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BOLŠEVIKAI P09EN0VEI 
ŽUDO ŽMONES. 

Olandijos rubežius. 
• i i • 

Vokiečių koliumnos bėga 
Olandijon. 

PALIUOSUOTI BELGIJOS 
PAKRAŠČIAI. 

Pavojus vokiečiams visam 
fronte. 

Londonas, spal. 21. — Vi
sam 200 mylių ilgio vakaru 
fronto vokiečiu armijoms grū
moja didelis pavojus. Talki
ninkai' visu frontu jas gali 
netikėtai taip suspausti, kad 
lygintųsi jų sunaikinimui. 

Pavojus grūmoja dar ir to
dėl, kad talkininkai Belgijoje 
vokiečius šluoja, kaip su šluo
ta. Talkininkai jau pasiekė 
Olandijos rubežius. Belgijos 
pakraščiais neliko ne vieno 
priešininko. 

Skaitlingos vokiečių ko
liumnos Olandijos paritfyežiais 
nesuspėja pabėgti nuo spar
čiai einančių talkininkų. 
Kad išvengti nelaisvės, jie 
)>ėga tiesiog Olandijon. Te-

BOHEMIJA ATSIMETĖ 
NUO AUSTRIJOS. 

Londonas, spalių 19. — Bo
hemai (čekai) saVo„ sostinėje 
Pragoję išskleidė savo tautos 
vėliavą ir tuo patim paskel
bė Bohemijos nepriklausomy
bę nuo Austrijos imperijos. 

Vakar imperatorius Karolis 
buvo paskelbęs proklemaciją 
apie Austrijos sufederalizavi-
mą. Bet bohemai tą sumany
mą atmetė ir pasiskelbė ne
priklausomais. 

Kuone visoj Bohemijoj jau 
cirkuliuoja nuosavi tos šalies 
pinigai, kurie buvo pagaminti-
užsieniuose. 

Dar rugsėjo 29 d. bohemai 
parlamento atstovai savo su
važiavime Pragoję buvo nu-
sprendę^kad Bohemija su Au- Į si bnrys kareivių, kurie kitko 
strijos imperija nenori turėti neveikią* kaip tik nuolat ga-

Rodos, kad jie ir sutverti tik 
žvėriškumams. 

Amsterdam, spal. 21.—Ber
lyno dienraštis "Loeal Anzei-
ge r " praneša iš Rusijos apie 
plaukiančias kraujo upes 
Maskvoje, Petrograde' ir ki
tur, kur tik gyvuoja žvėriški 
bolševikai. Žudo žmones tūk
stančiais. Žinioje sakoma: 

Visu prancūzų revoliucijos 
laiku nenužudyta tiek daug 
"aristokratų", kiek bolševi
kai yra nužudė praeita mėne
sį. Žmonės žudomi be jokio 
teismo. 

Petrograde ir Maskvoje pa
staromis dienomis bolševikai 
nužudė tūkstančius žmonių. 
Tarp nužudytų yra buvusieji 
caro ministeriai — Chvostov, 
Maklakov, Protopopov ir dau
gelis kitų, kurie Rusijoje 
prieš revoliuciją lošė labai žy-

,mią role. Nelaimingieji iš
vilkta iš kalėjimo, nugalabin
ta Petrovsko parkan ir tenai 
sušaudyta. Egzekucijomis 
užsiima jurininkai ir latviai. 

Mačiusieji tas egzekucijas 
tvirtina, kad egzekucijų vieta 
naktimis kuogeriansiai ap
šviesta. Ten visuomet randa-

-r-*-

PUIKIAI PAVYKO SU L i | 
SVĖS PASKOLA. 

TURKIJA ATSIMES NUO 
TEUTONŲ. 

• • • » ' " « • ! • ' 

Surinkta daugiau 6 milijar
dų dolierių. 

jokių kompromisų. 
Taip ir įvyko. 

nai jie, suprantama, išgink-, Austrija suskaldoma. Paš
ino jam i. jmi bohemus, suprantama, at-

Prancuzai paėmė belgų mie- s į m e s ir kitos Austruos im-
stą Ghent. Nuo šito miesto perijos provincijos. Ir, kaip 
šiaurvakaruose užkirsta ke-.bematai, imperatorius pasijus, 
lias 6,000 vokiečių, kurie var- j kad jį s t e n j a u m e k 0 neturįs. 
giai galės pasprųsti. Jei jie j wmmĄ t 
nepereis Olandijon, papuls ne
laisvėn. 

Paimami nelaisvėn vokie
čiai pasakoja, kad vokiečių 
armijos iš Prancūzijos ir Bel
gijos atsimes tiesiog Vokieti
jon- ir tik tenai sustos ginti 
sa^o žemę. 

Yra žinoma, kad vokiečiai 
savo sunkias armotas iš Bei 
gijos pakraščių nugabeno i 
Antverpeno apylinkes. Gi or
iai vine medžiagą — į Brus-
selį.. 

Belgijoje per upę Meuse vo
kiečiai pratiesė kelias dešim
tis tiltų. Tas daroma toles
niam atsimetimui. Nes dau
giausia tiltų pratiesta belgų 
miesto Liege apylinkėse. 

Paliuosuojamoj nuo vokie
čių Belgijoj visur sutinkama 
nepaprastas vokiečių brutališ-
kumas. Šalis išnaikinta, mie
tai apgriauti ir išdeginti. Ci
viliai žmonės skundžiasi, kad 
jie po vokiečiais gyvenę kai
po kokiam pragare. 

Vokiečiai Belgiją apleizda-
mi paskui save naikina visus 
tiltus, kad tuo būdu .sutruk
dyti talkininkų briovimąsi. 

RIAUŠĖS BERLYNE. 

Londonas, spal. 19. — Už
vakar Berlyne, Vokietijos so
stinėje, atsinaujino riaušės. 
Socijalistai, susirinkę gatvėn 
Unter den Linden, giedojo 
revoliucijįines giesmes. Pas
kui norėjo patraukti link kai
zerio rūmų. Susirėmė su po-

VOKIEČIAI NETEKO DAU 
GELIO ARMOTŲ. 

Talkininkai paėmė jų 4,600. 

Londonas, spalių 21. — Tal
kininkai apskaitė karės grobi 
pradėjus liepos 18 d. Pasiro
dė, kad nuo t 0 laiko, kuomet 
talkininkai pradėjo užpuoli- - Washington, spal 21. 
mus prieš vokiečius, paėmė Nuo rugsėjo 14 d. ligi spalių 
4,600 armotų. Žinovai tvirti- 15 d., ty. vienu mėnesiu, Suv. 
na, kad tai bus ketvirtoji da- Valstijose maistas pabrango 
lis visos vokiečių artilerijos. |4 nuoš. 

licija. Daug žmonių sužeista. 
Yra žinių, kad vienur-kitur 

vokiečių kareivių pulkai su
kelia maištus. 

Daugel vietose Vokietijoje 
išlipinti plekatai, kuriuose iš
juokiami ir paniekinami kai
zeris, sosto įpėdinis ir gen. 
Ludendorff. 

VOKIETIJA DUODA ATSA
KOMĄ. WILSONUI. 

Amsterdam, spalių 19. — 
Iš Berlyno gauta žinių, kad 
Vokietija, turbūt, šiandie 
duos savo- atsakymą į pasta
rąją prezidento Wilsono notą. 

Vokietija prezidentui atsa
kys taip, kad kuomet prez. 
Wilsonas duos savo atsakymą 
Austrijai, tuomet Vokietija 
su Austrija ir Turkija pasi
tars ir, kaip galima, greičiau 
praneš apie savo sąlygas. 

Spalių 17 d. Berlyne per 
visą dieną buvo konferuojama 
prez. Wils©no notos reikalais. 
Konferencijose dalyvavo mi
nisteriai vadai ir parlamento 
partijų lyderiai. -s 

kbija bolševikų pristatytus 
žmones. Neparodoma nei kiek 
su si mylėjimo savo aukoms. 

Amsterdame gauta" žinia, 
žinia, kad bolševikai tomis 
dienomis nužudė buvusius mi-
nisterius Kokovcevą ir kuni
gaikštį Šaehovskį. Sakoma, 
kad jiedu miriop pasmerkęs 
"liaudies teismas". 

Ketvirtoji Laisvės Paskola 
kuogeriausiai pavyko. "Su
rinkta daugiau 6 milijardų 
dol. Vadinasi, Dėdė Šamas 
laimėjo su paskola, tad lai
mės jis ir karę. 

Ir pačioj Chicagoj surinkta 
kelios dešimtys milijonų do
lierių viršaus. Pirm kelių die
nų atrodė, kad čia su paskola 
išeis prastai. Bet paskutinę 
kampanijos dieną pasivaryta 
ir surinkta viršaus. 

Tas pat buvo New Yorke ir 
kituose didesniuose miestuose 
ir federaliuose apskričiuose. 

Tuomi padaroma galas au
tokratijai. 

SUV. VALSTUy NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Sakoma, susijungs su 
talkininkais. 

Washington, spal. 21. — Čia 
gauta žinių, kad Turkija pa
siduos talkininkams taip, kaip 
yra padariusi Bulgarija. To 
negana. Turkija po pasida
vimo pageidaujanti susijungti 
su talkininkais ir bendrai su 
jais atsisukti prieš austrus ir 
vokiečius už įvairius jn suve
džiojimus. 

Turkų laikraščiai pažymi, 
kad dabar turkams nėra rei
kalo laikyties prie Vokietijos, 
kadangi Vokietija jau nugalė
ta. Turkams reikia labjaus 
rupinties savo likimu. 

Užpulta kaizerio rū
mai Berlyne. 

Austrijai-
Ungarijai. 

DUOKITE ŽMONĖMS 
LAISVĘ! 

v 

UNOARAI TVIRTINA, KAD 
KARĖ PRALOŠTA. 

Nėra reikalo ilgiau kariauti. 

Amsterdam, spal. 21. — Un-
garijos parlamente opozicijos 
lyderis grafas M. Karolyi ir 
buvęs! premjeras grafas Tiša 
pranešė, kad karė su talki
ninkais jau pralošta ir todėl 
nėra reikalo tolesniai ka
riauti. 

Mes pralošėme karę ir 
dabar turime dėti pastangas 
tik gauti prieinamą taiką,'pa
sakė jiedu. Jei kas nori: to
lesniai but sąjungoje su Vo-
kietja, tegu tas sau sveikas 
kariauja. Gana jau tokių są
jungų ir karės. 

Washingtton, spal. 20.—Va-
kar paskelbtam kareivių nuo
stolių sąraše yra: 

Žuvusių mūšiuose 123. 
Pražuvusių mūšių metu 72. 
Pavojingai sužeistų 189. 
Mirusių nuo žaizdų 15. 
Mirusių nuo visokių atsiti

kimų 8.* 
Mirusių nuo ligų 30. 
Mirusių nelaimėje- su aero

planais 1. 1 
Sužeistų, kurių stovis 

nepatikrintas 116. 
Lengvai sužeistų 2. 

TALKININKAI EINA PER 
SERBIJĄ. 

Teutonai apleidžia užimtas 
šalis. 

Londonas, spal. 21. — Cent
ral News agentūros korespon
dentas iš Viennos praneša, 
kad teuotonai apleidžia Serbi
ją, Albaniją ir Černogoriją. 

Talkininkų kariuomenės 
Serbijoj ir tolesniai briaujasį 
į šiaurius nuo Nish. Serbai 
oficijaliai praneša, kad jie už
ėmė Kruševac, už 30 mvliu 
nuo Nish. Prancūzai paėmė 
Kaina. 

