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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Oeo. Washington.

KAINA H CEN7' ievyne
PRICE * PENI 307 IV.’atoĮ,

VOKIEČIAI ATSITRAUKĖ RU
SIJOJ 15 MYLIŲ ATGAL

ITALŲ FRONTAS 
PERLAUŽTAS 

Gyventojai apleidžia Kronštadtą

i

Truo translation fllcd with the post- 
master at Chicago, III., on Octobor 
26, 1917, as reąuired by the act of 
Octobor 6, 1917.

VOKIEČIAI VIS DAR AT
SIMETA RUSŲ FRONTE.

Atsitraukdami jie viską pa- 
kelyj naikina.

į>>f.

PETROGRADAS, spalių 
26. — Iš vyršiausios armi
jos stovyklos praneša, kad į 
šiaurius nuo Friedrichstad- 
to (Dauguvos frontas) vokie 
čiai po senovei traukiasi at
gal. Rusų priešakiniai bū
riai pasiekė linijos: Fel- 
wark - Opery - Webs - Sta- 
rust-Subak, kame jie Įstei
gė tvirtas pozicijas. Rusu 
kareiviai praneša, kad mie
stai: Kovelis, Luši, Arsenau 
ir Bakar evakuoti.

Vokiečiai traukdamies at
gal degina namus, ardo til
tus, kelius ir t.t

True translation flled wlth the post 
master at Chlcago, III., on October 
26, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

KELIOLIKĄ MYLIŲ AT
SITRAUKĖ UŽPA

KALIN.

Petrogradas, spalių 26. — 
Rusų pranešimai tvirtina, 
kad vokiečiai Rygos apic- 
linkėsc 15 mylių atsitraukė 
atgal. Žengia jie atgal 
Pskovo keliu, upės Mažo
sios Jacgel pakraščiais.

True translation flled with the post- 
master at Chlcago, III., on October 

' 26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

KODĖL VOKIEČIAI AT
SIMETA RUSIJOJ?

Londonas, spal. 26.—Lon
dono kariški kritikai sako, 
kad vokiečiai dabar veža 
savo kariuomenę iš Rusijos 
fronto į Italijos frontą ir 
buk užtat jie traukiasi ten 
atgal.

True translation flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSŲ LAIVYNAS SAU
GO RYGOS UŽLAJĄ.

Helsingforsas, spalių 25. 
— Laike pastanjjų dviejų 
dienų nebuvo musių nei 
Baltijos jūrėse, nei Suomi
jos užlajoje. Rusų laivynas 
domiai saugo įėjimą į Suo
mijos užlają. Nesitikima, 
kad Helsingforsas butų pa
vojuje delei paskutinių vo
kiečių laimėjimų Rygos už- 
lajoje. Kol kas civiliai gy
ventojai nesikrausto, tik 
viršininkų šeimynoms pa
tarta išvažiuoti iš Suomijos 
sostinės į Šalies gilumą, nes 
miesto stinga maisto.

.Tfti
’ .a., ’
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BRAUCAS
LITHUANIAN DAILY FRIEND H——___

True translation flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ITALAMS NESISEKA.

- RYMAS, spalių 26.—Ry
tinėje dalyj Isonzos fronto 
austrai sulaužė italų lini
jas. Taipo gi smarkios ata
kos buvo Bainsizza apielin- 
kėse ir į vakarus nuo kal
no San Gabriel.

True translation flled with the post- 
master at Chlcago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

VĖL PASKOLINO AN
GLIJAI 30 MILIJONŲ 

DOLERIŲ.

Washington, spalių 26. — 
Šiomis dienomis Suv. Val
stijos padarė naują paskolą 
Didžiajai Britanijai ant 
$30,000,000.

jos skola Amerikai siekia 
$2,860,400,000.

True translatior flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PAVOJUS PETROGRA- 
DUI DIDĖJA.

Sostinės tvirtovę apleidžia 
gyventojai.

PETROGRADAS, spalių 
26. — Šiomis dienomis pra
sidėjo civilių gyventojų eva
kuacija iš Kronštadto.

(Jei civiliai gyventojai bėga iš
Kronštadto, reiškia vokiečiai 
tikrai ruošiasi pulti jūrėmis ant 
Petrogrado. Kfonštadtas yra 
pirmos rūšies tvirtovė, kuri gi
na Petrogradą. Ji stovi ant sa
los Kotlin, apie trisdešimtis 
varsty į vakarus nuo Rusijos 
sostinės. Kronštadtas — didelė 
laivą stovykla su dokais (laivą 
dirbtuvėmis), sandėliais ir t.t.9

Revelį, rusą jūrinę tvirtovę
Suomijos užlajos viršūnėje, jau 
apleido civiliai gyventojai ir ka
riuomenė. Taigi dabar rusams 
teliko tik trįs tvirtovės užlajoje, 
ginančios Petrogradą: Kron
štadtas, Vyborgas ir Helsing- 
forsas). Užtat apie ją dabar 
spiečiamos visos rusą jėgos.

TALKININKAI ATVYKO 
GELBĖTI ITALIJA 

Apie Iii praneša iš Rymo
Rymas Italija, .spalių

26. — Šiomis dienomis 
Isonzos frontan atvyko 
Anglijos ir Prancūzijos 
kareiviai, kad pagelbėti 
italams sulaikyti austrų 
ir vokiečių atakas.

CHIGAGO, ILL., PENKTADIENIS, SPALIŲ
Entered as Second Cla— Matter Mareli SI, ISIS, at Chlcago, Illinois

AMERIKOS ŽINIOS
1920 metuose Amerika bus 

“sausa” — sako Bryan.

Zanesville, O., spal. 26.— 
Buvęs Suv. Valstijų sekre
torius William J. Bryan 
kalbėdamas šitame mieste
lyj išreiškė viltį, kad 1920 
metuose visose Suv. Valsti
jose bus priverstina blaivy
bė, išnyks saliunai, girti 
restoranai ir t.t.

Duok Dieve, kad tas link
smas pranašavimas tikrai 
išsipildytų.

Palaidojo 10,000 žmonių 
pirm negu pačiam 

atėjo galas.

Whitewater, Wis., spalių 
24. — Praeitoje sąvaitėje 
čia pasimirė seniausis Suv. 
Valstijose graborius Henry 
F. Thiele. Jis ėjo 86 me
tus. Graboriumi tapo ašto- 
nioliką metų turėdamas. 
Per visą savo gyvenimą jis 
palaidojo apie dešims tūk
stančių žmonių.

Motyna nužudė 3 vaikus ir 
pati save.

■ a.t i**i -

Chicago, Spalių 26.—Va
kar čia ištiko negirdėta tra
gedija. Ponia Nicholl atsuk
dama gazą nusižudė pati ir 
drauge su savim nužudė 3 
vaikus. Savo vyrui ji paliko 
šitokį raštelį:

“Dear Hugh: Mes turi
me begalo daug vargo ir ge
riausiai bus man pabaigti 
su viskuom. Buk geras ma
žam Wiliukui. Gali aprėdyti 
jį naujais rūbeliais. Ponia 
Currey turės mano drabu
žius gatavus. Užvilk juos 
ant manęs. Prižiūrėk, kad 
graborius gražiai aprėdytų 
vaikus. Aš myliu tave. Tu 
buvai geras man — geras 
vyras. Te Dievas laimina 
tave. Aš paimu su savimi 
vaikus, nes juos myliu.

Katherine.”

Medis užgriuvo ant automo
biliaus; 2 užmušti.

Dalias, Tex., spalių 26. — 
Smarkaus vėjo išverstas 
ąžuolas netoli nuo Dalias 
užgriuvo ant automobiliaus 
kuriame važiavo .4 ypatos. 
Rockwallio šerifas ir jo se
serėčia užmušti. Du kiti ke- 

į leiviai pavojingą! sužeisti.

Mėgino apvogti seserį.

Milwaukee, Wis., spal. 25. 
— Gatvckarių konduktorius 
Glenn Murray naktį “užvi- 
zitavo” pas savo ištekėjusią 
seserį ir iškraustė pro lan
gą daug brangenybių. Bet 
pasigailėjimo nevertas na
bagas paskui pakliuvo į po
licijos ncmielaširdingus na
gus ir tapo nuteistas pus- 
antriems metams pasėdėti 
už “švediškų firankų.”

-H

30,000 CHIOAGOS SKER- 
DYKLTŲ DARBININKŲ 

REIKALAUS PA 
KELTĮ ALGĄ.

» CHICAGO, spalių 26.
— Ateinančioje savai
tėje 30,000 “stock jar
do” darbininkų ruošia
si griežtai pareikalauti 
algos pakėlimo ir “ex- 

užmokesnio už ’tra »»

«< bovertime.

