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ANTROJI LAIDA

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS.
SVARBŪS PRANEŠIMAS.

Kruvinos riaušes Vo 
kietijoje

I

SENATAS PRAVEDA MO
KESČIŲ BILIŲ.

PASIDARĖ GALĄ KA
LEJIME.

Wilsonas priešinasi laivų 
naikinimui

Neprisipažino.
Atliktu tardymui ir (nuirta. 

ku<l taip y tu. Imta i- !:<• i 
Ji.* buvo 
|4trg:il*etl 
liepti-t|ci 

mer-

I’ .h ■ lUIfl imliu- Un.iigv" .Vbniiiistracij* dienini- 
• ■ aityio..-t:« lm>. at.i.-ujiiia ui dietiru*lį pnuumeratų ar- 
- ii.ui ji u. .i^.l.o iniU nauju pakvitavimui tm-ludą. apie 
. ■ ...u,, ' u.-, t,,. Ta i.uu;.i .kaily tujų jukvitaiituu meto*
\ -i.uuiįii- daug laiku ir nemažai pinigų, ku
-i.il'iti, — I, S.J.' um.i k Ženki lutu* »iUli<-:alit skaitytojui:.* 

;.tlil<« laikau bu. |>uiiBluli>ta* svarbes- 
imi t irs ilimnūėio pagerinimui.

luitu
Laikraščiams netenka skelbti H-1, 1*»j>-i ■

sensacijų suimtu* Kanadoj ii
tu-* čionai. I’iįh-i 
Žiliu, knd jis lilltų Vetlę 

U gitui IVrielilliati. Palikė-, kad. 
rasi, ku* kilu- buvo atlikę 
vardu.
]mt -lojo už vyrą, 
riu*. kur* davė- šli 
ui su IVeieliman. 
kad lai esą* 1a- p.-»i-.

Tad l‘i|**T ė ui buvo įniko- 
ntns kalė-jinie. buvo v<-.|:uui 
platų* tardymai, jri amrli-ki 
laikraščiai ka-li-ri littvo pti 
kimšti s*-n-ai-ijų.

Nebus laikraščiams darbo. 
Ihtliar Pi|M*r |Mmidnrv gal:.* 

ncprisijmžin*,-- prie kaltės. Iš 
to atsitikimo vieni m< livuoju, 
kad jis tikrai laivę-* kalta- 
\Veicbntun nužudyme. ' Gi kiti 
sako, kad jis |msidare.< gula 
iš susigraužimo. kni|io ru-ka! 
tas žmogų-.

Su tuoini |aasiluiigia laikra- 
tus

kWashington, gr. 24. — Pa- 
galinu- -<-n:it:i- :»p-i<liil*> -u 
mokesčių liiliunii M-kiinti<-m- 
iiK-tatii-, knis sieks 4 milijtir- 
dus doiierių.

Pu iiiilml-iivima M-mitns |m-i- 
triuikė- ]*>-.'*iį šventėm*, šian
die seiintorini iškelintija kn- 
satt namo.

Pinu kelių mėne4ų. kimni'-t 
kari-.- ĮKilmiuii buvo neprama
toma. buvo manoma pravesti 
karė- nioke-ėių apie ** milijar
dus. B<-t šiaii.lie toji n.ilžitiiš- 
ka |x rpu> Minmznita.

Numažintu rmik«*čini už 
įplauka- Pentai, |mv^ nuo 
vislusios į * ir<>- lievaikė** už 3 
tuksiančiu* <iul. metinių įplau
kų buvo imama fiO dol. mo
kesčių. Gi ateinančiai* me
tai* bu* imama tik 40 «l<il.

Bet virtoje to mokančio už- į 
dėta už jM-rkamu* brangesnius 
dralmžiu*. avaline* ir kitokius 
pragyvenimui n-ikalingus 
daiktu*.

Aišku, kad duluir drabužiai 
ir avalinės Ims sunku ipirkti. i 
n<** krautuvininkai plė-i tiek, j 
kirk tik jii-m* norėsi*.

* I

NAUJA* VARGAI BERLT!
NO VALDŽIAI.

Muskegon, Mich.. gr. 22. — 
Vietos kalėjime pasikorė Mi
lu H. I’iper, kurs būvu intaiiu 
ntas nužudy me moteries Klie
du IVeiclimati iš Chicagu*. 
Nor* -augiui ji.- buvo prižiū
rimu-* ktilė-jitm-. teėjau ji< |iT<- 
sirinku littu.su momentų pasi
daryti gulą mažum kalėjimo 
ktimlmryj.

Per puslarąjĮ tlvi savaiti 
tngliški laikraščiai prirašė la
bai daug visokių sensacijų ii- 
pir saužudį ir Weicbman. 
Pilni puslapini buvo ujirašy- 
mų apie Piper’o apsivi-dimą 
su IVeiclunan, apie jųdviejų 
sugyvenimą ir pagalinus nu
žudymą.

Kaip taa įvyko?

Trumpai imant tu visa isto
rija buvo tokia:

1915 metais vasarą Milo H. 
Piper, vedę* ir turįs Maskegu- 
ne aavo žmoną, Cltieagoje su- 
sipažioo su mergina Priedu 
Weicltman, kuri prigulėjo prie 
sportiško kliubo **l*nion Park 
Tennis Clttb”. Piper jai pasi 
sakė esąs firmos Jobn M. 
Smvth Company vieno depart 
tanu-nto foremana*. Po to jis 
čia su ta mergina visas laikus 

(drangavosi.

Sekančiais metais vasario 
' • 11 * *■ — —— L* •««•«* 4

Pi|<e| <■ ..’tloliu taip-
B.*i pu-tu- 

nict pii>. r.

<1b
n«

imti* \’u » lo 
«I*jHmhii«, 3»i pimsni

« i.i ajM-iGi lik iu«a vk.'itytujttft* kiitieiiR **!>in>uva«” »iun- 
rinttuiA f r

K I k M.
paė-tą \juja hk-IoIu k- kukia:
iu>* sluitj l<>j;i«. I urs raunu • |»n<usą" p#r piiė^S., < 
/u** uifuiicLi pnlipttiUi imtu* lM,|* fuuitiį,
ta >•:»•<• !«»>» puvBnk ir 4t«ln*«a*. !*c
r (ui ptrtKii > pš'linvi oiikkii. kurie luHUul buvo

I iMUui \'1iihiii*1 nifijm Tie Ėrtikiiii >rn. juiv^
x J 26 ?•. 7 l*’» 1- 22 20 ir t. I.

• i
- .s •Ikigk. ui ireri«»»i»rt metui. Ir P

* įtvi&ui: bainh<Vi<» *• dirim 191# m«*tai); I 

n inLi.i vuMariu 2<» <1. 1919 m. i; 7 — —9; (rviikii: I 
1919 m • I 22-2<» <r» iikia: Sbmmi 22 diena I

i
)* Gatvėse seka baisus mūšiai.

Ku-

Icyri* jau |250.<XMl

M

— Paryžių*. gr. 24.—C'ioiuii 
atkeliauja Nerbijo* sosto įpė
dini* Aleksandra*.

LAK8TYTUVŪ Į SIAURI- 
N J ŽEMGALI.

KAS BU8 GELEŽINKELIŲ 
DIREKTORIUS.

Leidžiama jiems gyventi, 
kur tik norima.

— lingu*. gr. 21. ’lerly 
ne streikuoja laikraščių zee,.. 
riai. Jie reikulutijn so d*>l. 
per savaitę.

ščiuins sen-acijus. Gi 
jiem* ir yru skaudžiausia.

Washington. gr. 24. — Pre
zidento (Vilsono jKirėdyinu 
nuo vinokio *uvnržvmo kare* 

įmetu |mliuo»nojauti visi Ame
rikoje gyvenantieji svetim

ai* stovi už laivų pasidalini- MU ^y,, Įtavnldiniais
mT I ir nuleidęs sali.

ŠAUDOMI RIAUŠININKAI AMERIKOS VOKIEČIAI PA 

LIUOSUOTAMI NUO 

SUVARŽYMO.

— Am*terdam, gr. 24. - -

■ Itta 
I

K.-

I
I
| Belgrado laikraščiai praneša, 
kad Cvniogorijos karalius su-
FiąaMIVN M| NIVI 

' ir ajdeidę* šalį.

ESSUOSE.

Zurich. gr. 24.—Vakar čia 
gauta žinia, knd Prūsijos mie
ste Esstiose vokiečių Itolševi- 
kai sukėlė riaušes. Prieš riau
šininku* kareivių ir durbiniu- 
kų taryba pavartojo ginklus. 
Prasidėjo gatvėse mūšiai.

Pranešama, kad Imlševikų ^koje gyvenantieji svetim- 
yra mažai ir jie įveikiami. j šaliai priešininkai, ty. voku*.

Bolševikai riaušes pakėlė Wn>* kurie savmn laike buvo 
kuomet kareivių ir darbininkų 
taryba areštavo Bottor kasyk
lų streikininkų kelis lvderiu* 
—bolševiku*.

Bolševiksi pirmiausia puo
lėm prie miesto kalėjimo, kad 
ii ten paliuosuoti tuos lydė-

suregi*tnioti ir jiem* buvo 
uždrausta kaikuriose vietose 
gyventi, ariia Im* vyr«**nyl>ė* 
žinios |M*r*ikeiti gyventi i* 
vieno* vietos kiton.

Prezidrato \Vilsono parėdy- 
_ ___ _____________ __mas. ĮMinaikinaiiti* suvnržy-

rina. Bet nuo kalėjimo jie bu- n,U* P*n-j° '■’» TM'r 'jd- 
vo atmušti.

Paskui jie nuinnršnvo j M<>- 
ller kasyklą ir nurijo *unai- 
kinti tą įstaigą. Tenai prieš 
juo* sustatytu kulkosvaidžiai. 
Kelis kartu* buvo išautu. Dau
gelis bolševikų sužeista.

Ik ten bolševikai išnaujo jrn-' apylinke*** apie tkŲMMl; Pliila- 
traukė į miestą. Bet ir ten jie <k*lpliia I2.<MMI; Boston 2JHMI; 
pasitikta su plienu ir švinu. »• I-*®** (Tiieago 27-

(KKi; Non Frnncisco ti.500.

I stijų amlmsadų Paryžiuje. Te
einu tuo parėdymu nepnliuo- 
Miojartti visi internuoti vokie
čiai.

Didesniuose šio* šalies mie
stuose užsiregistravusių v<* 
kiečių buvo: Xew Yorke ii

Waahington. gr. 24.— Knž-' 
kas sumanė pavestu* taikiniu-, 
kam* vokiečių kare* Inivu* 
nepesilaikyti, bet visu* nu

dirti. Taip bent jau buvo 
•sis Suv. Valstijų atstovai 
;oe kongresan savu *u*irin- 

•kime Paryžiuje.
Ilalutr guitla žinių, kad pre

zidentas IVilsonas tokiam su
manymui yra priešingas ir ji* 

ovojąs prieš tokį n<-l<-nitą ple

New Tark, gr. 24.— Čionai 
organizuojama ekspedicija j 
šniūrinį žemgalį. Ek*|M*«iicijni 
vnduvniisias kapitonu* Rokeri 
A. Baltlett. Numanyta žemgali 
aju-kristi gpeeijaliai pagamin
tuoju lakstytum.

Kkejiedirijai pienus išdirbo 
|žin*Hiuu> šiaurinio žemgalio mu- 

Del to sumanymo vietos rmlėjn- r<*ol-admirolas Peary. 
kongrese buvo pakeltas truki- •^,‘ro klinlau* tam tik-lui pos
mas. Kai kurie senatoriai pa- •tTn‘ -lau ŠAšJ.OUtl. 
reikalavo paaiškinimų iš vid- ____ ,n
stybė* departamento.

Iš štai dnhar gauta žinia,1 
kad tam sumanymui prez. Wil- 
aonaa yra priešingas. Ne tik 
yra priešingas, bet. sakoma, 
ji* apie tokios pienus nei tte- 
Ri^čjęs._____

į? (SUODIS H 1818.

Chicago. — šiandie ąnieg«x.

Wa*hington. gr. 24.—Aią 
savaitę prezidentas Wilaonas 
paskirs genoralį geležinke
liams direktorių vietoje pasi- 
traukiančio MeAdoo.

Kas tuo direktorių bust 
Rpėjama, kad tik ar nebus 

Snltaj rytoj Bepešto- Ceri R. Grey, dirbęs ligšiol

Zurich, gr. 24.— Berlyno 
valdžia iicjmbnigė vargu, kuo
met iš jos t a r iki išstojo bol
ševikai (spartakai). Dabar tai 
valdžiai grūmoja naujas pavo
jus.

Gret. Groener, kurs paliko'mėnesiu Piper buvo trumpam 
gen. Ludendorffo vietoje, kai-J laikui apleidę* miestą, 
po kvarU-rmeisleris, gramo- ItTyžę* ji« išnaujo ėmę* drau- 
ja su aau paklusnia kariuome-' gauti nu mergina Veidtman. 
ne užimti Berlyną ir tenai M Kovo 21 d. jis pagaliau* su 
tik pravesti reikalingą tvarką, ja išvažiavo į Renmelaer, Ind.. 
bet dar įsteigti naują vyriau
sybe.

Gauta žinių, kad fieldmar- 
sala* von Hindenburga* su
traukiu* skaitlingą kariuome
nę l’om-ne, kurį mėgina užim
ti lenkai.

Berlynas, gr. 24.—Vi kelių 
Kovaičių Vokietijoje įvyks rin
kimai atstovų steigmmąjin su
si rink i man. Suprantama. soči- 
jnli-tui dės pa-langas išrinkti 
savo atstovus.

Bet yra žinių, kad provinci
jose veikia kitus partijos. 
Kampanija jau verda. Ar kar
tui* socijali-tai nebus ištrenk
ti i» dnliurtinio valdžios veži
mo. kuomet kitos jmrtijos rin
kimuos** ims viršų.
'iiiuiiuiimiiuimiiiiiiuiminiiintimtm

PRANEŠIMAS.
Byloj, gruodžio 25 d., yra 

Kalėdų šventė. Tad “Draa 
gaa" neišeis ir Redakcijos ir 
Administracijos ofisai bu 
išdaryti.

taip I 
2 2« - '•

!’• *1
1929» ir l. i.

Taigi nu** *iul šitai* ant ndo-sų ženklai* skaitytojui būtį 
l>akv it nujauti už užsimokėjimą už laikraštį.

K u*. j>;iv„ atnaujins už dienraštį prenumeratą viaicm* 
metam* prad-ju* snu*i<> 2 d.. 1919 m., lasai gaus laikraštį ir 

*nle adn-s.1 1*u* pažymėta: I—2—20. Tm reikš, kad jis pa- 
kvhuujama* ligi: sausiu 2 <1.. 1920 metų. Ku* atnaujina arba 
užsisakys di.nru-tį nu tuMirio 10 diena. 1919 m. ir užsimokėi, 
piiM-i n.-tu. uni a<lr>*» atras: K—-10--9. taigi: Rugpjūčio 
10 <L 1919 m.

šilu- žriil i.ii bus akaitylojama ne tik uiškui pakvitavimas, 
Is-t dar ji*- uurmly*- kad* luigiasi pn-nuinerata. Tai puikus 
bu. piirunkiinui* m- tik Adminiatnarijai. bet ir patiems aka*- 
ly liijums. J -

Kiloki** pMrMVrl pakvitavimai bus •iunėintai'tiim*'*"* 

skaitytųjaui*. katrie l-ulitti tokią reikalaut.
Knrtai* m<w aut adresu pakvitavimnuae gali paai 

klaidu. Tad gerti, skaitytojai yra prasumi pranešti mum 
už’ėftiytas klunL-s ar kokiu* nriilškutuu*. Tmla mes pi 
*iun ailm |ier du u rast) paaiškinkime.

Kas Naujo Lietuvoje
c ką Lietuvių Informaci- Tarybos, esą “dėl to, kad ir (&) Musų atatofal Si 

joje smarkiai darba^uM 
svarbesnius reškalnu 
sudarė lietuvių taforv 
biurą Paryžiuje; dab 
neša, kad Pakštas net 
žinoti Lietuvon, o Dc 
žiuoja Londonan, Ar

(6) Atstovai šauk 
kad reikia pinigų 
laisvę užtikrinti; t 
kad nors dvidešimt 
čių doiierių tuojau 
ma pasiųsti. Beabe 
Fondas ir Amerikot 
Taryba pasirūpins, 
labai tenais reikalin 
gus tuojaus pasiųsti

(7) Kablegramoįe 
kad Lietuvos Valstij 
ba kviečia p. Norų tu 
gryžti Lietuvon ir tu 
munikacijos ministeri

LIET. INF. BU

Red prierašas: Ch

Tik ką Lietuvių Informaci 
jos Biaras Washingtone gavo 
kablegramą U Aveicarijos. ku
rioj* Amerikos Lietuvių Tary
bos Atstovai praneša labai 
svarbių žinių iš naujausių at
sitikimų Lietuvoje.

(1) Jau pirmesniuose prane- 
šimttose minėjome, kad Gardi Tikimės laišku plačiau* apie 
no gubernijos gyventojai pra
šo Lietuvos Valstijos Tarybom 
Vilniuje, kad juos priimti prie 
Lietuvos Valstijos, nes jie esą 
lietuviai ir pasižada, lietuvių 
kalbą išmokti. Štai dabar ka 
blegramoje patvirtina, kad 
Gardino gubernija yra lietu 
vių. Matyt, knd jau minėto* 
gubernijos gyventojai galuti
nai susi’arė su Lietuvos Tary- 
ba ir šioji dalis senovės Lietu 
vos kunigaikšti.o« vėl galu
tinai susivienijo su Lietuva.

(2) Pranetam.1. kad Valsti 
jos Taryba likos perorganizuo 
ta. ir dabar jon incina Lietu 
vos žydų ir lenkų ats'ovai; so 
cijalutai irgi sugryžo.

Žinutė gan džiuginanti, nes 
matyt, kad visi Lietuvos gy
ventojai dirba išvien ir rupi- 
nasi, kad kuogreičiausia vis
ką Lietuvoje, sutvarkius ir. 
kad tuomi butų lengviau* at
remti išlaukinių priešų užpul
dinėjimus.

(3) Amerikos Lietuvių Ta- 
rybo* atstovai, kun. Dobatis

ir ten apsivedė. Po to Piper 
įsigijo automobilių ir su 
VVeicliman, kaipo su savo 
žmona, iškeliavo pošliubinėn 
kelionėn.

IJgi rugpjūčio IVeieliniun 
susirašinėju laiškai* su savo 
giminėmis Chicagoja. Pas
kui staiga laiškų siuntinėjimas 
buvo pertrauktas ir niekns 
negalėjo žinoti, kame W«*i<*li- 
man apsiverčia.

Prasidėjo ieškojimai.

Gimini** pradėjo npie 
teirauties po visą šalį, 
niekur n<**urastn. Pražuvo 
Piper, pražuvo ir Weicliman.

Tik štai pirm kelių n*vui- 
ėių merginos TVoicbnmn teta. 
Mr«. K linkę, susekė, kad Mi
lu II. Piper gyvenu čionai, 
Muskegone, su savu žmonų ir 
kūdikiu. Bet ta jo žmona tie 
mergina Weicbman.

Po Aito sužinojimo Piper 
staiga iš čionai pasprūdo, ta
rifas tada išklausinėjo pražu
vusio* mergino* Weiclinian te
tą ir jam atėjo mintis galvon, 
ar kartais nebus U’eichman, 
kurio* lavonas netoli šito mie
sto 1916 rudeni buvo

Tarybos, esą ______ ________
■nt toliau tenai* pasilieka 
Prūsų lietuvių atstovai”. U 
kablegramo* sunku yra su
prasti tikrąją priežastį to re- 
zignavimo, gal koksai nesusi
pratimas įvyko tarp jųdviejų 
ir Prasijos lietuvių atstovų.

tai praneš, o mes tuoj pasis
tengsim Amerikos lietuviu vi
suomenei pranešti.

(4) Praneša, kad vokiečiai 
kareiviai v cržiasi Lietuvon, 
užmušinija žmones viską plė
šia. drasko; panaudo.a įvai
riausius budus Lietuvos šalies 
naikinimui. Lietuviai sudarė 
miliciją, bet esanti silpnoka ir 
vargiai begu įstengi plėšikų 
užpuldinėjimus atremti. Lie 
t u va su nekantrumu Laukianti 
Amerikos kariuomenės atvyk
stant.

Reikia pastebėti, kad jau 
kiek laiko tani atgal. Tarybų 
Pild. Komitetas Washingtone. 
kreipėsi prie Amerikos val
džios su prašymu, kad suteik
tų Lietuvai pagelbą apsisau
gojimui nuo plėšikų užpuldi
nėjimo. Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovai tveicarijoje ir
gi kreipėsi prie generolo Per- 
shingo ir prie vyriausios Ali 
jautų karės tarybos, tokios j 
pat pagelbo* Tiki-

Red prierašas: UI:
:tuip lietuvių skleidžiam., ^p**-į 
liai. buk Lietuvą valdą sovie
tų (bolševikų) valdžia. -Ant 

Į lapelių pa-i rašo “SusižinųjU 

mu su Lietuva Informacijog 
Biuro komitetas”.

Pervergsiime lietuviua, iu' 

j jie butų ntsargi sni skaitydai* 
| tuos ln|M-liu*. Nes tai
lutų dari**. Jie mėgina 

Idinti lietuvius. Gerians

’YŽIAUS OĘGANTZĄQfcJC

littu.su
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“DRAUGAS”
LITU AULU DAH T rtUKVl) 

pYthliahM iMafly Kin »t Noettej* hp 
f»K.M G.UI l'l Ul.lnlIlNG CO !•*. 
• JKM> w. Klb M*. ' iMCAtfM, UUaacMM-

TkHMb f»F »< HM TUKTI f »■

IY••• ••••••*••••••* • • ■ W-». W 
«UB Mtrtilht ............................. S3 O<>
naur*day*a 1-d *« .....................$2.00

Al MVMb-bl %\I»M gc A COPT 
AJirnluuK ratas <m apiliiauue

DRIUGKS '
/

( Antradieni*. G rituos
r

P^uiesorius Matulevičius, 
Vilniaus Vyskupas.

Pranešimai iš Wa 
įhingtono.

utiivn u.ii n.n-i niE.nn.vjma 

"DRAUGAS” 

K>oa tt< l««.|»9ruw rwOMiruta*.
riU.\lMUL\lo> kAI\A: 

Metama .............................................
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(Pabaiga).

Socijologijos profesoriuj.
Pradžioje gimslžio lfMKi m. 