Graikų kariuomenė paga
liau pabaigė užimti visą grai
kų Makedoniją. 

Taip atsakę Wilsonas 
Austrijai. 

Washington, sapl. 21. — 
Prezidentas Wilsonas atsakė 
ir Austrijai į jos siūlymus tai-
kinties. Kaip Vokietjos, taip 
ir Austrijos taikos pasiūly
mas atmestas. 

Jei Austrija tikrai nori tai- n a i i š b u v o ko} PoUcija ir ka 
kos su Suv. Valstijomis ir su 
talkininkais, tai gali tą pada
ryti atskirai. Bet pirm visa-
ko privalo visoms savo tau
toms duoti ne kokią autono
miją, bet nepriklausomybę, 
visuotiną laisvę. 

Noto\:e pažymima, kad Suv. 
Valstijos yra pripažinusios 

stinėje Berlfrne įvyko baisiau
sios riaušės. Gyventojų mi
nios užpuolė kaizerio rūmus. 
Šimtai langų rūmuose išdau
žyta plytomis ir akmenimis. 

Užpuolimo metu kaizeris 
buvo rūmuose. Pasakojama, 
kad kuomet jis nugirdo pir
mutinio lango, sužvangėjimą 
nuo plytų,, tuojaus pasprūdo 
rūmų sklepan (rųsin), ir te-

riuomenė neišvaikė riaušinin
kų su durtuvais. ., 

Labai daug žmonių sužeis
ta. 

Intužusios minios šaukė: 
"Mes norime taikos! Mes 
esame įveikti! šalin Hinden-
burgas!" 

Tas pat atsikartojo mieste 
teisota čekų-slovakų tarybą, Cologne, kur riaušininkai bu-
kuri šiandie yra kariaujanti vo susispietę aplink miesto 
valdžią. Taippat pripažinta f****, gavus žinią, kad vn-
čekų-slovakų šalies nepriklau- kiečiai apleidžia Belgijos pa-

dar 

AMERIKONAI LAIMĖJO 
TRIS MŪŠIUS. 

Talkininkai neatsistebi ameri
konų narsumu. 

Paryžius, spal. 21. — Suv. 
Valstijų kariuomenė, anot ofi-
cijalių pranešimų, laimėjo tris 
svarbius mūšius trijose įvai
riose vietose, veikdama bend
rai su talkininkais. 

Belgijoje bendrai su talki
ninkais atbloškė vokiečius ir 
juos vejasi. 

Pikardįjoje amerikonai su 
anglais atmušė vokiečius dau
giau kaip per mylią ir paėmė 
3,500 nelaisvių. 

Verduno šone, 15 mylių il
gio frontu amerikoniška pir-

Parlamentas patvirtino, kad moji armija atbloškė vokie-
Ungarija nuo šiol yra nepri-lčius atgal kuone per pusant-
klausoma nuo Austrijos šalis ros mylios, 
ir kaipo tokia sutinka su 
prez. Wilsono taikos princi-

KAIZERIS NORĖJO 
ABDIKUOTI. 

Bet atmainė savo mintį. 
Londonas, spal. 21. — Dai

ly Cronicle praneša, kad* pra
eitą savaitę tikrai vokiečių kai 
žeris norėjo abdikuot i / Be
ne ar tik jau nebuvo pagami
nęs ir abdikacijos dokumen
to. 

Bet paskui savo mintį at
mainęs, kuomet jį militaristai 
perkalbėję. 

somybė. 
Prez. Wilsonas savo atsa

kymą Austrijai davė per val
stybės sekretorių Lansingą ir 
Švedijos pasiuntinį Washing-
tone. 

BAISIAUSIOS RIAUŠĖS 
BERLYNE. 

TURKAI NESIPRIEŠINA 
SIRIJOJ. 

pais. 
Iš Ungarijos parlamento iš

ėjo rumunai atstovai. Jie 
skyrium laiko posėdžius sa
kydami, kad rumunai neturi 
nieko bendra su Ungarija. 

DAUGIAU 2 MILIJONŲ KA
REIVIŲ PRANCŪZIJOJE. 

Anglai nesulaikomai eina 
Pirmyn. 

Londonas, spal. 21. — Si
rijoj turkai visai nesipriešina 
anglams, kurie maršuoja ant 
miesto Aleppo. 

Patirta, kad 12,000 turkų 
sukoncentruota ties Aleppo. 
Tenai jiems vadovauja vokie-
čnr^generolas Liman von San-
ders. 

Anglai tuo tarpu nuo Alep
po randasi už 100 mylių. 

Minios išsklaidomos dur-
' tuvais. 

Amsterdam, spal. 21.—Pra
eitą trečiadienį Vokietijos so-

junus. > 
Cologne prieš riaušininkus 

buvo pašaukta kariuomenė. 
Bet šita atsisakiusi šauti į 
žmones. Didelės riaušės įvy
ko ir Intuose miestuose. 

Belgijos apleidimas vokie
čius labai sujaudinus. Visur 
viešpatauja revoliucijinė dva-
sia. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Niekais nuėjo vokie
čių gudrybe. 

VOKIEČIAI NORĖJO SU-. gina kiekvieną žemės pėdą, 
VILTI TALKININKUS. 

NUSKANDINTA < 'NENU
SKANDINAMAS " LAIVAS. 

New York, spal 21. — A-
merilvoniškas garlaivis Lucia, 
kurs buvo pataisytas taip, 
kad jo* "negalėtų" nuskan
dinti torpeda, kažkur Atlan-
tike nuskandintas, anot čia 
gautų žinių. Net laivo įgu
los likimas nežinomas. 

VtTashington, spalių 21. — 
Gen. March pranešė, kad šian
die Prancūzijoje yra jau dau
giau poros milijonų ameriko
niškų kareivių. 

BELGAI SKANDINA VO-
; KIŠKUS LAIVUS. 

Amsterdam, spal. 21. — Čia 
pranešta, kad vokiečiai kraus
tosi7 iš Belgijos miesto > Brus-
selio. Civiliai gyventojai kol-
kas paliekami. 

( 
Londonas, spal. 21. — Ec-

cloo kanale belgai armotų M-
viniais nuskandino daugelį' 
vokiečių laivų, kuriais kelia
vo iš Belgijos vokiečių oficie-
riai ir gabenta karės medžia
ga. 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
BRUSSELĮ. 

SUDAUŽĖ LANGĄ. 

Dailiai apsitaisęs vyras va
kar ryte sudaužė jubilierinės 
krautuvės langą po num. Ž48 
State gat., pagrobė poros šim
tų dol. vertės brangių daiktų 
ir pabėgo. 

Bet tasai sumanymas jiems 
nepavyko. 

Paryžius, spal. 21. — Pran
cūzų laikraščio La Liberte 
specijalis korespondentas iš 
Berne prisiuntė indomią ko
respondenciją, už kurios tei
singumą jis guldo galvą. 

Jis rašo, kad mieste Berne 
(Šveicarija) spalių 7 d. bu
vęs susirinkimas, kuriam da
lyvavo žymiausieji, šiandie 
Šveicarijoj gyvenantieji, vo
kiečiai, vokiečių propagandos 
agentai ir vokiečiai laikrašti
ninkai. 

Jie visi buvo sušaukti gau
ti nurodymus, kokiuo būdu 
jie turi sumaniai ir gudriai 
priruošti Vokietijos gyvento
jus prie vokiečių armijų pasi
traukimo iš Prancūzijos ir 
Belgijos. Susirinkjme vienas 
vokietis davė visus reikalin
guosius nurodymus, jog vo
kiečius gyventojus reikia bū
tinai intikinti, kad vokiečių 
armijos su visa išlaikomybe 

užduodamos priešininkams di
delius smūgius ir labai juos 
demoralizuodama. (Ii vokie
čių armijų atsimetimas yra 
būtinai reikalingas strategi
niai - diplomatiniais žvilgs
niais. 

Norėta suorganizuoti nauja 
armija. 

••Reikalingas laikas pasi
traukimui ir diplomatiniam 
aptarimui — kalbėjo jis — užT 
ims apie tris mėnesius. Bet 
laikas galės but prailgintas 
per žiemos mėnesius — ligi 
penkių mėnesių. Tuo metu 
bus galima mūsų armijas at
naujinti naujais kareiviais ir 

naująja karės medžiaga. 
"Yra galimas daiktas, a-

part to, kad Išarės veikimuo
se pertrauka atims talkinin
kams norą atnaujinti karės 
žingsnius. Galimas daiktą 
kad derybų metu išeis aikštėn 
jų atskiros pažiūros ir tas 
i uos suskaldvs. Svarbiausias 
daiktas tečiau tik kalbėti, kal
bėti, kuodaugiausia kalbėti. 
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Pirmadienis, spalio 21 d. Uršulė. Hiliarionas. Malk.Art. 
Antradienis, spalio 22 d. Kardulė. Mar. Salonietx. Mel. 

Priešininkas di 
nenugalėtas. 

Iš Švedijos kai-kuriam 
laikui sugryžo amerikoniškas 
pasiuntinys Ira &elson Mor
ris. Jis sako, kad Su v. Val
stijų žmonės neturėti) per
daug tikėti visokiems* pasako
jimams, buk Vokietija badu 
mirštanti, arba kad jai truk
tų žmonių vesti tolesniai ka
te 

Aną dieną Morris kalbėjo 
. yiename susirinkime** Chica-

goje. Jis^ sakė: 
• " S u v . Valstijų spauda ir 
gyventojai perdaug optimis
tiškai tėmijasi į santikius Vo
kietijoje. Mūsų ambasada 
fttoekholme turi įvairiausių 
priemonių patyrimams. hnd 
tikrai sužinoti, kas šiandie 
veikiasi Vokietijoje. 
* •' Vokietija, pa v., žibalo tu
ri daugiau, kaip, jai yra rei
kalinga. Daug žibalo apturi 
iš »Galicijos ir Rumunijos. Tą 
žibalą net Švedijai parduoda, j 
Xes turi jo perdaug. - -

Iš Ukrainos reguleriai Vo
kietijon siunčiami javai, ne
žiūrint to, kad toj šalyj vifš-
pataųja betvarkė. 
* M Vokietija turi ir mėsos. 
Tam tikslui perka galvijus 
visur, kur tik jai Vra priei
dama. Ilgus laikus vokie
čiai Švedijoje kas savaitė nu
pirkdavo po 6,000 galviją, 
faskui su tais savo pirkiniais 
persikėlė Danijon, sakydami. 
Kad tenai galvijai esą riebes 
ui. Jei jie turi permažai n.ė-
SOČ, tai kodėl negalėjo galvi
ją pirkti abiejose šalyse? 

"Rusijoje, man iškeliau
jant, buvo apie 750,000 vokie
čių nelaisvią. Šitie dalimis 
gryžta Vokietijon. Apie 2 
milijonu Austrijos nelaisvią 
yra Rusijoje. 
* " J e i Vokietijai trūksta ka-
reivių, tai kodėl jie gali 50-
000 arba 100,000 kareivi ą sių
sti Suomijon, kad tenai sau
goti {Rusijos rnbežių. 
••"Tiesa, kad jie foėga jr 
traukiasi Flandrijoj ar Pran 
tfazijoj. Bet tai daro ne su ki-
tokiuo tikslu, kad sutrum
pinti savo apsiginimo linijas. 
Kuomet linijos bus sutrum
pintos, j i e galės apsikasti ir 
rj&siprieslnti. Toksai jų žy
gis gali visai atmainyti visą 
slovį karės lauke." 

