatpiginti, įn^mo apystovOs jam tatai 
pasiuntinystėje.'kftip buyo pasižadgję> bet iP neleidę, ir čia pat, raginda

Niekas neleidžiamas su juo 
pasimatyti. Visų svetimų 
šalių pasiuntinybės aštriai 
saugojamos.

JAPONŲ SPAUDA YRA 
NEUTRALE.

Tokyo, liepos 6. — Japo
nų spauda labai neutraliai 
svarsto dabartines suirutes 
Kinijoje. Neužtaria ir ne
peikia nei respublikos, nei 
atgaivinamos monarchijos.

Tik vienas biurokratinis
organas “Kokumin” tvirti
na, kad Kinijai monarchi
jos sugrąžinimas bus išga
ningas daiktas. Su monar
chijos atgaivinimu, esą te
nai pasibaigs nuolat siau 
čiusi anarchija.

NORMALIS STOVIS 
ISPANIJOJE.

rnrrmrm 
RUSIJOS VYRIAUSYBE 

STATOSI.

WASHINGTON, liepos 
6. — Rusijos' ambasadorius

rtina, kad 
vyriausybė 

Lenkijai

Rusijos 
savyvaldą. 

uuutuu
USININ- 
ŽIAMS.

WashingtoĄ
Illinois vals

liepos 6. — 
senatorius 

kalbėda- 
nigerių žudymų

East St. Lo

žudžių darbų sukoneveikti. 
Senatorius Sberman už tas 
baisias riaušea kaltina dau
giausia saliuųus. Minios 
palaidų žmonių nusilaku
sios nežino kąf daro.

Kadangi pati valstija tu
ri daug keblumų žmogžu
džius patraukti tieson, ta
tai tų turėtų atlikti federa- 
lė vyriausybė*

Gėda prie? pasaulį, 
sakė senatoriįas Sberman, 

Illinois valstijoje.

REIKALAUJA UŽGRO
BTI ANGLEKASYKLAS

tolesniai
ventojus.
kalauja,

plėšti šalies gy- 
Senatorius rei-

kad vyriausybė ivn? 
tuojaus paimtų savo ran- 
kosna visas anglekasyklas.

NARDANČIOS LAIVES 
TIES AZORŲ SALOMIS.

Washington, liepos 6. — 
Čia gauta žinia, kad vokie
čių nardančios laivės ima 
veikti aplink Azorų salas. 
Karės laivyno dapartamen- 
tas, kurs tas žinias gavo, 
neduoda apie tai platesnių 
informacijų.

NUSIŽUDĖ VOKIETIJOS 
AGENTAS.

New York, liepos 6.—Va
kar čia iš augštų namų per 
langų šokdamas nusižudė 
Vokietijos reikalų Kinijoje 
agentas Richard Adam 
Timmerscheidt.

Boston, Mass., liepos 6 — 
Vokiečių agentas-šnipas 
Werner Horne teismo nu
baustas 18-kai mėnesių ka
lėjimam Išgabentas į At
lanta. Jis 1915 m. mėgino 
sunaikinti Canadian Paci
fic! geležinkelio tiltų ant St. 
Croix upės.

LIETUVIŲ VEIKIMAS 
SUOMIJOJE.

H eis inkai. — šim. balan
džio 14 d. Helsinkų Lietu
vių Draugija buvo sušauku
si H—kų ir apylinkės lietu
vių mitingų. 6 vai. vakare,

Suomijai,'LietuviŲ DrauSij°s salė pri- 
* sirinko pilna įvairiausio už

siėmimo tautiečių: karei
vių, jurininkų, oficierių, 
darbininkų, inžinierių, trem 
tinių.. senųjų H—kų gyven
tojų lietuvių ir laikinai vi
sokių vėjų čia atpūstų vy
rų ir moterų, ir miestiečių 
iš artimųjų geležinkelio 
stočių, net iš Ruhimiakų •at
vyko nemažas būrelis.

Kvietusių mitingan var- 
1 du prabilo jurin. gydytojas 
H. Nagevičius ir patarė iš
rinkti mitingo prezidijumų. 
Vienu balsu pirmininku iš-, 
rinko tų patį Nagevičių, pa
dėjėjais — kareivį K. Šatų 
ir darbininkų Stuokų, o sek
retorium P. Pilkauskų. Pir
mininkas riškiai išdėstė 
dabartinio meto svarba Lie
tuvai ir mitingo tikslų.

Priminus jam laisvės ko
votojus, jų atminimų pager
bė susirinkusieji tylu atsi
stojimu. ■
. Kalbėjo ir kareiviai, ir 

įdarbinįnkai, ir iš visų tų 
kalbų jatltėi dabartinio me
to supratimų ir karštų tėvy
nės meilę. Nepaprastų įs
pūdį padarė jurin. kapito
no Daukanto, musų didžiojo 

__• istoriko Daukanto giminie- 
kalba, kur jis rusų kai-

mas šviestis sava kalba, 
steigiant skaityklų ir lietu- 

kalbos pamokas, paau
kojo šimtų rublių.

Kalboms pasibaigus, bu
vo padarytos šios rezoliuci
jos: reikalauti Lietuvai ne
priklausomybės, išreikšti 
Tautos Tarybai savo pasi
tikėjimų jos veikimu tėvy
nės labui, raginti lietuvių 
kareivius ir oficierius suda
ryti lietuvių legijonus, pa
sveikinti laikinųjų vyriau- 
syb4, darbininkų ir karei
vių atstovi; sąjungų ir mini- 
sterį Kerenskį, kaipo teisės 
gynėjų, ir pranešti jiems 
lietuvių tautos reikalavi- 

toliaus pasveikinti pa
tvarių laisvės kovotojų ir 
mus meilingai priglaudu
sių Suomių tautų, o paskui 
taip pat sveikinti ir geros 
kloties palinkėti visoms mu
sų kaimynėms tautoms: len
kų, latvių, įgaunių ir gudų.

Rezoliucijoms suredaguo
ti išrinkti pirm. Nagevičius, 
inžin. Rėklaitis, kun. A. Sa
baliauskas ir sekrt. Pilkau
skas. "

Iš kalbų paaiškėjo, kad 
būtinai reikia įsteigti Hel- 
sinkuose savo skaitykla ir 
nutarta, kad tuo darbu už
siimtų H-kų Lietuvių Drau-
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3 lietuviški socialistai nubaus
ti kalėjimu

3 LIETUVIŠKI SOCIALI
STAI PASMERKTI 

KALEJIMAN

» FREEPORT, ILL., liepos 
6. — Vietos federaliam teis
me teisėjas Landis nubaudė 
net 105 socialistus, katrie 
biri. 5 dieną pasipriešino 
karės registracijai ir neuž
siregistravo. Visi gavo po 
vienerius metus kalėjimo. 
Tik keli jų nubausta trum
pesniam terminui.

Tarpe nubaustųjų yra ir 
3 lietuviški socialistai. Tei
sėjas Landis pasakė, kad 
jis parūpinsiąs jiems kelio
nės lėšas, jei jie keliaus į Ru 
siją. Tuomet nors šita ša
lis atsikratytų nuo tų ne
nuoramų.
i Ponai socialistai pasakė, 
kad jie, išėję iš kalėjimo, 
gal ir keliaus atgal į Rusiją, 
bet šioj šalyj, girdi, jie ne- 
siregistruos ir nestos karei
viauti. Jie, mat, priešin
gi kareiviavimui.

Teisėjas tada tų lietuviš
kų ponų paklausi:
... -“Ką, jus darytnmėte, jei 
jums kas Smogtų žandan? 
Ar bėgtumėte?

Socialistai atsakė, kad jie 
leidžia kitoms tautoms ka
riauti.

TAIKINSIS, JEI NEPA
SISEKS UŽPUOLIMAS.

BERNE,, Šveicarija, lie
pos 3. — Vyriausioj Austri
jos karės stovykloj turėjo 
konferenciją vokiečių kai
zeris, Hindenburgas, Vokie
tijos kancleris ir daugelis

gija. Ir čia susirinkusieji 
ėmė mesti aukų skaityklai,
ir drauge įsirašinėti minė-' -----------
tojon Draugijon: buvo au-■ Tokyo, liepos 6. — Anot 
kų po 100 ir po 50 markių.' japonų diplomatų tvirtini- 
Viso labo sumesta 135 rub. mo, karė Europoje veikiai 
50 kap. ir 384 suomių mai- pasieks savo augščiausių 
kės 60 pen. Į Draugijų įsi- laipsnį. Todėl Japonijos 
rašė 42 žmonės. .ministerių pirmininkas Te-

Steigiamajame Draugijos rauchi nusprendė įkurti
susirinkime išrinktasis Dr- tautos tar>'b«’ kunal
jos pirmininku Tomas Man- bus Piesta rapmties japo- 
draviekis ėia pirmininkauti relkalals užsieniuose,
atsisakė, todėl reikėjo rink- £not JaP°,n''- trumpu laiku 
ti kitas: vienu balsu išrink-,E“r'W laukiama labai di- 
tas H-ky Liet. Dr-jos pir. deliy perversmiy. 
ininku gydytojas VI. Nage

BLOGAS FINANSŲ STO 
VIS ARGENTINOJE. 
Buenos Aires, liepos 5. — 

ninkas kun. Sabaliauskas. J?‘nansV stovis Argentinos 
Sujieškoti sknitvklai butui labai blogas. Vyriausybė 
išrinkta komisija iš trijų 8Uman« uždoti dideles mo- 
vietos lietuvių: Stuokos, an^ svetimų šalių ka-
MundVaviekio ir Kristapa- Pi^lų.
vičiaus.

vičius, jo padėjėju vietos 
lietuvis Stuoka, sekreto
rium P. Pilkauskas, o iždi-

(“L. B.”)