Pi-tvlliurt'o kataliku .\knil**- 
nujoję studentai įteikė tekiu- 
riui prašymų -u keletu teiku 
l ivimų. Taip tu buvo samany- 
Inas ;tui*yti. Aknd«*inijuje •<• 
< ijidogi,?. katedrą. Studentų 
K-ikiiltiiimu- piole-oin; tini 
Imi ap»l ,i.-te 7 giiludzio ir stl- 
la r. socijolugijos katedrų į 
kurti. Tadu k;lo klausimu*, 
kn* gali ją užimti.

Vienu- profesorius,
žinojo ką ir kaip kun. Matule 

l«. rašė ii kalis'jo 
|in.*tiitė jo kandi 
ptimiii-. jog Aku- 
IK-olieigiliai siuntė 

di-
I u kandidtil ura 

i ude-

I

kuris

I

Ir .-uiu u-UK'iiiniuu.-e dūly 
kuo** studentai užvis labinu 
šiai kieiĮ*lui<>.*i prie prof.Mn 
luleviėiaiis, iiškudatni |>atai- 
iniii. -Ii- mi visais npM-idavu 
muielugmi ir rainiai, u jo pu
ltumės l»*Vi-iL vi-ailu bilduVu 
pučiu* liaudingu.-iu.-.

T..i gi lubui iiiiiii liuku Mn- 
tiib-viėiu- n-ai ni-ieškmhuita* 
popuieiiškiuim. lu|Hi niki |s> 
ptib-i iškmu-iii- urlm u o r- vil
na* iš |Mipuleii*kiaii*ių Aku 
• lemijo- profe.-orių.

8odjalė Savaitė Kaune.
\]l»i-.-l l eti.-- pet I .e-frole I • 

iii.4* tluliiieiii-iii- line kitam 
salai ilrnugui lieluvmi. ”Xa. 
dtilmi lai aš dž.imigiim*i, m-z 
JIIII r-mi loki- pUt l.letlllu* 
<lnrbimiika*. kaip n tu". Mat 
tn Akademija yra la-miiu la-n 
kijo- ir l.ietiivo* nuosavybė, 
lodei jo* pl'u|e*o| I.-II jau lie 
ik ii tik Lenkijos dnibimiikifi. 
o yin salo tėvynė* ntstovni 
įlendi oje į'taigoje. Tni tęvi 
Ik i plofesol III- liorejo pntar 
liauti ypatingu budu.

Kilime tapo surengiu kata 
bkiškoji Noejjiib- Savaitė. Xe- 
ziuaii gerai. ku» pirmutini* ją 
sumalu . ar kini. A. Dambraus
ko* ai Matitb-ilėtus. l*-t žinau, 
kad |ia*kuilii temaių pieną su
darė pastara.*i.*. Jis taip-gi 
uliniai rašim-jo laišku* j Kau
ną to* savaitė* rcugimo raiką 
lai*: ji* taip gi atliko labai 
«laug |uiėni stambiųjų paskai
tų. Tų (atskaitų melu susirin
kusiem* Kutino seminarijoje 
kunigam* jis laike svarbių nieko negulėjo (uidaryti. tad1 
prakalbų apie tialmrtiniu* *o- prikalbėjo girtiem* rasų ka-: 
eijaliu* kunigų iiž*biviniu* ir rciiintu*. 
Iįaudė simrganiznoti lietuvi* ninkai ir 

sitariniui 
kareiviai 
kuriume

Mažoji Lietuva pabudo.

Ih'ttlH-ju, kiekvieno li'tmso 
širdį |uiliet< žinute apie Pra
sijos lietuvių judėjimą.

Skaudu buvo didžiąja! Lie
tui m matyti *ai<> mažesniųjų 
dalį atplėštų, pavergtą ir iš- 
t.mtintą. Ptir-ų lietuviui jau 
lieVeil, Inllo |Hllliil'*ę. klld Jie 
yra lietuviai* ir vieton pamy
lėjimo mivo močiutė* kuilio*, 
jie Vebleno llUIIIJ kailiu.

Mažai Imi<> i iltie- apie Lie 
tino- -uiH-mjiną. m- atrisi*-, 
kad (nitys Mažosios Lietuvos 
gyventojui ir klausyti n|>ie tni 
nenori. M<-.» visi jautėm**, kad 
jų žįsliini ir minty* yrnvokie 
ėių ž«slžini ir minty*. Is*t var
gini lu-gu mum- ulėj., j mintį, 
kml vokii-ėini vi.- dar als'joju 
apie visuotinų ir galutiną Ma
žosios l.ii'tuvns ištaiilininr;. 
Pastaromis dienomis tikrajai 
dalykų -tuvi.- |Mi*irodė ir kn- 
kart gerinu aiškėja.

Vokiečiui netik bijojosi Ii*- 
tuvių susipratimo. I« t dėjo ii 
mis |Mi-inimii*. binurinilsiu- 
biidu- |>aiuiudo*laiui, kad 
kiekvienų iHisirmlžiusį li*-tu- 
' i -ką ž.i***i**lį tuojau* nugny li
ti. Iš tikrųjų šaltinių sužino 
jom. jog kuoiii< l rusai įsibrio- 
Vę Prūsų Lietui ų, jau tuo
met kai-kurie lietuviai, alsi-) 
|H-ikėję nuo lokiečių kvaitulio, 
pradėjo svajoti apie Li«*tuio.* 
suvienijimų. Kltii|*'*<loj<- atsi
buvo susipratusių lietuvių 
draugija* susirinkiuuis. Vo
ki* s'-ia i negulėjo t** |iakęsti, 
Is-t |*iity* Liulanti runą replėse

negulima atsc 
pnsiilarbavimu 

svarbos, laimi 
prie iiti- 

klau-inm

kttd minėtą 
priimtą.

I

rimtu 
llUflIF 

vie-

raikidainas k*d ir nuo Vokie
tijon tnritn bnfi atikirta. ir 
tuvienyiai Lietuvai turėtų btfti 
pripažinta pilna imbriklanra 
itivb*-.

Atsimiiiu- N'iiatu galę ir 
kokią -vurbią rolę lošia sena
torius lx>dg*' 
džiaugti i» j< 
milžiniško-
duug prisilies 
'Vėrinio Lietnvo' 
taikos kongre-e.

Diilmr telieka,
nzolim-iją Srautas 
Žinodami gerai semitinių pra
kilnumą. jų genis norus, ir 
teisi lię ir laisvę my lėjimą, ti
kimės, kml rezolim-ija Ih- jo
kių klinčių bu.* priimta. Vie
nok Imtų laimi gerai, kml vi- 
'*►• lietinių kolontj'u*, nuo 
draugijų Misirinkimiio*** ir 
mas-mitinguoM- išneštų r**z.o 
limijit-. prašydami savu val
stijos M-natorių. kml ji** rem
tų senatoriaus L<*ige rezoliu
ciją (s* numeriu 379. Visa* 
razoliiieijn* ir prašymus pa
tartume siųsti Lietuviu Iii- 
loniuK-ij**.- Biurnti (7tC5 
l.*>1h St.. X. U’.. \Viisbiligtoli. 
D. <t. <• m*-- įti-iksim -rmi 
toriam.'. Tokiu Imdu bu* iš- 
i engtu ne)>ugvidaujiimų daly 
kų ir klni<litiL'ų perstatymų. 
Tikim*-*, knd kolonija*, iki 
šiol puikiai |>asiiiH|žiu-io- ir 
pagirtinai daluir Veikiančios., 
iitkrmps donm* ir j šį reikalą.

• o o
šiomis dienomis Tarybų 

l’ild. Komitetu atstovai atsi
lankė jvairių valstijų amlui- 
sadoM-, \Va*liington<- ir įteikė- 
lietuvių iiieiiKinimlumą. kurtu 
su prašymu, knd |«er*ių*tų *a- 

■;vu valstijai. Viri lietuvių nt- 
i stovu* priėmė lulmi maloniai 
ir (atsižadėjo jų prašymų, iš
pildyti. Kuone vi*i nnibasu- 
dorini uždavinėjo mu*ų atsto
vam* įvairių* klaurimu* ir *u 
žingeidumu klausėsi jiaaiški- 
nimų ir tėmijo Lietuvos reika
lų nušvietimą. Kopijų tu (m 
ties iiiciimranduiiio Ims įteik
ta ir A|aištiiliškuni <lel«-galui. 
su prašymu, kad |a*r*ių*tų 

(šventam Tėvui Ryman. Ih-- 
n liejo. Jisai nemažų intekmę 
turės taikos kongr«*sc, ir ka
dangi visuomet stovi už tri*y-

f

Jom the
1

t
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O už tą dailią dar nui- 
kad galime jj Įmkriti-

% les

Jau esame pranešę upie S. 
priėmimą

I

Ix-t SU- 
slllo “foll- 
šitioini imi-

Vul-tijų maisto II.Imi- **x-ij*.l..gij<.* katedrų* ir grįžo * rnhež.iai 
ą .ii.'iia panaikino 'I"''** dogmatiko. mokslo. kurį Lietini;.

(takiau skinu* 
diria* to- 
Ku* gaiiiim* 
strigs !»*«»-

lia* niti-ų vaidelyje* 
«

IHTiiiažai 
vulnndų. 

viiikšėi*Hkuo pn 
-Mlitllleviėil'l 

iciiati ir greičiau jgijtii

Visuomenes nauda
, ir asmenų nuo 

savybė.
l’lieš kare Amerikoje gele 

mlivliu* ii teb-foiiu* valdė 
rivatimii nsiiiem; draugijo- 
ilui kompifiiij,,-. Kur *•■ 
iau.- ir kruša Amerikoje bu 
• 'privatinių žmonių rnnko*e. j 
ūlan-gi km**,* konipnnija iš 
imių plėšriai o nesavai brau 1 
i. lieŠĮMitija pa-i-ai ii.o ' 
Mis ir laišku siuiitinėjinms I

I . .a."- •

kompanijų* 
<'b*žilikeliii*. 

litidlloli 
i u-šp-ilij-i 
įtaisė, to 
k<>m|uiiii

metu geležinkelius 
buvo |mlikti iit-kirų 

jų gl*»l»«*j*-. ii*-* karė 
ivu-i pralošta. Ib-t 
u karei 

atsiimti
atui nenori 

•ui. kml 
n u jų dalykų 

znli atjdiioti 
■‘"Kapai-
iiu; rudos, ti|>*iiiiiių už 

i už |Kitiiisyimi>, l*ei 
i t«*gu geležinkeliui ir 

fui lieka vi*-š|<ntijo.- 
«*. Yra di<|cli* skir- 
q» geležinkelių l*ci te 

rikluii*hličių vieš|ui 
rp tų |*aėii; plikinu 
■iriiiui*.
•autieji vi*-š|*niijai 
iai guli tarnauti 

<> priklniiMitilieii 
turi 1*1111111111*1 tik* 
|m-Iii<, *ai iniukiiiii*. 
liaujas išradimu* žy 

lengvina keluiuiiiti 
iaviuių. Ix-t geležiu 
io n<-<liiiigiiin. tni pri 
,olll|*llllijų 1- le. 

minu** ii« iit*> |*i 
'-ingai yra -u k« 
r tebgi ainis pt 
vi**š|iatij»ri. 

jitig kitų *laigtų 
tuiėtų |*ainiti į

• -| .!:■•; įimto -••lai |u
i»'ų. Knd tiiklyl* - *mu 
l.ml didieji kn|>ituli-tiii 
tluug ni'liiktų. B**t U*
kiilbnnui lik apie g*-l** 

•u*, telegrafu* ir t**l*-l
i si mum* išr***l«*. knd vi*-š 
t»i-— Mtmaiiymai šitoje «n 

j** y ra geri.

\ .1 Ūloje, 
■ laiimi ir
• b-uiija j; 
| Uzitils'ž;. zadmhiliui plote-1 
imu- vietų, 
l'-ngi ai in|Mi pi mula n 
liję l'fcl? m. k'iu. Matulei i«-it|s 
laike pirmutinę *nvo pn*|«-k

tnip vadinamoje n-krun-i 
aleje. Peleiliurgo Kiliuli 

Akiidcuiijoje. Tn jžiingiit" 
el.eija tie|Hiilgniti la|si ai 
izdinla lotynų ka|l*,je.

.-.lidi-litiii dažnai pals-gdaio 
mm -aio pi ii ■■r-limiji; ohjek 
tų. j*-i t įlomi p.u m Imi. ii bu
• lino -<K-ijiilogijo* lalauda. ,Xe 
•leb. ima. tu- naujasis prote 
šoriu* dm klieriku Imdama* 
žavėjo žmones miio iškalint. 
!*■ to daug melu Slinkiai dirlsi 
mokslo rytyje, -imiidanui.- į 
Mile jo biriiigeiiyl***. dar *kau 
džiai kentėjo ir laimi uamliu 
gni pu-idn rlmi o lisuumeii.- 
1‘rytyje ir dalrnr visa* to įvai
raus pliti rimo žinia* bėri* 
sknisėia bdyiiii kaliui.

Teko girdėti .-tiideiitu* nu- 
-iskuiid/.iiuit. kad 
yra sorijoiogijo* 
Jie liuolilt 
prol. .Matulevičių klausti* 
kaip gėliau tr grriėiitu jgiju* 
jo gvildenamąjį mokslą. Su 
-idnriiis galia -tambimu bur<- 
tini iioiin.ių s|Hi-ij:i|iz.uoti* 
MH-ij.dogijoje, prob-soriii.* ėm<* 
laikyti tam tikra- MH-ijologiš 
ko» im-todik*>- inlatidas.

liana žymu- skaieiu* daly 
laiu-ių toM- praktiško**- |ui- 
moko-.- paskui, pidmigę Aka
demiją. išinžiiivo į uz..t|lM-ž.į la 
vinį i* tolimi*.

Kiiii. A. Staniukyna* mnė. 
Kili]* dideli* tni nuostoli* lietu
vių tautai — gal tik ateityje

I pih ini |Miuišk>'s. Gyni jo tarsi 
Į ir nviuatydavome. Xuo sijotu 
I už-idurę* dirbo tykiai savo 
darbą: tik retkaičiais kleboui- 
in ar ir šiaip jau darbininku 
-tiil* Iė suriluukdavo 
svri-io, kn*.* primindavo 
ši. Kazimieru s« serų
huolijos ivikuius. Sulinkę* 
mm sunkaus ilgų metų darbo, 
su užgesusia. r<xlo*. gyvybe 
u i*!**, ji* tvriaii ukiuii* rody
davo milžino jėgų ir į nie
ką imirtsižinrėdnmn* ėįo prie 
siu u tikslo. Retai atsilankanti 
.'int j*> lupų šypsą iš*lu<Mlavo 
jo lx'galinę meilę (iiie savo
brolių lidiivių. Bet tai buvo vuu iš a. a. kini, 
ii-tai šini|* jau n-mi.i būdavo 
vienodas, rimtas ir net. rodė- 

Isi. rustu*. Nebuvo laiko 
juokauti; reikėjo daritas dirit- 
t i. reikėju kiekvienų valau- 
<|ė|ę -uniitiduti. štai tomus |x* 
tomo j*, išleistų knygų ]iasi- 
nnb*. štai pririauklėja ]•<> jo ti
kimi* į šiluti; iinutiiiigiiiiisiij 
tauto.* darbininkų.

M*-* taip lip-ipratoiiic »u 
tn minčia. kad iii*** gulim*- ii 
l>.'idykaiili ir |m.-ilinksminti. 
o kmi. Staniukyna* lai dariu; 
«lir1ui.
m'-mv. 
kiloti.

Bri

Turėsianti būt pi
gesnė duona.

Sui. 
uistraeija anų <1 
\i*n- karė* metu pravestas 
tiii-ykie-. km iii turėjo prisi
laikyti malimui prie milui gu 
minim'*. Sakoma, kad to pa 
-< km* .)*' dabar atpigsiu miltai 
i« puti duona. \ isokie |«tšali 
aiai priHliiklai. pie-idniii prie 
miltu gamitiiiiio. tuojau* |*a 
i.raugo. Ta ai apsireiškinuts 

: i aiškinu ui- IIUt’*x|ymii*. kml 
miltų ii dileli"- kairio- liktai 
(urėtų rtimiižėti. Tokia yru 
mailiui; divixijo- maisto n*l 
luini-ti arijoje ••k»|x*rtų nuo 
m* uiė.

liet yni dar kitu |*u—*• ir vi- 
• ai Ii.•miela. Tie visi pakali 
aini mm miltų malimo |<nlie- 
kautieji produktui yru |ui*u- 

t ii ,u i Įia-ura* 
. tuomet t Ule* 
ir pi**na*.

I'utuiikiiitu taip;«it "tei-iu 
gi; maisto kuinų sąrašai", ku
rie ka-da u iiini-1u mlnoai- 
t racijų- buvo skelbimui.

Bet -n tuo i iškilo muilinai- 
kinta taisykle* ir aprilntjiiiuti 
kas palyti |u-luų iiž miltu* ir 
už. (tušarų ir kn* judyii išimu- 
dujinių. iM'tersota maisto kro-

ra* gali ijiiiiis.
Im* brangesni*
Imt blilllg'-slli-

jog tai esu maišti- 
|iusėdžiue laiko su- 
prirš ni-u*. Bušų 
įsilaužė k n m įtari n, 

________ atsibuvo lietuvių 
socijolugijų kun. draugijos siisirinkinuis. ir tuoj 

l»'išguldė darban |ndeido durtuvus, ke- 
Al<-ksan- lėtų žymių veikėjų imt vietų* 

sugrįžo nudurdomi, kitu* mirtinai su
vėlinus bu* pas- 

pruvar-,

ką ***<-ijalį wkrriorijatų.

Doffmatikos profesoriui.

Tečinu*
Muiuleviėiii* neilgai I 
Akademijoj. Kun. . 
*|er \Voyricki. lenkas 
iš iiz.iii'h-Ž!**. Įierėję* socijoto 
gijo* I 
tėte. Belgijoj**, ir gavęs *lipl*»- 
mą iš Atloštosios Sncijalių Ty
rinėjimų Mokyklos 
(Erote d*-* liauti** Etlliles No 
<*iidesi. Kaiktirir nrkom|M-1<*n-

* tinki asmenys ĮuikHė klausinių, 
lar kun. tVoveirki nėra siste- 
.nuitiškiau prisirengę* prie so- 
rijologijos išguklyum. Kirn. 
Matub-viėiti* tim atsisakė mm'nurodyta

ž*'izdami.
kursą Linelio univer.*i- kelbto* tų kankinių 

ties.
Paskiausios vokiečių |m*tan jo |wniln<;.,!

I nryziiije go* buvo, kad suerzinti ir su- n.........j i ...... . _.:i.„t_i
kelti Mažosios Lietuvos gy
ventoju* prieš lietuvių tuntą. 
Tikėjosi savo tikslų a t siek *ę 
išplatindami kojaja* žemlapio, 
kurį A. I* Tarylm 
Biuras |>aru;rinp. ir 

Lietuvos 
inimiint ir 

Pasekmės

lailųj ir ištelJin. Veidas rim
tu* ir matu*. l>et lialao viaadn 
piat-imnidaiu didelis unti-ii- 
riuuiaS, žinom ų meilė.

Ir ratai kas taip sapruto ir 
atjautė lietuvio darbininku 
sielos turtu.*, kaip a. a. kun. 
Staniukyna*. Atknrtotinni sa
kydavo. kad reikia tik arčiau 
pažinti darbininko žmogau* 
sielų, o negalimu bus jo ne- 
gerbti.

Atsimenu šį rudenį viena
me laiške iš rcnnsylvnnijoJ 
rašytame iiusi.-kumlžiau, kad 
rinkimą* aukų vienuolijai tarji 
mainierių sunkiai eina. Dar- 
birųnkėliui (bet jų didžiumų) 
suvargę, suskurdę, Miliūnų 
nuvarginti, reikalų mažai su
pranta ir mažai atjaučia. Ir 
ištikrųjų tok; hii.inų jspud; 
turėjau išpradžių, j mainas 
įvažiavęs. J trejetą <livuų ga- 

Stauiukyno
laišką: ramino, drųsina ir lie
pia tikėti, kad niainicriui nei 
kiek nelilogcsui už virvinių 
darbų darbininku*, "kad ir jų 
tarpe aš rusių* daugelį aukso 
širdžių’’. Iš jo laiško aiškiai 
buvo maty t, kaip jam buvo 
skaudu, kml ant jo mylimųjų 
mainierių, lav|H- kulių jisui 
gana ilgai dtn !*av<>.*i, lyg še
šėli* buvo m<**ta*. i

Jojo t.-imii lai*kas man buvo 
lyg nauju itikvėpimu. Greitai 
įsitikinau, kaip teisingai buvo 
jojo rašytu; inuincriai, labiau 
suvarginti ir išnaudojami negu 
kitokie ilnibininkai. lėčiau 
ši. Kazimiero i i<-uuobjos rei- 
kaiir.- m-i kiek neprasčiau rė
mė. kaip ir viršiuhj darbų 
•larlri uiiikai.

A. a. kun. Stnniuky ims troš
ko. geidė, pietinio ateinančių 
va*atą jau matyti pastatytų 
antrų pu-ę Ml. Kazimiero vie
nuolijos mūrų, o taip pat »u 
laiku matyli n-sori* kaziuuc- 
riet»** įsikūrusia* laisvoje Lie
tuvoje. Lietuvos laiavė taip 
jam arti širdie* buvo, kad a- 
pi<- ją iki |>askutinė« dieno* 
gyvai rūpinosi, ir rodžiai kai- 
bėjo. <iatįsios aukos Tautos 
Fondini plaukiančios jj nuo
širdžiai džiugino, (ierasis Die
vas neleido jam sulaukti jo 
svajonėm* įi*ykstant.

.Mes, kurie likome, turėsim* 
pasistengti padžuginti dvasią 
to didžiojo Uetuvos pat rijo
te. įvykinti jo troškimu* ir 
pagal išgalių padėti 
jojo darbų ;rinayn.

eikime įlaiiir šen prie jo 
grabo vi*i velioni*** kritikai ir 
i isi jo gerbėjai 
savę*: Ka*
liuu jo <lnrlių.* 
vu<i'< vėl i u *.* Kn* 
kyklas 
aprūpins.'

Netekome kun. A. Staniu- 
kvnu ir.-rodos, kad neliclckoim* 
širdie* uiii-ų išeivijos. Nele- 
koni** milžiia*. Jam lygaus čia 
neturim*.

Garsių kalla-tojų. triiksiiuu- 
gų imhlieistų, iiutoritetingi; 
mokslnvyrių. bariMis. pradeda 
ni.-ti<— tarp musų. Bet- antro 
Stnniukyim <lar nesimato.

Kils Stnniiikyną dideliu ]>a- 
darė! Gal jo mokslas! (Jo tu
rėjo daug). <*al jo knygos! 
(Jų prirašė daug). <ial vie
nuolijos murai! IL-t kas jį stn- 
luė ir prie iiaikrio. ir prie 
kuygi; rašyiiai. ir |>ri<* mo- 
kykb; steigimo!