Anot Morris, vokiečiai dar 
nenugalėti ir jie negreit bus 
nugalėti. Dar daug reikės 
padėti pastangą. 

iplima turėti .bendrų ryšių. 
Nes jei vienas arba kitas kur-
nors inejna katalikų tarpan, 
visuomet stengiasi suteršti, 
subjaurioti katalikų vardą. 
Gi tie gaivalai moka įsisuk
ti katalikų tarpan. Jie moka 
naudoties proga, saldliežu
viam" i. 

Vienam soči jai istų laikraš
tyj padėta ve kokia korespon
dencija iš \Vesternport, M d.: 

Nesenai čia buvo S-LRK. 
181 kp. parengtas balius. 
Kuopą užprašė visus apie-
linkės lietuvius atsilankyti. 

Nors balius buvo su svai
ginančiais .gėrimais, tečiau 
neatsitiko nieko papiktinan
čio. Susirinkusieji atliko da
gi du gražiu darbu, tai yra, 
Raudonajam Kryžiui suau-
kavo $20.00, o socialistų va
dovo d. Dėbso gelbėjimui 
$5.06. Už tai reikia auka
vusiems tarti viešą ačiū, kad 
šelpia tokius svarbius rei
kalus, kaip 'Raudonas Kry
žius, kuris rūpinasi sužeis
taisiais, ir kaip gynimas 
žodžio laisvės. 

M. L. Balchunui papra
šius leidimo, minėta katali
kų susivienijimo kuopa lei
do paaiškinti apie*'d. E. V. 
Dėbso bylą. Balchonui pa
aiškinus susirinkusieji su
metė minėtą sumą. Garbė 
jiems už tai. 
Ar-gi ne indomi korespon

dencija ? 
Suprantama, taip negalėjo 

but, kaip čia nurašoma. Kata
likai negalėjo duot aukų so-
eijalisto Dėbso reikalams. Gi 
jei katrie žmonės aukojo, tai] 
arba buvo nekatalikai arba bu-
vo suklaidinti. 

Bet svarbiausia tas, kokiam 
galui katalikai savo vakaran 
įsileidžia soeijalistus ir dar 
leidžia jiems tarpe katalikų 
varyti savo propagandą? 
Toksai apsileidimas yra ne tik 
bjaurus, bet tiesiog nedovano
tinas, jei tas butų teisybė. 

Taip katalikai nesielgia ir 
negali elgties. **itą atsitikimą 
mes iškeliame viešumon ir, tu
rime priedermę tos kuopos 
paklausti, negi tai bus viskas 
(iesa, ką rašo socįjalistų * laik
raštis. Nes mums nesinori ti
kėti. Socijalistai juk pripra
tę katalikus šmeižti. 

ĮSAKYTA I6STONTI1«TI 
"OirESTJONNAHtBS". 

ji Argi tas Teisybe? 
i • i 

Mūsų spauda visuomet nu-
I rodinėja, kad lietuviai kata

likai saugotųsi bendrauti su 
j visokios rųšies socijalistais ir 

laisvamaniais, i r be tų -nurody-
. jj nėjiinų juk, rodos, kiekvienas 

1 katalikas turėtų suprasti, kad 
soeijalistas arba laisvamanis, 

I ( nocfi jis yra mūsų artymas,Įir pneumonijos apie 700 žmo-
^ bet nėra brolis ir su juo ne- nių. 

Washingten, spal. 19.— Vi
siems lokaliams boardams 
išsiųsta paliepimas "tuojaus 
pradėti išsiuntinėti "ąuestion-
naires" visiems 18 metų vai
kinams ir 37-r-45 metų vy
rams registrantams. 

. 

Wew ¥ork, spal. 19.— Čia 
iufluenza baisiai siaučia. Ir 
jos siautimas kaskartas didė
ja. Paroje, spalių 17—18 d. 
susirgo 4,930 žmonių. Tuo pa
čiu laiku mirė -nuo influenzos 

(Tąsa iš praeito iinm.). 
Namų randa. 

Kareiviui išėjus iš namų, jo 
šeimynos niekas neturi teisės 
išvaryti iš namų be ypatingo 
leidinio iš teismo, jei randa, 
kurią moka už namus neišei
na daugiau kaip $50 į mėnesį. 

.Jei namų savininkas reikalau-
Jtų tokio leidimo iš teismo, tai 
bile kas kareivio vardu turi 
tik pranešti teisėjui, jog ka
reivis yra tarnystėje ir, jei 
teismas matys, jog randos iš
mokėjimas yra apsunkintas 
kareiviui išėjus., teismas gali 
arba nukelti visą reikalą ant 
trijų mėnesių arba gali taip 
padaryti, kaip įam pasirodys 
teisingiau. Kareivis gali, jei 
nori, paskirti dalį savo mo
kesnio kas mėnuo randos iš
mokėjimui. Namie pasiliku
si kareivio šeimyna turi žino-
t į jog kas norėtų juos išva
ryti iš namų be ypatingo iš 
teismo leidimo, kad jie gali 
pašaukti polioistą ir teisėtai 
reikalauti, kad tokį žmogų 
suareštuotų. Nes tok& nele-
gadiškas pasielgimas žmogaus 
•butų prasižengimu prieš įsta
tymus. 

Nuosavybė pirkta ant 
išmokėjimo. 

Jei kareivis pirko nuosavy
bę ant išmokėjimo ir davė ant 
rankos ar pradėjo išmokėji
mą, pirm neg buvo pašauk
tas į ; kareivius, pardavėjas 
neturi galės tos nuosavybės 
atsiimti be ypatingo iš teis
mo leidimo. Jei toks leidimas 
yra reikalaujamas, kas nors 
kareivio vardu turi teismui 
pranešti, kad jis yra išašuk-
tas į kareivius ir jei teismas 
manys, jog kareiviui išėjus 
išmokėjimas yra apsunkintas, 
gali pratęsti mokėjimą arba 

[liepti atmokėti pirkėjui inmo-
kėtus pinigus pirm neg atsi
imti savo nuosavybę, arba ga
li padaryti taip, kaip jam iš-
rodys teisingiausia. Karei
vio šeimyna turi žinoti, jog 
kas norėtų tokią nuosavybę 
atimti be specijalio leidimo 
teismo, tas prasižengtų prieš 
įstatymus ir gali būti suareš
tuotas. 

Mortgage. 
t 

Jei ^kareivis turi mortgage 
ant savo nuosavybės (proper-
ty) išimtą pirm kovo 8, 1918 
m. ir jei jis valdė tą nuosa
vybę prieš pašaukimą jo į 
kareivius, mortgage negali 
būti atmestas ir nuosavybė 
negali būti parduota be speci
jalio leidimo iš teismo. Jei 
kas norėtų tokį leidimą gau
ti, kas nors iš kareivio pusės 
tori teismui pranešti, jog yra 
išlauktas ir teismas, jei ma
tys reikalą, arba atidės visą 
dalyką, arba padarys taip, 
kaip išrodys teisingiausia. 

Pardavimas žemės už taksus. 

Jei kareivis išėjus iš namų 
ateitų laikas mokėti taksus 
už nuosavybę, kuria arba jis 
pats arba jo užlaikomieji val-
.dė ar tai gyvenimui, ar tai 
bizniui dar prieš jo išėjimą į 
tarnystę ir kuri tebebūtų tam 
pačiam tikslui užimta arba jo 
šeimynos arba ir samdininkų, 
tai užtenka, kad kas nors ka
reivio varomi pripildytų afida
vitą pas , viršininką, kuris 
tuos taksus renka, nurodant, 
jog kareiviui išėjus įvyko 
permainos del ,kųrių negali
ma tų taksų užmokėti. Pa
darius, tokią afidayitą, nuo
savybė negali būti parduota, 
kad išrinkti taksus be speci-' 
jalio leidimo iš -teismo ir teisJ 
mas gali atidėti išmokėjimą 
iki šešių mėnesių po karės. 
Jeigu teismas net ir leistų 
pardu&ti tokią nuosavybę, tai 
kareivis gali ją atgal .atsiimti 
ne valiau kaip po šešių mėne
sių karei pasibaigus, užmo
kėdamas tiek, kiek prigulėjo 
už taksus ir šeštąjį nuo&mtį 
palūkanų. 

"Homesteado" teisės. 
-

Jei kareivis prieš išėjimą 
butų užsiėmęs "homesteada", 
mainas arba kitaip savintus 
publiškąją žemę, toks savini-
mas nenustos vertės del išėji
mo mid žemės ;tol, kol jis bus 
militarėj tarnyboje. ,Jei rei
kia janr padaryti kokį nors 
afidavitą arba darodymą, kad 
užtikrinti tokį davimą, kaip 
yra įstatymų reikalaujama 

^ogiausiai ga»ti 0 Hotiflie Ser-
i mce Section, įmti p a g r o s jų 

užsitįįėjimą ir ju j aun ins ir 
niekam slaptos neišduos. 
Home Sarvįee flaesikįš iten, 
kur ji bus nereikalaujama ar-
iba nepajeidaujama. Jei ko-
'kiame ajors atsitikime karei
vio giminaičiams reikėtų pa-
gelbos ar tai gauti daktaro 
ipatarnavįmą, av *.ti teisruišką 
patarimą, ar padėjimo darbo 
ieškant, ar patarimo link au
ginimo Ar mokinimo vaikų, 
ar tai progos draugiškai pa
kalbėti apie įvairius nepasi
sekimus ar net i r kokią nors 
pinigišką pagelbą — tokie ir 
panašus dalykai bus jiems 
•maloniai suteikiami tos pa
čios Home Servace Section. 

Katalikiški Padįvimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sufletuviiio - - Kun. F. B. Seraftoa* 
i 
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TIESOS, KURIAS TURIME TIKĖTI. 

PIRMAS SKYRIUS. 

Nuėjus 4 stovyklą-campę. 

.Kaip tik Ivareivjs pasiekia 
stovyklą, ofteieriai užmšo jo 
vardą ir daug kitų dalykų. 
Kiekvienas kareivis turi būti 
labai atsargus, paduoti savo 
vardą kotikriausia i r žiuiėti, 
kad butų jis teisingai parašy
tas. Kada .afioierius klausia 
vardo, jis gal parašyti m taip, 
skaip jis jį girdi. Žiūrėk, kad 
butų pai'ašytas taip, kaip rei
kia irt jei kas butų neteisin
ga, tuojau sakyk. Teisingas 
vardo ir pavardės padavimas 
yra labai svarbus dalykas. Jei 
kareivio arba* jo giminių var
dai ir pravardės yra neteisin
gai parašytos, pinigai, ku
riuos valdžia siunčia, gal bū
ti visai negaunami, laiškai 
gali neateiti i r gali atsirasti 
daugiau įvairių nemalonumų. 

ABELNAI PASLAPTYS. 
*•-

Kaip ilgai saikia pašelpoe 
laukti. 

Padarius reikalingas pope-
tokiuose dalykuose, jis gali r a * ^ 1 paselpos gavimo fei 
padaryti tokį afidavitą arba 
darodymą, prieš kamendan-
tą (Commanding Officer) su 
tokiomis pat tiesėmis, kaip 
kad tas butų padaryta prieš 
Registrai* of the Unite*d Sta
tes Land Ofcfice. 

Apsisaugojimas, draugijos. 

