
Kaip protas, taip ir paty- 
rimas neleidžia mums tiki- 
ties, kad tautos dora bujo
tu ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
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r n V. t TAVISOJ RUSIJOJ 
KARES STOVIS

KERENSKIS TIKISI ĮVEIKTI 
KORNILOVĄ

JIS APSISAURĖ Visu ARMIJŲ VADU
------------ - -------- ---------------- t

PETROGRADUI TRŪKSTA MAISTO

PRASIDEDA KOVA UŽ 
PETROGRADĄ.

VISOJ RUSIJOJ KARĖS 
STOVIS.

PETROGRADAS, rūgs. 
13. — Ministerių pirminin
kas Kerenskis visoj Rusijoj 
paskelbė karės stovį. To- 
kiuo budu gen. Komilovui 
grąsia mirties bausmė, jei 
jis pateks vyriausybės ran- 
kosna.

Tikras dalykų stovis neži
nomas. Laikina vyriausybė 
oficialiai praneša, kad nuo 
gen. Kornilovo atsimetę 
daug kariuomenės ir net da
lis kazokų, taip kad Korni- 
lov esąs blogam padėjime.

Bet iš privatinių šaltinių 
sužinoma, kad kazokai ne 
tik nepametę Kornilovo, bet 
jo -armijos vis tampriau ap
supančios Petrogradą. Muš- 
ties su stipresniu priešinin
ku nėra jėgų. Tuo tarpu Pe- 
trogradui trūksta maisto. 
Pakaksią jo vos keletai die
nų. Išsekus maistui sostinę 
be kraujo praliejimo gali 
pasiduoti.

Bet vis tai žinios neužtik
rinamos, kaip neužtikrina
mi ir patįs laikinos vyriau
sybės oficialiai pranešimai, 
kuriais škleidžiama sau vil
tis, gi priešininltdi nepasise
kimai ir panieka.

kiną vyriausybę ir išgelbėti 
šalį nuo vokiečių.

Pagaliaus pažymi, kad jis 
asmeniškai neieškąs jokios 
valdžios, tik norįs pravesti 
tvarką ir tvarkingą šalį su
grąžinti tautai. Sako ver
čiau mūšių lauke mirti, ne
gu matyti didžiulę savo tė
vynę tokiam varge ir be
tvarkėje, ką visa gimdo da
bartinė laikina vyriausybė.

Kitam atsiliepime gen. 
Kornilov pažymi, kad jo 
veikimą paremia visi aug- 
štesnieji kariuomenės vadai 
karės frontuose. Visi jie 
kaltina laikiną vyriausybę 
už dabar gyvuojančią be
tvarkę.

SUIMT AB TfUČKOVAS.

Į Kerenfekis išleidę įjnoklia- 
maciją, kurioje paaiškina 
stovį ir nuroto laikinos vy
riausybės žingsnius, su ku
rių pagelba mėginama su
traškinti Kornilovo pakili
mą.

Kerenskis tarp kitrko pa
gamino atsiliepimą ir į a- 
merikoninę tfutą. Atsiliepi
mo apibrėžė sjjtovį, kaipo la
bai kritišką, jBet užtikrino, 
kad visa rusi# tauta stovi už 
laikinąją vyriausybę. Gi pa
staroji turi vfltį įveikti pa
kilusį armijų vadą.

G«n. KlemboTskis neklauso.

Petrogradaa, rūgs. 13. — 
Pagaliau ir gen." Klembov- 
skis, Rygos 'fronto 12-tos 
armijos vadas, atsisakė už
imti gen. Kornilovo vietą, 
kąipo vyriausias visų armi
jų vadas. Jish pasakė, jogei 
perdaug esąs .'užimtas savo 
karės frontu, k *

Ir tasai pajt gen. Klem- 
bovskis per savo armijų li
nijas praleido gen. Kornilo
vo kariuomenę p Pskovą,

jokio pasipriešinimo. Paklaustas, kodėl jis nesu
laikė tos kariuomenės, at
sakė, kad gen. Kornilovo 
kariuomenė riv jam priklau
santi ir/jam nepaklusni.

Laikina vyriausybė todėl 
pareikalavo ged. Klembov-
o V tiaraia n* kJhAi ** ? * ' ’' ?

I ,’l -W

SUTRUŠKINO TREČIĄ 
VOKIEČIŲ LINIJĄ.

Paryžius, rūgs. 13.—Pran
cūzai atakavo vokiečių ap
kasus St. Souplet apylinkė
se, Champagne apskrity j. 
PrahcUzai prasimušė per 
dvi vokiečių apsiginimo li- 
niji» ar sutruškino geroką 
dar trečiosios linijos galą. 
Visi buvę apkasuose vokie
čiai kareiviar dalimis išžu
dyti, dalimis paimti nelais
vėn. Paimta ir daug kari
nės medžiagos.

Ties upe Meuse, Verdunc 
fronte, atmuštos dvi vokie
čių atakos.

Belgijoje smarkiai veikia 
artilerija.

Vokiečių lakūnai bombar
davo Dunquerque apylin
kes. Nukentėjo keliolika ci
vilių žmonių.

PRIPAŽĮSTA SV. TĖVO
NOTOS PRINCIPUS.

Spritigfielde kalbama apie 
karas slovj

Pravesti avetimžemiij kareiviavimo rezoliucijaI

PAVESTA VYRIAUSYBEI MĖSOS (ODIROlE
SPRINGFIELD E BUSIĄS ( 

PASKELBTAS KARĖS 
STOVIS.

SENATAS PRAVEDĖ 
SVETIMŽEMIŲ KA

REIVIAVIMO RE
ZOLIUCIJĄ.

PASKELBTA GEN. KOR
NILOVO ATSILIEPIMAI.

PETROGRADAS, rūgs. 
13. Gen. Kornilov išlei
do du atsiliepimu į rusų 
tautą. Kerenskio parėdymu 
sukonfiskuota visi tie ląik- 
raš&ai, katrie padėjo tuodu 
atsišaukimu. Be to, uždrau
sta tuos atsiliepimus kokiuc 
nors budu platinti.

Pirmam atsiliepime, išlei-. 
stam Mogileve, gen. Korni
lov pradžioje sako, kad Ke
renskis meluoja intardamas 
jį, buk jis siuntęs Lvovą su 
reikalavimais pas Kerenskį. 
Kerenskis pirmutinis pas jį, 
Kornilovą, pasiuntė Lvovą 
su reikalavimais ir iš to pa
kilo nesutikimai.

Toliaus Kornilovas atsi 
liepime sako, kad laikina 
vyriausybė yra bolševikų 
intakoje. Bolševikų gi di
džiuma yra kareivių ir dar 
bininkų atstovų tarybose. 
Bolševikai darbuojasi išvien 
su vokiečių generaliu štabu, 
kad pražudyti Rusiją. To
kiam pavojingam Rusijai 
momente jis, Kornilov, ima
si ginklo, kad nuversti lai

Petrogradas, rūgs. 13. — 
Pskove suimtas spalininkas 
Guckovas, kurs praeitą šeš+ 
tadienį: buvo iškeliavęsi gen. 
Kornilovo stovyklom.

Kerenskis kaltina, gen. 
Kornilovą, kad pastarasis 
savo. pakilimus, atidaręs vo- 
kieeiaiųą karės-frontą ant 
Petrogrado ir prieš sostinę 
pasiuntęs savo . kareivius 
aziatus. / t į

Paėiam Petrograde ramu. 
Gatvėmis patroliuoja ka
riuomenė. Kerenskio biurą
v'.i I ■. •žieminiuose rumupse saugo
ja 200 jurininkų. .

Petrogradui maisto užteki 
šią tik kelioms dienoms, į , 

Pctrogradąn sugrįžo Ke
renskio įgaliotinis. Fiįonen- 
ko, kurs" buvo pasiųstas pas 

■uilovA it1 tenfti suareš-Kornilovą 
tuotas.

Stovis labiaus pagerėjęs.
, ; ’ ll'i

Springfield, UI., nigs. 13. 
— Nuo praeito sekmadienio, 
kuomet čionai gatvekarių 
darbininkų parodavimui pa
kenkė milicija, vis daugiau 
ir daugiau unistų darbinin
kų, daugiausia anglekasių 
išeina streikan. Dabar strei
kuoja suvirs 7,000 darbinin
kę.

Artinasi valstijinės paro
dos diena. O čia mieste tik
roji betvarkė. Prekyba su
varžyta. Dažnai pasitaiko 
riaušių. Gatvėmis patroliuo
ja miliciantai.

Toksai stovis ypač “biz
niui” labai nepakenčiamas. 
Tatai gubernatorius tariasi 
su kitais valstijos valdinin-

Washington, nigs. 13. — 
Vakar senatas vienbalsiai 
pravedė senatoriaus Cham- 
berlain rezoliuciją, sulyg 
kurios visi šioj šalyj gyve
nantieji svetimžemiai 21-31 
m. amžiaus turi būt pašau
kti kareiviauti. Šita rezoliu
cija bus kaipo priedas prie 
abelnojo priverstino karei
viavimo įstatymo.

Rezoliucijai priešinosi tik 
vienas senatorius Stone. Ir 
balsavime jis visai nedaly
vavo.

Pravesta rezoliucija šian
die bus induota žemesnią- 
jam kongreso butui.

Šitą kongreso pravestą 
rezoliuciją norima pasiųsti

Amsterdam, nigs. 13. — 
Čia gauta žinia, kad Vokie
tijos atsakymas popežiui į 
jo pakvietimą taikinties bu
siąs be jokių pridečkų ir pa
aiškinimų. Tik busią pripa
žinti Šv. Tėvo pakvietime 
paminėti taikos principai.

VOKIETIJOS ARMIJŲ 
«ĮOV»

‘ ’ lĮ'ti____ i—: 1
Paryžius, riags. 13: — Vy

riausias Thititarinis statisti
kos- biuras pdduodi Sekan
čias skaitlinės“ apie vokiečių 
armijų- stovį. ■ ■ • h

Nuolatinėse visų frontų 
pozicijose, ant komunikaci
jos linijų ir pačioj šalt’j vei
kia 5,500,000 vokiečių karei
vių. •

Tveriamose divizijose 
600,000. ' ' 1

Nuostoliai užmuštais, su
žeistais ir nelaisvėn paim
tais 4,000;000 kareivių.

Sužeistų ligoninėse 500,- 
000. • < " ’ '

Tatai vokiečių kariuome
nėje išviso 'buvo 10,500,000 
kareivių. ‘ A

. . . -_ u_ i_ ; '■ ./A. ■ ' 1
NENORI TARTIES SU 

SUKILĖLIAIS.

Petrogradas, rūgs. 13. — 
Laikina rusų vyriausybei 
praneša, kad gen. Kornilovo 
armijų briovimąsis ant Pe
trogrado sulaikytas. Buvo 
pasklvdęs gandas, kad įvy
kęs susirėmimas .tarp gen. 
Kornilovo ir laikinos vy
riausybės armijų. Gen. Kor
nilovo armijos pirmutinės 
ėmusios iš sunkiųjų anuotų 
apšaudyti laikinos vyriau
sybės armijas.

Svarbu tas, kad laikina 
vyriausybė cenzdhioja visas 
žinias iš mūšių lauko ir po
draug skelbia apie pirmuti
nius savo laimėjimus. Gen. 
Kornilovo šalininkai apie 
savo laimėjimus negauna 
progos pranešti pasauliui. 
Sukilėlių veikimas yra žino
mas tik iš laikinos vyriausy
bės pranešimų.

Vakar laikraščiai prane
šė, kad gen. Kornilovo ar
mijų dvi koliumni pasiekė 
Gatčiną, už 35 mylių nuo 
Petrogrado. Jos nesutiko 
ten
Kiti Kornilovo kariuomenės 
būriai maršuoja i Tovno, 
kad perkirsti geležinkelį, 
einantį į Petrogradą.

Kitais pranešimais sako- 
ornilovo ka- 

uuožhtron 
paėmė visus geležinkelius, 
einančius į Petrpgrackų iš 
pietų, vakarų ir rytų šonų* 
Nuq Narvos, Pskovo ir Dno 
Kornilovo kariuomenė mar
šuoja išilgai geležinkelių., - 

Sakoma, susirėmimas įvy
kęs ties Vifza, už 35 myUų 
į pietvakarus nuo sostinės, 
gi taippat ties geležinkelių 
linijomis Narva-Petrognad 
ir Pskov-Petrograd. Telefo
nu susinėsimas su Tveriu 
pertrauktas. , •. „ , ,

Ištikimąjai kariuomenei 
ėmė vadovauti pats minis- 
terių pirmipinkas Keren
skis, kadangi ir gen. Klem- 
bovskis, šiaurinio karės 
fronto 12-tos armijos vadas, 
remia gen. Kornilovą.

Gen. Kornilovo kariuome
nė,- j veikianti prieš » Petro
gradą, susideda iš -sekančių 
jėgų: kelių pulkų kazokų, 
pirmojo raitarijos korpuso, 
“puslankinės” divizijos., 
turkomanų raitelių, žinomų 
“Kornilovo . batai i jonų?’ 
daugelio burių geležinkelie
čių ir sapiorų, keturių, divri 
zijų sunkiosios artilerijos ir 
daugelio batarėjų lengvo
sios artilerijos. Šįtąi visai 
kariuomenei vadovauja gen. 
Klimov. ( m .