Atėnai, liepos 6. — Grai
kijos kariuomenės genera- 
lio štabo viršininku nuskir
tas gen. Haralambis.

Austrijos militarinių ir po- 
litikinių lyderių. Kalbėta
si apie taiką.

Hindenburgas pažymėjęs, 
kad jis pamėginsiąs stoti 
prieš rusus dar vienan dide- 
lin uipuoliman (ofenzyvan). 
Austrų lyderiai į tai tečiau 
atsinešę su nepasitikėjimu.

Galų gale nutarta, kad 
Hindenburgas gali stoti už- 
puoliman prieš rusus. . Ir 
jei užpuolimas nepasisektų, 
tuomet pasiūlyti talkinin
kams taiką.

NORVEGIJA STOS 
KAREN? .

WASHINGTON, liepos 6. 
— Čionai vieši žinomas nor- 
vėgas mokslininkaa-keliau- 
ninkas Hansen. Jis pasa
koja, kad Norvegija, regia, 
stos karėn prieš Vokietiją, 
kadangi pastaroji kuone vi
sai 'pragaišinusi Norvegijos 
prekybos laivyną. Nansen 
gina savo šalį, kad buk ji
nai butų maistą pristatinė- 
jusi Vokietijai.

LAUJA 1,000,000
VIŲ AMERIKONŲ

PARYŽIUS, liepos 6. — 
Talkininkai būtinai reika
lauja, kad Suv. Valstijos 
karės laukan pasiųstų mili
joną savo kareivių. .. Talki
ninkai tvirtina, kad jie jau 
esą gana kariavę .už pasaulį, 
už laisvę, už demokratiją. 
Ir jau baisiai nuvargę. To
dėl, sako, tegu dabar Ame
rika ištempia savo jėgas, 
parodo ką gali.

KARE SIEKIA AUG- 
ŠČIAUSIĄ LAIPSNĮ.

ORAS

Liepos 6, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj debesiuota; 
gali būt lietaus. ,
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linukams šiandie tikras išga
nymas stoti socializmo eilė- 
sna, nes, girdi, tik socialistai 
esą priešingi karei.

Toks pasielgimas karės 
metu yra tikrai nedoras.
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NORI PERDAUG IŠNAU
DOTI LAISVĘ.

čios vyriausybės, tuomet 
skundžiasi: Girdi, liesą jau 
laisvės šioj šalyj, jau įve
damas tikras kaizerizmas! 
Manoma, kad musų broliai 

lietuviai nesiduos, socialis
tams už nosių vedžioti ir 
mulkinti.

Laisvė šioj šalyj gyvuoja. 
Tik reikia mokėti jąją nau- 
doties. Nereikia jos varto
ti blogiems tikslams, kaip 
tat daro socialistai su arti
mais sau sėbrais anarchis
tais.

ATIDEDAMA SALIN IR
PATI REVOLIUCIJA.

Amerikos socialistai su 
anarchistais, kurie garsiai 
save vadina taikos šalinin
kais, mėgina perdaug jau iš
naudoti šios šalies laisvę. 
Tai daro nebe tikslo. Ši
tiems gaivalams, mat, dabar 
pasitaikė gera proga padi
dinti skaitlių šalininku. Di
džiuma žmonių šitai karei 
yra priešinga. Todėl soci
alistai su anarchistais pasi
skelbė taikos šalininkais ir 
sako žmonėms:

“Matote, tik mes vieni sto 
vime už taiką. Jei taip, tai 
mes esame geriausi darbi
ninkų bičiuoliai ir užtarė
jai. Visi darbininkai turi 
glausties po musų papar
čiu”.

Kad tai visa atsiektų, ši
tie klastingi “taikos šali
ninkai” vienur-kitur suren 
gia demonstracijas, ėjimus 
gatvėmis, susirinkimus, 
prakalbas, net suvažiavi
mus. Vienur jiems tai į- 
vvkinti pasiseka, kitur ne.

Antai mieste Bostone ši
tie “taikos šalininkai” ga- 

zvo perti. Jie buvo surengę 
parodavimą gatvėmis, šios 
šalies piliečiai patriotai pa
sipiktino tais socialistų ir a - 
narchistų darbais. Pilie
čiams pagelbon atėjo karei
viai ir jurininkai. Jie puo
lėsi ir išvaikė tas gaujas, 
sudraskė jų vėliavas ir pa
rašus už taiką.

/
Paskui piliečiai su karei

viais ir jurininkais sunai
kino socialistų biurą prie 
Park Sųuare, Sunaikinta 
daugelis jų prieškarinės li
teratūros. Be to keliolika
raudonųjų suimta.

Negalima pagirti minios 
ui socialistų užpuldinėjimą, 
bet negalima taip gi pagirti 
socialistų, kurie iš karės mė 
gina daryti paprastą prie
monę —. savo eilėms didin
ti ir vis daugiau žmonių 
kvailinti.

Tokiuo pačiu budu šio* 
šalies laisvę ima išnaudoti 
ir lietuviški socialistai. Ir 
jiems norisi savo eiles padi
dinti. Ir jie šiaude, prisi
dengę taikos šalininkų kau 
kc, šaukia, kad, girdi, darbi-

Seniau lietuviškų soeialis 
tų laikraščiai tik ir šukavo:
Aukų, daugiau aukų Rusi
jos revoliucijai, nes su caro 
nuvertimu revoliucija nega
lėjo pasibaigti! Reikia dar 
panaikinti buržujus ir 
paskui visoj šalyj įsteigti 
socialistišką “rojų”!

Kuomet musų visuomenė 
stebėjosi, kaip lietuviški 
socialistai daugiau ir už ru
sus rūpinasi Rusijos likimu, 
jie rinko sau ramiai aukas 
ir anų pagelba siuntė Rusi
jon ne tik lietuvius “revo
liucionierius”, bet net sua- 
narchistėjusius rusus, ku 
riems ten veikti atsidarė 
dirva.

Nežinia, kiek jie tų “re
voliucijai” aukų surinko, 
kaip nežinia, kaip jie tas 
aukag suvartojo. Tik žino
ma, kad dabar lietuviški so
cialistai per savo laikraščius 
jau neagituoja už tolimesnį 
aukų rinkimą Rusijos “re
voliucijai”.

Atsirado svarbi priežas
tis. Šita daug svarbesnė 
jiems už aukų riukimą. To
ji priežastis — tai jų laik
raščių skaitytojų skaitUaus išpažinties ir prie parapijos 
mažėjimas. • nepriklauso. Aš taipgi a-

Todėl dabar lietuviški so- pic keturis metus nebuvau 
cialistai atideda šalin ir au- išpažinties ir prie parapijos

Nezaležninkų mokesčiai.
Nezaležninkų konstitucija yra 28 mažų puslapių 

knygelė susidedanti iš dviejų dalių: dvylikos skyrių 
įstatų ir astuonių puslapių įmokesčiams užrašyti. Mums 
naudinga žinoti, ką nezaležninkai sako apie save, todėl 
čia ir apsvarstysime abidvi konstitucijos dali. Pradė
sime antrąją, nes ji trumpesnė.

Visi aštuoni antrosios dalies puslapukai grynai vie
noki. Pirmoje skiltyje atspausdinti visų dvylikos mė
nesių vardai vienas po kitu, paskui eina penkios skil
tys penkeriopiems mokesčiams: mėnesiniams, bažnyti
niams, už lonkas, nepaprastiems ir ant mokyklos. Pa
skutinė skiltis palikta parašui.

Šitame mokesčių surašė yra mums keistų dalykų. 
Juk mokestis už suolus, arba anot nezaležninkų, “už 
lonkas” yra bažnytinis mokestis. Tečiau šalę to yra 
kitas skyrius “bažnytiniams” mokesčiams. Vadinasi 
už tą patį dalyką bus dukart imami mokesčiai. Bet 
to negana: dar yra “mėnesiniai” mokesčiai su savo at
skira skiltimi. Katalikų parapijose yra vienas parapi
jinis mokestis už suolus, kurį galima užmokėti arba su
syk, arba dalimis, kad ir kas mėnesį/ Nezaležninkai 
užsivedė kitokią tvarką: užsimokėję už suolus, atkartoję 
tą kaipo bažnytinį mokestį, jie dar trečiu kartu už tą 
patį daigtą mokės kas mėnesį.

Negalima sakyti, kad tie mėnesiniai mokesčiai butų 
skiriami nepaprastoms, iš liuosos valios duodamom^, au
koms, nes joms yra tam tikra skiltis su parašu: “Ne
paprasti”, Mokyklų nezaležninkai dar neturi, bet mo
kestį “ant mokyklos” jau turi. Jam Ir skiltis yra sky
rium. ' > »

Tai-gi tie aštuoni vienodi beveik tušti puslapėliai 
yra labai iškalbus. Jie yra nezaležninkų konstitucijos 
dalis, todėl nei patys nezaležninkai negalės lengvai jų 
permainyti. Tie puslapukai nezaležninkų vedėjams duo
da teisių trissyk imti mokestį už tą patį daiktą.