šeimyna lai pasilieka namie. 
Eidamas į stovykla karei

vis turi peršnekėti savo šei
myną pasilikti ant vietos ir. 
nesidanginti į miestelį kur 
nors prie stovyklos-campės. 
Valdžia ypatingai \geidžia, 
kad kareivių šeimynos nesek
tų vyrų einančių į sto
vyklas (c4Uitojunents). Yra 
tai patriotiška priedermė gy
venti ant vietos. Geležinke
liai dabar yra užsiėmę veži
mu vyrų ir įvairių reikmenų 
į pamarius. Valdžia jau yra 
prašius nevartoti geležinkelių 
menkais reikalais. Miesteliai 
stovyklų apielinkėse yra la
bai prisikimšę. Sunku gauti 
kambarių ir pragyvenimas la
bai brangus. 

Jei kas nors kareiviui atsi
tiktų, jog jam reikėtų būti 
namie, jis turi kreiptis 1 ko-) 
mendantą ir gauti leidimą 
grįžti į sav0 namus, Jis ga
li daug pigiau nuvažiuoti pas 
juos, neg jie pas jį. Mokestis 
už. geležinkelį, keliaujantiems 

mynai, iie raštai tuojau yra 
siunčiami į Waslnn^toną. Na
miškiai tenesitiki gauti pašel-
pos vos tik kareiviui išėjus į 
stovyklą-cainpę,N nes papras
tai išeina nuo šešių savaičių 
iki dviejų mėnesių po pada
vimo popeTių iki gavimo pa-
šelpos. Jei namiškiai negau
tų čekio dviem mėnesiam 
praėjus, tai jie turi nueiti i r 
pašnekėti apie la i su Home 
Service Section. 

Jei kas kareiviui rūpėti a-
pie namus, arba reikėtų ko 
pasiteirauti, jis gali sužinoti 
JIUO savojo komendanto .kur 
yra Raudonojo Kryžiaus 
Home Service žmogus loję 
pat stovykloje. /Kareivis ga
li viską jam pasisakyti, visa 
•tai bus užlaikoma paslipptyje 
ir visur 'bus suteikiamas rei
kalingas patarnavimas ir pa-
larknas. Jei jo namiškiams' 
kas nors reikėtų, tai jis pa
siųs, , į namie esančią Home 
Service Section, o tie jau su-1 

sineš'su namiškiais. 

25. — Požeminės druskos kasyklos. — Kartais pasitai
ko sutikti žmones, kurie sako: " A i tik tikiu į tą, ką ma
tau bei sujn-antu. £ i ko nematau, o dar iresufnautu, tai J a u 
tam griefct«i metikiu". / 

V Tokie žmoneliai panėši kasyklų gyventojams, kurie sa
vo amžyje nėra matę žemės paviršiaus ir netiki jokiemsvap-
sdkinėjimarus apie tai, kas dedasi ant žemės paviršiaus, — 
kas dadasi plačiajame sviete. 

W&tiQE&of; apieiiKkėje, Lenkijoje, yra -didžios druskos 
kasyklos. Kaip tos kasyklos rausiamos, jau yra daugiau 
kai į šeši šimtai metų. Jose visos šeimynos turi sau pasi
gaminusios gyvenimus. Ten išvygtumei namus, viešbučius, 
(krautuves, net bažnyčią, viską pastatyta iš druskos. 

Te#ai*.rasi žmones,, kurie yra gimę i r aqgę kasyklose 
i r visą savo gyvenimą nėra matę pasaulio gražybės, mei ban
dę kvėpuoti tyru oru. Šviesą vien tik nuo lempučių tepa-
žyata. Jiems <aiškįį&Jc apie įvairių augmenų graiumą, .apie 
dangaus skaistumą, ,apie saulutės žavėjančią švies4, apie 
žvaigždelių neauskaitliuojamą daugumą, jie žiūrės į tave di
džiausiame neužsitikejime. Nupiešk jiems, £ir»iu: oaimą, 
paukštelių .čiulbėjimą, žodžiu, visą gamtos bei pasaulio gra
žybę, jie šypsodami atkirs tau: ^-Niekus kalbi, gali, svei-
k.rs, kiek tik norėdamas .apgaudinėti; mes visgi .tam neinti-
kėsime". 

^Panašiai yra ir su tikybos paslaptimis. Jei mes kiek 
turėsime nuovokos bei geros valios, mes nesakysime — " k a d 
tik tikiu tam, ką m a t a u , 7 — Noel, Catecliisme de Rodez, 

ĮJ., 136. 
•. ' - ^ — — — — • — — — r"-" r 

giausias, koks labjausiai ne
tinkantis,, vengtinas, pragaiš
tingas. 

Todėl tik ginčai, skirtumai, 
partijų įyairumas. Nėra žmo
gaus plačiai suprasto socija-
lizmo priešininko. Ginčai ei
na tik už partijinį s\>cijarizmą A 
\r čia nesutinka teorijos krik 
ščiemių, Mar-ksd vienminčių, 
demokratų, tarpe unijų, koo
peratyvų, buržuazų, monar-
chistų ir kitų visų partijų, Jj-
kybų, politikų, .ekonominijų 
ir, tarus trumpiau, visokios 
teorijos, paliečiančios santi-
kiua vieno žmogaus su žmoni
ja ir pasauliu. 

" I š . -D." 

SttUflUSTA). 

Jei kareivis prieš išėjimą iš kareiviams valdžios padaryta 
namų yra apsisaugojęs (turi žemos, o kitiems keleiviams 
insurance) arba priguli prie augštos kainom, 
fraternalės draugijos ir nors Kiekvienas kareivis turi at-
vieną kartą butų mokėjęs ^įminti gerbūvį saw> šekny-
prieŠ rugsėjo 1 d., 1917 m., ir 
jis manytų, jog negalės išsi
mokėti išėjęs, jis gali (jei to
kio mokesniai užsivilkę ne il
giau kaip iiž metus) išgauti iš 
savo komendanto (Command
ing Officer) tam tikrą pppe-
rą, su kuria gali atsišaukti į 
Suv. Valstijų valdžią,-kad j i 
neleistų, jo išbraukti iš apsi
saugojimo arba fraternalės 
draugijos narių pakol jis at
gal ne sugrįš. Kaip tai pa 
daryti visi patarimai yra su 
teikiami ant vietos. , 

nos tiek, kiek jis gali. Jis .tu
ri neužmiršti apie sveikatą i r 
mokinimą^ savo vaikų, surami
nimą ir pagerinimą fų, kurie 
nuo jo priguli. J is turi .atsi
minti taippat i r savo .draugus 
ar pažįstamus, kurie reikalau
ja jo patarimo arba pagelbos 
paliekant savo šeimyną -na
mie. 
Kur gaida reikale pagelbos. 
Jei kuriai nors kareivio 

šeimynai reikia kokios nors 
pagelbos ji gali greitai ir pa-

Tą patį gali padaryti netįk 
tie, kurie yra Amerikos sto
vyklose, bet ir tk , kurie yra 
išplaukę į užmarį. Ten Rau
donojo Kryžiaus Home Ser
vice žmonės lajppat yra ,nu
keliavę ir duoda visokius pa
tarimus, kokie tik yra karei
viui ar jo šeimynai reikalingi, 
reikalui esant'jie pasiunčia ir 
kablegramus į Raudonojo 
Kryjįiaus skyrius .čia Ameri 
koje, o tie į Home Service 
Sectipn miestelin, kuriame 
gyvena kareivio namiškiai. 

i (Užbaiga). 

Griaunant dorą, sėjant neapy
kantą ir ištvirkimą, viskg re
miant ant pavydo ir žmonių 
blogiausių palinkimų — jie 
tolina laikus tikrojo socjjaiiz-
mo. Jie žmoniją tempia kiek 
gali blogyn, nę geryn, jie pft 
pažangai, bet atbulyneigai 
darbuojasi ir tarnauja. Jie 
ne rojų "vykdina", bet pra
garą. Juos todėl vadiname 
"sooijalistaįs" su kabliukais, 
marksistais, cicilikais ir ki
taip. Jie nėra tikros rųšies 
socijalistais. J ie — siauros 
partijos partizantai. Grįžus 
prie palyginimo į šiaudą, tar-
aim: šiaudas tai šiaudas — 
tik jau nupuvęs, nutrūnijęs. 
SocijaJizrnas įai .socijalizmas 
— ,tįk supuvusios xųšizs, tik 
dajinis. 

Sveikojo scKkjalizmo įdėjai 
kaip geram dalykui priešintis 
nė?a 4ora. Sveikas sooijaliz-
tmas, geryneįga, draugijinio 
gyveninio tobulinimas ir ge
rinimas — ver-,ta paranios vi-
^ų .florą *ny!įnčių žmonių, visų; 
tų, ką »ori, kad gyvenimas 
žmogaus butų kuogeriausiu. 
'ffas kita p'artijinis eoeiįjalįe-
mas, programai Markso, 
Kaut&kio, ^ebąKo, ITrookių, 
Capsukų ir 'kitų partizanų, 
programai paremti ant klai
dingų pamatų, s^eijalizmui 
kabliukuose — tokių socija-
liamų priešais 'bus kas tik iš
mano \įr nori pasauliui geres
nės ateities. 

Grįžus prie užvardijinio, at-
kartbsim: visi arba beveik visi 
pasaulyj žmonės buvo, yra ir 

PlftKJTE KARĖS TAUPY-
UO žfKUffLIUfi (V.S.S.). 

MYLI. 
bet visados turėk sav0 nami
nėje aptiekoje gydytoją pavi
dale saldainių. 

ŽYDAI KORI DAiyVAUTI 
TAIKOS KONrEEEKCIJD-

JE. 

Pary^uą, spal. 1^.—.Spalių 
14 d. Austrijos sostinėje Vien-
npje žy^ai tu^ jo d id į į susi
rinkimą; Padarė rezoliuciją, 
kad busimoj^e taikos: konferen
cijoje ir jų atstpyaį butų1 pri
leidžiami pr ie konferencijos 
stalo. i\ ' '• 

bus socijalistais išdalies, vie-

P>RTQiLA ižvalo vidurius 
ir kraują, jeigu jus *turite ne- \ 
tikusį vidurių veikimą, blo
gą valgio virškinimą, galvos 
skaudėjimą, arba kitokius ne
galavimus, ta i paimkit prieš; 
eisant gultų tris saldainius5 * 
PAiRTOLA. Ant rytojaus at-'' 
sikelsite sveikais įmonėmis. ; ; 

1 PARTOLA labai malopi del 
skonio. Gera del'vįsų: yyrų, 
motrių ir \&kų; 

y 

nekiais ar kitokiais. Nes Vi-j 
si žmonės gyvena .draugiji
niais ryšiais surišti i r draugi
jomis. Adomas su Jieya — 
pirmi iš žmonių socijaliatai— 
nes gyveno bendrai, išvien, 
pirmoj draugijoj. Visi soci
jalistais, tik ne> vienokio ga-
tunko, įvairaus plauko, įvai
rių pąfcvajgų, įvairių o^įšių. 
Klausimas: ikųr pats; ^mo^aus, 
secijaiizraas prasidėtą ir ąnt^ ^ 
ko baigiasi. Ir lįausįmas vėl:! į 
kokirųšis , kokį socijalįzhio ^ 
gatunkas .'geriausias, . naudin- Jjį 

PARTQl<A apdovanota auk 
so medaliais ,ant visapasauli-
njų parodų. Didelė dėžutė 
kainuoja l iktai 1 d<4l„ J^ dė
žutės už 5 jdol. Užsipakykit 
šiandie. (51) 

VELTlfl 
Graži ir nąudiĄgą dovanėlė kožnara 
prisiuntusiam užsakymą ir pinigus 
sykiu «U tuo pagarsinimu. 
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Lietuviai Amerikoje. -

11 

[LAI 1LI IA, PA. Dievas baudžia už skaityme 
ir platinimą bedieviškų raštų 
ir laikraščių. 