Dabar dažnai prisi
eina dirbti po 12 va
landų į dieną ir už virš
laikį gauna tokį patį už- 
mokesnį, kaip ir už re- 
guliariškas valandas. 
Tas priešinga, federa- 
liškjems įstatams ir už
tat darbininkai turi pil
ną teisę reikalauti dau
giau algos. Tik, vyrai, 
kuodaugiausiai vieny
bės!

Juodas kapitonas suarešta
vo 3 baltus.

Louisville, Ky., spalių 25. 
— Nigeris kapitonas Wil- 
liam Glass ant vienos iš žy- 
naiauaiųjų famisvillę gatvių
suareštavo ir įdavė į polici
jos rankas tris baltuosius 
kareivius už tai, kad jie ne
atidavė jam kariškos pa
garbos. >

Kaliniai perka bondsus.

Waupun, Wis., spalių 25. 
— Apskričio kalėjimo “ne
prašyti svečiai” pirmos 
Laisvės Paskolos bondsų 
nusipirko už $4,650, o an
tros — už $1,650.

Tie patys pattriotiški ka
liniai sumėtė Raudonam 
Kryžiui 870 dolerių aukų.

10 mėnesių kalėjiman už 
neužsiregistravimąsį.

Tacoma, Wash., spalių 25. 
— Vietinis žymus socialis
tas Paul Haffer tapo nutei
stas dešimčiai mėnesių ka
lėjiman, nes pabijojo užsire- 
gistroti 5 birželio.

Užmokėjo už arklį $47,500.

Waterloo, Sa., spalių 25. 
— William Croivnover par
davė savo arklį už 47 tuk- 
stančius 500 dolerių. Tai 
augščiausia kaina užmokė
ta už tos veislės arklį. Pir
ko jį p. C. G. Good iš Og- 
den, Sa.

Susprogdinta parako 
fabriką.

Tacoma, Wash., spalių 25. 
— Šiomis dienomis eksplio- 
zija sunaikino vieną parako 
fabrikos namą, prigulintį 
Du Pont Powder Company. 
IŠ žmonių nieks nenukentė
jo. Manoma, kad tai bene 
vokiečių šnipų darbas.

■IH

(OCTOBER) 26, 1917 M.
under the Act of March 3, 1879.

1$ KATALIKU GYVENIMO.
Neteisingos paskalos apie 
Jeruzalemo patriarchą.

Rymas, spalių 25. — An
dai buvo pasklidę žinios, 
kad turkai suareštavę Je
ruzalemo patriarchą Msgr. 
Camassei, bet laikraštis 
“Osservatore Romano” at
šaukia tą žinią. Patriarchas 
Camassei yra laisvas.

Katalikų- įstaigos vėl gaus 
$500,000.

Chicago, spalių 26.—Aug- 
ščiausis teismas patvirtino, 
kad “juvenile” teismo nu
sprendimas apie davimų pa- 
šelpos katalikiškoms įstai
goms yra teisėtas. Tokiuo 
budu užtūrėtą pašelpą 
($500,000) našlaičių įstai
goms katalikai atgavo su 
pagelba teismo. Tuomi daly
ku daugiausia rūpinosi Ed
vardas F. Dunne, buvęs Illi- 
noiso gubernatorius.

t ------- ------- ---

Kunigas-mokslavyris išva
žiuoja karės frontan.

Pittsburgh, Pa., spalių 25. 
— Kun. J. A. Deive, kuris 
laike šešių metų buvo eko
nomijos, socialogijos ir an
glų literatūros profesorium 
Duąuesne universitete, pa
siryžo išvažiuoti į Prancū
zijos karės laukus, kame 
teiks patarnavimą sužeis
tiems kareiviams kaipo ka
riškas kapelionas.

Paminklas kardinolui 
O’Connell.

Lowell, Mass., spalių 25. 
Viena vietinė organizacija 
nutarė pastatyti paminklą 
Jo Eminencijai kardinolui 
O’Connell, kuris yra gimęs 
šiame mieste.

Ant keturiolikos pėdų 
augščio liemens žadama už
kelti naturališko didumo Jo 
Eminencijos žalvarinį bius
tą.

Kardinolo O’Connellio 
garbei paiMTfMJfirbus pasta
tytas priešais “City Hali.”

Nigeris aficeris katalikas.

West Point, spalių 25. — 
Pasirodo, kad dešimtos Suv. 
Valstijų kavalerijos pulko 
nigeris lieut.-col. Charles 
Young yra katalikas. Jie. 
baigė kariškus mokslus 
West Pointe.
j Suv. Valstijų vyriausybė 
labąi brangino aficeriaus 
Charles Young kareivišką 
praktiką.

253 katalikai užsirašė sava
noriais laivynan 

Denver, Colo.

Denver, Oolo., spalių 26.— 
Nuo birželio 1 d. šių metų 
iki pastarųjų dienų du šim
tai penkias-dešimts tris 
Denvero katalikai pastojo 
savanoriais į Suv. Valstijų 
bdvVrtifc

ŽADA IŠVARYTI EX-CARA 1$ RUSIJOS
Tūkstančiai motery ir vaikų dilba 

kasyklose Vokietijoj 
ŽUDO SAVUS AFICERIUS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

KALBĖS APIE CARO 
LIKIMĄ.

j Petrogradas, spalių 26. —
Laikraščiai praneša, kad 
neseniai susirinkęs laikinis 
rusų parlamentas svarstys 
ir Nikalojaus Romanovo li
kimą, kuris dabar yra išva 
rytas Tobolskan, Sibire. 
Daugelis nori visiškai išvyti 
iš Rusijos carą ir jo šeimy
ną.

True translation filed witli the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

RUSAI VERŽIASI PRIE 
TAIKOS.

Bolševikai kaltina Kerenskį 
išdavystėje.

Petrogradas, spalių 26. — 
Panedėlyj Petrogrado Ka
reivių ir Darbininkų Atsto
vų Tarybos delegatai pri
ėmė Leono Troickio rezo
liuciją, kad šalį galima iš
gelbėti tik kuogreičiausia 
taika.

Toje pat rezoliucijoje mi- 
nisterių pirmininkas kalti
namas neva už norą atiduoti 
Petrogradą kaizeriui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on October 
26, 1917, as reąuired by the act’ of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI UŽMUŠINĖ 
JA SAVO AFICERIUS.

Į šiaur-rytus nuo Ypres 
anglų kariuomenė radusi 
vokiečių aficeriaus lavonu, 
kurį nužudė jų pačių karei
viai. Jie surišę jam užpaka
lyj rankas ir nušovė.

Anglų kariuomenėje labai 
daug kalbama apie įvairus 
atsitikimus vokiečių karei
vių neužsiganėdinimo. Daug 
kareivių baudžia ir už pa
bėgimą iš kariuomenės.

EXTRA!
Truo translation filed vrlth tho post-master at Chicago, III., on Octobor 
26, 1917, as reąuired by tho act of October 6, 1917.

ITALAMS KARŠTA. 10,000 PAKLIUVO NELAISVĖN.

BERLYNAS, spalių 26. — Oficialiai pranešama, kad 
Isonzos fronte vokiečiai ir austrai sugriebė dešims tūk
stančių italų kareivių nelaisvėn ir daug kariškos medžia
gos. Taipo gi nelaisvėn pakliuvo vienos divizijos ir vie
nos brigados štabai.

Labai smarkiai vokiečiai atakuoją, italų pozicijas ir 
tarp miestų Flitch ir Tolmino, neatsižvelgint į despera
tišką pasipriešinimą.

True translation flled with the post-r.iaster at Chteago, III., on October 
29, 1917, ns roąulred by the act of October 6, 1917.*

NUSKANDINTA 30 LAIVŲ.

LONDONAS, spalių 26.—Anglija, Prancūzija ir Ita
lija laike paskutinės savaitės neteko 30 laivų.

Mii x-4al- V OL. 11. No. 253

True translation filed with the poert- 
niaster at Chicago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by tho act of 
October 6, 1917.

NĖRA VYRŲ DARBININ
KŲ VOKIETIJOJE.

Washington, spalių 26. — 
Neseniai vyriausybė paskel
bė žinias apie darbininkus 
Vokietijos kasyklose. Delei 
stokos vyrų į jas eina dirbti 
moterįs ir vaikai. 1916 me
tuose apie 40,000 moterų ir 
apie 50,000 vaikų darbavosi 
vokiečių kasyklose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

BELGIJOS KARALIUS 
ATLANKYS ITALI

JOS FRONTĄ.

Washington, spalių 26. — 
Belgijos karalius Albertas 
nutarė artymiausioje ateity
je važiuoti Italijon, kad at
lankyti tenykštį karišką 
frontą.

bondsų Parduota už
* $3,200,000,000.

