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

Geo. Washington.
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KORNILOVO ARMIJOS 
EINA ANT SOSTINĖS.

GYVENTOJAI BĖGA IŠ 
PETROGRADO.

ŠVEDIJA TEISINASI.

PAIMTI PETROGRADĄ!-- 
KORNILOVO ĮSAKYMAS

KERENSKIS NUSPRENDĖ 
NEPASIDUOTI

Su gen. Kornilovu eina kiti generolai 

RUSIJOJE BAISUS DAIKTAI DEDASI

PRASIDĖJO NAMINĖ 
KARĖ.

KORNILOV ĮSAKĖ PA
IMTI PETROGRADĄ.

Petrogradas, rūgs. 12. — 
Iš žieminių rūmų, kur mi
nisterių kabinetas vakar po 
pietų turėjo posėdį, praneš
ta, kad skaitlinga gen. Kor
nilovo kariuomenė jau pa
ėmusi miestų Luga ir mar- 
šuojanti ant Petrogrado.

Laikina vyriausybė atsi
sako skelbti smulkmenas 
apie gen. Kornilovo veiki
mų. Tik užsienių reikalų 
ministeris Terešcenko pa
žymėjo, kad einanti ant so
stinės gen. Kornilovo ka
riuomenė esanti neskaitlin

Londonan, rūgs. 12. — Iš 
Petrogrado į “Exchange 
Tclegraph” pranešama, jo- 
gei pradėta sostinė iškrau
styti. Gyventojai galvatrūk
čiais apleidžia miestų. Visi 
apleidžiantięji Petrogradu 
traukiniai užsikimšę pabė
gėliais iš sostinės. Daugelis 
gyventojų bėga iš po karės 
stovio. Kiti bijosi mieste 
skerdynių. Dar kiti prisibi
jo vokiečių užpludimo.

Lakina Vyriausybė pati 
parėdė aptuštinti sostinę. 
Daugelis mokslo

Sako, nieko bloga, kad ji 
tarpininkauja kam-nors.

Londonas, rūgs. 12.—Anot 
žinių iš Copenhagen, Švedi
jos užsienių reikalų ministe
rija paskelbė pranešimų, 
kad Švedijos vyriausybei 
nėra žinoma apie tas kable- 
gramas, kokias buk siuntęs 
iš Argentinos vokiečių pa-' 
siuntinystės palydovas per 
švedų pasiuntinystę. Švedi
jos vyriausybė tuo reikalu 
pradėsianti tardymus.

S. V. laimėjo muš) jūrėse
NUSKANDINI 6 NARDANČIAS LAIVES

Washingtpn, rūgs. 12. —'kuomet užpuolė nardančios
Čia gauta žinia, kad Suv. 
Valstijų karės laivai rūgs. 
5 d. Prancūzijos pakraš
čiuose nuskandinę net 6 vo
kiečių nardančias laives, 
kurios buvo užatakavusios

laivės.
Bet negauta smulkmeniš

ko pranešimo apie mūšio 
bėgį. Taippat nežinoma nu
skandintų laivų vardai.

Karės laivyno departa-
plaukiančius prekybinius mentui iš Paryžiaus praneš- 
laivus. Tečiau pirm to lai-1 ta tik tiek, kad 6 nardan- 
vės nuskandinusios 2 preky- čios laivės, kurios buvo už-

PETROGRADAS, rūgs. 
12— Rusijoje prasidėjo na
minė karė, kuomet gen. 
Kornilov atsisakė klausyti 
laikinos vyriausybės parė
dymų.

Gen. Kornilovo kariuome
nė jau apgula Petrogradą. 
Iš pietų šono puslankiu ar
mijos apsiaučia sostinę. Su
traukiama kariuomenė j 
Dno, Luga ik* ties upe Nar-

PETROGRADAS, rūgs.
ga.

Kuomet gen. Kornilovo
12. Gen. Kornilov įsakė (kariuomenė paėmė Luga,

Gi tarpininkavimų tarp 
įstaigų Vokietijos ir Argentinos 

perkeliama į kitus miestus.' Švedija kaip seniau, taip 
Londono spauda labai dabar atlieka. Ir tajne nic- 

daug rašo apie pastaruosius ko bloga negali būt. Su to-
savo kariuomenei geležinke 
lio stotyje Dno sėsti į trau
kinius ir keliauti paimti so
stinę. Laikinos vyriausybės 
ištikima kariuomenė pasių
sta iš sostinės susiremti su 
sukilusia kariuomene.

Baltijos laivynas Kerenskio 
pusėje.

va — už 120, 75 ir 81 mylios
nuo sostinės. Prieš šiks ar- Londonas, rūgs. 12: — Tš 

pisiu ?

Kerenskis įsakė daugel vie
tose suardyti geležinkelį Įsa 
tarp Petrogrado ir Lugos. sensacL)a- 
Tuo tikslu būriai darbinin
kų ištisių naktį plėšė gele
žinkelio bėgius.

Už Lugos, sakoma, sto
vinti stipri kariuomenė, ka
tra esanti ištikima laikinai 
vyriausybei.

atsitikimus Rusijoj. Tai vi- 
skaitoma nepaprasta

Vienas laikraštis pažymi, 
kad Rusijoje siaučia pasi
baisėtina betvarkė, kokios 
pasaulio istorijoj negali su
rasti. Šalis, į kurios sostinę 
artinasi išlaukinis priešinin
kas, apimta naminės karės, 
gi badas visiems žiuri-akys

kiuo patarnavimu seniau 
sutikusi net pati Anglija.

Vienų karta Švedija net

biniu laivu.
Šitų svarbių žinia pranešė 

amerikoniškas žibalinis gar
laivis “Westwego,” kurs 
laimingai išėjęs sveikas iš 
minėto mūšio jūrėse.

Keliolika prekybinių lai
vų, kurių tarpe buvo ir pa
minėtas “Westwego,” plaų-

patarpininkavb ir pačioms kė iš Suv. Valstijų į Euro- 
Suv. Valstijoms, kuomet jai pos pakraščius. Juos lydėjo 
prisiėjo susinešti su Turki- amerikoniški karės laivai, 
ja.

Tai visi žino ir tas nėra 
slėptinas daiktas. Todėl be- 
reikalo Suv. Valstijos užsi
puola už tųrpininkavimų.

REIKALAUJA PAŠEL- 
POS FONDO NE 

LAISVIAMS.

puolusios prekybinius lai
vus, turbut nuskendo po 
smarkaus susirėmimo.

Jei ta žinia pagaliaus pa
sirodys tikra, tatai bus žy
mus amerikonų laimėjimas 
jūrėse.

Laivas “JVestivego” to
kiuo budu jau antru kartu 
perėjo per nardančių laivių 
ugnį. Jis turi apie 4 tūk
stančius tonų intilpimo.

NUSTATYS ANGLIMS 
KAINĄ.

mijas Kerenskis pasiuntė 
laikinai vyriausybei ištiki
mą kariuomenę.

Kornilovo armijos skait
lingos. Jam stojo pagelbon 
keli generolai. Gi Kerenskio 
armija — tai tik Petrogra
do garnizonas. Tiesa, garni
zonas skaitlingas. Bet jis 
negalės remties kadir su 
vienais Kornilovo kazokais, 
kurių tarpe yra tiesiog pus
laukinių žmonių.

Laukiamas tatai Petro
grado apylinkėse rusų armi
jų savitarpinis susirėmimas. 
Nežinia kokios bus pasek
mės.

Tuo tarpu Kerenskio nu
skirtas naujas vyriausias 
armijų vadas, gen. Klem- 
bovskis, su savo 12-ta armi
ja atkirstas nuo Petrogra
do. Šitą armiją atkirto gen. 
Kornilovo armijos, perkir- 
tusios geležinkelį Venden- 
Pskov Petrograd. Tai vie
natinis geležinkelis iš Ry 
gos fronto į Petrogradą.

Tatai 12-toji armija su 
gen. Klembovskiu yra atsi
radusi tarpe vokiečių ir gen. 
Kornilovo armijų, gulančių 
ant Petrogrado.

Kerenskio likimas nežino
mas. Niekas jo nėra matęs 
nuo praeito šeštadienio. Pa- 
sklydęs gandas, kad jis nu
žudytas.

Gen. Kornilovas praneša, 
kad jo šitas veikimas esąs 
patriotiškas. Jis vienam sa
vo atsiliepime šaukia:

“Aš esu paprasto kazoko 
sūnūs. Aš labiau mėgiu mir
tį kaip Rusijos gėdą. Ke
renskio ministerių tarpe 
yra vokiečių samdininkai. 
Šitie įveiks Rusiją. Šalin 
tuos niekšus! Ant Petrogra
do!” :

Petrogrado gauta oficialė 
žinia, paties Kerenskio pa
tvirtinta, kad rusų Baltijos 
jūrių karės laivyno oficie- 
riai vienbalsiai nutarę sto
ti Kerenskio pusėje.

MĖGINA SUSTABDYTI 
GEN. KORNILOVO 

KARIUOMENĘ.

Kerenskį nužudę 
bolševikai?

Londonas, rūgs. 12. — Iš 
Copenhagen pranešta, kad 
socialistai bolševikai Petro
grade nužudę ministerių 
pirmininkų Kerenskį. Te
čiau šita žinia nepatvirtin
ta.

Perėjo Kornilovo pusėn.

Petrogradas, rūgs. 12. — 
Pietvakarinio rusų fronto 
vadas, gen. Denikine, pra
nešė Kerenskiui, kad jis su 
savo armijomis stojus gen. 
Kornilovo pusėn.

Kerenskiui duota laisvė.
Petrogfadas, rūgs. 12. — 

Vakar rezignavo rusų mi- 
nisteriai. Jie pranešė, kad 
tuo budu nori duoti vienam 
Kerenskiui laisvų veikimų- 
prieš gen. Komilovų.