Buvo tai j** didelė meilė1 
Di<-vu ir artimo. Ruošėsi rim
tai ir. tikėkime |uiM>ktningai į 
Dangau* K u rali jo* "pilieriM, 
b<*t savo tlvnsioji* buvo ištiki-, 
miaiisiu savo žemiškos tėvy
nės pili*<čin. Sk*-llH* Di**vo mei
lę. Is-t nš nežitiuii. ar kas my 
lėjo taip savo broliu* lietu-' 
viu*. kaip n. n. kun. Htaniuky- 
tins. Juk lietuviams. Lietuvai’ 
imšventv visa* savu pajėgas.

kuomet Lietuvos reikalai jnn. 
bu* teisingai perstatyti.

• • • 
l'aslaromi* dienomis i

Biuro nariam*, atsilankius ke
liose kolonijose su prakalbo
mis. laitai nesmagių dalykų 
patirta.

Dalyku* tume. Visom* kolo
nijos*. Lietuvos šiltuti ir duk
terys sudarę Tautos Eomlo 
skyrių* sujudo darbuoti***, 
kad iki Kakilų Is-nl pu*** mi
lijono dolierių Tunto* Fondini 
surinku*. Kadangi «labu r 
rengiama Imi* vės Savaitė ir 
Tunto* F**n*lo išrinkti žmonės 
vaikščioja |s< stiliui*, nukils 
rinkdami. pii*in*lo. knd |uisi- 

Nieikinatiie ju* broliui ir su naudodami tu proga, kokti; 
dideliu išsiilgimu. *|mndž.iame ten kitų "fondų” agentėliui 
just;, vokišku* pančiu 
t u*ią. ranki;!

Lietuvos reikalai senate.

ir L. 1. 
kuriame 
valstijos 

Mažųjų 
(atsirodė 

I įleidę* pirm ketverto visai priešingo- negu, kml vo- 
IliKb-nyje 19U9 kun. kiečiai tikėjusi susilaukti. 

riĮM-mė dogrimti : l*ru*i; lietuviai pabudo prie 
|h> •«-k>i|Mi J. pilno .-ųjaii.-mo ir jau pradėjo

purtyti* jiem* autm<**tos vo- 
prof. Mululevi- kiško* skraistė*, širdį prie 

nukreip- 
-1o- ji* ntsi- darni ir ranku- prie Vilniau*

buvo n
O’etų.
Matulei iėiu>
ko* katedrą 
Ciepltiko.

Dogmatikų
*’iu- išgtildinėj** iki 31 gogu-,1•idžiosio* Lietuvos 
žiu. 1911 metu. ......
žadėjo dėlto, knd Lietuvai no- išli***«laiiii.
r. ).) (uitarnnuti dm |tn*ekiiiiti-
ge.-niu bildu. Apie tai 1*11.* 
kitame straipsnyje,

Kun. Pr. Bucvs

/* A H .Iftltfi' Kiek tik 
g.nmMi.e u. klsiik.-1'ių apie nkėji- 
Ino d'l.ikna. tiek |ue|ė<iaiiir j I lt 
km»t j paaiškinančiu at*akynn;. 
lt I nrapsitmame aiškinti užklau- 
•tiuli apie kūno lytie* dahku*. 
nors jie turėtų m1?*! su tikėjimo. 
Tstpp*' nutnrtmne tm« užklau- 
simus. kūrimo, matylis, kad klau- 
■ėja* n>- fimt.it ktnuo.i 1’risiui.- 
''-mm mum* užklausiu ii*, reikia 
ju<*. miyti aiškini ir iirsupaiiiuiti 
lnuit *U kitais. G< liausiu yra 
uždai t.ėii pa lietų klausime. Xu- 
silnukil* Iilaaki imi lam tlHnUti

Wnsiiingloną Lietuvon ir lie
tuvių reiknliio**-. meldžiam** 
visuomet adresuoti lik: IJtll- 
niiniun Inforuiatimi Buranu. 
708 i*ti> st.. X. w. WmS 
ingtoii. I). (*.

Lietuvių Inform. Biuru.

tn 
l*au<lžiumc t«*n kitų "•fondų” 

iiuin*- j landžioja tni ]> lietuvių ir var
de T.iui..* bolidu prašo liukų, 
aiškindami, kml tie pinigai ei
sią Tautos Fondini.
rinktu* pinigu* 
dan” nugaluiui.
t<>iiK' reikalingu pram-šti lie
tuvių ri-iioiiieiiei. kml n|*si- 
*iiiig>iii; nuo tokių “agentė
lių" ir užrašius jų pravardės 
tuojau* reikia Tauto* Fond'i 

į valdybai pray**šti. Tauto* 
l<odg*- įn*-*<- Scnulan netoliu Fondą- yra čurterinota *»ign- 
rijų. kiltieji* i'iMikonui. kad nizarija. yni (m* valdžius j»ri«*- 
Nciudo supratimu Lietuva Iii- žilini ir visu* lokiu* "agen
tėli; liuli mm Rusijos atskir tėliu*” gali, ir turėtų, teisman 
in ir Liclnvos li<*|<riklausotiui||Kitiauk1i.
iiil-iijn^ii.laiita. ' Tikim*-s, kml Tauto* Foialu

Rezoliucijoje ĮHiMikylu. kad,Centru valdylm plačiau* apie 
turėtų būti luai

mito priėmimų senatoriau* 
Isnigo įnešimų, kml inu«ų nic- 
iiioinndiinia* butu ii1s|mnzdin- 
1a* kai|a* vi-iionivuiška* do- 
knmeutn*. Taipgi vėlinu- te- 
b-giania |<er laikraščiu* pra- 
neš*-ni. kml ta* pat* *enntoriu-

RedČross S
"ZĄU cUou itaZH»aH.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Maniau kūrikai aatejaL f»)>rita ir aia* v 
taMtata dtfkaau «»4aŲ u tate. yra aaital 4

PAIN-EIPELLER
Zm e-’irt wU*> arta
lair ln* Mali <-*«*!- yia tm

rrr.u’r:
**»«•• ir ma-

fimt.it
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SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTU KALĖDŲ
3
—■ >•

i

ATĖJUS KALĖDOMS
šalį pavergti, gi pašius gy. 
vaitojus iHiduryti bandžiau-1 
ninkais, savo vergais.

įsivaizdinkime, kokią šįmet 
Kurią turi musų broliui ir se
natys Lietuvoje! 
kiečiui iš musų 
įmukti, kad tuo 
žygiuoja nauji 
katrie Lietuvai žadą ne kokią 
gerinę, bet naują išnaikinimą 
ir vargą.

Bet kelias į švie*ą ir laimę* 
eina Į* r kentėjimus, erškė
čius ir įlyglius. Nekuomct m*-

Nespėjo vo- 
šalies pa*i- 
tarpu j ten 
priešininkai.

iš tų atgarsių yra 
gero- v alio- žino 

tegu grįžta ra 
namus. Toji 
duoda giedrą 

kati ]*ttskui įduokime pavergti abejonei.
" ■ darbuokimės

e

ŽVAIGŽDUTE
Kaip ■ m< t. i. taip ii šį- nauji pri<*»iniukai. Jie eina tą 

tnet ateiname pas .Imni*. 
tierb. ••Draugo” Skaitytojai 
nešdntni Jums pasveikinimą 
su Kristaus Gimimo švente -n 
Kalėdomis. įkvėpimą pasvei
kinimui imame iš atgarsių, 
pakylančių iš musų Imžnyčių 
ir lietuvių katalikų namų su
laukus tos taip brango* šven
tė*.

Vienas 
“Ramybė
nėms!” Tad 
iiivIm- į musų 
rami Ih*. katra 
musų darbuose, 
butu galima pasidžiaugti tų I”'1 kaip dirbę 
darbų vaisini*. Tegu bu* ir tur»-dtimi viltį Dicvuje. pasi
gerti valia, kuri nepergniinui 
visokiom!.- priešginyii«'*niis. 
bet ištempin visa* savo jėgu- 
atsiekti kartą jiastatytą tik
slą. Tegu pilnai į-ikunija jū
sų gerieji darbai ir troškimai. 
Tegu Jūsų dar'itiins laimimi 
Dirva- Kūdikėli.-.

B
1 Su žodžiais: ••Ramylič* g.*- 
ros valios žmonėms!” ištie-ia 
mc į Jumis, tierb. Skaitytojai, 
ranką ir širdingai velijame: 
Linksmų ir laimingų Kalė-dų! 
Sveikiem* sulaukti Naujų Me
tų’ Tegu užtekanti Kučioje 
žvaigždė* suteikia Jums stip
rų tikėjimą ir viltį, ir karštą 
meilę. Tegu Jumyse žydi do
ra ir vienybė!

laimingų švenč-itp
Skaitytojail

• •
Jau kelinti metai 

kaip mums priaMaa liūdnai 
laiminėti Išganytojo gimimo 
šventę*, šventa* Kalėsiąs. Tė
vynę Lietuvą kari1* vč*su!a 
naikino, šįmet nors jau kari* 
apsistojo. n«rs jau anuotos 
neliaubin Kunųms plotuose, 
bet musų tautai grūmoja nau
ji jmvojai. Tėvynei grasina

---------------------------------------------

Gerti.

tikėdami savo i-'A-nm*.

• •
Tad kuomet sulauksite Kū

čios inkaro, ir kuomet bend
rai su savo šeimynomis *u*ė- 

it<* aplink stalu.*, kad pasi
dalinti Dievo pyragais, tegu 
Ju.-ų mintys pni*kai-tėju. te
gu J u.* rtųie-č-iai apleidžin, gi 
širdys pakyla augštvn.

Nes tai artinasi Išganytojo ( 
gimimo šventės paminėjimo*. į 
Paminėjimas gimimu To, Kurs 
ntiuiuiino Įiasaulį, Kur* jum 

; nurodė šviesuosiu* kelius, 
'Kurs sutveri* Saulę. Žemę ir 
mus ir viską, ką mes mato
mo ir ko nematomo.

Dievą* getnaL.
Gema Ta*. Knrio idėja mus 

visus iškels augštyb«*sna. 
Kur* mu* auvtiprin*, ir atgal- 

i vin*. Kur* mum* nuteik* jė-gij 
nešti sunkią gyvenimo naštą, 
gi musų širdyse uždegs karš
tą ugnį.

Ji* mus sustiprins.„ Jis 
mitins jmlengvins... Tik visuo
met bukime geri ir ištikimi 
*avo Išganytojui.

Tokiu* tai velijimus priitn 
kitę nuo musų Gerb. Skaity
tojai.

»
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RAMYBES KUNIGAIG&TIS, PASAULIO UGELBĖTOJAS SU 
SAVO,.MOTYNA MARIJA IR GLOBĖJU *V. JUOZAPU.
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Aptimo did' n.io i 
si-, nustojo h 
si stengiasi 
|iasiekti savo 
tintųjų Itujie
žvaigLlutė- šii«*«a.

\ iernime aitgšlo namo kam- 
liari I v 
ranku

irsto uže- 
iiškeję nitai, vi- 

l'Uogreirimtsiai 
Imtą ir savo ar- 
]cu*idžiaiigti to

>l<-n

ji’ 4

imlv.i jin! 
.Tuoju jnviuiK \aiki- 

MTVfi
• prie miisMu i4«*- 

’tni ant -avu tuko pn- 
< rš1.«ėiu*. kurie dra.— 
rtlrią sielą, trukdė- jo 

jo >< ėjo pir-
‘.ii«i siekių, auge
snio jauną galią, 

paniekinimo ir 
ir šiandiena

m i
11

darbą; lw-t jis 
myn pri 
tai iškėlę
tarp žumnių 
pašiepimų, ir šiandien* atsi
minus apie savo viirgiiigų ko. 
lių lindimi šypso- jaunikaičio 
lupos ir nusiminimas jau api
ma jo dvasią; liet ten uugš- 
tni sužils-jo žvaigždė meilė* ir 
atleidimo ir jaunikaiėo vei
das tampa ramesnis. Jis i*- 
v.vdę-s žvaigždutę atsiminė a- 
pie viltį, tikėjimą, ir nauji jau
smai sukilo jaunikaičio sielo-

Ir tnrp tn bausau* 
regnio 
*l<*pia*i

žvaigždutė 
už pilko 
spinduliu*

victą.kur gn- 
tneilč-s ir lai* 
Gir<li*i skau- 

l’nmnžn. iS-

Jau kelio* dieno*, kaip žmo
nių mimo* traukė Bet įėjau* 
link; pildydami Augusto, Ro
mo* ciesorių* įsakymą, kad 
visi gyventojai eitų užsirašy
ti, kiekviena* į *avo miostą. 
Netik viešbučiai, liet ir priva
tiniai namai pripildyti alke- 
li*vu*ių. ir vis dar atkeliau
ja. Vakaras artinos, kadn 
prie Ežero — sunaus Abrn 
tno viešbučio sustojo du pake
lei viugu: augštas viduramži* 
▼yra* ir jauna moteriškė, *<■. 
dinti ant asilo. “Ar čia ne
galėtumėm gauti vietos per
lui k votį" — užklausė keleivi* 
praeinančio tarno, — “visur 
ieškojom ir niekur negavome. 

'5ųumo iš tol ir |mviirgę-". ln-- 
^/■jn- pažvelgė j prakilnų ke- 
įleivio veidą. į nežemiškai mu
itines moteriškė** akis ir gai- 
lesti* sukilo jo širdyje link tų 
nelaimingų keleivių, neturin
čių kur prisiglausti. — “Vieš
buti* pilnu*".atsakė* “liet eisiu 
pažiūrėti, gal rasiu kokią vie
tą". Netrukus sugrįžo, pra
nešdama*. kad nei mažiausio* 
vietos nėra. Rurirupinę* Jno- 
aapaa (taip vadino* keleivis) 
puabnko j lauku*, kur atarėjo 
•ena* migravę* rūmas, dabar 
paverata* į katę.

Noėjua keleiviam*; Beaėju*

ta. rodos, visi sutvėrimai lau
kė* ko tai nesuprantamo di
džiai avarban*. Užbaigę* dar
bą Benėju* skubiai nubėgo aa- 
i-o kambarin prisiruošti ke
lionei pa* tėvą ir brolį, kurie 
netolimuose kalnuose saugojo 
kaimenę. Beeidama* mąstė 
apie didelę, niekai! dar nema
tytą žvaigžilę. kari taip nepa
prastai žibėjo ir vi* ėjo į ry
tų šalį. Taip bemąstant, nei 
juste nejuto, kaip daėjo iki tė
vo šėtros. Už valandos, su 
kitai* ten eranšiai* kaimenių 
sargai* rislėjo aplink ugnį 
šnekučiuodami. Kaip dažnai 
atsitikdavo, kaliui nukrvĮio 
prie didžiosios žvaigždė** ir 
ką gi ji reikštų. ••Tėveli“, 
prabilo ilgui tylėję* Benėju.*. 
“ar dar ilgai 'auksinio Me
sijau*!'* “1'iešpatie* žvaig
ždė* pranašauja, kad laikn* 
jau arti”, atsakė* seneli*. Ar
tinosi dvylikta nakties; žvaig
ždės ‘su diileoniu i 
spindėjo; didžioji žvaigždė- ei-j

Vž jūrių, už marių rytai 
Išuušo — pražydo Imliai: 
Vimmarškė į Miltinio gamta. 
Žiemių grandiniai* apkalta.

Ant girių l*“sklei«lžins Aušrinė. 
Ir šaukia: Estui Pa-ių-titiė 
Taisykite vieškeli ha;il< i 
Ji visą nušvi*zdin* p.> .-••it.-!

Tyra sis Švies.- *'ll* 
Žmonijos d.-im - :.įiv.**Į- .
Kiekvieno šir- is jmi»:s 
Skaišėiausių linksint b - '■

Jau Žvaigždės, g-rim.in - ry; ., 
Viena paskui kitą suvjto; 
Iširo naktų** viešpaty.*‘ė.
Jo* vieton giidm išsivt

PrJ«angų 
Padam:* • 
Nejaugi...

jilts.Il

SMULKMENA Iš NA?2
LEONO GYVENIMO.

Vieną sykį prancūzų cieso
rius, Napoleoną-, atvažiavo i 
teatrą drauge su j.iutmėiu Ii • 
lian-CImlsit kimi. J. ■ i 
lx*on. kuri* pri ei* -ori:, 
tarnavo kaip pnžii*. X ; J. 
mm* b’ivo išsibbi-kę- , m • 
rėjo lošime, liet di.ir. -i į žliu> 
nes į sceną ir i ii-a, bąli 
puses. Kunigaikštis he-rni 

.................................. I s.-e- 
nos, buvo užsimąstę.- ir nu!, i 

minti į rytus, apsistojo virš de* akis laikė* rankas ant ke 
stainelė**, esančios už Betlė- lių. po kailiniai*. Ciesorių* 
jaus, r • .................................
apsupo 
pasirodė* aniola*. kuri* pra
bilo į nusigandusius piemenis. 
“Nesibijokit! Štai aprei
škia jum* didį džiaugs
mą, kur* bu* viainua žmo
nėm*. šiandieną užgimė jum* 
Išganyto ja* miaata Dovydo"

skaistumu l''no tuomi, kur buvo tint
— liiivn iti•». • t* •>

<'i« šoriu- 
Staigiai didelė šviesa jau viską apžvelgę-, akimis te 

kalhaip’-iu*. Erdvėj jUtre, pasilenkė prie Įiažo ir 
ištraukė jo ranką. Rankose 
buvo rąžančiu*. Susimaišę* 
kunigaikšti*, laukė* <ie*oriaus 
rūstybė**, tuo tarpu Napoleo
nu, nusišypsoję*, tarė* malo
niai: “ Padarei man didelį 
malonumą. Eei, angštr*ni«

Ir jau pamaži — pmnnžį 
Iti'-na užtekėjo graži; 
Saulutė*. pakėlus akis.
I'ntbilo švie-o- srovėmis;

numylėta,
ranl užauklėta!

t..t, |ė! i ant mano 
rdvė* ..!:••««

E t štai žvaigždutė pradėjo 
• ii. jo* šviesa nyksta. Gir

di-i i*aisus ginklų žvangėji
mu*. kraujas liejasi upeliai*. 
Neapykanta stipresnių ir pa- 
.'nv<-niu varo silpnuosius į 
plačiu* laukus ir kardu liepia 
žudyti, p!ė*šti. naikinti. Skan
di - vaitojimai skleidžiasi po 

nuožmaus 
l 'dulingai
• I- Im—ėlio ir bailiai

. i i Goja tarp nikų, uorė-
• i.iuii surasti sau 
įima Imtų im-ėti 
mč-s kibirkštį^, 
dus dejavimas...
pah ilgio -lenką kelio* vpatos, 
•ižgirdę* vaitojimus skubiai ei
na ton pusėn ir už valandėlės 
nutilsią skaudus balsai ir
vnigždutč- nustebinta veizi iš 

pi di-b<*sėlio ir mato. Ant 
phi'-io -niegu pridengto lauko 
■uli 'tini.mi -užeisiu kareivių, 

riųie-tingomis rankomis gedu
lingo- -••-••les raišioja jų žaiz-
• lar ir jmguodos žodžiai šir
dingai pinnkin. ramina ir pri
duoda vilties tiems, kurie pik
tų žmonių noro yra išstumti iš 
brangių (Hidangių ir~. dabari 
skausmuose miršta. Dar Bkųiv 
ėiau sužibėjo žvaigždutė, dar 
meiliau sužibėjo joa cpinduliu* 
kai. Jinai išvydo begaliną 
žmogau* meilę, atsidavimų ir 
imsiaukavimą, kur* eina pati 
kui neapykantos, piktadarys* 
tė* ir nusidėjimo ir stengia* 
pataisyti jų klaida*.

I
i

I

Sveika, prigimtie 
Aliveiz |«> 
Itmr/iiok 
Ib-ril-S

Vėl iiiąl- •• Imtmi <b ’ 
atitit i'

A ’> 
Imv 
Tt

trgai
i...

galingu*, 
iui ngn*!

fu-

Vi.*.
ir-ki

r -ui >iut p<» K ' I io runku*
Nu' i pi: ,i Įmlninl:o*._

d.-bi iai

i’ .!• r.’

krauju
II. Gustaiti*.

Į toliau*: . t i
Taip X;:|«denui pudiiriii 
!;n- dnnginiis m išdrįso užkn 
I inėti jauną •lievoluiimini-1 
kunigaikštį už jo nmbimgimi-. 
I'r-kiuii- llohiin-ChalMit tapo 
ktmigu. i yskiipit 
ir 
di'irbu mi 
krik*« p»iii

Ir ]«at' 
mirsiant • 
prislegia. 
Iiegyvt ndr 
salo* ir p
lu'ij<-nli* krikščioni*.

<>

B-t 
pnt 
iing;

nn»* 
ntr-ji* 

imki 
dm I 
)>o|eolin 

ir ir 
to prie 
rnt mv. 
ė kai]** algai
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DIDIEJI VA D?T : *-2Vi 
KALIA.

Nuo senai jau i'turija pa 
steigėjo, kad didieji kariuo
menių vadai pn prast ai yra 
laimi mažai kalbus. Tai žino 
nės darbo, liet ne žodžio.

Kuomet rusų generolas Su- 
vorovn* 17«M metai* sudegino 
Varšuvos priemiestį Progą, 
carieuei Kaltei II jis praneš*-

idant.h Angli 
rt Blake -tunu- 

l'i. laivynas, taip
i ram -'ė: •'Susitikau su
prancūzų I;.ii ynu. nugalėjau, 
išžndžimi,
• •••gilinu"

Tvirto f

BtIVvr 
- fli.iu

4i 
Al

i<- knndinnu ir

'uit vi-ierns 
tna* dėlei 
is Cezario.

su-

ii 
lai-

. pamačiau ir

t 'it f cit *knmlct ir 
!.. ukijos karaliau- 

s . -kio, kuomet ji*

Tu*. kuris unkšti kalinsi. y. 
ra li-imniet i<-ikn«, linksmas 
ir dnrbštu-

Prižadr.- turi būt duodamas 
atsargiai ir pildomas sau
giai.

