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Latviai ir Lietuviai
nesitars su uoišev ikais

Estų su bolševikais konferen 
cija regis bus pertraukta

DARBUOJAMASI UŽ PA 
BALTIJOS SĄJUNGĄ.

gr. 21 (p« r l'openlia- 
22). Estonijo. vy- 
atslovai. katrie čia 
talkininkų militari- 

iškelinv.

AUGSCIAUSIAS TEISMAS 
PTEKRaTINkS PRO. 

MILICIJOS AMEN 
MENTA.

Teisinas nuspręs, ar amend 
mentas nesipriešina kon

stitucijai.

VICE PREZIDENTAS NE 
NORI BU T SENATO 

RIU.

Sako, užlūuk.1 . .sluonenu mtių 
tarnybos.

GEN PERSHING NETIN 
KAMAS J PREZIDEN 

TUS.

į. t; sako koiiįri;i) atalova.,
Schall

Sušalo 700 Kolčako kareivių
SALE OMSKO ATRASTA 

SUSALĘ KAREIVIAI

RYGA, 
geną gr. 
i iausy Ih - 
dalyvavo 
Uėjc konferencijoje. rM-ihn., 
Dorjaitan. Ir išvažiuodami i' 
via estai pareiškė, jog vargiai 
jie vieni ilginu konferuosią *u 
Imlševikais.

Čia konferencijoje lėčiau* 
paaiškėjo t::*, jog latviai su lie
tuviais galutinai nu*pn*ndė ne- 
įtaikinti su bolševikai*. Sii 
tuo pilimi sutiko talkininku 
ųtslovai.

Yra aišku, jog estų vyiimi-y- 
l«ė |M*rtrniiks konferenciją su 
bol"vvikais nors ligi pirmosios 
.'■alinio savaitė*. Ne* tą savaite 
Pnbirltiju* \ivš|Kitijo* rengia 
suvažiavimą Gel>ingfor*e su 
tikslo Įsteigti tą viešpatiją «ą 
jungą.

Darbuojamasi už sąjungą.

čia nuolat didėja prielanku- 
ma* Pabaltijo.* tautą sąjungai 
Kuomet butą Įsteigta sąjunga, 
tuomet bendras veikimu.* už 
tautų ir šalių m-priklnu-omybę 
Imtų lahjaii* ni!s<*kminge>nis. 
Pavieniui negalima t*> atsiekti. 
Sąjunga 1 įminei drąsinu pagal 
votn ir apie laiką sti ImiIšovi 
kais, ar kitokios rųšie* rusų 
valdžia.

Latvija* premjera* 1* įmani* 
pasakė; “Jei vikiu daryti tai
ką, tegu tokia Im* daroma 
Itendrni. Jei prisieina kariauti 
—tai kariauti lwn<irni.**

E-tonijo- pozicijos. E-tonijn. 
imant praktikalini. yra kaipir 

'nepriklausoma ir gerai sii-ior- 
gnnizavii.-i viešpalijn. turinti 
stiprią ir išrengia l.ariimmenę. 
Kml tim tarpu Idctuvii su Lat
vija yra daug nukentėjusio* 
nuo vokits'ių oknpacijo-. Tas 
taigi ir pakelia n<-tįsi orai imu 
su l,'.stonija. kaip* -n nelygia 
v iešpatija.

I įmani* 1- einu* pažymi, jog 
š*!.-.n<iie tie nosiisipratinuii pn- 

llengva ima nyki i. Atmaina Įvy
ksta po to. kuomet Lietuvą ir 
Latviją apleido vokiečiai, šilo* 
šaly* šiamlie jau progresuoja 
jvieš|ialijų patvarkymu ir ar
mijų organizavimu.

Reikalingas pripažinimas.

Kilu priežastis, katra trukdo 
Įkurti sąjungą, tai ta. jog tarp
tautinėj,, pozii-ijoje nelygiomis 
stovi trys Pabnltijos Viešpati 
jos -ii Suomija i|- i-enkija. Pa
starosios y ra pilnai m-priklau- 
-oim>-. Kml tuo tarpu Pabalti
jo.* viešpatijos pripažinto* lik 
k.'iip* de farto. I** galutino 
tarptautinio nuosprendžio.

Su mija sų Lenkija, supnm- 
f: ■ m- daiktas, nenori susirišti 
su Pabaltijo* viešpatijomis 
taip ilgai, kol šitoms nebus 
| ii|m/int.i n< piiklnu*omyb<'-.

Taigi šitos priežastis kol ka- je. darbininkam* 
ir m'leidžia Įkunvti Pabaltijo- 
v iešpatijų sąjungą.

Premjera* l'liunni* buvo pa
klaustu*, ar gen. Yudenič gulė* 
savo k.'iriiiomenė* liekana* 
pi-rkelti laitvijon. atsakė iicihš- 
kiai. Pareiškė, jog visokio* 
Fpie tni knllm* ne visai teisin- 

;go*.

Wash:nglOE. Illi<.,l<- l-lami 
ir X«vv Jer-ey valstijų* augš 
ėmusiam šalie* teismui pada
vė |»eticiją. reiknlaudimm* jmt- 
kratyti svaigalų probibicijo 
aini'iidmcnt • svarbumą, Ve
to* valstija- ne*ulinkanėio* *n 
tilo nineadmentu ir nenp.*i- 
imaiiėios jo pildyti.

Atigšėiaii'ia* teisinas priėmė 
|H-tiriją ii *.Ht*io .’> dieną įui>- 
kyrė tūla* vnlstijoii'* padiml. 
priežasčių, kodėl jos priešin 
go* i.memlmenttii.

Tus reiškia, jog aiigšėinusia. 
teisinas 
piv*li.
-(įtinka, 
t it nei ja.

Indianapoti.', Ind.. gr. 24. 
Ilga* laika* i buvo s|x-liojanni. 
ar kartais f; lie- viee-prvzi
deniu* Uar-liall m-Įuinoi.-.
blll kandidatu į *eiintorin* nl 
< innm’iais na-lai*.

Pagaliau* f-iit prašneko pat- 
vice prt*r.ideiūa«. .Ii* pa žy n li
jo. jog netiiatm- bot kandida 
tn į 'inntoHus. Sako, gana 
jam |mt aatihrtierin* mėlti* 
pirmininkauti *enate.

NDiineapoIis, gr. 21.
h'sii at*tova* Tinimą* 

Slinll i* M.im - t.; vaisiijo 
čia vienam su irinkiim* kalin
damas pareiškė. Jog geli, per 
»lung absolii'.ėini netinku už
imti prezid* lito ofisą.

Tu* pat at*luva* kilimine, 
l'oiigrv'v Imvo prii-šiiigas pa 
liugstiliti l*v|--liuigą pilnuoju 
gėlu rolti.

UNGARIJAI TRŪKSTA

Kun
Ii

Bolševikai paėmę nelaisvėn 

10 500.

BOLŠEVIKAI CAMINASI 
PRIEŠ KINIJĄ.

pagaliau* turė* mis 
ar ta* ani«*ndiii<*iitn* 
ar n«- *u šalie* koiis-

LENINAS SIŪLO ŠIMTUS 
TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ 

DOVANŲ.

\n-Buda g r. 24.
I’ngnrijos ■žinkvlių dcl kil
ni trukumo yi*ai savaitei *n 
sfalidyta |utsi.ži orinių trauki 
nių važinėjimas.

MAŽOS VERTĖS NARDAN 
ČIOS LAIVĖS

4 Paryžius. Ar. 21. 
i'ilgšriun..... trik**-
eijo- l.-irylm- nu»pi 
Pi .inriizi ii- U'istii-

Washinffton. gu-24 Val- 
*1yln-* departamentui praneš
ta. jog Rti-iio- Inėševiktj gal
va įpenint* |Kt*kvllH * mm
oon ligi 4a(l.tMf) rublių dovanu Pi;:n<*nxi.i.ii p. 
už padarymą kuogeriatisių it ėjų imidaiiėi* 
linktuniuu*tų pienų itiilitt'.t • m<<- iš ją n<' 
nėms lankoms. *vti.

VARGAS DARBININKAMS 
JAPONIJOJE

Sunkiai dirbama už menką 

užmokesti.

Paryžius, ar. 24. Gaut i 
iuių. j«g Nikolni l.<tiin tarp 

pa*itikėjiiiu>. knd 
d<-|i- štili* Im* 
tai Kinija.

Iš Varšavo* 
Trockis apie
užpulti U-nkiją ,«ii 
kimi armija.

sekanti di-j 
stilmlševikintii

pniiit šit- t, jog 
pavasnri raidą, 

-k-iitlinga

TRYS ŽUVO NUO NAMINES 
DEGTINĖS

Kftvane?. III., gr. 24. 
try* z.inoii'’* mirė ir <iii 
įittgai mti:;:, pti»igėra- 
natiiie daryto* degtinė 

\lii.-; Mike Po-in.'..
Krean ir T<>ny Siu' vv i< z.

< ’ia 
pn i «• 
ii-iii*

Landoms, gr. 23. Iš 
Vii* Ihi|.*cV įklli prallv*a.

• iiii*k«i vienoj ligoninėj at 
r.-'la 7'*’ v i*ai sušalusių admi
rolu Kolčako kareivių.

Tolinus praiieš.-im.'i. jog ktl<» 
met aną niėiie.j IhiI-.-v ikai pa 
ė|||v ,\'oV Iillikolajev ską, bnlsi-
vikn rniiko*na papuoli- upie 
Iu.immi kareivių ir 5tH) oficir 

i r,J-
P.nlši-v ikanis li-n teku ir di 

id"li» grobi*. iiH'iim. Aitierik'i' 
t’atidoiioj'i Kryžiaus skyrių. 
P imta b* niilijimą iiiblin Si 
berijo- liiinkuutai* ir 

į visokio* nieilž.iaifo*.
Pranešime dar pažy imiim. 

mg žiauru imišiai *«•!.» Vai 
įves. Kijevo ir Clmrkovo froii* 
-1 im.*v.

Ibivo pa-klyde* '•muhi'. j«»" 
;.l- -tnlvilino geii. I),-iiii.itias it I 
iu vie|;i užėmė gen. \Vlangei, 
liet upė* tą negauta pjilviiti 
uanėių žinių.

Ai nepapuolė bolševikams 
S. V. konsulini.

Tomskas. Sita-rija, gr. ^t. 
Vietiniai Imlši-vikai paenn* 
T.u:-ą tie- S|lw|ijo. geležinke
liu. kur -nsijungin geležinke
lio linija, vilianti į šiaurius. 
T«h|e| atkir-ta kelia- daugeliui 
traukinių vakanm-e. Taippat 
atkirsta lenku kariuomenė, ku
ri šiandie pati viriui turi prasi
mušti peri’-jimą.

V.-mkriio-v nuo Taiga'buvo 
du Nuv. Valstijų konsuliil— 
llan-en. I.ilinunel Imve* Om
ske, ir R • Irkiiekv.

Piaėjo -avaitv. l>aip apie 
juodu neturima žinią.

Japonams rupi Irkuckas.
Paryžius, gr. 23. .In|*»nijos 

valdininkai daug susirūpinę
v i-a eil. sil* rijo* mie-l,, Irkncko liki

mu.
.Iap<mi)ai norėtųsi į ten pa- 

*ių*li kai iiuimeiii. liet neno 
rimą tą daryti pirmiau nepa
sitariu* -u Amerika ir talki
ninkui*.

Kiek žinoma. Amerikos vy- 
iuuisvIm- nelaimi nori. k.W-į:W- 
Įioiiai Silterijoje |M*rdnug .*«'i 
’miiinkntitų.

\la*k 
jllg ša

Anglija grūmoja kare Airijai
ANGLIJA GRIEŽTAI PRIE Uu šiaiiritm-*. kitą pietuose. 

ŠINGA AIRIJOS ATSI
METIMUI

I l'n-nilo Įsteigti lH-n<lrą tary
bą. katra nu*taty* kelią sti*i- 
artinli abiem šalie.* dalim.

Airija* at*tovvl>č* Anglijos 
parlamente siimtižimiuin ligi 
•Ui itt-tovą.

Airijo- parlamentu kontro- 
litmjn vi-u* vietiniu* *nv<» ša
lie* reikalu* ir vislu visą tvar
ką *alyj<-. išėmus migste-niąją 
istatym<l:ivy*tę. armiją ir lai
vyną.

I- dviejų pailaim-iitų pada
ryti vieną prigulė* nuo pačių 
gyventojų noro.

I’nrlamentalu teiktanui dar 
ir kitokią privilegijų. Ik-1 
• viirhtan»ieji reikalai plikinu- 
•o iui|M*rijo* |tailaiiientni.

Airiai nenori savvvaldos
Tuo larpu altini nenori nei 

klausyti apie tą *avyvaldą ir 
-u ana šoriški* visokia* umio 
nes.

Airiai nori pilno* neprikiš* 
•oiiiV'Im*.*, nori rv*|mblikos.

Itviškin. kati negreit j*a 
įmigs ne*nlikimni AiĄ'lijo* s 
Airija.

tarptautinė kouvencijo* mie
ste Itcrne.

siuitai t tik*1:<iiėiti moL-rin 
ttilu ktt vi. okiu-- naikų dttr 

Im-. Kart: *, jo* dirba dešimti 
ir dv vliką valandą dieie ie i:' 
.’.ii .elitų, abelnai imniit.

St.ili-til::i |uir»elo. kad 
die .lao'iiti.io; t.'dariiijii 
dilti i '*•1 llUo*. I .id 1 'lo

Buvę daug streikų.

Darbo departanieiit,, „ficiju 
liaiii pninešime pažymi’ a. jog 
šįmet utie sausio I ligi lapl.r 
ėio I .lapui'.ijoje buvo 121 stnė 
ka*, I.'it i u..* - ’d.Jv va •• 
darbininkai.

Iš tų 21** streiką p lįibi'ig 
komprmiii-uis; 52 streiku lai 
mėta. 7<i visai ptalo-i: it 7t, ki 
ii atšaukta gavu* darhinin 
kutus pažadėjimų.

Keikiu pažymėti, jog .Iu|m> 
nijoje d.'irliininkų streikai m' 
drausti. Taijipat iiž.drau-t.i 
diirbiiiinkmn* orgnnizimlies. *ii 
tikslu pakelti streiką.

IL-t čia dnrbininkij tarp 
vargu* tok* didi*, jog n«'iil 
kreipimmi doton į uždramli 
nm*. Dvi vargo |>eržeiigimm 
įstatymai.

Sunkus darbai—mažai
mokama.

Paskelbt* plonai apie 

savyvaldą.

Lordon^s. gr. 23. Anglijo- 
i •; ■ ■ i a - 1.1’iVil George vakar 
l-'ls-jii |i:irl:iiin-n1i* Viijo 

laii-i'n- . P:>*I.!-Hh- m-ii.i'i žuida 
inii» pienu. Airijo- -avy valdo- 
> laušime.

KallH-dmim- ji- griežinį pa 
zyim jo. jog Anglija iivkiioinel 
liepai.••«. \irijo* at-imetiimi 
nuo llrilaiiijo- iiiiĮh-i iju«. •'Tie 
žnionė*, katrie mintija, jog \u 
glija prie to bu- priversta.“ 
t.nlbiju piemji-in*. “nėra *kni 
tę i-tnrijo- iš |in-1arųjų |*’llke 
r'm melų.*’

Tolimi, premjera- pižy im’ jo. 
jog Anglija vi-iminet pa-ii>u- 
tfit-i pakilti kanu, jei Airija 
mėginių tikrai iit*iiia—Ii mm 
iniĮH-ri jo*.

Anglijos pasiūlymai.

Pr»»mjera 
(č'mi išilė 
I vyriau*} In- *iųl

Duoda dit

Tokvo, gr. 23. šiandie .In 
pi'iiijoje, lygiai kaip Ameiiko 

»u streikai* 
n< vyksta kaip reikiant. Iš visų 
didesnių *livikii Ja|Hinijoje 
laimėta tik viena*.

Tomis dienomis streiku nie
ko nrlniiii'jy -ugryžo darban 
I4.(«ki darbininkų vario kasyk
lose. Šiaurinėse salų daly.*,, bu 
vo keletą- anglekn-ių streikų, 
liet ir ten nieko nelaimėjo dar 
liininkai.

Ihirbiiiinkaiii* puvy ko laimė
ti tik vi nnm dideliam streike. 
Kiivviisuki dokuos*' -treikavo 
dnrbininkm. Jie ininivjo s vn- 
IuikIii* <lmlxi dienoje, gvrv*tio 
iixmoke*ti ir b >nu-u*.

Il<-1 ten dnrbiniukai pnnrn- 
<loj<» t. v. “|m!vngvą -treiką." 

jkn* japoniškai reiškiu *:tlMita 
|žą. Komjuir.ij., išprmlžių pn*i- 
Inttmlojo žiuurybėnii* prie* dar 
t biriuku*. IM kuomet pri>* 
streikuojančių durbininkų pri 
sidėjo npi** Iti.tKM) neorgmiir.im- 
tą Anrldninkų. kompanija lai
vo priversta nusileisti.

Ir toojnns durim vnlundo- 
nuo 12 *uinažilita lig S valandų 

|<brn<>j<*. Padiilintn užmokesti* 
|7<> nuoš. ir jmgrrinta darbo są
lygos.

Dabar ten darbininkam* mr 
ižtausin užmokestis dienoje vr 
75 rr-ntai amerikoniškai* pi n 
Igais. Gi nmatninkama didžiai 
l*ui užmokėsi ir $2.50.

*inll 
pmli- 
larptt 

nuiisla* jiabmngę* 2’»" nu«<š.

Dividerdos didėja.
Kuomet š’intni tuk*taiičių it 

milijonai įlarbininl.ų pigiai ap 
mokiniui turi Imdinirinuti. kilo 
met *viirbiiiii*ms japonų mui* 
tn> ryžiai pabriingę 2l*l nimš.. 
milij'itiierini ir vi*«»l.i< - ri.i«i«'- 
kapitalistai nmitat turtingėja. 
Iš imlėtii -nvo kapitalą ima vi. 
didi—iie» ir did«'*nes dividen 
«ll'S.

Pirm peiif eiin iiH.tn auditui 
nią industrija |h-i •» nu iw,»iu- 
išmokėjo Hi.2 nuoš, dividendų 
už imlėtą kapitulą. Gi ijim-t llž 
pitiirm-iii* *• mėiie-in* 4!,.t* 
nuo*.