Gučkovas Kornilovo pusėje.
Petrogradas, rūgs. 12. — 

Buvęs durnos pirmininkas, 
buvęs karės ministeris, 
amunicijos biuro viršinin
kas, spalininkas Gučkov, 
perėjo gen. Kornilovo pu
sėn. Anų dienų jis iškeliavo 
vvriausiojon karės stovyk- 
lon paR gen. Kornilovu.

Su tuo šauksmu gen. Kor
nilovo armijos kaip paduku- 
sios eina apginti sostinę 
nuo Rusijos priešininkų.

Petrogradas, rūgs. 12. — 
Viena gen. Kornilovo armi
jos dalis sustojo Lugoje. 
Laukia jinai kitos armijos 
dalies, atmaršuojančios nuo 
Narva. Tiedvi dali Lugoje 
nori susijungti.

“Birž. Vied.” praneša, 
kad gen. Kornilovo raitari- 
ja, kuriai įsakyta eiti ant 
Petrogrado, pasiekė m. Dno, 
už 120 mylių nuo Petrogra
do.

Petrogrado kareivių ir 
darbininkų atstovų tarybos 
militarinis skyrius pasiuntė 
į Dno savo įgaliotinius. Ši
tiems įsakyta pamėginti 
perkalbėti raitarijos oficie- 
rius, kad jie neklausytų 
gen. Kornilovo įsakymų. 
Be to nugabeno oficieriams 
ir Kerenskio dieninį įsaky
mų.

Kazokų atamanas, gen. 
Kalėdinė, pranešė laikinai 
vyriausybei, kad jei Keren
skis neišpildys gen. Korni
lovo reikalavimo, kazokai 
perkirs Maskvos-Petrogra- 
do geležinkelį. Tokiuo budu 
sostinė bus atskirta nuo 
svarbiausios Rusijos dalies.

Kerenskis mušė telegra- 
gramas visiems geležinkelių 
viršininkams, kad jie ne
klausytų gen. Kornilovo pa
rėdymų, neimtų į traukinius 
ir Begabentų jo kareivių.

Kiek ligšiol sužinota, gen. 
Kornilov su savimi turi apie 
250,(XX) kariuomenės.

na.
Tiktai stebuklas gali tų 

nelaimingų šalį išgelbėti 
nuo likimo, kokin gali‘su
smukti. Tečiau negalima ži
noti, kada tasai stebuklas ir 
iš kur gali pasirodyti.

Rusijos laisvės reikalas 
yra mirtinam pavojuj. Kuo
met ta laisvė pražus, tuomet 
ir visiems talkininkams bus 
baisus pavojus.

Gen. ščerbačev busiąs 
neutralia.

•r Kas kftžryra ša kabfcgra-
momis švedų slaptaraščiu. 
Bet apie tokias kablegra- 
mas Švedija pirmu kartu 
nugirdžiusi, ir tai pirmiau
sia tik iš laikraščių praneši
mo. Šitam reikale bus atlik
ta tardymai.v

KAIZERIS SUGRĮŽO 
POSTDAMAN.

Petrogradas, rūgs. 12. — 
Rumunijos fronto rusų ar
mijų vadas, gen. Ščerbačev, 
paskelbė savo armijai ir 
Odessos karės apskričiui 
įsakymų neimti jokio daly- 
vumo šitam nesutikime tarp 
gen. Kornilovo ir Keren
skio. Ir apie tų savo parė
dymų tuojaus pranešė laiki
nai vyriausybei.

Areštuojama daugelis 
žmonių.

Petrogradas, rūgs. 12. — 
Kerenskio įsakymu Petro
grade suareštuota jau apie 
100 žmonių, kurie intariami 
turį sųryšį su gen. Komilo- 
vo suokalbiu. Laukiama 
daugiau areštavimų. Tarpe 
suareštuotų esųs ir Vladimi
ras Puriškevič.

Petrogrado gubernatorius 
gen. Vasilkovskis ar rezig
navo, ar prašalintas. Jo 
vietoje nuskirtas Savinkov.

Socialistai bolševikai išsi
juosę veikia. Jie kareivių ir 
darbininkų atstovų tarybų 
susirinkimuose reikalauja, 
kad Kerenskis butų praša
lintas ir Rusijos valdymas

— Paryžius, rūgs. 12. —
Ribot, nesutvėrė naujo 
Prancūzijos ministerių ka
bineto. Tai pavesta atlikti1 butų pavestas vieniems so-
karės ministeriui Painleve. 

tiAiifcttirtit
cialislama.

Amsterdam, rūgs. 12. — 
Berlyne oficialiai paskelbta, 
kad vokiečių imperatorius 
iš karės laukų sugrįžo Post- 
daman.

RUSAI STOJO UŽPUO
LIMAN.

Washington, rūgs. 12. —
Vokietijos nelaisvėje ir vo
kiečių užimtuose kraštuose 
yra daugelis amerikonų. Jie 
visi yra vargingam padėji
me ir reikalauja pašelpos.

Tatai valstybės sekreto
rius Laųsing sumanė paga
minti pašelpos fondų. Vy
riausybės vardu jis parei
kalavo kongreso tam tikslui 
paskirti $80,000.

DAUGIAU DARBININ
KŲ IŠĖJO STREIKAN.

< — ... ' ■ ' ■ ’

Kansas City, Mo., rūgs. 
12. — Daugiau darbininkų 
sustreikavo gyvulių sker
dyklose. Dabar išviso strei
kuoja apie 4,000. Skerdvk-

Berlynas, rūgs. 12. — Čia Jose darbas suparaližiuotas. 
skelbiama, kad rusai Buko- • Sakoma, prisieisiu skerdyk- 
vinoje stojo užpuoliman las uždaryti neapribuotam 
prieš austrus-vokiečius. Tik ’ laikui.
ties Solka tečiau pasivarę

Washington, rūgs. 12. —
Anglių kontrolierius Harry 
A. Garfield paskelbė, kad 
šito mėnesio pabaigoje jis 
nustatysiųs anglims kainų, 
kokių turi mokėti suvarto- 
tojai. Dabar kaina nustaty
ta tik mainose. Bet anglių 
pirkliai posenovei plėšia 
žmones. Norima ir juos su
varžyti.

— JVashington, rūgs. 12. 
— Čia kalbama, kad prez. 
Wilsonas Europon pasiusiąs 
pulk. House su taikos misi 
ja.

ŠALNA PADARĖ MILI
JONUS DOL. NUO

STOLIŲ.

Daug nukentėjo Illinois ir 
aplinkinės valstijos.

pirmyn. — JVashington, rūgs. 12.
Užpereitų naktį Illinois 

taigi ir Chicago, ir kitas ar-

POPEŽIUS KREIPIASI 
Į AMERIKĄ.

Rymas, rūgs. 12.2 — Po- 
pežius per savo sekretorių 
kardinolų Gasparri kreipėsi 
į Suv. Valstijas ir Angliju 
reikale katalikų žmonių ir 
pačių kunigų persekiojimo 
Meksikoje, kur bedieviškoji 
vyriausybė išdarinėja tie
siog baisius daiktus.

APKALBAMAS STOVIS.

Petrogradas, rūgs. 12. — 
Visų kariaujančių ir neu
tralių šalių ambasadoriai ir 
pasiuntiniai atlaikė susirin
kimų. Buvo apkalbamas da
bartinis Rusijos stovis.

Vieni talkininkų ambasa
doriai irgi atlaikė Rusirinki- 
mų. Nutarimai nežinomi.

— Vyriausybė paskolino 55 kimusias valstijas aplankė 
1 pirmutinė rudens šalna.milijonus dol. Italijai.

— Sandivich, Mass., rūgs. 
12. — Prezidentas Wilsonas 
po atostogų iš čionai iškelia
vo Washingtonan.

— Londonas, rūgs. 12. — 
Vokietijos parlamento ko
mitetas gamina atsakymų 
popežiui.

— Londonas, rūgs. 12. — 
Turkijon nukeliavo naujas 
Vokietijos ambasadorius, 
žinomas grafas Bernstorff.

Cadiz, Ispanija, rūgs. 11. 
— Vietos uostan vieno Is
panijos karės laivo lydima 
atplaukė labai sugadinta 
vokieti nardančioji laivė. 
Jinai įrjos įgula bus inter
nuota.

Vietomis šalna buvo lengva, 
bet vietomis gana aštri. Ji
nai sunaikino daug nepri
nokusių kukuruzų, svogūnų, 
tomeičių ir kitokių sultin
gi; vaisių, kurių valymas šį
met suvėlintas dėl šaltos va
saros.

Abelnai apskaitoma, kad 
iižpereitos nakties šalna pa
dariusi suvirš 100 milijonų 
dol. nuostolių.

ORAS.

Rugsėjo 12, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir šil
čiau; rytoj išdalies debe- 
siuota ir daug šilčiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 64, žemiausia 45 
laipsniai.
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LIETUVIŠKŲ SOCIALIS
TŲ “KULTŪRA.”

Vienam laisvamaniu laik
raštyj padėta koresponden
cija iš Laivrence, Mass. Ten 
rašoma, kaip vietos lietuvi
ški socialistai buvo šaukia
mi į “evemption board” ir 
tenai patikrinami, ar jie tin 
karui kareiviauti.

Rašoma:

Bronių Žilionį, socialistą,
“sveikatos kvotimuose’’ liki- .
maaJuaip nuskyrė: ketvofge $> smuklių ir degtl-

piet, rugp. 23, po “egzaminui” inės. Deja, smuklės neuž
darytos ir jos toliaus veiks 
savo pragaištingąjį darbą. 
Bet jose bus leista ^seno
vei maukti likusį degtinės 
išteklių, alų, vynus ir kito
kius svaigalus. Skirtumas 
bus tame, kad tie svaigalai 
bus brangesni, ne visiems 
prieinami.

Visgi reikia tikėties, kad 
nuo šio laiko girtuoklių 
skaitlius žymiai sumažės. 
Sumažės skaitlius ypač tų, 
katrie visus savo uždarbius 
smuklėse palikdavo.