K n* nori matyti daiktą lw 
klaidos, ji* ieško to, ko ne*

• •
Nuvargę* nuo sunkaus nuo- 

ImhIiius darl*>. plačiai* žing
snini* žingiitojn gatve, apni
kę.- darbininkas. I’.- (udiovos 
.ii- dirlsi ir-iančioje dirbtuvė, 
je, ne.-ykį n< l<-k<iama* kantry- 
I*'** mini.' upie užluiigimą sa
vu gyv.-nimo. b. i kokį tai 
impra-ta vilti* ,.i gaivinu.
• t* j<« t i-iMią. žmona, kurių 
gi ‘b iii i) ..llklėtoįil billo. 
šiandieną ji- -markiau žengiu, 
nejaučia šalčio, nei vargo, nes 
t<*n nngštni ant jo galvos žiba 
žv;tigž«lč-, kini jam imsakoja, 
knd pa-.riii- tai tik liglaikin-'* 
vieta sluii.-mų. yrn kita*, dni- 
i>-iii* pa-auli-. kur nmžinoįi 
iiH-ilč* *kleidžiu begaliniai ma
loniu* *]>iiidu!iu-. ir darbinin
ko krūtinėj *mn£!nu plnkn -ir 
•Ii* ir j* ii -upninta. kad toji 
žvaigždutė- apie laimę* jam 
šn<*kn ir jam lengviau daro-i 
ant krūtim**.

Ant karta lauko t 
krnštclyj pūgom* ir fc 
siaučiant susirinko pri 
mitč-s ugnelės keletą* ka 
šildo sušalusias ranku*, 
jų itpt*-iiię, jausmai t 
•• Mirtis greičiauapšilau 

šnibžda pamėlynavę* 
Ar ilgai dar mum* čia 

'vargti. O Dieve Visagni 
girsk, nuramink. ' Peru 
kentėti — šaukia tynm 
nU'.'štni žva igždė *užib 
Viltis sužibėjo nuvarguoių 
reivių krūtinėj. Gal D: 
jų šauksmu* užgirdo ir" 
jo prisius savo V iena t L 
žmonėms primintų npje 
didį užmirštą dalyką - 
Paklydo viena* ž 
spinduliuką* j rumi 
pa-aulio valdono. \ 

, neramiai miega *av 
bary. Sapnai nerimt 
jH>rsekiojn. ji* girdi 
vaitojimus, liet garbė 
leidžia prisilenkt prie 
*ų. Lindimi žiba žvni 
spinduliukai, liet nejau 
• .u ir jis keliauja ten k 
ginu šilumos, meilė* i 
jiino. Jo

I

• •
Gražiame kaiulmtyj. aut 

minkštų k.-dzių rimo štlkuo*’* 
pti-iriilžin- moteriškė. Jos su
nikę- Veidą- pa-.-droja .'tpte di
deliu* skausmu*, api * nelai
me-. kutiomi* buvo priklota* 

• •• tukti*. Ji iiemt. giminė* 
-«-iuii il-i* kaplio*,*, .lai liud- 
n:i ;>t-iminu.- apie prul*ėgu-m- 
Liiininga* dii na*, ir gnlvn jo* 
iirik-ta didžiausio skait-mo -u- 
•paii*tn. bet štai į langų pa- 
zvi Igii* immulė. kad linksniai 
sušypsojo žvaigždutė** spindu
li-. Moteriške ūmui jiašoiko. 
“N.*, negaliu aš nusiminti, ki
tiem* reikia gyventi, kitų aša
ra* nuo veido braukyti", 
šnibžda moteriškė-* Iuįm>* ir 
greitai apaivilku* plošėiuini 

. liėgn unt gatvė-* ir lankytin
om pavargėliu* užmiršta apie, 
savo skausmu*. O žvaigždutė.

STP.EIKUOJA TORI 
POLICMONAI.

Toronto, Ont., Kanada,, *» 
21. I’olicijo* komisijortierių 
tnrybii aną dieną prašalino iš 
tarnybos 12 vieta* policmonų 
už organizavimąsi sąjungon.

Po šito tuojau* sustreikavus 
[visi — apie ?• (t, policmonų^ 
Komisijonicrių taryba pasiūlė 

Mi-itaikymą. pažadėjo perkraJ*1 
tyt: prašalintų klausimų. M

T«iau polirmonai tokį

I 
)

/

jilts.Il


I

Antra dieni*,

mo švente

4

?H

gyvena 
dažnai

RŪPINKITĖS VAIKŲ 
SVEIKATA!

ĮVAIRUMAI.

"Draugo" Redakcija.

t

•įgglo kasdien maz- 
Urną ir rankas

..................................................................................................... *

Gerbiamuosius ‘ Draugo Skaitytojus, I 
Bendradarbius, Platintojus ir visus 
Prietelius sveikina su Kristaus Gimi-

Plnukia om enlvėmi* y rimt- 
dingi varpų l<i.l*ui, su’ •Idai.ii 
žmonų širdy*e i.- .šjm a y.u 
džiaugsmo, viltie* jmi.*i:m-... 
vnrj>ai gaudžia npi< :*u i-ii.* 
mulom - įsikuuijimą <• u u iu 
pe, apie iįžčjinią nan.'“>- :ri 
sos, skaisčiu*, giedrio* ir iiui 
loniiis, apie iš-ip:’ i;, n

.u-iii \ ii špate • p. . 
kurto laukė pasaulis tuk-tan 
čius metų, ir vilti* jo :tt*ir.uli 

'mo gaivino nevieną luJimlu-i.i 
sielą. Pranašai vaikšl u.-dri
mi tarjie žmonių skleiiL kliu, 
sančią medžiai miniai, 
ateis laikai link.*miiniu.

>kili • i I 
visų i 

meile 
, blogi 
vienyk t vir 

lip.*l!p«

e

■ Ar tas atsitiks kuomet ar 
Į m-, sunku pasakyti. Tiek yra 
I žinoma, kad paviršis žemės 
• keičiasi. Amerikos rytinis 
kraštas augu, o Euro|»os va
karinis pukruštis vis skęsta.
—

BAŽNYČIA IR MOKSLAS.

k

Kauibaris, kame 
vaikai, privalo būt 
vėdinama.*. Kuodaugiausini 
duokite vaikams pieno, kiau
šinių. žirnių; km>mnžiiiu*iui— 
saldumynų, sausų bandučių.

Prieš valgį jie privulo nu- 
simaagvti rankas.

Gultų teeina tarp 8 ir 10 
vai. vakare; tesikelia tarp d 
ir 7 vai. ryte.

Nepavelykite vaikam* skai
tyti bei rašyti prievakaryj, 
temstant. Valgydinkite vai
kus po trupučiuką, liet dažnai.

Mainykite jiems nakčiai 
baltinius. Nercdykite vaikų 
|M-rdaiig šiitui. Dirželiais la
bai susisnmugti kenksminga.

Bateliai vaikų privalo būti 
liuusi, žemi.

Vaikui pri 
goti netik C 

lx*t ir ausis, kaklą, dantis.
Vonioje maudykite vaikus 

nor* sykį savaitėje.
Plaukus Icirpkitc vaikams 

trumpai. Ilgų nagų ir gi ne- 
pavelykite nešioti.

Nekuoniet neduokite, savo 
mažiukams alaus, degtinė*, 
juodos knvo*, stipriu* arbatos. 
Valgydinkite vaiku* iš utski- 
rų sudvnų.

Kepavelykite jiems nešioti 
sunkių daiktų.

Pratinkite vaikus prie ava- 
t romo, tvarkos.
Į I
KA8 ATSITIKTŲ JEIGU 
JUUŲ APAČIA PAKILTŲ.

Profesorius H. M. Bariu 
tvirtina, kad ištikrųjų Ka
lniųjų jurų dugnas kįla. Tai 
esą galima putėmyti prie Ry
tinių salų: Marųuesas ir Mar- 
shall.

Profesorius išvadžioja, ktf 
tuomet atsitiktų, jei ii tikro 
Barniojo vandenyno dugną* 
iškiltų.
Ant žemės ąausžemio tėra 
tik 29 dalį*, o juros ir van- 
denynai užima 71 paviršiaus 
žemės dalį.

Jeigu tik dvidešimts šešta 
dalis pakiltų jūrių apačios, tai 
pusę sausžemio paskęstų.

Paskęstų Prnncija. Prūsija, 
Serbija ir beveik visa Busi ja.

Nuo senų laikų bažnyčia rė
mė mokslą ne vien dvasišką, 
1x4 ir svietišką. Ji pristeigė 
daugybės universitetų. Bo
tanikus daržas Vatikane yra 
už visus kitus turtingesnis. 
Ik Rok*i sako, kad tas daržas 
yra pradėtas 1288 m. Pope- 

i žius 8ixtus V. sutaisė tą pir
mą botanikos kningyną ir ją 
ntspaii- lino. Ai* rinkini įniko 
revoliucijos metų buvo išmė
tytas.

Astronomiški įtaisai ir kiti 
daile* didikai, kuriuos Pope
liai Sixtus IV ir Julus 11 bu-

i vu įtaisę, buvo garsingi visoj 
1 paanulėj.

Nėra jokios gamtos mokslo 
šako*. kurioje katalikai nebū
tų |Hi*ižvmėję ir Popeliai ne
imtų prisidėję prie jų pakili- 

. mo.

• in* ii ru tūli* ir griausmingo 
si idnru meilus. Al*imiiiė 

» ' ką i . ąs, kud žmogus silp
:i* ii nelaimių pri-pausta* 
i.žnt.i p>-i ž-ngiu įstatus^.

. i., n n* reikia tik doro |mi 
Į z zio, 'ntiliimu... Sinti 
’n -Ir viemitini Sime

• Iii žemi . kuls Ik .alibę lliei
paroiyti) iiui žmonijai 

nė ih- |M*:mli<i nyk.* 
■ turtuose, 1*1 vien 
i* ki.i-Iii I*- rulmžiu* 

Amžinojo Suims link* 
pildydama- Tėvu 

ir lupo* jo šį p*u*i. 
u»i grindžiu, dainuoja, 
■Ižin li'd.-iiiu nidii-.žiim 
kuiliai Ih ioi. lina-renkn- 
di šią uiilžillifil ;į minią 
i.in. .‘*u-l.and>< jo vaqmi 

nu, *udrvl*-j<i žmonių šir- 
ii lai tingėtai ant Dnn 

molyno skliaustu suži* 
aisti žvaigžde, kuriu* 
i1 ii akis lyg kokia

žmumm* sii/.il.c* : 
rodė-žvaigždi' ir 
suplak* begalini' 
nyks neupykantii, 
— vien (ik meilė, • 
tais ryšiai.* ap.-ep- ziiamni 
<*y Ims ir laimė sužiliė* jų aky- 
ae...

Gaudžia vaquii garsiai... Jų 
aidas plunkia, skleidžiasi taip 
<Ugštų girių, plačių lauki.', 
veržiasi varpų aidus į puikiu.* 
nunus ir šiaudiniu stogu ap- i 
dengta* Imk ližes, žadina visų 
inlis, uždeiln liauju.* jausmus, 
raktinius geidimu*...
Klausosi varpų gaudimo vi-
4 paaaųhs^_kliiu.*o.*i turėtu* 

uvduose rainiui m*- 
tarpe pulko savo šei- mė 

klausosi varguolis šal-*|M> mu.*ų. Senai tas būvu, ati- 
nakužėjo rymodnma*. 'Irn* tūkstantis melų Įmiginsi.
4 geiduliuoM' pasken- <• Kristus l.a* įimtai apsilanko 
•nės, klausosi nu*idėjė- i mu*ų pasaulį, kas įimtai šau- 
niekudėjas ir jų minty* kiu žmones prie meilės, gurų 
a nuo šio vargingo gy 'darbu. Kn* me'iii gaudžia 

o ir skrenda ten. toli, varpai, priui'**dami pasauliui 
lugšėiausiu sostus |>adii 'didžiu* liiik-niyli ., ir kas m<* 
• žibintuvais, žvaigždė j tai žmonė* *u nauja viltimi 
įkaiščiai žibu. Pasaulių į laukiu Kristau* gimimo savo 
liūs puresnę* pilvą ant *ieluje ir sulaukę skubinasi 
) dūmoja ir mąsto apie prie mažučio lopšelio, kuri.* 
ių didžia* nedorylM** apie priklota* šiem* ir šiaudų, ap- 
r didesnį vargą ir jo vei- šviestas žvakių mirganč ia

I. luJ

kdiih

Mrd; - 

h i- 

li« »i irt.

šii«*« siuvi Dievo immnosc 
pi e' Augšėiuusiojy su-tą. 
Klišius gimė meilė užsi- 
liep nojo.

N .til*'a |>n*aulio audringų 
vetp-lų šniokštimas aprimsta 
'■•iduliui. pranyksta blogi |wt- 

įimtai, ž'iiaęu. atgimę* 
u Kiislumi mgiju naują sie

lą ir apsivelka baltais tiekai 
ii b jausmui*. Kiekvienas, 
kr- -alo sieloje sutaupė ki- 
i> i :< b, nnil" prie tVMOM 
ir Tiesos, biaurisi šiais gal- 
vatriikėiiti* prabėgusiais me
lai.* savo paklydimų ir, griau
džia Imi. u pritardamas var
pu kumdimiii. -iurn'ia Galybių 
K i:iii i ii Jn Simui įlekiu 

meldimo ir vilties žo- 
llėgii amžiui, kartos, 

keičiasi, žmonės ieško 
tie.ų, klaidžioja ūka
ni liimuiju, Im-1 siigau

.alinga* vnr|m uidas, —

i

Betliejaus Žvaigdžde
ii *
:i' įl

įs jo si.
i ii n
hiiityliė pridengė ir iš augš 
ibiu it-irdo
•pu iUinnrieji

. mole ai . kud
: p ii.l'.ko -all UŽ bi.leiltę uit-n 

lltę 1 I I ir Hilu UI- dlel.l.

i* įsi te* klltelėa stogo iš<‘i* 
I‘ih, Kur. visiems galės lai 
m.' ut< kli. Džiaugsmingai 
sur.?' niiniu, lenkia galvas, o 
lU|K' -n br-la: Kristus gimė. 
Kri tu.* Pasaulio karalių Ku- 

'mimu - Šimu* nužengė ant že- 
l.iiiinv apsigyveno tnr-

Miliutų halsai 
laukiantiems 
Dievo Simu

.«•

••t f 11*»,

• * 111 •*.

tlllllo.* 

nu i. j ii 
IIIIH*e, 

dz.ia
puiki I*- dingstu, lenkiasi ke
liai. ne- Kristus isiinujo žen- 
L-i.-i iš nugštybių ir tyliu aiškiu 
■ ■.'I ii taria: Eikite ]ui* mane, 
kurie kenčiate, <> aš ju* pnguo- 

i i. Ir siela |Ki.*ik< lia prie 
Kr'*tau* žodžių ii apleidžiu ją 
geismai.

(•audžia varpai, plaukia it 
upė* vilnis dietios. metai, am
žiai ir iš metų į metu* apsi
lanko |>a* mus meilė* nešėja* 

Krislus. Ir šįmet už kelių 
valandų užginlę vnq»ų gaudi
mą pakelkime širdis, nes Au- 

, žinuji meilė žengiu į musų sie
las ir Kriidun kūdikis tiesia 

į mum* atleidimo, paguodos, 
imraiiiinimo ir santaikos ran 
ką. Tegul musų šinlysc išdį-' 
In visų metų neapykantos jau- 
šmni ir sekdami meilės įkū
rėją tinkamai pugurhkinie ■ 
Kristaus gimimu šventę — 
Kalėda*. J.

ši iv-i žvaigždė ant Betliejaus 
šiąnakt užtekėjo,
Skubia iš dangaus Aniolsi
Garbint Atpirkėją:

Bėgkim ir mes, garbę duokim, 
Su Aniolais Jam giedokim: 

(iloria in ezeclsis Deo.

(Tiarą dangišką išgirdę.
Maži piemenėliui
Skubiu greitai pažiūrėti — 
Kas dedas Betliejuj;

Bėgkiin ir mes. garbę duokim. 
Su Aniolais Jam giedokim: 

Gluria in czccIms Deo.

Trys karaliai naują žvaigždę
Kaip tik praregėjo, 
Ku dovanoms sveikint Jėzų 
Betliejus skubėjo;

Bėgkim. bėgkim, garbę duokim. 
Su Aniolais Jam giedokim: 

< Uorių in ezcelsis Deo

b

SKAITYKITE 
“DKAUGA"

I -ranytoja*, pasaulio, 
l'zgiluė šiandieną. 
Suvystyta*, jiaguldytas, 
H utelei ant šieno;

Bėgkim, bėgini, garbę duokim. 
Su Aniolais Jam giedokim: 

Gloriu in ezeclsis Deo.
Skardupis.

KUČIA
<uii]s> dvieju gatvių 
is stovėdavo mėlyna- 
nitė, apdriskusi. 1*4 
tik smarkiai slidžiu 

i jau |«žinojo tuos 
kurie iš jos imdavo 
is dietini*!). Kitus ji 
idavo siūlymais. |.et 
iaui* ėinėjnms. yjaiė 
užsimiršdavo, ji pri- 

i. tardama' ‘'Neii* h.i-

prašilk**

Kalėdas
raštinę.

DANTŲ GYDYMAS GILl6 * 

JE SENOVĖJE.

Me* žinome, knd graikai, 
egiptemti ir indusai dar prieš 
Kristau* užgimimą buvo gan 

‘gerai * u* i pažinę kaip reikia 
dantis gydyti. Bei pasirodo, 
kad ir Amerikos gyventojai 
tai|M> gi senui jau išsimokę 
dantis gydyti. Aiomis dienomis 
Kalifomijoje atkastas Žmo
gau* skl iutas 300 metų senu
mo. Tnme skelete du dantįs 
buvo įdėti dirbtiniai (ii ak 
meniu), o keli užplombirooti. 
Taigi inedk-inos mokslas yra 

'jau laimi senas.

-

to pradžioje l lą lipi •- 
•ikiuiistė apysenis, ko
mių ponu- Jum i - čia 

■rčiuii eiti t jo rašinį-. 
tusią neseniai *avi» 

♦oje apielinkėjr. Ji 
teisininką* ir dnuue 
labdary !*'■* veikėju*.

.ky
liu* 
lai-

• ii;
VU 
kų

Ku* žiu kodėl jam paliko l.i
vargšė mergaitė. .!<•- pradil

ini žodžiai: "Nev puĮur. 
t“ jnm rodėsi toki gry ni ir 
ynu. Kartais jis Imveik ty<ia 
usiduodavo užmiršti;* <!'<•«• 
•iš t j. kad tik ji išuirtų tuo •. i 
odžiu, klltiuodu , In-t.Vikllo 

i'» sielą, i ž tat ji- tankiui 
d ūmia i u mergaitei eentą-kily 
viršaus.

«ą rudenį ir žiemai 
dant.

I’ninilč'lyje prie* 
. py seni* ĮHilia* ėjo į

’ni'ly mdė * mergaitės ne
mirė. Ji- tyria apsidairė, b.-t 
jo* iieliuvo. Pasižiurėjo į įnik- 
it*li ii malė, kad ta* pat* lai
ka* kaip ri*n<l:i, o mergaitės 
vi*-gi nėra.

Pono vardas bnvo Jobu Sim
mi. Ji* •'■in Ih- dienraščio į 

raštinę, l»et jau< -i neminu* 
lyg buitį skriaudą kum pti- 
ilnrę*. •' \- lM«t-gi imt -cniitvė* 
einu zti'plyn”. mintijo ji< 
*nii. "Nu ku* imi tu mergai
tė. Aš niekad neiti miriau jai 

- užmokėti, m-* 
nigų. <• jei ir 
šę<, tai tiek s;
nu-, I-id vi.«i iižHiiršitnai bu- 

t •!• - 'iit'Tiop; t tillyginli”.
U t .n* iii l.i -lel jh.iio Nmi- 

. < i o minty* it raštinėje vi* 
*ukiuėjo*i apie vargšę di' n- 

« . ‘Gal
r tieki.mitu-.»; gal Migu. gal 

I o -.ioje uiiiieį. yra .'Vertėtų 
Įintirli. Ih't kaip čia patirsi. 
Jug i* žinau nei ju* vaidu nei 
g-.r. ., nei ku Llauzti’.’. 'Taip 
p. Suusonui ncrinulaut, »u*-

trilienė laaniiia teisėjas.

m-niiuii l«c pi* 
buėiuu ii/.mir- 

\k daliau vir-

Siinsono draugas, p. MrCarty, 
prašvibinuis užriti į teismą 
apie 2-rą valandą |>o pietų. 
I*. Siiimn*us ir taip lurėjo ten 
reikulų. tai jmskirtu laiku pri
buvo.

Teisė'jas jau Milėjo prie sta
lo. liet Is'ieik prie laiptų atė- 
ju-f jmsitiko Mis* Caiinegiinn. 
miesto valdi Imis atstovė, jau
nų nusikaltėlių mergaičių glo- 
iM'ju. Ji tarė svečiui.

šiandien turime ukyvą atsi
tikimą Tamsta žinai, koki ne
iti, idi ti<* lietiniui. Dar nei 
ih -imtie- metų neturi ta mer
giščia, o jau np*iiogė. Tai pir
mutinė. kiek aš žinau, jos va- 
gislė. Ją reikia skaudžiui nu- 
bau*ti. luid ant visados alsi- 
norėtų to prakeikto meno, 
niaip maža vagilė virs didele 
niekše ir |aiimig* gyvastj ant 
kartuvių. <• p. McCarty nrži- 
nia delko nuli jai dovanoti. 
Tii malonė pražudys vargšę. 
\* žirniu, kad Tamsta esi iš

manąs žmogų-, myli vaikų a 
teitj ir teisi I*;. I’mlary k Tam
sta intekmę unt savo draugo, 
,ud ji- nepasiduotų blogos 

sil>i|u;lijos jspudžimii--.
All ng'lit. tarė p. SiniMe 

nas ir inėju j teismo svetainę, 
kuriąje ant ;uulų sėdėjo kur 
nekur keiioitka žmonių.

šaukiąs — Eni Dainkeis.
Atsistojo ta pati mergaitė, 

kuri taip gražiui parduodavo 
di 'nruėėius ir taip meilingai 
išimdavo “Nevra iMi|*'r, »ir”.

I*. Sintsomi* pats gerai ne
žinojo ką jis |iajuto. Ar tai 
toki* žmonių išvaindoa npguu* 
linguma*. nr tai kokiu nela
bi: .-uklvhė. ar kas čia galėtų 
Imti .* Semi* teisininkas visaip 
suku savo lazdelę |iustatęs ją 
ant žemės. TnrjMiis |iasitaisy- 
dnio akiniu .norėdamas žinoti, 
nr tikrai ta ptti mergaitė sto
vi dabar čia teisme.

Tiiomturpn teisėjas tarė:
- Tave sugavo namų sa-

Ivininkė. kaip tu pavogei de-l 
šilutį dulieriij iš jos maišelio,1 
kurį ji pasidėjo ties laiptais 
unt lango trmn|>am laikui. Ką 
tu gali pasakyti?