Dar to negana: visos nezaležninkų “parapijos Naujų 
metų dienoje renka kasmet specialę kolektą bažnyčioje 
seminarijai palaikyti. Surinktos aukos turi būti pa
siųstos seminarijos reikalų komisijai*. (VI, 3). Ką toji 
komisija padarys su jai prisiųstais pinigais nėra pasa
kyta. Jos uždavinys yra rūpintis reikalingu semina
rijos fondu ir kas ketvirti metai apskelbti raportą ne
zaležninkų organe, bet visai nėra pasakyta, kas pri
žiūrės, kad paskelbtieji raportai sutiktų su prisiųstais 
komisijai dokumentais, kad seminarijos fondo kasoje 
butų tiek pinigų, kiek prisiųsta ir neišmokėta seminari-

tik dvi priedermi: a) pagelbėti viršininkui (kuris drį
sta vadintis vyskupu) duodant gerus nurodymus ir pa
tarimus; 6) prirengti medžiagą busimam sinodui. Pa
sargoje prie IV 2 pasakyta, kad taryba teis dvasiškius, 
neprisiimančius savo viršininko ištarmės. Bet niekur 
nepasakyta, kad taryba turėtų teisę kontroliuoti semi
narijos fondą.

Ta neprigulmingoji nuo tarybos komisija yra visai 
prigulminga nuo asmens, pasivadinusio vyskupu, nes jis 
ją paskiria. Tokiu budu nezaležninkų šventvagiškas vy
skupas gali labai lengvai pasiekti “seminarijos fondą”. 
Matyt nenorėta, kad seminarijos fondas butų po prie
žiūra tarybos, kurioje yra šeši penkiems metams išren
kami, susirinkimo paskirtieji delegatai.

Negana to, konstitucijoje (IV, 9) yra minėtas “dio- 
cezijos fondas”, bet visai nepasakyta, kas jį prižiūrės, 
sergės, globos ir tvarkys. Apie parapijų turtą aiškiai 
pasakyta, kad “Valdyba ir kontrolė ant bažnytinio tur
to priguli parapijos išrinktiems komitetams” (11,2), bet 
apie diocezinio turto valdymą ir kontrolę visai nutylėta.

t
Tečiaus šaltiniai iš kurių gali susidėti diocezinis ne 

zaležninkų fondas neužmiršti, nes IX, 8 aiškiai pasaky 
ta, kad parapijos komitetas “varde parapijos išmoka 
vyskupui diocezinius mokesčius, aukas seminarijos rei
kalams, kaipo ir visus kitus mokesčius synodo nutartus 
ir reikalingus palaikymui Lietuvių Tautiškai-Katalikiš- 
kos Bažnyčios”. Taip nezaležninkai vadina save.

Konstitucijoje nepasakyta, kiek pinigų parapija tu
rės duoti į diocežinį fondą. Matyt nezaležninkijos vir
šininkas nustatys Jų didumą. Bet konstitucija paduoda 
daug vardų tiems mokesčiams: dioceziniai, aukos se
minarijos reikalams, visi kiti mokesčiai synodo nutar
ti ir dar kiti “reikalingi palaikymui L. T. K. B.” Po tuo 
paskutiniu vardu gali viskas tilpti. Kada nezaležnin
kų viršininkas pajus kokios nors parapijos kasoje kokį 
skatiką, visada galės pasiremti šituomi paragrafu ir pa
reikalauti, kad tat butų perleista į diocežinį fondą “pa
laikymui Lietuvių Tautiškai-Katalikiškog Bažnyčios”. 
Kaip jis tuos pinigus sunaudos tam “palaikymui”, tai 
jo dalykas. Niekas neturi teisės reikalauti nei kontro
lės nei apyskaitos.

Mums, žinoma, negaila nezaležninkų pinigų. Mums 
visietk kaip jie juos suvartoja: ar saliune prageria, ar 
p. Mickevičiaus globai paveda. Tiktai mums rupi pa
žymėti, kad nezaležninkų konstitucija su nezaležninkų 
sudedamais pinigais keistai apseina, nes 1-a duoda tei
gę triskart suimti tuos pačius mokesčius ir 2-a sudaro du 
fondu ir juodu paveda vieno žmogaus nuožiūrai be jokios 
kontrolės.

Pats jų paikumas juos baudžia tokiu budu už atsime

SCHUI.ZE’S
BUTTERNUT

BREAD
SCHULZE’S
CAKE
SCHULZE’S

RYE BREAD
tfadeOnly By

SCHULZE BAKING CO.

Parduodama Pis visit 6 rosimi n k ui

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SECURITY BANK
OF CHICAGO

Mllwaukce avenue
Itajnp. Carpcnter Si.

3% ant Jūsų Pinigu
Atdara Faaedėliais Ir Subatoml* 

Vakarai* Iki t valandai

Skoliname pinigus ant Namq

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.
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Nezaležninkų seminarijos komisija neprivalo įšduo- timą nuo Katalikų Bažnyčios ir pristojimą prie tapa

ti apyskaitos nezaležninkų tarybai, nes toji taryba turi sios praeities asmenų.

APIE MOTERYSTE.

Klausimas. Aš esmi pa
dariusi sutartį su vaikinu 
ištekėti už jo, bet jisai jau 
virš dešimties metų nebuvo

kų rinkimą Rusijos revoliu
cijai. Mat, reikia kaip nors 
atlaikyti savo pozicijose. 
Tam tikslui jie pavartoją į- 
vairiausius budus ir priemo
nes.

Pradžioje socialistų laik
raščiai skundėsi, aimanavo. 
Bet pamatė, kad tokia tak
tika mažai naudinga.

Dabar jie išgalvojo pasek 
mingesnį būdą naujus skai
tytojus gaudyti. Jie dabar 
nuduoda didžiausiais taikos 
šalininkais (pacifistais) ir 
kviečia darbo žmones prie 
jų glausties. Matysime, ką 
socialistai naujo išgalvos, 
kuomet jiems nepasiseks ir 
su šita priemone meškerio- 
iti nesusipratusius lietuvius. 
Matysime, ką tie patįs ne- 
susipratusieji ir mulkinami 
socialistų laikraščių skaity
tojai pasakys, kuomet pa
matys tikroje šviesoje tuos 
pseudo-taikos šalininkus.

Lietuviškiems socialis
tams jų laikraščių likimas 
taigi ir yra kur-kas svar
besnis daiktas kaip pati Ru
sijos “revoliucija, »>

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAU64”

nei priimtas.
Bet tikras sakramento su

Čia nebuvo nei kokio išnie- į jį įleisti vyskupo pašven-
kinimo Dievui, bet krįkšty-

teikimas arba priėmimas, .ti tegalima tiktai vandeniu,
ne visuomet būva teisėtas ir 
padorus. Tuomet antgamti
nė jėga prie jo yra, bet 
prie jog gali būti prikergtas 
kokis nors Dievo išniekini
mas, kenkiantis arba sutei
kiančio arba priimančio du 
šiai. Tada sakramento priė
mimas ar suteikimas vadi
nasi tikras bet neteisėtas, 
lotyniškai sakosi valide, bet 
illicite. Kuomet sakramen
tas yra suteikiamas taip, 
kad prie regimojo ženklo y- 
ra neregimoji antgamtinė 
jėga, ir dar taip suteikia
mas ir priimamas, kad iš to 
yra dusiai palaima be Dievo 
įžeidimo, tuomet sakosi, 
kad sakramentas yra suteik
tas licite. Lietuviškai sa-

nepriklausau. Bažnyčion 
vaikščioju žinoma re
tai. Kokia gali būti 
užtatai Bažnyčios bausmė 
ir ar gali būti vestuvių pa
laiminimas bažnyčioje?

Atsakymas. Judviejų mo
terystės palaiminimas gali 
būti bažnyčioje. Bausmė 
už nėjimą bažnyčion ir ne
atlikimą išpažinties mažai 
trukdo moterystę ir greit a- 
titaisoma. Užtenka prisi
rašyti prie parapijos, atlik
ti išpažintį ir paduoti užsa- Eisime teisėtai, 
kus.

Paaiškinimas. Moterys
tėje, kaip ir kituose sakra
mentuose reikia atskirti du 
daiktu, kuriomdviem nėra 
lietuviško vardo. Vienas 
daiktas lotyniškai vadinasi 
valide, o'antrasis — licite.

Tikras ir teisėtas 
sakramentas.

Valide reiškia tokį sakra- 
monto priėmimą arba sutei
kimą, kad yra ne vien vir- 
Sujinis ženklas, bet ir ant
gamtinė jėga, pasiekianti du 
šią. Kada tėra tiktai vir- 
šujinis ženklas be tos jėgos, 
tada sakramentas yra duo
tas invalide. Kitaip sa
kant jis visai nėra suteiktas

Tokiu budu lotynišką va
lide mes vadysįme lietuvis 
ku žodžiu tikrai, lotynišką 
invalide — netikrai, vietoje 
lįcitė sakysime teisėtai, o 
vietoje illicite sakysime ne
teisėtai. Pavyzdžiai geriau 
paaiškins tuos dalykus. k.

Prie gimdančios moteriš
kės buvo tiktai priėmėja ir 
jos pagelbininkė. Kūdikis 
užgimė beveik mirštąs. Iš 
greitumo priėmėja pagriebė 
bonkutę su baltu skystimų, 
stovėjusią pas lovi» ant sta
lelio ir tuomi baltu skysta
mu pakrikštijo kūdikį. Pa
sirodė, kad tai butą ne van
dens, tiktai kvėpalų vadina
mų Kolionijos Vandenim.

o ne kuomi kitu. Tai gi mi
nėtasis krikštas vadinasi ir 
yra netikras, kitaip sakant 
jo nebuvo visai.