KEISTA MOTERŲ 
SĄJUNGA.

daktaras paklausė, kodėl jis ne
atėjo išryto, kaip jam buvo 
skirta. Bronius atsakė:

“Dėlto, kad aš esu socia
listas. ” >

“Kas yra socialistai ir į ką 
jie tiki?” — paklausė vėl dak
taras.

“Aš netikiu j nieką” — Bro
niaus atsakas.

“O ar tikite į Dievą?”
“Ne.”
“Kodėl?”

“Dievas man nieko nedavė.”
“Ar niekas jums nieko ne

davė?”
“Ne.”
“Well, aš jums sį-tą duosiu” 

ir tą sakydamas ant popieros 
pacfcjo “O. K.”, t. y. tinkantis 
armijom”

Turbut tasai socialistukas 
manė, kad kuomet jis gy
dytojui pasakys netikįs į 
Dievą, tuomet ir bus paliuo- 
suotas nuo kareiviavimo. 
Tuo tarpu viskas išėjo kaip 
tik priešingai.

Kįla klausimas todėl, kiek 
pas lietuviškus socialistus 
yra supratimo jeigu jie 
taip atvirai mėgina že
minti visa tai, kas visai pa
saulio žmonijai yra bran
gintina.

Kai-kurie socialistukai, 
prisiskaitę socialistų ir lai
svamanių laikraščiuose vi
sokių nešvarybių, pavirto 
tiesiog puslaukiniais, netu
rinčiais ne tik jokios gėdos, 
bet ir sąžinės.

Juk toksai aužiaurėjęs 
žmogus, kurs net pačių sve
timtaučių akivaizdoje viešai 
drįsta prisipažinti netikįs į 
Dievą, gali dar piktesnius 
žodžius pasakyti, daug pik
tesnį kokį darbą atlikti.

Ir vis už tai reik padėko
ti lietuviškai bedieviškai 
spaudai, kuri sakosi plati

nanti tarp saviškių kultūrą, 
apšvietimą.

Gražus čia jų apšvietimas 
ir kultūra.

UŽDARIUS DEGTINIS 
VARYKLAS.

Kad sutaupyti daugiau 
javų, kurie reikalingi mais- 

ypač karės metu, Suv.tui.
Valstijų vyriausybės pa
stangomis visoj šalyj už
drausta gaminti degtinę. Ši
tas uždraudimas ėmė veik
ti pradėjus praeitu šešta
dieniu. Tą dieną visoj ša
lyj uždaryta lig vienos vi
sos degtinės varymo dirb
tuvės.

Kol-kas nėra galima tik
rai apskaitliuoti, kiek tuo 
budu bus sutaupyta maisto, 
nes alkoholis ir tolesniai 
bus gaminamas medika- 
liems, pramonės ir karės 
tikslams. Tik praėjus, sa
kysime, vienieriems me- 
tams, bus galima tikrai nu
statyti ir sužinoti, kiek S. 
Valstijose kas metai degti
nės buvo suvartojama, t. y. 
išgeriama.

Su tomis skaitlinėmis su
sipažinimas visuomenei yra 
reikalingas. Nes lengvai 
gali pasirodyti, kad šioj ša
lyj alkoholio vartojimas ti
krai buvo pasibaisėtinas. Ir 
gal tuomet amerikonai pa
galiau suprastų, kad rėikia 
labai energingai stoti ko
von prieš girtuoklybę.

Rasi, ne vienas iš blaivi
ninkų dabar pradžiugęs, jo- 
gei busimieji visokie valdi
ninkų skyrimai ir rinkimai

Rytinėse valstijose suma
nyta suorganizuoti moterų 
sąjungą, kuri turėsianti ne
paprastai originaliu budu 
platinti patriotinį susilaiky 
mą nuo apsirijimo. Visos 
sąjungos narės turėsiančios 
pasižadėti, kad jos nekuo- 
met nekalbėsiančios su vy
rais, sveriančiais daugiau, 
kaip 180 svarų.

Šitą sąjungos sumanymą 
butų galima visuomet pris- 
kaityti prie juokų, kokių 
netrūksta / margam pasau
lyj- i

, Bet Amerikoje yra ki
taip. Čionai kartais ir juo- 
kingiglisi sumanymai rimtai 
rišami.

Taip yra ir su šita suma
nyta sąjunga.

Vienas angliškas laikraš
tis ;.pie tai labai rimtu i fi
nu rašo savo editoriale. S-t 
ko, sumanymas nevisai ge
ra?. PaŽvmi, kad kartais 
dikti žmonės labąjį mažai 
valgą, gį suliesėję su valgą 
už kelis.

Toliaus tas pat laikraštis 
atranda, kad riebus žmonės, 
abelnai imant, esą geresni 
už sudžiuvėlius.

Ant galo priduria, kad jei 
Vokietijos kaizeris butų. 
riebus žmogus, nebūtų įvy
kus dabartinė karė.

Matote, kokius niekus 
rimtai svarsto kaikurie pi
liečiai.

MES SENAI TĄ 
ŽINOJOME.

Kaž kodėl “Lietuva” labai 
neužsiganėdinusi, kad tapo 
iškeltas lietuvių šnipų klau
simas ir didžiai negudriais 
budais bando sumažinti to 
klausimo svarbumą.

Pyksta “Lietuva” ir ant 
tų veikėjų, kurie- paskelbė, 
kad kaiktirie lietuviai inte
ligentai tapo Anglijos šni
pais ir už pinigus stengia
si nukreipti lietuvių politiš
ką mintį talkininkams nau
dingais keliais.

Ir “Lietuvos” redakto
rius matyt taip. suerzintas 
tų šnipų klausimu, kad net 
išdrįso paskutiniame “Lie
tuvos” numery j parašyti ši
tokius žodžius apie savo 
bendradraugius:

Tautininkų srovės vadai tu
rėtų parodyti truputį daugiaus 
išmintingumo, rimtumo ir tak
to. Dar pora tokių šposų ir vi
sa tautininkų srovė išlekios efiit 
keturių vėjų.

Kad tautininkų vadams 
reikia daugiau rimtu
mo ir takto, kaip sako “Lie
tuvos” redaktorius, tai ir a- 
bejoti nereikia. Mes seniai 
tą sakome.

EIKITE NORS SU PA
ČIAIS KIPŠAIS.

Šimkaus sėbras Šalčius 
“Ateityje” aprašo Rusijos 
lietuvių seimą ir pažymi, 
kad Europos lietuviai “klie- 
rikalai” esą da aršesni 
už Amciikos lietuvius “klie 
rikalus.” Dalykas tame, 
kad minėtam, seime taria
mieji “klierikalai” ėmę ir 
sukirtę santariečius (lietu
viškus liberalus). Šitiegi, 
degdami neišpasakyta ap
maudą, ėmę ir susidėję su 
socialistais, kad bendrai ko
voti prieš “klierikalus.”

Kaip visi laisvamaniai, 
taip ir Šalčius “klierika- 
lais” vadina lietuvius kuni
gus ir visus katalikus, pil
dančius savo tikėjimo 
pareigas. Bet tas pat Šel- 
čius ir visi kiti jo pluksnų 
žmonės turbut nežino, ar 
gal nenori žinoti, kad lietu
vių visuomenėje nėra jokių 
“klierikalų” tokioje pras
mėje, kaip laisvamaniai įsi
vaizdina. Daug kartų apie. 
tai buvo rąšyta ir aiškinta. 
Bet musų laisvamaniai yra 
tokia storžieviai, kad jiems 
net paprasčiausias manda
gumas yra nežinomas.

Šalčius aprašęs Europos 
klierikalų” “žiaurumą,” 
pabaigoje stato klausimą, 
su kuo Amerikos sandaric- 
čiams (laisvamaniams-tau- 
tininkams) reikia eiti Lie
tuvos ateities pastatyme 
Tr taip atsako:

“Atsakymas aiškus — ei
ti su visais išvieno kas tik 
yra priešingas kunigų val
džiai Lietuvoje rtfusų visuo
menėje,, o kadangi socialis
tu didžiumoje jja klie.;-

Katalikų Tikėjimas ir 
Nezaiežninkai.

Katalikų Bažnyčia, prisi
laikydama šv. Rašto moki-. 
na, kad Kristus pastatė sa
vo Bažnyčią ant uolos — šv. 
Petro; kad Popiežius, Ry
mo vyskupas, yra tai šv. 
Petro įpėdinis ir kaipo toks, 
jis dievišką teisę turi pirme 
nybę,ne vien tik garbės, bet 
ii- valdžios pirmenybę 
ant visotinės Kristaus Baž
nyčios ir augšeiausią dvasiš 
ką autoritetą ant visų pa
saulio katalikų. Kitais žo
džiais tarus, reiškia, kad 
Katalikų Bažnyčia mokina, 
jog be Popiežiaus, šv. Petro 
įpėdinio, nesurasi tikrosios 
Kristaus Bažnyčios tikro
sios krikščionybės.

Paklausykime ką šv. Raš
tas sako: “ O aš tau sakau, 
jog tu esi Petras, o ant tos 
uolos pastatysiu mano Baž
nyčią ir pragaro vartai jos 
nepergalės” — Mat. XVI.
18. “Simonai, Simonai: 
štai piktoji dvasia geidė 
idant persijotų jus kaipo 
kviečius. Bet aš meldžiau 
už tave, idant tikėjimas ta
vo nesiliautų ir tu savo lai
ke atsivertęs patvirtink sa
vo brolius” — Luk XXII. 
31—32. “Kad tada paval
gė pietus, tarė Jėzus Simo
nui Petrui: Simonai Jono, 
ar myli mane daugiau, ne 
kaip tie? Tarė jam: taip, 
Viešpatie, tu žinai, jog my
liu tave. Tarė jam: ganyk 
mano avinėlius” — Jon. 
XXI. 15... ”j^ahyk maho a- 
velės” — Jon. XXI. 16.