Kuomet Koprilovo armi
jos artinasi prie Petrogra
do, ministerių ’ pirmininkas 
Kerenskis deda pastangas, 
kad apsaugoti jaunąją Ru
sijos respubliką nuo milita- 
rinės diktatorystės. Kadan
gi jis turi įvairių socialistų 
srovių pasitikėjimą, kad to- 
lesniai palaikyti dabartinę 
šalies valdymo formą, gu
rios globoje socialistams ga
na šilta, Kerenskis viaųnjįa 
jėgomis mėgina pąt prą<įuo-_

I ali Imi lj Vi

ma, kad. gen. Kc 
riuomenė savo

Petrogradas, rugs/13.,!— 
Viee-premieras Nekrašo v 
praneša, kad laikinos1 vy
riausybės stovis žymiai pa
gerėjęs. Visi karės frontų 
komendantai, išėmus gen. 
Denikine, kurs su savo Šta
bu suimtas, išreiškę savo iš
tikimybę laikinai vyriausy
bei.

Miestas Pskov yra vyriau
sybės rankose.

------- ------ ------------
Kerenskis armijų vadas.

Petrogradas, rūgs. 13. — 
Iš žieminių rūmų neoficia
liai pranešta, kad visos rusų 
kariuomenės vadu apsišau- 
kęs pats Kerenskis, kol bus 
nuslopinta 'dabartinė revo
liucija. 'je sutruRkintl naminę karę.

skįo ^gna^yęa.
Gen. KkmbbvMkio vietoje

vyriausiuoju visų rusų ar
mijų .vadu- Kerenskis nu
skyrė gen. Brujovič. / 

Bet, regis, ir šitas vargiai 
paklausė Kerenskio parėdy
mo, jei paskui Kerenskis 
pats apsišaukė vyriausiuoju 
visų armijų vadu. 

Kaltinamas gen. Lukomskis

Petrogradas, rūgs; 13.
Laikina vyriausybė už gėn.
Kornilovo pakilimą kaltina 
geų* Lukomskį, gen/Kbmi- 
lovo štabo viršininką. 'Sako, 
geų. Lukomskis esąs suple- 
navęs gen. Kornilovo- armi
jų sukilimą.»Kadetai šitam 
suokalby}, nedalyvavę. •

Atsistatydino ministeriai.

Petrogradas, riigs, 13. —
Visiškai iš kabineto išstojo Petrogradas, nlgš. 13. — 
šitie minsteriafc žemdirbys- Į Petrogrado garnizono vadu
tės Čeraov^ kontrolierius 
prof. Kokoškin ir- viešųjų 
darbų . Jurenjev.. Kiti mini1- 
storiai- tuo -tarpu (pasiliko 
kabinete, bet šalies valdymą 
pavedė vienam Kerenskiui. •

Neeutikinuu Kornilovo 
stovykloje; >

Petrogradas, rūgs. J 3. — 
Laikina vyriausybė gavusi 
žinių, kad Kornilovo stovy
kloje gimę nesutikimai. Ir 
todėl pasiųsta kariuomenė 
paimti Petrogradą neatsiek
sianti savo tikslo.

Karės stovis Maskvoje.
Petrogradas, nigs. 13.’ — 

Įpaikina vyriausybė paskel
bė karės stovį pačioj Mask
voj įr visam Maskvos ap- 
sferityj.

yra gen. Koztbin. 1 Jis pra
nešė, kad jokios taikos U 
jokių derybų negali būt sn 
sukilėliais: ■ VisaS 'reikalas 
bitsiąs atliktas arrtidtdtnis ir 
durtuvais.

P. Miliukbvas laikinai vv- 
riaURvbei' basiulė

kais karės stovio paskelbi- visoms Suv. Valstijų taiki
nio reikale. Tuomet streiki- nįnkėms įr pareikalauti su 
pinkai turėtų grįsti darban tikimo. Katros šalįs nesu- 
arba visiškai butų suvaržy
ti. Karės stovis išnaikintų 
ir visus negeistinos kžAės 
metu agitatorius', visupirmu 
industrialistus, kurie visur 
darbininkus kursto, kad tik 
labiaus pakenkti šaliai šiuo 
svarbiuoju momentu.

VARŽO VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠČIUS.

i f, < l • 1 .

[ Washington, rūgs. 13. — 
Vakar senato vienam pra
vestam bilium pareikalauta, 
kad visi šioj šalyj leidžiami 
-vokiški laikraščiai, dėdami 
žiniės arba raštus apie ka
rę, šalę vokiškojo teksto pa
dėtų’ iT angliškam vertime 
tekstą: ' 1

■ ž ; u i I ?
INDA^Ė PALYDOVUI 

tĄSPORTĄ.

Buenos Aires, nigs. 13.— 
Argcntipos, vyriausybė pa
siuntė į vokiečių pasiunti
nystę grafui Luxburg pas- 
portą. Liepė jam apleisti 
Argentiną. į . : -

Be to vvriausvbė vokiečiu

tiks su pravesta rezoliucija, 
tų šalių pavaldiniai bus iš
skirti nuo kareiviavimo.

Toje pačioje rezoliucijoje 
yra paragrafas, kuriuomi 
autorizuojamas prezidentas 
Vokietijos, Austrijos-Ven
grijos, Bulgarijos ir Turki
jos pavaldinius sumobili
zuoti ir juos pavartoti ne- 
militariniams darbams.

VYRIAUSYBĖ PAIMA 
KONTROLĖN MĖSĄ.

[užsienių reikalų ministeri- 
įmnai vy-j jos pareikalavo paai'škini- 

V^^PV'mo, kokiuo tikslu Luzburg 
ninkauti tarp^ Konidovo it j siuntęs į Vokietiją per Šve

diją slaptas kablegramas.vyriausybės. Kerenskis ne 
priėmė fiaaiulijimd.

Maskvoje ' suimta gen. 
Misevič. vl

Petrogradė šimtai intaria- 
mų žmonių stiAreŠtuota ir 
uždaryta Petropavlevskon 
tvirtovėm.

Kerenskis 'Petrogrado tei
smo prokurorui įsakė gen. 
Kornilovą patraukti, teis
man pasiremiant istoriniu 
105 statutu užtl suokalbį su
griauti u i:» ‘viešpataujančią 
tvarką.”' ,H r

Niekam nėra žinoma, kur 
npsiverčia grafas Luxburg.

Boston, Mjass., nigs. 13.— 
Anglijos rokmtavimo biuro 
Suv. Valstijose, viršininkas, 
gen. VVhitc, čionai atkeliavo

Washington, rūgs., 13. — 
Gyvulių skerdyklų atstovai 
vakar čionai suvažiavę nu
tarė savo visas mėsos gami
nimo įstaigas pavesti vy
riausybės kontrolėm Bet 
vargiai nuo to mėsa atpig
sianti.f- z > ■

KARĖS LAIVYNO DE 
PARTAMENTAS 

SUKLYDĘS.

Washington, rūgs. 13. — 
Karės laivyno departamen
tas paskelbė, kad Suv. Val
stijų karės laivai Prancūzi
jos pakraščiuose turbut nu
skandinę 6 nardančias lai
ves. ' '•

Dal>ar praneša, kad tasai 
pinuesnis pranešimas turįs 
būt pataisytas. Užuot 6 lai
vių turi būt padėta 1 laivė.

Tą klaidą padaręs pats 
departamentas.

ORAS

Rugsėjo 13, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

iš Nc\v Yorko, kad padilgin- [šiandie nepastovus oras, ga
ri reknitavmo reikalą. jį but iįctaus, kiek šilčiau;

Jis tvirtina, kad ligšiol rytoj išdalies debesiuota.
Anglija šioj šalyj jau gavu
si 6,500 rekrutų. Tai esą vie- 

’ni Anglijos pavaldiniai.

Temperatūra vakar aug- 
seiausia 71, žemiausia 50
laipsnių.
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ANGLIJA IR RUSIJOS 

NAMINĖ KARĖ.

turėjo stiprią kareivių ir 
darbininkų organizacijų. Jį 
rėmė visi socialistai, kurie 
tikėjosi tuč-tojaus Rusiją 
pakeisti soeialistiška šalim 
Kerenskio lėšomis.

Po to suvažiavimo mėgin
ta armijose pravesti tvar
ka. Bet kur tu čia prave- 
si, jei socialistai visur išsi
juosę darbuojasi už/savotiš
kas “demokratines idėjas.”

Gen. Kornilov pamatė, 
kod kol Kerenskis bus vy
riausybės priešakyje, tol 
socialistai varys savo pra
gaištingus darbus ir šaliai 
turės prisiartinti paskutinis 
galas.

Puolus Rygai gen. Korni
lov, žinoma, stipriausios ru
sų partijos — kadetų re
miamas, nusprendi gražiuo
ju Kerenskį prašalinti. Pa
reikalavo, kad jis pasitrau
ktų. Kerenskis pasiprieši
no. Šito pasekmė — gen. 
Kornilovo pakilimas.

Anglijos laikraščiai sako, 
jogei nereikia manyti, kad 

veiktų blo- 
Jis nori iš

gelbėti Rusiją nuo pražū
ties ir karę' laimingai už
baigti. t

Palikus jam diktatorium 
pranyks visokios socialistų 
tarybos ir bus galima tuo
met pasekmingiau pravesti 
tvarką kaip šalyj, taip ka
rės frontuose.

Gen. Kornilovo šitas vei- 
kimas Anglijai labai paran
kus. Kornilovui laimėjus, 
išnyks nuo rusų socialistų 
išėjusi taikos formula “be 
užgrobimų ir be atlygini
mų.” Karė dar smdėKfdu 

'ims dūkti. Kuropos ken
tėjimai dar labiau padidės. 
Rusija bus išgelbėta ir Ang
lijai geriaus. »

gen. Kornilov • e 1 
gaiš tikslais.

Iš telegramų jau žinome, 
kad prieš Rusijos laikiną 
vyriausybę, kurios prieša
kyje stovi ministeriu pirmi
ninkas Kerenskis, pakėlė 
revoliuciją vyriausias rusų 
armijų vadas, gen. Komi- 
lov. Vadinasi, Rusijoje 
prasidėjo naminė karė, nes 
Kerenskis užsispyrė nepa
leisti iš savo rankų Rusijos 
Valdvrtio.v e e

Tikrai negalima pasakyti, 
kokios bus pasekmės iš tos 
naminės karės. Bet žino
vai tvirtina, kad gen. Kor- 
nilov veikiai apsidirbs su 
Kereskiu ir apsišauks šalies 
militariiriu ir civiliu dikta
torium.

Šitą nuomonę išreiškia ir 
Anglijos spauda, kuri pirm 
kelių dienų juk tiesiog gal
vą guldė už Kerenskį. Šian
die gi jinai jau kitaip rašo.

Anglijos laikraščiai tie
siog pažymi, kad gen. Kor
nilov nėra joks šalies išda
vikas kaip Kerenskis jį va
dina. Kornilov yra tikras 
patriotas, mylįs savo šalį, 
jei pakeliąs ranką prieš lai
kiną vyriausybę, kurt tik 
betvarkę skleidžia visoj ša
lyj.

Anot anglų laikraščių, Ke 
renskis su savo ministerials 
priklauso nuo kareivių ir 
darbininkų atstovi] tarybų, 
kurtas valdo socialistai. 
Tatai kaip socialistai liepia, 
taip Kerenskis ir elgiasi. 
Del to visoj šalyj ir betvar
kė siaučia. Nes tos be
tvarkės reikalauja socialis
tai. Gi Kerenskis pildo jų 
norus.

Šitas socialistų pragaiš
tingas Rusijoje veikimas 
buvo išvilktas net suvažia
vime Maskvoje. Suvažia
vimo metu jau buvo parei
kalauta, kad Kerenskis už
leistu vietą diktatoriui, nes 
kitaip Rusija turės visai 
susmukti. Į diktatorius 
buvo .nužiūrimas tas pat 
gen. KomiloV.

Bet Kerenskis apie tai 
nenorėjo pei klausyti. Ne
klausė, nes už savo pečių

KOVA PRIEŠ CHICAGOS 
MAJORĄ.

z
Prieš Chicagos majorą 

Thompsoną koVa nepertrau 
kiama. Jo politikiniai prie
šininkai, prisidengdami ko- 
kiuo tai Thompsono nepat- 
riotiškumu ir neištikimybe 
vyriausybei, kasa po juo 
duobes į kurias, ko gera, 
dar patįs gali suburbėti, 

i Miesto tarybos posėdis į- 
vvks vos tik spalių 1 d. Ta
me posėdyje išnaujo prieš 
majorą ruošiama ataka. Sa
ko, busianti daug smarkes
nė. Bet ar Jinai pakenk
sianti kiek pačiam majorui, 
tai jau visai kitas klausi
mas.

Nors miesto tarybos posė
dis dar toli, bet kelių orga
nizacijų vadovai, kurie žūt
būt užsispyrė majorą pamo
kinti, išsijuosę veikia, kad 
tik gavus viršų ir nepali
kus juokams. Vakar tuo 
reikalu net pačioje valstijos 
sostinėje Springfielde įvy
ko kažkoks generalis pasi
tarimas visų tų, kurie dar
buojasi majorą iškelti iš 
majorystės arba kitokiuo 
budu nubausti.

Maj. Thompsono prieši
ninkai pasiskirstę j 2 dalis. 
Viena yra ta, kurią majoras 
traukia teisman už jo ap
šmeižimą. šita yra tiesiog 
nepermaldaujama. Iškal- 
no sprendžia, kad Thonųi- 
s»»u būtinai turi pamesti 
majoravęs, jei jis nenori

šokti taip, kaip jam groja
ma.