Kol teisėjas kalbėjo, mer
gaitė buvo išbalusi, bet ma
tomai valdėsi. Ji pradėjo kal
bėti, uoi ėdama būti kiek ga
linta raniiuu.-ia. Ji tarė.

— Ponas Teisėjau! Aš j te
dariau nuodėmę. Dievas užsi
rūstinę* imt manęs ir mą la
ivai gaila.

Tolinus mergaitė nebegalėjo 
susilaikyti ir ėmė graudžiai 
varkti.

■ ■ ■■ ■ ■ ■ " ■ - ■ ■ -■■ll 1

— Mano tėtė žiemą mirė, eienė atsiims savo skundą, ir 
muno mama dirba negauda- kad mergaitė bus liuosa.
ma pasilsėti. Ji nuolat ser- Aš noriu įtaiso, tari* Mins 
gu. Kranki* beveik nepaeina, Cannegban. Čia. yra ne vien 

jo Juozukas manęs prašė epai- dešimts doiierių. Čia yra vn- 
kabinęs už kaklo, kad nu- gyatė. \’i*uonu-nė turi ko- 
pirkčiau duouus. Aš neturiu voti, kud prakeikta vagystės 
už ką pirkti, išėjus painu-' sėkla nepa*iektų jaunų šir- 

Įėiau, kud |M>nia Mulciem* pa*i- džių, kad nepraeitų dovanai 
dėjo pinigus nnt lango. Aš (toms, kurios ištiesia savo pur- 

į limbą ir pažiurėjau. Karai vinas rankas prie svetimo t ur
mą reikėjo eiti į pagundą? 
Ten buvo penkios dešimtinės. 
Aš painisliau, kad jtonia Aul-

I

AUMTUMA1 BAKGŲ.

Jūrių langų augštunum pri
klauso nuo gilumo jūrių, nuo 
kitų priežasčių. Pietinėje da- 
lyj Apriko* kartais bangų 
uugštumas siekia net 33 met
rų. 1-aivni tokiose bangose 
mėtomi kaip šapalėliai. Siau
rinėje dalyj Atlantiko bangos 
nebūna augėlesnės 9 metrų, o 

| VidaržetninČM jūrėse jos nei 
6 metrų nesiekia.

t  

to. •
— Atsiprašau, tarė p. Šim

tam'ar. Kuomet reikia bro- 
ciene upseis su keturiom*, o |įai išgelbėt i nuo bado mirties, 
|>enktą aš jai atiduosiu, kaip tuomet nėra vagystės ir ne

Mi

atsiprašydama, kad gal ne
viskas bus tvarkoje.

Meiliniais laiptais ii užpa
kalio namu p. Simeonas mer
gaitės vedamas užlipo iki pat 
palė|K'>> neturtingo Chieagoa 
namo. 1* tos vietos, kur pa
prastai būva skalbiniai džiau- 
jumi, buvo padarytas lyg 
kamlairyv, Ten stovėjo ma
žas surūdijęs ir apgedęs ka
kalys, ant žemės buvo rupes- 

i tingai sulopintas šiaudinis, o 
unt jo gulėjo susiglaudę du 
maži Isrnaičiai.

rpamclynavę iš šalčio.

/

s
Juodu buvo 1 

__________ _ _ . _ _____ _____________Veid< 
IHibuigsiti" mokyklą ir darbą puryina ta ranka, kuri badą kai taip buvo išdžiuvę, jog ro-' 

kenčiančiam kūdikiui pante-į 
ša duonos ir pieno.

— Ar p. Sinieon apsiimu 
glolioti šitą kndikj .* — užklau
sė teisėjas.

— Apsiimu, atsake užklaus
tasis ir priėjo prie mergaitės, 
o ji prisiglaud|- prie žilagal
vio senelio.

|*enktą aš jai atiduosiu, kaip

guusiu. Tai aš ir jmvogiau. 
Nula-gu* užmokėjau skolą bu- 
černėje ir parnešiau duonos 
ir pieno broliukams. Mą gai
la, kad aš dabar sėdėdama 
kalėjime negalėsiu uždirbti 
tos dešimtim-s ir atiduoti po
niai Auleicnei.

Mergaitė užsiėmė veidą 
rankutėmis. Ji gailiai tylo- 

įmia verkė.

— Ponas teisėjau! Ai tu- 
>riu ką pasakyti, tarė p. Sim- 
! nonas pakilęs. — Aš pažįstu 
j tą jnergaitę. .U tikiu, kad 

Jos

I

<|ė*i, kad vietoje lupų tik plo-^ 1 

nu* kaili* aptrauktas nnt dan
tų.

— Boys, — tare mergaitė. 
Į— tliat i* mister Kitnson. He 

is vei v very good. You should 
thank him for my ueųuitanee. 
Tat reiškia, vaikai, ktai po
nas Simsonas, jis labai labai,

— Eui Bainkeis rei liuokt, i K*"* J«‘*n tnri** l»*‘JėkoU .
jam. kad aš Upėn paleist*.

Sudžiūvę kūdikiai ligoniai 
pakilo ir ištiesę savo rukaies, 
sausas kaip šeivas, tarė Uaka- 
mai.

- Mr. Sūnaon,

bet klausyk savo glolicjlo, — 
tarė teisėjus.

Simsonas linksma* išsivedė 
mergaičiukę iš teismo.

— Dabar sakyk, vaikeli, 
knr tu gyveni: Ture jisai.

Margaitė panokė numerį ir good aotather. Wa

HM
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Kodel tas Mortos išsvajo 
tas asmuo buvo an vitiškio 
paveiksle, kas gali išaiškinti! 
Morta pasiutusiai j| mylėjo; 
visi jos jaunos širdie.- viekai 
ir visi svajojimai ėmė kas 
kartas stipriau rišties su tuo 
išsvajotu asmenim. Matydavo 
save an juo mažučiame buste- 
lyje šiaudų stogu, tai auksuo
tame ir krištolais blizgančia 
me rūme, tai Iniisiume karės 
lauke, kaipo gailestingųjų se
serį, saugojančių "jį" sužeis
tų, tai vėl sviesitiim- saliom- 
skrendančių pasirėmus ant jo 
peties pasiutusianie valso ver 
pele.

Dažniausia vakarų klaidžio
dama JK» sodnų, aplietų bals- 
gana mėnesio šviesa, jusdavo, 
kad "jo” trūksta. Atsisėdus 
altanoj, apaugusioj vynuo- 
giais, atremdavo apsvrigusių 
galvų į augmens viturus ir. 
inbėdus'akia į mėnesio ritulį, 
regėjo nebūtos daiktus: matė 
“jį” «nt švies.-iu* žirgo, sida
bro delijn imt pečių užsimo
tus besileidžiantį šen iš ougš- 
tybių, matė, kaip šypsodamas 
tiesė į jų abi ranki... Paimda- 
dųvo jų didžiausias silpnumas, 
primerkdavo ūkis ir, ištiesus 
priešais rankas, laukė... jos lu- 
pdl ieškojo, troško antrųjų...

Pašai|>ox pelėdos juokas bu
dindavo mergaitę iš svajoji
mų. Susiėmusi galvų, išbėgda
vo Norta iš altanos, karštos, 
ašaros degindavo jos akis.

Mergaitė nėkados niekam ne- 
sipasakojo savo sielos ligos Su 
kuo gi buvo kalhėtiea! Motina 
au jaunesniųja seserim, per- 
žiurinėdamos naujus madų 
laikraščius, virškindavo kokio 
romano turinį. Antroji, užsi
dėjus akinius, siuvo savo nuo 
krienų metų pradėtų komžos 
užgalį, šnibždėdama novennas 
ir visiems, h-entiesiems suko 
galvas savo . naldavimais vi
sokių nebu‘ų dalykų. Bn lis 
dienomis visų-dažniausia jui- 
giriodavo, iš kokios kavalcrių 
pramonėlės sugrįžęs. Taigi 
Morta tylėjo, savin įsitrauku- 
•L Vienatini* to degeneratų 
giminės gyvenimo įvairumas 
buvo šeimyninės audros. Aito* 
pakildavo beveik po kiekvieno

pokylio namie, arba kaimy
nuose. Iš pokylio Mortos tė
vas ir niotymi jiarvažiuiHlavi 
atskirini. Aid rytojaus susi
tikę jie srkyi'uvos “ponas" ir 
“ponin”, tti-kui prasidčiiavi. 
prikaišiojimai • brnnictai. 
tinęs, blondinės—buvo nej>a- 
Imigmnia šneka ir riebiui 
priežastis. Per visų aiuž). kaip 
atmena Morta, audra Imigda 
iosi abiejų Šulių nutarinm, 
k:.d tiesų ko jiems k.' L ‘nm 
varžyti gyveninių, todėl reiktų 
ikirties.

Dėl įvairumo tėvas kartais 
užsidarydavo gabinete. rašy
davo kaži kų, draskydavo, de
gindavo; tuo duodavo jiaėiai 
suprasti, kml nr nų- baigti gy 
veninių.

1K-I efekto p.ieš desperatn 
gulėjo ant stalo protėvio sena:- 
pištalietas. Ab -Iii žinojo, kad 
pištalietas i isai ne kenksmin
gas, la-t efektu ncblaškė. Mo
linu b<-lz<bivosi j gabineto du 
ris. kurios galii-gale atsidary
davo; tėvas, tižu Komandoro 
statuti, stoviniavo, sunėręs 
raukas ant krutinės romus, 
rimtus, šaltas. Motina, |*až- 
velgus j jiopii'ij, kur būdavo 
parašytu didelėmis raidėmis: 
•‘Mimo paskutinė valiu", su
rikdavo ir ruošdavos alpti; pa
skui vienas antram iš eilės 
krisdavo po kojų; laužydavo 
raukas, draskydavo plaukus, 
dejuodavo, dantis grieždavo, 
lyg pragaro knnkiiiiai. fialų 
gale., užsidari lavo durį* ir 
rami Ik- apimdavo namus...

Antrų dienų viešjuitaudavo 
santaika viso to žodžio reik
šme. Tokiomis dienomis Mor
ta nekęzilavo savo tėvų; susi
tikus su jais, raudonuodavo ir, j 
kaip galėdama, lenkdavus jų
dviejų.

— Išbėgti iš čia, išls-gti kur 
•nors! — tai būdavo vienati
nis mergaitės norą*. Kur ir 
kaip, negalėdavo sau išaiškin
ti. Kad taip atsirastų “jis”, 
ši eitų tada, eitų nesiklausda
ma. k-t vienu — mgalėduvo
sau Morta įsivaizdinti kelio- bas”! 
nėa. Ligšiid net bažnyčion va
žiuodavo visada su katra te
ta. Čia buvo nepaprastas mo- 
ralingumas. Kų sulig mergai
čių, tai abudu tėvai laikėsi 
senos rutinos: iš motino* glo
bos tiktai į vyro ranka*.

Tuo tarpu juokdarys liki
mas ruošė visai šeimynai ne

tikėtų pramonėlę.
Staiga mirė Prapuolenių 

dvaro ingaliotinis urėdas. 1>n 
iH'.-piju pakasti ncapverkiaino 
tarno, kaip nežinomų skolinin
kų būrys, kaip juodvarnių pul 
kas, suuodęs muitų, sulėkė ir 
apspito Prapuolenių dvarų.

Tam garsui |>aaklidus, Mor
tos brolio draugai, kurie ant 
žodžio visaila dtiodnvo vekse 
liu krovas pinigų, staigu su 
bruzdo ir, nelaukdami, up 
skelbė |M-r teismų savo reika
lavimus. Pasirodė, kad Pra
puolenių dvaro vertė nei pusės 
skolos nedengė.

Nebuvo kų darų, reikėjo |>a- 
keisti gyveninio būdų: prisiė
jo pnlvisti gaujų dikuduonių, 
jiarduoti žvinginius arklius, 
karietas ir daug visokiu bal
dų. Titus išvažinėjo: svečius 
nustojo priiminėti. Prapuole
nių dvaro |H>nni, nežinia kodėl, 
nustojo ir šciniyninia* audra* 
kilnoti: |>onas pasili-nkė že
miu, |H>nin metė plaukų raity- 
mų. Nuliūdimas užviešpatavo 
visame dvare.

Apie panašius atsitikimus 
teko Mortai skaityti ronumuo- 
se. Tenai paprastai pasmuko- 
ilnvo “nelaimingu* šeimynos" 
duktė arlia sūnūs: duktė tvk< 
davo už seno kokio turtuolio, 
arba sinius. vczdnvo žydę, tur
tingo pinigiigrailiu dukterį, 
kuri už grapo vardų duodavo 
pinigų. Ir laimė grįždavo j 
šeimynų.

Morta iš prigimimo buvo do
ra, ir ta mintis, šitoks išsigel- 
bt-jiiuo būdas, Įiasirodė jai 
bjaurus. Tad ieškojo savo at
mintyje kokio kito išskaityto 
pavyzdžio. Atsimini-: nnrnlin- 
gas darbas!.. Apysakoj “Pa-

<uicnka” jiatiko jai laimi šita 
tvirta jauna mergelė. Ir kaip 
tas ilnktara* buvo jų įsimylė
jęs! Ir aš kad bučiau į jų iš
naši, rasit atsirastų ka* nunic 
pamiltų ir tokiuo amžinu drau 
gu taptų visam laikui iki ka
po!..

Nuo ko pradėjus ta* "dar
ėme galvoti Morta.

Ir tikrai buvo sunku išgalvoti, 
nes kų tik paimdavo dirbti, 
motinų imdavo desjieracija: 
kitusyk pumnčiu* ja stiklu* 
plaunant laužydavo tankas. — 

, Viaa tat nuvarys mane j* ka- į 
pus! — dejuodavo.

Nežinojo Morta, kad atsira
do kažika*. kam parupo jos li-

I

kiruos: nebuvo tai karalaitit, 
sidabrine įlelijn apsidengęs, 
nei mėm—ienos šviesa apšvies
tos karalijos gi v. utoj. s. bei 
šio pasaulio tvirta ranka, kuri 
buvo pcrlatižits dau: visiAdi 
priešingumų, — kiviu ranka m 
saliom- lepinta, bet uigrmly- 
ta, nejautri gyvruinm dyglių. 
Tų rankų ištiesė j Murtų tetų, 
tikiu tėvu Sesuo. Atl.l lllo ji 
netikėtai ir tuoj kiliu j n-ika 
lų.

— Nii4co 
vo tikėties. 
bar!

Hitas klausimas buvo užduo 
tu- visai “imtaimingųjai šei 
mynni”. :•]»!< d. ■ vt p 
l'.l'liestų. kuris in-kellte li-to- ii 
visada vengė su ja susitikti. 
Ji lietgi jo mjmmirio.

— Kur gi .<it j rmn.aias stu- 
dijozus.'—]<aklnusė.

— Natine—vargšas, l'er vn 
aarų ilsia*!. Tos studijos taip

nervus jam išardė.—liūdnai 
dckleiuavo motyim.

Puma N u talija ėmė 
juoku v*.

Kada ju- Ii; 
raudinėję 
r žiūrėti 
o st ūdiji 
likit! iv 
* ai užu ui

R IV

nauja, galima bu- 
Kų gi manote <ln-

P. Sinaonaa priėjo prie vai- Į viau • 
kūčių, pagiotde juodu. Pas- lė prie svečio. 
Irai jia apvidairė kamltaryji- Turtingus tėvas su vargše 
ir gera jo iirdis susisjiaudė. dukterini mcilingui ]wsibu- 
matydama tokį neturtų, 
tarė mergaitei:

Jonu, daug ko reikia, 
apžiūrėsiu ir užsirašysiu. Te ti j vargingų |ialėpų. 
tau 5 dolicriai. 
tai parnešk vaikučiams val
gyt Pavadyk mamų, kud jia- 
raitų.

Nepigiai mergaičiukė links
ma išbėgo j miestų, štui bv- 
jeinant begulu mivingu.-1 ir 
vargingai apairėdžiu* motei i * 
kė eu menku nešuliu. Ilodusi 
lyg kaažinkokm naštų jų slė- 
g*-

— Sveika, mainytė, tarė 
vaikučiai. Alai |wnaa Sinisou. 
Jia labai, labai geras.

Motopikč buvo nepustebė- 
jnai svečio. Dirsti-lėjus j jj, ji 
ifoitieeė lyg skaudžiui ir ne- 
teisingai užgautu. Jai taip 
bestovint ir nieko netariant 
••■■■ii ponas sn ašaromis 
prisiartino prie jos ir tarė.

e- Margaret, dukrelei Do- 
VMK>k man mano žiaurumų. 
Ai Miririagai ra tavim apai-

viau — tarė moteriškė ir puo- numirus ir tiesiog pat. knu į 
1--------«_ dangų.

Tuomtarpu inėju p. 8im*o- 
n'aii labai linksma*.

— Childn-n. Mr. biuison i* 
your grandjmpa. tfou should 
love liim and oliey, tarė mo 
tina, tai yra: ”Vaikai, p. Kini- 
eoną* yra jų* tėvukas, ju* tu
rite jį mylėti ir jo klausyti.

— Jau m<-» jj mylime, atsa
ke vaikučiai.

Onutė, prirjii- prie sėdim' io 
senelio, jiuėinė jj ui lanku* 
ir pris|>auzduma prie kruti 
nė* tarė; — Kokių a* luimin 
ga, kad ir mes kaip kiti vai
kai, turime savo mainu- tėve- 

P’* •

Senuką* apsikabinu kudikį 
į ir pubuėinvo. Prila-gti ir k-r 
j narčiai ir ji* juodu taip-gi pa- 
, bučiavo vj*a širdimi.

— Ar ju* žimde, vaikučiai, 
kaip tat pasidarė. kad nn • 
taip ilgai gyvenome skyriumi

—Nežinome. |ia|m9ukok. tė- 
inkai — atsiliepė visi glutiz- 
damieei prie senuko. .

Jų nahaAninkan tėra* jiem* 
tankiai sakydavo paraku apie

Jis ėiavo.
P. Niurnomis iieliesbrušinėju 

Aš duiglų. kuriuos reikėjo nupirk- 
Jis lik 

Bėgk gn-i- jai nuskubi no namo ir senai 
juodukci šeimininkei pasu- 

1 kė. kud prirengtų tris kamba- 
-ius svečiams: vienų moteriš
kei. kitų dviem jos sumims ir 
trečių jos dukteriai.

, Heiigdunm tuo.- kambarius 
teta Irena mintijo, kad |»ouas 
ant senatvės kvailų galvų ga
vo, ketinu vesti pučių ir dn-gi 
mi trimis vaikai-.

Tik štai suskaiuliėjo durių 
varpelio. Senoji Irena nenoro 

' mis nuėjo atūlaryti prijaus- 
dninn. kud tni naujoji viešnių. 
Per durių langų tarnaitė pa 
matė u|>driskusių moterišką* ir 
šule jo- trin ujxlriskusiii* ku- 

jdlkius. — Hreikn teta Irena, 
tari- moteriškė, ar nebcpužjsti 
manęs!

— 31is« Margarcth! Ar tai 
galimas daiktas!—sušuko sc- 

j na juoduke tarnaitė.—Km-gi
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Ki. Milo-rsl ille. Po..
13. Brnddock Pa.. -•
13. Middl tunu. Ci»<,
l.'i. Kalėdų Ihiiatui
l.*i. Itr< oklui, V. Y..
15. I’ž vėliavėles •
|.\ llroukliii. N. Y..
15. Ihooklyn, N. Y.. S. U IL K. A. 131 kp.
15, Masja-lo, N. Y. 
!.*», Brooklyii. N. Y 
1-*i. Cliieago, III.
1.5. Chirsigo. III.
15. r.iiiglmiiilon, N. Y,
15. Iiingliaiulu.i. X. T
15. Biiigiutmloi), N. Y
1.*>. (iilbeltuli. |*.|
IK. V ilkes Barte.
1S. Fiimu Cit v. Coiiii.. aukos.......................
IK. tVateiluiry, Coliu.. 40 sk. tiki................
IK. U al« į tini y, Coi.ii.. 40 sk. aukos ............
tS, No. Ihiston. Mass.. II sk. aukos............
1S. Clūcago. III., šv. C< <-dijo.» d- jos auka 
iŠ, Cliicago. III., Nv. Jungiu d: a uka
lt*. Chieago. III.. 43 s!., m. u.......................
lt*. Cli-Vi'laud. ttliio. 22 sk. mėu.......................
21, Kintsbury, t'onn^ 133 sk. aukos ....
21. Nliciiandoah. Pa.. 132 sk. mėu..................
21. Chiengo. III.. 43 sk. auka .......................
21. Ilrooklyu. N. Y.. P. Brusuko auka ... 
21. Cicero. IIL «"<!• »*- aului...............................

I.npk
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• «

>•

:t.
I.

t.'lU.I” 
1JI.25 
t.* (Al 

l.’iS.tol 
!»i..7*

KRAUTUVE
Mn| Bintui

Naujausio! Mados 
TAVORU

.. 4d e k. vėl. 
*. mulkio. .

32 sk. mėli, 
sk. Kai. I).

127
127 ik.. K.l. |Jov
127 sk. iiiin. ...

84 > k.. mėu......................
I'n.. 71 sk. linkio..........

— O mų nulosi, kud reikia, 
i—atsakė scna*i* |k>ii:i-. Ji: 
jų minty* |mėio* pn-islaty-- tų 

■ klausimo. Ncžin«Mlam<» tikro 
"atsakymu dury- *|k'-|ioiinių, o 
tut kenk* daugiuu negu 

imis žinojimu*. I’iie to ir mų 
; reikia atlikti l>ati*mę iiž kult*-, 
kad gulei'-iuii Imti vImu ramu*, 

j •— Ni-kidlė-k. tėveli. ,ijiie 
kaltę, turė duktė piiėjii- pii<- 
t- m. Mų tmiltt. i .ui bui;i'.i m 
įaiklu m tuu-< dulyktio ku 
ritio • gulėjau | uklu-: yli.

—- Pasakyk. 
k< tinai. tai 
kis.

Aš supykini ir nettoiėjuti ju- 
liudyt. Jųdviejų Šliltl,:. Iif.vu 
lietuvių ImžliĮ l ieji- imt Tu . II 
of l..d> . Aš ipiiaži: ;i jietiiii-m 
Ini-kn. kud n -tik |iuliiiminim t 
m-dumln jiedviem. l><-l dur 
iit-iž:idu ir ■zitiuni -1< - ir pi 

■ Hitu-.. Nn-i i > t.i i.u a- n.' 
kud jialiii-jii iė-uiaėittu. N. » 
lyne ais metam
Immlzinu jųdiiejų į, 
neradau. Ir 
tiiip i-i-i.-.j. 
|wiald- . kud 
lu pelėje. ji ', 
varde.

