
MOTERiy SKYRIUS. 

MOTINOS INTEKME % 
KUDIKIUS. 
__/ 

Ismintingai .sakoma: 
“Geras 'yra gimimas, bet 
geresnis isauklej imas ’ 

2iurint \ naturaliska mote- 

rj, kuomet ji rengiasi likti 
motina, matyti jos skirtin- 
gumas nuo liuosu moteriij. 
Ji yra jausmingesne, dores- 
ne, daugiaus atjaueianti, ir 
trokstauti ko tai nepapras- 
to. Instinktyviskai ji jau- 
cia tg, savo sventq, prieder- 
m§, prie ko pati gamta jq, 
stumia. 

Motinyste gyvenime loJ 
sia labai svarbi§, rol§. Prie- 
zodis sako: “Obuolys ne- 

toli nuo obelies krinta”. 
Teisinga, dora, ismintinga 
ir kiltos dvasios motina ga- 
li pagimdyti tokfus kudi-' 
kius, is kuriij isaugtij zmo- 

ni jos geradejai ir genijai. 
Todel reikia atkreipti dau- 

giaus atidzios \ moteries 
besirenginuj, liktis motina. 
Motinoms reikia suteikti 
pilna laisve, idant ju mintis 
neikuomi nebutij trukdo- 
mos, bet visuomet butij nu- 

kreiptos ten, liur dora, tei- 
singa, grazu, kur yra dau- 

giaus pasisventimo del ki- 

tij, o ne del savo naudos. 
Motina visuomet privalo 
tureti viltj, kad kudikis, 
kurio su dideliu dziaugsmu 
laukia uzgimstant, bus zmo- 

nijos turtu, kad atejgs svie- 
tan, jis atsines su savim to- 

ki§ dvasios galyb§, kaip 
tas Kudikis, Kuris uzgime 

^Betliejuj. Tokios prakil- 
nios ir sventos motinos 

mintis, didelei atsilieps i 

jos kudikj, kuri dar nesio- 

ja po savo sirdimi. Is 

l tokios motinos uzgim§s ku- 
dikis bus visiems malonus, 
jis troks dangiskos gyveni- 
mo dailos daugiau del kitu, 
negu del sav§s. 

Vienok reikia atminti, 
kad motinos doras ir kiltas 

uzsilaikymas pinna gimdy- 
mo motinysteje dar nera 

visukuomi. Svarbesniu yra 
kudikiii isauklejimas. Nieks 

taip dorai, ismintingai ir 

graziai negali isaukleti ku- 
dikiu kaip motina, kadangi 
motina turi didziausia in- 

Rekm^ \ savo kudikius. Is- 

fciintinga, dora motina gali 
iSauginti savo kudikius la- 
bai laimingais, savo dvasios 
kiltumu gali is mazens in- 

_k.vepti jiems toknj, meil§ 
prie viso ko, kad uzaugg, 
pazin§ gyvenima, jie ma- 

tys visas jo grazybes, lies 

zmogaus gyvenimas }7ra 
pilnas graziu ypatybiu. 
Tankiai mes graziausius da- 

lykus perstatome sau labai 
baisiais. Gaila, ziurint j 
mazai suprantancias moti- 

nas, kaip jos augindamos 
savo kudikius, pribaugina 
juos visokiomis baidylde- 
mis, nurodineja vientik 

Iziauriausius 
ir blogiausius 

daljrkus, o su gyvenimo 
graz3rbemis visai nemoka 

irba 
nenori juos supazin- 

Linti. Tokie kudikiai aug- 
[ami nieko daugiau nema- 

o, apart savo priesu, per 
jie ir patjs palieka kitii 

priesais, pasilikdami visuo 

Ioes 
ismatomis. Motiur 

I kudikiu aukletoja yr 
pir visos zmonijos ved>* 
ji savo visagnlinga 

me gali nuvesti kudi- 
s kur tik ji nori, o per ku- 
ius ir visa zmonija. Ko- 
Ibus kudikiu isaukleji- 
f, tokia bus ir draugija. 

Motina, norinti isaukleti 
dorus ir kiltus kudikius, 
turi niekad lienuleisti nuo 

ju savo akiu. Motina turi 
pasvesti visg. savo laika ku- 
dikiu mokinimui. Pirmiau- 
siai turi mokinti ir pratinti 
juos bu-ti teisingais, idant 

pasakodami ka-nors savo 

kalbo-je nieko nepridetu ir 

nesumazintu, tik pasakotu 
kaip istikro yra, lies sitie 

paprasti dalykeliai is ma- 

zens pripratina meluoti ir 

zmogus f>alieka veidmainiu. 
Nieko sviete nera taip gra- 
zaus, kaip teisybe ir tyra 
s^zine. Motina tatai visa- 
da turi kudikiams sakyti 
teisybe, nes jie niekam 
taip sventai netiki, kaip 
motinai. Motina gali juos 
atitraukti nuo visko, kas 
yra zema, bloga ir nedora. 
Motinos pareiga. nurodineti 
kudikiams, kokj gyvenimas 
turitiksl$ ir kuomizmonija 
nuolatos eina tobulyn. Is- 

tikro, gyvenimas yrakaipir 
kalnas, ant kurio zmonija 
lipa, vedama motinos... 