Imkime kitą pavyzdį iš to 
paties sakramento. Užgi
mė kūdikis, tėvai užsikvietč 
kuinus, tie nusivežė vaikelį 
į nezaležninkų mulkinyčią. 
Nezaležninkas apsivilko 
kamžą, užsidėjo stulą, pasė
mė tas pačias knygai iš ku
rių kunigai skaito maldas 
kūdikius krikštydami, ir vi
sas jas atskaitė ir vandenį 
pildamas kūdikiui ant gal
vutės ištarė Trijų Dievo pa
menu vardus; tepė aliejais, 
dėjo baltą rūbelį net įteikė 
ir degančią vaškinę žvakę. 
Tas sakramentas buvo tik
ras, nes visos Dievo pasta
tytosios sąlygos buvo išpil
dytos. Bet tas sakramen
tas buvo neteisėtas dėl dau
gelio priežasčių.

Pirma, jis buvo neteisė
tas dėlto, kad nezaležninkas 
nėra kunigas, o nekunigui 
valia krikštyti tiktai tada, 
kada kūdikis gali mirti be 
krikšto. Antra tas krikš
tas buvo neteisėtas dėlto, 
kad sveikus kūdikius gali
ma krikštyti tiktai tuomi 
vandenim, kurį tikras kuni
gas pašventina didžiojoj 
Sukatoje arba Subatoje 
prieš Sekmines. Tokio van
dens nezaležninkai neturi. 
Jie nei negali jo turėti, nes 
tą vandenį šventinant reikia

tintų Didžiame Ketverge a 
lieju. Tų aliejų nezalež- 
ninkai neturi ir negali turė
ti. Jie gali tepti tiktai pa
prastąja alyva su kuria 
žmonės silkiag valgo. Tre
čia, nezaležninkų krikštas 
yra neteisėtas ir dėlto, kad 
krikštijant reikia kūdikį pa 
tepti vyskupo šventytais a- 
bejais, kurių lietuviai neza
ležninkai neturi.

Tai-gi tokia krikštas yra 
tikras bet neteisėtas.

Tikra moterystė. 
Tečiaus Tamistai rupi ne 

krikštas, o moterystė, bet 
mes turėjome truputį atsi
traukti nuo Tamistos klau
simo, nes nesuprantanf tei
sėto ir neteisėto, tikro ir ne
tikro krikšto, labai sunku 
kartais negalima suprasti 
tikrą ir netikrą moterystę, 
teisėtas ir neteisėtas vestu
ves.

Tikra moterystė yra tada, 
kada vyro ir moteries su
tartis pasidaro sakramentu. 
Jei-gu ji nėra sakramentas, 
tai katalikams ji nėra nei 
moterystė, o paleistuvingas 
gyvenimas. Tai-gi katali
kų imtoji moterystė neka
talikiškoje bažnyčioje arba 
teiame, nėra katalikams mo
terystė, o paleiatuviavimas. 
Nora tūkstančiai liudininkų 
ir dokumentų butų prie to, 
norą žiedai, gėlės, rūbai ir 
šydai puoštų jaunuosius, te
čiaus jųdviejų sutartis te
būtų tiktai sutartis nuodė- 
miauti, o ne moterystė.

Kad moterystė galėtų tapti 
sakramentu, reikia, kad jau 
navedžiai butų abudu krikš
tyti. Tamsta ir Tamstos 
jaunikis, spėju, abudu esate 
krikštyti Tai-gi tuomi 
žvilgsniu kliūties jųdviejų 
moterystės tikrumui nebus.

Bet yra dar keturiolika 
kitų moterystės tikrumo 
kliūčių. Jos visos trumpai 
paminėtos “Drauge” (No. 
154, Subatoje, 30 birželio 
1917 m.) po vardu “Ardan
čios moterystę kliūtys.” 
Tamista matai, kad tarp tų 
kliūčių nėra pasakyta, kad 
nevaikščiojimas - išpažinties, 
keturis arba dešimtį metų, 
gali sutrukdyti moterystę. 
Kadan-gi judu esate abudu 
užaugę žmonės ir darota su
tartį niekeno neverčiami, 
vienas kitą pąžindami, ir 
nebūdami giminės, nei naš
liai, tai jų dviejų moterys
tei kliūtis tegalėtų būti tik
tai vieno ar kito padaryto
ji slapčioji nuodėmė. Vy
ras padaręs šlykščią nuodė
mę su moteriška, negali ves
ti jos seseries, motinos, nei 
dukteries. Taip-gi ir mo
teris, nusikaltusi su vyru, 
negali ištekėti už jo tėvo, 
brolio arba sunaus.

Tikiuosi, kad šitos kliū
ties tarp judviejų nėra. 
Jei ji butų, tai reikėtų gau
ti vyskupo dispensą, o tas 
užtruktų porą savaičių. Dis
pensą galima gauti per iš
pažintį, neišreiškiant savo 
vardo nei pavardės, bet ne 
pirmu išpažinties priėjimu 
ta dispensą garinama. Rei
kėtų per pirmą išpažintį pa
prašyti dispensos, o gauti 
ją butų galima per antrą 
ar trečią.

Nėsant moterystės kliū
čių, judviejų sužiedotuvės 
gali būti tikras moterystės 
sakramėntas, jei tiktai ra
site kleboną, kuris duos ju
dviem moterystės palaimi
nimą ir apgiims surašyti 
moterystės aktą. Neprigu
lėdami nei prie vienos kata
likiškos parapijos juodu ne- 
turita teisės reikalauti nei. 
nuo vieno klebono, kad ji> 
pribūtų prie jųdviejų įstoji
mo moterystėm

(Toliaus bus)

—
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Į S. merginų draugijėlė. Nese
nai čia tapo sutverta L. Vy
čių kuopa, prie kurios jau 
prisirašė didokas narių skai
čius. Yra Chicago Ilcights’e 
ir Tautos Fondo skyrius.

Apšvieta tarpo čionaitinių 
lietuvių neaugštai pakilusi, 
o už tai girtuokliavimas bu- 
jote bujoja. Čia randasi arti 
20 lietu v. karčemų. Kaip 
kada besrėbdami rudį ir ma
kaules apsidaužo.

Štai, subatoj, 23 birželio 
š: m. viena čionaitinių tau
tiškų draugijų, taip vadina
ma “dainininkų” buvo pa
rengusi girtų balių. Suėję 
svečiai begirtuokliaudami 
susipyko ir pradėjo kum- 
ščiuotis. Policistui įsimai 
sius ėmė ir jį “kaustyti.” 
Bet kiti “dėdės” pasiskubi 
no savo draugui į pagelbą. 
Sakoma, kad apie 8-9 nuve
žė už geležinių krotelių. Ži
noma to “dainininkams” 
dar neužteks. Reikia tikė- 
ties, kad kumščiavimasis 
bus nepigus. Vienok ir iš to

Vietinė Spaudos draugi- ’ atsitikimo jie dar nepasimo- 
jos kuopa laikė mėnesinį su- kino, nes, kaip girdėtis, po

Pėtnyčia, Liopoe 6 d., 1917

SPRINGFIELD, ILL.

24 d. birželio vietos Liet. 
•Vyčių 48-ta kuopa buvo su
rengusi savųjų gegužinę. Su 
sirinkęs gražus jaunimo bū
relis žaidė, šoko ir kitokiais 
budais linksminos. Labai 
tik gaila, kad šį sykį be
veik nedainuota jokių tau
tiškų dainelių. Gal dėl to 
tas atsitiko, kad nebuvo cho 
ro vedėjo p. A. Glemžos. 
Geistina, kad busimuose pa
silinksminimuose tas liūd
nas apsireiškimas neatsikar 
totų.

Ve veršelis.

bažnyčių. Mat sukatoje ge
rai “stipriai” išgeria, o kaip 
kada ir makaules apsidaužo. 
Nedėlioj gi, tokioms galva 
ūžia, nei nuo pagalvio nega
li jos pakelti. Kur gi čia tau 
beeisi, melsties.

Vienok tikimųsi, kad lai
kui bėgant pradės ir čionai- 
tiniai lietuviai susiprasti ir 
pamylės blaivybę ir abelnai 
gerų ir padorų gyvenimų.

B. P. A.

ROCKFORD, ILL.

ROSELAND, ILL.

sirinkimų 24 birželio. Susi
rinkimų atidarė klebonas 
kun. P. Lapelis.

Apsvarsčius bėgančius rei 
kalus tapo prieita prie de
legatų rinkimo į A. L. R. K. 
S. D. Seimų, kuris įvyko 27 
birželio, šv. Jurgio parapi
jos svetainėje (Chicagoje). 
Išrinkti buvo penki delega
tai: kun. P. Lapelis, A. Pel- 
džius, J. Čepulis, J. Čiutra, 
ir M. Misiūnas.

M. Misiūnas.

CICERO, ILL.

Šiame miestelyj yra daug 
Jiatuvifikų, naudingų drau
gijų, kurios nemažai dar
buojasi Lietuvos gerovei. 
Bet idant tas darbas butų 
dar pasekmingesnis norima 
visas draugijas pritraukti 
prie Tautos Fondo skyriaus, 
kurio vienaitinis tikslas: 
šelpti badaujančius lietu
vius ir iškariauti jiems ge
resnes gyvenimo sųlygas. 
Užtat Cicero Tautos Fondo 
59-tas skyrius šiomis dieno
mis žada išsiuntinėti į visas 
šio miestelio draugijas lai
škus, kviečiant prisidėti 
prie Tautos Fondo.