O nezaiežninkai nepripa
žįsta, kad Kristus pastatė 
savo Bažnyčią ant valdžios 
šv. Petro. 'Popiežiaus gi 
visai neklauso.

Katalikų Bažnyčia moki
na, kad tikroji Kristaus Ba
žnyčia turi būti matoma, 
draugija, turinti matomą 
vyriausybę ir matomą val
dymo formą.

“Eidami tida mokykite 
visas gimines-: krikštydami 
juos: Vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios” 
— Mat. XIX. 28. “Jus 
esate svieto šviesybė. Ne- 
gal pasislėpti miestas ant 
kalno išstatytas” —Mat. V. 
14. “O jei anų neklausys, 
pasakyk Bažnyčiai. O jei 
Bažnyčios neklausytų, tegul 
tau bus kaipo pagonis ir 
muitininkas” — Mat. 
XVIII. 17. “Ir tasai pats 
davė ne kuriuos Apaštalus, 
o nekuriuos Pranašus, o ki
tus Evangelistus, o kitus 
ganytojus ir mokytojus” — 
Efez. IV. II. “O Dievas 
tai įtaisė nepuriuos bažny
čioje, pirmiaus Apaštalus, 
paskui Pranašus, potam mo 
kytojus, potam galybes, po-

kalizrno priešininkai, tai 
sandariečiams dabar reikė
tų išvien eiti su Europos 
santariečiais ir socialis
tais.”

Gi mes pasakysime, eiki
te kad ir su pačiais kipšais, 
taj visvien nieko nelaimėsi
te. Lietuvių tauta buvo, 
yra ir bus katalikiška. Ji
nai pažįsta jus, nes esate 
vilkais, apsisiautę avies 
kailiu.

tam dovanas gydymų, pa- 
gelbos darymus valdymus, 
aiškinimus kalbų” — I Kor. 
XII. 28. “Dabokite patys 
save ir visą būrį, ant kurio 
Šventoji Dvasia jus pasta
tė vyskupais, idant valdytu
mėte Dievo Bąžnyčią, kurią 
nupelnė savo krauju” — 
Ap. Darb. XX. 28.

Nezaiežninkai visą tą už
ginčija ir kaip tik atbulai 
mokina.

Katalikų Bažnyčia moki
na, kad tikroji Kristaus Ba
žnyčia turi būti vienoda, va
dinasi — visi krikščions tu
ri tikėti į tas pačias tiesas, 
išpažinti vieną ir tą patį 
tikėjimą, priimti tuos pa
čius sakramentus ir klausy
ti tos pačios dvasiški jos 
mokinimų.

“Ir kitas turiu avis, ku
rios neyra iš tos avydės, ir 
anas reikia man atvesti, ir 
klausys mano balso, ir bus 
viena avydė, ir vienas pie
muo” — Jon.X. 16. “Šven
tasis Tėve, užlaikyk anuos 
Tavo vardan kuriuos man 
davei, idant butų vienu, 
kaipo ir mes” — Jon XVII.
II. “Eidami tada mokyki
te visas gimines: krikštyda
mi juos: Vardan Tėvo ir 
Sunaus ir Šventosios Dva
sios” _ Mat XXVIII. 19. 
“Vienoje Dvasioje visi mos 
į vieną apkrikštyti esame, 
ar žydai, arba pagonai, ar
ba tarnai, arba liuosi; ir vi
si viena Dvasia esme pagir
dyti” — I Kor. XH. 13. 
“Meldžiu jus, broliai, per 
vardą Viešpaties musų Jė
zaus Kristaus, idant visi 
vienokiai kalbėtume, o 
idant nebūtų tarp jūsų per
skyrimai: bet bukite tobu
lais vienoje durnoje, ir vie
name išmanyme” — I. Kor.
I. 10. Vienas Viešpats, vie
nas tikėjimas, vienas krikš
tas; vienas Dievas ir Tėvas 
visų, kursai yra aut visų ir 
visuose mumyse ’ Ef. IV. 5-6.

Vienok, to vienumo tosios 
vienybės, dėl kurios Kris
tus meldėsi, niekur nesu
randame pas nezaležninkus, 
nes jie patys išsiskirstę į- 
vairiomis kuopomis. Be to 
gi neturi ir neprisilaiko vie
nodai niekame ir niekur.

Katalikų Bažnyčia moki
na, kad tikroji Kristaus Ba
žnyčia turi būti visotinė t. 
y. katalikiška. Visotinė 
laike, vietoje ir mokinime. 
Turi būti liudininkė visame 
Kristaus mokinime, visose 
vietose ir laikuose. Taigi, 
Evangelija turi būti skel
biama visur, nieko neaplei- 
džiant, nieko nepridedant, 
ir nieko neperkreipiant kitų 
sektų norui..

“Ir bus apsakyta ta evan
gelija karalystės ant viso 
svieto, dėl liudijimo viso
mis giminėmis: o tada at
eis pabaiga” —Mat. XXIV. 
14. “Eidami tada moky- 
kite visas gimines: krikšty
dami juos Vardan Tėvo ir 
Sunaus iy Šventosios Dva
sins” — Mat. XXVTII. 18. 
“Bukite man liudininkais 
Jaruzalėje ir visoj žydų že-

Geib. p. D., Autoriui 
Straipsnio “Apginkluoki- 
melovynp Kitokiu Badu.”
GERBIAMASIS TAMSTA:—

Perskaičius Tamstos straip
snelį, “Apginkluokime savo 
Tėvynę kitokiu budu,” paru
po man parašyti Tamstai tas 
mintis, kurias tas straipsnelis 
manyje sukėlė.

Jeigu tie žmonės, kurie re
mia mintį reikalingumo tautos 
milicijos ir priedermės vyčių 
šiame reikale — jeigu jie vien 
toje milicijoje matytų visą 
tautos išganymą; jeigu jiems 
nerūpėtų taip-pat ir daug ki
tų dalykų, k. ą. amatų mok
slas, savo kalbos meilė ir iš
laikymas ir tt., — tuomet tie 
žmonės butų vienpusiški. Iš 
jų verta butų pasijuokti. Do
vanok Tamsta, bet aš Tamstą 
norėčiau skaityti panašiu vien
pusišku žmogumi. Tamsta no
rėtumei žadinti lietuviuose 
patrijotizmą, išmokinti juos 
reikalingų amatų, bet JTam- 
sta, rodos, nematai reikalo la
vinti fyziškas tautos pajėgas, 
ruošti jaunimą prie tautos ap
gynimo nuo vidujinių ir išlau
kinių ' priešų. Nesiginčysiu, 
kas yra reikalingiau. Tas gin
čas butų bergždžias. Kaipo 
antimilitaristaS, sutinku, kad 
mokslas, dora, patrijotizmas
— tai brangesnis dalykas, ne
gu fyziškų pajėgų išlavinimas. 
Bet aš nepasakyčiau, kad ir 
tas nereikalinga. Tamsta savo 
straipsnelyje beveik visai aiš- 
kei tą pasakei ir tuo pasaky
mu klaidini savo skaitytojus. 
Reikia aiškinti musų broliams 
ir tas reikalas, nors jisai ir 
butų “svetimas lietuvių šir
dims”. Gali taip atsitikti, kad 
paskui bus jau vėloka. Turime 
ruošties iš anksto prie atliki
mo visų savo priedermių. Be 
to turiu dar pridurti, kad 
Tamstos pamokinimas, nu
kreiptas linkui milicijos užta
rėjų — yra be pamato, ir be 
tikslo. Tie žmonės, kurie 
“Darbininke” rašė apie reika
lingumą vyčiams mankštinti 
kūno jėgas, nemažai taip-pat 
galvojo, rašė ir veikė, (veiks 
ir toliau), reikale amatų mok
slo, organizavimo grįžimo Lie
tuvon, tėvynės meilės ir tt. 
Peržiūrėk Tamsta poros metų 
“Darbininką”, perskaityk šių 
metų L. D. S. seimo protokolu, 
taip-pat protokolus L. D. c. 
valdybos posėdžių — o persi
tikrinsi, kad ištikrųjų taip bu
vo, kad vienpusiškumo dėmės 
jiems primesti negalima.

Tad jiems čia Tamsta antros 
Amerikos neatidengei. Jie 
amatų reikale ir organizavi
me grįžimo Lietuvon gal net 
daugiau, nuveiks, negu tie,

mėj, ir Samarijoj ir iki pas
kutinio žemės krašto” — 
Ap. Darb. I. 8. “Pirmiau
siai tada dėkavoju Dievui 
mano per Jėzų Kristų, už 
visus; jog tikėjimas jūsų 
apsakomas po visą svietą”
— Rom. I. 8.

Nezaiežninkai nėra visa-
tinieji, nes išsiskaidę. Tai
gi negali būti vienumo pas 
juos nei laike, nei vietojo, 
nei mokinime. Ir kalbos 
negali būti apie jų visatu- 
mą.
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kurie taip be pamato bijo ruo- 
šimosį prie lietuviškos milici
jos.

Aiškinimą svarbių, nors gal 
kai-kam nemalonių tautos 
priedermių Tamsta vadini 
burbulu. Bet ar nebus tik tik
ruoju burbulu šitas Tamstos 
pasakymas. Juk jeigu Tamsta 
nesupranti kokio dalyko svar
bos, tai dėlto jisai savo svar
bos dar nenustoja.

Daugiau rimtumo, Tamste
le.

Uosis.

KĄ W. BRYAN PASAKA 
APIE CHICAGOS 

MAJORĄ.

Pereitoje savaitėje, sena
sis Suv. Valstijų sekreto
rius W. J. Bryan užklaus
tas, ką jis manąs apie Chi- 
cagos miesto majarą Thomp 
son’ą?

Laike pietų Apgarsinimų 
Susivienijimo, W. J. Bryan 
papeikė visus tuos, kurie 
priešinasi dabartinei val
džiai ir jos įsakymus mina 
po kojomis, sakydamas.