Washington, spalių 26. — 
Iki vakrykšeios dienos an
tros Laisvės Paskolos bond
sų parduota už 3 milijardus 
200 milijonų dolerių.

Paskola baigiasi subatoje, 
spalių 27 d. Išviso norima 
parduoti už $5,000,000,000..

Milwaukee, Wis., spalių 
26. — John Henry Ilaass, 8 
metų amžiaus, turi ant savo 
vardo nusipirkęs nuo Dėdės 
Šamo už $500 bondsų.

ORAS

Šiandie “oro pranašai” 
sako, kad bus šalčiau ir ga
lės lyti. Taippat žada būti 
debėsiuota.

I Ryt — nepastovu.
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Scrantono saliunininkas 
Živatkauskas ašaras lieja 
per “Tėvynės” skiltis, kad 
laisvamaniams nepasisekė 
įsikinkyti savo vežiman lie
tuvių visuomenės. Laisva-

Gyvenimo aplinkybės ir 
tautos reikalai privertė A- 
merikos lietuves moteris or- 
ganizuoties. Pirm kelių 
metų jos sutvėrė organizaci
jų vardu Amerikos Lietuvių 
Rvmo Kataliku Moteliu Są- 
junga. Šita sąjunga per- 
niai ėmė leisti savo organą 
“Moterių Dirva.” Laikraš
tis leidžiamas kartą mėne
syje brošiūros formoje su 
dailiai pieštais viršeliais.

Laikraštis “Mloterių Dir
va” gražai vedamas. Jame 
dažnai tenka rasti tokių raš
tų, kuriais be moterių gali 
pilnai gerėties ir vyrai. Rei- 
kiai pripažinti, “Moterių 
Dirva” yra tikroji musų 
moterių pažiba, kuriąja vi- 

j sos lietuvės turėtų gerėties. 
Yra tai ženklas, kokį kul
tūros darbą atlieka musų 
gerbiamos motinos, žmonos 
ir seserįs.

Moterių sąjunga suorga-

ra, anos, socialistės-laisva- 
manės, mėgina pastoti ka
talikėms kelią, demorali- 
zuodamos nesusipratusias 
tamsias moteris. Tų socia
lizmo ir laisvamanijos ver
gių. yra nedaug, tečiaus jų 
aitrus veikimas retkarčiais 
ir atsiliepia kokiuo tai dvo
kimu lietuvių išeivijoje.

Ir socialistės-laisvamanės, 
kaip dėl. didesnės tautai gė
dos, taippat susiorganizavu
sios. Jos ir-gi turi neva 
organą vardu “Moterių Bal
sas. n

Koks tai lidelis skirtumas 
tarp “Moterių Dirvos” ir 
“Moterių Balso!” Pirma
sis laikraštis rūpinasi tautos 
dora, antrasis — platina be
dievybę, tarnauja šlykščiau- 
sioms moterių užgaidoms. Ir 

nizuota susišelpimo pama-\dar sakosi, kad jam rupįs
tais. Žinomas daiktas, kad 
sąjungoje priguli moterįs 
darbininkės. Kaipo to
kioms ta organizacija senai

maniai Liet. Dienos Centrą- buvo reikalinga. Bet ilgas
lį Komitetą pakeizdami sa
votiškuoju “centraliu komi
tetu” buvo manę sustiprin
sią savo apgriuvusias pozi
cijas. Tuo tarpu tasai jų 
sumanymas išėjo jų pačių 
nenaudom Žinoma, dabar 
už tai “klierikalai”'yra kal
ti.

■: :o:
Pas socialistus viskas 

“gal būt.” Vienas jų laik
raštis sako, kad pirm kele
lių metų socialistų partijos 
kandidatas į New Yorko ma
jorus gavęs 33,000 piliečiu 
balsų. Šįmet rinkimais ki
tas socialistas kandidatas die moterių 
“gal būt” gausiąs pusę mi
lijono balsų. Su tuo savo 
“gal būt” ištikus metus so
cialistai išnaudoja darbinin
kus.

--------- : :o::----------
Kitoj vietoj tas pat soci- 

alistiškas laikraštis tvirtina, 
kad socializmas Amerikoje 
įgijęs tokį populeriškumą, 
kad net mokyklų vaikai šū
kaują už socialistą kandida
tą. Kai-kuriems lietuviš
kiems “bolševikams” jau 
ima galvose giedoti gaidu
kai besvajojant apie geruo
sius laikus, kokius jie turė
sią “įvykus” pasaulyj soči- sąjungos visas veikimas ir

laikas nebuvo kad duoti jai 
pradžią, o gal dar nebuvo 
pribrendusi tam tikslui ir 
pati dirva. Pagaliaus at
sirado moterių veikėjų. Ga
vo jos visuomenės prijauti
mą ir tikslas buvo atsiektas 
Seniau musų moterįs, kaip 
vedusios, taip merginos, bas
tėsi po įvairias vyrų draugi
jas ir organizacijas. Seniau 
į moterių organizatyvį vei
kimą ir patįs vyrai atsineš 
davo su kokiuo tai keistu, 
nesuprantamu nepasitikėji
mu.

Šiandie jau kas kita. Šian- 
veikimui visi

prielankiauja, nes mato, kad 
jų veikimas atneš didelę 
naudą ne tik joms pačioms, 
bet ir visai išeivijai, taigi 
podraug ir tautai.

Moterių sąjunga turi jau 
kelias dešimtis kuopų. Ki
tur kuopos dar tik tveria
mos. Sąjunga yra jau daug 
nuveikusi kaip lietuvystės, 
taip pačių moterių švietimo 
labui. Sąjunga daug dar
buojasi ir nelaimingosios tė
vynės Lietuvos naudai. Jai 
rupi ir darbininkų būvio pa
gerinimas.

Kaip pridera katalikėms,

darbininkių labas!
Kur nėra Dievo, ten ne

gali būt nei doros. Socia
listės-laisvamanės gi Dievo 
vardą minėtam savo laik
raštyj-šlamšte ne tik pašie
pia, bet laiko didžiausioj ne
apykantoj. Ir tuomi jos 
dar didžiuojasi! Mat, jos 
esą socialistėš, progresyvės, 
kovojančios prieš dabartinį 
netikusį pasaulyj surėdy
mą.

Bet ne tiek daug jos blo
ga padaro musų išeivijai, 
kiek daug jos tamsuolės.

Argi nebūtų jau laikas 
joms susiprasti ir sugrįžti 
tan kėliau, kuriuomi žengia 
musų katalikiškoji visuome
ne ir kurs musų tautą 
veda į laimingesnį rytojų. 
Gana juk jau tų tuščių sva
jonių, katros tautai siūlo ne 
kitką, bet pragaištį.

Mums reikia vilties, bet 
ne pragaišties. Musų tauta 
visuomet turi puošties gyvu 
tikėjimu, bet ne apgyvenu
sia ' savo amžių dvokiančia 
bedievyste.

lizinui.
::o::-

Kaipgi! Juk no veltui 
lietuviški socialistai atsiža
dėję lietuvystės. Ne veltui 
jie stovi už Lietuvos parda
vimą savo “dratigams” ru
sams. Lietuvą parduoti — 
tai pirmasis jų žingsnis at
siekti savo purvinuosius 
^idealus,” įkūnyti senąsias 
svajones, kurios tempia juos 
patvirkimo keliais.

-------- : :o::--------
Bet reikia socialistus per

spėti, kad jie perdaug ne
tampytų musų liaudies. Ši
tas iš senovės žinomas tam
prumas visai netikėtais ga
li suminkyti jiems “abro- 
žus” kaip kokią tešlą. Tuo-

darbavimąsis yra paremtas 
doros pamatais. Sąjunga, 
kaipir mūsiškiai vyčiai, se-

ROSELAND, ILL.
Lietuvos Vyčių 8-ta kuo

pa laikė mėnesinį susirinki
mą spalių 14 d. Atsilankė 
neskaitlingas, bet gražus bū
relis jaunimo. Po protoko
lo perskaitymo komisija iš
davė raportą, kas link vaka
rinės mokyklos. Iš komi
sijos raporto paaiškėjo, kad 
nebus atidaryta vakarinė 
mokykla. Priežastis ta,

nė. Nes kur yra Dievas, 
ten klesti dora, gi pastaro
sios klestėjimas tautai yra 
palaiminimas.

Aišku dabar, kad moterių 
sąjunga ir šitos veikimas y- 
ra musų tautos viltis. Kuo
met musų motinos, žmonos 
ir seserįs plačiau ir drąsiau 
ims darbuoties visuomenėje, 
tauta daug pelnys. Tik la
bai linkėtina, kad kiekvie
noj Amerikos lietuvių kolio- 
nijoj butų sutvertos sąjun
gos kuopos.