Reikia tikėties, kad susi
pratę draugijų nariai pri
tars šiam naudingam su
manymui ir nutars mokėti 
į T. F. nuolatines duokles 
ir siųsti į jo susirinkimus 
savo delegatų.
, S. A. Daunoras,

”• Rast.

CHICAGO HEIGHTS, ILL

Chicago Heights yra ne
maža lietuvių kolionija. Čia 
priskaitoma apie 160 suvirs 
lietuviškų šeimynų ir apie 
200 pavienių. Beveik visi jie 
yra uj>sigyvenę rytinėje 
miesto dalyje. Ten jie turi 
savo bažnyčių ir nuolatinį 
kunigų. Kaip visuose lietu
vių kolionijose, taip ir čia 
yra keletas pašelpinių drau
gijų. Bažnytinės vyrų drau
gijos yra dvi: Šv. Kazimiero 
ir Šv. Petro ir Povilo. Taip 
pat randasi čia viena-kita 
taip vadinama “tautiška” 
draugija. Moterįs taipgi tu
ri dvi Ražancavos draugi
jas. Viena šios rųšies drau
gija tarnauja merginoms, o 
kita — ištekėjusioms. Taip 
gi Nekalto Prasidėjimo P.

tų muštynių, dar ir namo ei
dami pešėsi.

Kų gero galima tikėties iš 
tokios socialistiškos draugi
jos? “Naujienos”, kurias jie 
nori pasiskirti sau už orga
ną, jų neapšvies.

Gaila, kad ir kaikurie ne
susipratę katalikai priklau
so prie tokios draugijos, ku
ri savo pasielgimais, žemina 
lietuvių vardų. O ypač ne- 
pridera katalikams sutikti 
priimti už organų tokį laik
raštį, kuris šmeižia katali
kus, užgaulioja jų tikėji
mų. Geriau butų katalikams 
visiškai pasišalinti iš tokių 
draugijų, kurios vietoj pla
tinti apšvietų tarpe savo na
rių, skleidžia nepadorumų ir 
prisideda prie visokios rų
šies socialistų raštų platini
mo.

Jaunimas čia kol kas dar 
mažai teveikia. Berods buvo 
čia susitveręs Dramatiškas 
Ratelis, bet silpnai veikė. O 
vienas iš tų “ratclninkų’ 
kaž-kur pasprūdo su sve
tima motere. Tai nuo to lai
ko ir merginos pradėjo ša- 
linties nuo tokio ratelio, ku
rio kaikurie nariai bando 
vykdinti laisva meilę. Dabar 
čia susitvėrė L. Vyčių 84 
kuopa, į kurių gana daug 
jaunimo susispietė; Praeita
me vyčių susirinkime daug 
prakilnių dalykų buvo ap
tarta. Pirmiausiai nutari; 
liepos 4 d. visiems dalyvau
ti visos Chicagos katalikiš
kos jaunuomenėg gegužinė
je, kuri buvo Mount Forest. 
Paskui tartasi apie užsiėmi
mų atletikų vasaros laiku, o 
rudeniui prisiartinus žada
ma atidaryti vakarinę mo
kyklų. Taip gi nutarta mo
kintis dainų ir geni lošimų.

Bažnytinis choras taipgi 
nesnaudžia. Kaip nariai, 
taip ir vietinis vargoninin
kas p. Antanas Stančiaus- 
kas / deda visas pastangas, 
kad kuogeriausiai išmoktų 
bažnytinio giedojimo.

Prie tikybos daugelis vie
tinių lietuvių irgi buvo at
šalę. Priežasčių to liūdno 
apsireiškimo daug. Viena 
buvusi santarvės stoka pa
rapijos veikime, antra, gir
tuokliavimas, socialistų agi
tacija ir t.t. Bet girtuoklia
vimas tai ypač dažnai ati
traukia žmones nuo ėjimo į

Kaip jau “Draugo” skai
tytojams žinoma vietos “Ai 
do” parapijiniame chore bu 
vo kilę nemažos suirutės. 
Bet, kelioms savaitėms pra
slinkus, ačių Dievui, viskas 
nusiramino, susiginčiję su
sitaikė. Dabar vėl žadama 
po senovei darbuoties, repe
ticijos jau vėl prasidėjo.

4 liepos choras nutarė su
rengti gegužinę ir, žinoma, 
be svaiginančių gėralų, bet 
tik su užkandžiais. *

Gražaus yra jaunimo 
Rockforde, tik daugelis su- 
laisvamanėjo bei susociahs- 
tėjo.

Vargšas.

KAS GIRDĖTI PAS SU 
ROPOS LIETUVIUS.

kurio Amerikos lietuvių lai
kraščiai. . štai, Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems 
nuo kalės šelpti Centralio 
Komiteto ofieijogas “Lietu
vių Balsas, 7 gogužės (seno 
styliaus — 20 gegužės nau
jo —) ant pirmo puslapio, 
per dvi skilti, juodomis ir 
didelėmis raidėmis, atspau- 
zdino karštų i paraginimų 
kuodaugiausiai aukoti po
piežiaus Benedikto XV pa
skirtojo dienoje nelaimingai 
Lietuvai sušelpti.
“Lietuvos Balso” redakci
jos atsišaukimas baigiasi ši
tokiais žodžiais: “Tad eiki
me šiandie visi i bažnyčių, 
į tų bažnyčių, kuri mums ar 
tymiauaiai ir patogiausia. 
Ten kiekvienoje bažnyčioje, 
7 v. ryto lig 7 vai vakaro 
lauks jūsų prie stalelio rin- 
kėjai-rinkėjos. Tegu nebus 
nė vieno lietuvio, kurs ne
bus padėjęs savo aukos ant 
tėvynės aukuro”.

Naujai gimęs lietuvių lai
kraštis “Santara,” Demo
kratinės Tautos Laisvės 
Santaros organas, taipo-gi, 
matyti rėmė popiežiaus pas
kirtų aukų rinkliavos dienų. 
Numeryje 12-tame, ant pir
mo puslapio ir pirmoje vie
toje, padėjo, naujai susitvė
rusios katalikiškos lietuvių 
organizacijos “Liaudies Sų-,

(20) dieną arba artimiauniame 
sekmadienyje po vyskupų rai
to gavimo. '

Kviečiamo “Liaudies Sąjun
gos’ ’ narius ir šiaip jau lietu
vius katalikus pasistengti, kad 
jų gyvonamose parapijose kuo 
geriuusiai pavyktų aukų rinki
mas sunaikintai Lietuvai.

Tegul kiekvienos . parapijos 
lietuviai katalikai siunčia atsto
vus j vietos kleboną, pražydę- 
mi atkreipti ypatingą domumą 
j “Lietuvių Dieną’’. Tegul pa
tys pasižada prisidėti darbu 
prie aukų rinkimo bažnyčiose,

Gyvas žodis remiamas darbu 
daug padaro.

Lietuviai-Katalikai, parody
kime, kad mums brangus Tė
vynės reikalai. Pasistengki- 
me, idant ''Lietuvių Diena“ 
butų iš tikrųjų musų visų die
na.

Suvarginta Tėvynė reikalau
ja iš musų darbų.

Padarykime, kad “Lietuvių 
Dienoje” kuo daugiausia aukų 
butų surinkta musų sunaikin
tai Lietuvai.

‘Liaudies Sąjungos"
Csntro Komitetas. 
Petrapilis,

balandžio 24 d. 1917 m.. • .t ■ ,. 1
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UKRAINOS NEPRI- 
GULMYBE.

REKALAUJAHA AM0“*KA«v »

THE DELAWARE AND HUDSON C0-
SCRANTON PA

Nuolatinis darbas, geras užmokestis leb’eriams bile 
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CUNTON ... VANDLING, PA.DICKSON ..........SCRANTON, PA.
COAL BROOK CARBONDALB ” GREENWOOD .... MINOOKA ”
POWDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFB ................ AVOCA ”
JERMYN ..................... JERMYN ” LAFUN ......................... LĄFLIN ”
GRAVITY SLOPE ARCHBALD ” DELAWARE MINERS MILLS** 
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ” 
TEDDY CREEK . OLYPHANT ” BALTIMORE WILKES-BARRE " 
MARVINE .............. SRCANTON ” PLYMOUTH No». a, j, 4, 5
LSGGITT3 CREEK, SCRANTON PLYMOUTH "
VON STORCH... SCRANTON " BOSTON ............ PLYMOUTH”

fivedų kalba knyga apie 
■ Lietuvos menų.

Juo toliau juo daugiau pla
tusis pasaulis sužino apie Lie
tuvą, jos praeitį, dabartį, dai
lę, troškimus ir t.t. Ačių Die
vui jau turime pluoštų knygų 
svetimose kalbose apie musų 
tautų. Artimiausioje ateityje 
tos rųšies musų literatūra 
dar padidės viena knyga, šve
diškai parašyta Šeiniaus. Ji 
vadinsis: “Lietuvos menas” 
ir susidės ir 10 skyrių: l.Lie- 
tuvių meno būdas; 2. Menas 
lietuvio kasdieniniame gyve
nime; 3. Dainos; 4. Pasakos;

Juostos; 6. Kryžiai; 7. Dai
lė; 8. Žodžio menas; 9. Muzika 
ir 10. Užbaiga.

Be to ši knyga dar bus pa
puošta Čiurlionies, Varno ir 
kitu dailininkų paveikslų, re
produkcijomis, kryžių, varpi
nių, juostų ir kitų lietuvių dai 
lės tvarinėlių fotografijomis 
Dabar jų spauzdina didžiausia 
Švedų meno laikraštis “Ord 
O^Bild.”