“Žmogus, kursai, tokiose 
svarbiose valdžiai valando- 
sb, pradėtų skleisti savo per 
sitikrinimus priešai ją ir 
jos politiką, yra tikrasis iš
davikas savo tėvynės.”

Nekurie užklausė, ar jis 
kalba tai apie Chicagos mie
sto majorą, ant ko W. J. 
Bryan atsakė:

“Kalbu apie didumą, nes 
pavienės ypatos yra nežy
mus ir kartais jie pačiame 
pasirodyme dingsta, vienok 
didumenė pasilieka ir ji sto
jasi nekaipo pamatu to ką 
pasakiau. • Apie savo pra
kalbas, kurias teikė priešai 
įsiskverbimą į karę S. Val
stijų jisai taip pasakė:

“Nokados nesiginčijau 
reikaluose taikos, nei reika
luose karės, vienok visada 
stengiuosi prigelbėti savo 
valdžiai. Neturiu nieko sa
kyti nei apie tai, kokios ver
tės Šv. Tėvo atsišaukimas 
nei tam atsakymas, kuri 
Wilsonas pasiuntė. Tikiu 
liuosybės žodžio ir spaudos 
bet dar daugiau tikiu, kad 
kiekvienas Amerikonas tu
ri buįi ištikimas savo ša
liai.”
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vo įdomi. Antras, kalbėjo 
Dr. A. M. .Rutkauskas, savo 
trumpoje kalboje nurodė, 
kaip darbininkai ir darbda
viai nesąžiningai skriau
džia viens kitą. To liaus se
kė lošimėlis “Į karužę jo
jant”. Šis veikalėlis tmm 
pas, bet nemenką įspūdį pa
darė publikoje. Nevienas 
ašaras braukė, mat ir lošė
jai buvo parinkti ypač p. 
Bronis. p-lė Šlegaitė, kuri y- 
ra gabiausia artistė Cieero- 
je, taip gi nemenka daini
ninkė, kurios dainos ir šia
me veikalėlyje simpatiškai 
skambėjo. Po lošimui se
kė duetas “Avė Marija” 
kurį ir gi gerai sudainavo 
pp. V. Puzaras ir St. Dau
noras. Nors duetas netrum
pas, bet turėjo du kartu dai 
nuori, nes publika to norė
jo. Laike lošimo ir daina
vimo akompanavo gabi pi
anistė p-lė D. Šulckaitė. Ši 
p-lė verta didžiausios gar
bės, kad savo gabumais re
mia darbininkus atvažiuo
dama iš Chieagos. Vakarą 
užbaigė p, Pr. Juras iš Chi
eagos. 8avo prakalboje jis 
daug ką naujo ir įdomaus 
mums pasakė. Patartina 
visiems kviesti p. Pr. Ju
rą už kalbėtoją, beabėjo jis 
neatsisakys patarnauti. Pu
blikos buvo virš šimto. 
Naujų narių prie darbinin
kų kuopos prisirašė šeši. 

Valio darbininkai!
Dobilas.

Dabokite Savo Akis
kurie nuolat užsipuola ant 
tikėjimo ir tikinčiųjų. To
dėl. kas brangina savo tau
tystę ir katalikystę, stoki
me visi išvien po Lietuvių 
Apšvietos Draugijos vėlia
va ginti savo brangiausias 
teises, atremdami visus 
priešų užmetimus. Jei tik
tai stosime visi išvien, pa
duodami vienas kitam bro
liškos meilės ranką, perga
lėsime visas kliūtis ir leng
vai pasieksime senai pagei
daujamą tikslą.

Tad į darbą broliai, nes 
jau senai laikas.

Susipratęs.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešamo, kad 
“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
kų specialia susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va 
landą po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46tb 
St. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visų “Drauge” 
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimą šėrų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Šerą. 

Enn. A. Eierskis, pirm.
J. J. Statkus, rast,

Amerikos lietuvi katali 
ke, pakilkie ir tuoj aus pa 
remkie tą šventą darbą, ku
ris Lietuvos ateičiai palai
mą suteiks..............................

R. Sp. Sav. K<m

BURNOS AIRES, 
ARGENTINA

KATALIKU SPAUDUS 
REIKALAIS.

jBltalsykitk gerai parinktos akinius Stiklus. Paveskite aprūpinti sa
va akis speoljallstui. kurs II metų darbavosi lenkų Iv. Vaitiekau e 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Kur vienybė ten galy
bė, o galybė yru ten, kur J 
visi skaito ir platina do- j 
ra katalikiška spaudų. 

Katalikų Spaudos Savai- Į, 
tės įvyks šimte Amerikos s 
lietuvių naujokynuose bė- 1 
gyje spalių ir lapkričio mė- 
nešiu. .v/

Visos tos šaunios Kampa
nijos — katalikų spaudos 
platinimo darbo pravedimui ' 
reikės visiems kuogreičiau- 
sia susiorganizuoti.

Kiekviena lietuvių kolo- 
nija savo pajėgas turės taip I 
smarkiai sumobilizuoti, kad'^ 
kiekviena valanda, kiekvie- 
nas žmogus butų kuotinka- I 
miausiai prakilniam darbui s 
sunaudoti.

Katalikų spaudos platini- $ 
mo svarbą ir reikalą1 supra- J 
to senai visi dori ir prakil
nus žmonės, todėl dabar ne- 
verta laiko gaišinti paaiški- 
nimams, bet reikia eiti į ka
rę ir užkariauti šventam 
tikslui visą Amerikos Lie
tuvą.
..Atbuskime, sukruskime 
ir kas tik yra gyvas neški
me palaimą Lietuvių Tau-’ 
tai, suteikdami Lietuvos vai 
kams gryną krikščionišką 
mintį — katalikišką knygą 
ir laikraštįį I

Kad to atsiekti reikia ( 
tuojaus būtinai, 

v 1. Kiekvienoje lietuvių1 
kolonijoje Amerikoje įstei
gti Katalikų Spaudos Ko
misiją.

a) katalikų Spaudos 
Komisija sudaro katalikis- j 
kų organizacijų kuopų ir 
draugijų atstovai.

b) Katalikų Spaudos’ 
Komisiją veikia-Katalikų i 
Spaudos Savaitės laiku ir 
paskiaus.

c) Išrenka savo valdy
bą ir visus reikalus tvarko 
taip, kad ant vietos ir apie- 
linkėse kuogeriausia katali
kiška sjaudą išplatinti.

2. Katalikų Spaudos Ko
misijos apie savo įsisteigi- 
mą tuojaus praneša Katali
kų Spaudos Savaitės Komi
sijai (K. S. S. K. 242 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

3. Tolimesniai Centro su 
sinešimai su spaudos komi
sijomis, pasekmingesniam 
viso darbo vedimui, bus at
liekami privatiškais laiš
kais.

4. Katalikų Spaudos Ko
misijos būtinai tuojaus pri
valo pranešti Centrui

a) apie vietos saulygas

John J. Šmetana
Akiu Specialistas

TtMYKIT NAMO UŽRA6A f
1801 80UT8 ASHLAND AVĖ. .

: Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas | 
i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tąi s 

Tel. Ganai 5335.
iiuniiimummiiimmiiiHniwi|iiHwiniuii»iiiuHiiiniitiiniinHiiinnuiiniiinumNOTICE.

Notice is hereby given that 
a special meeting of the stock- 
holders of the Draugas Pub. 
Co. will be held at 1800 W. 
46th St., on the 9th day of 
October 1917 at the hour of 
2 o’cloek p. m. for the purpose 
of considering the voting up- 
on the propošition to inerease 
the Capital stock of the said 
Draugas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
and also the propošition to 
decrease the par value of each 
share of stock from $25.00 per 
sliare to $10.00 per share.

Dated1 this 31st day of 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskls, pres.
J. J. Statkus, sec’y.

CICERO

Amartfed* Ltefumą R.-R. Jfoksfotvtą Sum.
ORGANAS J

▼Maltinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.

Kaina metama $1.00; pašei mst 50 a 
Užsisakyk taojaas:

Pr. JnikaitiB, 20 Webster St, Monttllo, Mase.

Darbininkai juda

Rūgs. 3 d. (Labor Day) 
vietinė Darbininkų kuopa 
surengė prakalbas su trum
pu programų. Kalbėjo vi
su pirmu Vincas Stulpinas 
apie darbininkus. Kalba bu-

PAŽANGA
Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės žurnale s. 

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni 
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje. 

“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia
kalba ir puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras 
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Adresas: /

Daug žmonių jau tą padare.
Kuomet inkstai yra nesveiki jie 

išduoda bloga ženklą ir neturi bū
ti ignoruojama. Tuojaus užžiurė- 
jus toki dalyka galima sutaupyti 
daug dienų kentėjų ir nesmagu
mų. Nesveiki inkstai visuomet tu
ri tamsų smirdanti šlapumą. Žen
klų nesveikų plaučių yra galvos 
skaudėjimas apkvaitimas neran
gumas, ir rumatizmo užpuolimai.

Doans Kidney Pilis yra tiktai 
dėl inkstų; jos pagelbsti atitaisy
ti užnuodyta krauja. Nėra geres
nių vaistų. Skaityk žemiaus pa
duota laišką:

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3X4# S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. AM St. Phlladelpkli, Pi.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne 
laukyte Ugiaus. Nes galite su 
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas:

Stephen Konkowski, 824 W. 
Ashland Avė., Chicago, III. “Aš turė
jau blogus inkstus, tankiai strėnas 
skaudėdavo, neturėjau noro dirbti. 
Jeigu pasilengdavau taip kaip peliais 
perverdavo. Doans Kidney Pitts ma
ne išgydę.”

Kaina 60 c. visur. Neprašykit vais
tų dėl inkstų — bet gaukite Doan’s 
Kidney Pilis, tas pačias kų ponas 
Konkow8ki gavo. Foster — Millburn 
Co. Mfg.rs. Buffalo, N. Y.