---------- : :o::-----------
Kuomet tenka rašyti apie 

met nebūtų kam net pasis- augščiau paminėtą sąjungą

ka'obalsį — Dievas ir Tėvv- i kad neatsirado pakaktinai
narių, apsiimančių užlaiky
ti mokyki^, padengti jos lė
šas. Kaikurie iš musų no
rintieji mokinties, lanko 
viešas mokyklas. Toliaus 
buvo svarstyta apie ateinan
tį Liet. Vyčių vakarą, kuris 
atsibus sausio 27 d., 1918 m. 
J.- Kvartomis patarė pa
kviesti Liet. Vyčių Chicagos 
apskričio chorą dalyvauti 
tame pro,grame. Visi vien
balsiai pritarė, kad butų pa
kviestas Ir tam tikslui išrin
ko komisiją.

Atšalus orui vietos vyčiai 
ima smarkiau veikti. Stan
gias kuoveikiausia prnšalin-

Laikas begalo greitai bė
ga. Bėga nežiūrint kokį pa
sisekimą gyvenime neturė
tumėme: ar laimė šypsosi, 
ar skardas piktai savo dan
tis rodo. Nori, tie«ų ištek
liuje žmogui gyvenant, ro
dos, dienos bėga kur kas 
greičiau, o nelaimėje, skur
de nubosta ar šiokio ar to
kio galo belaukiant.

Rodos, dar nesenai karės 
žabangos beveik visą Euro
pą surakino. Rodos, nesenai 
ir Lietuva karės audros par
blokšta, galima sakyti, ant 
bedugnės krašto merdėja, 
dejuoja... Vienok jau suvir- 
šum trys metai prašvilpė. 
Mes, amerikiečiai, gyvenda
mi toje laimės šalyje, mažai 
gal atjautėme, supratome, 
nevisai išgirdome balsą, 
ašarose ir kraujuose paplu- 
dusios savo močiutės Tėvy
nės, nes muš dar nepasiekė 
baisiosios karės nagai ir ba
das dar nepažvelgė mums į 
akis. Užtai ir laikas greitai 
prabėgo, užtai išrodo, kad 
karė nesenai prasidėjo. Bet, 
broliai, jeigu ir mes būtu
me buvę į tą sūkurį patekę, 
tai tikėkite, kad išrodytų 
jau ilgas, algas perijodas 
pergyventas.

Mums bent taip atrodo, 
kad pilnai išgirdome brolių 
balsą, Šaukiančių, prašančių 
musų pageltos. Mums atro
do, kad jau užtektinai Lie
tuvai aukų sudėjome. Bet 
tai buvo tik lašelis vandens 
į didelę, didelę jurą. Atsi
minkime, kad milijonai lie
tuvių reikalauja pagelbos, 
nuolatinės pagelbos. Mes 
sumėtėme vieną kitą centą 
į metus. Išrodė daug. Vie
noku atsiminus, kad kaip 
mums reikia valgyt kas die
ną, kad gyvybę užlaikyti, 
taip pat ir jiems yra reika
lingas nuolatinis šaltinis, iš 
kur galėtų gauti nors ant 
sausos duonos kąsnio. MJyli- 
me tėvyrtę, mylime brolius 
ir sesutes, gerbiame savo tė
velius, kurie mums gyvybę 
davė, vienok sarti prieder
mę menkai tedšpildome.

Įsigilinkime daugiau į jų 
vargingą padėjimą. Nuskri- 
skime savo mintimis į Tėvy
nę nors trumpai valandėlei, 
tada suprasime, daugiau at
jausime jųjų apverktiną pa
dėjimą, pamatysime, kad 
jiems reikalinga nuolatinė 
pagelta. Taigi užsėdėkime 
nors ir mažais, bet nuolati
niais mokesčiais į Tautos 
Fondą, nes to reikalauja Tė
vynė, broliad, žmoniškumas, 
artimo meilė!

Nęnuilskinie, nes kaip 
mes norime kasdieninės 
duonos, taip ir musų broliai 
Lietuvoje, kurių akys į mus 
atkreiptos yra! \

Norėjo papirkti policiją.

Penki apgavikai, italai, 
užsiimdinėję išnaudojimu i- 
talų imigrantų buvo nužiū
rėti ir šiomis dienomis visi 
pakliuvo į žabangus. Sa
ko, kad. jie žadėję net 1,000 
dolierių duoti policijai bi tik 
juos paleistų.

Kaip gyvraa Rotuos ex-caras 
Romanovas Toholski, 

SMjoit.
K ' 4*• •»*"• ■* ' ■ ■

Būti ištrėmime Siberijoje, [naši į kitų tremtinių,
tai ne.autokratauti 

Kurijoje.

(Žinios imtos iš angliškų 
laikraščių korespondentų 

pranešimų).

’ Labai retai žmonijos isto
rijoje pasitaikp taip staigios 
ir taip didelės žmogaus lai
mėje atmainos, kaip nese
nai įvyko su Rusijos caru 
Nikaloju II.

Turėdamas apie 100 mili
jonų rublių į metus savo 
privatiškoms, naminėms iš
laidoms, jis buvo priverstas 
sumažinti pragyvenimo lė
šas iki penkių tūkstančių 
rublių į metus.

Turėdamas 20 puikiausių 
rūmų savo valdžioje, jis da
bar turi pasitenkinti papra
stu butu iš 14 kambarių.

Buvęs visųgalingiausis 
caras, neapribuotas visos 
Rusijos valdovas, dabar ta
po paprasčiausias p. Nika- 
lojus Romanovas, Siberijos 
tremtinis.

Kaip daugeliui “Draugo” 
skaitytojų žinoma, Rusijos 
ex-caras su visa savo šei
myna nepersenai ištremtas 
į Siberijos miestą Tobolską.

Nors nuverstąjį Rusijos 
autokratą kuodaugiausiai 
prižiūri revoliucionierių pa
skirta sargyba ir jis tikriau- 
sis kalinys, bet vis-gi žmo
nėms pasisuka įvairiais ke
liais sužinoti daug įdomių 
dalykų apie naminį Roma
novo gyvenimą.

Nesenai vienas rusų rašy
tojas prisiuntė į Amerikos 
laikraščius ilgą straipsnį a- 
pie p. Nikalojaus Romanovo 
ir jo šeimynos gyvenimą po 
pasekmingo nuvertimo nuo 
sosto.

Miestas Tobolskas, kur iš
tremtas caras, turi gal blo
giausią klimatą visoje Sibe
rijoje. Iš visų pusių ap
siaustas didžiausiomis pel
kėmis, ir užtat dažnai jis 
vadinamas “Mirties mies
tu.”

Nuobodaus ir nešvaraus 
Tobolsko gyventojų skai
čius šįmet siekia 45,000.

Ištremtas e?-caras, jo 
žmona ir vaikai yra dabar 
įdomiausieji daiktai Tobals- 
ke ir tenykščiai gyventojai 
tik ir kalba, kas dedasi su 
garsiais tremtiniais.

Nikalojus Romanovas at
važiavo Tobolskan garlaiviu 
(Pro šalį miesto teka upė 
Tobol). Kuomet laivas pri
plaukė prie uosto ir karei
vių lydimi kaliniai išlipo ant 
kranto, paaiškėjo, kad nie
kur arti negalima gauti ve
žėjų. Todėl caras privers
tas buvo eiti pėsčias į savo 
naują rezidenciją. Talp-

riuos jiems pąsisekdavo daž
nai matyti, nes kol nebuvo 
Siberijos geležinkelio, visus 
nuteistus varydavo per To-, 
beteką.

Buvusi oariesė Ir vyres
nioji duktė važiuota kritote 
į naują savo “pulocių,” nes 
Romanovienė turi nesveikas 
kojas. .

Atlydėjusięji carų karei
viai apgyvendina jį su šei
myna raudonai nudažytame, 
mūriniame name, ant antro 
augšto. Nors namas didelis, 
bet neturi jokio skirtum- 
nuo kitų Tobolsko namų 
Pirm jame gyveno koks tai 
smulkutis čitiovninkėlis.

Be to, carui paskirtas na
mas toli gražu stovi ne aris
tokratiškoje miesto dalyj, 
bet tarpe bėdinųjų gyvento
jų- *

Pirmų narna uugštų už
ėmė kareiviai ir jų oficeriai, 
kurie budriai saugoja auto- 
kratus-kalinius. Ir earo sar
gybai parinkti tokie karei
viai ir oficeriai, kurių išti
kimumas revoliucionieriš- 
koms idėjobas nei kiek ne
abejotinas.

» Visai caru šeimynai ir jų 
tarnams leista užimti 14 
kambarių.