Žmonija, laikas daryti at
gailą! > 

Vystanti Šakelė. 

Tenka iš laikraščių patėmy-
ti, kad po visą Ameriką siau
čia bais* i epidemija, ispaniš
koji influenza. Nežinia kaip 
kitur, bet Philadelphijoj tie
siog lig bausmės laikas užsto
jo. Negalima nei apsakyti, nei 
aprašyti kaip ta ispaniškoji 
influenza čia veikia ir kiek ji 
aukų ima. Žmonės krinta nuo 
tos epidemijos lygiai kaip ru
denyj lapai nuo medžių. Yra 
užrekorduota,kad laike 24 va
landų mirė apie 2,000 žmonių. 
Graboriai jokiuo būdu negali 
apsidirbti. Kaip kur tai per iš
tisą savaite guli mirusiųjų kū
nai namuose be jokios prie
žiūros. Nekuriuose namuose 
išmirė visa Šeimyna. Nei drau
gijos, nei niekas negali jokio* 
pašelpos suteikti, nes, katrie 
dar gyvi, tai arba serga arba 
arti tos ligos. Niekam nevalia 
nei ligonių lankyti, nei miru
sių ^laidoti. Ant kapinių nega
li paspėti duobes kasti.Grabai 
eilėmis eina. Visos bažnyčios, 
teatrai, krutamųjų paveikslu 
teatreliai, saliunai; visos sve
tainės yra uždarvti. Jokiu su-
sirinkinui nevalia laikyti. Bal
su. Miestas apmiręs. Didelis 
nusiminimas visur viešpatau
ja, išrodo, lig butų pasaulio 
pabaiga. 

Gal tai Dievo bausme už 
perdidelj žmonių ištvirkimą, 
nes daug žmonių, ištikro, yra 
nupuolę ant žemiausio nedo
rybės ir ištvirkimo laipsnio. 
(Jai Dievui jau užteko žiūrėti 
į žmonių ištvirkimą ir ne
dorybes ir gal kaipo bausmę 
užleido ant žmonių tokia ligą. 

Tik dirstelsime į žmonių iš
tvirkimą kadir mūsų mieste 
Philadelphijoj. Būdavo, ateina 
šventa diena. Žmonės, vietoj 
eiti bažnyčion pasimelsti, pa
dėkoti Dievui už suteiktas ge-
radėjystes, praleidžia laiką 
girtuokliavimui. Eini, Imdavo, 
gatve, tai kaip kur namuose, 
sakytum, lig ne žmonės gyve
na. Alkoholio smarvė nuo tolo 
Jaučiama: viduje rėksmai, 
klyksmai, blevyzgos, begėdiš
kiausi šukavimai, issireiški-
mai,taip, kad žmogų net šiur
pas krato. Mūsų žmonės neat
sižvelgia į tai, kad ten už jū
rių, tėvynėje broliai badu mir
šta ir šaukiasi prie mūsų, kad 
pagelbėtume. Gi čia žmonės 
paskendę girtybėje. 

Teisingai pildosi žodžiai 
gerb. mūsų kun.Svągždžio,ku-
rįs sakė, kad užeis Dievo baus
mė; žmonės darykit atgailą. 
Bet žmonės to Dievo tarno 
balso neklausė*. Gi štai ir už
ėjo liga, kuri tūkstančius žmo
nių, varo į kapus. Kaip pir
miau beveik koznuose namuose 
buvo nepadorios linksmybės, 
taip dabar koznuose namuo
se vra nuliūdimai ir ašaros. 
Kurie keikė kunigus, burnojo 
prieš Diev^, dabar tie patys 
šaukiasi kunigo, bet ne kožuas 
gali kunigą prisišaukti ir ne 
kožnas būna aprūpintais šven
tais Sakramentais, nes bažny
čios uždarytos. Kunigai dieną 
ir naktį eina pas ligonius, bet 
negi visu* gali atlankyti, ka
da tūkstančiai žmonių krinta. 
Baisu. 

Keisti mūsų taip vadinami 
!>edieviai. Kuomet sveiki, tai 
bjauroja, dergia kunigus, gi 
kuomet tapserga ir pamato 
prieš ąave mirtį, *tada šaukia
si prie kunįgo, daro agtaiia. 
Tai . jau nereikia didesnio ap-
sileicUmo. 

Tai tokia yra Dievo baus
mė. Dabar matote visi .kaip 
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Valandos: nuo * ryto Iki 9 vak. 
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4112 SO. ASHLAND AVENl 
arti 4 7-tos Gatvės. * 

CHICAGO, ILL. 

S. D. S. iškalbos lavinimosi 
ratelis. 

, 

Žmoguje slepiasi neapri-
buota galybė. Ji neapsireiks 
be dėjimo pastangų, be pa
šventimo energijos ir laiko. 
Tam reikalingas lavinimasis. 
Šiuose laikuose daugeliui lai
mikis pasitaikė, nes iš pat 
jaunystes gavo progos išsila
vinti mokyklose taip, kad už-
angr ta atrasta galybe gali 
naudoties ir žmonėms atnešti 
nauda. Ne visiems buvo lem
ta toji laimė, ypač Lietuvoje 
augusiems. Suaugę turi ieš
koti budo, kaip ta. atsiekti, 
ka maži negalėjo įgyti. 

Štai Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Gliicagos Apskritys 
jau į tuos rnukumus neatsi
žvelgia, bet žengia augščiaus. 
Mato, kad mes turime dar 
kuomi nors augštesniu rupin-
ties, aukštyn kilti, siekti prie 
to, kas pakeltu ir palaiky
tu musy tautą, kelti ją kul
tūroje — lavinties iškalboje, 
politiniam ir ekonominiam 
srityj. Dabar Apskričio na
rių būrys susirenka kožnos 
subatos vakare į Šv. Jurgio 
parap. svetaine Bridgeporte. 

Teko ir man tame iškalbos 
lavinimosi ratelyj dalyvauti 
subatos vakare, spalio 12 d. 
Radau diskusuojant apie do
rą, katalikiška, spaudą ir 
šlamštus. Tą temą užbaigę, 
paėmė kitą: kuri partija turčs 
didesnę įtekmę p 0 karės Lie
tuvoje. Išreikšta visokių min
čių, nuomonių. x Bet aš ne
galiu praleisti nepatėmijęs 
veikimo to ratelio ir neišreiš
kęs savo nuomonės. Tikslas 
to ratelio gana prakilnus ir 
lankančiosios ypatos turi pil
ną troškime, gražias mintis. 
Bvt to neužtenka. 

Kutelis nori gvildenti pai
nius klausimus*. Tas, be abe
jonės, labai gerai. Bet, klau
simas, ar mes iškarto tai pa
jėgsime pilnai, nuodugniai ir 
tinkamai tuos klausimus iš
gvildenti? Prie to darbinin
kui reikia ilgo prisirengimo. 
Pirmiau į lengvesnius, prieL 
nainesnius klausimus kibki-
me. 

Dar kitas prastas apsireiš
kimas. Nekurie taip yra įsi
tikinę į save, kad jaučįa ne
malonumą, kuomet kritikas 
nepriima. Iškarto .mes.turi
me lavinties taip, kad paskui 
nere ikėtų/ p a š v ę s t i b e r e i k a l i n 
g a i l a i k o s a v o n e t i n k a m u s p a 
p r o č i u s n a i k i n t i . K i t o s y d o s 
gal ihenkesnės, užtai į tai ne
atkreipsiu domos. Mažai 
dar narių tesupranta svarbą 
sio iškalbos lavinimosi rate
lio, nes nedaug dar telankosi. 
Ateityje turėtumėm tą savo 
nerangumą mesti į šalį, kibti 
į tą, kas mums, mūsų organi
zacijai, ir visai tautai gali at
nešti neapsakomą naudą. 

Br. 

(Tąsa). ; 
Ir taip 1*taį .aš .dar ' beveik paikas palikau 
turtingo dvarelio šeimininku. Aš buvau gan 
rūpestingas šeimininkas, ir mano turtas augo-
kasdieną didyn. Pats aš buvau nebjauraus 
veido, sveikas vyrukas, ir nieks negalėjo nieko 
blogo apie mano elgimąsi pasakyti. Tas vis
kas iškišo mane priešakyn visų mano vienme
čių draugų, ir mano vardas buvo toli žinomas 
už parapijos ribų. Visuose jaunimo žaisluose 
aš buvau pirmutinis vedėjas,—«nieks neišdrįs
davo ką-nors pradėti man nedalyvaujant, ką-
norg* daryti mano patarimo nepasiklausęs. 
Aš buvai* visų visos parapijos jaunikaičių va
dovu. Ir kaip baisiai tas viskas tvirkino ma
no širdį!.. Mano savymeilė augo ne dieno
mis, bet valandomis!.. Visi žiurėjo į mane; 
o aš galėjau nei ant vien© neatkreipti savo 
domos. Mano sieloje atsirado .biaurus jaus-, 
mas—paniekinimas visų savo draugų—juk jie 
ne-gi galėjo susilyginti su manim! A& dėmiau 
ant pikto vartoti savo įtekmę,.. Aš supra
tau, koks didelis yna skirtumas tarp manęs— 
turtingo ir jų—bėdinųjų. Aš .pradėjau iš jau
nų savo dienų pasMkėti vien \ i k savo tur
tingumu. Mano širdyje jau nebebuvo vietos 
du resniems, augštesniems siekiams. Nors, tie
są .pasakius, dar nieko ypatingo blogo su ma
nim neišeidavo. Blogosios pasės .pasilikdavo 
manyje, jos nedurė į akis kitoms žnfonėms; 
net aš pats nebranginau savęs,'kaip reikiant; 
o nebranginau štai iki pastarųjų nelaimingų 
dienų, kada man0 akįs, galop, atsivėrė!.. 

Nepertoli nuo mūsų dvarelio gyveno mer
gaitė, beveik vienmetė su manim, jos vardas 
buvo Kerta; -drauge su ja a š ir apaugau. 
Mudu susieidavova beveik kasdieną ir visas 
savo kūdikystės dienas perieidova bežaisdami 
kūdikių žaislus. 

K ertos tėvelio namas buvo įbėdinas; mano 
tėvui dažnai prisieidavo sušelpti Kėntos tėvą 
reikalui atsitikus; kūdikiu būvant man nie
kados neateidavo galvon mintis, kad aš tur
tingas, o Kerta4 bėdina. O, kaip norėtumei 
žmogus, kad pagrįžtu anie geri laikai, kūdi
kystės dienos, kada nebudav0 vietos nei rū
pesniams^ nei nuliūdimui, kada širdis būdavo 
pilna džiaugsmo, ramumo, kada žmogus dar' 
nemato tos bedugnės tarp turtingo ir bėdino 
varguolio!.. 

Tai pasakęs šeimininkas ėmė raudoti. Kū
dikystės dienų atsiminimai aiškiai sukilo jo 
sieloje. Aš nenorėjau jam kliudyti: aš žino
jau, kaip labai palengvina tokios ašaros siel
vartingą širdį L Antgalo jis nusiramino; aš 
meldžiau jo toliau tęsti pradėtą pasakojimą. 