1617 N. Robcy St. 

Miliuku Ir North n. Tol. Hi#boll4S17 ite atsilankyti

TIKYBA ir DORA
Kamgl apsimoka turėti skaudamas 

ir šiurkščias raukas po skalbimui, 
kuomet N. R. G. Skalbimo Lentelės 
padeda skalbiamąsias mašinas ir ki
tus (Tankius ( šalj. Jus galite PA- 
SII.SP.TI,kuomet skalbiate. Purvl- 
niausi drabužiai išvalomi. Visos sa
vaitės skalbimas padaromas nuo de
šimts iki dvidešimts mlnutų. N. R. 
G. prašalina prakaitų, atramentų, 
dulkes, tankus, ir vaisių plėtmus iš 
visokio materijolo. Juose nėra pa
rafino*, lajaus, Ir kitų pavojingų pri- 
provų. Stebėtinas ferankų valyto
jas. Paprašykite savo groserainko 
arba aptiekoriaua šiandienų, kad 
duotų Jums sampelf dykai, kuris 
Jums užteks vienam kartui išskalb
ti drabužius,ar ba įdėkite už 2e. kra
tos kenklcų, o gausite sampell dy
kai.

Adresuokite: Farųuhar-Moon Mfg. 
Co., Room. 1107—14# W. Van Bu- 
reu St., Chicago. šis valžba-ženklts 
yra Jūsų apsauga.

LaMcrattta totdKlamas Ktutlgą marijoaą 

eta* du kartu Į mėnesi

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali- 
tai visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokius 
užklausimus iŠ tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $1.00; Vieno numerio *- ČO. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame SOe^ iž 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

*rqrrBA tR dora-
1631 W. North Ąv«. Chicago, 111

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti le. krasos 
ženklelį.

AUKSUOTI ROŽANČIAI 1
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taipgi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

Mųktaana: angliškos Ir Uotuvtl-
kos kalbų, arltmotliros. knygvodys- 
tės, ttonografljoa, typovvrltlng, ptrk- 
lyboa tomų. 9W. Valst Istorijos, 
abelnoo Istorijos. geografijos, pollti- 
klnės okoaomljos. pUiatrstės. dallia- 
raiystės.

Mokinimo valandos: nuo I ryto 
Iki I po plotų; vak. nuo 7:1# Iki •:»• 
SlOd So. Halated SU Chicago IU-

UUNDRY TABLCTS iiiiimiiiiiiiiiMitiiMiiHiMmiiiMmiiiimiiiiMmimiiiiiiiiimmiimiiuifliimmiiig

b) prisiųsti sanrašus i 
artimiausių, kad ir mažiau
sių lietuviškų kolonijų, pa
žymint lietuvių skaičių.

5. Katalikų Spaudos Ko
misijos kalbėtojus pasirūpi
na pačios, bet jei kuri neži
notų kur kalbėtojų gauti, 
patarimus duoda ir centras.

Tų dalykų išpildymo la
bai nuoširdžiai prašo Kat. 
S. S. Komisija ir tikisi, kad j 
jos balsas tuojaus bus už- j 

gintas. Gavę reikalingų i 
žiniij, varysime darbą to-,
liaus.

-....

1. Mažasis Katalikų Tikėjimo Katekizmas. Kaina 25c.
2. Didesnysis Katalikų Tikėjimo Katekizmas. Kaina 60c.

SPAUDOJE:
3. Trečioji Skaitymų knyga, lietuvių katalikiškoms

mokykloms Amerikoje.
4. Ketvirtoji Skaitymų knyga, liet. katal. mokykloms

Amerikoje.
Visos tvirtais audeklo apdarais. Mokykloms nulei

džiamas didelis nuošimtis.
Tas knygas galima gauti pas:

Vyrišky Dripmy Bargmis
C Dieninės Ir Vakarinės Teisių 

K lianos, 22 metų užtikrintas |

A pasisekimas. 180# mokiniu 
/ta mokykla užbaigė — 3 IV 

C Metu Praktikos Kursai. Vai* 1 
džios etamlnacljas pareina 

Q nuo 66% Iki 100% mokinių. A

S Geriausi Kliasinlai — Kam- ” 
bariai visam Mieste.

Visi kursai atdari Moterims
Rudeninis Terminas Atsi
darys Rugsėjo 17-tą.
Prirengiame dėl Kolegijos, Teisių, 

Medicinos. Dantų Gydymo, Enžiale- 
rystės, greitų laikų. Norint dykai 
Katalogo adresuokite: Ohancolior J. 
J. Tobias, CS W. Jaekaon Blvd. Tel. 
Wabash (693.

Nasjt. neatimti, daryti ant 
atsakymo siutai ir overkotal, 

vertės nuo lt# Iki III .dabar 
parsiduoda po SIS Ir II dol.

Nauji, daryti gatavimi nuo 
III iki |3I ei u tai ir overkotal. 

nuo 17.11 Iki II dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailio 

pamuttų overkotu-
Vlsal mažai vartoti Bintai ir 

overkotal vartės nuo III Iki 
III, dabar II ir augMIau. Kal
nia ano 11.10 iki 14.10. Val
kų siutai nno 13.00 Iki 17.10. 
Vallsoa Ir Ruporai.

Atdara kasdiena, nedėliotais 
Ir vakarais.

No. 1417. Karoliai įvairių spal
vų. Keikalaunnnt paminėkite ko
kios spalvos pageldaujnte. Len
ciūgėlis Ir kryželis storai auk
suoti kaina sn prlslnnthnų 7Re. 
No. 14I0- Balto Akmenėlio ka
roliai. Morai auksuotas fondu - 
gelis Ir kryželis. ėlvaraniuoU 
ant 5 tautų. Kaina su prtsinn- 
tima tik ................................... Sl.Ol

No. 1430. Galima gauti (vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gobi”. Gvarantnotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delrt giminių. Mi prl- 
ainntimu ................................... |2.oo

t iškaitant paminėkite numeri tr kokiom spalvos nortt-e. Pinigus 
galite siųsti UperkAnt Money Ordev, registruotame laiške, arl>a 
vienom Halais krasos ženkleliai*. AdreeuoIcMe: .»ta^.a

Šv Kazimiero Seseris 
6700 Ji. Itartull St. h Chini

DRAUGAS PUBLISHING CO.
100 W. 46th Street Chteago, III
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CHICAGOS
TEN KIEKVIENAS KVIE-' UŽNUODIJA KARIUOME- !

Trečiadienis, 12 rugsėjo.
šv. Vardo Marijos.

Ketvirtadienis, 13 rugsė
jo. Šv. Ęulogijaus.

VYČIŲ VAKARAS.

CIAMAS.

Primename gerbiamiems 
i “Draugo” skaitytojams, kad 

šiandie Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje bus bazaras.

Kas dar nebuvo jame — 
nueikite.

Ir buvusiems nekenktų savo 
žygį paantrinti, nes kiekvie
nas svečias ten bus mielas ir 
pageidautinas.

NES ARKLIUS.

"DRAUGAS*1

PAVYZDINGOS KRIK- 
ŠTINOS.

Sereda, rugsėjo 12, 1917 m.

Šiandie, rugsėjo 12 d. š. 
m. Šv. Jurgio parapijos 
/etainėje įvyks nepapras

tas vakarėlis surengtas Lie
tuvos Vyčių 16-tos kuopos, 
delei pagerbimo naujai įsto-

SUSIRINKIMAS.

Liet. Vyčių. 13-tos kuopos 
(Šv. Kryžiaus parap.) susi
rinkimas įvyks ketverge, 13 
d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus mokyklos svetai-

Kariškoje stovykloje Port 
Sheridane šiomis dienomis 
nustipo du kariuomenės ark
liai ir kiti du serga. Jie užnuo
dyti aršeniku. Kas tų daro — 
nežinia.

PARDAVĖJUS DEGTINES 
KAREIVIAMS PAVADINO

“ŽALČIAIS”.

jusiu narių. Bus įvairus • nėję. Visi kviečiami atsi- 
programas, užkandžiai ir lankyti susirinkiman nes y- 
visoki pasilinksminimai. Vi- ra labai svarbių reikalų, 
si vyčiai ir vytės kaipo mu-j Pirm. V. Staševičia.
sų kuopos taip ir kitų kuo- -------------------------
pų nepraleiskite minėto va- CHIOAGIETIS RE D AKT O- 
karėlio, nes jame kiekvie-. RIUS GAVO NUO POPIE- 
nam bus indomu pamatyti; ŽIAUS ORDERĄ.
kokiu budu naujai įstoję į ---------
nariai gerbiami, f Šiomis dienomis Jo Švente-

L. Vyčių 16-tos kp/nybė popiežius Benediktas 
Valdyba. IXV paskirė Šv. Silvestro or-

_________________ ! deru Cbicagos lenkų katali-

Komisijonėrius Mark Foote 
suareštavo tris vyrus ir pas
tate po kaucija 1000 dol. kiek
vienų. Jie kaltinami, kad par
davinėję degtinę kareiviams, 
stovintiems šiauriniam Cliica- 
gos krašte. Foote juos vadina 
“Žalčiais.”

T0WN OF LAKE.

Iš jaunimo gyvenimo.

kiško dienraščio “Dziennik
_______ Chicagoski” redaktoriui p.

Bridgeporto lietuvių ūpas; Stanislovui Szwajkart ui. 
labai pakilo, nes visi ruošia-1 Redaktorius gavo nuo pu
si prie iškilmingiausio apr piežiaus pasižymėjimo ženklą 
vaikščiojimo Šv. Jurgio pa-juž «er* la,krasra0 veduną.
parijus 25-kiy metų sukak- PARALY-
tuvių arba sidabnmo ju- žIUS
bilėjaus. Toji nepaprasta į m .