Antroji priešininkų dalis 
yra nuolaidesnė. Jinai lo
bai gerai žino, kad Thomp
soną iš vietos prašalinti y- 
ra labai sunkus daiktas. Nes 
jis turi šimtus priemonių, 
su kuriomis gali pasekmin
gai ginties. Tik tuomet 
butų galima drąsiau prie jo 
kibti, jei pati federalė vy
riausybė surasti] tinkamą 
priežastį patraukti jį atsa
komybėn. Ir kol federalė 
vvriausvbė stovės ant ša-v v
lies, majoras iš visų savo 
priešinihkų ir jų veikimo 
gali tik gardžiai pasijuokti, 
nežiūrint net to, kad ir pa
čioj miesto taryboj jis turi 
labai mažai tikrų savo šali
ninkų. •

Šitai visa žinant, tie visi 
nuolaidesni majoro prieši
ninkai nesikarščiuoja, bet 
nusprendę šaltai prieš jį 
veijrti, kad kartais jo nepa
darius kokiuo kankiniu vi
suomenės akyse. Šitie vi
są savo veikimą paremia 
prirodymų ir faktų rinki
mu.

Gi kokie tie faktai, kaip 
jie daug svarbus?

Antai, pav., patilta, kad 
kuomet prasidėjo smarki 
kova prieš majorą, tai pas
tarasis nuo to laiko niekur 
nuo savęs neatleidžia detek- 
tivų seržanto Essig’o. Gi 
šis esąs vokietys ir vokiš
kųjų pažvalgų. Vadinasi, 
majoras yra apsistatęs vo
kiečių šalininkais.t

Kitas majoro priešininkų 
susektas faktas:

Majoras Thompson labai 
mažai pildąs save*'pareigas, 
anot priešininkų susekimo. 
Jis mažai laiko išbūna savo 
biure. Gi toks pasielgimas 
miestui nepigiai atseinąs. 
Sako jie, kuomet majoras 
atsiranda savo biure, tai 
tuomet jisai paimąs už tą 
savo “darbą” dienoje $150. 
Taip yra ne todėl, kad ma
joras imtų tokią augštą al
gą, nes metams gauna tik 
18 tūkstančių dolerių. Bet 
todėl, kad majoras tik treč
dalį laiko pašvenčia' miesto 
reikalams. Kitu du treč
daliu laike eina niekais. To
dėl jo apsilankymas biuran 
tiesiog nusveriamas auksu.

Jo priešininkai renka ir 
kitus panašius “dokumen
tus.-” *

Bet Thompson iš tų visų 
■” ir

Tegul visose šalyse žmones 
nubalsuoja; Ar priimti Popie
žiaus pasiuliM taikintias ar 

atmesti į
Nelaikąs dabar kalbėti kaip karė PRASIDĖJO.
Taipo gi nelaikąs ginčyties — kas daugiausiai kaltas de 

lei jos ištikimo.
’ » 1 ■ » . > _ » f I

Dabar visi svarstykime, dumokiioe, rapiBkimies kaip ją 
UŽBAIGTI. ■ , , ,,

Karės prašstinimas tai — svarbiausia dabartinė prieder 
mė kiekvieno protingo šmogaas, laekviecę naudingo piliečio 
ir kiekvieno ištikimo patriote.

Neseniai po milžiniško vargo kryžiumi sukniubusi žmo 
nija išgirdo didvyrišką. Sv. Petro inpėdinio balsą, kviečiantį 
paliauti žudyti norinčius gyventi nekaltus vyru*.

Kokiuo budu tinkamiausiai atsakyti Jo Šventenybei?
Ar geriau butų, kad vienos vyriausybės, be žmonių prita- 

tarimo, išreikštų savo nuomonę detei brangaus pakvieti
mo? i = - 1 ■ >!

Ar geriau, kad tas didžiai svarbus atsakymas pilnai su
tiktų su žmonių valia? * 1 ’ 1, ■ j

■*j ; • ' ,
Mums išrodo, kad protingiausias kelias nutarti: ar pra

dėti tuojaus taikos derybas sulyg popiežiaus pasiulijimo ar 
kariauti iki tol, kol viena pusė bus galutinai sumušta bei abi 
pusi išsems savo pajėgas, tai pavelyti nuspręsti' visų kariau
jančių valstijų ŽMONĖMS.

Vyriausybės sako, kad jos veda karę su tikslu visur in- 
kunyti demokratizmo obalsius. 1 - ’

Labai gražu. PAMATINIS DEMOKRATIZMO DĖSNYS 
REIKALAUJA, KAD VYRIAUSYBĖS PILDYTU DIDŽIU
MOS ŽMONIŲ VALIĄ. Juk ir pats žodis “demokratizmas” 
reiškia “žmonių galybė”.

Dabar pieš turime tik vieną būdą sužinoti žmonių va
lią — tai BALSAVIMAS.

Visuotinas, lygus, betarpiais balsavimas teisingiausiai ir 
aiškiausiai parodys: KOKS YRA ŽS^ONIŲ NORAS.

Be b^savimatokiuose apsireiškimuose beveik visiškai 
negalima sužinoti kaip tinkamiausiai pasielgti.

Atsiminkime kad ir Suv. Valstijų prezidento rinkimus:
Rinkimų karščiams prisiartinus repnblikonų kalbėtojai, 

redaktoriai ir kiti jų veikėjai visur šaukia, kad didžiuma žmo
nių remia jų partiją. ' '

Demokratų gi kalbėtojai, redaktoriai ir kiti veikėjai tai- 
pe gi giriasi, kad didžiuma visos šalies gyventojų pritaria 
jiems.

Bet kaip tikrai yra sužinoma tik tada, kuomet žmonėms 
duoda progą išreikšti savo norą prie balsavimo budelių.

Taip pat reikėtų pasielgti ir išrišime klausimo delei už
baigimo karės derybų keliu.

Juk daugelis gal abejoja kaip didžiuma žmonių apie tai 
mintija šioje šalyj, Rusijoj, Anglijoj. Prancūzijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj, Italijoj ir kitose kariaujančiose valstijose. Ir jie ne
žinos tikro žmonių noro iki tol, kol nepavėlys jiems išreikšti 
savo nuomonę teisingu balsavimu.

Jeigu demokratizmas dar gyvuoja, tai žmonės, kurie mo
ka mokesčius, eina žūti į karės laukus ir kenčia visas karės 
sunkenybės PRIVALO turėti teisę nuspręsti ar jie nori dau
giau kariauti, ar jie nori užbaigti karę.

“faktų” ir “dokumentų” NEPRIPAŽINTI ŽMONĖMS TEISĖS IŠREIKŠTI SA- 
su prirodymais juokus kre- VO VALIĄ, REIŠKIA NEPRIPAŽINTI PAMATINGIAU- 

SIŲ DEMOKRATIZMO DĖSNIŲ.

Taigi, musų nuomone, visuotinas balsavimas arba re
ferendumas yra teisingiausias kelias išriti tą begalinės svajo
tos klausimą. .7 i. U H 3 U'-/'f*

Nuostabu bus. jeigu milijonai žmonių kaip avinai visuo
met eis į baisiausias skerdynės kelių ypatų varond, kurios ne
turi nei daugiau išminties, nei aiškesnių žinių, nei prakilnes
nio išauklėjimo, bet yra paprasti stftvėrimai, apsvaigę nuo 
saldlieiuviavimų ir nuo perdiddės galybės. /-h '

Nuostabu bus, jeigu protingi žmonės visuonHĖ pave
lys, kad ant jų galvų skelbtų karę su kitais žmonėmis, nesi 
klausiant ar jie su tuomi sutinka, neleidžįpat visai tautai bal
suoti. /į ’ ’ .

Dabar, šitoje karėje, nei vienas žmogus, apart vyriau
sybių, neturėjo progos išreikšti savo valią. < ' t

Nebuvo pašaukti prie balsavimo budelių nei taip vadi
namų laisvų šalių žmonės, nei taip vadinamų autokratiškų 
šalių pavaldiniai.

Taipo gi ir Suv. Valstijų gyventojams nedavė progos 
garbingu BALSAVIMU išreikšti savo norą, nors buvo dau
giau dviejų metų laiko tą lelgvą darbą atlikti.

Mes ypatiškai esame insitikinę, kad didelė didžiuma 
žmonių visose kariaujančiose šalyse balsuotų už popiežiaus 
Benedikto XV pasiūtijimą užbaigti karę derybų keliu.

čia. Ir pažymi, kad jis 
vienas visus savo priešinin
kus įveiksiąs.

Reikia pripažinti, kad 
majoras lengvai gali įveik
ti priešininkus, jei šitie 
naudosis tik tokiais vaikiš
kais “taktais,” kurių pora 
augščiau paminėta.

^ci rimtesnės priežasties 
ar priekabės nesurandama, 
tai su viTŽmittėtais “fak
tais” “kovos lauke” jokiuo 
budu neatsilaikysi.

Toks trukšmas politikų 
tarpe be blogųjų turi ir sa
vo gerąsias puses. Be to 
juk Chicago butų lyg apmi
rusi. Turi būt bent šioks- 
toks veikimas.

Iš San Francisco, prane
šama, kad 18,000 chiniečiŲ 
kareivių jan yra pasiųsta 
Rusijai pagelbon.

žinoma, mes galime apsirikti. Bet TEISINGIAU SI S IR 
TIKRAI DEMOKRATIŠKAS kelias sužinoti teisybę tai pa 
šaukti žmonės prie baliotų ir tegul ten jie taria savo žodį.

Mes nematome jokių keblumų pavelijime žmonėms iš
reikšti. savo valią. Tai lengvas dalykas ir nedaug kaštuos.

Kai-kurie sako, jog negalima užsitikėti žmonėms, kad 
jie galėtų protingai nuspręsti dipliomatiškus ir militariškus 
klausimus ir užtat, girdi, juos reikia pavesti ižmintingesniems 
valdonams.

Tai susenėjus, tai vergijos laikų nuomonė — ji visiškai 
neteisinga.

Mes užtikriname, kad žmonės niekuomet nebūt padarę 
tokios kvailio* ir baisios piktadarybės, kokią surengė Euro
pos vyriausybės šioje valandoje, ir kurios mes esame liudi
ninkais. ! zI z ; . • > I • i ' i 1

f ' i ’ ♦
Kadangi visos didžiosios valstijos užimtos vienos kitų 

žudymu, ir draskymu, ir kadangi jų vyriausybės negali aiškiai 
nurodyti kodėl milijonai žmonių verčiami dalyvauti tame pra
gariškame darbe, tai protaujantiems žmonėms to užtenka de
lei pradėjimo abejoti, kad visų vyriausybių valdymo sistema 
netikusi, kad dabartinė slaptoji diphomatija lydžiama bai
siais ir .pražūtingais nepasisekimais.
sm"!' * i •

Matant Europos vyriausybių tokį nesumaningą ir nelai
mingą politikavimą, kuris pagimdė mums tą Didžiąją Euro
pos Karę, paskučiausia žmonijofe viltis kreipiasi link TIKRO 
DEMOKRATIZMO, kuriame žmonėms butų užtikrinta teisė 

iąreikšti savo valią ir pildyti ją. >

Vyriausybės aprimusiomis gerklėmis nuolat šaukia, kad 
tai žmonių kalė ir kad ji vedama žmonių naudai. Jei taip, tai
kodėl gi nepasiklausti «ų žmonių ar jie nori tos karės, ar ne.

, . j . 4 t. ' ! . ..i I ;; ; : • '. I - - *
Kad sužinotų kiek yra tėUybės vyriausybių tvirtinimuo

se, kad ši karė yra žmonių karė ir kad žmonės nenori taikos, 
PAVESKIME KARIAUJANČIŲ VALSTIJŲ ŽMONĖMS 
balsuoti av. tėvo pakvietimą prądėtl taikos 
DERYBAS. , . į

Jeigu ŽMONĖS nubalsuotų tęsti karę, tai VYRIAUSY
BĖS privalo kariauti tol, kol žmonės nepasakys gana.

j i i ____ L _...J i : j i ■ , ' , ■ > > j • -
Bet jeigu ŽMONĖS nubalsuotų baigti karę ir pradėti 

taikos derybas, tai vyriausybės privalo paklausyti didžiumos 
gyventojų noro.

1 ■ .. ;• i . ji,..'.. ' ■ >

. I Tuomet žmonija susilauktų tikrai palaimintos taikos — 
Žmonių Taikos, ne taikos, padarytos vyriausybės delei žmo
nių, bet taikos, padarytos vyriausybėmis žmonėms paliepus ir 
privertus. -, , ;f,; . . \. , ,.. f , į G )
f 1 Teisingiausiu, pasekmingiausio ii8 dėihokratiškiatisid'ka
rės užbaigimo, kaip šis, miės negalime išsivaizdinti. " ’

j.' 111 < 11' 1 1 <
; r / - < r . • ■

LAUKSIME TO STE
BUKLO PASIRODYMO.

j •

Anot angliškų laikraščių 
pranešimo, šios šalies ųiai- 
sto kontrolierius Hoover de
dąs visas pastangas, idant 
kokiuo nors budu duonos 
kainą sumažinti.