— Ir taip mudu augova drauge — Kerta 
ir aš. Įgimtas sarmatingumas greitu laiku 
jprivertė mudu sflsi laikyti nuo bendrų žaislų. 
Mudu dabar pradėjova lavinties kiekvienas 
sau, paskyrimu. Aš turtingas, pilnas puiky
bės, visi mane gerbįa, .kaipo vienatinį Wr-
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tingų tėvų sūnų; ICėrta — dora, skaistveidė 
mergaitė, tiktai J ^ bsdįną; tyki — jinai gyve
no sau nuošaliai, kaip ir daug kitų mergai
čių, kurių (tėvai ne po 4ąug žemės teturėjo, t 
Mudviejų gyvenimo keliai vis labiau ir la
biau skyrėsi ir tolinosi viena nuo kito. Ma
no širdyje .buvo dėl jos užsilikusi vieta tiktai 
kaip dėl sesers, aiedaugiau, nors ir malonus^* 
man būdavo kiekvienas ^u ja susitikimas. Aš 
buvau perdaug turtingas jinai-gi -buvo perdaug S f t f a č b j l g #ftVO A k l f r 
bėdina! Metams bėgant, Kerta išaugo į dailią 
|uerginą, pasidarė gražiausia ir padoriausia 
jaunuole vijoje mūsų parapijoje. Bet as nu
tariau nebeduoti savo širdžiai valios, suma
niau vesti žnicmą man lygią, tokią pat tur
tingą, kaip ir aš; merginų netruko, bet ma
no širdis vis buvo kaž-kokia šalta. Kas bu
vo Kėrtos širdyje, aš nežinojau; matomai, 
jinai karštai mylėjo mane, kaipo savo kūdi
kystės draugą. Mane ir tas pykino; aš sten- g m e t a n o a fferai pritaikinti akiniai 
g i a U S V e n g t i j o s i o s p i l l U ] n i e į l ė s a k i ų . A Š j a u bus palengvinimu <iel Juaų akių. 

buvau bevaik sutaręs su vi«ja mergina, * , - Ž S S u ^ S S " I S S 
n e u ž i l g o t u r ė j o b ū t i a p g a r s i n t a m ū s ų V e s t u - va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra-

vės. Tokia partija, kaip Ą buvau įsitikinės, ^ k u ^ p r S S n i T i ^ ^ J S S ' 
l a b a i p r o t i n g a i bUVO . p a r i n k t a ; t e e i ą U S i r . ta* patyrimas priduos Jums geriausią 
manęs nedžiugino, atpenč, foaisiai erzino ir -patarnavimą UŽ prieinamą kawą. 

, . j t . . v v • net taip žemai net iki $3.00. 
pykino, padukiman stume, nors as .žmogau: , gaminas nuteikiamas /dykai.. 
imdamas tą merginą aš gausiu nemažą pase
gą — didelę pinigų 'krūvą. Aš užmiršau pa
sakyti, kad ir pas Kertą apsilankydavo daugj 
jaunikaičių, kurie norėjo gaoti ją sau už pa
čią; kai-kurie jš jų buvo gan turtingi; bet 
jinai visiems atsakydavo nenorinti parduoti 
savo liuosybės. Užtatai ąš lpaoutau prie jos 
tiesiog didžiauąią neapykantą; m«rn matės i , 
kad ištekėjus -jai už vyro, man pasidarytu 
daug lengviau. Ką tiktai buvau besirengiąs 
važiuoti pas savo merginą, 'kad padavus už
sakus, kaip štai dasižinojau, kad prie Kėrtos 
peršasi turtįrigas jaunikis iš svetimos parapi
jos. Jis buvo taippat iš turtingų* namų, kaip 
ir aš, dailus vyrukas, geras darbininkas, do
ras vaikinas... Nieks negalėjo manyti, kad 
Kerta ir jam atsakytu,—«tai buv0 toksai jau
nikis, kokių maža tėra. Čionai aš pirmą 
kartą per savo gyvenimą pajutau savyje ne
žinomą man ligšiolei jausmą... Man staiga 
pasirodė, kas aš negaliu gyventi be Kėrtos. 
Aš stengiaus save įtikinti, kalbėjau pats-
sau: "O penki tūkstančiai rublių, ar nema
lonu butu jie gavus?" Bet jau sykį atsira
dęs toksai jausmas mano širdyje nesidavė ap
gauti jokiais pinigais. Jau nebegrįžo mano 
v:rdin senobinis ramumas. Aš nuėjau į sve
čiu.. norėjau užsimiršti apie viską. Tai bu
vo kaip tik pavasario šventė. Visas mūsų 
jaunimas buvo tenai susirinkęs. Kerta retai 
belankydavo tokias pramogėles; šiuokart ir 
jinai buvo tenai, nors visiškai netikėtai buvo 
pakliuvusi. Man įą išvydus, šiurpulys perėmė 
mane visą; kraujas metėsi veidan; aš maniau, 
kad ištykš į visas puses. šKažin-kas, užtėmi-
jęs mano nusiminimą, sušuko: "pažvelgkite į 
Matą Pontelį, kas jam y m ? ! ' \ . Žio, kaip 
jis paraudo!" Ir aš tuojaus pasistengiau nu
siraminti... Aš prįmanįau sau penkis tūks
tančius rublių, kuriuos .man pažadėta duoti 
draug au mergina, bet šar»dies balsas kaž-kas 
vis savo senąją giesmelę giedojo: "Penki tūks
tančiai rublių, taip, butu gerai, bet ant 
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mas yra lengtal ) 
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mu«ų Master Sys-
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laike dienomis ar 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
į tampas 18-tos gatves. 

3 čios fubos virš PJatt'o aptiekos. 
Kamharis 14, 45, lp , 17 ir 18 . 

Tėmykite | mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vąl. vakare. Nedėlįoj nuo 8 vai-
ryto iki 12 valandai dieną. 

Mokiname t^ov^er Machine siuvi
mo. Mokestis -raunama nuo $11 
Iki $30 į savaitę, o galima išmok-
,ti trumpam laike už maža kaina. 

MASTER SEWIMG SCHOOL 
f. F . KASMCRA, P E H D t T O P ^ 

**m H. La 6aUe gtr., 4th Floor, 
Skersai nuo City Hali. 

M Į Į t r T r - i — ~ — —— — - | g 
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Paskolas! 
nuo $30.00'iki $300.00. Legališka kai
na- 3 ^ % j mėnesj. Vyrui ar moterei 
dirbant ar šeimininkaujant. Ant ra
kandų, Pianų, Victrolas, Krautuvės 
Rakandų, Ve?.imų, Automobilių, Lais
vės Paskolų ir Insurance Poliices. 

Mes darpme Paskolas Stookjardų, 
aapos ir Fabriko darbininkams, gele
žinkelio ,ir ,biznio žijionėmt?, klerkams 
ir tt. Atsišaukite \ mūsų ofisą, o mes 
jums išaiškinsime viską detališkai. 
Atdara Utarninka^s, Kotvergrais ir Su-

batomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčįomis 

iki 6 vai. vakare. 

LOCAL LOAN CO.. 
TUOS. F. KHKM'IN. M^r., 

4647 South flalsted Stuąet, 
I N D E I ! STATE STPERVISIOV 

SKCOKD FLOCm. 
Telefonas: DKOVKR 2116. 

Lietuvis grabo-
rius. Atlieku 
visokias laido
tuves kopigiau-

iai. Turiu sa-
Svo karabonus ir 

utomobilius. 
Taipgi dides

nę da4 grabų 
j-patįa dirbame. 

3307 Auburn Ave. 
41S5 J 
umiuiiM 

^elephonUs Drover 
lUIlIlIflIlIUHIlHHMili 

• • I M ' H ' I • ' >•!!• M I l 'U l J!IWWWP 

M ii iu m&mmr^r 

ŲŽ MAISTO KSLAJSTUrDį 
U f f i A i l Y ^ . 

IIT POIATOĮS 
Tkac>r Save 
Whęrv y o u d t Vot* 

d o n t 

Stftte Council of Defense ko-
mercijalės ekonomijos admi
nistracija tariasi, kad Chica-
įoje ir visoj valstijoj visos 
maisto krautuvės sekmadie-
hiais butų uždarytos. 

Tas klausimas galutinai bu-
ąįys nuspręstas spal. 24 d. 

—4 , . ,— 

«ET. mm pispjapim-
©HO, APSKRIČIO MARŠ 
WJTAS W ,Pj|tĄKAUW)MIS 

I N (KONCERTU. 

REIKALINGI vyrai dirbti 1 'taure 
hou>e", (|aslws .pastcivus. Atsišauk it «\ 

\VESTEJWf PAPjEK STOCH CQ., 
145* Indiana Avcnue 

H I H ą H I L I f t I W I » H . i > M I I 11 I • • 

(J)augiau bus). 

%>aHo 20 d., ^v"est JSnd JHtte-
b n r g h , Pj^. 

%>ąUo & <4ies„ ^ . « - » » P -

Upkri^io 8 d., JS. 18. « t t n -
,bųrgh, Pa. j 

.Maršruto Koinisįįfl: 
K. Sabonį , -

* . JLūJw4i»vl4iutėf 

J, P^traitii. 
Taigi su virš minėtomis pra

kalbomis ir koncertu kėliau 
sime po vi*as Pittsbufgbo lie
tuvių kolonijas. 
^ g g M s l M S B — — « • • • ! • I • • 

.KE1HALING08 muiiitao* ir mou-
rį«.s*iMwt3(M .si^as popiępąs, įįąna. ųž-
ospkof^is. AtĮjiši*f*kit *«kftuwjn adresu 

Wf-STERN P A P E R STOCK CO., 
,i45# Indiana ^ v s n u e 

^ ^ 

I 
ymn^PS W. 85-ios Gatvės 

I i 

Telefonat.: McKinley 514A 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

345 7 South Western Boalėvard 

llimilllllUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIISUIlIMIIIUIt 
s JOSEPH G. WOLON | 
g Lietuvis Advokatas | 

29 SO. LA SALLE STREET = 
Gyvenimo teief. Humboldt »7 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 5 
Tel. Rockwell 6999. 

CHICAGO, JLLINOI8. 
iliiiiliiiiiiiiiliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiifii 

Dr. i. R. Blumanthal D. 0. 
AKIŲ SPECIJAU8TAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vąl. vakare. Nedėliomjs 9 iki 1Ą 
4640 S. Ashland A ve. kamp. 47 S t 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas BonleTard JLAA1 

7SW • s i .muim ąj i 
Į f » « . » i w > « i n w w w f f w ' g,^wsis "M 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
1148 S. Morgan St. Kertė 13 s t 

OHICAGO, DLiL. 
Specijalįstas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi CUrouitfkų Lfeų. 

OFiąO VA1^ANDQS: 
mi 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 3 iki S:30 v&k- Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards #87. 

f»^f < » y 

' l1." ' •'. 
g*S»^»» * ̂ • — »,wi»^».-» m m r» •ytf)»į [ 

jPaieškau savo vyro Stanislovo Sįp-
kąviCiaus, kuris mane apleido 16 d. 
ilapkrišio l&lf. Mergaitė Stanislo
va yra trijų ir pusės mėnesių senu
mo. Jis paeina iš >Vįiaįaus gub., 
iKietaviSfkiiį parap. 23 metų amžiaus, 
vidutinio ūgio, turi gelsvus plau
kus. 

Kas apie jį praneš gaus dovanos 
$20.00. Meldžiu man praneškite se
kančiu adresu: 

Ju?efa Sinkevičienė, 
1403 W. 47tb S t , Chicago, 111. 

r j - r . - " •-•• - •' • rį?T T; 

BRIGHTON P A R K E I . 
parsiduoda grocernė į trumpa laUią. 
e^nis .labai serpj, . i š d i l t o j lietu
vių kolionijoj, arti lietuviškos baž-
nydįos. Pardavimo priežastis savi
ninkas apleidžia Chicagą,. Atsišau
kite po ,pum«rip:. 