Lietuvių Diena 
Rusijoje.

Kokios pasekmės popie 
žiaus paskirtos lietuviams 
dienos buvo Rusijoje mes 
dar nežinome. Bet esamos 
žinios nejučiomis verčia 
mintyti, kad ten tas reika
las pavyko kur kas geriau, 
negu čia, Amerikoje. Visų 
trijų Rusijos katalikų vys
kupijų — Mohilevo, Žitc- 
miriaug ir Saratovo — Ga
nytojai išleido raštus Dva- 
siškijai, insakydami atlai
kyti pamaldas už Lietuvą 
ir parinkti aukų karės nua
lintai musų tėvynei. Mbhi- 
lcvo arkivyskupo aplinkra
štis Lietuvių Dienos reikale 
jau buvo atspauzdintas 
“Drauge.”). Berods visi 
Rusijoje spauzdriiami lietu
viški laikraščiai be pažiūrų 
skirtumų rėmė šį svarbų 
Lietuvai reikalų ir neišme- 
tinėjo popiežiui įvairių ne
sąmonių, kaip tat dari kai-

jungos,” sekantį atsišauki
mą Lietuvių Dienos tikslu:

Gegužės mėu. 7 (20) dieną 
viso pasaulio katalikų bažnyčio
se bus laikomos pamaldos už 

* Lietuvą ir, renkama aukos ką- 
rės sunaikintai musų tėvynei, 
Kiekvieno lietuvio kataliko šir
dyje kįla tikro džiaugsmo ir 
giliausios meilės jausmų prie 
musų Augščiausiojo Ganytojais 
šv. Tėvo Benedikto XV, kuria, 
tėviškos meilės vedamas, nori 
nušluostyti musų ašaras-ir pa
dėti musų tėvynei Lietuvai at
sikelti iš griuvėsių.

Mes suprantame gerai, kiek 
gilios reikšmės turi paskelbimas 
“Lietuvių dienos’’ visame pa
saulyje. Lietuvos vardas aiš
kiai pastatytas pasaulio akyse. 
Mes stovime greta su kitomis 
tautomis ir drauge su jomis tu
rime teisės reikalauti, kad Lie
tuvai butų tinkamai atlyginta 
už iškentėtus karės vargus. Mes 
drąsiai galime reikalauti Lietu
vai laisvės, nes neteisinga butų, 
jei ši karė, nešanti žmonijai lai
svę, paliktų nuskaustus tuos, 
kurie dėl tos laisvės ypač daug 
yra kentėję.

“Lietuvių Diena“ viso p». 
šaulio katalikų bažnyčiose duos 
mums trejopos naudos: katali 
kų maldos mus stiprins, aukos 
gydys karės žaizdas, o iškeltas 
Lietuvos vardas padės mums į- 
gyti seniai Lietuvai priklauso
mą laisvę ir savystovybę.

Mes mokėsime atidėkoti šv. 
Tėvui už jo tėvišką širdį. Mu
sų maldos ir meilė prie Bažny
čios Galvos bus geriausia pa
dėka šv. Tėvui.

Lietuviai Katalikai, gegužės 
7 (20) diena yra musų diena. 
Didžiai prasikalstumėmė, jeigu 
savo darbu neprisidėtuniem
kad toji diena sunaikintai Lie
tuvai kuo greičiausiai padėtų 
iš vargo pakilti.

Duokime tat kuo dauginusia 
aukų, kiekvienas nuo savęs su
naikintai Tėvynei.

Paaiatengkime be to, kad vi
sose katalikų bažnyčiose butų 
kuo daugiausia aukų surinktą.

“Liaudies Sąjungos” rupes- 
timi visų trijų Rusijos katali
kų vyskupijų — ,Mogilevo, 2j- 
tofnięriaųs’ ir galįtovo — Gą- 
nytojai-Vyskupai išleido tam 
tikrą raštą, įsakydami iškilmin
gas pamaldas ir ragindami ka
talikus dėti aukų sunaikintai 
Lietuvai.

Tai bus atlikt* gegužes 7

Anot; parėjusių žinių iš 
Stokholmo, centralinis u- 
krainų komitetas galų-gale 
paskelbė savo dekleracij.ą 
apie Ukrainos neprigulmy- 
bę. Tai padarė prieš Rusi
jos laikinos vyriausybės no
rą. Ukrainų suvažiavimas 
Kieve buvo prašęs ~vyriau- 
bės duoti Ukrainai neprigul 
mybę. Tečiau vyriausybė 
pasipriešino. Girdi,’ tai bu
tų Rusijos skaldymas. Tai
gi dabar Ukraina ir be lei
dimo pasiskelbė esanti liuo- 
sa visam savo plote, pradė
jus Dunojumi ir baigus Juo
domis jūrėmis.

Rusų laikraščiai ir rusų 
tauta pasmerkia tokį ukrai
nų pasielgimą.

“Rieč” sako, kad Ukrai
nai pildą vokiečių pienus. 
Vokiečiai yra supienavę Ru
siją suskaldyti į dalis. Tą 
darbą dabar, esą, ir prade
da jau Ukrainai pirmieji.

“Novoje Vremia” rašo: Į 
tą ukrainų prokliamaciją 
turime atsinešti šaltai. Pa
sitikima, kad Rusija visgi 
kaip nors išeis iš to sunkaus 
padėjimo, kokin ją pasta
tė Ukraina”.

Ukrainos neprigulmybci 
priešinasi ir iei.kai; jie tikė
josi jos žymią dalį apžioti 
ir praryti, kaip taikos' pa
daryti su Lietuva,

Matyt, Ukrainai jau tiek 
sustiprėjo, kad jie noatkrei- 
pia domos į rusų grasini
mus. Ukrainai ir bus lem
ta todėl pasilikti neprigul- 
mingąja salimi, nežiūrint 
net to, jei tai neprigulmy- 
bei pasipriešintų ir pats į- 
steigiamasis parlamentari
nis rusų susirinkimas.

Lietuva turi laukti to su
sirinkimo nusprendimo.

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

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

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

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

KOMPANIJOS PAS1ULU1MA1
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS 
ATPIGINTA ANGLIS. PO KAREI.
GERAS UŽDARBIS. DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS SA- PUSĖS PO KAREI.

VO ŠEIMYNAI. DARŽUI ŽEME DOVANAI.

Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:
SAVO TAUTOS ŽMONES IB BAŽNYČIĄ.

Jr BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. I
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-]

P s SIEMS VAIKAMS.
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ. 
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-r 
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, • 
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride- ( 
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ue-' 
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu- ‘ 
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
kia tuoj aus. t

THE DELAWARE AND HUDSON COHPANY
Boom 520 National Bank Bldg., SCRANTON, PA.

Didelis Iškilmingas

PIKNIKAS?

P-nui Tėvynainiui. Nedė
sime —• visuomenei ncindo- 
mu.

P-nui Mykolui Misiūnui.
Viena korespondencija til
po, o kita suvėlino.

JOSBPH C. VOLON
LIETUVI* ADVOKATAS 

Jhunb. S14 ffatlonal Bldg.
M 8o. baSalle lt.. 

Vakarais 1544 MtlwsukM Ava
eaairal 41M 

gMtąaoso Uuat>oią »t
CHICAOO. ru
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PARENGTAS

Draugystes Sv. Juozapo Apiekuao

Nedėlioj, Liipos-(July)8 d
GEO M. CHERNAUCKO DARŽE

LY0N5, ILL.

Pradžia po ankstybąją Mišią (žinia 25e. Pirtį

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant musų rengiamo viršminėto pikniko kur galėsite link
smai laiką praleisti, nusihodėjus miesto durnais galėsite pa- 
kvėpuoti tyrų oru. Nas daržas yra grąžus ir patogi vieta ant 
upės kranto. Taigi nepamirškite tos progos, atsilankyti ir pa
silinksminti kartu su mumis.

Kviečia Pikniko RENGĖJAI.

— S
PASARGA: Bile karais iki Ogden Avė. Ofden Avė. karais § 
iki 48 kur gausit* Lynus karus iki daržo.

K
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GHICAGOS 
ŽINIOS

taip vadinamu morgičių, ant 
Tananevičiaus žemės plotų 
buvo užtraukta iki $87,000.I
Panaikinus skolą ant River- 
sidėje esančios žemės dabar 

Į T. orgičiai siekia $11,850. 
Įvairių “real estate’inių” 
kontraktų Tananevičiaus tu 
reta apie $15,000, bet da
bar kaikurie tų kontraktų 
jokios vertės neturi.

Nemažai prarado Tanane
vičius svetimų pinigų ir pir
kdamas bendrovių akcijas, 
serus. Šis Tananevičiaus

Apskelbimai
HELP WANTED

KEIKIA DARBININKŲ.

FEMALE

MOTERŲ

REIKIA
Drill core maker 
vien tik merginu

Mokama nuo gabalo
LLINOIS MALLEABLE 

1RON CO.
1801 Dlversey Parkvvay

Arti Chlr go 4 N. W. Rallr.ad

RANGER MOTORBIKE
ELEKTRA 

APŠVIESTAS

r\ »1 D K A tr O AB ’«

44 RUftlU . 
•PALVU 

IR
DYDŽIO

BUK PATS SAVO PONO taSS rĘ?-
ger Dvirati, tai laiku pribusi į darbą, bažnyčion, susita
rus su draugais, su mylimąja ar su giminėmis. . Iš darbo va
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
PANIRIME K AA RlKlII “* sPaIvW >r dydžio "RANGER” dvjra- 
rAoiniRK ld nUČIŲ tį. Naujam musų kataloge yra na- 
tųrališkom spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių 
pasaulyje, už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus. «
Ofl niPHII l<QIIMVUIII jums pasiriDktą "RARCER” dviratį
UU UICRŲ iODAnUimUI SAVO KAŠTAIS. 30 dienų bandymam, .šva- 
Jiofjiiųui dykai. -OIIMU*. ratus, lempas, ir kitas dalis.parduodam puse kainos.