Pirm ĮM'iikeiiii metu mergai 
darbininkėm* už dieno* 

l:i<'k vienai. alu-lnni 
, iši'i'lavii l!i centų. Gi

Talkininkai padrąsino 
Pabaitiją.

Tolinus l'lmanis kalbėjo;
“Skirtingumai rulmžių kimi 

*ime tnq»e Latvijos, Estonijo 
ir IjIetUTn* netilto.- jokių sun-i 
kenvbių i* lengvai Im* -ii*itni | 
kinta.

“Rtilnžią klausima- tarp 
Lietuvos ir l^-nkijo* labjun* 
rimta*. Tėčiam* ir tu* klausi-1 
nins be sunkenybių Imtų išris- 
ta*, jei talkininkui imtų <lmi-' 
ginu intcn-simtie* Pabnltiju* 
vi«‘š|mtijos gyvenimu.

“Ačiū generolo Nie**el ko-i 
misijai. Pnlmltijo* viešpntijo* I 
ne tik tampriai susirišo *u tal
kininkais, liet dar ir savyje įgi-1 
jo daug naujo pn*ilikčjimo.“

Kodvl neįsteigta Pabalti jos 
sąjungą.

Puhnltijos sąjunga ligsiol ne- 
jvykinta dėl dviejų tvarkių 
nrieU*čiii. anot nrmiicro IT-.

PADEREWSKISUGRYŽ 
AMERIKON.

Bėrimas, trr I* Mt»*k
vo* pranešamą, j«»*j buvę* l**n- 
kų premj«*ra* Pmlereuski 

n*iij* Amerikon.

RUSAI APLEIDŽIA 
TOMSKĄ

iš-1

Irkuckas, trr. 23.- Kolčako 
kariuomenė pagalinus kinu 
stosi jau ir iš miesto Tomuko,

IŠVEŽTA MILIJARDAS 
SVARŲ CUKRAUS.

Wa*hington, gr. 23. — Ko
mercijos <lv|mrtnmcntns pas
kelbė,

Vai

jog špnet per 
lošimi* mėnesių 
ijų Euro|M»n iiv« 
milijardo svnrų 

no. 
išvežti

‘ r

pintino- 
ii Suv. 

Eta dan- 
cukrau.*

1*

‘A

Ameriko- darbininkui nega! 
sim|iatiziioti Jnponijo- darbi 
ninku sąlygomis. 4<K) tnkstnn 
čia ja|M>iii) niergaičiu audiminė 
*e iiirlui p<> 12 vnlendu paloje 
ir kiekvienu iš jų. aplnmni 
imant, uždirba vos įm> 40c.

šilko inilnslrijoje, kuri duo
da pmgyvenimą kuone vienu' 
trečiąjai Aulini visų ju|>onų gy 

vnlnn
mažinu užmokeeti

sii nuo*.

Mergaitės tikros kalinės.

Iš 40‘U**1 darbininkų, dir- 
ličiu nndiimnv-e. dvi trceilu- 

■ vm moterių, kori’ 
« meruničin 11 |S 
ii.’Lnii*.

vcntojii, dirlin 
<lų dii-n<*j« ir 
mokunui.

Yru šimtai 
jų indmtrijtj. 
inkų dirbimą

ir
br

■nkn n*-*-* 
tai 
lt tir

visokių
i uj>.

fosforu. Ii 
pirm K

t«'-m«
< Iii rbą 
imant 
standi'' pareina X»c.

Taigi. 'pa*iioil<i, kompa
nijai |*'lnn. pndidėju 2UU nnoš. 
Kml tilo tnip'. dtirbiniiikėin* 

ju'.'iidintn vo* ligi

IJuyd I b-orge |»ln 
te. kokią <avy«val«l:t 

itl Airijai.
parlamenta, vie-

iš tų iiH'rgitiėią 
prov inci jii-e. 

agentai važinėju 
tiesiog mi|H*r-

PARKELIAVO TAIKOS 
KONFERENCIJOS 

ATSTOVAI

.. u • -<i Iki ii
jmv^ <t.

vin vm
I •’! ’ ’D

motu

Didžiuliui*
stirekrntiiolti 
Kotnpiinijos 
ir In* mergaite,,
k 11 mm taia*u<>lių tėvų.

To* mergaitė* priv« r*tos <|ir 
bti p< 

iiiiii*'

Via

gaitė:
valandų dienojo. Im 

dirbtuvių lnitu«»*e kaip 
iHlOlr VCJ6.

t Japonijoj darbininką

K Pa. 
taiko* 

valsty- 
Polk. gen.

Nevv York, gr. 22. 
rvžiau* čin imrkeliaro 
konferviu'ijos atsiuvai: 
bė* pnsekretoriti*
l’di-« i| <taqgeli* kitų.

Pasakoju, jog turėję 
audringą kelionę, l’olk 
jog Suv. Valstija* žadėj 
lankyti maršalas Foch.

-----------------
PIRKITE KART 
MO ŽENKLE’

labai 
sako,
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i*renumcrata tnokiul Kkalno. Lai- 
l »lca.toM nuo ulniralymo dienos ne 
a Nauju Metu. Nurtnl |H-rm*lay*.l 
re M vimdą reikia priulųnl ir aenan 
-e*.n,. rmim geriausia siųsti išper
tu krušoje ar evprese "Monay Or- 
,*** arba įdedant pini rus | recis- 
iot« lallkt.

“Draugai” Publishing Co. 
$00 W. 46th St. Chicago, H!

Tvlelonaa McKinley «IH

\Vi-con-in0 lųiskrity.* eina sta
čiai prieš teismo ir kongreso 
ištarmes. Baugu- daigias, kuo
met viešpatijoje rinkiką nuo 
mone susidaro priešinga teis
ino ir atstovybės nuomonei. 

iTas yra lyg demokratijos pa- 
| irimus.

Išmanantieji žmones ruppus 
tą plyšį išpildyti. Veikiausiai 
ir lengviausiai tat pasidarys, 
jei utigšte-nysi* teisinas Ber 
g> i io apeliueiją priėmę- jį i- 
tei-js. Tada ir Kongresą* jo 
ncheprašalįs iš -avęs, tada p. 
Bergeris išbus sau 
laiką atstovu. Tada iš

išrūdys gražiai, 
lik- knsžin koki*- 
Iki šiol Bergeri,, 
-akydavo, kad teisinas

i
skirtąjį 
viršau*

I.. * 
kar
iai i

::

Gerbiamuosius “Draugo” Skaitytojus, Bendradar 
bius, Platintojus ir visus Prietelius sveikina su Kris 
taus Gimimo Švente.

“Draugo” Redakcija ir Adm.
I 

I

I
X

Jerger’is Laimėjo

Atsiminus Kučią Lietuvoje
Knėios vakarus prie- Kri-- šildomo-, (ii kartais Kurio- 

tuus Užgimimo šventę visam dientunis ištikdavo šalčiai, 
krikšcimušknin pasaulyj-*ven pusny*. Teviuus tie gamtiniai 
ruimu-. Su tuo vakaru imi- apsireiškimai nesulaikydavo 
stipriai turi surišę daugeli-,žmonių mm piemenėlių mišių, 
n ti’ii- brangią ir neužmirštinų l’o vakarienė.- Kurioje naniie 
:it-inmu*ną. *l:ing«ilis branginu i pasilikdavo tik seneliai su ma- 

' ■ii* gyii-jiiiiie viihindų. žais vaikai- prižiūrėti namus.

Li ’iiviije kiekvienuose
i im-.- -i ropini ruošiamasi prie 

K ličiu- vakarų.* 
visa < ilė vi-okią 
valgių. Tą dieną 
-«• matosi kokiu 

įminga išraiška.
eukiaiua Kalėju. Noriiiui 1;

'mi tinę šventę -utikti -u pnki 
jii‘*iei- šlrdinris.

\. r .i ,' -iigryž.iūiiie „p, pitM*mi- 
tuo- laiku*, ku mirt mes Tė-
> y n. •• liiivoue dar lunz.i. Kaip 

, tai uid.niil riui me- kils metui 
laukdavome Kūčios vakar**. 
Knip tui jauku ir linksimi Im 
i“ po šiaudiniu -togu tėvelių ,|M< 
gloitoje. Ihiugidiui iš mu-ų 
I letuvięje nebuvo pnžį.-tiimi*- 
nei eglaitės, nei jų papuoši
mui.

Be; -u šienu p.iiui-yti stalui 
kiekvienam iš niu*ų* buvo ži- 
* <*iiii. įtino girdimi ir liažny- 

*i,i varpai, kimuiet tie. kai 
t.ur . iduuakėiii. likinėiim-iu- 

'šunį liuvo j Dievu namus iš- 
Iklau-yli piemenėlių mišią.

B.i'nyči*.- Tėvynėje m*ap

-----
L

Kristus gnr.ė is Marijos linksn iakintės!

na-1

l*agiuninaiii.i 
'U pii'iiinkti 
visą vciiluo- 
tai džiaugs 

Kaip gi. juk

Kiti visi išeidavo į luižnvčią. 
Pa-tarni-iais keliais melais 

mu-ų žmonės ’l’ėvynvje piu 
leido duilg baisau.- vargo, ku
rio gal |H-r ilgu- metus nega
le- pilnai nu-ikratyti. Varge 
gyvenant, -iiprantamn, netnivo 
progos džiaugiie- Kūčios va 
karai* taip, kaip »jbiom<‘t mes 
dz.iailgėmės. t

Nekiltoji kalė išblaškė viso 
uiusų šeimyna*, 

ilnugvl vieto-e išardė brangiu- 
ir šventu- namą židinius. Pa
ku io gyva.-ti- tėvams, Ino 
liams ir seserim*. Žuvo jie vi< 
ui kari-je. kiti iš varg(, ir bu 

T -v y nė pa-idaugnin ka 
|wiis.

B«t neiin-iiniųkiim*. Po tu 
visų skausmą, vargų ir a-arą 
imisą Tėvynei aušta nauju ga
dynė. užtikrinanti šaliai ir 
tuntai pilnų tivuriklausųinylię.

Pasidarbuokime' už Lietu- 
u- nepriklat'-ouiy bę. Sekan

čio' lietuviu geiitkarlės pasi
džiaugs to pasekmėmis, gi 
imt' 'ii pugar’m minės. 

Alksnis.

! I
■ * I
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Į iiskas
i dugne 
Į t'iiuas.
' niukni
lyra į*o (Militikos įtekme. Tnip
pradė' šnekėli ir Bergerio 
nriešiii. jei n|H.|ii«eijii ji ištiri 
,|s. Toluu mulu -u.'iihny - laitai 
m-'Veika Amerikai sutarti*. 
Todėl ir m*** mintijnna*, kad 
šiti,. rinkiniui yra tikrai ne 
laiminga* atsitikima*. Mum- 
rupi ne žtimn***. n**i n** Įuirti 
j**'. «* Amerika* minda. Čia nė
ra kult minko. n jei jis yru. tai 
labai toli ir gilini.

Bergeri- yra MH-ijalislii'. 
ilą laikų ji' yra buvęs Mil
iuke’# miesto piriiiininkii at 

majoru. Katė- laiku Alin
tos vyriausyliė* atstovas pa
lukė Bergeri ir tris jo drnii 
** siK-ijnlistu- tei'inan už 

altimus prieš šio- šali<- 
r gerovę.•Teismui Is-ty 

tė>.iit dalykų pa-idnrė dailu 
ukšmo. Noeijali'tai sakė it 
ši’- daug iižinetimą lei-mui. 
•i'inas išrado, kad Bergeri- 
Iltis ir nubaudė jį dvidešim 
* metą kalėjimu. Bergeri- 
davė lųielineiją.
Timmtarpii |H-iiktn*i- M i
nsimi vnl.-tijo- ap-kritys iš 
iko Bergeri savo atstovu į 
'vienytą Valstiją kongre.-ą. 
lapkričio 1919 m. Bergeris, 

vy kęs į W asbingtoiią. atėjo 
Kongre-o po-rilį. Atstovą- 
illingcr iš Ma—aelin-'cl ’- 
Išlijo.- padavė sumanymą 
•ruvrį prašalinti iš Kongre 

l’a-ilodė .311 bal'ii už pra 
liniiiui. Viena- atsirado.
į -akė, kml nereiklu prašil
ti. Tokiu bildu Bergeri- m*, 
(o tei-ės dalyvauti Kongo*- 

Tii|m> j-akyti nauji alsto 
rinkimai įienktuna* IVi- 

o-iiio apskrityje ( Milw.au
e), lė'piiblikoiiu ir denio 
uią partijos -atarė eiti iš 

*i ir pu-tatę įieiią kandida
. Bmleii-tab'ą. Prieš jį sa
istai pa-tatė p. V. Ber 
išiiaujo. 19 gruod/.io 1919 

vyko nauji rinkimai. !Mmil 
i’ią nedali valo rinkimuo 
19.561 davė hal-ą už liend 
didžiąją partiją kiindidu 
o 24.377 hal-ni kino už p. 
•eij. Ji# gavo 4.SUG Imi 
dauginu negu jo priešą-, 

•yru dideliu p. Bergerio lui 
(įima-.
Tas vrn taip-gi ir socijalis- 
•-irtijo- laimėjimiis. m- jo- 

•lala-, apsunkinta* dviem 
mis klintimi** ĮH-rėjo -u 
iuimt“ liendių dvieju di 
|iailijii kundidalą. To 

ekad ir niekur m-buvo 
knd tfoeijnli-ta- imtą 

aut d*-<>>>kra1u ir repub 
sutarties.

įklojo up-kriėio (\\ - 
-iiiet rinkėja: žinojo ką da- 
Pirmim-e rinkimuose (I9!s 

Bei geli- hlIVU galę- ll. 
hahil. o du jo prir-ai bliu* 

,i 22.S.34 bul.-ii-. IhiLur B<r 
a. ūmo 4..Hm Im 

Jum
\O 11)1

i -kaiė

■■

I
j:
I

*
♦i
♦

nt pinu 
r 

ba1?nvn>

irno
•••

Pasimokinkime sve
timomis klaidomis.

\iiicriko- h-nku..... pakell.i
bai-inii-i.i. Inikšma*. Vra tam 

' pamilto.
Algimu-iai

Į linui pinigai.
-Ugall** 
Prikalbi 
(dnr Pa 

išl«*i-li 
milijoną

AN1 JŪRĖS KRANTO.
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Žvaigždės ir Kili Dangaus Kūnai
lt t««r« ni» ’ *m U” ttl 

l>«4; tint mUIuiu-
Mn tl.micMin i. 
d tiltui A'iu nul.-
i ir I»»m tink-
lu* įnikai, «li**nnl tr

«tui. <«tnu I, II

(

Į

Lenkijai n-iku 
Keli ap-ukrų- 

amerikonai ir lenkai 
jo im* pasinaudoti, 
m* b ukų vy riaii-yI*; 
deieiv-kio veliumą) 
Lenkijo- bund-ą 2"*O
dolierių vertė* ir tuo* lamd 
*ii- puiuniniti amerikoniškai- 
liu-vi- įHindsui- Im |h- Anie- 
rikoj gyvenančių lenkų.

Visą tą dnrhą apsiėmė čia 
atlikti inkor|Miruota firma 
laidu l’eople- Industrini Tra 
ding < m imint imi. kuri -am 
ol'i-ą turi Neli \'<irk«*.

Avių ap'iikrie»ieiii' keliem* 
l# kt: i amerikonam^ -ii lenkai*, pii- 

uiiii<*t:i korporacija -ii U-nkijo- 
vyriausili(> Ih- Amerikos lenku j 
žinios padarė tokį kontraktą:

L Peoples Industrini Tra 
ding Cor|*oiatioii tini irž.'iim 
t i agitacija Iiii įh- lenkų Alne 
rikoje su tikslu išgauti mm 
iu amerikoniškus laisvė* bond 

1 ** * . I « •>11*. pamuinaiit tuo* lenkų vi<*s 
|*atijo. hond-ai'. Korporacija 
už amerikoniškus boml-u- 
vertė- #91.5w nr #99.50 moka 
lenkiškai- šimhioliet iniiii- 
Itondsui*.

2. I.ellkll liešplllijo- Ihilld-al 
turi Imt |ni prilueiidim** 
išmokami auksu -u ti nuoš.

3. Km|Mira*'ijn tą -aio dm 
lių turi atlikti vienerių metų 
laikotarpiu. Bet jei 
aiškų l>ond'U kainu 
tuomet dtirlui* turi 
traukta* vienerieiii* 
l»et neilgiau, kaip I 
lie-’ių.

4. I ž
ja nuo 
bornl-o

I
-nu #12..’»< * Ūkio.

5. Visu tuo panuiinymo 
luuid-ą laikotarpiu, lenkų vi** 
-pūty*tci uždrausta Amerika 
je atlikti kokiu* norM finansi
nes arba prekyl***- tiaii-akci 
jii', pirmiau iicpa-iųlu- tų rei
kalų šitai korĮMiracijai. Nes 
šita korporacija |i:iimiinymo 
liond-ų metu yru išimtinu Lėti* 
kijo* vyriausiIn'*s at.-tovė A-

Inierikojc vi-uo*e linan-iniuo-e 
lif pr*“kyl»o

6. I 
tikslui 
kuj (|

|«ln |mh 

i’t'lltH 1

i

Im už

ij daugiau 
pri**šin«o> 
imt 3.300.
i« vra mu-

|{< -gi. knip jurė šniokščia. ūžia 
Girdi slaptingą j*** daliui/.*; 
Tni ją kartoja diciią-iiaklį. 
Kai iurė siaučia.
Kai

šniokščia. nzia.

u**l**s krantu.' ima plakti...

Žiuri k tulybėn i tą šąli! 
Žmogutis akis pa-ieki negali 
Kibą tos jurė-. lM*gulim'*s...

S)H. imis -iplakit ju. atš ilę 
J.ui tini ihii ii gn .•«>' •mitinė--

Gili, plati, galinga jurė’
Gulinėtu tavo į-ikurė
.lir-ųo* viršgamiišk*** -v**iilyk1a. 
Čia minti'dilino- ii'ilmtė
I a|M*ti*(>z.iiię regyklą!