šventė žadama minėti 30; Baisi vaikų paralyžiaus li- 
i ugsėjo š. m. Kaip draugi- i ga labai prasiplatinusi ir kas 
; os, taip ir atskiri parapi-; savaitę keliolikų vaikų išsiski- 
jiečiai stengiasi tas sukak- ria su šiuo pasauliu delei tos 
1uves geriausiai paminėti, ligos.

BRIDGEPORTAS.

5 rugsėjo š. m. Davis Sq. 
parko salėje Liet. Vyčių 
kuopa turėjo savaitinį su
sirinkimų . Susirinkusieji 
svarstė savo reikalus rimtai 
ir nuosekliai, jiems besvar
stant delegatas iš 16 kuopos 
užkvietė į savo rengiamų 
vakarų, kuris įvyksiųs se- 
redoje, 12 rugsėjo, š. m., Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Vi
si pasižadėjo in corpore nu
važiuoti minėtan vakaran. 
Kadangi pripuola musų kuo 
pos tų dienų mėnesinis su
sirinkimas, tai nutarė , per
kelti susirinkimų ant 19 d. 
rugsėjo.

9 rugsėjo Šį m. prie lietu
vių šeimynoje, prie 4615 Iler- 
mitage gatvės, buvo krikšty
nos. Suėjo prašyti kaimynai ir 
kūmos visi linksmai, blaiviai 
ir mandagiai užsilaikė, pasi
šnekučiavę apie 9 valandų vi
si ramiai išsiskirstė.

Žalpių Juozas.

MIRĖ ŽIAURUS VYRAS.
Andai lenkas O. Argo (2639 

So. 49th avė.), atstatęs revol
verį prieš savo pačių, ir ėmė 
šaukti kad jis jų užmušiųs ir 
“gersiųs jos kraujų.” Pašauk
ta policija begaudydama iš- 
tvirkusį vyrų pašovė jį užva
kar G. Argo mirė.

DAR APIE SUSIDAUŽY
MĄ GATVEKARIO SU 

TRAUKINIU.
Jau vakar “Drauge” bu

vo minėta apie nelaimingų 
atsitikimų, prie, 47-tos gat
vės, kuomet keleivių trauki
nys, einantis miestan Pere 
Marąutte geležinkelio, už
gavo 47-tos gatvės gatveka- 
rį ir sudaužė jį į šipulius.

Kadangi pervažiavimas 
buvo atdaras, tai gatveka- 
rio konduktorius C. A. Gas- 
kin paliepė gatvekario mo- 
tormanui važiuoti. Vos tik 
gatvekariui pradėjus va
žiuoti, užvažiavo traukinys 
ir smogė į gatvekarį.

C. A. Gaskin sako, kad jis 
nematęs ateinančio trauki-

-r, , . , . ’nio, nes šalyj’kelio stovėjo
=_ “n“-:' °ikitAs prekių traukinys.

Sužeistieji yra šie:

neš gerai supranta, kokia y- 
ra svarba parapijos lie<fl$iŲ 
katalikų išeivių gyvenime. 
Bėrods tai pirma lietuviška 
parapija Amerikoje, kuri

Sveikatos Departamento 
viršininkas Dr. Robertson jau 
kelintų kartų pataria šeimy- 
ninkėms, kad norint apsaugo
si vaikus nuo ligos paraly-

ir kaikurių reikalų delei, 
tarpais pasiginčyta. Užda
rius susirinkimų ėjo visi 
žaisti lietuvišKtis žaislus. 
Pažaidę eidami namo sudai
navo: “Lietuva, tėvynė mu
sų

niaukė taip linksmos va- jžiaUB, viskų reikia užlaikyti Į Augk Town of Lake Liet.
landos. 25 metai, rodos 
neilgiausias laikas, tečiau 
kiek visokių atsitikimų, 
kiek maloijių ir nemalonių 
porversmių teko pergyventi 
pirari.ini per tą laikų, To- 

visi atjausdami tas su- 
1 aktuves, kas aukomis, kas 
darbu skubinasi padidinti ir 
papuošti rengiamų šventę. 
' t deru draugijos sujudo 
rengti jubiliejinį bazarų, 
kuriame žada būti daug vi
sokių įvairumų. Sukaktu
vių programas tęsis dvi sa- 
vaiti. Bus laikomos iškil
mingos pamaldos už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

kimus, kuriame dalyvavo ir 
gerbiamas svečias kun. F. 
Kemėšis. Delegatai sve
tį pasveikino garsiu delnų 
plojimu.

Nutarta, surengti šeimy
niškų vakarėlį, ateinančia
me panedėlio vakare, 17 d. 
■rugsėjo, Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Įžanga 35c ypatai, 
Išrinkta komisija surengi
mui, to vakarėlio į kurių pa
teko sekanti nariai: M. Gu- 
rinskaitė, M. Mažeika,, P, 
Varakulis, A. Dūda, H. Jo- 
vaišaitė. Ketinama suren
gti gražų programėlį. Vi
si darbininkai ir darbinin
kės neužmirškite atsilanky
ti, nes tai bus pirmas LDS. 
šeimyniškas vakarėlis. • 

Butų labai pageidauja
ma, kad kuopos Sužinoję 
kiek narių atsilankys pra
neštų bent vienam iš komi
sijos ar savo kuopos valdy
bai, kad butų galima žinoti 
ant kiek rengti.

Taippat išrinkta komisi
ja kuri rūpinsis apie suren
gimų vakaro kuris atsibus 
21 spalio, Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje.

Kiti svarstymai palikta 
ant ateinančio Apskričio su 
sirinkimo kuris bus 30 rug
sėjo, 1917 m. Dievo Apveiz
dos parap. svetainėje, 3:30 
vai. po pietų. Kuopos ma
lonėkit išrinkti delegatus į 
■ateinantį susirinkimų, nes 
labai daug svarbių dalykų 
turime svarstymui.

M. L. Gurinskaitė 
LDS. Aps. Rašt.

CoEiway Michael, 7333 So. 
Fnion Avė.,'1 motormanas.

.Sužeirta galva fr kaklas. 
Lundin Dainei, 1322 E. 47

BRIDGEPORTAS.

PAJIEŠKOJIMAI

Fuicšknu savo pusbrolio Augusto 
Navicko, paeinančio iš Suvalkų guls, 
.M Iras tavo parap. Vosbučiu, gulino. 
Meldžiu atsišaukti ant šiuo adreso:

MIKAS BUKAUSKAS,
150 E. 3rd Avė., Homestead, Fa.

Faieškau, pažįstamu, draugi: ir gi
minių: Juozo Tvarejouavieio, Bei u no 
kaimo, Beisogalos parapijos, Kauno 
gub., Šiaulių pav., ir Antano Stcckaus 
Serutešku kaimo, Kauno gub., Šiau
lių pav., aš gavau laika iš Rusijos 
nuo Jųjų seseres. Taipgi ar Jie pa
tys ar kas kitas meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

KONSTANTAS fcEROMSKIS
2538 YY. 4B Oi St., Chicago, Ui.

ANT PARDAVIMO.
2 PAGYVENIMŲ Medinis Namas 

ant pardavimo imi 4430 S. Honoru St., 
ant 3 šeimynų, š toras apačioje, kam
bariai pagyvenimo užpakalije.

HERMAN GAST.

Visokių žinių Bridgepor- 
te nestinga. ■'

faJatooA* aicAlnJry 6764

ūr. *. K. RUTKAUSKAS
įlydo visokias Ligas

1447 ta. KH. !*■“» *• M i*””

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

MOS 8. Halsted 8t., Cbicago 
Tai. Drover 7179 .

KATRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, bevelk naujus rakan- 1 
dus už retai pigių kainų, $100.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vičtrola su brangiais rekordais 
už $60.00.. šis yra retas pigumas ir 
ums apsimokės patirti nežiūrint kur 

Jus gyvenat. Viskas vartota vos 9 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

EXTRA PARDAVIMAS.
Turi būti greitai parduota bučer-

nė ir grosemė. Priežasti savininkų 
paima kariuomenėn. Biznis plačiai 
Išdirbta; puikiai įrengtas. Tarp lie
tuvių ir kitataučių apgyvento] vie
toj, švariame miestelyj. Kuriems ne
reikia stoti kariuomenėn atsišaukite 
tuoj, parduosim pigiai. Del platesnių 
informacijų kreipkitles į “Draugų” 
administracijų laiškų arba asmeniš
kai.

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo” skaitytojams, kam iš 
Ciceros “Draugo” skaitytojams 
nepristato vaikas teisingai kožna 
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA.

TUOJ relkalbisas vargonininkas, 
kuris, dirbdamas nuošaliai, galėtų 
vestį eliorą Ir šventadieniais patar
nauti bažnyčioje. Algos nuo $2U iki 
$30.00.

KUN. J. RAMUTIS,
103 Spr. Gardeu St., EASTON, PA.

Phone Yardfl 2721
DR. J. J0NIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

♦

kuoš variausiai. Žiūrėkite ar Vyčių jaunime, klestėk, bu-
švarų pienų duodate vaikams. jok, pražydėk gražiais žie- 
Geriausia mažuosius maitinti įr išduok malonius vai- 
virintu pienu. sius. pn]< džiaugsmu žmo-

Taipo gi Dr. Robertson per- n£ms Bažnyčiai ir tėvynei '

St., dešinė ranka sumušta ir Pereitų trečiadienį apie 
kairysis (petys išsuktas. 9 vai. vakare, netoli bažny-

Miss Josephine Krosuski čios prisirinko pilna gatvė 
(?), 2441 W.’ 46th St., vei- žmonių, o ypatingai moterė- 
das sužeistas' su vaikais. Prieinu ar

Lidia Krdlow, 4303 So. klausiu, kas per prie-

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėllomis pagal sutarimų.

- 4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės
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JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 124 National Life Bidg.
19 So. LaSallų 81..