Tai T«u
Gerai, vuil.učiai, |.;<-;iky-,d:d><t •! ' i'l

' siu. Ju- žinote didįjį teisiniu- 
I ku ofisų šule stoekyurdų. Aš 
į buvau ju savininko-. Temo 
|dilio juumis. teisingu-, -utiiu 
iniugu- ir diirl-fu- skaitvedy.-
Petius Bimloktut. Mų iii-|intiko 
jinai- du įtaigiai: ji- ai vilai 
pri-ipagnuluvii ■-ų- lietini- ir 
tn lietuvyste dar didz.niod.i- 

[ vusi. Mum> šeimynų buvo ii ■ 
im iš rimtesniųjų tarp incto- 

(distų e|»iskii|mlų, o jis mano 
(dukrelei jbrukitavo visokių 
i knygų iųūv katalikystę. Aš

Al||«i It 
tolo.

I;«.1 i
toli

< l|

Im

■ 1’1 * 
lt*'.

I l«'i itkui. I.a 
mažu-i- Frvti-

ta 
-i kutuliku

•r
. ’ sis • rss I * • S«- ■ •
ĮUŽkl.i tmu 

n. - i
1»<i ns jau ti* m i ■ *i :..<;<, 
kaip ir katalikai. Kunigu 
ib-nijs- i i-i z l-'i<». I..<d rytu
priima j katalikus; ryt «• ii 
siu išjHi..iliti<’-. o |e r Kul< ... 
prie Komunija -.

Ir nu - ei im js-r Kalėda- 
prie Komunija-, turi- ii-> ia 
kuėiui. Minim senui ,.id< 
jo.

Tarnaitė Ir* na iisų^m. >itu 
susipykimų su dukterim ziuo-

I.

Deimantą, 
, Aukso Žiedų.

Gryno Aukso ir 
Paauksuotą 
Laikrodilią, 
Lcnciuįtlių. 

Kotianikąf.Špilkų, 
Laketą. La VaUiere ir 

visokiu Sidabrinių 
dalykų.

Al ūsų krautuvėj pirkaite teisingai 
gvaranluutci tavorųpigiau kai kitur

P. K. Brucha
3321 S. Halsted St, Chicaį^^

11

EUFRAGIPTIC2 SUDEGINO 
PflEZIDENlG KALBAS

Kahų.i senatai nep. .(.lankui 
moterių lyginti: .(.uis.

p į. <» pr Helio
Imfnyctte -to- 
Iktltllloill- Ibi 

liko lipiu 3110 ll<> 
' ii V. unfii i»r 
it •. ii-ai sudeginu

V incas Ntiiticikns „•
•i," Ilgėliau Tom'ii .y. 

••Draugo” A diuinlMru* iH 
ujo šių s.ll uite \\ v.'t 

ir Briglitou Parke ajila 
i-.i- “Drair: •” skaityt 

prvmiineiatio reikalai*. F* 
virius lietuvi* guli jum v 
mokėti už dienrašti “brau

“DHAI GO” Al

IIIUBmUlIHHMIMMI

t
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TIKĖJIMO TIESA APIE PRACARA 
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IS 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS.
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imo. Kuomet pnsi KETURI SPECIJALIšKV- 
MAI AIOS DIENOS. “

Garsaus Svriss sudėjimo 
laikrodis.

ip-in-iškė «'-snnvionuo)ė, baigsi tavo pasiuntinystė* laika*, sugrįši čion] 
uiiiiiiri. NnbaSniukė ntel- vėl ir įgysi mano garl»ę.

• !:• -.t- labai -nokins “Tai tatai Pieva* leido man išsirinkti.'
Nei ki«k nedvejojau ir išsirinkau tai. prie ko' 

palaimintajai, ’itai Jot a, vertė artimo meilė; o Viešpats l>ieva*. mato- 
l»9 ft

r u p;

1-1

Tikras flat modertttBIcl lai-
• 1 i<t l t alėti ,,u,i patenkinta* mano išsirinkimu, liepė atVi s-ikrounai. n barat >uk*.m* turinti* is 

ti mane ant žemė.*.” T’KT'1
... . . .... .... Mdnbr.nig. laikai rvlkalinraa.

įtoji. bet ir l-eng'u suprasti, kad tai ridėjusieji tapo,, , . atlb, 
mniie div aP'mt* šventa baime: veizėjo į Kristiną n lis to- < 

i' -utintu vi- *r ‘bebojo atsimindami kančia*, kurine r»i 
ik į ridtirė k' ''kentėti tai šventai mergelei, ugri’u* mt

J žemė*.

(Ir

ii

u>< 
ta- ».

tu ii

n
n9i »»ottr

HfOlUI t 

yfti'ft* •

k tilt

KOI *

I 
teat l >> 

i* Imi

kmit
/•

ZIIH‘1

I*

»»».
šff.i/, Z.io/ m /.<*

1‘nii'

buvo

u vn u 
iro uv
IMU

f
II

jie luiisn 
kiliui; iŠ

tins i
dva«i

l

statą pildyme.
'.U', tnie Vėl lltlliaš- 

l.i »lu • I- . I.ti’l painiu- 
■ put Uit įh

ittrliifc prie-

> I-Itti-'I '.Itl1’ I
MOilM* /o«ors* 

>-*'i • <7>r kiiHtiitru n

i .i - t-ibii.iin m h:lail ‘tina. 

n Iki tlflt I. iH‘1. '•

. i it m Į Ik
it‘Uti

palygina* .-H 
re* leido t.tnn i-nhiti: 

• lipai f< -si. liti man b.tl'n

Ii-n/ninti. kokia tni hau-

. Litlo

tfitiito otfuiio k it f o

įttol,- ' ii it tttlfii hllil į ĮiiOtĮO^ 

liti totu to Į! itiOnt it įttĮ,1

imfitfi tu iii i ik>t i,

Sniijus, api;i-\«i:inin> >v<*n1<»>i<»s Lithlvi- |.’j 
Lyvciiilitfl
|G> |>
i.rni.

J" 
pa/.inti, I 

kentėjimu*, 
bu- pragare.* Ten taip pat 

uždai y to* viso.* durį.*, tea 
m 

neateis 
pilną skystimo, ir to skystimo lašą mirtis tu kentėjimų piiliaigtii. Nenonniii* 

5r lipiniui imt raukos, tarydama*: gimsta dūšioje klausinius: ar tieji iielniiiiiii-
— Štai šaltas vanduo, kuriuo atsivėsina gieji sudegusieji buvo prisirengę mirti? Bot. 

gftre! deja, ne teatre prisirengiama mirti! Ar-gi
• 'rnmrii skvstimn*. užtiško* imt ligoni.i neteikia liijoties, knd toji vieta dnllgolini bti- 

Ve iliiriiiiis j pragarą ’ ••vigu tos iškepusio* 
aukos luitą žinojusio*, kris ją laukia, ar-gi no. 
Imtą išsižadėjusios liuksntylu*s. kuri taip 
brangini joms ai sieju. Linksmybių mylėto
jai! Jusą linksiuyls'-s brangiai jimis atsiris, o 
jus neišsižadate ją?

I>nr didesnė nelaimė atsiliko S d. gnm 
d'.io. t'isj m. Sudegė Vienoji- Bing-tentrn*. 
Buvo ketinama i
“llol'fniniin Apysakos.’’ Tą komediją buvo 
ki-timimn vaidinti piimą kartą, ir užtatai sve
čią ibiugtimn atėjo m-t daug anksčiau, negu 
imprastai. užimtų tinkamesnių lietu; išviso

Imi -Irti 
norėjo munirti 

deginimui* it troškimu kniiLiiuinuu 
šiillo vmnlen-. knd trah tų n* 

Dievas iitsižvelgdaiiuis i maitins tą. uni-ro liuke lm*

t- atsilikimą 
įsidėjimo ir 
arščio
•l<lė trupučio
<ti.

iv niiilėsi už tą iielaiiiiingąjį. h-ido dviem taip pat yra luiisinusio mirimo kentėjimai, 
ignro diasiom pasiiodyti jam. Atnešė- jam tuo tik skirtiiiiiu. kad ten niekmmiel 
rę. pilną skystimo, ir to skystimu In

ii«i» jiiho trnliina 
knnlv ju* Imi-i.'Hi-iiK 

KzUiOii kn

rvU<> laik* ri-ko ^ib-i 
llidiant Lutnini 

UI i. *.
|-IU11> Un

Ii tikini, nuo tos valnndo* Kristina buvo,’* ,:-*k'* 
visai kitoniška. n«-gu prieš mirsiant r<wlėsi. kad 
tai čysėinus dūšia niiriame kūne. Josios gyic-) 
i-imns buvo viena negirdėtą kentėjimą eilė.

Tokie kentėjimai stiprino tikėjime i’augy- 
lię tikinčiąją, kurie veizėjo į juos per 42 nietu.:< 
Atvertė ji labai daug nusidėjėlią ir js-ignlios' 
mirė, knd džinugties išrinktąją garite, 1224 m.

Jeigu perima mus drebulys, atsiminus 
tu<>« gyveninio n’trnmu*. tni ka reikia manyti 
apo- anapus gi ubo kentėjimus.* Ttu urna kai- 
ėios valanda bus baisesnė u j šimtą mitų kuo-1' 
nimžmirttisios atflailos (“Apie Kristaus seki- 
mą” kn. 1. 24). ‘

Japonijos istorijoje skaitome apie baisiui 
.kalno l’np-ii urvus. Tasai kalnas yra m-toliesv. 
niiesto Nagasaki. 1-abni nugštns to kalno vir-Į 
šus dalinasi j tris skiauteres, tarpe kurią m.i-: 
tyli įtaisą* urvai: kartais kilu iš ją tnrtum tini- 
„inauč-io vandens liepsną ir verdančio purvo 
bango*, o tos skirstydiimusi ore savo bjauriu 
dvokimu gadina orą. Tuosius nasrus skaito 
Japonijoje pragaro nasrai*. Visi žvėrį.* šalina 
si nuo jų su pasibjatirėjiinu. ir m-t paukščiai 
negali perlėkti ties tuo iiriu. mus ir a igšč-iau 
šiai iškiltų. Tironui Bungondouo. Ksinialiaru 
kunigaikši'iiu atėjo į mintį sumesti j tuos ui Į 
vus krikščionis. Knip-gi baisus Imvo ten krik 
šč-ionią merdėjimas! Mesta juos į tuos urvus 
ir neleista numirti, nes pirmiau*, negu spėjo, 
užtrokšti, ištraukta juos iš ten ir leista atsi-l

u«. tiktai •1».
hur.a t-uIKUI

tBtuBunič.
A nikelio lik
Cll ftuiufl im*
mm ant
« itkirpr* 3»ri-

it^MUOjAnt 
Jct<i 

-*4U*i h par>st*«ntn>4 bu lulc ii v h-n U 
«* Ių t r u J Liikr-dliU. rrnF’iB
n.ut^viMtt bi.-nrAhctinini laikrodimi 
viMikių ryMu TIKTA! K 00.

J« i*a pn upnhkvntui vHio Bitų 
bronullftu n< patiktų, junų pinigai 
bu-. pttgrųilnunH utcalioa.

B. F. Novelty Co..
116 Nassau St. Dept. G.

Wexv Yorlt V. S.

Dr. G. M. GLASER 
riUK I IK 1 <>JA 2t MKT4J 

Gyvenimą* ir oPnia 
«14» K. Morjraa M. K<-rU BĮ M- 

CHICAGO, I1.L

VotrH^ktj. te TaSro
Talprl Chroahku (Aru 

OriKO VALANDOJ*
• Iki 10 ryto. noo 13 iki 3 p< 
putu Ir nuo • Iki • vakar* 
Nedrho* vakar* ofiaaa uMary 

Tolopbnno

•ž&••

Mofcrld* Kirpimo Ir I>cUK«toc _ 
Vr*M ir MuK-rUlo, raitoto * 

i . : . Mu*« Marmu ir >s*tilku moklnl-
Įdvokianno vandens ir sieros, apsipildavo, <n»* p«ur>* ju* imns i irome*

Mr* turim* didlinualu* Ir crrlau- 
*oi kirpnno-deMKnin* ir nurimo 
■kyriu*. kur mr* autrlkUm* prukU*- 
k* paiyrlmn. kuomet Jįjį mokymo*.

Klrktra. varomo* makiBoo mu*ų 
mirimo okyriuo**.

Jų* emu* ulkvlo/laml aplankyti Ir 
paamtttl tnuay mokykla Ull* laiko— 
dirst, ir vakarai* Ir jauti apoeUall*- 
kal riji* kala*

Potrrno* daromo* pagal Jum, mar
ia — bll* Malin arba dydUo. U M- 
I* mad* kayro*

MAmt* UKtUOMIMO PCtoOOS.

g, pah jan ... paibnuh. kad jau tegulėjau m-^.-ptj tyru onL Tų kcnt(.toj|) kunni, primirk..| 
l..stll,i<lKll<.,,H-..t>..llmos«llk>mlf.i dvokiančio vandens i. - -J

. ■•• 'išu prakeiktieji nekęstą pragare kito-i|>jaUrįaig raupais ir tuojaus pavirsdavo viena
kiu keiitejiiuą, kaip tik tą. kad reiktą ncR ^nariai urnai pudavo. To
te" įiesijiidinti iš vietos, tai jau tasai vienas; • ................ ..................r. . .
dalykas Imtą jihul* ne|>akenėiamu kankinimu. 
Vienas |nileistuvis didžturtis bijojosi pragaro, 
Is-t nedrįso pamesti blogu įpročių nei nusi
plauti nu*i<iėjinią per atgailą. Kreipėsi į šv. 
Lindviną. kuri atsižymėdavo didele kantrybe, 
ir tiH-ldč- jos daryti už jį atgailą.

— Mielai fuuuikosiu už Tamstų savo ken- 
'.tėjimii*, atsakė šventoji, jeigu Tamsta sutikai 

'■ išgulėti vieną naktį lovoje iM-sijudindamas. tai 
' Į ra. nesiversdamas ant kito šono ir nesikelda- 

nm.-.--Didžturti* sutiko. Atsigulė į lovų, bet xa iriomis lendrėmis ir drauge trinti j šaiž
ios s,*.jo pusinlnmhs prnslmktL pajuto. kad.<lo drw,M T„ vigkaj( y 
negerai, ir norėjo pasijudinti. Tuo zvgiu su- t /T ... . ,7- . . . •va dinti OfTenlmeli o ve kabi t ■ ■ J ■ u _ * • mngva. taip kad tasai kankinimas tęsėsi perlininiu n»ii< o»-»»-J silmke liepa*IJ"<lllies; Vienok negerumas taip J- n . 1.1 •'

•• '........ ->=“ '..... i i ' t i • i i- u 1 penketų dieną. Be to pasinaudota <lar vienu
"imu augo. kad. valandai dar nepraslinkus..< •___ • i, . . . * ■ . . , .■ i i • i n- i . ’ bjauriu budu: gydvtojains p-n k vi a duoti ken-
jam rodėsi ilgiau iiei.-kesins. Tuokart prare- .1- • -■ f • i. ,... . , . . • ...... 1 .. tetojams gerti pastipnnam-io gėrimo, ka<l pa-
i . . , - ... ' ■ ilginti ją keutejimu*. Ar tai buvo pragaro

rliuaut pt t v u na tiktai naktį minkštoje lovoie — v i • l *• •'••v •Sentiuta it t i - i t ii kančios. Ne, tai tik pragaro kančių sesdis!I'’""..'/i4.*«, kaidmiuia-is. tai kas-gt bntH, jeigu lai-\ .. ... ... . ,
valandą vakare, kuomet jau pradėta vaidui i n Kuomet kalvinai XV šimtmetyje Įsiveržė p
Ii. CTi.™., .. ................. ..
ga!** |MTgnHlin«* mimimkiibiu^. Kni kuric net fcMįQJį malnma! !****••• nutarė kuonuožiniauiuai juos kankinti
p.*ifi:<ik<» ib !<• iAįiąM’io. kuolib’t |uniuitė liep Arentoji Kristina, mergelė, vadinamoji i'?**^*.*?* 
stia*. kurio* su i patingu greitumu platinosi,»t<-bukliiigaja. gimė Kan-Tronde 11S0 metuo-!*!^** “ ir
|m> visą trmlu;. Akie* nu^nyji- itsa salėjhw„iiuni ,b,iuiuiiu„w ,r Rj>ew ‘ “
kurtoje buvo žimmią ilnugylą-. pasidarė pilna,40 Ble(a< kentč-dama m-girdėtai sunkiu* kentė-,

rngaro skystimn*, už.ti.škę*
, išdegino jam kūną ir kaulus. Ten- 
autieji matė sii pasisteln'-jimu tą luiisu 
škimą, o drauge ir kaip nusidėjėlis rai

komuose ketitėjimuosi-. Jeigu šnl 
u vanduo taip laimi degina, ką-gi 
autis vanduo ir liepsnojanti siera.* 
i. Nnujorke sudegė Barnmno žv.'*- 
>ai gaisras šiek tiek buvo panašu* 
paveik*l.i. Rvėrynns Imvo pilim*

i ir kitokią Inukiniii žvėrių. Visi 
*lld<-gė f-vvi geležinėse klėtkos*-. ku
ii iš įknilymo Imvo |mlmlę. Juo ug 

irštis didinosi, žvėris labyn niilo.
■ tigrai Inlijnus už kitus Imvo įnirtę susirinko 1.4*1 žnemią su viršum, 
siuto. Su didžinu-iii smarkumu šo 
•ležiiiią savo kalėjimo pimn-ią ir kii 
i sunkus molio galiniai: |iakilv vėl iš- 

įtaisąs liūtų ir tigrą riksmai ir 
kliukintai, reiškiantieji kuodidžiau- 

iną. maišėsi į kruvą ir darėsi Imi- 
■ns, panašus į tą. kuriuo sukauk*

pragare.
•tūtą tose įvirtose p-li-žinėse klėt- kaip reikiant aprašyti tą esnnėiąją ten 

įs. Is-t žmonės ir lai žmonės, ku- 
t nemirs. Is-t amžinai gyvens to- 
lartiiiu ją kiniai Imtą kietesni už 
kurt luitu šioks-toks pragaro pn- 
*. tie*a. dar in-ni-kus. 
j<-. vasario 1S ,|.. 1*^1 m.. Mini- 
arii*tni teplioriui vaidino ntas- 

vn susirinkę daug -iečių, o visi 
dę: vieni i iemu-li.-iis. kiti kimi tn*.
ikiugais 
Ižitisini* 
užrūkyto 
II \ t**il«*

<l<> 
I. I.

Ii
L

I

I*
1 ■t

ioiič *, PlIĮI 
buto jll

i- skausmu 
’>ną į vis 
<ii* 111 u ia 11 n

omo
Imis. Tuojau* 
gasni. tai pa 
ir taip trinu- 

**iii>iliioti tu j 
laitui" gilo* 
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lutruk-tanriais nuo gyvojo kimo, kuri* 
pa’ ti lto apdegę*. 
;entėjiiim> -kaitonui*

kurią nelaimingieji jauni žmonės nž.*i- 
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h>ti tif mmmmg'n/hio >ank>mų.1

kiamc padėjime juo* palikdavo ir leisdavo gy- 
vienu suputi.—Ar-gi tokie kankinimai nėra 
pragaro kančiomis?-—Ne, tai ką tik ją Mėliai!

Tasai pat* Rungondono, trokšdama* išnai- 
kiuti krikščionybę iš Japonijos, išrado negir
dėtu* kankinimus. Vieną dieną atvesta pa* jį 
septynis krikščioni*, kurie rodėsi nudžiugę, 
kad gali kentėti dėl Jėzau* vardo. Įsiutę* ti
ronu liepė iškasti septynias duobes, įkasti į 
jas septynis kryžius ir pakabinti ant jų ken
tėtojus; paskui liepė visus jų sąnariu* pjauti

šventoji Kristina, mergelė, vadinamoji

numirusi kėlėsi iš numirusių ir gyveno dar ^nk’*.ir ko^ pat dagius, paskui pa*o-
’ prikaltų vinimi* tokiu

budu, kad vargšai kentėtojai negalėjo nei pa
siremti, nei pasijudinti be naujų baisių kentė-

11* M.' La Salt* <aU arta* Clty KaU
Atmtauk" aat «-te imki

ugnie*; tikra pragaro paveikslas. Negalima už (1„AiaR kt.Ilt-.iančiaR čytfiuje ir už nu-
“jĄ-'sidėjėlių atsivertimų. .. , £•- ; .

' ■ ' l*ergi venusi jaunyste nekaltybėje, kantry-!?“’’ l?K*bo’ į P*’
• • •* : •• • . -- lengva degino.—Kaa per kentėjimas! Jeigu

kankinamieji nesi judino, svilino juo* liepcna, o 
kuomet stengėsi pasijudinti, tuokart draskė 

antrojo ir tn-ėiojo gyvenimo langų, tino* bnžnvėin. m-s ten buvo ketinama atlaikv- <“«>•• 'r Pjaustė pmliai. Dievo tarnai su Die- 
!: ...t . . . Matyli Imu. iš lau- ti už į.., godingos pamaldos. Ten padėjo jį voĮ*rkelutė to°? •*««««•

• ............................. .... ‘ daryilami |MžJlV<-.iw viduryje atdarame grabe, ne« tok- į1““*“! re*.: *!.,’ragaro k“a°»f S<**
1<-kiu Imdu tautini rinke* valandėlę, sujung- Fai buvo paprotys.—Prisirinko daug žmonių. tai t,kta‘ty kant’,V Melu!
*......... |si*kui ti iik-tniii'in* ir krintančias, kad yįMj iu,.|,|,-.*j <lievolminiiiigai. tik štai laikė Jei-* senovė* laiką atmename apie tris nuož-

n<li biuro naliainiiikė atsikėlė iš grabo ir ra- ,U*M tironis; jų vardai: Mczi-na, Akcijolin’as-
(ir Faliari*.