Jisai pradėjęs aštrią kovą 
prieš javų trustą, ypač 
prieš javų prekiavimo tar
pininkus ir pačius malūni
ninkus. Ačių Hoover’io 
pasidarbavimui, .prez. ,Wil- 
sonas nustatė kviečiams au- 
gščiausią kainą — $2.20 bu- 
šeliai^ -

Prieš šitą kainą tečiau 
pakilę visi tarpininkai ir 
malūnininkai. Jie šito mė
nesio 16 d. rengia suvažaa- 
vinm, lukšte Sti PguL, Miinn. 
lišill tatai suvažiavimą vy- 

. atkreipusi domą. 
Nes jei suvažiavusieji nu
tars 4. ^nešinties nustatytai 
kviečių kainai, vyriausybė 
busianti priversta imties aš
tresnių ptetnonių. i' * f 4'

Nežiūrint to visa kas. į- 
vyks, maisto kontrolierius 
Hoover manąs, kad po iĮie- 
metinių ližddi'ėjimų duotos 
kaina Suv. Valstijose Suma
žėsianti mažiausia 20 nuo
šimčių.

Hoover tvūtinąs kad at
eityje 16 uncijų duonos ke- 
palukas neturėsiąs daugiu n 
kainuoti kaip 6 centus. Gi 
14 uncijų — 5 centus.'

Taip praneša angliška 
sĮiauda- (

Ištikto lauksime to nepa
prasto stebuklo pasirodanti

ų/ERGIJOS V .dienos jau
praėjo. Bet1 

vis dar tarpe irojs1 
yra daug- vergę, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lertgva išvengti ma
žę kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jusę pareiga 
link paties savęs jr savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudiian- 
čios gerklės intrankimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 3«c už bonkutę.

Nuo Reumattmio, Padagog, Neurall- 
frijos, Perebrildymo, Ai^lubimo, Dantu- 
Hkaortėjtme, Dieglni k Skaudėjuno Kru- 

tratino vtaokia kitu ri'um*-

PUM-EZPELLER,
fcatpn •M1IĮ Ir w«tit(ftini| drrncą «rimy- 
nor per pone Rmtmečto. Tik 6gc ir 
SSebonkute; galim* panti rmoac «p- 

ttelroM arba pu pati fabrlkanta—
F. AO. RICHTCR «. CO. 

24—40 WM*iinętsn <tr*«t, *«w Vartų

į. Jūsų pinigai turi būti pa- 
| dėti geroje saugioje valz

tijos, banko je

Second Security Bank
OF CBK'AO) — 

aukee avrano
Kam p tu pimi Avė.

3% ant Jūsų Tinigų
Panedėltalp Ir Knhatnmia

Md 9 vatanėUU

Persiunčiame 
Europą it galima gauti 

Laivokartes.

pinigus ant N urnų

pinigus į
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— Žiūrėkite, piemeniukai,. —Kam/ Jei joms bus 
neleiskite kiaulių namo, kol čia gera, tai ir visų dieni? 
liesutėms, ir aš čia tvarkos išsiganys. — Erzino Jonų

vęs nepermaldausi.
Ak ir picines pakirdo.

Žiuri, kiaulių nebėra... Kur 
gi, kad jas vilkai? Ogi,

nepasidarysiu!.. Įgrasė šei
mininkė, anksti rytų išleiz- 
dama piemenis ganytu. 
Kiaulės ganyklon ėjo neva
romos, nes tikėjosi pernakt 
ištuštėjusius pilvus prisi
kimšti.

Mieguisti piemens tylo
mis sekė: Jonas blusų nuės
tas pašones draskydamas; 
nedamiegojęs Petras —rim
tas ir piktas. «Neturėdamas 
ant ko tulžį išlieti, Petras ė- 
mė Jonų krimsti.

— Klausyk, Jonai! Kaip 
tau matosi, ar tu kiaules ga
nysi, ar kiaulės tave vedžio
sią!

J onas nei negrižtelėjo. 
Viena ranka padraskė pa- 
kalį, antros rankos pirštų Į 
nosį įgrūdo ir atrėžė:

— Tai tu kiaulės uodegos 
nusitveręs sekiosi. Aš ga
nysiu. * f i J

— Ir kaip gi tu ganysi?
' — nesiliovė Petras.

— Klausimas!.. Nubrak- 
siu, kur norėsiu, kur-nors 
subrukęs, laikysiu, kol no
rėsiu, šunims papjudysiu, 
kai norėsiu, ir namo palei
siu, kada norėsiu. Tai ir 
bus ganymas. — Jau Supy
kęs, atkirto Jonas; smarkiai 
patraukė nosimi: tai reiškė 
didį savo galybės suprati- 

- mų ;piktai eiaukštelėjo ilgu 
smaluotu botagu į paravės 
varnalėšas: tai jau buvo ga
lybės parodymas, nes var
nalėšų lapai tuoj sudrisko; 
ir pamulinęs kelines augš- 

, tvn, tekinas nusivijo kiau
les į ulyčgalį.

Kol mandragalviai barėsi, 
kiaulės, laiko negaišinda- 
mos pradėjo žolę skusti, 
ftdė, kaip tik išalkęs temo
ka ėsti: skuto, rovė, kas pa
kliuvo, nesirinkdamos, to
lyn nesidairydamos.

— Varykimės toliau! — 
šūkterėjo Jonas.

— Tai kam, kad gerai ga
nosi? — persergėjo Petras. 

,, —Na, taip! Ne visų gi 
diena ulyegalyjc bus; reikės
ir toliau pasivaryti.

vis dar apkartęs .Petras; te
einu ėmė kartu su Jonu čai
žyti kiaules ilgais botagais 
per liesas kiškas.

Kiaulės žviegčiojo, kin
kas kratė, bet parusėjusios 
keletu žingsnių, vėl į žody
nų kibo. Žolynas, tiesa, 
buvo menkas, striukas, ne- 
yginant, kaip vienų savaitę 
neskusta šeimininko barz
da, be ilgesnis, vis 'dėlto tai 
buvo žolė. Ilgai teeinu 
kiaulės neišsitvėrė: leng
viau ėdžio išsižadėti, ueg 
randai ant kumpių kęsti, ir 
gailėdamos pievotų užsiglau
do ant dirvonų, • 111 -.

I.)irv<taai buvo liesi. Kur- 
ne-kur ežia ir ta nuo sau
lės nusvilusi, kur-ne kur 

, karčiasultė usnis,, kur-ne- 
kur piesčiukas, — ir viskas. 
Knisti nebuvo ko nė pra
dėti: šaknių jokių, o be šak
nių ir vikšro riė vieno. 
Dūlinėjo, dūlinėjo valandų; 
mato, kad niekai, ir ėmė 
viena prie kitos ant šonų 
ristis: sako, miegant susis
paudus, esu kur-kas leng- 
:iau alkis kęsti.

Piemens tapo pilnai pa- 
teįikinti. Kaip gi? Kiau
lės aprimo, sugulė, tai aiš
ku, jog priėdę. ' Susėdę, su- 
krimto po storų riekę ru- 
piosybet sočios duonos, plu
tas šunims numetė, ; ir su- 
viyto, paąntvalftvje pabaig
tu miegoti. .. ,

Saulė šviečia, žiogai čirš
kia, varlės valkose kukuoja,

aure, už pusvarsčio! Ojei!...
— Cit, nekas! — Padrą

sino Petras. — Žiūrėk, kaip 
gražiai ganosi.

— Kur čia tau gražiai? — 
Burbtelėjo, nusiminęs, rū
pestingas ir uolus piemuo 
Jonas. — Ar ne matai, kaip 
išsiskirstę? Dar kur skriau
dų darytų nurioglina... Bėg- 
kiva;1 subrukkiva į krūvų, 
kad lengviau butų pridabo
ti!

Nubėgo, vėl pradėjo bo
tagais kapoti, labiau nuto
lusias šunims užpjudė. Lak
stė po visų laukų.

— Kur eini, kur eini Ker
še, Dagle, Juode, Balte, Lė- 
kause, Bevuodege, Kaišę, 
Riestanose!!... — suskam
bėjo lermu visi pakraščiai.

Nusinuobodžiavę šųnįs, 
pajutę medžioklę, lojo, kaip 
pasiutę, dūko, kaip šernus

dėjo išlengvo koja už kojos, 
bet rimtai neatlyždamos, 
namų link sliųkti.
,0 saulė dar augštai. ‘ĮNe- 
leiskite namo, kol nesu 
tems!” atsiminė piemens 
šeimininkės įgrasvinų. Švai
stės tad ilgais botagais už 
akių, kirto per akis; gavu
sios muistės, bet rodės snu
kių nebenuleisiančios ir rė 
mė piemenis. Piemens, 
dairydamiesi į užsėdančių 
bet dar neužsėdusių saulę, 
traukėsi koja už kojos, kad 
nors kiek laik^ pravilkus. 
Kriukiančius snukius dur
tuvais visa eilia atstačiu- 
sios, kiaulės vis sparčiau ko 
jas perstatinėjo, piemens gi 
vis platesniais žingsniais 
traukėsi. Dar šveitė Jonas

jo ranka, kitai per strėnas, 
bet. jau tiek beradosi.

— O,šelmiai... o, paleistu- 
vai-miegukliai.... Tokie 
jus piemens?.. Palaukite, 
pareisite... kur čia tik mano 
šermukšninė už durų pasis
tatyti... Pataisysiu judum 
vakarienę... kitokios nesu
lauksite’... Tatai gorųjį ė- 
desį buvau ragočiams pa
tiekusi, o kam kliuvo — be
ragėms! O, kiaulės, kiau
lės!...

Jonas su Petru kuogi bu
vo kaltu. Ganė net peme- 
lig rūpestingai; padarė visa. 
kų tik mokėjo. Mulkiais 
tečiau virtę, visai negudriai 
į kits kitų žvilgsėjo ir, ne

maž susigėdę, kojomis ak-

sekiojova, gaišindami ? — “ 
vis neliovės Petras.

— Prašykivos geriau gal
vijų ganytų! — Neatsaky- NEI NEŽINOSITE KAD 
damas, patarė Jonas.

(“Alegorijų Vaizdai.”)
TURITE SKILVT

Jeigu tavo skilvis tavo vargina, tai 
geriausias vaistas dėl tavo skilvio — 
pamėgink viena. Visose Aptiekose.
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. , v. „ , ... ~ menėlius spardė, šeiminin-
į dešinę, Petras i kairę. Ga- , .,
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miške užtikę, uodegas trau
kė, pakinklius kramtė, už 
ausiu vedžiojo.

Kiaulės žviegė, lakstė, pa 
dukdamos, švaistės, iltimis 
gindamos, puldinėjo šian ir 
ten, nesuprasdamos, kogi iš 
jų nori, kam ramų ganvmų- 
si pertraukė. Matydamos, 
pavieniai nėsų kur dingti, 
metės kita už kitos, kol vi
sos į angštų krūvų nesupuo- 
lė. Akys joms paraudo, 
nuo kriugenimo putos iš 
snukių ėmė dribti. Puolė
visu buriu ant šunų. Šu- lų ties šuliniu tižplakė, ver- 
riįs, uodegas paspaudę, cyp-'šeriams putrų u .prieangyje 
darni, tolyn, piėriiens strikte1 pasistatė, manydama vis tai

vusios smuKstęiejo vidun 
pulko, būrys krūptelėjo, iš
iro. “Kų čia buriu? — 
staigiai susiprato: nebent, 
kad daugesniam kliūtų?”... 
Ir viena driuk pro Jonų — 
Jonas jai per kailį, kita 
driukt pro Petrų — Petras 
jai per kailį, juodum šalin 
botagus nekreipus, kitos 
sprukt pro vidurį. Dar pa
starosios gavo per paskui
galius, ir tiek jų teregėjai: 
Jonas su Petru tik debesį 
dulkių beišvydo ir paskuti
niąsias būrio kojas, kurios, 
per greitumų, rodės vien iš; 
keltos, nėmaž žemės nepa- 
lieeiančios.

Šeimininkė, šiokių-tokių 
žemėtų lappalaikių kiau
lėms lovius prikapojusi, tik 
kų ąsočiuose ka'rvėms gera-

riksmų už pusvarsčio 
girdėjo.

— Jonai, pabaigkiva pas
kui kiaules sekti. O kaip 
tau tiks1 žadamoji vakarienė 
už gerų ganymų? — Kirši
no Petras.

Jonas tik pasivaipė.
— Neduok Dieve, kiaulės 

ganyti — tarė jis pusverks- 
mis. — Galvijai kur-kas ge
riau. Jie kad ir veržiasi 
kur, tai vis išlengvo; na, ir 
suturėsi. O čia šmukšt, 
šmukšt į visas puses, ir at-
sakvk šeimininkei kad ne-/
suturėjai! Suturėk gi. kad 
geras! Pamėgintų pati... 
Grįžk tu dabar, galiamųjų 
nebetekęs!

— Tai kaip gi dabar Jo
nai, ar mes ganėva, ar tik

Įėjo ant augštų akmenų.
— Bene pasiuto.... — pik-

uodai į ausį laibų savo ma-jtaį ir bailingai tarstelėjo 
Jonas uždususiu balsu. — 
Nors imk šaudyti nekiau
ras...

— Q taip gražiai ganėva! 
Ko čia joms buvo siusti ? —-

Dilktcrėjo Petras.
Jonas tylėjo.
Nušoko nuo akmenų, už

bėgo nuo namų pusės, nes 
kiaulės, šunis nusivijusios, 
ilgai dar kriugeno, puto- 
josi, pagaliau, matyti, ta pa
ti mintis visoms atėjo: i—

įmo giesmelę < i zirfcia, 
kad kraujo nesigailėtumei, 
— na, sapnas ir nemiegant, 
o užmigus, nors nebenu- 
busk. Taip ir knarkė pie
mens, net uodų ėdamos a- 
kys ir lupos užtino.