I /i 'r-n* Žrilę valaud’"ni.-.
I JUlę I :• kilęs liaupmu.- 

Tutini. gityb'n !<•«* mėly nė*.
\mlii! slapi *ng**nris daitminii 

Ramius ją* Linais vmnl«*ninč

Dvasiu galy Iną ten plasnoja 
M*l-i ih*jii paviišiu kilnoja 
S a | iii ils -s va j< > iw-. | u i j i 11 ii 11 a i.
Ne vi**n- imt krantu ėia rytuoju 
Kas trokšta sielai įkv* pilu**...

i «»» /« < iii i ■».

na nulio vidur; Ih t Btabmic-i auimii- . • •
ir ivrni jus lmvo tam pn*-ingus ir sa

vo sistemoje žemi' padarė pa
saulio lamini. Toje klaidoje 
žmonės išbuvo iki astronomija* 
tėv<>. kunigo, kanumiinko M ika 
lujaii- K*»|iernik«*. gimusio 
tnii .-te Tonine, vasariu 19 d.. 
1473 m. Kopernikas, turėda
mas nepaprastus gabumus, no
rint ne! tini Inu uis žiūroną. gra
žiai suprato planetą sistemų) ir 
tą. jog saulė yra centru. *• pla
netos jos vaikai. Iiėgiojniifi 
apie ją. Planetą yni aštuonios 
didelės. Merkurijus, tolumo 
nuo saulė- už N milijoną g«*og- 
rafijos (lietuvišką) mylią. Ve
nera arini Aušrinė - už T2 mi
lijoną p**<g. mylią, Žemė--už 
2<l milijoną g«*og. mylią. Mar
sas—ilž 30 milijoną g**og. my
lią. Jupiteris KG milijoną 
geog. mylią. Saturnas—už 207 
milijoną goog. mylią. Tranus 
— už 4<M) milijoną g**og. mylią. 
Neptūnas— už titlO milijoną ge- 
or. mylią. Didžiausia planeta 
yra Jupiteris, o gražiausia 
Saturnas, kurią labai puošia 
trys žirnini. Tie yra toli nuo 
Saturno už 26.ODH viorstų.

Apart S planetą musų siste
moje daug y ra phme'toidn. ar
ini mažą planetą, kurią kelio* 
yra tarp Marso w Jiifaterio. 
Tą mažiąją planetą kaikurią 
apie saulę kelias yra (langiau 
įlinkęs negu kitą planetą.

Minėtasis planetą tolumu* 
nuo saules yra vidutinis. inw ir 
jų keliai yra neva lygtys ratai, 
o suploti, lai yra ilgesni ir 

iiž tikrąj) ratą. Ti** 
keliai vada planetas arčiau ir 
toliau nuo saulės. Toki ratai 
vadinasi elipsomis. Prie smilės 
vaiką sistemos prikluus** dar 
labai jdonitys kuliai—/.**m*c/u*. 

(Tąsa ant J pusi.).

lie
T*.s
yni

Astronomija yra dalis 
•gamtos nmk-lo. Ji lyrinėja 
Jiuigaus kūnu-, ją judėjimus ir 
sužinojo jo kelius, pakėlę aki- 
į ausėtų, matome erdves, kurni 
rulmžią negalima apimti 
atlgštiimo. tiė platumo.
• rdvės nėra tuščios. J<>*e 
pilna dangišką kiniu, kurie

j otriausią laiku atkr<*i|ė ant 
save- žemės gy ventoji.* domų. 
Tyrų žmonės, praleizuami sa
vo gyvenimą dienomis ir link

imi.-- atviruose laukuose, pir
miausiai įdomavo žvaigždėmis, 
-lii-ius ju neuždengo ne augšti 
miesto mimai, nė žiburiai ik*- 

sielis* ju gražumo.
__

Psyetiologija skiria žmogų
• • •. • •• •LINKSMA NAUJIENA. iie-iitepto- širdie- nuo visų kitą gyvilną. Visi gy- 

, vatini jaučiasi užganėdinti, jei 
0 įgii jie yni sotus. Žmogui to

neganu. Mažas vaikus į-ikilia į 
Ka-ka-. h<-t m*-, lietuviai*.. tėvo skvernų, ką tik pamato vis 

ši’.. Kri-tnU' I’ž.gimimo šv*-n.klausia: kas tus.’ ką tas rriš- 
tėję turim,, pasirodyti -ii nesii-Jkia.* knip iii- vadina* ir lt. Ką 

‘•ptimii- širdimis. • ’ 1 ’
Su tokiomis širdimis <|rų- r*tw»ti.

-i:< i pakilsime prie Dievo iri 
pudėku-iiiH* Jum už iiiiisų ’l’ė-1 
vyiiės nt gili litrinių ir saugoji
mų nu** priešininkų. Augsčinu- 
-iųjnin |mtiks tokios širdys ir 
piulėkonė mielai bu* priimta.

Tml <l:ti ėutndic apvalyki- 
nie -avo sintis nuo |***lėi*ių| 
ir |h ndrii* -u <*ngidiii* garbiu Į 

‘„im** I ž.k’imii-į Išganytoju:
••Gurt*- l>i<*v*ii migšly I**•-*•.i

•n aut ž**mės ranii’K* 
valio* žmonėm-.** 
tjiĮH* kurni...“

teikiama 
ž.iiu *n*'iii*.

imvartoti !ic|iaprii-tom- išlai
■ lollis.

7. Korjs»r;u ijit piiimiitiy ino 
jh.mdsų laikotarpiu paremia 
li'-u- lenku viešĮiutijo- reika
lus A ii u* ri koj<*.

**. Kol |Miraeija turi teisę at 
-išakyti nu,, pildymo to kon 
trakto į -‘•ll dienu («> praneši 
ino api,. (ai lenką i y i imi-y l»*i 
ir nuduodu joki** atlyginimo.

9. Iš iiuosuvhu- f< ndo 
i l*oru<*ija ne-kiria nieku 
kijni ir n**gvurantuoja 

| įimti mi-kirlą kiekyIh; lenkiš 
ikų l>oiid-ii.

i

i lllllcl ik**- 

sUlllllŽėt IĮ.

i Imt |m*i- 
metalus 

l*» kai ui*'*-

K<»| |M»| «|«*l 
I utį lininy tu 
nuoš.. ar

'411(1 «llt|b.|

kiekvienu
at*iskaito 5
."•O milijoną dol. paima Į

reikaluose.
eiiką vyriu u-'1* tam 
vienoj New.\orko bau- 
a-nkvta vardas) j*a* le
mi ką 5 milijonu- dol.

kur
ie u 
|.«r

ne-U-tojo 
buvo 
ir

špuet p.iminiiiK tuksi 
devyni šimtai devynioli 
Vi*—putie- Kristini' l’ž 
IIII4 šlelltę. Tui šventė 
Kuri* šin pii-auiin a 
l.ink-nią Naujienų.

Nežiurint tobuliausią 
l.iiik-mo' Nuujieiio' 
visoks pikta-
priešgiiiinv*.-'. Taip 
-ui- linkui-, tnip y ra 
diemis.

Vi-gi šiais laika 
! rip Litu?!!!*! !?*?!*• !i!

I’o šituo kontraktu pa-irn-l|jnio- pildo j* gu-.
šė lenką finun-ą mini-leri- 
piitariaiit |*mlere»'kini. bu 
vu-inui premjerui.

Pusircuki tas. kml korjiuniri 
ja gali mažai liond-ų paimti 
nyti. Bet ji guli |*a-i-:ivint i ■< 
milijonus *l**l. lenkų lie-pnti 
jll-’ depozitą.

Izcnkui gavę žinių npi*1 tą. 
kontraktą, supraniurna, turi* 
jo pakelti trukšinų. N*- op 
aišku- išnuiidojiiims.

Niandie jie \\ usliington*-. 
ilnrliimjusi sulaužyti tą kun , 

lt raktų. Norimu, kad luti kinu 
l-inuin į-imnišytą (Kiti \lilert 
Įkos vyriausyla*.

Tai didelė lenką vyriau*}’- 
.Ih-« klaidu. M**». In-l4ivini. pu

inmkinkim* ja Ziui-i-m.i

t tl

V

niybę.
Bei 

lililk'i 
apsiginki mti i

t *-
lllok'll.l.

Jai 
vi- 

š|O-l*°

!:o

Inhjnii* 
«i*tri!*-

EUAREftTVOTA

gero-; 
lie. •'Zo<li-‘

20 BELGŲ. |

Dzūkas.

tik kūdikis pnnuiio. tą n*»ri su 
Nesteliėtiiin. kad <l;tn 

gaus kūnai tolimiausioje praei 
lyje ištraukė pri,. savęs žmo
nių akis. Juk jau Abraomo lui 
kais pirm** diduiuo žvaigždė 
Arktimi.- lmvo tuo vardu vadi 
linina. Egipticčini laimi toly- 
moję praeityje |mdalitw> pu- 
dangę j dvyliką dalią ir susta
tė ziHlijnką. kurį ir šiandie 
mokslininkui vartoja. Babiloiii- 
jo- n*i«ste buvo dhl**liai reikš Į-'miirv-ni 
minga j-taign žvaigzzlėm- te
myli. Kinui žiimjA, knd musų 
žemė yra planeta. Gailu, kad 
ueturinu* žinių, kuomi ji*' rėmė- 
>i taip sakydumi. Sokratas aiš
kiu**, kml žemė nėra planetą
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ŽVAIGŽDĖS IR KITI DaN 
GAUS KŪNAI.

(Tąsa nuo 2 pusi.).

Graikai jas vadindavo plau
kuotomis žvaigždėmis. .Jų ke
lini yra visai suploti (cliptiš- 
ki). Kilikuiio- kometos bėgioja 
arti apie saulę. Tos tankiai 
grįžta. Jų grįžimo laikus vadi 
imsi perijodu. Todėl sakosi, 
kad jos turi trumpus perijo- 
dus, kitų kelini ilgesni ir pusi- 
rodyiuo porijodai retesni. Gra
žiau-. i.i iš artimųjų kometų yrn

I

- ‘ ---------- -. ! . j . j?j jlį.— ■

Pas Lietuvį Astronomą.
Trumpas interview su gerb. 

kun. Petraičiu. So. Chica 
gos lietuvių parapijos 

klebonu.

DRAUGAS 3

BITES
I lak-tu !*• korius ir viin* bit< 

aptauko. Bitės į tą visą atidžii 
tėmija ir tuo prie vienos visr 
prisiriša. Jei dvi ark'i daugin 
sykiu išsirenka, tuomet bitė, 
nors ir neturtingus, spie<'*ia 
l.ikii-in- motina- bitė- užmuš 
arba •••»ėio- tarp snvę- nūs 
ga labi na.

Jauna nnilinn bitė išsiperL 
iš |iapra.-tų nioiiiios kiaušiu# 
lių. iš kuria bite- yrn iš|w*ri# 
mos. Jos. aprinktus kiaušius 
Im- miltinoms, n.aitinn -kirtin 
gu nmislit ir ir'. 11 dienų išeini 
iš akelės nauja motina. I'ž 5-1 
dienu ji lekia oran dėl npsivar 
-iniino. (treji susitinka mi 11 ii 
nu ir apsivaisina ant visada* 
Tiioiio i motina grįžta į avilį, 
trinia miršta, 1. ž 2-3 dienų p 

!;ip iiaisimiiio ji pradeda dėt 
kiuišim'lius. Tų kiaušinėlių nu 
tina deda kasdien liek, kiek b. 
lės gali juos prižiūrėti. Jei av 
ii je randasi daug birių, tad 
motina kasdien dedn maždaii 
p<> luini kiaušinėlių, iš kurių u 
l<-21 dienų išeina naujos bitei 
Motina išgyvena penkis metu 
it tuomet miršta.

\ ašaros metu viename avily 
je bičių raudasi 20,000 ir dat 

Į ginu. Jo.- visos energingai dai 
buojasi. \ ienos siuva koriui 
kito.- m-ša medų, trečios in-ri 

, |h-i u-, dar kilus prižiūri švarai tj* 
mą. kad avilyje butų kuošvaM 
rinusia, kitos dar yrn sargniąB 
kad jokia -ii-tima bitė, ar kiJ-ra 
valinius noineitų į jų avilį ir t ta 

Aš turiu stiklinį avilį ir hm 
'-aro- metu tankiai tėniiju jfl 
dnrki ir kiekvieną kartą žmoS 
gils turi stelM-tie- iš jų tvarko* 
ir Misiklausynm. Bitės amžiui 
laimi 1 nniipns. Ji neišgyvena iik 
i ii nerių pilnai metų, tik apiaL 
1<» 11 mėnesių. Nors pav.isary|t- 

|je daug bičių randasi avily jti# 
toi-iaus birželio ir liepos uiėntf 
siuo-i*. kuomet pri.-i|M*i ia dauf 
naujų bitelių, senosios išb-kū 
dnrimii ir nels*grįžta.

Tranai ut-iraiidn birželio i 
liepė- iim*ilesiuose. I’a-itaik- 
kaip kada n gegužio pabaigoj 
Tranas y ra du kartu didesni 
iiž bitę, todėl jiems ir koriu: 
siuva sii didesnėmis akelėmis 
Molina jiem- deda tieiižvnisi 
t ils kiaušinėliuu, iš kurių už ! 
dienų iŠMpi ria tranui. Jie y 
visai iieimiidingi avilyje. ne| 
nieko iicdirlia. o laluii daug su 
ėda medaus. Tislel bitininką 
kilni dalaija. kad pa va suryji 
nepaliktų avilyje dnug Iraninių 
koriu, kad bitės negautų pri|s*- 
rėti perdaug tranų, nes iš tokią 
avilių maža tėra nauda. Trano 
amžius visai truin|ms, tik 2-3 
im ncsiai, n<*s rugsėjo mėnesy 
j«* juos bitės iškerta.

Lietuvoj ūkininkai diržuinuA 
-in liuko bites iškuopi uosi*, |ia« 
našiu* į lovį, uviliim-e. Bitėnia 
I** tilH-jo, malonesni- yni gyvA 
tiltini- tokiuose aviliuose, 
jo- savotiškai tvarkosi. I**t 
miiidii visai maža, kadnng* 
žmoifus negali ja- kentroliitofi 
Gera* avily - visuomet npsimo 
kn. Tratini neturi progos s n 
naikinti medų, galinta iiumaty- 
t i kada jo- spies, lodei spiečia 
neturi progos išlėkti. Vėlybos 
ni spiri-i;

Gal jnnžtii tc-iraiidi’ žm<>nių. 
kurie nebūtu malę nr girdėję 
apie bii.*'. Y lietingai lietuviai 
nuo seniaivių laikų yra ja- mi

nėt didžiuojasi tie.
Amerikos lietu- 

nuimi iižsiinui biti
nes. gyvendami mie- 
lllirstrliuose, mano 

bitėmis užsiimti. Ib 
viiliaIetis, nor

vių ir jų kūnų konstrukcijoje. 
Mažas dalykėliu kartais pridir- 
l« ištisa **ilę eibių.
Man buvo indomu išgirsti a-. 

trononi'i nuomonę apie saulę. 
Kopert ikas buk pasakęs "Sta. 
sol, ne tiioveare,'* t. y. sjovėk, 
saule, nejudėk. Delio nš už
klausiau gerti, kun. Petraičio ar 
musų saulė luri kokį nors ju
dėjimą.

. — Saulė nestovi ant vietos. 
Apie saulės stovėjimą nnt vie
tos Ko]x*riiikas nėra mokinęs. 
Jis tik priparodė, kad saulė 
yrn musų sistemos centru; kad 
aplink ją sukasi žemė ir kitos

I .aluti maža kas iš lietuvių ži
no plačiau apie gerb. So. < Iii. 
ragus lietuvių kleboną, kun. A. 
Petraitį. Tuo tarpu jis yra vie
natiniu didžiu astronomu—my
lėtoju lietuvių gentyje. Net pas 
svetimus kultūringas tautas to
kių asmenų ne]ierdaiigintisia 
yra.

Kun. Petraitis nesigyrė i. 
nesigiria savo privatinėmis as
tronominėmis studijomis, nor' 
jis pas mus lietuvius yrn vic-I planetos, 
natini .mi -.. je srityji.H Kaulė—toliau man aiškina

Nevienas (’liicago< lietuviu kun. Petraitis—sukasi aplink 
t save.
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mylėję ir 
kurie jų turi, 
viai laimi 
u i ii kyšt v. 
stmi-c ir 
ncgnliiiui
to yni įdoimi' 
luslidclis. liet protingas ir di-Į 
dėlę mindų žmogui neša. .Iii ga-1 
Ii turėti visi, kurie myli jomis. 
užsiimti, nežilu ini kur negy
ventų, išimant 
Veliu dideliu 
šiaip visliose 
pakraščiai- didžiųjų mic-tų bi Į 
tė- galimu laikyti. Nor- >hm1ii 
I ... • • • , I
bites gailina laiky ti, nes jos h-I 
kia gan toli, nei keturias sii- ] 
viršum amerikoniškas mylia-. 
\’ieto- mažai joms tereikia 
užtenka tiuižo daržiuko. arini 
net ir į m į Jok-• i o si ilgu. Avilio 
laioly • luri būti atkreiptos į 
pietus, kitaip žiaurų- įėjai 
junis pakenkia.

Amerikoj liitiiiinkystė nrla- 
Imi senai prasiplatino. In-t ga
na augštai išsitobulino ir šian
die vi-o< tautos gali išjos jut- 
sinmky 'i. >iai*di< visose Suvie 
Uitose \'alslijoM> ir pietinėj 
Kanadoj daug yra bitininku, 
kurie turi net po keli- Inkstaii- 
ciiis aviliu ir didele naudą iš jų 

I ima.
Didžiuma lietuvių už nietų- 

i kilų grįš į Lietuvą, lodei patar- 
I tina vi-ieins. ka- gali. įsigy ti 
bičių ir pasimokyti amerikoniš 

j ko- inetodos bitiinnkystėji*, 
k:nl pargrįžo, tėvvnėn galėtu 
pnunšoii ainerikonams didelį 

I (triną iš bičių imti. Lietuva yra 
. turtinga įvairini- žirilais. t<"kd 
u bitininkystė turės imsiseki- 
uią.