Ex-caras ir ex-carienė tu
ri kiekvienas po atskirą 
kambarį, du kambariu pa
skirta dukterims ir vienas— 
sunui. Apart to, Romanovų 
šeimyna dar turi s&Vo val
džioje valgomąjį kambarį* 
nedidelį salionėlį ir virtu
vę. Kiti kambariai pavesti 
taniams. Revoliucijinė vy
riausybė leido Romano
vams turėti 4 tarnus: vieną 
vyrą ir tris moteris.

Atsiminkime dabar, kaip 
Nikalojus Romanovas, bu
vęs, visos Rusijos caras ir 
drauge Lietuvos budelis, lė
bavo Catskoje Siela rūmuo
se, Peterhofe, Žieminiuose 
Rūmuose, Petrograde, Li- 
vadijoj, Kryme ir kituose 
auksu išdabintuose romuo
se, kurių išviso jis turėjo 
arti 30.

Tik Peterhofe esantieji 
caro rūmai buvo taip dideli, 
kad lengva buvo juose pa
klysti ir 200 tarnų buvo už
laikomi tik tara, kad vedžio
ti po juos earo svečius.

Veidrodžių salė Žiemi
niuose Romuose Petrogra
de turėjo 200 pėdų ilgumo. 
O dabartinis Romanovų sa- 
hiomikas turi tik 15 pėdų il
gumo ir 10 pėdų platumo. 
Prie progos pažymėtina, 
kad buvusiuose caro rūmuo
se Petrograde dabar apsi
gyveno revoliucionerių Va
dai, įvairus rusų politikai ir 
U.

Romanovų bute nėra tų 
patogumų, kuriuos galima 
atrauti kiekvienoje viduti
niai pariiurinžtoje amerike-

bdttiįdamos atd

kiemo. O pečius Tobelsko 
tia kartoti laiko Stlsų 

devynių mėnesių, nes ten
oras labai Šalina 

Vandenį caro butai taipo
gi pumpuoja iš šulinio ir 
paskui kibiruose neša ant

( Gare buto kfetoto aptver
tas augŠta tvora, kad apsi
saugoti nuo gatvės vaikų ir 
kitų todouucjaačių, norin
čių patirti, ką AS»ha ex-ca- 
ras arba jo vaikai. Sodno ir 
datio prie iav» namų Ro
manovai ir gi -nebari. Todėl 
jie prašėsi perkelti juos 
vienuolynan, kame yra sod
nas ir daržas, nes caras la
bai mėgsta kasinėti darže 
ir dSiaugties sodno gražybė
mis. Bet vietoje to ponai 
Romanovai turi balkoną ry
tų pusėje ir tik ten išeida
mi gauna progos pakvėpuo
ti valandėlę tyro oru, ka
dangi paprastose diėnosc jie 
niekur iš namų neišeina.

Caro privatiško kambario 
langas randasi gatvinėje
pusėje ir iš jo tesimato prie
šais tik seno kurpiaus bu
delė.

Kareiviai saugeja carą.
Buvusieji aepažabori Ku

rijos autokratai dabar virto 
paprafc&ausiais kaliniais, 
kuriuos kiekvienam ring- 
sn/j budriausiai Saugoja 
vyriausybės paskirti karei
viai Garo niekur neišleidžia 
Sargyba, apart cerkvėn ir į 
yio&B nutudyklea. Caras su 
žmona eina dukart į cerkvę 
ųetemadteriaia ir W«aų kar
tų į savaitę įsirengia pra- 
simaudyti viešose maudyk
lėse.

Kuomet carą išleidžia iŠ 
bato, šalę jo eiioa kėtųri sar
gai tjfieeriai, o' kiti eina 
truputį tolėliau.

Kaip jau pradžioje minė
jome, carą saugoja 490 ka
reivių dieuomie ir nakti
mis. išdalinta į burius po 
100 kareivių sargyba mai
nosi keturis kartus į die
ną. Sargybos viršininkas 
turi teisę net užmušti tuos, 
kurie bandytų paliuosuoti 
ez-caių.

{Sekantis etraipsnis bos 
“ Drauge ” ateinantį pirma
dienį).

So. Chicagos merginų *
streikas pasibaigė.

, T i

Bk CbėeagDje buvo su
streikavusios merginos dir- 
bnndto krautuvėse Strei
kas tęsėsi net 8 mėnesiui. 
Užvakar jos streiką laimėjo. 
Krautuvių savininkai paža
dėjo pakelti užmokestį net 

ir Vienu trečdaliu nuo
šimčių. Mažiausia rigs bu
sianti 7 dri. savaitėjo.

■kiisti. Negi socialistai keik- 
tusi sukniubę ant kelių-prieš 
savo tėvo Mrfrkso teoriją. prisimena dar ir kitas nrlai 

Su musų liaudimi nėra koimingųjų lietuvių moterių 
jiems perdaug “baikas”būreliu. Tai yra tos mote- 
krėsti. rįs, kurios vergauja socialis-

ir pasidžiaugti musų mote-įti iš savo kuopos visokius 
rių pažangumu, nenoromis nesusipratimus ir rengiasi

prie tinkamesnio darbavi
mosi- Galima tikėties nau
dingi; wiveikimų tautos la
bui. Kalnų dilelis.

SKAITYKIT IR PLATO 
“DRAUGI”

pat diauge su juo pėsti ėjo 
jo sūnūs ir trį« jo dukterį s. niškoje šeimynoje. Paskuti 
Cafas eūjamas Tobolskan nio- Rusijos caso šeimyna 
vienoje rankoje nešėsi savo neturi dabar rifci Vonios, nei 
mylimąjį H&mOvafą. Jdo-, bėgančio iš kranų šilto Sr-
mumo pilni žmonės, kurie ba Šalto vandens, nei gari-
skaitlingai susirinkę žiurė
jo kaip Nikalojus Romano
vas pėsčias keliauja su vai
kais į savo butą, sako, kad 
jo išžiūra buvusi labai pa-

nės Šilumos, nei elektrikinės 
arba garinės šviesos. Garo 
kambariai Šildomi tokiais 
pat pečiais, kokio vartoji 
Lietuvoje. Malkos kasi

dwą piritai tori todft pja- 
dritgnųja magtoje vato- 

gjaa bačkoje

Smili Sficmty rink
r - ritedasa - j . i n

e» /aaų'KįpT"

IM ė vatoMŠa
aCSnaato o/* ISa^dkl*'JA TfT*
r^atoariama pirigaa į
Barepų B <»hwa garnį
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AMERIKOJE

"DRAtfGAS”

. SPAUDOS SAVAITES 
REIKALAI.

Sheboygan, Wis. — She-
boygan’as dabar mobilizuoja 
savo pajėgas Spaudos Sar 
vaitei. Kas gyvas, kam ru
pi apšvieta ir jos platinimas 
— visi sujudo, kad tik toji 
Spaudos Savaitė pasisektų, 
kad tik mums nebūtų gėda 
prieš kitas lietuvių kolioni- 
jas. :

Turime puikų programą 
ir tikimės puikiai išpildyti 
jį. Viskas bus gerai, tik 
vieno dalyko reikia, kad ne
patingėtų ateiti tie, kurių 
laukiame.

Štai žiūrėkite kokia musų 
programa:

1) Vyčiai dainuos lietu
viškai.

2) Stanckas ir Rėklaitis 
pašnekės apie taboką.

3) Moterų Sąjungos na
rės gerai išmoko “Čigonės 
atsilankymą”.

• 4) Radzevičiukas aiškins, 
kad, nereikia užmiršti varg
stančiųjų.

5) Kun. klebonas kalbės 
apie spaudos vergiją.

6) A. Grybas sakys mo
nologą apie seną jaunikį.

) 7) Mickeliunaa ir kažin-
kas antras pasakys niekur 
da negirdėtą dialogą “Žiop
lys.”

8) Lubiniutė ir Mažei- 
kiutė skambins ant piano.
' 9) “Dramos” draugija 
visokiais budais programą 
paįvairins. £-s Pranas Dau
girdas — vakaro vedėjas.

Gerbiamieji 1 Ar Jus ma
note, kad visa tai sienoms 
surengta. Ne! visa pro
grama Jums. Taigi atei
kite visi nedėlioję (spalių 
28 d., š. m). į parapijos sve 
tainę. Įžanga dykai. Jo
kios rinkliavos nebus.

Koresp.

Zataveckas, pirm.; O. Čir- 
vinskaitė,* viee-pirm.; Ona 
Ciginskaitė, rast.; J. Sidara
vičius, iždin. Spaudos Sa
vaitė prasidės spaiių 28 d. 
ir tęsis ligi šio mėnesio ga
lo. Bus surengta prakalbos, 
programos ir visoki kiti pa- 
marginimai. Vi d šito miesto 
ir apylinkių lietuviai yra 
kviečiami ateiti kasdien į

Kiekvienas, man rodosi,
jau žino, kiek bloga ir nedo
ra spauda išvedė ii kelio 
musų brolių, kurie, pametę 
tikybą ir dorą, stengiasi ir 
kitus tais savo klaidingais 
keliais patraukti. Todėl 
stengkimės kuodaugiausiai 
praplatinti tomis dienomis 
katalikišką spaudą.