Tėtuti, klausinėjama sč-brą ir giminių, at-1 Mezcna liepdavo pririšti retežiais savo au
kas prie lavoną ir palikti pririštus, iki dvoki
mas ir puvimas ucužtroškiudnvo gyvą. Akci- 
jolin’as turėilavo taip baisius kalėjimus, kad 
pasmerktieji į juos nu-lsdavo. kai|M> malonės, 
kad juos velyk papjautą, o nevarytą į tuos kn-' 
įėjimus. Vienok nesuteikdavo jiems tos nuilo- 

pažį*1ninų. Pa- >*<'* *r su virvėmis įtraukdavo į tuos sinirdnn-

l'iiklntiMiiii savu vadovų, kokia tai vra uždarydavo savo nuims j nrsinginį bulių, pu 
Buvau į-itikrimisi. knd tai nebuvo prn- kuriuo sukurdavo ugnį, ir taip uždarytus su- 
Atsakė man. kad tai ėyačins. degindavo gyvu*. Visi tie kankinimai yra bai-

•Toliniis iMirislč mini prakeiktųjų kančia.*: «ą*. 1*4 jie yra tiktai silpnas paveikslas ir 8e- 
taip-|Mit pamačiau keletą nelaimingąją.,sėlis tą kančią, kurias kenčia pragare pra- 

Pragnre prn- kuriuos kitados jmžinojau. peiktieji.
“Tuokart aniolai nunešė mane į dangų- Pas rymiečiu* buvo atskira bausmė tėv- 

prieš amžinojo Dievo sostų. Augšėiausiasisžudžiams. Tokį kaltininkų įkibdavo į maišų, 
maloningai pažvelgė 1 mane. Aš neapsakomai pilnų gyvačių, ir įmesdavo į jūrių gelmes.'*----------------------------------------- -

nudžiugau: jaučiau, kad amžinai regėsiu Jį.,Vienok Ui tik silpnas |iaveik*las tos kančios.!" ---------- —1
................  atšaki .lamas Augšč-iausis Vieš- kokių turės kentėti tie. kurie panašiai nusidėjo iį|FR|Kft$ Į f. liHfYfl A 
pats tarė nian: Taip, mano duktė, amžinai busi Dievuk BMI

. _____ , Ih-t dalmr leidžiu tau išsirinkt: ari Drebėdami skaitome'istorijoje apie baisų
ji -"teikia tikiiilii-i"«. Kad šio laiko teatrai ba nuo šio laiko likti laimėje, arba grįžti ant,kankinimų Oranijoa kunigaikščio Vilhelmo už- 
da..’,.-iii-ia mokina Is-dicvystė* ir Idogo gyveni
nio ir gadina žmones užtat tieji nuolatiniai pa-

farada^ fcad B* ramat
Matyti dužių, kriJS<C7

šiitą, dejavimą, šauksmą ir įpaikiuui. Ni-lni-l Bcrgyvenusi jaunystę nekaltybėje, kantry- j*,uV- PayBoa sukuri- apie juos ugnį ir pa- 
iiiingieji šoko susyktu prie durą, stumdėsi. |M-,j(> jj. nusižeminime. Kristina numirė 32 savo -*'1^^ P°r kentėjimas. Jeigu
myniojosi vieni kitus; Im- tu a|s|rgv balkiai amžiaus metuose, tai vra 1182 m. Visi jų' 
puolė aid ju gului. Kiti iš galerijos s)utu >knjlt-. šv.-nta. Jos kūną nunešta į Dievo Mo- 
desi prie r *- - *- —--------- - *--------  - - - - -
» iŠ ten Šoko ant gatvės. Matyti Imvo iš lau 'tj j(J gedulingos pamnldosT
ko. kaip jie kabinosi įieni ) kilos, 1 ' ’—''

'• I 
iš-igelln'-ti nuo to* baisio* ugnie*.

Ib-t dnugyliė 
tart imt iižtlaryti 
[moti nj ir vaikų, 
•in mirt imi : gyi i 
kili net p. lenais, 
kalkėje kauliu. B.-t ne 
J-mitukinln: daug kiliui tik 
Kasta taip-ri didelės krūvos 
*u*ikiiliiiiu*iu. *1 n- lutriHlo. 
baisiai kovojo. Su |in*ilini*i

i Imt m..• ji kovoju 1 irp s* -idaie. 
-iiimd<-i i iena* kitą. irtmkė.*i, mnM'si.’vieta f 

kaip pajunkę. knd tiktai susiradus dūri*, kurin'gnriv 
nebuvo lemta jiem* susirasti. Visi jie liesi 
*t> ii'.'dami ii be-iblaškydumi žuvo ugnyje. Tni ten 
vrn .ilpna* pragaro pateiksiąs. I’ 
keiktuosius kankuia ugnimi, lu-t jie niekuomet 
nedali joje iiumiiti. i:e« toji ugnis amžina!

I’o t<> Imi .o* m laimė* Rinv teatre Vie 
"oje. surinkta žinios, kiek gaisrą atsitiko te- 
atiiio*e j., r .'si |in*kutinią rietą ir nriskaitytn 
- . -imti i. Tuo imiiiokymit Apveizda pult ir-

i" liko, triolms viduje, miai sugrįžo su savo M*svrimi namon, 
kalinyje. Tuksiantis vyru.
Ih Ij. «IMt*|

•ml. ir pavirto ai gliiuis. oj "Man numirus.
Bevalant ta m. ra*t:t tik >n-^nniolai ir nunešė ją j

i i l.n- lm- > fii'p visai'kur Imvo nesusluiitoma 
p ’pll-- tesudegv.ĮTeli liuiėiatl liail*lll<> 

iiimiią, laukimu* sunkumo niekas negali 
kad jie Imtnirdami ėiųją (mtėiiiijnii įlattgel. 

įimit |ia-tel.-tn.mariu* baisias ją kaiiėias, labai gnila man pa- čiu* urvus, kur gyvu* palaidodavo.

sake;
1 mano dūšią apsupo 

tomaiti ir baisią virtą, 
dnugyls- žmonių <*uiią. 
ir kankinimus, kurią 

išreikšti. Tarp kenčiau* 
Ii savo į

degindavo gyvus. Visi tie kankinimai yra bai-

Ne l«- priežasties ta keli S __
‘ Dievu h-i-ila-s bau timi Katalikų Bažnyčios |M-rs|>ėjimns, kuriuo- su manimi.

1

to

b-mė* kentėtą miname kūne ncmi 
dūšių
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I’e velniui Mu.HtiHK. kad senatį 
•lm vb j>:-a l.-v o Htul yra BATO-
KIC l'ra-alma ». * t'-kuuoiuinu*
aut-rflUaUnai o Ua i«. '[’K K-<1 rel- 
kia patu-.MII vleeg. 1 
pai viaua artlefconua

306 dol. Pa-

minty, r-« >4< r ©Ii • • • I ln<-ttv©« |»g 
ilnua • ’• « h. Vmritty© >r* 

M*m«m ir •bkinku. urt* h«*itKiŲ 
ii«at«*e !;•»»• land**. An tmunitiyi'tnu 
Mftt nontn «)«t |»»ir v< r.imn beMnm 
.K«*f1nt du u*Liti ttkfurni© ljtj kt<t|»kl- 
1*'a ©• kamją ntirtMu:
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|*iaa<ik»blt<> )f.i |»<Ktu* 
MA knitioj* t'i.IuitilU- 
jgji» .Mirl.li) inMrutmn- 
tu Turi Mitkų ir 

nu I al«j ir cr.mna |ft ir i: «<4iiuu> 
kvrdu’ hUXAU424

I \lklC<ilH I II Klt s.
X!<4<ri4kų braflRMtolItl t| ll kl -l'llų |p v».

M>lt;y kitų daiktų, >r© tatai dtd«l.n |.aurin 
U»

Taip ji ir vyr.kky 
rtų kainų

<ai.ir.wif

:Mu<

Nedėhoj, gruodžio 
vietos Tautos Fondo 
buvo surengęs prakalbas, ku
riose Lietuvos laisvės reiks 
Irius suaukota
žymėti reikia, kad tų sumą 
suaukojo nedidelis būrelis (a- 
pie 30) žmonių. Tai tik pra
džia.

Valio springvalliečiai!
Platesnis aprašymas tilps 

vėliau.

Gruodžio 1 d. išpuolė su-.- 
rinkimas Tauto* Fondo sky
riaus. Vietinis klelsina- pa 
garsinęs iš sakyklos ragin i 
žmon-s prie durnumo tėvy
nės labui. Susirinkimą*' jvy 
ko I vai., )hi pietų. Sttsiriu 
kus žmonėms tajai pakviesta* 
ir klebonu*. Pasilmigus ko- Į 
lėkiui, mėnesinėms duol.lėni*.. I 
pirmininkas (mprašė klebono 

^nusakyti nors koletų žodžių.. 
Kmi. Ridanaviėiu užkvictinui 
nikiui priėmė. Tarp kitko 
štai kokį ktdltėtoja* jtannudo- 
jo prilyginimų:

“Žiauriai išrodo mums žie
ma. kada šaltis viskų suspau
džia. Žmonės suspau-ti šalčio 
— jaučiasi lig sustingę, lyg 
kokias retežiais suvaržyti.

Visai kitoniškų įspūdį durų 
ant žmogaus pavasaris, kada 
gierlroji saulutė pra<lt*'lii kai
tinti. kadn sniegas ir lodai 
tirjuta. I .-i'la sprogti prudedit 
medžiai, kada gryžta iš tolimų 
kraštų numylėti paukšteliai, 
lizdelius pradeda pinti auklė- 
jimni savo vaikelių.

žiemos laikas, tni laikas 
musų belaisvės, mu*ų ]M»litiš- 
ko gy venimo, nes musų prie- 
*U b'K ditižiuoju žiemos šalčiu 
suvaržyti tn|>ome la-veik bejė
giais.

Bet štai žiema jau |>nsibai- 
gė. lmisv«*s saulutė ir mums 
užtekėjo. Rodosi jutvasuris. 
Su pavasariu gryžta 
tautai nauja gyvyhėL. 
politiškas gyvenimas, 
tauta, musų pramonė, 
viltis pratilsią sjrrogti. 
trakas pasirodys I 
pumpurėliai ir kyietkų žiedai. 

Uctuva keliasi iš numiru
sių! It laivnsarį pauklteliai. 
taip lieahėjo. JJetuvos su na i ir 
dukterys trauks iš visų pusių 
j tėvynę, idnnt ten Halelių* 
pinti ateinančioms savo kor
toms! Ir užkukuos pramo
nės gegutė, ir užtlaiauos žem
dirbys vieversėlis, ir užgiedos 
lakštutė sjiiitidii. ragintbuim 
visus prie darlištumo.

Kuip imvusuryj šaltas orus 
''-u šlitinio,išsivysimu) visko gani-

>Joj'', tuip ir šaltus širdys lie- 
ųitių slalnly* i--i vyst imu ]>:i 
asario tėvynėje.
Neguli puvosaryj ilgui sto

vėti sniegu* ir įeitai, jei švie
čia giedri aanlutč, jeigu šil
tus lietukus kaskart imt žemės 
iš debesių krinta.

Negalės neišsivvatui iiiumj 
tėvynėje Įtavasaris jMilitiško 
gyvenimu, jeigu širdyse nuisų 
degs |rie tėvynės kuokarš- 
čiausia meilė ir plaukiančios 
aukos! klusų aukos! — tui it 
iik'-iausins lietus |>anaikin* le
das . visokias klintis, priešin- 

atgavimui (dinos mus tė- 
buyiM's!
rato kad mums

>ra MMl/MKt žmonių, 
kii-kvi'-nnm išpultų duoti vos 
įsi dolierj. Jeigu mus yra tik 

tui tik išpultų mokė.
Ii ]x> 2 dol. Tų sumų mes gu
lėtume ] pttsvaloudj ėumisti 
Vurgus mums, kad mes i.-kti- 
l v. knd kiekvieno negaliuui 
i r-ti. Tui gi tiel tos privžn— 
Les ims, kurie esame, sutvar
kyt i. kurie gerui Kupruntamv 
dulykų stovį, turime aukuoti 
daug dauginu”.

1‘nikullKi |ia<lari* didelį pum
oj, n-s m-pvD'jo ir pusvalun- 

i - kaip lupo sumesta apie 
l.2<*n dol. J*o namus surink
ta su'irš siHi <lo|. Ant fėm 
'ii- its L'iikt įlok, tai-gi turi 
nr juu viso tėvynė- laimi duti- 
ginit l.uip :k2lki dol. Tikimės 
padaryti uor» iki 5<MM» dol.

fugai skaitlio žmonių (yru 
anie linui dirbančių) dar n<-- 
n* 
ki

imlu Amerikoj kolonija. 
>i ■•.-uhitytų'’ nnisterdamie- 

Jeigu toks dtiosnumas 
u i liicngieėių, tui anie įki
ls kilu kolonijų iuri-tų 

. inkti ir tai lengvai apie |m>- 
šimtų tuksiančių dolierių. 

gu ne daugiau.
Ciucagieėitii ir kitus koloni

jų- ni-įiasiduokite mažutėliam 
nnikterdaniui!
Anisteidamui!

System

Kuolu* t i< kloiio mihu Ji- da- ; ima u: 

itin, tuoiiK t t< Irfuiias ant irmujo laiko 

sugenda.

Visuomet reikia žiūru, kad telefono šnitt- 

neris ncdnsilitėtu vimdei. * |giliet«» ant 

<i< skęs milo m Imtų padėtas niit šlapi ■* 

vielos arba Įkištas į atranienią: i dėki

te telefoną arli -lnpi<> liet-an :<> arl.a 

iii |gdikite prie aldaio luligo. kit: lietu* 

gali uži.vti.

CHICAUO fELEPHONE COMPANY

DIDELE LIErUVIO KRAUTUVE
Užlaikau didelį pasirinkimą

LAirODĖ IŲ, 2IFDĮ), BRANZiLETU IR KIRKIU A’KSIN'Ų DAIKTŲ
K ’inos ant tavorų pas mane nėra pabrangintos, nes 

tavoras nupirktas tada, kada buvo pigus laikai 
visi Ai itiu vmi s vii agi veltu i rrttvaavn: rtiiKTi k \i r m : <>i ’.x -.s r v. uiti vi 

o I tTIklCIVVM. KAD GAI kiti: TI IslAC) TAVOlt 1 I t KAVŲ MAIGI X.

1.1< M <»\<»| V<.
kiiMi rraffw4a* yr* <J*un reikliau-'

tomna hidr»*» mtormmnta© mii<lk<« kni-’ 
u©m bvtr Amt r k« ni4k<*» brim>no* FMai- 
kv t* rtt »r rt>ni« h.ilmą. iMtind n-
tj Ui *ą in m< > »’♦*. t ki k<»k* l i tgi j«v»> 
dalu*'”.*.t .iri* i H .irt J. »i<1r.». • >n 
I.n-r 1 ri tvin .r I ... r .
jauno f lir’.i' 1% \IX % *•&.•*».

• i išHskiOR iv kurdu
uu utav.kšmu. |mm

K|m i ijaliut > oHltta k.i.ti
f !-• tjs G tr ė' • «kd..t M© «♦» prfAUši* 
lUuu.NAPALEONAS 

Palakė, kad “kariuomenė ju- , 
da ant skilvio".

Jeigu kariuomenė a|>inj>inlu 
valgymu ir soti, ji gali eiti pir- 
invn ir boti pilnatį mtišin prisi- 
iriiffitsi Jis žilų ir supratu.

Šita htrė buvii 1*12 meturaa-.! 
ka<j> jis ėjo Jinešitia Rusiją. Ji* 
liii'ij dviejų mitų paliko suhiuš- 
tas suareštuotas ir pastųslaa ant 
sal <• S>v. Elenos

Bet svarinu ėia ta*, kad nežiū
rint ant Kuo jaunystės i.j« tmla 
let'iD-jo vn« 30 metų) jis jau tada 
suprato kokių svariiių rolę lošia 
skilvi*.

Skilvi* jaTvirakiruj valgį ir vi
sų nnudinsų nuristų paverčia j 
kraują, kuria tiuisla įnami spėkiui. 
ir galę, laliai aišku kad inaiatn 
virikinimiva turi būti normaliikaa 
ir n-guleriška*. sykiu au užkirte- 
jir:u skilvio genda taipgi ir, 
kraujas, o ta* gamina liūdina*, 
pavkmc*.

Visiem* žinoma, kad panašiunai 
ateitikintunar nieko nelaukiant ; 
reikia suvatgvti tri* **ldainiu«l 
Partola. kuri valo krauja ir i»-Į 

valo skilvį. Dėlto dėžutj Vartotu*; 
reikia viaadoa namie turit i po 
ranka.

Dėžutė kamuoja tiktai I dol. ir 
gaut jv galimą v-patMcai arba per 
pottų. (160)

APTKKA PARTdSA, 
140 8econd Aro., 

Nev York. R. Y, Depk L 4.

Geriausi Lietuviški Rekordai

Kiekvienas rekordas grv 

jin* ant abiejų pusių, ty. 

dvi dainas. Kaina

žemiaus surašyti rekor
dai patiks kiekvienam ir 
tikrai manysite kada jū
sų namuose dainuoja p. 
M. Petrauskas, p-nai či- 
žauskai, p. S. Šimkus. Dr. 
Vincas Kudirka ir kiti 
tymus artistai.

Ta .» •••*!.• ' < h<< ii: <Iš sn.iungieėių veikimo.
Mot. Sų-go» 2 kp. prieštne- 

•i.i- susirinkimas atsibuvo 
•juodžio S <1., bažnytinėje' 

a -taiif .ii'. Susirinkime pla- 
•i;.i nj'kalla'tn raugiainas va-Į 
. I rėiis sruisiti 1 <1., 1JII9 m, I 
l*r..irn<iė, kml kimiiitija, i-avo. 
iiž.luotį pilimi ntliko. Bus' 
i-toatiiH veikalas “Ne mirtis. 

In't piitigni”. l’ric to <lar bus 
ir mnziknliskų .motelių, kaip 
-tii; dainelių, m>Io miuiko. pi- 
jiriu ir k. t. Geistina, kad ir 
l.ilų kolonijų sąjungietės ntr-i- 
lankytų.

Raginta narės, skaitlingai 
lanl vii vukariniu- kursus, ku
rie iit ibunn kiekvienų ketvir- 
tudienj. luižnytim'-jc svetai»-j«- 
ir atsivesti savo jmžįstamas. 
Kursai visoms dykai. Aps
varsčius Ugančins kuojros 
reikalus laivo perskaitytas 
laiškas — atsišaukimas iš vie
tinio Tautos Fondo skyriaus, 
kurinuH* rauginama prisidėti 
prie Ijisvės Savaitės. Ar ma
note sųjungivli-s šį utsiiauki- 
mn atmetė?' Ne. (lai nie
kam kitam tiek daug neajiei- 
na tė ės laisvė, kaip mote
rims. Jo. tiki, knd Lietuvos 
laisvė, suteiks ir joms lygins 
tiesas ir tnd.-i Inhinus gidės 
pnr-sljdi meile savo tėvynei. 
Susirinkime aukojo sekančios:

N. Uiurinaiticnė 10 dol.
I’o dol.: V. Glohaitė, B. 

Jtiilėiunii-nė. B. l'olubinstoMpė. 
\. .lakiįvičiutė, M. M-4nwi.. 

nė. K. Ilaėkienė 4 dol.
I'o 2 dol.; Kun. Vaičiūnas 

E. Kiriimienė. O. Narmiticne, 
A. Laiškonienė.

i’o 1 dol.: J. Balėienė, 
Mozerienė, A. Zansonii-nė, 
I bveikienė, B. Uutkienė,

85c
už kiekvieną

I

I

SS"S" JUOZAPAS F. BUDINK AS ”“S„S

Ari©- 
Vai-

M. 
O.
K. 

l-azditurk ietie. M. Jųsienė, O.

(SAIKAVO ST. MUKAI* 
CHORAS

(IHl-AM TSvetta Dvaro. Ir 
Nemgraugmk. Mergele.

B IMI-n-.)u»*n Salia*. ir Valia- 
vau Dleog.

IDADIAVO a. rakdamas,
RAMSTOMAS.

E MM—Tarnj1*j ju vakar tlaau- 
4>e. daiaat Draus* I*n- 
ka-maaurka.

E MM-Mana laitas. Satsa. I 
valkata. marAaa. ivkm. 
•r,

dklK- «»*
• 42© no. Qitlade*«4 re. «

kalta© laMeH*
ir rarKbai

• a tanu* s* :«K- ik ryta a>
abATv TH < auai 4ka

IDA1KAVO M Altr IR 4OXAM 
CUAt'gRAL

EI1M—Trja barneliai Vakaris*
gama.

E IMI--mtainbanKn. ttlrgna Ta- 
man* meOaSla

HMM—Ant marut krantelio. Sau- 
me tahAJa.

V. MM—Olmtin* Aalis Sunku rr- 
vrnti.

EIIM—c.iegu dainelę Gegulln*a 
gama

E MM—riaukta aau laitelia Les- 
Ma*.

rnuvivo mvrc RAararra. 
Mtrn ako.

E M2* MlMtoa u-ta. Sudiev tja- 
Ivva.

K MM svi-ll'a Marija, Ir Are M*, 
rito.

OR. l£0 AW0TIH

DR. M. HERZft

I

IIMIHHIIIKim* bt

lt- I
T*

musų
Musų 
tuusų 
musų 

Ne 
lapeliai.

E IKI-Kakinos Valia. ValaM
< A On»rw« --«>vMylut*''l

K MM—MniagsM Ksavabak. M-
am inatiAl naaakyMv

E mi—l-rtrrotins S-nl tmonta 
Kur Tas &a)l>noha

E MM litu, ilgu S'.ug ant I 
ta. Man. SS ir na*
< aa

E MM—Jau k*4 Al Augau, 
tlogclelt-

E IMA— A»l Kaina Karktai 
hsl n. A< Xakt.lt 
Nakotr.

E IMI— At.-ro ŽiontgM. Vai. 
Al l»»aa.

E 23»< - lustui.. T.rjO mūry. 
Tykiai Xswiaa«lis tvata

E 2MA—DartMalnka MarvHot*
Hukelklm. kovg

E 2MS—OvsUu Ovaliai DaMOala- 
kai. Ka Ua41t Ovetstlai

E MM—Kaulei* Rauaoaa. Jagaa 
Ošė®©

E2ltt—r: Mtn«*t; Nak-
Mal}. t Dt.uk Aka 4a*aa>

t

I
An>4<>wik% m»m> n: n. Tr

K Nftl*-Vti«batto urta 
tnnaurka.

E 2442—K Ių poik*. K 
vali am.

E 1111- č<tumt»ri4kirj polka. 
muk<< kuaaka*

EISI*—IMka mm ICu4o© 
rua.MiA polka.

E SM*—<»lm© aro/.ybd. X
^iii.uuškų taJraa.

ESSII—Cirattaji polka. Pat 
rtiua. polka.

ESM:—Kalnų augtiumaa, r. 
Kartoka© m.trkaa

E :?•€—A* iiialiTų puiku. <
tn agurku.
Klumpukojla. K©kK 
polka.

i: >:»t—Kur vėjai pulta. Eau 4 
mn<n© tyma.*

E STtS—V1MT Ilakama- Aok I r.
E 4S2I—VtoVirtn. Na turką t * 

caa. lAllkto. JaraJlck . 
Mtj l>n»» Į

K :W—V-rpHiaM a’m© t*<- SU 
ntirlaa. Polka. Dr.
Kudirka

šiiušienė. B. Vaišnurieiiė. E. 
f'.duinnuskieuė. Smulkių au
lui ė dol. Iš ka-i. s ilol. Vi- 

Iro ”0 dol.