Ntuerikoj bitininkui iš kiek 
i ieno avilio gaunu pelno pi 4<: 
•lo|. ir dauginiu Tą patį galima 
padaryti ir Lietuvoje, šiame 
mano straipsnelyje “Draugo” 
skaitytojai ra- šiek tiek |mnio į 
Idilinio apie jas,

Ititė.s šioji* šalyje randasi 
iiinž-daug trejopos rūšie-: kal
ninės. Kali forui ju.- ir italijo-i 
niškos. Lietuvoj dažninusia 
raudasi kalninės bitės. Jo- yra 
daug piktesnės iiž kitas ir m*, 
taip darbščios. Amerikoj dau
giausia prasi pint imt ilnlijmiiš- 
ko-. šio- y ra darliščinii'io- ir 
nepikto-. Su plikom*- ranku 
mi* ir -u atviru vei
du. net ir smilkalo neimant, ga
lima prie jų eiti ir nu !ų kimp 
Ii. Kalninės bite- yra pilkos 
sĮuilvos. itidijouiškos tamsiai 
geltonos, Kalifornijos dnr gel- 
tonom-

Kieki u*naiii<* avily je y ra iro- 
jų nišių bitė-: molinu, n r bu 
bitinėlis, darbininkė- bitės ir 
tranui. Pastarieji tik va-nro- 
iin*1u lėni-i randa. Tik viena 
motina legali Imti avilyje. Kuo 
UU t JU .11 — i t .1 t.d.l -1(1 ligi, i ii. ti|I* 

inci -piis'ia arini vienu kitą nu 
gnlabinn. Spiri’iant pirmą kar 
tą. diižiiiau-m. senoji molina iš. 
eina su spiečiumi. Kuomet avi
ly* yrn silpna- ir įimliim dar 
nesetin. tuomet bitė- neperia 
|s r du-tris įlietus iuiujo- moti 
uos. Bet kuomet ji netikėtai tie

tuos, kurie gy- 
miestų centre, 
inie'leliiio.'c ir

Ji npsisuVn pati aplink 
save vieną sykį į 25 dienas (ar 
ne 27? Risi.). Taip sukdnniosi 
ji bėga į Gcrkuleso Žvaigždy ną 
išlinkimo keliu. Ji daro mivo 
ctrcu/mit. Matomai y ra tokia 
žvaigždė saulė, kuri valdo um 
su visą planetnriiH“ sistemą 
gravitacijos tiaromis. Ib-t apie 

.. ... ................. ............    tai neturime aiškių prijmrody-
nomu ir savo trunųią intenieii mų.
mi jm> paduoti “Draugo’': —Na, o kaip Tamsta manai 
gerb. skaitytojams. :apie musų saulės kitas plane.

Paskirtą valandą paaimaty i tas? Ar aut jųjų raminsi gyvy-

ntkreipč i ji savo dfimę pasta
ruoju laiku, kuomet pasklydo 
kalbos apie “svieto paluiigą” 
gruodžio 17 d„ š. m. Kiekvie
nam, kuris tik kreipėsi prie jo 
ar per telefoną, ar atailankant 
) liauni', teikė savo paaiškini- 
mn apie tariamąją neiaityę...

Man imlumą buvo |>asinia1y- 
ti su žymiausiu lietuviu astro

HALLEY’O KOMETA

Halley’o kometa. Ji aplanko 
musų padangę kas 75 metai. 
Mes turėjome“ laimę ją matyti 
1910 motais. Mus aplankius ji 
eina į tolimas erdvos iki 7(10 
milijonų geografijos, arba lie
tuviškų. mylių. Tenai staigu su
sisuka ir vėl grįžta j musų pa
dangę.

Viena iš mažųjų žvaigždžių 
•yra musų Saulė. Augšriausias 
davė jai vietos erdvėse, tiek, 
kad norint pripildyti tą vietą, 
reiktų tokių sistemų kaip uyi- 
siškė patalpinti 9250. Tada ne- 
lieliktų tuši'iiis vielos taqi mus 

i sistemos ir pirmosios žvaig- 
‘ žilės.

I tolimesnes erdvos neisime, 
nes |s*rdnug ilgas tnptų musų 
p.'oJkalliėjinias. Bet nulipinda
mi jį, dnug įdomių daiktų ap
leidžiamo.

Nilo mažos musų žemės, ant 
kurios Visagalinčio ranka mus 

'luitalpino. pasikėlėme į augštą. 
'idant |uižintuim* smilės siste- 
• iną. liet ji yni ne vienu ir nepa- 

’>■ skiltim*. Pažvelgę nuo smilės ir 
jos planetų sistemos j šalį, nt- 
rasime mitrą didesnę sistemą. 

'^'Anapus to.-, išvystume trečia ir 
tnip tolimi'. M-kdami protu la*i 

r. regėjimu, prieitume prie ruhe- 
žių, už kurių yra mums nežiuo- 
nk»s erdvės. Su Izaju pranašu 
turime tarti; “ Pakelkite į aug- 
štą jūsų akis, o apveizėkite. kn' 

’; tą visą sutvėrė!”
'» Dnug. daug laiko pirmiau, 

negu žmogaus regėjimas pasi
kėlė j augštą. pirmiau negu pa
siekė saulės tolumą ir atsilsėjo 
apsupančioje gamtą erdvėje, 
buvo tu gamta, tos erdvės kaip 
jos yra dalia r. Ir tada jau buvo 
žemė, degė tolimų smilių dail- 
gyla-s. o apie jas keliavo pul
kai dangiškų kimų galingos Su
tvertojo rankos vedami. Yni 
žvaigždžių, taip tolimų nuo 

1 musų, kad jų spindulini trunku 
milijonus metų, kol atlekia iki 
nių>.

Daugelis tų spindulių, ku
riuos šiandie matome, išlėkė iš 
savo šaltinio netiktai pirma 
žmogaus pasirmlynio ant že
mės. liet ir piram negu musų 
žemė sutverta tapo. Paskutinis 
žmogus paskutinį kartą užmer- 
kj* akib, Kn<ui tnu^y ka
mindys. tarnavęs gyvybei taip 
ilgai, su savo tikybiniais ir 
valdiškais įstatais, bus palai 
,duUu amžino- naktim 

kur

I
I

i

bla&kvs jau

iiiiii atvykau į gerk. musų as
tronomo rezidenciją, kuri ran- 
dasi nnt Snginniv gatvės. 8801.

Mane pasiliko rinitas, auga
lotas vyras, plačiais jH-čiais, il
gais augsi!n sušukuotais plau
kais. malonaus, guli sakyti, 
meilingo inteligentiško veikti. 
Tni ypata, su kuria norėjau pa
simatyt i.

Pasisveikinus įvedė j savo 
viešknniliarį.

— Ką tamsta manai apie 
prof. Puria baisius nnpasako 
jiiiius* Ar ištikro tas ypatin
gas planetų susibėgimas, kuris 
įvyks gruodžio 17 d., š. nu yrn 
pavojingas? — užklausiau aš 
gerb. kun. Petraičio.

Pavojaus iš to ypatiugo 
planetų susilH-giino nėra. Mes 
remiamės tuo principu, kad 
planetos liegaliniai greitai I re
ga. ka<l saulė yra apie 700 kar
tų didesnė, negu visos planetos 
jas krūvon suėmus. Vadinas, ir 
saulės magnetizmas tiek sykių 
yra didesnis. Tarp saulės ir 
planetų yra labai platus tar
pai. Antrą vertus, saulė jau 
nėra tokia skysta deganti me
leta. kaip įsivaizdinama yra. 

Tam imliudyti galima .matyt 
ant saulės vulkai tiškus išsiver
žimus, kurie esti kns 1) metų.

Jei prof. Portą spėjimai ne
turi pamato, tai iš kur kitur ar 
uegręsin koks nors pavojus 
musų žemei ’—aš teiraujuos to
linu.

— Zemč* ir kitos planetos nė 
ra amžinos. Jos turi pradžią, 
turės ir pabaigą. .Musų žemę 
gali sugriauti komelių asteroi
dus ar kokis nors kitas dangiš
kasis kūnas, išsklydęs iš savo 
orbitos. “Pasaulio (tebaiga*’ 
yrn mums nežinoma.M mus yra 
žinoma tik. kad kas valandą 
dangiškose erdvėse vieni kiniai 
dingstu, o kiti formuojasi. 
.Vladuose tiesose visuomet esti 
išimčių, .lų yra ir visatos erd-

Iiė, kaip ant žemės, ar ne? — 
klausiu toliau.

— LaL-n galimas daiktas, 
kad ip vyl-ė randasi ir aut kitų 
planetų. k:np štai ant Merkuri
jaus, Veneros. Marso... Tolu- 
jias ar artumas planetų saulės 
Ipindulių veikmei nedaro labai 
lidelio skirtumo. Saulės spin
dulių veikimas apsireiškia at 
4mušant jiems į atmosferą. 
Spinduliai savo jiegy eikvoja 
ten, kur jie eina imt atmosferą, 
let j«*i Is ga jki tuščias erdves.) 
jie savo jiegos nei kiek.nepra
randa. Išimus jtciiię. iš kitų 
planetų parankiausia gyvy ln-i 
yra Marsas. Jis geriausiai yra 
ištirtas. Kas 14 metų jis esu 
arčiausia žemės.

Maža laiko teturėjau. kini mi 
gerb. musų astronomu ilgiau 
kalbėjus. Jis, iš visit ko matyt, 
turi labai laug žinių mylimam* 
savo specijtliskunie. Galop pa 
prašiau jofparodyti savo^ob 
.'••rvatoriją.

(ėjęs į kutu Petraičio ar-tro 
tukniškąją observatoriją galu 
tinai įsitikrinau su kuo aš tu
riu reikalą. Garbe lietuviams, 
kad turime tokį Vyrų, kur. t tiek 
triūso yra padėjęs amines 
niaiu Misi pažinimui su :i'tro- 
nonujps mokslu. Jo obaervalo- 
rijn taip puikiai įrengta, kad ji 
tiktų bet kokiai kolegijai arba 
net universifetiii.

Nekalbant apie pačią tinka
mai pastatytą observatorijos 
struktūrą, štai kokie instru
mentai randami joji**.

7>/r*Io/xra. Pritraukiu ii 
funlidina dalykus iki 17<»i sy 
kių. Teie4<op<> stiklus 11 colių 
dintiietre. Vamzdžio ilgis 17 
pislų. Pri va t iškošė rankose tai 
di‘i*iattfiia!! Ulinoiu valstijoje. 
Maža ką didesnis randasi tik 
Clncagaa liniveraitetc. Teieško. 
jki valdo mašinerija, kuri duo
di'. progą planetiis ir žvaigžd* ■ 
•visaip olisrrvuoti ir net foto 
gr< fuoti, nra te|eskoą>ą nust;i 
•"•im ant kokio nors dam 
kui ♦, jin jo ttehepakudlia. liet 
paskui jį M-ka. Tokis tch--kop:i~

*

naujos saulė* užsidegs erdvė
je, natijt tvirtai gyvęs. Naujos 
planetos ims suktis n|no nau jšiais laikais kainuoju apie I 
jas saules ir prasidės nauja i 
aušra, naujos gyvybės. Ant jų 
linksmai juoksis jaunimas.

ils pavasaris, knip ir pir- 
I miati, liarstys savo takus gėlė- 
iuiis, rytas vėl mainysi* vaka
ru ir viskas pasaulyje eis taip. | 

kaip ir *t,iuar, nes buitis ai*ei-i 
reiškė ir tvėrimas pildosi liega I

ma

A. Petrą it

I

(100 dol.
Kun. Petraitis apart to di- 

Įdži< jo teleskofs* dar turi kitus 
do ukižcsmiim; vienas Sį-g c<»l. 
diametre ir padidina iki 450 
erkių, dabar kainuojantis apie 
1000dol.; h- Htn« 2»į raL dm 
metiv, ka.iąojąs apie 2*1) dol 

s-rfct r m/. .-inst nine n- 
uriuo tyrinėjama daugis- 
i....... ž„.ir tt—.-_ _»—

KALĖDOS.
l'llMIllIis Keli', jo Vnigllose.
Dejmo nustoję- Vilties.
I>ori žmonės nuolat maldose.
Išganymo lanke ž< <

•Iii* laukė žadėtą Mes-ijų, 
Kad . im- |Kidiirytų li.io-nis. 
Kad i ivnsios naikintų vergiją. 
Kuri slėgė sielą varg.ū*.

Jų ašaros, maldos, lindima-
Pasiek’ 'I > ib uinhi rlunrinii

štai Dievo aišku- nusprendimas:
“Nenoriu nelaimės žmogaus.”

•Tat geliui Žvaigždį " 1‘it.ml. In." 
Jo obalsis skamlia visiems: 
'‘(liiilii l> • i m, ' lai Ims tint svieto. 
“llainyI*'*“ -teisingiem- žmonėm-.

• •

Tiek amžių juivcrgta 1’vy nė.
Kentėjo imi vargo našta, 

uiriinni prislėgę krutinę
Jo- pi iešni 'kelti: "Ji užkasta.” 

Gudriinuiis. apgauliu tnnisylu*. 
Pasauliui apdūmė akis. 
\lų, turtą, tėi y»n- lino-ylM-. 
N'or plėšti kaituy mi--vagi s.

Lietuviai išvydę tėvynę.
Pakliiisiant į priešų rauku-.
Atstatė galingą krutinę.
Prieš uit•’■!.*:ličiu- priešų banga-.

Ištruko šiaip taip iš relėžių. 
I«<*spub!ika mm Lietuva. 
Nors vi-ų lietui dnr ruliežių, 
Ib-ik viltie-, kad ji lik- gyva.

Nekartą imjimti tnm.-y I**.
I'.ei pri<*>|uiudų Imis ii priešų. 
Net. rodos. !;ar| Mfi«|o.« -.:!\ \Ih*.
Tik kalsi galy la-ji* jų.

t» priešai neiiiielaširdingi. 
lt alkani tyrų vilkui;
Jei rniidn. knd ginties kiek tingi. 
Tai apsup* žalmngais vi»ai.

Brolau! ii‘*si!iaukic tikėjęs,
Gidits-i p:tgi*llM>s švento-.
< i. “Gcrn- 1‘iemii'*” Az/<o/ j<r» 
Maloniai Inu ranką paduos.

M ii- kryžini, garis* Im- danguosi 
I z ašaras gausim džiaugsmus. 
I žtni Jėzus gimė varguose. 
Kad gidls'-ių vargsianeius mus.

I'iiiihi.*.

t

linai do|.
Mtki uMi Im - - imu rmnentn- 

dėl mastnviiiio dangiškųjų kil
nų didumo. Kainuoja Gilti dol. 

k’iihirii'ofišLit ji nuli-ooo»c/0. 
nptunlrti. Kainuoja trati* 
dol.

TiititMit.—Instrumentas 
kaviniu! kimų, riaaiiriųjų 
nivridijoną. Kainu*jn apie 
dol.

. f xf ron ūmi ikaMu Ind imi i 
l^nitiuojn 900 doL

Almonįi itigmlait. — im

1IM)

n.eiitų. kaip 'tai mašiną kruta- 
mųjų Įiavetk'lų ėmimui, keletą 
fotografiški/jų aparatų, tiutši- 
n krutainųjų paveikslų rody
mui, daugyltę filmų, slides, 
moksliškų astronomijos veika
lų elc.

Apžiūri

it -ii-tipriįmini ii 
kitų uvili ir ant kitų metų to* 

Mtf *šn naudą.

HM!

kio- bitėobs<*rvatoriją ir
vi> u* n^trniM •mišku*i iiMru pilotu. t> uvilvjo yj 11 švi<* ą Ntneriki-flPki nvili-.i
IIH'llltlS užkišlindau ką gerb. kiaušinėlių, tadn nors ir sil|Mi - r Alkiausi juos l«
kun. I'etęaitis limito daryti at yru bitės, sykiu i*s ij**ria p» kiekviena, pasidiu*
eityj -ii tais Kav<> brangiais Į kelias. • ’žmogus ga t kdnoJ i-
daiktui*. Alsakė. kad jų nepar 1 Naujo- motinos. (mninčiii- vietą; tnip|iut sunmžii
duot, liet užrašys kokiai nors sios. kud jų vra ke O IH* 'didinti, meknd ant žie
lietuvių muksio įstaigai. Jei įsi- viena avilyje, nu-igąihta ir reti- <*io» vietos nepffieka; i
kurs Li«*tuviių l'nii Į ginsi į ka r<*. nes jos ziiio, kad rvikin kuopti va-an

' *_  - - • • —_ - JVilniuje, jis ttirės tni adau pir- 1 tik vieuni i- jų btųti kt!<»in< t p«Tm ir
iiH*iiylię. Bu- tni g ra iu I Knd laimėjus karę. j< kiokvi*- ivirnnim* koryje. U
ir brangu- priininkla nNuf’ini 1 HA 1’ 1 Il> 1 | fFA 11 nors ir juaiiginuiu *v

utinio ir ' nri<* h iri 11 Htt • t i III t|1i|> Ili’P

v a. i vn t-i r ' ginu ga'X*uiŲ nJ jos sc'arkinil (Pabaiga *
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KALĖDŲ RYTAS.
žilai nė ių 

sidnlirmj 
pndimm-s 
tu* pll'«l 
idijo. kini 
k leisdama 
dūlius. *•! 

mažiem* it 
gyvūnėliams, kurie 

s pu kilniu

DRAUGAS

Lietuvos Neprigulmybe. ■■■■■■■■■■■■aeeaiaMaaaaaiB

FARMOS(UFICIJALES ŽINIOS.) 

(Pranešimas ii Washingtono).
Sik inilijiKini 
Kliu nulydėjri
Kcur tni toli !
Amčiu* -kliau La ..... ...

■ Mllllllte. 
■tsiuius i 
Kiltų žeim,
J
■bli'lės l ietui

4- po smilės ‘pmduliii 
■dainiui- žvaigždutė už- 
> *• gal ir pasiinetii* mt" 
■iiigin linkt i*-* tamsu 
’a buvo ši. Kalėdų ry 
‘O.ii žvnig/.diiti- švieti- t*e- 
Jtlėjmis kūtelę. Ibi ny 
■ai gaudė, idnnl visa* 
buts < itii atiduoti gini-.' ,H v’ ’k mitrintas, imdilę*.
u?! lilldikėlilli j. /ui.