K. lt. Oek.

SPAUDOS SAVAITĖ.

Worcester, Mass. — Dar
bininkų Sąjungos 7 kuopos 
sumanymu buvo sušauktas 
visų vietos draugijų atsto
vų susirinkimas. Atsiuntė 
savo atstovus sekančios 
kuopos: Piln. Blaiv. 25 kp.; 
L. Vyčių 26 kp.; Moterų Są
jungos 5 kp.; Sus. L. R. K. 
Am. 41 kp. Komisijos vy- 
riausybėn inėjo sekanti: Pr. 
ruošiamus vakarus.

iimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimvtfiti«iiinmiiiniiiiiiiiHiinHn«iimiimi 
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 

Pašalpos Kliube

BALIUS
| SU PROGRAMŲ

atsibus
1 Ned., Spalio-Oct. 28,1917 1
| A. J. Lsiterbach Siet. 4819 W. 12th„ kilpas 481h d. Cicero, III. | 
| Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga 25c. Porai. |
g Dainuos šv. Grigaliaus Giedorių Dr-tės Choras ir kiti pajnar- S
S ginimai.

Garbus lietuviai ir Lietuvės! Širdingai kviečiame jaunu* ir g
. 5 senus kuoskaitllngiauslai atsilankyti ant musų kllubo Didžiausio “ • E Baliaus, kuriame bus kuogražiausia muzikė, kuri griež įvairiausias E rūšies visokius šokius.

Kviečia visus, RENGIMO KOMITETAS.
nįlIlIlIlIlIlIlItUlllllllllllllllllllllllimilliniltlMIlIlIIIIIUMIlIlttMIlIMIIIIIIIIIIIIIIIUI!
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“MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Busiu. 

ORGANAS
Vianatinis mėnesini* lietuvių moksleivių laikrašti*. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metanu $1.00; pusei met. 60 < 

Užsisakyk tuujaas:
Pr. Juškaitia, 20 Webster St, Montello,

ipillllHiniSIIIIIIIMIIIIIIIiniHllllHIUIHIIHiniM

Didžiausios Vertenybes 
Drabužiuose Chicagoje

ĮSAME mieste drabužių pirk
liai buvo priversti pakelti

__ kainas arba suprastinti rūšį
jie teip-pat negali, kaip The

Continental gali užlaikyti ryšį be pakėlimo kainų:*
Kuomet nustebiname Cliicagą, tame ir yra svar

biausioji priežastis užlaikymui geros rųšies drabužių 
Štai kame: Nuo seniau sudarytipirkliavimo santykiai su 
rytais perkančiais prekes trims didelioms krautuvėms, 
maža randa, mažos sulyginamai išlaidos, Nuolatinis pa
sekmingas kiekybės išpardavimas su mažu užpelnu. ■■

Kiekvieną savaitę parduodame tūkstančius gražių 
drabužių eilių ir apsiaustų, rinktinai geriausius drabu
žius vėliausios mados ir materijos su palengvinimais dėl 
pirkėjų išmokant nuo $3.00 ligi $5.00 gatavais pinigais.
Ateikite ir pasiimkite savo! Tūkstančiai tų puikiųjų ei
lių drabužių ir apsiaustų dėl pardavimo Continental 
sankrovoj po:

$15 $18
■I
š

■i

I

■
I

Visi paskiausiojo fasono. Naujieji “ frencli ” -ir* ka
riškojo modelio, taip pat pinch back, liuospečiai, žali, 
gelsvi ir įvairių spalvų mišinio. ,

Puikus Drabužiai
Taip pat sudėtinis taupinys aprėdaių ir apsiaus

tų, darytų 11 art Marx, Kuppenheimer Society Brand 
ir kitų žinomų fabrikantų po $25.00 ligi $35.00. Geros , 
rūšies ir gražaus rankinio atsiuvinėjimo — geriausi 
modeliai sezone iš visų rankinio darbo drabužių.

Vaikų Apredaląi ir Apaaustai
Mes galime patenkinti vaikus ir tuo pačiuo metu 

sutaupinti Jums pinigų. Sunkus, palaikus aprėdalai ir 
apsiaustai, kurie išlaiko darganas, nenupliš visą vaiko 
amžį.

' Atveskite savo vaikus. Visus nuo 6 ligi 18 metų amžiaus

Didžiausia sankrova aprėdalų ir apavų šalip vietovės. Sankrova atdara utarninkais. ketvergais ir subatomis 
vakarais. Nedėliomis lig pietų.

Kampas Mllvvaukee ir Ashiana Gatvių
'■■■■■RHBuaaaHiiiiaassaiHUHaaiiHaMaiHBHUHaaiHiRHHaasi

PASKUTINIS PAKVIHIMAS!
. • . 4

/ . \ . A •
TIKTAI DVI DIENOS DAUGIAU 1 

LIEKA UŽSIRAŠYTI

LUIOSVBES PASKOLOS
Pirk Šiądiena

SKOLINK JEIGU REIKIA
i, tf,..

/ : v

i

Ženklas Garbės

LflfflSYBES PASKOLOS KOMITETAS
• ' • •.

MAIN 3UB6CRIPTK)N STATION,
Apatinių Ltfbų, M So. j>aJtc St., dUcago,

Atdara 0 Išryto iki 10 v. v. Tolorona.’; Ra-odolph 7100 
Lietuviškai kalbantis žmogus bus šioje stacijoje

Prenumeratos Stacijoj, kuomet tiktai pamatysi iška
bą “Liberty Loan Subseriptions Takeli Haro”.

Šie Overkotai ir Siutai Rodo Visk; 
Vertėju po $20.00

JIE VIRŠIJA kiekvieną savo smulkmeną kitus.
Aidimas ir forma yra geriamiai utauyti ir pasia-

vimas yra pagal naujausias mint, kuri paro
do pirmenybę iš pirmo jų pamatymo MADOS, 
kur šie overkotai ir statai dirbtai, AVIMA 

ir savo pagerinimais yra pirmieji šiame «ežo- 
ne ir matyti gali musų šiuose drabužiuose.
Kaip sezono pritaikintoji dėl jaunų vyrų. “The 
French” arba ir vidutiniai ar tolesniam laikui 
tinkančių formų ir dėl senesnių vertelgų vy
rų. Tie overkotai ir siutai yra gaunami la
biau pageidaujamų išdirbinių ir formų. Kiek
vienas neapkainuojamos vertės.— Pirk šian-

Atoil Jūsų 4a9 A
pasirinkimui — .... ,......................

Kiti Siutai ir OverkaM nno $15.00 Iki $3540

VONDORF
| CLOTHINGCOi

‘‘ŠetHmiettyj, kur ismos nandos“

Praleisk Sc PrUvSitavfmui 
Ir Snčedyk ■ 5 dol.

3 krautuvesVan Buren Ir 4 br«..4..t.s« Mllvvaukee Ir
Halsted St. Chlcago Avė.

Nortb Ava. Ir Larabee St.
PaafcaafoA ouįilos nuomos

liUillnli nkinli mira Iki lt nl.. UkuiiNil Iki kliu «mi' "*■*
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Penktadienis, spalių 2G d.

Plėšikai. Susirinkimas. ANT PARDAVIMO.Užmuštas vaikas.

Penktadienis, spalių 26 
Šv. Evaristo.

šeštadienis, spalių. 27 d. 
Šv. Florencijaus.

IŠ ROSELAND, ILK

Šv. Mykolo Ark. draugija 
nejuokais pradėjo darbuo 
tis. Negana to, kad pasky 
rė 50 dolierių intaisymui 
Visų Šventų parapijos knin- 
gyno, bet dar rengia naudin
gus visuomenei vakarus. 
Vienas tokis gražus vakaras 
ir balius bus ateinantį sek
madienį, spalių 28 d. Stru
milų Brolių svetainėje. Be 
kitų gražių dalykų bus la
bai indomi gerb. kun. Dr. A. 
Maliauskio prakalba, taipgi 
atsakinėjimas į duotus soci
alistų klausimus per konfe
rencijas Visų Šventų baž
nyčioj, kurios įvyko praei
tame pirmadienyje, antra
dienyje ir trečiadienyje.

Šv. Mykolo Ark. draugi
jos vakaras prasidės apie 6 
vai. vakare. Prakalbos gi 
bus apie 7:30.

Kurie norite išgirsti in- 
domias gerb. kun. Dr. Ma
liauskio prakalbas, ateikite 
tat į Strumilų Bro. svetai
nę, spalių (Oct.) 28 d. va
kare. Lietuvis.