P. M. J. M. 
4409 So. Fairfield A v a 

Kur Laikote Savo Pinigus? 
• Saugiausia padarysite, jeigu padėsite į visiems žinomą 

DIDŽIAUSIA visame Bridgeporte Valstijinę 

CENTRAL MANUFAGTURIN6 DISTRIGT BANK ateito oankaj 
1112 W. 35th Street, Chicago, Hlinois. 

Turtas $4,000,000.00 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, Pačtų bankai, Steitas 

Ilinois, Mietas Chįcago ir Didžiausios Korporacijos laiko savo pi
nigus į 0KNTRAL *IFG., DIS^RICT BANK. Ši banką YRA 
TAIP GERA, kaip didžiausia Amerikoje ir paranki žmonėms, kas 
link vietos, valandų ir Jaltos. CENTRAL MFG. DISTRICT 
BANK yra pilnai L I E T U V I Š K A VALSTIJINĘ^ BANKĄ ir lietu
viai eia gal atlikti ^ViSUS" eavo re ika lus - pr ig imto kalboje. Ne 
atidėliokite pradėjimą dėti pinigų į banką' an t toliaus, bet pradė
k i t e kaip greičiau. Ne laikykite Biuifeai uždirbtus piuigus namie, 
prie bižnieiūij an t palaikimo arba kitose nesaugose vietose, kur kas 
valandą gal jie zuti, bet atneškite juos j &IA DIDŽIAUSIA VAL-
STIJ.INį: BANKĄ, .kpr pinigai bus V I S I Š K A I SĄMOJAI, gau
site 3 procentą ir pinigus ant kožno P A R E I K A L A V I M O . 

v. w, mmuusus 
ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj: 
• 0 W. WASHDfGTON STREET ; 

Kamharis 609 
Te. Central 5 47 S 

Ofisas ant Bridgeporto: 
3205 SO. MORGAN STREET 

Tel. Yąrds 730 
Grranta^s, 812 W. 3Srd St. 

Tel. Yards 46&1 
? • * » » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 - » 

E 

Telefonas Boul^YArd 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
3315 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, ILL. 

... ' JP U I W H W 

Central Manulactyr-jng 
District Bank 

r&tate B a n k ; 
# 

1 M 2 W . 3 5 t h Streft t 
Tarpe Morgan »ir Ra c i ne gatv. 

CHICAOO. 
• I . . . . s ^ . — 

iw< MP iai"n 

> -

Atdaras: 9 iki 3 i>o pietii. Sufcat., 9 iki 1 po pietų. 
Vakarais: **H-CHU»S. ir-bubatos nuo 6 iki 8 v41. vakaro. 

S. L. FABIJONAS, Liet. fikyr. Ved. 
£. PEEJUJTJS, Real Estate ir Insuranee Vedėjas. 

Dr. M. StHpaicki 
3 1 0 9 So. Morgan Street 

CUMCAGO. ILLINOIS 
Vaiandoa:—8 ikj 12 iš ryto; 
S po platų iki S vak. Nedėllc-
mia nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

Talafocaa Yards 6 # U . 

• •• • = = 
• * » • 

ĮiiiiiiiNiiiiiiuiHmiliiiiiimiHiiuiiiiuniET 
A. A. .ŠLAEJS, I 

Lietuvis Advokatas = 
LA1VYER i 

Ofisas mieste: 
13-tų labų — Kapabaris ĮSOS 

Associatįon Bld«. 
*9 So. LaSalle St. 

Clilcągp, IU. 
Telefonas Randolph 2298 

UtanMpko ir Pėtnyčios vi 
nuo 7 iki S vai. 

S355 So. Hal«ted Sb 
Tel. YatHa «4«2 _ 

ffllIII|ll|lll|ll|llIllllt|MlliniliffUII|H9Mtl#iff 
t mu 1. 

DR.M. 
Ifi RUSIJOS 

IKf. M AfJ 

Gerai lietuviams žinomas per 2 f 
metų kaipo patyręs gydytojas, chl-
ruesas ir ABXš*tfttS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1826 W. 
18th S t . netoli Fisk S t 

VALANDOS: Kųo 10—12 platų, 
ir 8—8 vakarais. Telepnona 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halstad 
Street. 

VAt#ANDOS: 8—9 ryto UkJai. 

• 
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CHICAGOJE. 
VIS DAUGIAU ŽMONIŲ 

MIRŠTA. 

Viešosios mokyklos atvi
ram ore. 

Chicngon partraukta ir dar 
daugiau partraukiama iš Ro-
chester, Minu., Dr. Rosenowo 
išrasto serumo prioš ispaniška 

'jnflucnzą. Yra partraukta jau 
100,000 dožu. Tiek pat do7.u 
dar pareikalauta. Tasai seru
mas sveikiems arba susirgu
sioms įčirškiamas po oda. 

Bet tomis dienomis sužino
ta, kad pasekmingai veikias ir 
šiandie Bostone vartojamas 
serum. Bus partraukta ir iš 
ten. 

Visokiomis priemonėmis ma
ginama, kad kaip nors pada
ryti galą epidemijai, kad iš
gelbėti daugiau žmonių gyvas
čių. Nes dabar mieste epidemi
ja plečiasi ir nėra priemonių 
ją sulaikyti. Kas aršiausia, 
stokuoja gydytoju, ir slaugoto-
jų. Prie to dar prisideda apsi
leidimas, dar kiek betvarkės 
įr taip viskas eina savais ke
liais. 

Miesto gatvėse nešvannm? 
yra tiek ir tiek. Ypač darbi
ninku apgyventuose kvarta
luose. 

Gi susirgimu ir mirėhj skai
tlius kasdien didėja. 

Mieste uždrausta turėti vi
sokie susirinkimai ir pasilink
sminimo vakarai. Buvo kalba
ma ir apie bažnyčių uždarv-
raa. Bet tas pasirodė neprak
tiška, nes sekmadieniais žmo
nėms reikia pasimelsti, reikia 
atiduoti garbe dangaus ir že
mės Sutvėrėjui ir melsti Jo< 
kad Jis savo galvbe atimtu 
nuo žmonių tą epidemijos 
rykšte. 

Nors bažnyčios pasilieka at
viros, bet žmonių sveikatin
gumo departamento Įsakymu 
liepta bažnyčias kuogeriausia 
pravėdinti, žiūrėti,kad nebūtu 
perdidelio žmonių susikimši
mo, kad kosantieji ir eiaudan-
tieji žmonės butii perspėjami, 
idant jie tuojaus eitų namo. 

Bažnyčių neuždarymas veda 
tikran padukiman soči jai istus 
ir laisvamanius. Jie nori, kad 
bažnyčios butų uždarytos. Jie 
nori, kad visi žmonės putų do
roje taip, kaip kad su jais 
vra. 

Jsitikinta, kad šviežias ir 
tyras oras palengvina sergan
tiems, duoda progos pasveikti 
ir sveikiems žmonėms leidžia 
pergalėti influenzos bakteri
jas. 

Todėl kaip šiandie visos 
Chicagos viešosios mokyklos 
veiks tyram ore sveikatingu
mo departamento priežiūroje. 

Tnfluenza, nei plaučių užde
gimas nepaliečia stipraus or
ganizmo žmonių. Kankina ir 
žudo tik silpnuosius, suvargu
sius ir susirūpinusius. 

Taigi geras daiktas mūsų 
žmonėms visuomet but drą
siems, pasitikintiems savimi ir 
linksmiems. Nors kasžin kokie 
vargai žmogų slėgtų, jis turi 

t| turėti vilti ir pasitikėjimą at-
jtj eitinii ir drąsiai, be rūpesčių 

keliauti šito laikino vargų gy
venimo keliu. 

Be kitko žmonėms reikia vi
suomet naudoties šviežiu oru 
ir but švariems. 

NAUJAS GATVEKARIĮI 
SUJUNGIMO ĮSTATYMAS 

* i . i i . 

BUS BALSUOJAMA LAP
KRIČIO 5, 1918. 

Nauji greito važinėjimo pa
lengvinimai. 

I I 

(Tąsa). 

Tas reiškia, kad mūsų grei
to važinėjimo palengvinimai 
smarkiausiojo judėjimo valan
domis padidės daugiau 150 
nuoš. Tas reiškia, kad kuo
met dabar ant viršutinių ge
ležinkelių valandoje panaudo
jama 1,238 vagonai, tai paskui 
vagonų skaitlius padidės ligi 
3,075 valandoje. Tas reiškia, 
kad vietoje vieno vagono, kaip 
kad dabar yra, bus pastatyta 
pustrečio vagono. 

sita programa reiškia, kad 
į sekančius seseris metus dvi 
treedalys miesto gyventoju ar
ba 6.1 nuoš. galės naudoties 
greitu važinėjimu. Gi šiandie 
naudojasi vos tik 20 nuoš. 

i 
Tokia suvienvta komunika-

cijos sistema bus žmonėms di
dis palengvinimas, ypač toli
mus plotus važiuoti. Oatveka-
riai viršutiniams geležinke
liams tarnaus tik kaipo žmo
nių pristatinėtojai ir atimdi-
nėtojai. 

Visuotini transferai. 

Naujas įstatymas pramato 
suvisuotininti transferių sis
temą. Daugiau kaip 120 trans-
feriams vietų tarpe gatveka-
rių ir viršutinių geležinkelių, 
bus pravesta, ir dabartinė 
transferių sistema ant gatve-
kariu ir viršutiniu geležinke-
lių nebus atmainyta. 

Miestinis to patarnavimo 
tvarkymas ir kontrolė. 

Miestui bus pilnai pavesta 
to patarnavimo tvarkymas ir 
kontrolė. Miestas turės teisių 
pravesti nuosavą patvarkyme. 
Šiandie to patarnavimo tvar
kymas vra rankose Public 
Utilities Commission of Illi
nois. Naujas gi įstatymas, kuo
met jis pradės veikti, tą teisę 
atims nuo Utilities Commis-
sion ir paves miestui, kam tas 
pridera. 

Tas reiškia, kad žmonės per 
savo atstovus miesto tarybo
je duos direktyvas ir abso
liute kontrolę patarnavimo 
reikaluose. Žmonės patys nus
pręs, kokio patarnavimo jie 
nori ir žinos, kad jie patarna
vimą gaus už tiek, kiek tas 
lėšuoja. 

Nebus pelną lėlininkams. 
Nauja kompanija, kuri pa

ims dabartinius gatvekarius 
ir viršutinius geležinkelius, ne
turės šėrininkų. Suprantama, 
kad ir nebus galima padaryti 
pelno važinėjančių žmonių lė
šomis. Kuomet kompanija ap
mokės išlaidas už operavimą 
ir išmokės ratines sumas už 
fnvestinimus, likusieji visi pi
nigai bus panaudoti patarna
vimui arba atmokėti investi-
ninkams. 

Nauja kompanija bus valdo
ma devynių Trustisų, kurie 
faktiškai bus ne kitkas, kaip 
tik miesto agentai. 

Trustisai bus miesto 
kontrolėje. 