Os žnimini ėjo ) Įuimnl 
ailtė Norkienė silslkllbi• 
runku sii dukrele limite 
•Ni |>askiii kitu*. I*** pu 
risi skirstėsi j visas pu 
Norkienė *u *itv,i Onute 
|t\n nmimh-i.tinutė, n«»rė 
ilžvaiiimti senų nsdiiiii. 
•ii-tu*. Senuli- Milėje an- 
(Unluiryj prie stale. Sau 
■chiliai glostė jos nuliu- 
‘i<lų lyg kud nori-iluiiiit 
i riaukšles. Matyli lui 
jos liūdnų, indiibiisii). 

jakui, kad j<-* širdį spuu 
tai skaudi žaizda, -lai 

A:kad ir kamluirio ketu 
w*tm* tyčiojos iš jus šaky- 
N.:"M<-* keiurios.ii Iii lik 
Jr Tiktai pasviri * medi* 
pj- kada nekndii veju 
flama*. Irmškiti,, i langų 
ųpėiiunuis iiieili apsišilti, 
'“.smi-gim- skrunda 

u plonutė
ruošė stulų 

valgiai*. tie*

UZIIII 
nni.

d<> > 
kivi

ikausiuus utnži- 
gaivu pasviro. 

Ilgintos blakstirtio* už 
<ė ūkis, nuilsę pirštui puirį 
įmaus |Hiveik*lų kristi imt 

<>s žemė.*. < )nutė, stinga pri-
Is-gus prie motinus, greit puo
lėsi pridėti raukų prie jos vei
do. ne* manė, kad iš skausmo 
sintis nustoju plukti juu milži
nai. Bet ju.* leidus buvo šilta* 
liktai dvi ašaros rinlėjo |s-r 
*uvylu*j leidi,, kinis liudnui 
šypsojosi. limite IHlkėltl* line 
žemės brolio paveikslų, karštai 
sĮmudė tai prie savu lupų, tm 
prie jaunos krūtinė.*. Tns |m 
vmkslėlis mm motinos ašarų

tfrečirnlienis. gruod. 24 1919

Dr. 0 VAJTU3H. 0. D.
t.irTvna akjv orraiALisTAs 

baloti'••• < »*ų 
IMT Ik m* b • a p r a 
(Nid'taarfai ahatkl* 
Įima »»aio
D#. ApOlUIDA pri 
vetMiui otoa io<1 a»*-tū

li uH>«i»ava!u* fc ar Via btata kwiv«a aM* 
a a kaitria. wen>*4r1®; nrtikraa akla mdaAaia 
l*a»wm« raiam.aaa Irbtfa paėdHlatuia ma- 
i«awAf MAslėUa Akiftitu »«ntaik«mt tvtatn 
esi Ietį tr Hl‘ Inai akt lama fMk*»ll«Ma. iteer* 
k'ta na* a r»44in<a« ir t ar tava »ma*0tua 
L r k kO Val<*4aa na« II Iki t vakare NV 
•kUamia umb !• ibi • vai. faa

1553 W. 47th St. ir Ashlaud Av.
1«*4r4ta^« Drain

(Tpsa).

Ii-atliei ta-d.* 1500 M.ea 3.000 
*uit .............................
-uit (old) .................
puir IhmiI* ................
M'int«*r eout .............
ludie* eostlime ....
Indio eostlime (old) 
iiarilrohe .................
pre*s for lint-n ....
eliairs .......................
largo mirrorr ........
on<- lmr*e iviigon . 
rifle ......................... .
pfollgll .......................
en rbi n,.........................
reiolvi-r *’Muu.«vr” 
linrrou .......................
littrnv.“ .....................

kml 
Kur- 
Iki-

Konlraktoriai ir kiti žiaunai pranašauja, 
ateinantį laikų bus didėsnis judėjimas pirkime 
mų. Lotų. Namų. Todėl ir mes leidėjai Amer. 
įlinko sumanėm kų mirs pram-šti ir (msigirti, knd ir 
pas mus šįmet dauginu susipiršo fiirmų. Musų Lie
tuviu Kolonija smagiai auga: šįmet atėjo daug nau
jų gyventojų, o terp tų |sira pirko labai gražius gy
venimus. Joną* llakoiis. u/. $12JDO. Vincentas Girai 
lis, už $16.000. M tisų dar nesenu kolonija, tai dar ga
lintu pirkti arti miestų ir gelžkclių. Kas |>areika- 
laus. tai pasiųsim l'armų surašą, kurios yra ant pnr- 
davimo. Manydami pirkti nevažiuok i t <• kitur, kaip 
tik prie Amerikos l'kiniiiko. Paaiškinimus delko. 
dėlto, kad kitur nuvažiavus, tai agentas nedaleidžia 
prie savininko žemės, o |ias mus kitaip, jin* uitis gali 
pirkikas den'-tie* *a sm mmkti. kaip nori, tni kad ir 
nuvažiuosi kitur, tai jeigu ncilaleis, (ai u|isisukys 
važiuok prie mus. o patirsi teisingumų, nežiūrėk, 
kad pnivažinėsi kelis dolerius, liet sutaupysi kelis 
šiml u*i
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BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ
Vyrt> ir Jaunu Vaikiau padirbti 

ant orderio Mulai Ir cvrrkol*L bet 
neatnMaukti; vMlsuaiu moteliu nuo 
oao.oo iki mot.

Vyru ir Jauny Vaikinu o*tovl 
•lutai ir ovrrkotal *1* Iki OSRAO.

Vyru Ketinio po 0*-<*0 ir ouoMlau.
Vaiku Siutai po HJ« ir aocMtea. 
Pirk »vo overkot* tetar prie* 

tiem*, kuonirt kalte* pakjla
Me» tampat turim* pila* eita bl- 

•kutj nrOiot u etatu ir ererkotv nuo 
(S.mi Ir aunisitu.

S-ull l>rx«*. Tuiedo S-rock KHi- 
Uil Ir tt. *in.00 ir nu**£iau.

Atdara kirkvite* vakar* Ital * i 
vai. NedsUoml* Iki « valandai. Sp-1 
balainla rl*a d lesa iki 10 valanda1 ‘ 

S. GOftDON-.
141* S. Haterd Rt- Chleoito. UI. i 

įstrigta 10*2. «

pntmiiė im-rgnifei dimg link 
einu, gražių lalnndn. dienų.me- 
tų. .linui* Imvo jų supažindinę* 

Įsu prakilnių idėjų jaunimu, su 
l.letlllo* \ lėlute. Jin prisillli- 

; nė tie inkarui, kada Joneli: 
Ižimigėsi. jos puikiu skambini- ’ 

ėiu lial*ii gėrėjosi kaip gra
žini, grynai jo* lii|«ose lietuviš
ki žodžiai skamlta'-jo. .Ii* džiau
gėsi jii lyg kud tėvas džiaugia- Į 
*i kūdikiu. Ilgai laikė brolio 

I paveikslą prisispaudus prie lu
pų. I’.'i'l.tii. dar kultą pnž.vel I 
gils imt miegauėios molinus 
veidu, atsisėdo tyliai ir skani 
liiim "Tikini, tykini Nemunė
li* teka.” "liet dur tykiau mo
tutė verkia”, at*iliepė pažystai 
mus baisa* i* lauko. < tunte pri- 

j lu-go prie durų. Tai Jonas, .lis 
nelaukė jų atidarant, tik puolė 
į vidų lyg elniu* ištroškęs šal
tinio viiikIciis. \pkiibinęs. ka
reivis linčiavo molinų ir *ese-

"Daliai. sėskitės", tllle Jo- 
i mis. "pirmu negu ju* klnU*it, 
Įa* pu)ui*uko*iu. kodėl nš nem- 
šinu laiškų. Geguž. 13. kuomet 

1 kuioj<- maišėsi ugnis su ž<*me ir 
tumulų šulini*, aš lu|uiii ‘užei
ta* i'-idan. Aky * u/Jeino; nur* 

| ir uperiu-ijų darė, nieko m-gel- 
‘s lieju, vien tik tik miglotu* du- 

ginr.iiii pa „m. o-iuntau. Nenorėjau stigrį 
|ž1i nklits. nenorėjau girdėti ta 
I n>. motinėlė, širdies dusui imu.
.iširų, nenorėjau pirm laiko į 

Įkaistų tau- paguldyti, liet arti
nusi didžiausia metų šventa-, 
negalėjau susilaikyti, turtinu.

. mano širdis, manu siela mirė iš 
! išsiilgimo. Kiekvienas kraujo 
I lūšį* mano gįslose. tartum. 
Išnabždėjo ir šauki-: 'Sugrįžk! 
sugryžk liauni!* Ih-ltu-gi. 
brangi motinėlė, miela sesutė, 
visuomet inųstykite. kud tos 
aky>. kurios man nešvii-čia. 
«vie« neužilgo musų numylėtai 
tėvynei, kiniui iškovujnin lui-i 

r tiepriglllmyln*.
Mana Mutiutukv

buvo

I
]ptė ateina tik vienų kur 

Senulė aki* laikė
1 augštĮ u. Jmiiiko |xt

< kidsiju ant sienos ap 1 
S* Amerikos vėliHVn. ,l«s 
’iii'jo žemyn 
■ stalas. Pasiekti* dm 
^rank.i kųsnelj nešė pro 

ls-l kąsniu tieimrijii. I.
v* pa*kcii<|u ašun, tvn-Į 

nusĮ«e ‘kitmls-jri jos 
^■žįslžini. ištin t i, kmlli ji* 
^iim kartu dnsili tėdii 

vo lnp<miir niurnos sinil 
trė; “Su Diev Iimtim-lė.| 
•ink manim. .Jeigu ku* 
iln al*itik*. vistioiiiet Iii 
atyj. kud judi i 

r® linine kovoti 
pynė* laisvę.*’ 

visaip 
mol iną.

rialo*. dar
^>kė(

4 utsakyni■b_ I

skn 
šio

sll < blllle1 
už brau-i

bandė 
Iii-I jt,» 

lubinu 
plėšė, kit|Miju. Vi 

m* < tnulėM rn

eiaiKius širdie* dusu vi- 
Vulimdos vienos pii'kni 
linko iirėinit prie tylim* 
uih vakaro. Smilė* sp'm. 
g'-M,. iitiie*il:mn mitijii. 
ntiėių žvaigždžių. \«n 
sėd ėda imi prie lnn*t<i.

nekimt rin i.
na savu summ 
karės Itmku.
.tiip jokius žiliui 
Jiiojo ar dnr gyv 
’inli* spėliojo. 
R* senui il*i*i

l velėna sveti 
J'Ša isaa Norku i 
o* likimu*, d. n 

‘ bumiiis |»avr-ik-

e 
'Ui i

• •

MELROSE PARK ILL.

Totai HiJ-HM
"10 rwt* uf rye
15
5II
dO
11

1111*1- x<(Kaip posmus perkasi Žemė.)
• **u

Atvažiavusiam parodom keletą lietuvių iikinitikų, 
kad su jais pasikalbėtų. pn.'ižiun-tii, kaip jie gyvena, 
kų jie kaliui. parodotu kelius l'arnias. pusi rinkus tin
kinu:; famių. derant,' kiek tik gali; suderėję važiuo
jami i kortų pcržiitrim rustus, abstraktus. Didus. 
Taxų kvitas, ngnevim. jeigu viskas gerui, tai-ten tam 
piu-ium korte pus advokatų padarom kontraktų. ei- 
mini i liaukų padedam raštus ir pinigus, kitaip ne
gaunu savininkas, tik per liaukų, tada gauna raštus, 
kent raktų.

Važiuodami niekad neimkit daug pinigų su su 
vinį, tik ant kelio ir galiniu paimti porų šimtinių 
liaukos čeki vadinama ( Dial’tt ir bankines knygutes, 

liauka partrauks pinigus jeigu reikės.

Tai matot, kaip pas mus einasi teisingai. Ir jei 
keli metai, n dar niekas nepasakė nei vienų blo- 
žodį imt mus, tik dnr vis pagyrė. Čia paduosiu

(pavardė* nevisai išskaito
mos).

Reioliudja, priimta rugpjūčio
10 d. Skapiškio miestely.

Me*. Skapiškio ir npielinkė* 
valsčių piliečiui, suvažiavę Į 
Skapiškį ir susirinkę į mitin
gų arti dviejų tūkstančių1 
žmonių, sužinoję apie lenkų, 
ir kitokių kariškių gaujų ver 
žimųsi į Lietuvą, griežčiausiai 
protestuojame prieš veržimusi 
bet kokių karu gaujų į musų 
žemę.

Keikuluujuni:
I ) kud Sailturvė, teisybė* Vai

du, pri|Hižintų mu*ų nepriklaii 
sitmy be.

2) knd 1‘iikytn lenkams ir ii 
juo.* piuiasiem* impeiijulisti-į 
iiėin* kolčakų vokiečių 
gaujoms, išsikraustyt iš 
krašto.

Esam visi kaip viena*
ryži; ar kovoje už sav(, laisvę 

Įžuti, ur laisvi Imti!
lu-msim savo kariuomenę ji 

vuldžių vi*u kuo galim: duo
na, pinigui.* ir t.- t.

Valio, narsioji kariuomene!
Siisirinku*iųjų vurdn pusi 

rusė.
Valsčiau* Valdyba.

I*8i rašus.
Rezoliucija. inisprv*tn rugpjū

čio 21 d. susirinkime Kupiškio 
miestelyje.

Me.*. Kupiškio ir npielinkė* 
viilšviinis piliečiai, susirinkę į 
initingii du tuksiančių žmonių 
ir sužinoję apie Lietuvos rei
kalu*. reiškiam griežčiausių 
protestų prieš;

1) buvimų lenkų Lietuvoj:
2) prieš veržimusi kolraki- 

ninkų. vokiečių;
3) prii*š draskymų Lietuvos 

kūno, t. y. prieš dabartinės 
deimirkueijinės liuijo* išrėži- 
mų.

Iteikulaiijimi:
1) kad nentidėliodainu tei- 

syliės vardu Santarvė ir ki 
to,, pasaulio valstybės pripa
žintų niusų neprikluusumylię.

2) kud 
nustutytų 
jų-

3) kml

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
’ *

Mokinama: an<b*kua Ir lleluvIMia* 
' kalba. nrttnrrOkoa. kayrvteyatte ite- 
. nosrtrfgoa. tj-urorKlnį. p>rkt>txw. UM- 
' »l<k Muv. Val«t tstorUni* a be Ina* i«to- 
rUo*. t<«K-ratl|iS t>ollttktn*a ekono
mijų*. plliatjirt. a, dainai klysite

Motatabnu valandas: nuo 9 rvlo Iki 
* volimdo* po pirty; v*k*ryla nuo C 
IU 10 vai.

3106 So. Halstod St., Chicago.

" Biickii'lieut
" potiitis-* in ground j
" liay
" rye miivii in springl

Rezoliucija.

I’i įimta rugpjūčiu 17 <1. šve-( 
dusų miestelio mitinge.

Me*. šitabisu ir apielinkės 
valsčiaus piliečiui, skaičiuje li
piu uštiioni šimtai, susirinkę į 
mitingų. *užinoję apie verži
mų*! į Lietuvų lenkų ir šiain 
jau įvairių plėšikų gaujų ko1 
ėakininkų, vokiečių-priešingų 
musų viilslylH-i. nutarėm:

1) griežėinU'in protestuoti 
prieš buvimų Lietuvoj bet ku
lias km iiiomeiiė*. priešingo: 
musų valstyliei.

2) prašome visu pasiiitlio 
valstybių pripažinti, teisyln-s 
i.iulu. mu.*ų m priklausomylie;

3) kml lenkai iš«in<-.š|intų 
luė tuojau iš I ietnvo*- širdies 
Vilniau*; kolėakininkų, v<i- 
kiti-ių ir kun-ivių gnu jo*.

3’egyvuoįa 
kariuomenė n 
tižia!

Susirinkimu
\ iilši-iiiii* Vablybii.

Viišuitis N. B 
Sekn tt.r'u* S. B 

Lietuvos Spaudo* Bitini 
Skyriaus Vedėja*.

(parašas)
Ih-zoliut-iju. priimtu rugpjū

čio 26 d. mitinge 
miestely.

Me* 
valšt-iau* 
Pandėlio 
viso urti 
•už.i įloję 
kų. vokiečių, kolėakininkų iri 
apie nustatymų dabartinės de
niu rkiu-ijitiė* linijų*, nuturėtu: 

i ) grieži-iiiusitii protestuoti I 
prieš draskymų gyvo Lietu- 

iios kūno tokiu* denuirkuciji- 
nės linijos n’-žininis;

2) reikalauti, knd Santai-
i-o, to-iJ'olėliiHlnmii. prijuižintų 
niusų nrpriklaw>ouiybę;

3) reikalauti, kud Santarvė 
pakeistų tokių nutdatytų de- 
markiieijiiię linijų;

4) kml Suntarvė įsakytų 
lenkam*, vokiečiam.* ir kolča- 
kininkum* tuojau iš*iktuu* y VISŲ DIENRAŠČIO *‘DRAU-| 
ti iš musų krašto.

Nutaria taip put:
L Krinti mus Valdžių ir 

narsiųjų niu*ų brangiųjų sū
nų kuriuointnę kuo tik gn- 
linui: maistu, pinigais ir ki
tai.* daiktui: ir t. t.