A. .lukaičiulė įgaliotu įteik
ti nttkų js>r latisvės Savaitės 

i vakarų. Kaip minėjau, jog 
su-irinkiinns lutvo priešmeti- 

i ni-. luigi t:t|s» rinkta valdyti.* 
I ateinantiems m«*tnm*. Keikti- 
liaujant susirinkimui pirminin
kė imsiliko ta paali. ty. A. Ja- 
knviėiutė. |>agl. <L šittšienė. 
ir rast. — B. I*oliibin*kieue. 
fili. tašt. B. .Imgclaitė. ižd.

o. 1 jiiškonit*nė. ibi. glob. 
M. Meimnimė ir E. f'eka- 

iintt*kii*iiė. inatMilka J. Baleie- 
1 nė, korc*|Mitideti1ė IJ. Balčiu- 
i n i etų'-. Linksmutė.

NOSOfOC U.
E 12<< -Vi lniau Nr t'.oba. u 
KUTĄ—Kur lUkut lAun 

llnftrva mi Ant*«t 
y. ::o m r.n !*■.}«u ir a 
E Rvt u t»o i 

Erti u. maria©
I J843 <J«hrr

Te'.rfu .. l'ulltnac

DR W. A. MAJOS 
arDVToJA* u« 

t 'ltlllt IRIAM 
<Klw» IIIIV Ml.blesn A-v. 

A4y*as ».-S iki » I'ryto - 1
iki : t o i-ut — < Jo iki • it 
t.ksr. No4vUnttu.

iki 11 Itvyto.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgu 8tre«t

CMICAGO, 11.1 ISOlS 
■4oa:—« iki lt n rno; 
kietu IKI I »ak. KaJ.lle- 

VmAi mm
I

JOBEPH C W0L0M į
Lietuvis Advokatas

•s BO. LA MAU K =
Oyueo.nie Tat Huubolgl »* K 
Vakar.:. 1111 W llnd etraai £ 

Te’ X--rkw.ll «l»»
( H1CAOO, ILS.

AA. AIHIMAA A RAKAIJVISRAR UA-KASMAI RAAAT
Al labtl sirgau |«r I n>s«u». nusUbaSJt* pnvrlts buvs 

gws*.|*. ssiiriuimas yilrallo. Bualal.o*llmAs Kra.jJs lakatu 
rų Ir alpina a ap«ką «. uato‘lni»g <uo kūne, ir t»Lva»» ruMojae rituaa 
Ra4 LaOYMMlu \ i«ur >Hko)<ti sau riaoja
kmartk. j Ir ui rubaltu. b<t niekur n^ran aavn valkatai pa<<lLuo

Bei kr 4a pa’»'kaia*au Halutarua i airi u. Hittariu. Knu o ralr- 
tojo. Sorvatuaa. lakatą ir Itoumaltum© ry^v* ka. tui eurartajimnl 
miaMoa r*4oo< a pradėto mace pilvai atoiaaut. Mh>r« tl. rara! d»rVt 
Kraujai išvalė. Narvai *m* attprml dirbu UkMal at.taara. fua 
,atoUrato ■ prasyk©, diėgliai eeteabada

Tai Umtr ’»«>

Dr.C.Z Vezelit 
DKIVrUTAS 

tuo • ryto 1U1 • r* Y 
bed i >usi« p»(U »ul«ricr%.

4711 BO. ASHlJiND AV>:»IX 
arti 4 7-fe*

RartS »M K A-I,laa4 Hl» Cbewa 
TrMooa* Hajmark,. SM4 

OR. A. A. ROTH.
Rasas »<:rv>Ja* Ir 'l-area. 

opauiial'.** M-tsr-lk. Vrr«S<.
Valku ir >ieu lOvasItSu Urs 

«l*ae! tk'l m. II.M-.I M, iKi.'or 
Teletnna. Dreru V*»»

VAUANlK-k l« -II r,-- I I g. 
eie*V. * » -ak Hod.l

14 Kl MJ1H.

<»©r*» lurtuUatna l'rvnuu 
metų k• 'i-o i»©<>n* rv rl* 
rur» • ir AKI H. II

«>fteūui ir 1*atar t* r< a 
latL PU Csrtoti >*4

VAlJkNlM»A. N 4t
ir • vakarai
taftai 1111

GYVENIMAM I4U M Hatr 
*tr*M

VAlJkNlZMI: t- » ryto ukdc

Xakt.lt
Dt.uk


8Antradienis.DRIOOIS
IVržiun uino Komi-

Mjn:
Vytis.

Bislia.
Iš NORTH SIDE.

Aukos Tautos Fondui.
’’Tr”OSIOS ŠV MIŠIOS

AHMJOS A.
u

1

PERVIRŠIUS
$23,000.00

r *

’TIAI DAR

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

vnknrėli*. tni ji vhndo* daly 
raudavo veikime.

KVPIlAl.AS
$200.000 00

V. Stankevičiai

A. Cibulskaitė.
L. Cntautas, 
A.ir .lieva. litu, Itelfin.

J- • ’’ i

Brnc*T* 
i malda 
m-rskai

Antradienis. Crcod. 24 d. Adote. 
Trafiadies - Cruod. 25 d. Kaitrio

LAISVI

CSICAOOn
1 EU0J/ 2

FiTi^A^rVičn BCHICAG0SLETUV,y CHICAGOJE. j KoiONuy.
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GAL ŠALTIS SULAIKYS 
INFLUEFZA.

PRAŽUVO JAUNA LEITE 

NANTO 2M0KA.

L i etu litas Slnrtt'.rd <•••! 
ditz praeitų t. .ež- mėn - 
aprtivealė su jnutut mergini 
Margnrrta ir put i^kelmv 
Karėti. Pnuieuzijon. .In žmoni* 
meturėjo tėvų, tad gyveno |kik 
kavo muėiuti,* Mrs. G<*orgi 

eltman.
Karininkas jMtrkelinvo it 

terado savo žmonos. Mr«. U>h- 
•»an tvirtina, kad jinai jau 
riintn diena iM-jus iš namų 

assaprjriuit.
lobiitz kuone kasdien jai- 
inėkif Jgivkrs iš Pranriui- 

adžių jo žmona jftm 
kiekvienų laiškų atsa- 
Bet (taškui jau nėra 

akymų.
I.elinuin tvirtina, jog 
artų Martniretn porų 
buvusi n.*it:ti». Ir po to 
oėiutei. t,, išaiškinusi. 
. buvus buvusi.

T' tip b ■’' mimo t'liienfo- 
;•••: tuno l.'imisijouieriiH Dr. 

I, .liet t -<«n. Til: vi»ns vnrtris. 
.*i'l salei,, u ni.
I’to iltj savaite t'liientT'je 

'■uvo 2.722 - ti • 11 rinin nuo in 
riuem.t Milė ;?::7 žmonė- Gi 

l ■. mirė 
2<l*i žmonių.

lie t » |.*>!t žitiolte. įnirę t:tt< 
įnorių užde'-itno praeitų sa 

vaitę.

DU ITALU BOLŠEVIKU 
BUSLA DEPORTUOTU.

l

kur.

11£0N KANDIDATU 
MAJORUS.

z ’ ■ ' '
y-jj II. Ilai*ri-"ti,
n 'Imt tu buvo Cliiengtts 
»s. šiandie yni Prnneit- 

J:t» tarnauja prie linu. 
K ryžiam*.

teitai Chieagoje |itls 
<1 llarri-* n išnntij-* 
ui kandidatu į mie. 
n nt* inanėiai. Įųiva* 
main.

UJA APMUŠ USI.

a l'tnnk File undai 
ii karė -tovyklo* 

• *. Car*>li*:a.
tr j‘« iš m :■ ų, .Vii

avė- is i** mi***
••įgrvžo vi-..-. ItruvL
ukapota L-iiha.
ako-a. i.it.l jį |xdie

(uhiuzę \\ iirfeii avė.

įe. .\*'l-ki imi-tnjo tė
ulrii iti tnrdvmų.

;žkaj»TAS LEITENANTAS

Nesenai (.'bieagoje Linkėsi 
Italijos dnrta misija. Tai mi- 
sijai buvo surengta susirinki, 
mus liodcnrrierM salėje.

Prakalbų metu susirinkę 
italai soeijalistni talševikai 
nukėlė trūktina ir kuone visai 
-uiinlė susirinkimų.

Hitun reiknlnn įshnaiaė fe- 
•leralė vyresnybė. Du >var- 
blausiuoju trukšmo sukėlėju 
suėmė ir nusprendė abudu 
d< |M i:uoli. Jiedu yrn: dr. 
\liit,.<-e<i Molitinri ir Girolnnu 
Valeiiti.

Xuo abiejų l»us atimtu šios 
šalies pilietybė.

GAL DUONA BUS PIGESNĖ

Vi-oj -alyj punaikinta karės 
indo visokie suvaržymai miltų 

i.d'iite ir guininime.
N**hu« dauginu nei unituose. 
n**i duonoje visokių priemni- 
5II.

Tad dtitar plačiai kalbama. 
k"<f gal atpigsią miltai ir |m- 
"Ir tutiKtn nebuitim geresnis 

<» .Ink Imtų laikas atpigti 
*><• lik miltams ir duonai. I**t 
ir *:-«»kia*i maistui. kurio 
■ i n •••nybė už? • '<tinai prikali. 
kino žmones.

Dėl tukt priežasčių norėčiau 
permainyt viela. Muzika baž
nytine ir j asauline pažirtu ge
rai. Turiu gera išlavintų bal- 
:,ą. Blaivus. Malonėkite at- 

aukti . i’, sekar. :io antrašo:
J. Būdvytis,

80u North Stit 3t„ 
Springfield. III. 

c-o Rcv. J. Ciuberids.
Mrrr k«m».trio ant N

JUtfm |*rt« Minl'.a šrluijnoA, f atir.š, 
AM »•« t i n -r* ot ilU .rnaa. «u
illKffotiU* •'-• t •» *. Kaa turite to
kia virt*. rurd<1*iu krrintie m kančių 
adtrati: A I- M M,
Tino ?» •<»>••« i M CMmrn, W

Gruodžio 17 d pu- Kazimie- 
t.i Ktceių np-tlnn) svečiai
nuo Tov.n <«f Luke. lbrštu*-|

::nt visą vakarų, neparuirataj 
ir apie Lietuvą. Besikalbėda
mi toliau už-iminė apie nu-j 
kn- Lietuvon laisvei ir apie! 
t'iub.s r*-ikidiis. Viena yjm- 
ta in«*šė. kad gerai butų pa
aukoti keletą centų Lietuvus 
•ai v* reikalams. Nieką-! 
imu nel-ttvo pri* šingas. Visi i 
•rilarė ir pra-idėjo aukojimas. 
Vtt’ .oo K,*'i<‘*’**i 5 <•<.!, ,1 | ntt 

z'ka- <l<4.. 1- Dapšis 5 dol. 
Viso lulio 415.1K). Auka* pri
tilę .luoztis Vilimą* kaipo T. 

F. įgaliotini* ir žadėjo p»*r-, 
duoti l’iv.ii* s Fondu ižditnn-. 

. !.ni. Buvo kelios ypatus, ku į 
Iriu ir neaukoja, n*-* jie jau j 
i buvo aukoję, o kurie nebuvo 
aukoję, tai žtulėjo tolina imi*'

* remti Imlios
Tni gražus

] *av<» liuosi'se ..................
Inndos** n**|MUniišta ir 
nė.- n-iktilų.

Broliai ir s. -ery>. m*|>nil<*i* 
Xt1«* liet viena >u. iritikiino. n* 
vestuvių, n<*i 
• įminę apie l.ietuvus reikalus * rėmė 
r ne (>uiiuk*>ję savo Knl**din**s dėkoju lošėjams, 

dovanus tėvynei Lietuvai.
J. J. Vilimai

NEREIKIA JAI ADVOKATO

1‘ęter Git.rge itnllif, 41.55
•*st 25 gnt., automobiliu va 

n Mintnns sužeidė leitenantų, katu. 
ar« « laivyno gydytojų. I Itin y 
V. M,K>re. Sužei-tas lengvai.

Ralhf jai nelaimingo atšilt- 
imo pasileido smarkiau va

duoti. norėdama* (tasprųsti. 
Jet buvo suimtas.

"Tamsta esi tokia nerami 
ri'. I ad t.ef čionai. f< iš
eit truk mų’’. pasakė tei

< - į Mr- Ijiuia Kei-er, ku
li •. traukta teisman už n**da 
«iiuą ramvliės savo kaimy
nam*.

Moteri- teisėjui tuojau* nt 
rėžė;
"Ir talii-la nebuitim ger**-tli<*. 
eį Imti,nt devynių vaikų tuo- 

• • • • imu.
Teisine jai nereikėjo ndvo- 

.linai ti‘tis ir pntj teisė
tą užrėkė, is-rktilbėjo. Ir. ant 
valo, sulig jos pačios reikala
vimo. byla atidėta į gruodžio 
26 dienų.

Tni bent moteris!

*

OBLIŲ PARODA.

. ■Mbu Kebų pn iim in t • n r

P.-.l’kta ns‘. Arhland gatve- 
kario apie 3 savaitės atgal 
krcpliukas JU rolan^isi* įf a. 
*UŠ23G.

L

reikalus.
(itivyzdis, 

nuo darini
tė

kad 
va- 
vv

Labdaringo* Sa gos 4 kp pro 
tokolas ii pi;»sjnetir‘0 

susirinkimo.
1) Pirmininkas 

atidarė u it ink it
2) Protokolu- buvo 

lyta* tr •.. nlud* iai p> ii*
3) Iš Centro pi ;sių»1as 1 

kas perskaityta ir vi<*nlmbiai 
priimtas.

41 Iš Ccntio ra|M»rtų išdavė* 
A. Hisii-*. B.'pott;*.* priimta* 
ir nuodttetiiui išvildeiitas. 
Parduotn loto tikiotų už $lli*. 
Rinkti aului* dvi pri glimdo- 
■•imint (mt lamus ]il;u užgir
io* ir pritiltos. Centrui t- i 
knlaujant. knd r;.s |t<nitk'.ių 
gerų daigią d I iš!aitnėjirn< 
piknike 1919 m., tai 4 t"- kp. 
narys p. A. M >r lis (nutukoj.* 
brangų žiedą. I ž ,io aukų L. 
Sujungti* 4 ki'u|m išreiškė 
širdingą ftndėką delnu ploji
mu.

5) lin|M>rtas komitetu nuo 
surengto vakaro. Pa-irmlė. 
kad liko dar iiemnžni 
dėl našlaičių, už l;.*< L 

| I kuopos nariai ištarė 
gn nėių visiems vakaro

|*ei||.. 
S j •*. 
širdin 

ren
gėjams. dm liininkmu* ir visai 

i krikštynų įieuž puhlil ai. kuri atsilankė ir pri 
------ • ItdMlnrii’.s. o lalii;.tisini 

is, tv. Lietuvon 
Vyčių 13-tni kuojiai. kuri su
lošė gražų veikalų, be jokio 
atlyginimo.

6) Ilinkimnu valdybos fc- 
luiiitirmn IPllFm.: pirmininku 
liko išrinkto* S. Jttcevičia. 
virr-pirm. — A. tirtam, nut. 
rašt. — E. Minimų fin. rast. — 
A. Binlin, iž«l. — .1. Mtnukšta. 
iždo globėjai: — Z. Bartkaitė 
ir V. Stankevtan. Komisija: 
M. Luorancas. M. Šaulienė, G. 
Malinskienč ir A. (Įrišimų 
maršalka — A. Mozeris.

7) Komisija perž.ittrėjimui 
knygų: V. Stankevičių, A. Ci-j

•
K) įplaukė tų vakarų: 

valdyta per Mėnesinių .......................... $7.90
vakaro .. 3K.1U

Guri** nariai sumokėjo:
i... *75.01)' 

50.011 j 
-5.00]

It BRIDGEPORTO.

Lietuvon Vyčių 16 kuopos, 
priešmetinis susirinkimas įvy
ko. 19 d. gruodžio, 1918 m.

Sekančiam metui valdylia 
beveik ta pati paliko, tv.: dva
siška* vadovas, gerb. kun. J. 
Svimkas. pirm.—p-k'- E. Ged
gaudui t ė. vicr-pinu. — P. J. 
Baubk u s, nutar. rašt. — 
A. J o va i ša i t ė. fin. rašt. — p-lė 
K. Volternitė. ižd. — p-lė 
Stanibrutė, iždo į 

P. K. Tvttrkunas.
Pasiro<lė.ktid 

praeitus iiH-tus dirbo ki<*k ji'Pelnas nuo 
galėjo de| kttoĮios IuImi ir tint f* * ‘ 
sekančių melų fiarižadėjo vinų Moterių Ką gan .1 kp. 
sielų įdėli įlarlian d. | vyčių R. jezitė........................
.audiu*. Tai gi linkime L V. 16 J. M. Amtikšfas..........

kp. valdytai netinilstanėiai dar 
bu<4is. kad per s«kančiua me- j Viao Įplaukė $196.01)
tus L \ yėių 16 kuopa augtų Nesant daugiau svarbių nu- 
ir bujotų. 'tarimų, pirm. A. B. uždarė nu-

Nutaria taipgi ■ nurengti1 sirinkimų fu malda, 
kyli kiekvienų aeredon vaka-' 
rų. tv.: pirmų nerišlų turėti

o ue-
turėti

.... >
. hul>knit»\

mėnesinį susirinkimų, 
kančios 
pregrnmėlj.

Nutarta, taig-gi nurengti 
vakarėlį 31 d. gruodžio, lau
kiant Naujų Metų. Geistina, 
ka*i ii CIiiragiM ir apylinkė* 
vyčių atsilankytų j minėtų va
karėlį. kad visi drauge besi- 
linksmindami sulauktume 
Naujų Metii.

Taippat L. Vyčių 16 kuopai 
rengia puikų vnkarėlj 5 d. 
sausiu. 1919 m., su perntnty ] 
inu, "Nieko lie priežnstim”. 
Geistinn. knd gerb. visuomenė' 

. I:u<'sknitlinginu«ini atsilanky-' 
!tų j šj vakarėlį. Veikalėlis 
yni labai juokingas, o įžanga! 
visai (ūgi. Tnippnt musų kuo- 
pos viena narė — p-lė M. Bu 
jauskaitė apleidžia musų kuo 
|>ų. bet ne ant visados. Ilva 
žiuoja pas tėvus į Mt. Carmel 

I Pa. Linkime p-lei Rajaus- 

kaitei laimingos keliom** ir už 
I trumpo laiko sngryžti į Chi- 
'cagų drauge su savo tėve- 
] liai:>.

Panelė Bujauskaitė L. Vy
čių 16 kuopoj išbuvo apie du

tris s'*rcdas

i

Vyčių Ui kuopa 
vnkarėlj 5 d. 

iii., su perrtaty 
be priežn«t 
gerb. visuomenė
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LIETUVIŲ

VALSTMINIS BANKAS
žengia pirmyn sparčiai ir kas 

dien auga stipryn ir stipryn

Ranto Turtas J tu Siekia

$1.172.560.13
DEPOZITO AUGIMAS.

Kovo 3,1917 (atidarymo dienoj).. $ 
Rugpjūčio 4, 1917 ..
Gruodžio 31, 1917 ....
l iepos 2. 1918..........
Lapkričio 2, 1918 ...
Gruodžio 3,1918 ....
Visas turtas šiokia

16,754.96
288,556.89
410,661.63
600,079.07
765,523 56 
875,105.05 

§1,172,560.05

III

’USPADŽIAMS SKŪRA

>
i 
i

•AT 1'lltlOl IMU. -< • nueina 
Vi » ♦ 'nfiih*--’ t Tikrus »*orro
«*• •» »i • *•»• t tpvfnMaa tun*.«ire

«ia Kntnlmrin* C1& 
»1> N orite Clark Rt

kitu.

l

B mko Valdyba ir Direktoria 
linki visiem kostumeriam 
šiam liefuv am laimingų 

linksmų Kafedų švenčių.

Universal Statė Bank
3252 S«. llalstd SU Ckiop. Ulinis

KALĖDŲ DOVANŲ

Didelis Išpardavimas

A B.
• • •

Po peržiūrėjimui L. Sų-gus 
4-ton kuoĮKis knygų, pasirodė 
sekančios įplaukos per 1918 
metus:
Gari*'* nariai sumokė

jo ........... .. ....................*2592.05
Kapinių Dienos aukos.. 86.07 
Av. Antano dieno* aukos 50.00 
l'ž surengtu* vakarus,

pelną* .....................175.1')'
Aukų ir mėnesinė* mo

kesty* .......................... 218.151

Iš viso per metu* 
įplaukė.................*3121.67

Ižlaidos:

Gari*-* narių sumokėti pi- 
nigai visi yrn pn*ių.*ti 
Centrui ........................ *2592.05

Kapinių dienon ir Av. An
tano dienos surinktos 

aukos yra pasiųstos 
Centrui ...................... *136.07

Kuopi* trečdalis išmokė.
tas Centrai ................. 131.18

Viso pasiųsta Centrui 2839.30 
Nažlaičiams išmokėjo.. 195.00 
l’ž konstitucijas .. 
Viso išmokėta ....
Liko pas iždininką

... 5.00
3059.30

62.37

tv aiiTtWS»' 
tnvntt »r*c

•• • ■ •

Mes ir akinius priskiriam prie visokių akių

Peter A. Miller
Diamondz, Watchea aad npto-daU Jevairy 

Graduoto Optidaa 

2128 W. 22nd St Chicago, H

COFFEEPATRUICIMA8 UŽMUŠA
7,000 PER METUS

tuk tAn**ial kiekviena turtą
yra l it.*i *4 « • rtiflkMai*
• .t.. iv.trukf io” k<Mld* Vt-
fxt kuH lupritf ur« jo tav kaip rU- 
kir K? tudarat šiandiena Ar tr 
tu n*a t kreipi 4«ni« j tai ir nrubt- 
Murai Ai K-1 pr.auM n«*Aicll
4'rŠA* ri)*.'** tm nieko

tai t.« r kaip ramotin prie* iriu- 
Taa auverttmaa ne« 

)e.d?*a tavu kr.'u,ui verži cirkuliuoti 
tr tat o ti)U»knloa Mlpntja

|la*t > ra kilaa dalykao. kuri tapo 
firmai t k r* ai ■ *, kur«t<avr l'HJI'U* 
Kt i M Ir kuri tu rali turėti at*.» na- z* .____e—________________________ a„.u.***. Tai m t*u.vt*o mrioAa. ku- Geriausia* Storagc Svientat, avaraa ai 
ritau i>nrrlt^a t uola v*.

PLAKU PAntlKAITK

GUUAC
SVUCKTM

H
11 .»U

ran mam a»i
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