Knarkė begalo.
O kiaulės? Kiaulėms, 

tašlos neragavusioms, grei
čiau poilsis pakyrėjo. Vie
na paskui kitų pakirdo ir 
išsivalkiojo, krir šiek-tiek 
pelno tikėjosi gausiančios. 
Slinko vis tolyn, tolyn; iš
sisklaidė ir vėl ramiai pra-

apsaugoti, kad* tos kiaulės 
neapverstų. lĮet .žvilgterė
jusi į neužsędusiiį saulę, 
“dag gi,” sako;, “vakarienę 
užkabinsiu,” ir įbėgo į ka
minų. i Akymirkų trukus, 
išeina — ogi veršiukų kati
liukas prieangyje jau ant 
šono, tuščias; į ąsočius jau 
po penketų su visomis kojo
mis sulipusių tik geria, tik 
maudosi augščiau ausiu, gal 
vas, anot to, gera gėralu 
trinkia; kitos baigia vaka
rienę gardžia užkandų joms 
pačioms pataisytais lapais. 

Nustvėrusi šeimininkė
Neleidžia ganytis, tepašeria Į spyrė paskutinę, katiliukų 
namie šeimininkė! — ir pra- beritinėjančių; pliaukšterė-

MILŽINIŠKAS VAKARAS
$V. KRYŽIAUS PARAPIJOJE

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 26 metai

Gyvenimas ir Ofisas 
314* S. Morgan St. kertė 32 st.

Chicago, 111. 
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 vuk. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 6 87

nrjmniiuinninnnA

: F. P. Bradchulis
S Lietuvis Advokatas
•
• ATTORNET AT LAW
• 105 VV. Moi^oe. Cor. Clark St.
• Room 1207 Tel. RandolDh 6698.
J CHICAGO. ILL.

Gyr.: 8112 8. HUated ■«. 
Telephone Verda 8890

tuuuuuiuiiiuuuiu

SVARBIOS ŽINIOS 1
-NUO'

: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS : Į
KATRA. S

240 akom) funna su gertais budinkais, 100 akerų dirbamos, 11- 
kusi geros girios ir ganyklos. KainK $10,000. Mainosi i Chieagos na- 8 
mus arba Milyvaukee ir Slieboygan ir kitus VVisconsino miestus.

Parsiduoda 80 akerų 1‘arma su gyvuliais, su javais, mašinomis S 
17 karvių, 3 arkliai, budinkai geri. Kaina $12,000. įmokėti reikia § 
$2,000. Likusius ant ilgo išinokesnio, ant 4 nuošimčio. Kas nori pirk- H 
ti ar mainyti atsišaukite per laiškų pas: S

P. A. MAŽEIKA.
_ R. 34. Box 58, CAMPBELLSPORT. WIS. »

FERMOS
Dabar geras laikas pirkti. 

Lietuvių Kolonijoj kelios ge 
ros farmos. Rašykit, o nereiks 
mokėt brangiau per agentus. 
Taipgi jau turiu naujo medaus 
kuri parduosiu cišto.

MICHIGANO ŪKININKAS
P.Ū. Bok 36 HART, MICH.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su pervirsiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Postlefhwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

L. VYČIU 13-TOJI KP.
Rengia Labai Puikų, Vakarą-Teatrą, Kuris Įvyks

f i-.,;.

Nedelioje, Spaliu 14 d. s. m.
SCHOOL H ALLEJE, ant kampo 48-tosir Honore gatvių [No. 4758 S. Honore st.]

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Programas bus labai įvairus, tokio puikaus vakaro 13’toji kp. dar nebuvo surengusi savo gyvavime, 

bus suvaidinta “Gyvieji Nabašninkai," Dainos, Žaislai, Skrajojanti krasa, paskui šokiai iki vėlumo.
Taigi visi Chieagos lietuviai ir lietuvaites, atkreipkite domų ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pagei

dautino skaitlingo atsilankimo, nes Sale ant Town of Lake viena iš didžiausių, regis talpino 15 šimtų
ypatų KVIEČIA RENGĖJAI.
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Milicijos'tame.

AMATINOTKŲ REIKALE 
ATSAKYMAS P. UOSIUI.

Skaičiau ir aš Tamstos ma
no straipsniui atsakymu.

Tamsta visgi pripažįsti kad 
ir amatininkų klausimas yra 
nemažos svarbos, — reiškia 
tame reikale su^inanimi pilnai 
sutinki. Tik prikiši man viem 
pusiškumų, girdi, ir milicija 
šventas darbas.

Tamsta sakai: “Kaipo an- 
timilitaristas, sutinku, kad 
mokslas, -dora, patrijotizmas 
— tai brangesnis dalykas, -ne
gu fiaiškų pajėgų išlavini
mas.” Reiškia Tamsta prisi
pažįsti, kad militariškas lavi
nimasis yra mažesnės vertės, 
negu mokslas, dora, patrijo- 
tizmas, amatininkų klausimas 
ir abelnai darbiu jpkų reikalai. 
Gi prirodymui, kad “Darb.” 
rupi daugiaus darbininkų 
klausimas, o ne milicija pata
ri man ‘ ‘ peržiūrėti ’ ’ poros me
tų “Darb.” ir L. D. >S. seimo 
protokolų, o daugiau nieko!

Kas iš tų protokolų ir nu- 
tarymų jeigu jie migdomi iki 
kitam seimui, — ne vien rei
kia nutarti bet ir vykinti 
Gi tuomtarpu su visu atsidavi
mu gvildenama klausimas ma
žesnės vertės — milicijos klau
simas. Ar gi ne vienpusišku
mas?

Tamstos įsitikrinimus ger
biu, gerbti privalėtum ir Tam
sta manuosius. Negali gi Tam
sta manyti, kad tik Tamstos 
nuomonė — tikroji nuomonė.

Šiuomi ir užbaigiu, toliaus 
polemizuoti (Bemanau, nes*vis- 
tiek liksime prie savo nuomo
nių.

*
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Žmonių miegas dažnai yra 
pertraukiamas ačiū gazų admi 
nistracijai virškinimo traktuo
se. Jausmas nuc ;berei kalingo 
išpūtimo žmogų kankina, o 
plakimas širdies išbudina vi
dunaktyje. Trinerio Amefi'ko- 
ninis Karčiojo Vyno Eliksyras 
yra puikus vaistas, kuris pri
duoda sveikų miegų. Jis išva
lo vidurius, prašalina suaispie- 
timų gazų ir ^sutaiso virškini
mo sistemų. “Kuomet aš var
toju Trinerio Amerikoninį Eli
ksyrų, aš puikiai jaučiuosi ir, 
visi i giria šį vaistų,” — rašo 
ponia Anna Cbulupka, JNew- 
.ai*k, N. J. Gegužės 15, 1917. 
Kaina $1.00 aptiekose. Trine- 
irio Linimentas yra būtinai rei 
(kalingas kiekvienoje šeimyno 
je. Jis gelbsti nuo reumatizmo, 
ineuralgijos, sutinimu; išsisu- 
jkimu; atnaujina nusilpusius 
muskulus ir kojas, etc. Kaina 
25 ir 50c. aptiekose, krasa 35 
iir 60 c. Jos. Triner, Manufac- 
įturing Chemist, 1333-1339 S. 
Ashland A\e., Chicago, III.

(Apgars.).

i

ANT PARDAVIMO 
Lake Oeneva, Wiaconatn

PUIKUS tIMOS
Žinomas kaip J. M. Johnson 
Narna", murinki 15 .kamba
rių — 5 tnuudykles .mataa 
nairiclia ir tt. su <00 pėdų 
priešakio ant Lako Geneya.

S. T. COOPER, Owner 
43 Conuay Bl4g. UI. Main 702

SKAITYKIT IR PLAT1KKIT
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TMto, kad kiekviena NEW HOME siuvamoji mašina vis truputį kitaip sutaisyte. 

Dėlto, kad tūkstančiai seniausiųjų NEWHOME siuvamųjų mašinų šiandieną dir
• ■ i ' ' '* . *

ba lygiai gerai, kaip ir butų ką tik nupirktos.
Dėlto, kad NEW HOME siuvamųjų mašiną visados galima kosmulkiausiai ištir

meti. ' . •

Iš anksto žinome, kad sfebesibes tos mašinos tobulumu ir jokios ydos joje nerasite.
’ * ...X '

New Kam Siuvamosios MaSims Yra Partnadanos Šitose Vielose:
Rasiitslci Bros,

4541 So. Ashland Are.
Crown Fum. So.,

1514 So. 444b Arenite
Louls Cohen,

4414 So. Ashland are.
P. Cohn,

49th and Chicago Are. 
Peter .lanaan.

1O90O gflrhigan Are. 
Independent Storage Co.,

8710 Cottagc Orore Are. 
Paul Krorka,

1558 W. Chlcggo Are. 
•V. »olMdna.

Bige Mtaad Are.
A. «townownfcj,

1741 Weat 47th Street 
Cnlrersal Fum. Co.,

5*57 Wa»t 95tl< «««Mt 
®. Van Wyngarden.

10080 Mlchigan Are.

154»i and Paulina Street 
F. J. KraanHka’s

ingi JR-i*
Tvctmel Fnm. To.,

3542 W<*t Norlh Are.

'-y (’

Henoc amt Splnglar,
1814 West Clilcago Are.,

ąTTr. liaonn and Co,,
•and And <Cn0i«>«»clgl <pe.

A. W. Rlmroae *Co.,
11411 Mlchigan Are.

A. -Martolls,
0)1 W. TMrtiton

Pcter Barskis„
07 th and Paulina i

Ciferrford Ftrt. Honae,
4111 w«t aeth St.

Woolf« Fum. Hou4e.
4118 SVeat Mgdtaan et.

Wm 1 ■ «
.m

Cohen liros. Furn. Co.,
8o. Ashland Are.

4141 Llpeola greitu?

Pcter
. -Co,,ota Are.

,«p. AaMapd Ar

101 Ro. tVahash Arenue

Jos. Kotehn.
IRth and Laflln St.

K. A. fyisparak,
0505 W««t Uth Street

E. J. PareVkletrlci,
4838 So. Ashland avė.

tE- M. OMrer,
98rd and Cottggc Orore Are.

John Olovrecki,
8351 So. Untetcd 4Bt. .

Wm. Schtek,
1249 Clyboume Avcnue

Taus (g l’jtr. Co„
IIM hhicotn Arenue

Taustg (Kur. Co.,
■Noetli Are. auul Lambel Sis.

Louls Weher and Co.,
Clark and Van Buren Sta.

l«oule -W*ber and Co.
841 W«at North Are.

<C. J. «4ftqS5.
3738 Wnt 33nd St.

-Kr»pk Nemanu, .
8137 UrmoMMtel Arenu* 
Saol.
4851 So. Ashland Arenue

J. Rainis and Pundlnas,
4510 So. Paulina Street

E. U. Bank.
8238 Cottage Grovc Arenue

J. Baumraeker,
2317 Marshall Blrd.

M. Wleoxo*fcoraakl,
Mth and <<o m inercini Are.

Irving Park Fum. Co.
4038 Montrose Arenue

Minas Fum. Co.,
5311 Weet 251h St., Cicero.

Pi I šen Fum. Co.,
1888 Itluc lsland Ai eime

The Peoples Fum. Co.
1930 So. Balsini St.

Taber Supply Co.,
3530 We«t 2dth St.

J. H. Jansen Furn. Co.,
11034 Mlchigan Avenne.

Albort l.urle A iCo.
I8ih A Bliu- lsland Avė.,

THE NEW fflNIE SEUING Gfl„ 427 S. WM Avė. tarp Van Bnren ir Congress
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HOMESTEAD, PA.

L. Vyčiai subruzdo.

Sekmadieny j, 26 rugpj. 
š. m., tuojaus po Sumai, ba
žnytinėj svetainėj įvyko L. 
Vyčių 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Atidarius su
sirinkimu, buvo perskaity 
tas protokolas iš praeito su
sirinkimo. Po to delega
tai, kurie buvo L. Vyčių V 
kongrese išdavė savo rapor
tus. Musų kuopos vyčiai 
yra labai patenkinti iš kon
greso nutarimo insteigti 
savo spaustuvę Pittsburgh. 
Pa., o taipgi ir kitais nuta
rimais. Toliaus išdavė ra
portą, delegatai iš apskričio 
suvažiavimo invykusio^ 5 d 
rugpj. š. m. Broddock, Pa.

Daug buvo nutarimų ir į- 
nešimų, kurių delei stokos 
vietos ir laiko neminėsiu, 
apart to, kad čionykščiai 
vyčiai yra labai užsiganėdi
nę iš L. Vyčių V kongreso 
nutartos busiančios spaus
tuvės. Apsvarsčius tų vi
sų, pasipylė linkėjimai ii 
prižadėjimai pinigiški, kad 
tik kuogreičiaus įvykdinus 
Liet. Vyčių kongreso norus. 
Čia tuojaus pasipylė pasko
los spaustuvei įtaisyti. 

Pasižadėję sekanti:
J. Lieponis $100
E. Kundrotas 100

* P, Miliauskas 20
A. Barzilauskas 20
A, Tumasonis 10
J. Ramanauskas 10
J. Aliulis. 10
A. Mikučiutė 10
J. Krivoniutė 10
P. Visockiutė 10
E. Blaževičiutė 10
AL Vabaliuniutė 10
M. Milašaitė 10
V.Kašalionutė 10
O. Pikučiutė 10
A. Skimas 10
V. Kraužlys 10
M. Svetkauskas 10
P. Bražinskas 10
Viso pasižadėta paaukoti

apie 390 dolerių. Seniau jau 
buvo pasiųsta apie du šim
tu dolerių.