2. E«miu pasiryžę iki paskuti
nio m išgauti neprikliiu*omy 
be ur žūti kovoj už Tėvynė* 
lui*vę!

Vulio narsioji kunuonictm!...
Susirinkimo vardu pasirašė

vatšėiuu^ Vaidyba;
Vlriaitia (po**) J. Ginaitis.
Se, r*t. (pa*.) P Jurevj

šioje kolomjr-lij lietuviui 
dideliai darbiNijusi l.ietuvu* 
Ir.tvė- rt-ikulnir. V u.* Tnutm 
|-'<md<i 47 ‘kiliu* l’eiitrim pa- 
■ inntė liHi.im. tik štili vėl gruo- 

Idžin l-l d. L. Kuli. Algirdu dr- 
jii laike priešii>etin| susirinki- 
tm.i ir. priminus <liduirtinj l.ie- 

jltivoK (iiKlėjimų. suturi* iš iždo 
pminliauti iplHNI. (iarls- drau- 

' jai-
l’uugus nutartu pasiųsii i 

os \|elrose 
Parko lietuvių draugijos ir gi 
tureli) |innnti pnviKtlj šios dr-

lyg knd
r puigr;/.- 
*lmi mitri

negu
i. Mm

kad j<fjlM 
ptislėj

/i
* turtą*. Tmilns l-’midų. Kit

t l»e to, u tuo* lit
ui iki m Lietuvai, 
nep^igulmylię. Ne- 
llll<i*4<i Avriitu dar-

P y. VAlockM

lai

l

iiiumj naisioji 
Laikinoji Vai-

vardu švrdiisi:

Pu n< lėlio

Piitnlėlii, ir 
pilioriui, 

miestely mitinge 
tukstunėio žmonių, 
apie veržimųsį len-

npielinkė* 
susirinkę 

iŠ

atmainytų dubai 
i lema rktiei jos lini-

|
Suntarvė įsakytų

į lenkinus kiioveikiiiii'iu išeit iš 
įiiiusu šulit-s. utiiluot muin* 
Vilnių.
4) knd įsuki tų kolėiikininkum* 
lokieėiiim* išsikraustyti iš mu
sų ir tnip jnu *nvnrgintos >11 
lies.

Vulio milingi mų* Tėvynės 
(ginėjui!

Mitingo vurdn
Viršaiti* (pusir.) Bukenas 
už rušt. (pus.) Jankauskas 

ir du 1 pnr.
( Du ilgiu u Ims.).

•<u
Uų . .... -,-r
kelis udn-stis, kurie pirko pas uiiis'l’armiis ir dur m*, 
atėjo gyventi, tai jeigu jum ni-toli, lai nueikit pa
juos . o jei toli, tai parašykit laiškų piisiklitus<liimi 
apie niusų npieJiukę ir nuisų teisingumų.

I. Smetona. 2520 IVasliingtou Avė. Sioux l it i , lou 
l‘. Sltimkiis*.17<l2 Vitil Avė. Wiiii|lx-r, l’a.
K. Terseiiėin>. |0ll4'S. liitli St.. Ilerrin, III.
M m. tiirnili*. 'siu? S. Morgui: St.. (’ltii-ngo. II.

Lietuviai, neieškokit didelių pigių formų, tik 
jieškokit gerų žz-mių.'o pas mus jų netrūksta. Me> 
priimam l.ils-rti Itondeiis. 1’hs intis ateina trukiai 
ku-ki ienų ilienų po tris kurtu*.•

l’ii* mus atvažiavus kiekvienas pasakys kur M. 
\\ idenėiiis.

l’a* mus iru lietos pilimi, kad ir keletu dienų. 
I’as mus klimatas laimi sveikus.

I’as mus vimduii laimi gerus.
I'u.* imi* atvažiavus neima nuakriau^as iki imt 

reiitn. .lej skiiitiii I'kiniukų. tai patark tegul plis imis 
važiuoju, arba rašo laiškus, n gaus fitrinų surašų.

Nedirbk aut pinigų tegul pinigus dirlm imt ta
vęs. Partneris miega, o jo turtas auga. Taigi kvie- 
ėiu Lietumi* utsilimkykitv. kad m- farnių pirkti, tai 
nors vasarų imt vukitcijų. lies yra grasiausios musų 
npielinkė* iš vu*ų lietuviškų kolonijų senesnių.

Amerikos Ūkininkas
P.O. Box 96 Hart, Mieli.

I

i

ANT PARDAVIMO.

Nauja* n>j4te* mulai gralnla* ui 
)>utl inuk< Juu *4*0 |'»rUuu*lŲ u* (200 

Iii srlrlutir* nrtur.Jiinu *lctu> kur 

l-adrll.
A. N. MlIOailuU-.

aaa liaunu -ir. N. —ark.

Ant 1-Ul dA* lll.ll bitei* Ik-IUVIŲ *PK> - 
vmioj tirtoj. iirictaMO* pardavimo aa* 
vininku* liti oliuoja | kita įniršto.

J. VKKOMIY. 
(III W. I« Plorv <1iS«cu-

i
CO” SKAITYTOJU DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Tėniykitr uituoniolikiič'iai. kad 

r.r’o metamu Kalendorių* »u Lie
tum* priAidcnta ptnnkdį; ir *u 
Avcntieini*, jau ifntaius. Taipgi 
ka* užsirakti* dicurušti "Dr*
aut 192(1 tortų per mane tas gali* 
ta puikiausi kali-nduriu 
galima ;*ig.'ti litu 
nialdaknjitių kaip 
Junta** "Pulkim 
"Amui*.* Sargu* 

I ŽvutrAdutė'* ir tt.

A. S‘ui^n4ca*. 
1817 South Union Arenu*. I

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

S. D. LACHAWICZ
Lietuvy* Grtiim'iu* pMtarsau.iu lul*U>> 

t u r***- ko piflauoiA m* kiliu at*
• •••!*: r u t .»• •. UtcauAiLhtt

2314 W. 23 PI. Chicago, IU.
Tel. c«nal lm.

t r rr

net- MaMMJrt aaaa

DR. S. B1EZ1S
GYVITOJAI IU <*iilMlM.A«
VALA5PO* t Ik! B ratam 

31U n. L-ad «ftr.
AKI LtJaH aw.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Į Smulonua k'--t*l pritaikinti ukm‘ <i 
bu* puknavinlinu dr! Ju»<; aklę.

( Kiu.inrt tu tarnu nuo gatve* skau- 
dijlmo, koutnet rpld'-a llc,aai : tarų 
«... Si<oi.>« t akuital ur mūvi i<r >* - 
tai. tai tuumrt yru latiklafi. kud 
telkta Jum* akimi). Mano lt metu 
putyrliua* priduos Jum* grrbiuata 
puturnavlm* ui piė-lnam* kaina 
nrt taip Komai m-t Iki *3.00.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago 
1-aMmina* -uUtlUanua* djkai. 

Kampa* l*-to* gettr*.
2-ėiu* lula— viri l'lalt'o aptirKiM. 

Kaniliarl* lt. 15. 10. 1? Ir IK 
linijtalii- | auuiu |*ara*«.

* Vulando*: nuo 7 viii, taryto iki t> 
J vai. vakare 1‘anrdrllal*. Sorodo- 
) tūle ir Petnyi'lomla.I
PIRKITE LIETUVOS VAL 

STYBES BONŲ.

taip|Ml 
du įmygti ir 
tat ” Kam* ta
nui kelių’’ 

” I taligMUh

A*. ADOMAS A KAKAl.At H*AR, KEKAUCIAI KAAAU.
A* 1*1*1 emu per l mM-iA t>uMab*»)aa pOteli* Sv»o IMapep- 

•U*. naetrturaM ptlvollo. tiuMeboUltnoa. Kruuju. iUtaMu Nervu ir 
ateive* eptku nUMtf)lr»«n viso taute. Ir Leve u nuNofc* vtiuea. »u 
tenvtMiu. Vl«ur i**taųj»u eau p**ribo*. nte>K*i!Haa vian»e Am*rt- 
taoj Ir ui rubatiu. twt tsielcur te*ava> ■»»» vvaitaatai paotte*

Bet hade paArltaelatav SaluUr** valote HKUrio. Kraujo valyt** 
N- Narveioa*. takotu ir HruaUHrmo r>du<Sta. tai po euvartofliaui 

rr*iu' 'te poterio mete 141*** eteiaaut. »U*r*4l porai <PrM. 
Krauta* Itavalt. Nervai «me eppnai dirbti, lakatai attė«avo Rm>- 

prtajrto. d>*<4ia! BAbotatl* t»r» trvtinu VMur«y r^tltnA* 
Marku i»v uesauMau, »*»ų Hau. brgiu 1 įmauni, n<»: u»«*u ku *»■ 
vartę po buteli Mlutaro*. nutaria. Ir. pa » mte. aavo payeitela pa- 
martau tok) akinant* kaip tarp diaaoa ir taktla*. Dabar lauhuoa 
******* >* ava Imtetaiaa ir 1M» ryklu A*k- ju Ualumrte myliotų **■ 
»te<Jui tr KetaV vtaeitM aavo draudama k.-olpUa* prie HalutaTte.

KAI. t TAKAM JT k
i HKMJl AL UUmTlTKlS į. Hali >w, Pvul..

te itaMted **, tkiopteo* <aaaJ M!T. fteapo. ui
................................................... .. ..............................................«.......................

f •

** liraaga Brikai*”
sr.tnja.*, kuriu* karte įlaJinojo įn veiktas. Jf ji***, daugiau* ln> j® ti**p»»rina 

V ra tik viena* Pulti.Klprltari* ir <1*1 Ju*u apaaogojis.o, Jh yra |>a*enMlata* 
.uau vatabareakliu

AMOMORz (Įk.a.TEt8)
Jriau ant putelio u. ra valil>»-•nklio ikaro, tai ji* tiSm tikra* ir Ju* <oae. 

i aui klH . Vltoaa aptir-kor* įm> 3ir ir Taij.ji galio.* gauU )■*> iMtrl-SJui t

r. AD. HICnn R A co.. J2S-JJU Broadoay. Ncw Verta
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Lietuviai Amerikoje.
KENOSHA WIS

» Nedėlioj. gruodžio 7 d. lai b.1 
Sųj. 17 kp. buvo surengus 
prakalluis. KidlM'tojum buvo 
pakviestas S. Jucevičius iš t hi 
vagos. Susivėlinus kalbėtojui 
atvažiuoti, manyta no|Hidseki- 
inas. Atėjus prakalbų laikui, 
svetainėn susirinko žmouė-.
Susiru’iinę >•> •■j.ii
gerb. klebono, kun. B.ilin.-uio. 
nors trmnp;>i paaiškinti žmo
nėms u pie I.ali. Sąjunga. Savo 
kallaijc klelsma- graliai nupi • 
šė Lab. Saj. darbus ir kuo ji 
yra musų našlaičiams, ragin
damas silsiiHikusiils remti lą 
draugiją liuku bei paliekant jos 

'nariu. Pabaigus kalbėti i;- i< 
parinkti aukų. Žmones gau-iai 

■aukojo. Ilaiginnt rinkti nnkit- 
'ėjo svetainėn ir kviestasis 

ėtojns. S. .Imi iirm- kai 
npie dvi valam Ii. Jo kallm 

.vo graži. įspūdinga.
Pabaigus iat t kalki i dar bu 

vo renkama mik>>-«. \ok.ivo.
Po 1 d<>|.; .1. \ išniaiiskNK. K. 

Vaireliima.s. A. Masiulom*. I*. 
Jusi.-. S. Kuika. .1 Jurkiui.is. .1 
Blnr.i vi< ia. J. IPilvs, J. Itin 
zuuskas. !•’. Ginižitnuis. .1. Mar 
cinkus, Imk imas. A. Mor
kus. V. Ji—imiti lg. Ixm ■nūs 
kas, 1’. Iii ’ .•.n lia-. P. Ix — iys. 
J. Slnpomrti.-. V. čįejnuiskąs. 
P. ši'.r.iii-n.i•>. A. Gedv> .a.-'. A.

’ Aleliunas. P. pikeli-. V. Ali 
šališkas. V. Varmw. i-tn. s Z> 
lęskis. P. Brutas, kun. A. Ibi- 
I uis. M. B.TTTid7nskt<>i:■•. S. 
Juška. P. Ilipinskiviiė, P, Je 
siumis. P. llarodicas. .1. Italui 
sinskn-. S. Hahs. S, Bulėaitis. 
T. Kirklis. JS X-meikšis. \| 
Kulkini kieiie. M. Luknuskie 
nė, M. Mul'lnžicu .. J..L>oį'ilk> 
J. Mockus. K. Sumkus.'V. lin
ginis. C. l ’ei IltU^lu'.S.’ A. W

*ugnlvojo kitoj.* svetai- 
m jv tu4, pučiu laiku surengti 
prakaltais. Tose prakalta'Se. 
kaip girdėjau, laisvamaniui 
svarstė parapijų ir klctauiijų 
reikalus.

š o. ,i. dienomis ir vėl pu*t 
rudi! (įlakatni, šaukianti ciitra. 
Kvi< čia visus susirinkti, nes 
kr.lli. • *ii ,. Dtiliirkas ir Moc
kui.

K.-'.a I ieiuva šaukiu png* I 
t,o>. n j > Simus—lietuviai ka
taliką <1 ;da pastangas, ku*! 
p:’.gi*|ta'*jn . tai mus Ini.-vniua 
nini ž.ii 1 a. I’arsila n*č-isi kaz 
kokiu I.;'1!**tojus ir kluu o i*- 
ižioji' jų pliovonių. Nėra dy 

vų. X ekę doros laisvamaniai 
lemi* tl: ir randa nž-igaiiėdi- 
ninuj.

X<*prošalį Ims pmuiuėii. kad 
L. S. ktiounje nors \i*i imliai 
kiek ••;d<*d:in,i dirba, ta*t yni 
kelio* imtos, kurios ir laiką 
ir enr’ią pašvenčia latalaryltci. 
Garis jiems!

j L. Raud. Kryž. rėmėjų skyrių, 
i įmokėdama 1 dol.

Kaip pirmiau Ai draugija 
daug darluivos labui musų tau 
to.* ir taržiiičiu.*, to galimu 
kėties ir ateityje.

VALDIŠKAS SVEIKATOS 
DEPARTAMENTAS MANO 

INFLUENZA ISPANIŠ
KA Vi GRŪTĄ.

GRAND RAPIDS M1CH

Ii niusų kolonijos lie,. vių 
veikimo.

i* ”*
*all, L. Zaltidn. I*. P/inngli m-, 

it 
V. Na

P. Mnrėiukuiis. L Kk<iv< 
Jankauskus, A. Kleivu, 
cius, K. Ge» lytis.

Smulkiu -41.6.1. ~ .
Viso tKn.nti.
Gruodžio 14 <1. kmipa 

susirinkimą. Susirinko 
prastai daug žmonių, 
naujų narių įsirašė I

BITES

KALĖDŲ DOVANOSnuo Ii
KAD

liult-h* kn inm

gllli'Ua lil.ėliv-

III

IK

t

3313 S Hr

ipK* hito.

v 
t
•

♦

i

i

k Al I IM II! I ŪMIAI

JUOZAPAS F. BUDR1KAS.
' ted Street. Chicago. Illinois,

:i!l.....«.i!t!ltiih’t!i:it.!i!l!!li*:ill
Dr. L E MAKARAS I

I•I

leltrii lM*M»i*iilrtAi Ietį*

kruni ntrj,iiliaiiil ll>n«i) 

■k U rvLtitihi.

> teto-, o |
ndėilamns tuščių a vi Ii 

t pilnojo, 'lokių .’-.iliu vn ną 
kito sukrauni u* 
miknių s.

o ntėiicKyj
n* dnns

Ii tllM'llV 
lanii. p
aut 
ant 
y m

Kir
ii4- duūgin 
sus m tins įminti, o>iikd.o»n 
'■ii’i.ą nnt žiemos bitėm- 
joms užtenka. X’ui' 

iiaigm. 
imti '<i 

s koriai 
kit -ni« 

• .><>r,-i

(imedžio 7 d ši. Petro ir. 
Povylo parapijos choru* tnivu

I 11 
vaidinimų 2-jų veikmių dramos 

*' J laisvę žengiant.'*
\ akarą atidarė u mutiniu 

> hie nų ir "Knitink šv*--i ąą 
hm.”

Pu to sekė* vaidinimas.
Aktų tarpo (t. Bei iiotain'- so 

lu |Midaimivo •• Leiskit i t.-v 
nę”. o V. Pimtnts “Ko v. j.i 
pučia. Paniurusi.** Im\i» iš
šauktus atkartoti.

Po vaidinimui mnžit m< rgm 
••ių chorą* padmi:a\o “Mažu 
piemenėlis’’ ir “Pavasaris.” 
Solistams ir mergaitėms pija 

■mi akompanavo A. Mundeika.
Pagalinus dar choras padai 

naro “ Kur tėvynė, ton grir.- i.” 
“Kinu garsas” ir “Pjauti 
linksma.” Programą 'ižHiir 
tituliniu Imtinu. Cimrą vid*- V. 
Puxa ra-.

Dramą vaidino L. Vyč-ių (3 
kp. Dramatiško skyriau, ritu; 
tilio* *|h’-1:o*. butent: -Motino- 
rolėj < >. šlcžaitė, (»■>,,- A. Al> 
roiuuilukč, Vinco I*. K. n 
siekas. Marė* A. S|al»in*kui 
tė, I .iinkovič-io (lenkas) .1. 
Kailis. Pildukovski'u .i. Deli- 
•linkaitis. Lietuvių kareiviai: 
B. Jnodsnttkis ir .1. Zcniniti* 

{lenkų kar.: J. Tu rūta ir A. V n 
liūtis, lietuvaitė- Is-lni* \»-*: A 
Slabin-kiutė. A. Abi••mmtiil.č. 

| E. /.cmnimkė. B. ir M. Vmtk: i- 
l?e.-i:H»r 'llll laivu A. M'I.

<li*ikn. Programą vi*eė <-• ..? 
pirm. J. Vniėiimas.

Visi vaidintojai savo rol *.s 
genu atliko. Publika tnivu nž- 
gane-ltnla.

Gruielžiu tn <|. L. Vyčių 43 
kp. laikė* metini susirinkimą 
Senoji vnldylni iššlavė ra|»orlą. 
ką pniėtnis metai.* vyčiai mi 
veikė. Pasirodė, kad girna gemi 
diirliavo*<i ir daug ką nuveikė. 

Į būtent: surengė du pikniku 
(vieno |H*lmi pn-kyiė (uirap. 

,mtu<hiii: tris didesnius Miku 
(rus su vaidinimais: “Paliaig- 
tuvi-s.” “Mirga” ir “Kiltų 
vainiku.*” (vieno vakaro visą 
|H-lną (nuskyrė “Vyčio” ,*pau* 
tuvės lininiai. Kito L. K. Kry 
žiui).

I'ž suvaidmimą veikalų: 
ir “Mirga” 

reikia tarti V. Piumrui, 
ir rczisoriiun Buvo ii 

svarbiausias role* lo*ė. 
“Butų vaiftikn*" nei i V.