Piilinffll MflCllItk Pr's*'ls'' kuponą gavimui musą didelio naujo katalogo.
I llllll&y nVvl$«R parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dienų bandymu.

MEAD CYCLĖ COMPANY, •ST- CHICAGO

Dr. POVILiS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

3203 8. Halsted St., Chicago J Tel. Drover 7172

Penktadienis 6 liep. Trank- 
vilino k., Izaijo pranašo.
Šeštadienis 7 liepos Šventų 
brolių Kiriliaus ir Metodi
jaus. Juodu buvo grekai, 
bet Kristų skelbė stabmel
džiams slavams. Kirilius iš
rado slavų kalbai raides. Jų spekuliavimas Šerais buvo 
dviejų darbais bulgarai, mo- daromas taip nepasekmin- 

gai ir neišmintingai, kad 
dauguma akcijų netik esą 
pelno neduos pardavus, bet 
atneš dar nuostolių, nes tos 
bendrovės, kurioms Tanane
vičius pasitikėjo, arba jau 
susibankrutino, arbo tik-tik

ravai ir čekai tapo katali
kais. Pats popiežius Adri- 
janas II įšventino juodu vy
skupais. Kirilius tuo po į- 
sišventinimo mirė Ryme 869 
m. Metodijus, sugrįžęs i 
slavų žemes, skelbė tikėji
mą rumunams (panonams),Į alsuoja.
dalatams ir ' akriantams, a- 
psilankė Lenkijoje ir Kije
ve. Šv. Metodijus mirė 885.

JONAS TANANEVICIUS 
KRIMINALIŠKAME 

TEISME!

Buk išpustyta $500,000 
depozitų.

Praeitos savaitės pabaigo
je prasidėjo byla p. Jono 
M. Tananevičiaus, kuris 
turėjo Bridgeporte (3253 S. 
Morgan st.) didelį privati
nį banką. Pereitų metų 
spalių mėnesyje teismas už
darė Tananevičiaus banką, 
nes jis pradėjo bankrutitics 
ir sustabdė indelių išmokė
jimą. Tarpe vietos lietu
vių kilo didžiausis triukš
mas, nerimastis. Jono M. 
Tananevičiaus privatiškas 
bankas turėjo surinkęs yirš 
pusės milijono depozitų ir 
didesnė tų pinigų dalis bu
vo sudėta lietuvių.

Nesisekė Tananevičiui ir 
pinigai skolinti, o jis daug 
skolindavo, ypač gi savo gi
minėms. Taigi, didelė da
lis tų paskolintų pinigų grei 
čiausiai žus. Pavyzdžiui, 
ant vieno menkučio namo 
prie Emerald avė. musų 
negarbingas bankierius pa
skolino $11,000. “Recei- 
ver’is” gi mano, kad tas 
namas daugiau nevertas, 
kaip $2,500, o kuomet jis 
pamėgino jį parduoti, tai 
buvo pasiūlyta tik pusant 
ro tūkstančio.

Lig šiol pasisekė išpar
duoti Tananevičiaus turto 
už $34,958 su centais. Gi 
iš viso manoma surinkti 
nedaugiau 95,000 dolerių. 
Vadinas, keli šimtai tūks
tančių dolerių depozito ža
dama atlyginti 95 tūkstan
tėliais. Nėr ko sakyti, kad 
šeimininkauta, tai šeiminin
kauta!..

Kiek vertas yra Tanane
vičiaus banko namas sunku

MALĖ

VYRŲ
” CRANE KOMPANIJA. 

Reikalauja “laberių” prie found- 
’ės darbo. Mokama 27i/>c. j va
landą ; užmokestis kas savaitė, dar 
prie to duodama 10% extra. po 
keturių savaičių. Atsišaukite 
te Employment Office 40-tos Gat
vės ir Kedzie Avė.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ. 
Mokame augSčiausią kainą. Turim* 
geriausias pardavojimo propozicijas 
Chlcagoje. t...................................................

Klauskite P-no ZEWERT, 
Room 725. 111 W. Washington St., 

Chicago, III.

Reikalingas tuojaus vargonininkas 
mokantis tikrai gerai vesti didelj, įs
avintą bažnytini chorą. Alga mė
nesiui 1(0.00. jeigos geros. Zakri- 
stljonauti nė valkų nuolatos kate- 
chlzuoti nereikia. Kreiptis filuo ad
resu:

KUN. PR. AUGUSTAITI8,
• 14 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

Reikalingi apiseni vyrai dėl 
engvaus darbo. $10.00 j savaitę. 

Atsišaukite:
PULLMAN COUCH CO. 

3751 So. Ashland avė.

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės Bėklyčios setą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 
Divonas, kamoda ir Plieninė Lo
va, $225.00 Victrola su rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.

Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

PARSIDUODA Grosernė ir Sal
dainių krautuvė. Yra priežastis, 
kuri verčia parduoti. Atsišauki
te adresu:

F. TERLECKIS,
4512 So. Paulina St., Chicago.

Bet šio banko reikalai bip^Tiasakyti. Pats Tananevi
vo taip vedami, kad suši- 
bankrutijimo visiškai 'ne
galima išteisinti. , Užtat bau 
ko savininkas Jonas M. Ta
nanevičius už nežmonišką 
svetimų pinigų pustymą pa 
kliuvo į kriminalį teismą, 
kame teisiami vagys, plėši
kai ir kiti piktadariai. Jo 
byla nagrinėjama teisėje 
liūgo Pam bute.

Pėtnyčioje, subatoje ir 
pirmadienyj iki pietų buvo 
renkami prisiekusieji teisė
jai (jury). Po to kaltinto
jas, valdžios advokatas Ra- 
ber, perskaitė apkaltinimo 
aktą, iš kurio paaiškėjo, kad 
Tananevičiaus banke stinga 
arti penkių šimtų tuksian

čius jo vertę apkainuoja 
$115,000, o “receiver’is” 
teisme pasakė, kad jis su 
mielu noru atiduotų tą na
mą už $35,000.

Po advokato ir “recei- 
ver’io” kalbų tapo pašauk
ti kaipo liudytojai buvusie- 
jie Tananevičiaus banko 
darbininkai.

Pirmiausiai pakviestas bu 
vo vienas lenkas, kuris

PAIESKAU DARBO. Kalbu lie
tuviškai, lenkiškai ir gudiškai. Jei
gu kas reikalautų žmogaus prie sar
gybos arba prie kito nesunkaus dar
bo, meldžiu atsišaukti.

S. GARNIS.
9024 Houston avė., So. Chicago, III

Paleškau savo pažystamo Pran
ciškaus Indrulio ir Jo pačios Onos. 
Gyvena N»w Yorke. Jie patys ar 
kas žino meldžiu atstšauktt.

S. GARNIS,
9024 Houston ava., So. Chicago, III.

Paleškau Jurgio ir Jono Dabulklo. 
Gyveno Philadelphla, Pa. Turiu svar
bų reikalą. Paeina Iš Kauno gub., 
Pan. pav., Pušalotos parap., Ke- 
džionlų sodžiaus.

S. GARNIS,
9924 Houston avė., So. Chicago, III.

Tribūne” No. 158 rašo, kad 
prieš va klijinio advokato 
Raber’o kalbą viena pagy
venusi lietuvė moteris prie-
jo priešais stalelį, prie ku- 

tvarkęs banko knygas 1912 rio sėdėjd Tananevičius su
metuose. Jis be kitų daly
kų pranešė, kad jau ir tuo
met su tuo banku buvo ne

savo advokatais ir pakėlu
si dešinę ranką ką tai išta
riusi savo kalboje. Kuomet

gerai, nes kelių tūkstančių teįsgjas pam paklausė Ta- 
dolerių truko. nanevičiaus ką sakė toji mo

Po jo liudijo Povilas Bal
tutis, kuris dirbo Tananevi-

IŠKIRPK IR SIUSK KUPONĄ TUOJ ICyel* £•»•»>»*. Depu caieace. m. Pr..ių-
---------- 1------------------------------------------ 1 tkit savo naują dideli' katalogą dviragių dirbtuves kainom M
dlen^itmėgtolmo propozicija, jokios atsakomybes tame ant.savęs neimu, 

- V/rdi-g,

/Street- .Miestas. .Valst.

MOKYKIS KIRPIMO IR 
DESIGNING VYRIŠKŲ IR , 
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.

Musų sistema ir ypatiSkns mo
kinimas padarys Jus žinovu j trum 
pą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplanky
ti Ir pamatyti musų mokyklą bi- 
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkal pigią kainą.

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

Telefonai McKInley (764

MATO 5Y5TEF1
118 N. I41 baile gatvė

J. F. Kasnicka, pirm. 
prieš City Hali 

Kambarys 416-417

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3467 $i. wntin liti. kaapu,V. >5 (tirti

IKTS EGZAMINUOJAMAS

HIBERNIAN BĄĮĮĮį
ĮSTEIGTA 1867

Seniausia Taupymo 
Banka Chicągoje.