Vytis.

Vyras būdamas ramaus bu
do ir geras darbininkas, 
nors ir patėmijo tų savo mo
teries gyvenime permainų, 
bet nenorėdamas jos pykin
ti kentėjo ir laukė many
damas gal ji pasitaisys. 
Vienų dienų parėjęs žmoge
lis iš darbo, nerado nei savo 
mylimos *paėiutės nei piui- 

v ' ;
Buvo tai taip: Pirm po

ros metų atsibaladojo iš kažf 
žin kur koksai cieilikas^ ku? 
ris apsistojo pas virš riainę- 
tų šeimynų, pradėjo ša
kyti šeiminųikeiį, kad > jį 
turi sunkiai dirbti ir jokių 
gerų laikų nemato.- ,' Pra
dėjo kalbipti ja pabėgti, 
žadėdamas jų patai įpinti že
miškame rojuje. Moteris 
patėmijus, kada jos vy 
ras išsiėmė iš bankos pini
gus, bijodamas, kad jie ka 
rėš laike ten nepražūtų, bu 
vo parsinešęs j namon, pri
kalbinta nuo to 'svieto ly

ginto j aus paėmė pinigus ir

NARDANČIOS LAIVĖS 
SAVO ATLIEKA. •

lių kasyklos. Darbai eina 
gerai. Žmonės Uždirba "nuo 
5.00 iki 10.00 dol. į dienų.

Parapija. Londonas, rūgs. 11.—A n
I glijos vyriausybė oficialiai 
praneša apie savo nuosto-

Šiame miestelyj yra lie
tuvių parapija ir lietuvis 
kunigas. Pinniaus buvęs liūs, kokius atliko vokiečių
, T n 4. i i nardančos laives. Is prane-kun. d. Petravičius apleido v. .yi . . , , ...

...................... , ... Šimo paaiški, kad Anglijaparapijų. j jo vietų atkėlė ( . L . . vi 
kiui. P. Vaitonį. Šiuo ku
nigu parapijiečįųi yra labai 
užganėdinti ir sutikimas ,pi 
tarpe yra geras. Prie pa
rapijos priguli apie šimtas 
pėnkios dešimtis, šeimynų. 
.Taipogi yra prigulinčių ir 
pavienių. įĮ! Į,; | • 

Socialistai.
Ą ’ i« » * g » - į -

Socialistų šioj apielinkėj, 
taip kaip ųėrų>.. Jei ir yra 
insimaišęs vienas-,; kllds ir 
tas yra kaip vilkas avies 
kaily j, bijo prisipažinti esųs 
tokiuo ponu. ? v ' ■ -

R. M. K,
/ ' . # i • " ■* * ’ ’

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

išdūmė į platų, pasaulį.
Čia yra , svarbi ^pasąfga

šeimynoms,•>. kakf jie į savo 
namus neįsileistų svieto ly
gintojų. "Apsisaugotų nuo 
visokių cicilikų, kurie tik ir 
j ieško, kad kų suVėdžibjufe, 
išvedus iš kelio, apiplėšus ir 
te eina sau tada, nes jiems 
tų syk jau tokia ypata ne
reikalinga. Ir taip tokia 
auka musų sugvvulėjusių 
cicilikų, žemiško rojaus my
lėtojų papuola nusimininian 
ir žūsta amžinai.

Daugelis žmonių aiškina, 
kad jie gali skaityti viso
kius raštus', jie sako atski
rtų gerų nuo blogo, bet ma 
no nuomone, kas su kokiu 
draugaująs, tas ar aukščiau 
ar vėliau palieka tokiu pat. 
Butų klaidinga sakyti, kad 
žmogus purvynėje išsivolio
jęs, paliktų sausas ir vystas.

Taigi lietuviai katalikai, 
saugokitės kiek galėdami 
nuo tokių bedieviškų, eicili- 
kiškų laikraščių, stengkitės 
platinti gerus katalikiškus 
raštus, o tuokart busite ra
mybėje, ir neišves jus nejo- 
kie svieto lygintojai iŠ ke
lio.

Žvirblio KUmutė.

DORRISVILLE, ILL.

Vieta ir žmonės.

PHILADELPHIA, PA.

Pasekmės bedievystės.

Per keturius metus Če- 
kaičių šeimyna gyveno la
bai laimingai. Čekaitienė 
buvo gera katalikė ir gera 
šeimininkė, mylėjosi tarp 
savęs if ramybė viešpatavo 
jų namuose, tol, kol neskai
tė bedieviškų laikraščių, kol 
nesusidėjo su - bedieviais. 
Bet ant nelaimės, pradė
jus skaityti bedieviškus Įnik 
raščius, pradėjo tamsus de
besiai temdyti jų gyvenimų. 
Atšalo nuo tikėjimo, per 
pastarus dviejus metus ne
laukė jau net bažnyčios, 
pradėjo viską niekinti ir 
pajuokti. Kas Šventa ir 
dora pirmiaus jos akyse ro
dėsi, dabar apsireiškė nie
kam netinkančiu. Gale pa
sijuto laisvi ir pradėjo taip 
sakant “laisvų” gyvenimų

Šis miestelis stovi kal
nuotoje vietoje. Žmonių čia 
įvairių tautų, tarpe ku
rių yra nemažai-ir lietuvių. 
Jis yra sujungtas su šiais 
miesteliais; Harrisburg, Ga- 
skiu ir Saline (Gaskin ir 8a 
line yra priklausantis prie 
Harrisburgo, bet juos skiria 
skirtingi, skaitlingų kasyk
lų vardai). llarrisburgc 
randasi tik keli lietuviai, 
bet Dorrsvillc ir priskai- 
tant lietuvius gyvenančius 
Gaskin ir Saline yra apie 
pora šimtų šeimynų. 

Girtybė.
Nors šiame miestelyj nė

ra saliunų, kaip yra sakoma 
“dry jdace,” bet, mylintie
ji gerti yra girtesui ne
gu šlapiose vietose, žodžiu 
sakant, daugumas žmonių 
yra labai pamylėję girtuok
liavimų taip, kad niokesties 
su mokesčiu nesutenka.

• Darbai.
/ šiame miestelyj ir jo a- 
pieliukėsc yra vien tik aug-

VOKIETIJAI TRŪKSTA 
* • ANGLIŲ. *•v

per pastaruosius aštuonis 
menesius neteko prekybos 
laivų puspenkto milijono 
tonų' intilpimo. Tuo pačiu 
laiku gi .'pagaminta naujų 
laivų nedaugiau vieno ųiili- 
jono tonų intilpimo.'

Reiškia, kad nardančių 
laivių veikimas sžiVo atlie
ka, daro pasibaisėtinas.A^f- 
glijai nuostolius, neskaitant, 
kitų šalių nuostolių.

•**»•*•
Bf. piivilb Žilvitis

Uctuvie GjdftoM * 
Chlrurgaa,

»20» B. HaYstcd St., Chicago 
Tai. Drovot 7172

I

te.
lanrefN

Berlynas, rūgs. 10.—Vi
soj Vokietijoj atjaučiamu 
auglių stoka. Bet didžiausia 
stoka dabar prieš žiemų at- 
jaueiama pačiam Berlyne. 
Anglių suvartojimas žy- 
miai sumažintas naujais vy
riausybės parėdymais.

Bei užtat šįmet Vokieti
ja turi pakaktinai maisto. 
Įrhilvės neprasčiausiai už 
derėjusios.

pramAtoma kabinę
TE ATMAINA.

į JL..7.
y T

Amsterdam, rūgs. 10. — 
Vokietijos j laikraščiai pra
tina, kad Vokietijos minis- 
*terių kabinete laukiama 
nauja atmaina. Sakoma, di- 
idesnė dabartinių ministerių

‘ dalis turės eiti lauk. Anų 
vieton bus nuskirti tik to
kie, su kuriais sutiks par
lamentas.

“The New Worid” patal
pino- telegramų -iš Rymo, ku 
rioje pranešama, kad Rusi
ja paskirė prie Vatikano 
ambasadorių katalikų M. 
Lissakowskį. Lig šiol Ru
sijos pasiuntiniai prie Šv. 
Tėvo būdavo pravoslavai.

Lissakowski gimęs Gali
cijoj ir gana gerai pažįstus 
katalikų stovį Rusijoje.

Jonas Robinson, praleidęs 
46 metus Joliet kalėjime, li

nų dienų buvo paliuosuotas, 
bet liuosvbė pasirodė jam 
persunki. Taigi, šiomis 
dienomis, jis nežinodamas 
kų daryti, išdaužė krautu- 
vės langų ant Madison gat
vės. Žinoma, buvo tuojaus 
areštuotas. Teisme išreiš
kė pageidavimų, kad jį grą
žintų į Jolietų, nes tik ten 
|jam geriausia buvę.
Į-----------------------------

VOKIEČIAI ĮSITIKIN? 
PERGALĖJE.

SOCIALISTAI ATSISA 
KO DARBUOTIES SU 

VYRIAUSYBE. 
Paryžius,. rūgs. 11.

Prancūzijos prezidentas 
Poincare išnaujo pakvietė 
Ribotų sutverti naujų mini
sterių kabinetų. Ribot pas
kui pranešė, kad socialistai 
atsisako ineiti naujai tve~ 
riaman kabinetan.

VARPA, 
ATMINČIAI VARPAI 

McSIuuiue IkU Po.ii.4iry Co 
BalUmore, MJ. U. S. A.

wiaaasea«»Kaxj«ooc~-oK^<wii:«-a<

Nėra Nieko Pergero Kūdi
kiam, Duokit tliims Beri au jį

BRAND 
CONDENSED

kurį motinos vartojo suvir
tum Šešiasdešimts metų, kai
po maistą nežindomietns kū
dikiams. Lengvai prirengia
mas. Lengvai suvirinamas 
ir nesugenda iki paskutiniam 
lašui. Nesioikvoja. Vartok 
vien Borden's Eagle Brand 
Condensed Milk
Iškirpk šį apskelbimą ir atsiųsk į 

Borden’s Condensed M11 k Co, 
New York City, N. Y.

o apturėsite nurodymus lietuviu 
kalboj, kaip tą pieną vartotu

Pastaruoju laiku gavome 
nuo lietuvių iš nelaisvės ke
letu įdomesnių žinių, kurias 
pravartu suteikti plačiai 
visuomenių. ,,,

Kun. Stanisloyųs Čepulis 
Seinų -vyskp. taip rašo:

Ceile-Schloss, 24 birž.
1917 m.

Sėdim mes visi stovyklo
je po senovei ir jokių at
mainų nepramatoma. —Pri
buvo naujas draugas — 
kun. Krištolaitis iš Gižų; 
taip sakant šitas parodo, 
kad apie laisvę nėra ko ne. 
manyti. Lietuvių “Užsiti- 
kėjimo Taryba” (Vertrau- 
ensrat) dar iai Juo lpįko.ne- 
I^-odė^ųvoį
ne nežinomas jos sąstatas. ’ ’

. Jūsų kun. St. Čepulis.

Kųn. J. Krištolaitis (Ge
zų klebonas ir Ūkės Moky 
klos vedėjas) savo draugui 
kun. Steponaičiui taip rašo: 

Celle-šchloss, 29 birž.
’ . • ! 1917‘«i.

“Mielas drauge! Ne ma
žai Tu nusistebėsi, gavęs šį 
mano rašinį iš Celle-Schloss. 
Kaip aš čia. esu. dar tik 
vienas mėnuo..... * (toliau 
diktokai cenzūros užtrinta). 
Maniau, kad iš Vilkaviškio 
grįšiu namon, bet priešingai 
atsitiko.”

.. Tavo J. Krištolaitis.
Stovykloje * Celle-Schloss 

(llonrrover) yra šie kuni
gai Juozas Šimkūnas, Sta
nislovas Čepulis, Jonas Ole- 
chna, Paulius Lagis, Jonas 
Indrulis, Klebonas Tonras, 
Jonas Dailidė (baigęs Aka
demijų) ir Antanas Šarka 
(Teologas).

Btll. R8TKULŠKAS
Gydo visokias Ligas 

ii. Imsų <IU- f Hbou S, U lVli
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LIKT L VIS įADVOKUTAS 

Kamb. 124 National Litą B14g 
2» So. LaSalle St..

S Vakarais 16SI Milwaukee t vi I

B
I
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Central 'iS90 
Rosldenoe ttunabold Ii 

CHICAGO. IL.

Dn S. Biežis

Tol. Drover 7042

Dr.C. Z. Vezefis
LIETUVIS OENTISTAS- 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomis pagal sutarimu.

4712 So. Asltland Avė. 
arti 47-tos gatvės

TIES
,. ’ 4

IdRAŽtJSI Ją ifidir 
Cb. Prieš eisiant 

eidą raosčia per ke
is vakarūs^o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostu 
šima plėmus raudonus, juodus ar
te alakuą.’iOr-prašalina visokius 
ąpuofrus nuo Veido. Kaina dėža 
flė8 60c. ir $1.00. Pinigus galil 
siųsti ir aiąjąpumis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook. Masa

“^‘T^ranSimaš. ~
Šiuomt’’ pranešame, kad 

“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
kų speciaifc susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917,. 2-r-ų va 
laiidų po ptetų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th 
St Mitoėtovsuslrinkimo tikslas 
bus bendras visų “Draugo” 
Bendroves šėrininkų pasikal
bėjimas apie padkuginiinų 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimų šėrų kainos 
par . value kiekvieno šėro nuo 
$25.00. ankjĮfclO.OO už serų.