Į: iireng\‘s vuknni-koncertą

J. Traksėtos.
__________

VA.LPARAISO. IND.

(iruo lžio |(> d. Vėl prądėjie 
mv mokslu metą, kurį vadina 
žjen ini j l ertainiii. Daug mo 
kinių ntvnžinvo iš kitų mokyk- 

įlų, ioi iu būdu Valpami.-o I ii 
ivei: ilci:— mokiniu skaičium 
pm. i:. Kur tik in-pa.-dsuk. 
trr pamakii liaują mokini. At 
važini'., ir lirtuvių naujų. Dau
guma -eitųjų sugrįžo taippat.

Mokslų universitete pradė
jom mi malda, kaip papra*lai 
imdavo. I niv<T-iieto Auditu 
rili: limo piltrn mokinių. Mo 

Įkykjns henas išpildė keletu gra 
(žiu š’.iotelin. Visi buvo užšji- 
Iruii.

lilllev ti.t-dlls Į«:<ii, 
Medu iš korių rei! 

mašina (eiitrartnr). i 
irs meringi bite

•i In K n< ■ihi'Į Ir •' 
kui diliai naujų k«>:; 
iš lokių birių 
didelio |k*1iiii.

Nin i' nytoM1 
mnkui iilv'limi

I I \ t\ > . V

\ nls t įjos* 
garnį n iš 

i leno avilio |xt 3

biti- 
ki-k-

turtu smiiiiu’ii'n;. rni<* imi*. M iiln—"
| ta«l p tini- didedi

- Draugo” sk.i 
luinu suleik'iu žinių
I knd. |H-rvaž>nVę l.i> 
lėti; ne! I m sekliu 11,'r 
slę i rs' i.

Kun J. Pa-.kauskas. REIKALAUJA.

<’• n f V V II 1’1 M

. Uždirbk
L 2 ?35 ik. S5C

•
j savaitę

1.4 trati* 4«%>lvtn)»«i |r tliininr^A 
'•a Ui Mrm Ava. 
>«• H fultmma HM 

U inm! Mr.
A.i- »•»*• r.iJto im •

1 -1»turam Varai. *»uV

|t«_. «. •»<!•*
t e OT»taa> I h’Ihom,*

4 4.'« 13
1 .1. rtee «

(virtu laikysis ohni'iu: ”\\ 
eiai—• » vėliam tai,', i i( B.-', 
nyriai. *’

,\psvai.« uis km>) wt> r«'ik«i 
Iiis. išrinkus valdybų, nepatvir 
sta nė tauto reikalai.

Perskaičius prisių lą T i 
tos l «nvio ntsišiukimiĮ. vien 
balsi:;: smurtą siu!’ ■ aukų a 
tėvviiė» aukuro. .*.:, vo • 
kautieji:

dol.t 11 .1; rt - ••iLi<.
I.n I Sh-let.-'

A l»

t r
I ;n7

t: •

i

— «•«:>... « 
S. < ’ irt M».

latrui i M (z • 
N l'atiluM Mr.
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis DentisU* 

MtU&7 h»». Mlilittf >n.
I tarimui. III.

t <V %x|mi«: nuiti vakare.

i
4*
H

♦
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•r

MASTER SCH90L.
•I. I. k.i-iiiikn. I'rnlitiiii- 

190 N. Statė Str.
Iaaiu|i ! *Li <«.tC. i IuIm»«

Itūki* 
Kepa-

.. Ik-šimts 
kuo|s>o ir j 

du įsirašė į gnrliės nariu;-, im- 
ten! P. Suvieku iii’* ir K. Grdė j 
jus. Tui IHirckim-r S. .lurrvi 
cinus prakalbų. Išrinkta atst<» 
vus į iiH-tiuį Centro susirinki I 
mų. Atstovu išrirridit* V. 
ranaviėin. kuri- ap.-iėmė 
žinoti savu lėšomis.

Geistina mitų, knd visi 
kurie prisiraš*. Imikln-i-į 
pos mudri likimus n svarstytų

! I«al>. Sųj. orgniiizarijo.* reik* 
loa. Jeigu visi susirinkimai Im* 
tokie skaitlingi ir gyvų-, kaip 
praeitas, lai k« noshivėiaj fmns 
dy» savo susipratimą ir užjau 
linu/ liili<lurvlx>i.

Sausio II d.. 192(1 nin luili. 
Sųj. J7 kuopo- bus metiui> .-u- 
siriiikimus. Tai-gi kviečiu vi-

• sus narius atsilankyti, kviečiu 
ir nepnkiiiiisunriu dar aisi-Į 
lankytį ir palikli nariais tinti-r 
dingus orgnmzii>*ijo*<.

Kuo|k>s sii-irinkimiii yra ini- j 
knfui kas niitrą ucdčBų, tuojau • 
po sumos, pii'imiiiii* mokyklų*| 
kam Imry j.

Mn-ų Itii-viimaniui 
riuis lindai- -tcngiii-i 
liti lx rikŠM-iuir 
tams. I’avyd v 
lietuviai k aiab 
kalus stuto 
asmen* r 
aukauja 
n*iknhm 
K* ir tu

v

UI T 
ItUgNfU 
iIim, kn 
k !!<•* it

u v
luib.

4

V-
1
I 
t
l

I

I 
|b«

t 
l

Dr. A. B U R K E
(Lietuvis)

IIH W. Mariu t Mr. 
t\»<i*tlll« . IVtieuu

Nuu 5 Iti !• v d 
Nuo I tki 1 %>|. fi 
Mmt C iki ii v*l «

Po 1

Mm..ie 
P.la-ky 
meru. I

« Kl • !»

DR. J. SHI^GLMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W 13 St.

Kttl tp. 19 • (Mirt
Itc*. 1SJ9 U. 49

TcJi frmnu

S vai vakare prasidėjo pir 
ma įiblė •• Ba.-ki’t-liall.” Bu 
vo atinžiavi; žaibti iJ l.u|x»rt<«, 

I Ind.-mokiniai. Gabus yrn l:n 
i|M>rii<><'-iai. Imt val|>araįsiūčiai 
jHiši:’<«lt’> gidm'iti. \'ul|mruisie 

iriai ’.t'mėji' X; ••puints,’* o Ia 
’jiorti««ėi->i !• ••points.” \ alpu 

rnisiiM-iui paliko gerame lipe, 
knd |ui.»isekė laimėti pirmą 
žaismę.
. Patartina, kini ir lietuviui 

lanki tų žaislas, nra sportus yrn 
gi-ras daiktas. S’-igrįžę kuomet 
savo lirangioii tėvynėn gulėtu
me žin-ti visokias žnisles.

Tal-gi lietuviai. Inviiikimė
< '••. kad >iiprii*tiime jas. 

kml ir Mm* taip išsilavintimie 
kaip anierikioi'iai.

Augštokbs.

1 juiširuib'

n

\ n-1 žm<
va-

k im
CIC RO ILL

Dr ja >ald Širdies V J
) vietų lnr|M* < ’icp-

rm» Iii tuvių pašelpimų draugi 
jų užima dr-jti Njihi. širdies V. 
Jėkan* X«* kokių prakilnių sū
numi mų nepraleidžia. kml prie

i jų ncpri-iilčjus.

Kl>l-I

|VHi- 
ken- 

Bemok ra* 
1X1 juos. h,ld 
čf yilės 
:U nž 
d lenta

...

in Inln
(I

Gruodžio 14 <1. draugijų laikė 
priešinei inį susirinkimą Nv. 
Antinio puttip. svetainėje. Iš- 
’limtn įvairus nunirtai: icalbė. 
ta npie reiigiumus vakaru* ir 
nutartu užlieti bausm«* tiems 
nariams, kurie nesilankys į 
valui rus.

(■alinu* išrinkta vuldylia s<>- 
|luintieins iiH-tums. kurion pate- 
į ku:

P. tiarbuza- pirm., \. Va 
{lunčiu* pirm, pug^ J. Zulugi- 
j na*—aut. rašiM V. Bukauskas 

fili, rašt., K. Bukauskus- 
kon. rn*t.. J luii*k’>ni* iž<l., 

Pavi|i«i)ii>< ir A. X'nii<lžimi 
iždo globėjai, P. Balčius 
Naruševičių—maršnlko.*.

I •L

b
ir 

K.

lai»v anam m i.
kilu

kuil 
i prakal
ti, ir jir

jn*. l‘r..Zduakuo -korrap.
Išrinkta tnipi'nt atstovai j 

()vairini- orgunizurijn». )»iraiw<

, A. I’.iiioi : iii.- 
I’. Bti’kij*. .1. Bu

I’.. AUr: M. Šlapiku
P. Lukšu. J. Kii 
maitis. V. Amlmiavič 
Abroinniti*. I*. K 
X.. * t. Brauiilė.

Pasižadėjo: (t. > 
A. A bromą i; ilk. 
Auka* tui* ! ■ 

rašt.. < t. B rami b
i' riiislžio 11*1.

Poiylo pnniji. eliorns Ijjik 
tini *i 

jlinlui 
Ig.-nzii

ir
•*1 tfHih'* > i *> I

T. P. 41 >

N\ . t « •! f

l
L»»rw

I

< II
I

pilt
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Dr. G. M. GLASER

nu* Pu!imas
*

i
i
I

i A*1
• •

i

DR. W A. MAJOR
GTIint’JV ||< 

•'tiltu KGAS 
H7f>

fI>1.• h Iki > JArjtn •
po x - < :• iki j©
Mr.1 h n r>’4€ 1« iki 11

- 1 
vakaru
Išryto

iki

I*rakiik
i ^**»

jU
S* o. 

• M ■■
!.• MA!

b vi

y-
iHeitemunn Lurabcr Co. 

5852 S. Asiiland Avė. 
Telefonas Procpcct 4000.

I
♦

31 U
f

• u 
kli i inkiinų, Mų* j‘<-ih. u> 

. kun. A. I>**ksni*. iuc* 
ir naudingą sinnanx 

l.iiiriii padalinti choro luvim- 
oia Ir vedimą; Bažnytinių *_*i> 
dujinių lavins ir t-lmra v> - 
Vur.. A. Mond«*i!.;i. o I u ji 
.luinas tavin* r chorą i 
V. P'izurn*.

Kb-l-ino suniiupmri v ' pr 
•'■imt. Abu t liorv—ižiu ir gi mu 
Iii noru sutiko, d.ir-gi šjiJėjo 

|\|rn* kitam pug«-lb*-ti. t,eruin 
j *ių pa* ••kmią!

< Imro vąldylmn *<*k>iiit i**n:* 
i ni<-tnm» inėjti; J. Vairiomis 
pinu., J. 'I'eberi- pa:.. V. 
Ambiitaviriuke pr<»t rn-t. P, 
Kmii'iekn* fin. rašt.. P llnt- 
L-n, ,4.t r rtiT-i—i/Ai. J. Mdul.i.

” Patini gi m ės’’ 
ariu 
kuri* 
pats 

rt
Juani. Jis tame veikale turėjo 
svarbiausių rolę ir rezi-ornn<>. 

Surengtu šeimininis jšvužiu 
vilnas ir kitokių pramogė-lių. 
I ž tai ariu buvmūum vyčių 
pirm., I.. Aliromnii-ioi. Ji« uo 

I liai |ia-idnrlm\ o kuopos nau 
jdai. .\i-iiiažrsnė- padeda pi i 
Įklnuso ir buvusiai imt. rašl., A 
j Slavinskiutri. už tvarkų visli 
imą knygų ir vaidinimų nng 
' Ariau minėtų veikalų. Kliims.
Mirgo* ir Visikus ro|<--e ji bu 

i vo ir taip utllko, knd kriiikn- 
I nieko negulėjo užmegti. Tni gu 
.Iii urtistė.

Sekuntirms metmn- valdybą 
išrinkta iš: M. Klnpikauskiutė 
—piritu A.

, cr-pirm., V 
pmt. rnšt

Abroninitiike vi
Ainliutaviriukė 
P 

rast., A. Krmern
miivirrt>nė ir O. 
glok. P. Kaimii

•f fin
\I«U 
ii<l<

Zisižiu, visa valdyta »u*tdc- 
■Ih iš veikliausiųjų kp. narių.

Tilcinoibi. knd tn valdyta

t
*33

Ibnkarll lUini. -
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:Dr. M.Siupnicki.
3109 So. Morgan Stre

TH< !<m«0* M’p 9
Vr.:-r.4w- * ik*.!. I' rytu
6 T*o ptrf u Iki * N*d1-•••
u.i» dj<j . iL * v.»! i •*..<

>

Dr. S. Naikelis
LIETUVIS

i.'.m t<u.is m t iltai m.i* 
i:is A-iii.iiit io.
!*l,<.i>* ltrt,o>r .<>1.

Ii* f ui- »>• 333b U M» • 11a M.
r»

j

Numini pnincMj *i<*i1>iiiu
Xollb Sliie. kh>! ; * ’ aikc.i i 
gyventam vėlu |*» No. P>41 X 
Paulina St. Taipgi duiuir itsukuu*

Wkito krt 
lu- iu galite 
anl melų ir 
.įpirkti ’'1'ruug* k> 
buildukię. cu ir kitokį

aiMlkilkv d

f3/

Ji

iplt. nau- 
UAMIUlh| Ii 
Uoirlių ir

REIKALINGI.
<W LAKELEI^

GI.K \ I Z\HiKI.STI>

A. Nausėda, 
1641 N. Paulina Str.

ACME PACKINC CO. 
2226 S. La Šalie Slr.

: V U/ fiilTlLil?¥*C 
it Hi iiu i nnvuiAHu

ADVOKATAS
| l .,1*. ll.L, l ,.,■■•., I.,-t,,,,<■ — 
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PRANEŠIMAS.

T. STRJKOL iS 
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t«"i»« »r • *><jtjtMM« 
«• • w I >l*s l V « 1*1 •

U. * MrrrL,
1«**. H IMI) M..
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Ufarae* ___ __ __

I4t Iv M.*«l km
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I

3t iki 
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1
• Mirai
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1

aui Sm. II«I-I,U M- < liS A4£.. 
hlt-liNMio |*n*i« Mu..

10—11 r>U> 2—3 |«» 
—• k Mlu \rgiHk«W|l» |O— 13 <1.

r» • • • k * • 4b’

J. P. WA!TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

I.li ti II* AKlokAIAS 
4&<3 K U .Kili smišFI 

.< llll AGO.

JOSEPH C. WOLON I 
pfuvis AtjVolcstais
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1 6 DRAUGAS Trečiadieni?-. Įnuod. 21 1910

CHICAGOJE. Iš CHiCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trečiadieni.*:. gruod. 21 <1 
fiv. Adomas ir J ieva.

d Ketvirtadienis, gruod. 25 d 
Sv. Kalėdos.

nUTOidOB! 1 SAVININ 
K A’ TURIS TURĖTI 

PALIUDYMUS.

SV KAZIMIERO 
AKADEMIJA

Musu tvirtovė.

BLOGAI SU GATVEKA 
RIAIS.

Miesto terybr. im? -.* kovos 

prieš kompaniją.

i • polio' ii.- palmd} 
i. i- Lutu piirmtoli 
ui autoiiiobiliui 
•> ir tu itis.
m. !-• *i.i .i.»ri*mi

savo ri'ikiiluvilniis ne i? i

gatve 
tlll'—1»* 
iiiie- 
prie-

susinu 
liuli mitoniobil'ii vog.inų. I'o 
Ii ijit tllom-4 - r tei-ė- |.,-i 
'.ile itilaiimi'ų niiti.nml»:liii 
i: .iuoj, uiį p c *' l< p liudy 
mų.

r.-

P. K. BRUCHAS
Jubdierine Krautuve

Chicago.3321 S. Haisted St. -
Telefonas Drovu* 9687

1
■
=

I’n-lnnii-i.ii- l*'ikui- 
kmiais paini navinut- 
taip |«al.’o:-,'j... jog pati 
tu taryba imasi kr.vo- 
’Znl leki: rių I. i.ip.-uii jų.

Nežili, lllt to. I..i>l važinėj 
pa lira ugi iil.i-, kompanijų 

-ll Vi i 
Žilio- 

, 1*11 
i nkntni-. 
keliai) in 
Nito tu 
tnuU-ry - 

kiaurn> m 
;it Ve-e.

ma,-
neleidžia gati.-u.i ii-ii 
mitvekiirių -markini i«> 
liių judėjimo iahiu'lomi-. 
tent. lylmeėiiti ir 
kuomet darbininkai 
darban ir iš dnrlH>. 
duugmitsia nuken.-m 
mirl.ininke-. J..-
Innda- turį iš.-toi'ėii 
kol lutgaliau- t.-id.a ineiti pi i 
kiinštnn žmonių gal* etuiiiu.

Purių kmiduktoriii np i- p 
iiuis kartai- pa ihmI.i a -<uu 
kaip brutali.-.

Gruodžio 23 dienų npie 7sw* 
tL-Vto tie- \\ <><><| .llle -H-I. 'I. 

pravažiuojantis 47 to- gutie- 
^alielutiis. Vienu merginu n 
-|H'jo kojo- padėti ant gilti.- 

knd tuo lai pu 
pa-knnikiiio vn

PLENUOJa’IA didele 
JUODIEMS MOKYK 

LA.

I*1............... 1 t ■ ■

Iniyditili <i|.|il> i'.uk-lo i-lai 
gų. skinamų išimtimi! vie
niems juodiems ži-'-inem*. J- 
tina**- laidu- l>ii-ių-: Morton 
t lliici i bu Iželi ?*.. ml < < nl. r. 
\t-iei ianli opi- tuk-taii

.-•u dul. \ eiti j.-u paiinktn 
ant kampo _<i gal. ir Indiana 
u ve.

sniHHiNornrw syndvi 
ALDLRMANU

pakibusi merz 
bloko buvo lėtu

AįmIiiuŽ' tn. -'i

Kalbamu, jo- jaunu. (‘Iii 
engo- i.iilijonietiu- \lar-liall 
I e|.| III manų- būt kaiididn 
lu į aldermuniis atvinnnėini- 
t'iii linai- paia-aii. Ji- pri"ii 
Ii JI nardai Sako, jo draugai 
ji gundą j-toti Įeditikoli.

.žinia, loki:, ii- miestui
a .ad. .Im tu l idatua- aldei 
nulini.