Sulyg musų seno papro 
čio, pinigai padėti priaš 
arba ant 13-tos dienos 
Liepos mėnesio visados 
gauna nuošimtį nuo Lie
pos 1-mos.

’ f),
Šis bankas patarnauja savo depositoriams, nes

yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems, 
kurie negli atvažiuoti dieną.

Jūsų atsihtnkymas užtikrins gerą patarnavimą.

BANKINĖS VALANDOS:

Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo 
9 a. mrTki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.■ -v.! A < . • •
Kapitalas* šios bankos yra valdomas per šerininkus. * •

Continental & Commercial National Bank of Chicago k

REIKALINGI MINERIAI.
50 minerių j Diverson, III., 20 į Glen Carbon ir 40 j Devvmain, III. 

Visos šios mainos yra po priežiūra United Mine Workers Organiza- 
tlon. Visi šie miestai, kur randasi tos minos turi pirmos kliasos 
mokyklas, gražius namus, minose dirbama pilnas laikas; moka
ma pilna Iltlnotaua mlera. Minerių algos siekia 70c. už toną ir 
74c. už toną. Angliai bėga nuo šešių iki aštuonių pėdų. Po
žeminiams darbininkams mokama nuo $3.35 iki $3.60 j dieną, že
miausios kainos ką mokama darbininkams tai $2.96 i dieną. 
Adresas:

Madison Coal Corporation, Divernon. III.
Madison Coal Corporation, Glen Carbon, III.

Madison Coal Corporation, Dewmaine, III.

I Vyrišky Dnpmy Barganis
BMtlmtl. daryti .nt 

užsakymo siutai tr overkotal, 
vertės nuo $10 Iki $50 .dabar 
parsiduoda po $15 Ir 25 doL

Nauji, daryti gatavi ml nuo 
$15 lkt $15 siutai Ir overkotal, 

nuo $7.59 Iki lt dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuitų ovsrkotų.

Tisai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertės nuo $26 Iki 
$55, dabar $6 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.69 Iki 94.50. Vai
kų siutai nuo $9.00 Iki $7.60.

H Valizos Ir Kuperal.
U Atdara kasdiena, nedėllomls 
j? Ir vakarala

# S. GORDOM,
’ą 1415 8. Halsted sL, Chicago.

Kas turite silpnus akis ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateittklte pas 
maut*. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.
;PETER. A. MILLER

2128 West 22-ra gatvė

Tol Drsvsr 7841

Dr. C. Z. Vezelis
LIRTUVM DRNTUTAI 

Valandos: nuo * ryto iki • vak 
Nsdėliomis pagal sutarimą. 

4718 Bo. AsklasJ* Ava. 
art 47-tos gatvės

nrvrvrnrvvTTrvvvvvvvarrsTVi

A.A. SLAKIS

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2350 S. Leavitt St.
Valandos 4—( Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Rąom >24

R 19 So. LaSalle 8t., Chicago, I1L
Tel. Randolph 6244

Gyvenimo vieta 
$255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 6325
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SKAITYKIT! IR RLATIRKITR

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrait]

“DARBININKĄ”%
EINA UTARNINKAIS, KCTVCAOAlt IR tUBATOMKs.

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
"DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams . $3 00
Vieną kartą savaitėje ” $1.50
Bostono apielinkėje ” $4 00
Užrubežyje ” $4.25
Vienas numeris 3c.

Reikalaukite pas agentus arka
! “DARBININKAS”

242 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.’'
Prakalbos. šv. Kasimiero Draugystės
----------- Nariams.

Šįvakar, 6 liepos, Nekalto
Prasidėjimo Šv. Marijos Pa-' p^’ty8 d ^p-pA/'auiv^ 

nos parap. (Brighton Parke) klte lr nauju nariu~ T Ganžcv*iu*. 
nalis teismas iki pietų per- saiėjė bus didelės prakalbos, Ųet ištekėjusi pasidavė savo

teriškė, tai jis atsakęs:
“Ji sakė, kad užmuš ma

eių dolerių. Atidėjęs savo'čiaus bankoje nuo 1907 me-ine jeigu teismas paliuo-
prirodymus kitam laikui 
Baber pakvietėpa liudyti a- 
pic banko reikalus Fred C. 
Hummel’į, Central Tiust 
Company tarnautoją, ųes 
tai kompanijai pavesta li
kviduoti susibankrvstijusio 
banko reikalai.

tų iki jos užsidarymo. IS įsuos”.
p. Baltučio liudijimo suži
nome, kad iki pat paskuti
nių dienų beslystąs Tanane
vičiaus bankas priiminėjo 
nabagų žmonelių indėlius, 
nors išmokėjimas pinigų 
buvo galutinai sustabdytas.

Ketverge 5 liepos Rrimi-

klausinėjo p. Kaziclskį ir knrias rengia Uet Katalik 
p. Baltuti kaipo liudininkus.

b, Visi nariai malonėkite atsll&nky- 
ant pusmetinio susirinkimo, kuria

“Reeeiverio” pranešima s. Tik jis, Baltutis, ir dar ki
tu du asmeniu gavo savo 
pinigus prieš pat jo užsida- 

blogai stovi ir matyt depo-j rymą. Taipo-gi Baltutis pa 
zitoriai gaus visiškai mažą šakojo, kad nuo 1 spalių 
dalelę indėtų pinigų. Į (bankas užsidarė 16 spalių)

Pasirodo, kad svąrbiausis 
Jono Tananevičiaus turtas 
susideda iš nejudinamos 
nuosavybės, liypotckos 
(morgičių) ir įvairių bend
rovių akcijų.

“Receiver’is” Fred C.
Burninei nejudinamą Tana
nevičiaus nuosavybę, be bau 
ko namų, apkainavo arti 38- 
000 d oi. TTvpotekos, arba

ir gi parodė, kad Tananevi
čiaus banko reikalai labai

Tananevičius buvo paliepęs 
neberašyti indėlių į knygas. 
Paskui tą paliepimą jis at
mainęs.

Po p. Baltučio liudytoju 
buvo M. Kadzievskis, ban
ko kasierius ir prižiūrėto
jas.

Nemažai ir tikrai tragiš
kų dalykų pasitaiko teisme. 
Štai “The Chicago Daily

Juodu patvirtino tą, ką bu
vo pirmiaus iš jųdviejų pa
sakymo paminėjęs viešpati
jos advokatas, kaip tat mus 
augščiau rašyta. Pirmuti
nis liudininkas dar pridūrė, 
kad over draft’o buvę ant 
11,000 dolerių. P. Baltutis 
paliudijo, kad žinąs jog 140 
dolerių depozito tapo priim
ta, išduota kvitą, o neįra
šyta į banko ineigų knygas.

Darbininkų Sąjungos Apskri
tys. Kalbės iš rytų garsus 
kalbėtojas gerb. K. Sčesnule- 
vieius. Kiekvienas kuris pri- 
iaučia darbininkams tegul at- 
;ilanko į šias prakalbas. Pra
džia 7:30 vak. Įžanga dykai.

Darbininkė.

Ponia A. Nausėdienė išva
žiuoja seimuosna.

Skaudus atsitikimas.
Šitame mieste 1620 Peoria

Neseniai sugrįžusi iš S. L. 
R. K. A. ir Tautos Fondo sei
mų ponia A. Nausėdienė ryt 
vėl išvažiuoja į kitų musų or
ganizacijų seimus.

str. gyveno lietuvis Sikorskis 
su savo pačia Zofija. Jis se
niai buvo atsižadėjęs Dievo ir

vyro įtekmei ir prarado tikė- 
jirtią. Juodu turėjo trijų me
tų dukrelę.

Naktije iš panedėlio į utar- 
ninką, t. y. iš 2 į 3 liepos, Si
korskis sušaudė savo pačią. 
Rytmetije ją vos gyvą žmo
nės nuvežė į County Hospital. 
Ten ji dukart šaukėsi kunigo. 
Gerb. kun. M. Krušas nuvažia
vo, kaip tik patyrė, ir suteikė 
jai mirštančiųjų sakramentus. 
Seredos rytą 9 valandą Sikor
ski cnė mirė.

Jor vyras Ir užmušėjas su
imtas sėdi kalėjime. Ketver- 
go rytą teismo vnldininkai at
vežė nabašninkės lavoną paro
dyti jos užmušėjui, kuris tiek

6ABBI 8A1CTOB KAVA.
Visut parduodama po 28c ir 
po BOe

RYŽIAI

26
a 1b.

SVIESTAS
■•lot BBN*1

Kh..
lit rauti

oi

Bažnyčios. Ji prieš ištekė-1 kartų buvo jai tvirtinęs, kad 
siant buvo maldinga mergelė,! ją myli.

ww*noa m 
1179 MlhraakM a«. 
1064 Mllvaana ar; 
1654 MltmiaMu, 1116 W Madl<aa «t. 
W0 w Madlaalat.

1144 mcfclaaraoa. 
16M naa lalaad a*. 
MII W. Nortk ar. 
1117 8. Halatadlat, 
1102 S. Balatad it. 
1(11 W. ltth st.

SOUTH sint - 
60*2 W<at«arth o» 
1427 8. Balatad it. 
4729 8. Aahland ar.

Pilkit Stiliuj 
M.. 3ĮJC

o*TH «!»■ 
406 W. BtalaMa at. 
790 W. Katth aa*

ar. II

1413 N. Ctark 8t.

PIRMU NECU PIRKSI SAUK MUSU KAINAS
Ant Dorą, L«nt<| R«Mą Ir AtofloU P«»®lere«

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