‘Kun. A. Ežerskis, pirm.
J. J. Statkus, rašt,

jas Ir Chirurgas 
S. Learitt St. 

4—t Ir 7—9 
Tel. Canal 8877.

te Menth 
galt

Dekonas Vincas Jarulai- 
tis nesenai perkeltas į Os- 
nabruck už kapelionų ofi- 
eierįams.. Beveik tuo pat 
laiku Klebonas Šarka (Kau 
no vyskupijos) paleistas 11a 
mon.'' Tikimasi, kad grei
tu laiku ir kiti bus paliuo- 
suoti ar bent paskirti kape
lionais į kitas,buveines.

Centralis Komitetas 
“Utuania.”

Apskaitliuojama, kad jau 
šitoje karėje pralieta 35 mi 
lijonai viedrą žmonių krau 
jo.

Iš tiek kraujo galima 'pa
daryti gan plačią upę arlųi 
uemeukų ežerėlį.

P1"1 w w ■ v • • *1 » R W M1

Tha 6rut ,Wti|ern Smel-1 
ling and Refining Co. |

| 4'st & Willici St., Cblcip, MI |

LT.-. Berno tavi&os H. M. satabnoiai

THE ELECTRIC SHflP
. 1641 W. 47th SU

TeL Drover SSS2 
i 4 AtUeluune visokį elecMkoa) 
darb* plgtaas Ceriaos ir grel 
člaos, nega Utt. Savedam dec- 
tros dmtas 1 namo*; geso ir 
elet^lroa lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
tas suriitus su Electtrflta.

Reikale suteikiame patarime 
ir apkaiaueJaiBe darbu.

Stockholm, nigs. 11. — 
Vokietijoje kalbama, kad 
karė pasibaigsianti dar šį
met ir tai į porų mėnesių.

Gen. Ludendorff turėjęs 
pasakyti vienam bulgami 
laikraštininkui, kad talk: 
ninkai turėsiu pasiduoti vo
kiečiams ir tai į porų sekan
čių mėnesių.

APSVARSTYKITE GERAI. |
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti? į

..r galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti? j.;
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė- H 

* 1 dintl? jį,
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin- 

gas jatamavinias.

K. NURKAITIS
1617 N. Robey Street, North Ąve. ir Milvvadkee i5

H *•* ? k t'* ’.i
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Panedelio Vakaro Patarna-1 
vimas

AMERICAN C0LLE6E 
PREPARATORY SGHOOL.

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose.

Del parankumo tokių idepozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
;; y Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

NOTICE.
Notice is hereby givnn tbat 

a spėriai meė'tmg of tbe stock- 
holders of tbe Drangas Pu b. 

Co. will be held at 1800 W. 
46th St., on tbe 9th day of 
October 1917 at tbe liour of 
2 o’clock p. m. for tlie purpose 
of considering the voting up 
on tbe proęosition to inetease 
tbe Capital stock of tbe said 
Draugas I*ūblišbing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
and also tbe proposition to 
decre&sc the par value of earii 
share of stock from $25.00 per 
sbare to $10.00 per share.

Dated this 31st day of
Ausmst, 1917.

Rev. A. Ifarskls. pres.
J. J. tatkUM, seo’y.

Jei nori greitai ir atsakan
čiai išmokti Angliškos kalbos, 
pasirengti dėl kolegijos, perei
ti visa kursą Grammat 
Schooles arba Higb Schooleų 
ar išmokti taip kokio mokslo 
šakų ir gauti , patarnavimų
patyriusių mokytbjų, kurie at- g ' i 
sakančiai žino savo darbų, tai 
lankyk šių liokyklų. > , <

Šios mokyklos surėdymas, 
naujausios ir geriausios .męt<y 
dos, užtikrina kiekvienam ge
ra pasekmė moksle. Pradžia
moksliam viskas aiškinama 
lietuviškais - t - f ‘ i į'

Mokiname dienomis ir va
karais. Kursai prasidės Rūgs. 
(Sept.);l7, 1917. Ateikite pro 
sir$šyti dabar. Ofiso valah^cėJ 
kuo 8 ryto iki 10 vakaro.

AMERICAN C0LLE6E PNEPARATCNY 
SCffiOt.

(4Mr*M SchNl a
310S So. Hnlstod St., CHICAG0-

State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).
» I ’
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g , - Dabokite Savo Akis

■ TEISIU ĮI
C Dieninės ir Vakarinės Teisiu 

Kliasos, 22 metu uiltikrintas

A pasisekimas.
I

K¥
K
L
A

1800 mokiniu 
Sla mokykla užbaigė — 3 Z' Metu Praktikos Kursai. Val
džios examinacljas pareina Q nuo 64% iki 100% mokiniu.

S Geriausi Kllasinlai —- Kam
bariai visam Mieste.

,Visi kursui atdari Moterims
Rudeninis Terminas Atsi
darys Rugsėjo 17-tą.
Prirengiamo dol Kolegijos, Teisiu, 

i Medeelnos. Dantų Gydyųio. Enž.tnie- 
rystės, greitų laikų. Korini dykai 
Katalogo adresuokite: t'haneelior J. 
J. Tobiaa, 68 W. Jackson Blvd, Tel. 
Wabash 5598.

I

■■i

ffini

Jsita'toyklte gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akfs Speeijalistui, knrs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribrfse. Akinius parenkame belaukiant.

' # - ; r» >

John J. Smetana
r • > Akiu Specialistas

TĖMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

!Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tal 

Tel. Canal 5335.
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IŠRADĖJAI!!
I

JF.IGC NOIllTK GAiTI PATtevrĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRt'M- 
PAM LAIKE IR JJ PARDVOT, rašykit*' reikalaudami VEI.To PA
TARIMO Ir “VADOVAS IšRADIMV” KĄ IšRAST IR KAIP l 2PA- 
TENTCOTI ir rašytų GVARANCIJ \. Jtnndymnl Ir egzamlnarijoa 
modelių arba hrniilnių darome DYKAI. Ofisas mHWQ randasi 
MASIIINGTON'E, kur yra Depnrtann'iitns Putentavlmo.

AMERICAN EUROPĘAN PATENT OFFICE (D. S.)
25# llnwKlUnjr, Ncw York, X. Y.
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GIRTOS MOTERIS.
TOWN OF LAKE. MUZIKU DOMAI.

Ketvirtadienis, 13 rugsė
jo. šv. Eulogijaus.

Penktadienis, 14 rugsėjo.
Paaugstinimas Šv. Kry
žiaus.

ŠV. KAZIMIERO VIE
NUOLYNO APYLINKĖJ 
TVERIAMA NAUJA LIE

TUVIŲ PARAPIJA.

Nesenai, prie ('anai gftt- 
vės pas lietuvį B. P., buvo 
šermenis į kurias atsilankė 
ir keletas pusgirčiu mote'rė- 
lių. .los mėgino namiš
kiams inkalbėti, kad velio
ni vežtu palaidoti į Tautiš 
kas Kapines. Kadangi ve
lionio giminės yra katalikai, 
tai iš anų tik pasijuokė ir 
tiek.

Vaje, kokiu moterų esa
ma!

Jono Marti
,-------- - —.—U-i——* i i.'
NĖRA VIETOS KA

LĖJIME.

Iš jaunimo gyveninio. . Pastaraisiais laikais daug 
kalbama, apuo amatų moki- 

9 rugsėjo š. m. Šv. Kry- gimusį ir grižima po kayės

Ši apylinkė randasi labai 
gražioje vietoje. Oras ty
ras, iš vienos pusės yra 
pravesta gatvekarių linija, 
iš antros pusės žaliuoja 
Marųuett parkas. Didžiau
siu papuošalu šiame kampe
ly.)? yra Švento Kazimiero 
vienuolynas ir jo užlaikoma 
augstoji mergaičių mokyk
la. To vienuolyno uždėtojas 
kun. Dr. A. Staniukynas, 
gyvena čia pat prie vienuo
lyno. Taipo gi, arti vie
nuolyno yra nupirkta skly
pas žemės, prieglaudos na
mui, kuriame bus patalpin
ti lietuviai našlaičiai.

Vienuolyno | apylinkėse 
jau suspėjo apsigyventi ir 
pusėtinas būrelis lietuvių. 
Išviso yra apie 50 lietuviš
kų šeimynų, taipo gi ir ne
mažai pavienių. .Tie lig 
šiol priklauso prie Panelės 
Švenčiausios Nekalto Prasi
dėjimo parapijos. PastaT 
ruoju laiku imta organizuo
ti jau ir sava , parapija. 
Kaip girdėjau prie naujai 
tveriamos parapijos jau pri
sirašė apie 40 šeimynų. Gai
la, kad dar likusieji nepri- 
stoja taip pat prie jų. Pasak 
kaimynų, šie esą gerokai 
tempti ant laisvmaniško 
kurpalio. , Dieve padėk 
jiems pagrįžti ant tikrojo 
kelio.

Naujai tveriamos parapi
jos organizatoriais yra: ku
nigas A. Staniukynas. A. J 
Sutkus ir .T. Kabelis.

Ši vieta labai tinkama lie
tuviams. Čia galima laiky
ti naminių gyvulių ir pauk
ščių. Trumpoje ateityje ši 
kolonija žada būti viena iš 
puikiausių. ‘ ,

V. Vincaitis.

Cook pavieto kalėjimas 
yra taip pilnas, kad jir Vir
šininkas nežino kftir jiidš ir 
bedėti. Pavietui kalėjirhhs 
pastatytas vien ’ deF 520 
•‘svečių,” bet dabartiiiiam 
laike jų yra net 808. įtaigi 
prižiūrėtojas ir suka' gdlVą, 
kokiuo bildu juos sumaži
nus. , 4 V
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SVEIKATOS DĖPĄRTA-

žiaus parapijinėje svetainė
je, Liėt. Vyčių kuojia suren
gė puikų vakarėlį savo kuo- 
pčs moksleivio Vinco Da- 
mašo išleistuvėms. Pir
miausia švbntoš Cecilijos 
choras gražiai palihksmino 
susirinkusius tėvynės daine 
lėmis. Po dainų kun. N., 
Pakalnis pasakė puikią pra- 
kalljėlę. r Paskui. Vytė 41 m; 
^irpžiay^. ši- Ąųgškaloįufė 
labai gražiai skambino ant! 
piano. V. Straševičius taip-i 
gį: puikiai sugebėjo paskam- 
Trinti ant balalaikos1,' Pas
kui pasakyta dvi prakalbos:

į Lietuvą, kame bus reika 
lingi įvairus amatninkai, 
profesionalai, pramoninin
kai ir tt. Idant, pagrįžus 
tėvynėn būti naudingu, rei
kia tinkauųri piįe to prisiy 
rengti. Po karei, kaip.Zy 
merikoje, taip ir Lietu tojo, 
be abejo, bus pt|)|ta rųu?ikų 
—vargonininkui} j Gylio je 
senovėje ir dabartiniuos 
laikuose vargoninikai dau
giausia prisidėjo prie kėli
mo ,ir» platinimo muzikos. 
Garsiausi kompozitoriai: 
Palestrina, Bachas, Saipt 
įSaons ir daugelis kitų bu

kuopa ir toliaus taip pat 
darbuosis Bažnyčiai ir tau
tai.

Prie tos progos, kviečia
me visus Chicagos L. Vy
sčius atsilankyti į musų šei
mynišką vakarėlį, kuris bus 
13 d. šio mėn., 7:30 vai. va
kare, Ddcį'O Apveizdos pa
rapijos . syetajpėje. Bus 
grąiųs programas, Jkuris su
sidės, iš d/upy.ir debatų. Tas 
Vakarėlį yra' surengtas pa

gerbimui narių keliaujančių 
į kariuomenę. Taigi kvie
čiame visus kuoskaitlingiau 
šiai atsilankyti. P. V.
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T0WN OF LAKE.

žmogžudystė.

/y

klieriko J. Skrypko ir rniok- va vargonininkais.. Musų
rv U VI I 1 VVtn 7 * Dltttvinr, a-a a a* a . a

:įka'
irto, MERTO PRANEŠIMAS.

sleivio Pr. Juro. ; Pirmas 
nuosekliai išdėstė spaudos 
reikšmę, o antras • papasa
kojo vyčių ir moksleivių ti
kslą. Žmonėms vakaras la
bai patiko ypatingai eilės 
pasakytos panelių: J. R., F. 
V., Z. M.,‘ Z. J. ir Z.'M.

Ghrbė vyčiams už tolų 
^fražų Vakarėlį. Svečias.