Joscpb Klatik, 5 m., 1454 
AV. Eric St., užmuštas auto7 
mobiliaus, tarpe Lake ir 
Carpcnter gatvių.
Areštuota 600 “slackerių.”

Vakar ryte suareštuota 
600 slackerių ir jų patarė
jų vakarinėj miesto dalyj. 
Visus tuos ponelius sugabe
no į kliubo namus Stanford 
Parke, 14 ir Union gatvių. 
Visi apart 30, paleisti su pa
sižadėjimu ateiti ton vieton 
ateinantį šeštadienį.

Pamaldos visose bažnyčiose.

J. A. M. G. W. Munde- 
lein, Chicagos antvyskupis, 
praneša, kad ateinantį sek
madienį bus nepaprastos pa
maldos visose Chicagos kata 
likų bažnyčiose, kad Dievas 
globotų amerikonų tautų ir 
šių šalį. Kadangi, kaip bu
vo rašoma, jog 28 jurininkai 
žuvo nuo vokiečių submari- 
no, tai tose pamaldose ir bus 
atstovaujamos 28 Chicagoje 
gyvenančios tautos.

* < v .. . \ .
Reikalinga darbininkų.

Samucl Kichman, 1119 S. 
Albany Avė., saldainių ir ci
garų gatviniam prekiuoto-. 
jui pastojo kelių du vaiku. 
Kada jisai norėjo pabėgti, 
likosi pašautas. Užpuolikai 
pabėgo.

Apvogtas.
Pasidavęs kaipo pasiunti

nys nuo Cohen Jewerly Co., 
1318 So. Halsted St., gudrus 
vagilius pasiėmė brangumy- 
nų vertės $1,000 dol, iš Ro- 
senberg ir Lappart krautu
vės ir išdūmė savais keliais.

NUO “DRAUGO” 
REDAKCIJOS.

K. Tamašauskas, Chica- 
go. — Tamstos paklausimo 
per laiškų negalima supra
sti. Butų gerai, kad paklau
simas butų parašytas aiš
kiai. Kitaip nežinia nei ko 
norima.

S avė Half Your SoaoWith

Gali vandens pritrukti.
Stoka anglių Chicagoje la

bai atjaučiama. Sako, kad 
gali pritrukti gėrymui van
dens, nes kai-kurios iš pum-

ALRKM?. Sųjungos 21 kp. 
turės savo nepaprastų stisi- 
rinkimų penktadienį, spalių 

puojamų stočių visai mažai Į 26 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
turi anglių. 39 gatv. pum- Kryžiaus parapijos svetai-
pa pristato vandens dėl 
400,000 žmonių, bet anglių 
turi vos .tik trims dienoms.

Bus tas pats ir su gazo 
kompanija. Ir ta dejuoja 
dėl stokos anglių.

Susirinkimas.
Liet. Darb. Sųjungos ap

skričio susirinkimas bus 
spalių 28 d., 4 vai. po pie
tų, Šv. Mykolo Ark. parap. 
svetainėje, North Side.

Visos Chicagos LDS. kuo
pos malonėkite atsiųsti savo 
delegatus su mandatais; nes 
bus daug svarbių reikalų 
svarstymui.

A. S., Apskr. pirm.

nėję, 46 ir Wood gat. Vi
sos narės yra kviečiamos 
būtinai susirinkti.

M. Blužaitė, 
pirm.

Parsiduoda restauracija ir 
keliolika kambarių daiktai. 
Už labai pigių kainų. Pirkti 
galima visus daiktus sykiu ir 
atskiriai.. Kaina. prieinama. 
Priežastis pardavimo, tai yra 
liga. Užtaigi ir noriu parduo 
ti viską į kelias dienas.. Atsi
šaukite tuojau:

ANDRIEJUS POŠKA, 
1267 Milwaukee Avė.

Ant 21ubu....................

/

nu

Dr. E. G. KLIMAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

2700 E. Alt St. Phfladilpfcla, Pi.

REIKALINGA!

«4M4H

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Iv 

Chirurgas,

8. Halsted St.. ' ChteKgo 
Tel. Drover 7178

«8«8*M**MM
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HALSTED & 14

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2358 8. Leavltt Ęk
Valandos 4—8 Ir 7—I

Tel. Canal 1877.

Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiii*"*"** 
JOSEPH 0. W0L0N |

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 124 National Life Bld«. =

21 So. LaSalle St,
Vakarais 1514 Mllvraukee Avė. =

Centrai <398 
Rasldence Humbold 17

CHICAGO, m

iiiiiiiiUfiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiini*

Reikalingus jaunas vyras ( įlanką 
kaipo “recvlvlng Teller”. Turi mokė
ti gerai rašyti, rokuoti Ir angliškai 
kalbėti. Geistina tokio kurs jau yra 
kiek nors dirbės liaukoje ar ofise. 
Atsišaukite į:

l'NIVERSAL STATE BANK, 
3252 So. Hulsted St., Clilcago, 111.

Reikalinga lietuviškai kalbanti 
pardavėja. Atsišaukite tuojaus: 
STERN’S DRAY GODUS STORE 
3442 ,So. Halsted St;, Chicago, III

Dr. C. Z. Vezelis

a*tw
Tel. Drover 7142

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.

Nedėllom ia pagal sutarimą.
• 4712 So. Ashland Avė. ..

arti 47-toa gatvės

•*»*A*»^^*»#*«*2=>*»*«**8

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau darbo už Zakristijo

ną. Esu suprantantis. Jeigu kuriam 
i iš klebonų reiketų malonėkite atsi- 

j’ I šaukite sekančių adresų:
8836 Baltimore Avė., So. Chicago, III.

Reikalingas patyręs pardavėjas j 
Drabužių Skyrių. Turi būti gabus ir 
norintis dirbti:

YONDORF’S,
Van Ilurcn and Halsted St.,

REIKALAVIMAI

«ft
LAUNDRYTABLETS

t5> ^and 15*?—at Grocers

T0WN OF LAKE.

Kvatermeistcrio departa
mentas reikalai ja 50 papra
stų darbinjnkų. Atsišaukti 
galima prie 36 ir Iron gat
vių. Jokių ekzaminavimų 
nereikalauja. Algos moka 
70 dol. mėnesiui. Darbinin
kai turės būti tik gydytojų 
peržiūrimi. Aplikacijas pri
ims tik iki 12 lapkričio š. m. 

Krautuvė apvogta.
Davis Sąuare Parko

pranešimas. Harry Weinstein, 436 E.
Pranešama, jog bus dar 87 Št.j atidaręs užvakar sa- 

galima priimti keli norintie- vo mėsos ir valgomųjų daik- 
ji pasimokinti parko gimna- tų krautuvę, pamatė, kad 
ziume penktadenio vaka- viskas išvogta. Viskas iš- 
rais. Ši klesa yra liuosa nešta per užpakalines duris, 
dėl vyrų, kurie lankosi va- kurios buvo atdaros. Vagi-
karinėse mokyklose. lių butą su vežimu.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUSI Ją ifidir- 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per zke 
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostia 
šima pienius raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veide. Kaina dėža 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis. AlO

J. RIMKŲ S,
P. O. Boz 36, Holbrook. Mase

Kainos kila kiekviena diena!

Pirk Ceverykus Dabar
Visa eilę puikiausių čeverykų ant parda

vimo; užtat pilna kad ketverios rūšies skuros — 
ruda arba mahogony jaučio skuros — ir kitos 
tris rūšies — su šniūrais, guzikais arba blucher; 
tas reiškia kad yra dvilika rūšių čeverykų Jūsų 

pasirinkimui.
Kitas svarbus dalykas yra liad oak 

skuros ir yra Goodyear ir labai švelnus 
vidus.

Tie čeverykai yra padirbti labai gero 
materijolo ir užtikrina gera nešiojimą 

nes labai gerai padirbti: Suba- 
toje kainuoja pora tiktai

$4.50
mažiau

relafooaa McKlnley 67ft

Dr. I. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

2447 Ss. Kttlirt liti. kasus W. II likit

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra" ->ti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauke,. Pn. uįfik 
štampą ir gausi visas • .fbrnaact;.’.

OISTRIBUTOR FOR '
42 Vine Street, tSr "vss. J

-----------------------------J—

“Juodrankių” darbas.

Bruno Roti, krautuvnin- 
kas, 2113 Wcntworth Avė., 
yra skundžiamas, kad buk 
jis rašęs laišku Jokūbui 
Bertucci, 301 Aleksander st, 
reikalaudamas nuo jo 2,000 
dolierių.

Vyrišky Dripny Darginis
Rasti. neatimti. durti aat 

išsakymo siutai Ir overkotal, 
▼artis nuo t»S Iki 858 .dabar
parsiduoda po III Ir II doL

Raujl. daryti saUrlml ano 
Iii Iki III siutai Ir orsrkotal.

nuo 17.11 Iki II dolsrlo.