Mat -Imli 
it!ome|iej<-.

geli. kitų.
-j*e|jfji-

V

kario laipto, 
kondiiktoriu- 
žiuoti.

l’a-ekniėje 
na |wr p»i-ę 
liinina gatve,
draskyta drabužiai

lt lai «l; i tievi-ku-. Kuoi.i< 
gntvvknri' *ll»t:d»dyt,t ii n> 
laimingoji nttkn jia-iliu< v.. 
I.Ulali- k.m Ini- ’.o'i.i- ne.-lip . 
Imiknii |uržiuiė|i -avi. i... 
liet timjati- |m-!..<nil>iiio v., 
žinoti. Ir gal'ekiu i„ mtd n I- 
jo tolinus. ĮMilikd.im.is aul ų.

Tokiu- a1 doru- žim.ne- i< ■! 
tų tuojau.- paikinti Įmli.-ija- i 
sutvarkyti.

t.atvekarių kompanija mir 
te taip jsim p d'tvo. ... i 
Statė l'ublic I tililie- kotni-i 
jai. kad šiumli,. id-i-ako pi' 
dili net svarbiausiu- ir būti 
nu. iuie-to pat ėdi mu-.

Prieš kompiJL'..} ledanio- ; 
vairios kovo-. I'.ilr •- n.-dia -i i 
pasekmių.

Ar lik nebūtų pasekmių 
igiau*ia kola, jei tų Idau-ii. .

paimtų savu rauk..-nu pati 
žmie-nieji pili.ėini n.*p«iliti 

Tiltu tikslui rei’uiliugi
-s-mitingai it pro

II“

• • • • luermi
Ipili.ėių imi
le-liti. Kitaip nieky r.i 
bu. galima sulaukti.

MIESTO TARYBA SULAI 
KE "TAG DAY" 

STREIKININKAMS

f-tn-ik.iojaii’iii plieno indu- 
joje dnrlėninkų komitet 

miv-to taryls'* 
. ikminkų mindai mieste | 
rrti “tng dnv“ -mi-io

I
nu.
•mšiinų tarilm sulaikė. | 
i.bnnu patikrinti finut 

< -a koiniti t ui.

lei.ti 

P
17

p:.

palikta viešosios 
rovės DEPABTA 

mentas.

C-E

vlui didžiuma 
juuuu kinti V 

s gm.vė* dej^lllli 
*x^n»i tam «|o|mrtiun«*n

. vic i>a

s ta nei reikaliomi

h’ield turniiVo ka 
Jis. kaip ir Inu 
imminusia pere)..

• ii n-i. i :i m- noky^ a.
Hilą* kii|.it<.i *

GEDULINCOS PAMALDOS 
U2 MIRUS} CAMPA 

NINJ

i'ntiudd.i- pyko muj die.'.i 
Sl.nt.lV \b..|o '..il.-dloje, M 
i <— t .mjMtii .i l’in (l t'liiengo 
..—■ro Jo -I i oi m -. I ’id ' u 
t.’dr.m i-ui.iko daug. Ii- o|m 
m tinininiukn ir žymiausiųjų 
eilini
v ra krn i 
ši vilt;!-

< ninptimni Invomi-

iis ių. 11, t o dainininku, 
jingi.-dojo lotinišk.ii 
gie-im--.

laikinai
p. laidotus Kalvarijos kupini' 
-e. |*nva«iir; tm* i-vežln- 
i'mtuų. Italijon.

32f2 Soutb Ealsted Street

iii

kaina metam.: 
$IJKi. Lietiivi.ii

!G. P SMETONA.
2520 Waslnngton Avė. 

Siotut City, lo.A.

rnmivMr. ūmam* novos, 
lira.imu- sudaryta įmina ta
kam Ir nt.k'-lkin.s Iki Kal.sln.

Puiku- knli-niliit-iii- li-ltm- 
dykai.

------  --------- VAl.l.VUA---------------- —— 
josia-n j i;i.i.is. rnvz

v.m m t\Ti.xisi-.v, vii-K-ritE?., 
joks i n •.<u».irxAs.

vu’E.rnTz. ii: kameruh

Padarykit Linksmas Šventes
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

M'. t >i tuv • t» H'*1' .!•••« ■ utmtftM InY^ini »l«t K-ik*«h|
Ti 'i i * tiniM Lui sbri.in*!! nl.rr*« fniim IttuMlJ. tr

t <L«t «u i>ti uiii. I*“l nui»»i1-;t g^rtauMia ArmU»tuu.t gauna *
111.1 Li.f «. At il ud.tUM • ‘likim .• • «*•« aUtitljiiuA ir irudnv-i 
liimuriiiuu

Irimą
lit-imanUuiu iiolų.

14ito1t*fiti. aitUjitin.

Iium/Jilutu. .MlKtfut) ir tt.

GRAŽI DOVANA.
V

prieš Nauju.-* 
per mnm*

Ūkininką" imt 
gailiui d.tinnn ln- 

Lietui..- L:ii*v.'s

PAIEŠKO

a° 
a"

□
B-

-Ii l.'.yi,.-, npgi i>mui<. 
I»<■ į< - i' ii-ų pražuvimas.

Kii« ni'n|igins tave, ji-į patu 
iVf i.i’L'in-i. Norim savi- np. 

ginti n ik |mžiiiti save. |wtai- 
Iriiilt
.>k.n I-r<-ik;tliiigai: n-ik pa 

ži m platųjį lutsmilį. jmiK nt- 
k.rh k - din u ji-, ka- priešu.-: 

Iimmvt l.ivk |»aji«-giniii ginti 
■nve. gi.iii it i i»a«>’in m— gi-rą. 
Tvl; tai yra iiž l.nviiiyi* kivk- 

|vieiiH žniųgniis.
Kml ln uždevini prid-rmi- 

<kii i-piid.aie-. i.ik pn įmušti 
i i. ■ ..< » '.ai •. « dali...j- nieki k 

i l'ij'*. M«iky ki'i.--. lūs nnklėjiiiH. 
i< r-u.ė- .•.•riiiua.-. priklmiru 
uitu paMŠveiitu>ių. linu puti rii- 
-iu, nii<< gerų |M*dng**"ių ><•><• 
rn. S«-M-ri- put y ru»i«s ir gim- 
|*-dng'ij!' - m—irnii'Lt l ile ka 
hn>, tik'iii galimu jtisin.- įgyti 
|h. -ir<>i»an-. ilk’" mm til.r.iju 

. umki kloju Invinimmd.
M'ikykln reikalauja Imu tik

ru. p:U<»gnii> iiiiiim. |>n!<igi«.- 
Į-taigu-. kmi'i- !«• Idinėių gale

lių muk 11<> j..- :it-i.-kli rio’.’iiliu- 
•■ų itmkytujinus mokslų. Tatai 
n<*kly.-iii vtiditidaaias mti-ų 
imtinu* tvirtove tą įstaigų, ku 
rieji- i i.išinmo- iaii-11 nt<*iiiiin- 
ėių gi iitkai'ėiii miklėtnjo.-. Tu- 
ki.n Itmlim- tvirtove yra šv. 
Kazimii i«• Vii-imuly u:i-, nes ji 

j iii r:ti nmrriki. ’iij tnr,h* gryną, 
lietuviškų dviiMų ir auklėją ir 

| pa liuko.
\‘m* mot -itprniitniiu vi«*- 

llimly iii. -vai'l.ą liei ji gerbiame 
.dikeini, vis gi Iri i taiga nėra 
dnr linu-it mm dim-ią L-i cm-r 
giją -l'.piunii.'ių -Imlų. '• tm*.j 
lt;.. t>< did,'* i Ii• Iriir o nnš- 
lų. jitu nik metai kaip ilsisi 
juodoj'* žehielėji-. < i|l tlirill 
'•meiiy j' d*d inu-i \ leiiitoly no 
geradari n. i- Imu. A. Staniu. | 
ky uų.

linu. Smiimk* nu lieteliu- di 
dėsi"' vargo naštų pasviro ant 
ši. Kazimi'i" S.st-tu k.<ngr<*- 
tae’j"- piiėių. Ilai-ti- biivu tai 
•nu-ii-. t:vn-i l« i sunki naktis, 

’i l.i laiką iri* jauti':' i*, 
tikru našlaitėmis, gi našlaitė
mis varge. •• lie pm-išvi iitu-i.' 
gli.b.'j.., Ali'.' ’-i-imi-i'!- imi."k 
limpi' id” savu ištikimų tar
naičių :-nnki<<jv pri*‘j»niidiiim 
vulnnduje.

Kino 4 d.. I'JIU m 
•rė prie \ ii'iiii"ly'iio š»‘ 
11114*10 
Ihnitgij.i. J'»sM». "kslns: n >-• u 
ra li »li|wndijų riibmius. Imi į 
tieliirtiirgoiiui šv. Kazitneii" 
\'i< nu***y ti>> įtu'l.iiičiii-.

bi Neturtingom*. " tinkini- 
ėimiir kandidatėms į vi<**itiulr- dele- 
niiii'skoti dalį.

ei Visokiai* limlais šrlptij 
ši. Knzii.iiei*" Akademiją pro- 
Sc-erų Vienuoly m*.

Kad šv. Kn/.iiniero Al::vl<-| 
miju- Kėmėjų Draugija kuo 
veikinii-mi išsiplėtotų lwi UŽ-j 
miglų | milžiniškų, |u;rnii:ų ne
šančią įs i -tipriiuii.ėin ji<*gą 
iiiu-ų vieiiintėlę jstaigą. pagei- 
dalijamu, kml ku'Mlitugiiiusini 
įstotų | tų draugijų gerų tėvy
nei velijančių ir darbščių asine I 
nų.

Niiiėlmj, grumlžio 7 d . L j 
iiiw įvyko šv. Katiiniero Aka- 
demijo- !b mėju Draugijo- vn Į 
karas. Pastatyta sri liejo Į" n-1 
kių veiksmų drama “Jnmloji • 

šv dargiu |«arnp I

tikėti«*>.
gi tti"ini

DŽIAUGIAS! I.ATMEJTMAIS

Ml>. .lilM-pll T. 1’oUell tuo- 
• tų ‘ .eiitel.l . Lili I.IlVtlja 
prieš lilailg.-IIJ |h>. plilllešll u 
|ii< li.tių laimėjimų. Iluteiil. 
šeimininkių lioykuta- pa pi a i 
•ię* jau kiaušinius I2e. tu::: 
n ui.

imilm kad rn pu-a komu, km 
įi vko ta- imiiiginimn-

KALĖDOMIS LAI8KAI 
IŠNEŠIOJAMI.

< ‘hieago- pašto- viršininku- 
paskelbė, jog Kalėdų dienų 
vi.-ną kartų laiškai ii siunti
niai bu- išnešiojnmi. Ir tai tik 
d.dy-e n-zidriicijų.

degtine išvežama
ROPON

£U

. gr. 24. 
aviniukai pa- 

jog tomis dienotni* čia

isgalmnla Vo-
Prnnensijou ir Ku

rnu t-

Louirrille. Ky
Vietos degtini— >

žymi <lnli- liu- 
kietijun.
Imn. kuomet ėia veikiu 
Inidi proliihieijn.

ursi .m z- 
Kuzi 

Al .'l-leitliju:. IJėl lėjų

. • ««

j<». . ve tnin
tai galima 
draugijai.
Y’ivmmlynui. nemažą

įeinantis ir apskritai itiian- i i 
vi. poni gerai .-ui- a*. T o. . i 
ln. kad nitt-ii publika dar a pa 
laiko pridernnė’.u už- d.-iil.. ti 
prie .luini..-, ji< - tik euii-i 
Jiioktiv- liet ir tenai, knin. uty 
džini veikalų svita 'rtiit . t '' 
siveržin a -an.».

čia prider įm’iL . .sli- Va
za I u-l ie| i< i - S<—• . . i •
sius tų i.ikalą pi ruošė ii 
žiurėjo Įierstuiyi <■ :;:r'u.

Lai gyvuoja ii .ot-jn š\. Ka 
nintivrt. Akndvn ijo* 
Draugija. J<< im- darlnu- 
g:trl>iugi»s, prakilnus ir 
tas. Tik daugiau 
šventusių narių, 
iiiokinaiiėiii bei 
vakarų.

E. ET). ATSAKOMAI

j<. 
«h-

Rėmėjų 
via 

■Veie 
nmijų ir |»n*i-

Bauginu |ui- 
l>u!»'i'i!ii;.nėių 

Tėmijantis.

Iš DIEVO APVFIZDOS 

PARAPIJOS

I' ' i .ln . < ietelui* t 'liicagu 
jo. Tami-to- užklmi-imų ga
limu*. I.ei atsakymas tilps |m> 
Naujų Metų. Yni kilų -enimi 
pri-in-tu ’dnn-inni. Lutiem-' 
a!-akyina> negilieji, tilpti dėl 
loki.s vietos. Jie dienraštį 
in:* iš < iii ir tik tada, kiufai 

naujų žinių gau-yliė netrukdo.

KAPITALAS
S2MJM

PERVIRŠIS
$25,000

Siųskit Pinigus Lietuvon
------------------------  Savo gentims ir ------------------------

t.ru.Hlžio 11 .1. L Vyėių 
kuopa buvo >
L. Vyėių ofi kp. iš |*.i 
l’nrko arti-i.ii-m gėjai vnėli 
•o trijų aklu dramą ••Sibiro 
Žvaigžde.“

Piiskiriame laike, pri.-iriuke 
'Juonių pilna -vctaiiie. kiek vv. į 
eini net nesitikėjo.

I'iriiiininkvi, A. \broninitvi, 
i atidnriiis inkarą, prasidėjo 
vaidiiiiiiin-. \ : '•lin.iea- i’--v. 
I u I i n k Iii
rai gi vi.' atliko -ai o io|«-.. | 
Jl«!< Z. S. '.-Illdji ||ė -*•<>; ' 
p..s“ ro|.’j. . ... i tu i lid-liu*' 

vilo bu •«. i .
km jo.- veiklu: iu. .< paė. kati ji l 
-iigeis jo ti.ii. gerai išmokint; 
vh u- artisl i . Ž< džiu -akam, 
t ■ ’.:ri. -..vilos ''a i •. -.d>

I ’i’.l- Veikai . * 'Siii: r«.
a " ■ laųai i i uu 

ti - ir tinka vu tinti duluirtiuia-j 
ine luik.. kad;, u-u l'.'.l a' !;<> 
loja už laisvą, tirpi igiib' i gą 
Lietuvą. Tėtn'.i. a! vaidiniu:-'. 
Ilel ielK.d) as.ll" fie įėjo pi-J 
’-.idus knr. t ;■ broliai buvo 
lu'iikitinini Sil.ii.,

Al»e|na-- vakar*, p-pudis :-<•■ 
i i-. Daug -v.ėių bit’o e |, :ų 
kolonijų. Pas Ulii.ag.'s vyėių 
iiiviun |iaproti - remti vieni ki
lnu.

(IiiiIh’ vyėirtmu, kad nesigai
li s|»'-kų nė In'ko |«išv»;sti to- 
l.ieins v įkabinus

\ įeitu m- mažiausios 
nepraleidžia ant

1

Ka- dalai!'.
Metu-, užsirašo 
•Amerikos 

metų, tai 
, bai gražų 
mtveik-lų.

Laikra.šėio
Yuieįiki.je -

$2.<*».
Užrašykite **.\in. Ūkininką' 

-ovie-iami> Lietuvoje. A.Ir.
urenau- viiknra. • imkit:. .. ... . * i

vnlnn- 
nieko. 

Imt moldtuisi: tai dainų, drkle- 
nutrijų l»ei vaidinimo veikalų. 
Jie mhs liaudį supažindina -n 
tikrųjų daiie ir auklėja jus wk.»- 
M!*

Valio vyėmi! Nenustokite 
dirlię.

Kvcrtarros Jonukas.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLE
LIAI JAU CHICAGOJ.

Juos galima gimti Lietuvių 
Darbininkų Krautuvėj !M)1 \V. 
.T'trd Str*i-t. įvairumas kainų 
nuo 10 -kalikų iki 5 nuksiTiių. 
Norintieji* gauti jtH*» bii pn- 
«i*tengin nusipirkti tuojau* 
nes m daug jų prisiuntė.

B. J.* Jakaitis.

iiutėlv. ta-. 
kml davė j 

|iaėiu ir' 
jtfirntn.'i. I

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

iu r.». atlm |»rh-
prieitu Ir t-h»»» i«>v(j. kuri
nrmtų M!toj
M<4t*** i ■ ir» i.uinafirr*• Itrtrvla. 
AiaitattlUlr

xl n |*»BI lt
tlS7 Ii Kirti SU.

< lil»*nm

Mu-ų įninka- turi -Įter-ijulį pinigų siuntimo skyrių, jht 

karj gr.i'.i- išsiųsti pinigus Lietuvon laimi prieinama 
kaili". Lietuviai pu- lietuvius!

Para kas — Stiprus — Saugais Bankas

» UNIVERSAL STATĖ BANK
Chicago, Illinois

\ M AM o.* KaitiSUn t»*w / ryto Iki Z |»o I’tnrnlnko
Ir tfu« ikaru n nuo 9 r)t«» iki v 3© vuknrr

II.

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI.

r
Ii

£
o

•.. 
c

IJETUVIV PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $5.00
L y. 20 aakrnlų už k'ekvicną doiie.-j

Mes c-:in:c po valdžios kontrole ir kaucija. Pcrs unt-mis gvarantuojamas.

Per»iui»fin»> Iu* Pctis Kor.troliuoaite.
Mes išduoMtne Tamst ė čcq kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu l.'eluvojc g jus pinigus. Šis būdas yra greičiausts ir teisingiausi;. N:cks 
pini nj negales sulaikyti.

Siunčiant pinigus Jei pers unlimo. siųskite čekiu arba Moncy Orderiu įm- 
duocbmi ?iški antrais to kam norde kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
n. t pe.’i'ok savo aišku anlraia. Už perriunlimą nieko nereikia eatra mokėti. Už 
Lickv cuą dolicrj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Ličiu*, on 20 auksinų.

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St, Boston, Mas.«.
% s 5^kIHh ....  .... . .... _

| l’erstnt.vmas m n |nl»ai paum-’Draugo Ofise. 1800 W. 46 Sk w••!V%V7rrV~V»V,«“«V»V«B|l\V»VoVo*!
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