Vakarais 15(6 Mllwauke« Ava. 
Central 6190 

Raaidence Humbold 97 
CHICAGO. IL. 
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THE JOHN MARSHALI - Pm. Ser. Pėt. Vikarais
Uždėta 1899

School I"; «.k. K.,„(
KURSAI MILITARISKOSF, TEISESE 
Rudeninis Terminas prasidės Ser. 12.

Norint Katalįogo ir kitų žinių. 
"Studiia aDie Teises”. Atvažiuokite ar 
ba Darašvkite Edward T. Lee. Dean 
Room 209 — 35 N. Dearborn St., 
Chicago.
Telefonas Central 4669 Offisas atda
ras dienomis ir vakarais.

AKYS EGZAMINUPJAMAS

Km turite silpna* akis ir trum
pų žinrėjima arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet atcitlkite paa 
mane. Aš Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darb« 
gvarantooju arba plnigua sugrų- 
iinalii.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

sergsti gyventojus nuo musių, 
kurios labai platinų šių ligų. 
Šaltame ore ypač musės mėg
sta listi į vidų.

Dažniausiai vaikų paraly
žium serga vaikai nuo 1 — 7 
metų amžiaus.

“STOCK YARD’Ų” DARBI
NINKAI NORI SUTVERTI

UNIJĄ.

Whipple St., 'sukapoti abie- 
__ ., jų rankų pirštai.
VyW,| • H. Pilson, 175 W. Jack-

son boul. dešinė ranka su
žeista. .

Paul Mjichalski, 4408 So.
, - n,. . .. •Hermitage Avė., sužeistaKai-kunos Chicagos patnb- . . . , ? 

tiškos organizacijos užprašė ,k“” koJa> Teldas ^kaklas, 
prezidentą Wilsoną atvažiuoti i J“13’ Gertrude Kaspar, 
Chicagon su patriotiška pra-!329 W' 62 St > 8užeista ran’

Lietuvai.

KVIEČIA WILS0NĄ CHI
CAGON.

kalba. Kurioje dienoje Wilso- 
nas bus Chicagoje dar nežinia.

MISINGINIŲ LOVŲ BEN
DROVEI BANKROTAS.

. Šiomis dienomis invyko di
delis “Stock Yard’ų” darbi- 

B.v t . dar žada būti marša- Mnkų susirinkimas, kurie da- 
b-«žaras, Šv. Jurgio bar rūpinasi sutverti, unijų.

ubilėjinis vaka- Kompanijos labai nenori, kad Dabar “madoje” medinės 
T.-nkUų ir kitų chorų I darbininkai, susi- lovos ir *al užtat didžiausia

j oneertai, prakalbos, refe
ratai bankietas ir kiti daly
kai.

Labai džiaugiamės, sulau
kę į savo parapijų gerb. ku
nigų F. Kemešį, gerai žino
mų lietuviams amerikie
čiams nenuilstantį musų 
i autos veikėją. Ypač link
imus yra jaunimas. Dieve 
padėk, jam tolesniai, besi
darbuojant tautos labui, pA-

organisotų į unijų.
Girdėt, kad visi skerdyklių

darbininkai gaus algos padi
dinimų 2% centais į valandų.
Greičiausiai, kompanijos dėlto 
didina algas, kad darbininkai 
nenorėtų unijos. ...... ,, k

NORĖJO NUŽUDYTI 
SAVO PAČIĄ.

Suv. Valstijose misinginių lo
vų B-vė Kimball & Champell 
Brase Bed Co. (2834 S. Loomis 
st.,) atsidūrė ant pražūties 
kranto.

GAISRAS RESTORANE.

kos.
Kaip traukinių, taip gat- 

vekarių judėjimas liko su 
laikytas beveik visų valan
da. Pagelba tuojaus atvy
ko ir sužeistuosius paėmė 
savo globon.* 4 Jokių areš
tavimų. nebuvo.

Vienas sužeistasis grei
čiausiai mirs.

L. D. S. KUOPOMS.

žastis. Jos atsakė, kad, gir
di, busiąs koks ten “šliu- 
bas.”

Kaip matyt, tai nekurios 
moterėlės net savo ruošos 
nepabaigę atbėgo “šliubų” 
pažiūrėti, kad pakritikuoti 
jaunuosius ir t.t.

Seredos vakare L. Vyčiai 
turėjo savo susirinkimų, ku
riame tarėsi, kalbėjosi ir 
svarstė apie daug dalykų. 
Tų pačių gi dienų įvyko ir 
parapijom; susirinkimėlis. 
Kalbėtasi apie jubilėjaus 
surengimų. Rinkta tam pa
čiam dalykui darbininkai ir 
daug kitų reikalų atlikta.

Ateinančiam
žadama sušaukti pirminin
kus ir raštininkus visų kata
likiškų draugijų, priklau
sančių prie Šv. Jurgio pa-

Jos. Schmith (1623 Dickson 
st.,) pasiųstas metams į patai- 

sidarbuoti ir musų parapi- sos namų, už mėginimų nudėti
3<5s naudai.

L25 AREŠTUOTI.

Vakar namuose 25 So. Fiftb 
avė., suareštuoti 25 iš pinigų 
lošikai. Tnr būt pora dienų 
reikės ilsėties bedarbo belan
gėje.

pačių užnuodintais saldumy
nais (kendėmis).

ŠALTIS PADARĘS DAUG 
NUOSTOLIŲ.

70 ypatų valgė restorane 
Green Mill Oarden, kuomet iš 
virtuvės pradėjo veržties juo
di dūmai. “Gaisras 1” “Gais
ras!” ėmė Saukti svečiai, bėg
dami prie durų. Jeigu ne res
torano savininko šaltas būdas, į 
tai betvarkėje veržianties pro 
durįs daugelis galėtų susižeis
ti. Bet restorano savininkas 
garsiai suriko, kad jokio pa
vojaus nėra ir todėl visiškai 
nėra reikalo bėgti. Svečiai nu
rimo.

Pašaukti gaisrininkai užge-

Ir Honda Perkami Ir Pardno- 
Andrewa A Co.,darni veikiu* įlarbaa, 

106 8. La B81U M.i

SBQUBiaB!iSBS’9B(8mEM89C8SMa4 
rboaa Casal H“

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 S®. HaUM 6HICA0O, ILL
COfUiSK Uth STRBBT

»S&»ag88B»BBSC

į. _ Nauja knyga i&simoki- 
qt°.—...4 nimas notų ant visokių 

įstrumentu, lietuviškoj 
kalboj 8 lekeijos be 
mokytojo. $150. par^ 
duodu už $1. Lietuviš

kų knyga dėl piano $1. dėl Beno 10 
knygų $4. Pigiai turiu vargonų ant 
pardavimo. Adresuoki t:

• G. A. BARONAS,
Kennedy Township, MeKees Roeks, 
Pa. Res. 216 Hiekory sL,

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 8877.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisianl 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tj/rv 

ir «feai.tčiu baltu.. Toji mostu 
Šimą plėmus raudonus, juodus ar 

ba šlakus ir prašalina visokiut 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stainpomis.

J. RIMKUS.
... . P. O. Box 36. Holbrook. Mampanedelyj

rap. į parapijos svetainę 7 
Panedėlyj, 10 rugRėjo Šv.'vai. vak., kur bus tartasi 

Jurgio parap. svetainėj bu-(apie parodavimų ir kitus 
vo LDS Apskričio suairin- reikalus. N

Ir Chicagoje buk šaltis ge 
rokai pakenkęs sodnams ir 
daržovėms.

Šeimyninkėa kloja daržovės j sino ugnį. Gaisras kįlo nno 
drabudžiais ir laikraščiais. taukų užsidėgimo

DA5TER
MOKYKIS KIRPIMO IR DEKIOTtTNG 

VYRIŠKŲ Ir MOTKRISKŲ 
APRĖDALU

Musų sistema Ir ypatlftkaa mokini
mas padarys jus žinovu į trumpa lai
kų.

Mes turinis didžiausius ir geri au
lus klrpimo-deslgning Ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklų blls laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti specialiA- 
kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų miš
rų—biis stallės arba dydžio. Ii bils 
madų knygoa

MASTRR DESIGNINO RCHOOL 
J. F. Jasnlcka, Pcrdėtinls 

118 N. la Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prleft City Hali

The

BABn lANTOi KATA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c

26
DIDELE NAUJIENA 

KENOSHIEČIAMS .
Šv. Petro Parap. Choras

Raaga

MILCINI1KA KONCERTĄ 

Atslbala

SUBATOJE Ruęs&o 15 D. 1917 m.
Šv. Petro Svetainėje.

Minėtas ancartaa bus vienas ii puikiausiu ir prakilniausiu, ko
kio Wtscnn^ąo valstijoj dar nabuvo, nes Mlama koncertą dalyvaus 
garsieji Chicagos solistės, solistai ir pianistai, kuris Itpildya nau
jausius tautlAkus Ir svsttmtautiAkus garsių komposltorlų veikalus.

SVIESTAS
rtarlra.ltt.
£2-45 C
Mt SBStt

1171 Mllvaakas av. 
9064 Ml|«aakss avi 
1064 Mllvasaas sv. 
1410WMadlN» •», 
Ine « Madlas at.

RYŽIAI
I2e vM-tė., parvMooda si

•n’H.
8įc

1S44 W Obteassav. 
1M Bln. lalaiMl sv. 
MII W. Nerth av. 
1X17 8. Hel.tad at. 
lttt S. Halatad at. 
1618 W. lltk at.

alb

COCOA

•■hrr'o. <ra 4 a14C

X10CW. MaS at.

8O1PTH HIDK 
MM Waatvortb av 
14X7 R. H.l.ted at. 
47» 8. AahUnd ar.

Raikąs Stalam 
Silastis

OBTH BIB8 
4M W. lt.
7» w. North av’ 
2040 l.lnenhi av. 
X244 Llnrobi av, 
X41X N. Clark flt.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dartf, Lnntą <^«tą Ir Stoginio Popforoe

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

♦a