Už nešvarų užlaikysią pie 
no ir jo i pardavinėjimą nu
bausti : Vinc. Petramalek, 
.1920 So. Raciiie Avė, jrA- 
lois Uioves, 2021 Allport St. • 
i Už nešvarų užlaikymą 
krautuvių, nubausti: Pete? 
Fox & Sons, 468 So. Water 
St., ir Pete SoloAvy, 1082 W; 
14 St. , - ' • ' < ii' i

Už pardavimą nešvarių 
valgomųjų ;daiktų, nubaus
tas) ^Lap’irei|ce;; /Kę>$or$ki, 
3635 So. Paulina St. ’

Pereitą savaitę mirė Chi- 
ęagoje 659 ižmhnės, -fe f. >28 
žmonėmis daugiau’už pirin 
buvusią savaitę; ' i1 ( 1 1
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SUAREŠTUOTA 17 L0- ‘ 

ŠIKU.- ).ų '.(•<-
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Sol Van Praag’o cigarų 
krautuvėlė, - 2£26 Wal)ash 
Ąve., senai jau buvo nužiu+ 
rėta kaipo kazirninkų suėji
mo vieta, Vakar policija 
apsiautė ją ir atrado • visą 
būrį kazirninkų, kurie kaip 
paprastai buvo .susodinti' j 
nemielą policijos vežimėlį ir 
nugabenti cvpėn. i ,< /; i
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VYRAS KARIUŪMĖNĖJ, 

MOTERIS APVOGTA.

- “Tr~7T
Ponia Helen Mąndoy. 240 

Florimond St., negalėdama 
išgelbėti vyro nuo kariuo
menės,' priversta buvo eiti 
dirbti. Vakar važiuojant 
darban, pastojo jai kelių 
juodukas ir atėmė nuo jos 
nabagės paskutinius 26 dol.

. i > '.:! i J ' I. t • ' /• ’ i i , -

^rSVAV^AUGŲKITEv 

SAVO VAIKUS.

’VAl ' VVTjlS'
^ęikat^u jŲep^m^to 

narys’Dr' G’ShėfrU'5 pataria 
tėvams apsaugoti savo vai- 
kup čiepijimu nuo raupų. 
Ta'pasarga yra labai svarbi, 
kadangi riekuriose vietose 
vaikai jau pradėjo sirgti 
rauplėmis. <i u '

laikuose vargonininkai cho 
rų muzika 'daugiausiai puo 
šia musų koncertui, vaka 
rus ir kitas prapiųgas. Sto- 
kuo j ant vargopininkų, kas 
bežadins,,kas be kels lietu
vių dailę. Užtat; mylintie
ji muziką neatidėliojant, su 
pradžia šių mokslo metų, 
turėtų imties už darbo. L. 
Beethoveno Konservatorija 
lavina vargonininkus sulyg 
naujausių ręikalavjmų. -Bai
gęs šią įstaigą gauna liudi
jimą apie pilną pažinojimą 
savo profesijos.' Lietuviams 
vertėtų neužmiršti šios nau
dingos muzikos instaigos, 
kuri jau davė musų visuo
menei ne vieną gAbų vargo
nininką. 'K.
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IR SOCIALISTAI TURI 
EITI Į KARtUOMENŲ.
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Sąvaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
Lietuvoje ir kitur__ 4 dol.
Adresas pinigams ir ko
respondencijoms:

“ŽVAIGŽDE”
Į riCųu

3654 Richmond Str., 
Philadelphia, Pa.

•' t j ’ T • f •/*•' 4

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

i'.,r į-i

rį\ilas Nik Oonrod buvo 
pašauktas pas _daktarą, ku
riam buvęs padavęs paliųo- 
sdvimb aplikabfjįą. KAdAngi 
Cųnrod socinljBtfds, tai 
savo prašyme, ir pažymėjo, 
kad. jis vien dėlto ir nenorįs 
pamauti. Daktaras pamatęs 
švėiką vyrą pdsijUokė iš a- 
bo ir tarė':1 “Gerai, galėsi, 
ien elgties 'kaip nėrėsi, bet 
dėl- tokių kvailysčių 'aš ne
galiu tave paliUosuoti.” 1

i-1 ; mt i 'i ■ i - V. i

Iš L. VY0IŲ 4 KUOPOS 
i VEIKIMO. ’

■ ■‘■v "t- i»»n
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JIEŠKO DVIEJŲ 
— VAGIŲ.

Dvi gražiai pasirėdę mer
ginos, inlindo per langą į

CHIOAGOS UNIJOS JUN- ■ - t .ferop Avė. ir išnešė 75 dol. 
vertės' brartgiimynų. Po-

GIABI SU DEMOKRATŲ 
IR DARBININKŲ 

SĄJUNGA. llcija! sujudo jų jieškoti.

10 rugsėjo š. m. ant 45- 
tos ir Marshfield gatvių, a- 
pic 10—11 vai. vakare, lie
tuvis užmušė lietuvį. Ant 
rytojaus žmogžudys tapo a- 
reštuotas. Spėjama, kad 
piktadarys busiąs nubaus
tas mirčia.

Vinco Žmona.

Daugumas Chicagos uni
jų ruošiasi prisidėti prie 
Darbininkų ir Demokratų 
Sąjungos, kuri buvo uždėta 
mieste Minneapolis,' Mihh. 
laike Amerikos Darbininkų 
Federacijos seimo. Obal- 
sis\naujos organizacijos; pa
gelbėti valdžiai karės kri
zių laiku. ,'51 > i i

----------- -------- ---------------------------f

UŽSITROSKINO GAZU. 
_______________C“’ 4'

' Iš Washingtono praneša
ma. kad tie kurie yra siun
tę prašymus prez. Wils0-

.u i' i o. tfe ’ • i

Rūgs. 9 d. inyyko L. VyA 
čjų 4 kp. susirinkimas. Sut- 
sirinkiman atėjo labai daug 
narių, • Jame buvo tartasi 
apie ateinantį 13 šio mėne 
iąįo vakarėlį. Toliau buvo 
renkamas naujas raštinin
kas* nes p. Balsienė delei la-

nu., -kaRhnk pal.uosav.mo^ avarbi atai.
,M nuo tarnavimo kanuome- Mrinl(ta ra5tininku
neje kreiptus. , savo “<hS- p K< gtuIa8 PoWrmkimui

W. J. BRYAN PRADĖ
SIĄS DIRBTI CHICAGOS 

BLAIVININKAMS.

W. J. Brvan, buvusia S. 
Valstijų sekretorius, nuo 9 
spalių pradėsiąs sakyti pra 
kalbas Chicagoje, kuriose

W. S. Petersen, 50 metų 
amžiaus, seniaus buvęs Otis 
& More Manufaeture Co., 
vedėjas, vakar tapo atras
tas name 3751 Pine Grove 
Avė., užtroškęs gnzu.

Vakar ryte, trys šeimy-
bus aiškinama apie blaivy-,noH’ gyvenančios ant 648
bės naudingumą.

KrnckF. ir Rnnds Perkami Ir Parduo
danti velkina darban, Andrrvvs * Co., 
10S B. I.a Salin at., uždėta 1900 m. I

Writh\vood Avė., buvo atsi- 
durusios pavojuje delei ūg- 
nios įsimetusios į rusę. Ką 
tik visi žmonės nesudegė.

» (♦ r|

t riet i board,” nes preziden
tas nieko tąme galutino tdar 
nenutaręs, - i’• į • '■ • 'r'<

1 '' ‘Jl,< 11

CHICAGOS KABARIETŲ 
DIENUS JAU SU« 

SKAITYTOS.

Kaip girdėti Chicago, gal 
greitu laiku neteks kabarie- 
tų, t. y. vištikių papiktinan
čių linksminimosi vietų, da
žnai net prie saliunų. Kur 
bus svaigalai pardavinėja
mi, ten nebus jokių pasi
linksminimų.

naujo rflštiniąko, dėkuota 
p-dai Balsienei už jos puikų 
darbavimąsį šioje kuopoje, 
Yra viltis, kad L. Vyčių 4

-4-i-

t‘U 
’t 'f

..... ....... ------  ------- ---

I <

Nusipirk 8<if, gvarantuotas Ronds gan

Beenrltles Co., 5$« We«imlnster iildg. 
(Trlefonas RaUOolpb TMiU

i - , i/, k
t A.-

Neužmiršk
# . Ęennainyti savo telefono numerį ant naujo ad

reso. Duokite žinia telefonų o bus permainytas.

Officlal 100
. j • V ę. Ncralk Mokėti

Mes meldžiame duoti mums žinia ant persikrau 
- .utinių trisdešimts dienų prieš laika nuo Rugsė- 

t jo 15 -r-į įki Spalio 15-tos.
’t L; ) Nauja Knlga Eina į Spauda
JI 'r. u i Spalio I ma

Duokite Žinia Telefonų
DABAR

Commercial Departement 

Chicago Telephone Company

PAJIEŠKOJIMAI

Paieškai! kambarf tarpe 31-os Ir 
35-tos gatvės, net uoli Halsteil gat. 
Geistina kad butų su valgių. Meldžiu 
atsišaukti sekančių adresu:

' » Mr. K. Wi 
930 WEST 3ftth PLACE

ANT PARDAVIMO.
I _ L , : i i

2 PAGYVENIMŲ Medinis Namas 
amt pardavimo po 4430 S. Honorc St., 
ant 3 šeimynų, storas apačioje, kam
bariai pagyvenimo tižpakalije.

HERMAN GAST.

... EXTRA. ..
Jauna pora priversta paaukauti 

tvo puikius, bevelk naujus rakan
dus už retai pigių kalnų, <160.00 se
klyčios setas, tikros skutos už $35. 
Vėliausios mados valgopiojo ir mie
gamojo kambario. Rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenpųrt, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 Ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00.. šis yra retas pigumas Ir 
ums apsimokės patirti nežiūrint kur 

Jus gyveriat. Viskas vartota vos 9 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vic-

Atsišaukitę . tuojaus. Gyvenimo 
vieta:’ 19Ž2 So. Kedzie Avė., arti 22- 
roą gty.; Chicago, f ; , , , ,

i -i ' EXT!RA PAR® AVIMAS.
Turi būti gėčital parduota bučer- 

nė ir grosemė. Priežastį savininkų 
paima kariuomenėn. Biznis plačiai 
išdirbta; puikiai (rengtas. Tarp lie
tuvių ir, kitataučių apgyventoj vie
toj, švariame miestelyj. Kuriems ne- 

fik.la stoti kariuomenėn atsišaukite 
tuojį pkrdifoslm liigiai. Del platesnių 
Informacijų kreipki! les J “Draugų” 
adtniriistraėijų laiškų arba asmenls- 
:wi. ■■ «■ ’ ’ ■tv; f# '• G } • •1

MIOHEAL L. IG0E 

POPULARIS REPRESEN- 

TATAS MAŽUMOS VEDĖ

JAS SPRINqFIWEn ,
V’ i H ’ įi * <» >» s d U 4 nA

• V.- i

DIDELE NAUJIENA 
KENOSHIEČIAMS

Šv. Petro Parap Choras
Raaga

f MII.MNIflKA KONCERTĄ 

Ateitas
' SVBATOJĖ Ruęs&o 15 D. 1917 m.

šv. Petro Svetainėje.

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo” skaitytojams, kam iš 
Ciccros “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 reikalingas vargonininkas, 
kuris,' dirbdamas nuošaliai, galėtų 
ręsti chorų ir švetitadieniais patar
nauti bažnyčioje. Algos nuo $20 iki 
$30.00.

KUN. J. RASTUTIS,
10$ Spr. Ganlen St., E ASTON, PA.

■ ■ 1 *» ■ ■■ ■ • ■■ ■■■■■ ♦ ••« ■
REIKALAUJAME PATIKUSIO 

PARDAVĖJO CEVERIKU IR MAS
TINIU DEPARTMENT E. ATSIŠAU
KITE:! f

IZ. NAU8IEDAS,
4605 SO. ASHDTilD AVĖ.,, ______š.

Reikalingas stoek’o pardavėjas par
davinėti snjurtttoi Raihray Eųniment 
Mfg. Co., nuošimtis mokAma, Atdara 
vakarais Iki devynių.
HALI. AIR IjOCK &SUPPUY CO.,

76 W. Monroc St., Chi<-ago, III.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite utipuaa ūkis ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateltikite paa 
mane. Ai Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Ež' savo darbų 
g variui tuoj u arba pinigus sugra
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 Weat 22-ra gatvė

MA5TER SYSTEM,
MOy-VKIU KTKPTMO IR DESTGN1NG 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU 
APRfcDAI.U

Musų sistema Ir ypatiškas mokini
mas padarys Jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime dldžlaustus ir geriaj-
lus kirplmo-deslgning ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklų' bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jusu mle- 
rų—bile stailės arba dydžio. Iš bile 
madų knygos.

MASTER DESIGNINO RCHOOD 
J. F. Jtasnlcka, Perdėtinis 

118 N. i.a Šalie gatvė. Kambarys 
418-417. prieš City Hali

’i

TUOJAUS relkalingns dnonos 
kepėjęs, nž antųg runki- Trumpos va
landos, geras nSmokestls geram vy
rui. Darbas nuolatinis. Atsišaukite 
šiuo adresu:

1820 West 46ili St., Cldeago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
I “DRAUGI

i >

The

•ARSI BARTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 10c.................................... ..

I

,. . . . . . X_ _ _ _ _ fMinėtas oacartas bus vienas iš puikiausiu Ir prakilniausiu, ko
kio Wisconslno valstijai dar nebuyoi nes šiame koncerte dalyvaus 
$ųrsiej|' Okloafos solistės, solistai Ir pianistai, kurie išpildys nau> 
Jauslus tautiškus Ir svettmtautlfkus garsių kompneitorių veikalus.

RYŽIAISVIESTAS

sr

I0G Mllv.oaM 
IBIO W Hadi*on rt,
ttMw MMIms .t.

C
Oarlan.M mllm. | 
12e vertės, M 1 
panMooda VI 11 
nl sic
1M4 W CbMsoav. 
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dari), Lentij Rėmą ir Stogini* Popieros
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3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
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