Nei vienam Trustisui nebus 
leidžiama turėti finansinius in
dėlius kompanijos nuosavybė
je. Jie bus nuskirti kaipo vie
šojo labo vyrai ir žinantieji 
bizni. Penki Trustisai, kaipo 
Tarybos didžiuma, bus nuskir
ti po r miesto atstovus. Pirmu
tinė Trustisų taryba pildys 
savo pareigas lig 1928 m. Pas
kui, jų sukcesorius skirs mies
tas — tris kas lfiekvieni me
tai — taip kad 1929 metais 
jau kontroliuos Tarybos di
džiumos nuskyrimą. i 

Tie Trustisai rūpinsis vi
sokiais patarnavimo reikalais, 
kaip pagerinimais, taip pra
plėtimais. Bet jie bus absoliu-
tėj miesto kontrolėj. 

!' ' * I' i 
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UŽ POLICIJOS VIRŠININ 
KO ĮŽEIDIMĄ NU

BAUSTAS. 

Munieipalis teisėjas Malio 
ney nubaudė 25 dol. pabaudos' žiuvj. 

I I 

I 

ONA MIKALAUSKIENE 
(po tėvais Eirikaitė) 

mirė 1:30 P. M., 28 m. 
amžiaus, subatoj. Paėjo 
iš Vainuto para p., Rasei
nių pav.. Kauno gub. Pa
liko didžiausiame nuliū
dime'vyra Juozą ir 14 
mėnesių sūnelį, Praniu
ką. Laidotuvės atsibus 
rytoj (utarninke). 8 vai. 
ryta iš namų 4346 So. 
Wood St. į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią, iš ten į Šv. Ka
zimiero kapines. Visi 
giminės, prieteliai ir pa
žystami kuoširdingiausia 
kviečiami dalyvauti šer
menyse. 

THERE, 
WeVe got a big job before us—-making the world 

a decent place to Ii ve in. You're too young to go 
into the army line, but I'm mighty proud to see you 
go into the hoeing line. You're a "soldier of the 
soil,'' and by working on the farm you can produce 
every day food sufhcient to feed four soldiers. It i9 
not an easy job to tackle—no easier than mine. It 
tests your mettle the šame as ours will be tested in 
the trenches. But the work you do on the farm as 
a member of the United States Boys' Workjng Re-
serve is just as importam as ours, and I'm glad to 
go to the front because I know you will fight just 
as hard at home to give vts food as we will in the 
trenches. Solong! Good luck—and STICK! 

•» 

Y 

The U. S. Boy9' VVorking Reserve was organized 
by the Government as a part of the U. S. Empioy-
ment Service, Department of Labor, to mobilize the 
boy power of the nation. Because the farms needed 
help, the Boys* VVorking Reserve has confined its 
efforts chiefly to sending young men workers to the 
farms. At least a ąuarter million Reserve boys will 
take part in farming operations this summer. Many 
of these young men have been trained in the rudi-
ments of farming in high school course9 and in train-
ing camps established under the auspices of 
the Reserve in many statės. The Boys' 
VVorking Reserve is dedicated to thė task 
of making a producer out of every physi-
cally fit boy who is not employed or is 
in a non-useful oceupation* 
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P a r e n t f t I n vi»ftf l era t f* l{ y o a h a v * a s o n b e t w e e n t h e *fes o f 1G a n d 21« invesrigate the U. 8. Boys' VVorking Reserve. Your boy wili 
* < > r ^** 1 -* 811VCTl. lgaXC b e p r o u j t o w o r j j įD «*The army behind the Army" in helping to win the war. When he enrolls, he is given 
• badge beaiing the Uniuni States seal; after sis weeks on. the farm, he gains a bronze badge. At the end of his vacation period, if he has been 
conscientious and stuck to the job assigr.ed to him, he \vill win from the Government an honorable service badge. In addition, the employers pay 
fair wages to the young man. If you are not already acąuainted with the Reserve, write to the State Director, U. S. Boys' VVorking Reserve, carą 
of your State Council of Defense. 

' 
U. S. BOYS' VVORKING RESERVE 
U. S. Dept of Labor VVashington, D. C 

<A*\ THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED TO THE VVINNING OF THE WAR BY 

"Draugas" Pubiishing Co., 1800 West 46th Street, Chicago III., 
1 
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dėti du kiaušinius, 
apie 8 piragaičius. 

— 
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advokatę Ambrose \Vorsley. 
Advokatas mėgino pasirodyti 
perdaug didelis patrijotas. 

Vieną beautomobilinį sek-
madienį jis sulaikė automobi-1 
liii gatvėjer Važiuojantį išva
dino šlakeriu, pilkuoju šunim 
ir kitokiais vardais. 

Tuo tarpu važiavęs automo
biliu buvo ne paprastas pilie
tis, bet pats policijos virši
ninkais. Jis važinėjo policijos 
reikalais. 

Suprantama, advokatas ne
žinojo, kad tai yra policijos 
viršininkas ir todėl paleido 
savo " burnelę w. 

Už tai advokatas buvo su
imtas ir teismo nubaustas. Nu
baustas jis ne už tiesioginį 
policijos viršininko šmeižimą, 
bet už savo nesulaikomą lie-

KEPIAMASIS POWDERIS 
PAKANKI U SI AS BAUGINIMO 

AGENTAS. « 
Rėpiamasis Powderis be abejoms 

yra parankiausias rauginimo agen
tas. Toliaus gi yra geriausias ir 
lengviausias vartojimui. Jis sutau
po šeimininkei daug darbo ir rū
pesčio. 

Vartojant ji turėsite geriausia ir 
lenkviausia duona ir greičiau pasi
kels. Jis reprezentuoja Moderniška 
Buda-

Nuo supažindinimo Calumet Bak-
ing Povvderio — vieno iš geriausių 
rųšių — tokis, kuris nekuomet jus 
neužvils — tūkstančiai šeimininkių 
ji vartoja irlieka pasekmingos ke
pime. 

Rėpiamasis Pawderis gali būti 
vartotas padirbimui daugybės gar
džių piragų ir geros duonos, biscuits, 
muffins ir tt. 

Tiktai reikia vartoti viena šaukš
telį Calumet i viena puoduką mil
tų arba dideli šaukštą j kvortą mil
tų arba dideli šaukštą į kvortą mil
tais gerai. 

čionais yra tris receptai, kuriuos 
kiekviena šeimininkė galės pamė
ginti. 

Calumet Ekonomiškas Piragas. 
1 puodukas cukraus. 
H puoduko sbortening. 
2 kiaušinius. 
% šaukštuko druskos. 
2 puodukus miltų. 
H puoduko kornų miltų. 
3 % šauktuko Calumet Baking 

Powderio. 
Lemon Plavor. 
1 puodukas ryžių. 

Grietinės ir cukraus jdėti. Kiau
šinius reikia gerai sumušti. Dadėtl 
pieno ir miltų, paskui dadėti Calu
met Baking Powder ir viską sumai
šyti gerai. Jdėti J pečių ant vidu
tinės ugnies ir kepti. Iš šito tu
rėsite du šmotus plrago. 

Ligus Grkldle Piragai. 
4 puodukai miltų. 
4 šaukštukai Columet Baking 

Powderio. 
1 šaukštukas cukraus Ir 
2 šaukštukai corn syrupo. 
2 šaukštukai sbortening. 
1 šaukštukas Calumet Baking 

Powderio. 
3 H puoduko plano. 

Sumaišyti miltus, kepiamąjj pow-
derį ir druską dadėU pieno. Paskui 
jeigu truktų dadėti saldumo. No
rint kad piragas butų gardesnis da-

Iš šito turėsite 
- i • 

• Oatmeal Biscuits. 
1 puoduoką oatmeal. 
2 šaukštukus sbortening. 
%. šaukštuko druskos. 
2-3 puoduką pieno ar vandens. 
1 puoduką miltų. 
3 šaukštukus Calumet Baking 

Powderio. 
P Sumaišyti, dadėti druskos ir pie

no, kad tešla butų minkšta. Iš ši
to turėsite apie S Diragaičius. 

MAUDE MARIE COSTELLO, 
American Red Cross Dietitian. 

PASARGA: Mis Costello yra jau 
gana gerai ir plačiai žinoma mote
ris šioj šalyj. Ji yra buvus Domestie 
Sciense Skyriuj Chicago Universitete, 
Simmon Collegijoj, Boston Cooking 
School ir pabaigė Lewis Institutą. 
Yra perdėtinė Domestie Sciense vie
šose mokyklose. 

Apg. 

A. . 

MARU. MARGINKIEVICZ 
mirė 18 d. spaMo, 11:25 
išryto, 38 metų amžiaus. 

Velionė prigulėjo prie 
draugijos Gwiazdy Zoj-
cziestwa Grupa 46. 

Paliko vyra Jurgį, vai
kučius: Stanislovą, Tade
ušą, Albina, Loretta, se
nus tėvus Manišewskius. 

Laidotuvės atsibus u-
tarninke, 22 d. spalio 
9:30 į šv. Kryžiaus į Sv. 
Kazimiero kapines. 

Velionės kūnas randa
si 4516 S. Honore gatvės. 

Giminės ir pažįstami 
yra kviečiami atsilankyti 
} alidotuves. 

SDIJOK^SA^ 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO-
NOTO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

t 
STANISLAVA JUR6ELIENE 
(Po tėvu Ramanauskaitė) 
Mirė vakar 10:00 ryte. 
Paliko didžiausiam nu
liūdime savo vyrą Julijo
ną ir 15 mėnesių kūdikį 
Adolfą. 

Apie laidotuves bus 
pranešta rytojaus "Drau
ge". 

I DOOTOR REICHARDT 
( lydyme visokių vi
durinių lira, Moterų 
Vyrų ir Vaikų. 

Ta'pgi gydau visokias 

DOCTOR REICHARDT N 

Chicago, 111. 3548 South HaUted Street 

A- f A. 
Juozas Juzaitis 

mirė 19 d. spalio, 2 vai. 
išryto, 27 metų amžiaus. 
Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., La
pučių parap. Amerike 
išgyveno 7 metus, prigu
lėjo prie draugysčių: Šv. 
Stanislovo ir Kunigaikš
čio Vytauto. 

Laidotuves atsibus 9 
vai. utarninke, spalio 22 
išryto, šv. Kryžiaus baž
nyčios. 

Paliko žmona ir dukte
rį Valerija 2 metų. 

; Visi giminės ir pažys
tami yra kviečiami dali-
vauti laidotuvėse po nu-

1 meriu 4306 So. Wood St. 
Rozalija Juzaitienė. 

L Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare. 
TELEFONAS YARDS 2100 

Puspadžiams Skūra. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c. už porą, geriausio aržuolo sku
rdės nuo 70c iki $1.00 už svarą. 
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulšis už labai 
žemas kainas, ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ąve. 
Telefonas Yards S404. 

BONDSAI 
i Perku valdiškus Laisvės 
bondsug 6 * moku cash pini
gais. 

• 

BOHUMIL J. WACH, 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 

United States Food Administration License No. 9A901 

pardavėjai ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
krautuvių parduoda tą 

Ir daog 
^ ^ ^ da pačią kavą po 80c 

C0FFEE 
19c 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
WE8T 8LDE 

1*44 W.Ohieaco av. 
137S Milwaukee av 
3054 HUwaukee av. 
1046 Mllvraukee av 
8412 WJfortJt» av. 

1886 Blue Island ae 
1217 8. Halstedst.^ 
1889 & Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
8102 W. 22nd St. 
2880 W Jffadlaon st. 

m » W Jiad Woa s c 

SOUTH SEDE 
8082 Weatliworth a 
8427 & Halted st. 
4722 S. Aabland av. 

HORTH STDE 

720 WJrorth a v. 
2840 Idnooto av. 

\ 8418H. 
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