R’»

Pilnas
pamaltu

pasirinkimu
ovarkotu.

kailis

Tisai mažai vartoti datai Ir 
ovarkotal vertės ano 128 Iki 
III. dabar Ii ir aagKlaa. Kal
ate nuo |1.I8 Iki 14.11. Tal
kų dntal nuo lt.II Iki 87.18. 
Vallaoe Ir Kuparak

Atdara kasdieną. nedėliotais 
Ir vakarais.

1418
S. GORDOl,

R. Halsted et.. Chicago-

t Pi*raiyklti tuo Sruinliki

SCHULZE'S
BUTTER-MUT

BREAD
SCHULZE'S
CAKE

UMATIZMAS užpuola žmogų 
kuris yra lauke.

Skauduliai sustyrima jo mnsknlių 
ir atima Jo energija.

Iš pirmo užpuolimo gauk Slonn’s 
Ijintmenta lengvas vartojimui, jis 
įsigeria | kuna be Jokio trinimo ir 
palengvina kaudėjimus.

Po ilgam važinėjimui šaltam arta 
netingiam ore patepk Sloan’s Lini- 
mentų skaudamas randas ir sas- 
tymsias muskulas.

Del skaudamų strėnų, neuralgijas, 
dantų skaudėjimo išsisukimų, šalčio 
ir kitų ligų!

Pas visus vaistininkus —25c. 50c. 
Ir 21.00.

Sloans
Liniment

K/L L S FA/rS

]

SCHULZES
RYE BREAD

Mudc Only By
SCHULZE BAKING CO.

LPirtfndiaa Pat tisu eruinlikit

Aptieka ant pardavimo su 6 
kambariais pagyvenimui, geras biz
nis. Didelių pinigų nereikia. Jau su
virs 6 metai kaip uždėtas, bet tarpe 
ateivių, puiki proga Lietuvui ar Len
kui.

Priežastis pardavimo savininkas 
turi kita užsiėmimą. Atsišaukite.

RANDOLPII E. GAFFNEY 
1427 E. Adams St., Springfield, III.

Reikalingi vyrai kurie mokintus! 
Barzdaskutystės. Per keletą savaičių. 
Diena ar vakarė. Uždirbk kuomet 
mokinieši. Darbai laukia. Gera už
mokestis. Gali užsidėti savo barzdas- 
kutykla. Pamatyk mus arba rašyk 
katalogo.

MOLER BARBĖK COLLEGE 
105 So. 5th Avc.

ANT PARDAVIMO

..DIDELIS BARGENAS! ..
Ant pardavimo bučernč Ir groser- 

nė su įrankiais ir įtaisymais. Prie to 
dar 4 kambariai pagyvenimui ir di
delė stainė ant pardavimo arba ran- 
dos. Vieta gerai išdirbta ir puikioj 
vietoj. Atsišaukite tuojaus:
8166 Vincenncs Avė., Chicago, III.

Vaikų Augšti Audrintai čebatai
— rudi arba juodi vandens ne- 
permerkiami, dubeltavl padai, 
didžio galima gauti nuo 2% iki 
514, |3.95 didžio nuo 1 iki
2, kaina |3.45; didžio nuo 
10 iki
lity pora ..

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

Gyvenimas Ir Ofisas
3148 8. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, IU.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi' Chroniškų Liftų.

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

Teleplione Yards 687

kainuojami Čeverykai 
dėl Vyrų.

— padirbti iš geros angliškos 
arba pug gunmetal jaučio sku
ros; su šniūrais arba guzikais 
vienlinki arba dubeltayi padai; 
visokio didžio;
Subatoje perą,

MOTERŲ IR "MERGAIČIŲ APSIAVIMAS.
Moterų Gražus čeverykai — Havana rudi arba 

pilki, 9 .colių aukščio; su šniurėliais, geri padai; 
Louis skuros npcacal naujausios mados; __ visokio dl 
džio ir pločio -speclalė
kaina tiktai ■

MERGAIČIŲ ČEVERYKAI —
— puikios gunmetal skuros, gražiai padirbti su po 
storiais padais; gaunami iki numerio 2, speciale kai

na dėl Subatos, 4 d (T
tiktai 5
ILGAIS AULFLIAR ČEVERYKAI. ------

—dėl augančių mergaičių padirbti Iš gunmetal jaučio 
skuros; su šnturėllal Angliškos mados žemais ap 
cacais; visokio didžio
kaina tiktai

ubeltavi padai;

$2.95 $2.951

$4.95

IS pora

Čia Yra Jusų Proga
Gauti geresni darbą ir daugiau pi

nigų.

C Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 
merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų m to

rą—blle stati ės arba dydžio, 18 bilo 
madų knygos.

MASTER DESTGRIRG BCHOOL 
J. P. Aasnicka, Perdėtlnls 

118 R. Tat Kalte gatve. Kambary* 
416-417. prleB City Hali

$2.95
Lietuviškai kalbanti pardavėjai bus randa

mi bevelk visuose skyriuose. Taip Gencralis 
Pardavėjas padės Jums visuose skyriuose.

JHIIIIIIIIIIIHHIIHIIIIIIimillllllIHIIIIIIIIIIIIIiiiHllllllllimillHllllllllHHIimHHIIIIUiT =

A BEVKRAGE

AKYS EGZAMINUOJAMAS

žlnrėjimą arba galva skauda 
nelankito ilgai, bet a tel tikite pas 
mane. Ai Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus

PETER. A. M1LLER
2IM West 22-ra gatvi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

MUZIKOS MYLĖTOJŲ DOMAI
Nedelioj 28 d. Spalio, 1917

Meldažfo Svetainėje 2242 W. 23rd Place
įvyks

DIDELIS AUŠROS VARTŲPARAP. CHORO 
KONCERTAS

Pono A. S. Pociaus Vedamas 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 26c. ir AugSčiau.

Programe apart Choro dalyvaus įžytnus solistai ir 
Vyčių Apskričio choro sextetas. Bus ifipildyta įdomus 
muzikos veikalai. •

1

lllllllll......... . 1

Temyk!!
BEVO, musų naujas blaivus gėrimas Ir di
delis pasisekimas. Visi geria Ji — vist giria 
Jo skoni, kuris neapsakomai gardus.
Dabar, kuomet Jis paliko labai papularfs. 
mes randame kad nekurto "near bears” 
yra pilami I butelius Ir meginiama daryti 
Imitacija. BEVO. Tas yra pnprastas daly
kas, užtat —

i Žiūrėk!

Dr. A. R. Blumenihal 0. D.
Akių Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 Iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nodelloms 9 iki 12.

4G49 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317.:
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1 DABOKITE SAVO AKIS |
S Jeigu T/i.u galva skauda,

Jeigu Tau ašaros krinta iš akių.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą aklų, '
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut. tau S 

reikalingi akiniai:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa-

S vo akis spečijallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

S Kampas IR-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ms nngšta.
S Valaiulos: nuo 9 ryto iki 0 vak. Nedėllom nuo 9 ryto iki 12 dieną. E 
S Tel. Canal 623

ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgavysčių. Visados papra- 
iyklte kad Jums matant buteli atidarytų: 
paskui —

MIFREKITE KAD BUTŲ ANTSPAUDA 
— o ant viršaus kad butų LAPE — ir 
BEVO ženkliukas.

Klausyk!
BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
tas J butelius, kiūrėk kad gautum BEVO 
skoni — BEVO grynuma — reikalaukite 
tikro ne imitacijos.
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, ka- 
flterljose, restauranose, grosernese, krau
tuvėse, valstlnyčlose, trukiuose, garlalvuo- 
se, kareivių namuose Ir kitose riestose kur 
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų gro- 
sernlnkas Jums pristatys vieną skrynia. 
BEVp yra parduodamas buteliuose tiktai 
—ir sutaisomas per

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

BEVO—blaivus gorimas per visus motus.

GARSI r. V—— r\VA. 
Visur,pardr..Auna po 28c. ir 
po 50c.

SVIESTAS
OarlaaikM

45 cah. —..karja.s*- lit gaatl
ICVH1T nn» 
18*18 mhrsaksa sv. 
8064 Ml|*sskaa sv; 
1064 KlliraiMMav. 
1610 W .t.

1*44
HMM—t 
2fil2W. North sv. 
1217 8. Hklatad it, 
1R82 S. Halatod it. 
U18 W. ltth (t.

SOUTH 81DK 
8018 W«etworth sv 
(4*7 8. BaMad st.
liti B. Aibland av.

Paikis Stilius
s"“"‘ 43c

oaiu Nina 
«(M W. tavlaoa at. 
720 W. North SV. 
2*41 Useols ov.l 
R44 Lincoln av. 
9418 M. Clark St.