Reikia priminti, kad do- 

ras, prakilnus ir sviesus 
tevas taippat turi labai di- 
dele intekme \ savo vaikus, 
kaip ir motina. Apsisvie- 
tusi, dora moteris nepano- 
res teketi uz neapsisvietu- 
sio ir nedoro vyro, nes ne- 

nores tureti tokj savo ku- 

dikiij tev^. Tevas turi bu- 
ti visame issilavines, doras 
ir saziniskas, kadangi jisai 
pagelbsti motinai aukleti 
savo kudikius. 

Siuo sykiu uzteks tiek 
kalbeti apie motinos intek- 
me i kudikius. 

Mot. dr-jos “Apsvietos” 
nare, Mare Mazutele. 

MOTERIS JAPONIJOJ. 

Japomj valstybe, kuri 

sueuropejo taip nepaprastu 
greitumu, nenusikrate vie- 
nok daugelj savo senobiniij 
paprociu. 

Tarpe smarkiai vazine- 
janeiij automobilip, dar 

miestij gatvemis begioja se- 

nobiniai “riksba”, dviejais 
ratais, zmogaus traukiami 
vezimeliai; sale augstosios 
draugijos poniu, apsitaisiu- 
siu paskiausios mados eu- 

ropiniais paredais, svelniais 
europieciij manerais, maty- 
ti dar moteris, juodai te- 

pliojancios savo dantis, 
idant jau joldam vyrui ne- 

galetij patikti. 
Japonijos civilizacija 

prasidejo nuo armijos, lai- 

vyno ir ginklij arsenalu, ka- 
dangi tokiuo budu japonai 
norejo susilyginti speka ir 

galybe su Europos valsty- 
bemis, skaitomomis visos jij 
tautos didziausiais geltono- 
sios rases priesais. Nega- 
lint jau 'atsiskirti nuo eu- 

ropieeiij, pradeta juos sek- 
fci ir savintis jij apsvieta ir 
kultur§. Nieko nera ste- 

betino, jaigu tuose milzinis- 
kuose civilizacijos suoliuo- 
?e, japonu moterjs, vedu- 
sios siaura gyvenima savo 

artimiausio seimynos auku- 
ro ratelvje, negalejo iskar- 
to sulygti savo vyrij, broliu 
ir tevij apsvietai ir kultu- 
rai. 

Pasiliko tatai uzpakalyje 
ir posenovei daboja savo 

nainu aukur§, tylios, svel- 
nios, linksmos, visuomet 
sypsancios ir uzsiganedinu- 
sios. Tokia vra bandies ir 
viduriniij sluogsniij mote- 
ris. 

eina mokslus ir redosi Lou- 
done ar Paryz\ui, .savcusoEr 

taiuej Tokyo taiso-iskilmiu- 
gus “five o’clock” .ir.bar 
lius, kalba keliomis eiiro- 

piecip kalbomis ir uzsigau- 
ua, jaigu kas ueskaito jas 
prigimtomis paryzietemis. 

Tokis savo paprociij ir 
tautinip paredp.. issizadeji- 
mas galima butij isteisinti 
reikaiu ir siekirim j tikrfr- 
ja civilizacija; bel t'os'^u- 
europe jusios ’ ’. uibterisTgffaj; 
zai paiso \ mokslg 
ga. Joms rUpi tiktat 'X$- 
virsutinis zvilgejimas, mo- 

kejimas sokti visas Euro- 

pos salioninip sokin figlE 
ras, puosimasis pagaLp^ 
kutines Paryziat^®l|^LS''ir 
gyrimasis Europdg; kalbb 
zinojimu. Delei tp tiis&iri 
priezascip jos issizada savo 

senobiniu tradicijp ir gedi- 
si savo azijatinio prigimi- 
mo. Bet tokia pavirsutine 
civilizacija, kaip jau mine- 
ta, uepersieme dar viso^ tau- 
tos moterjs. Liar.dies mo- 

teris posenovei uzlaiko sa- 

vo seimyuines dorybes, dar 
beveik neperzengia savo na- 

nuj slenkscio ir yra geromis 
motinomis bei paciomis. 

Neistikimybe moteryste- 
je Japonijoj yra nezinoina. 
Apart triuso namuose, au- 

klejimo vaikij ir stengimo- 
si intikti vyrui, japones uz- 

siima dar teplioryste ant 
porcelianos ir nesulygina- 
mais, labai brangiais issiu- 
vinejimais silkiniij audiniij. 
Jij apsvietos laipsnis, net 
atsiziurint j japomj apsvie- 
tos reikalavimus, yra gana 
zemas, bet tevai ir vvrai vi- 
sokiais budais' stengiasi, 
idant dukteris ir pacias pa- 
kelti iki savo apsvietos 
laipsuiui, nes jie troksta tu- 
reti ne tiktai geras inoti- 
nas ir seimininkes, bet ir 
savo drauges, istengiancias 
suprasti ju siekius ir suo- 

lius visuotinoje pazangoje. 
Japone yra mazo ugio, 

turi smulkias rankas ir 

kojas, aids labai sal- 
daus isreiskimo, visuo- 
met maloniai sypsancios 
ir visuomet linlcsmos. Jos 
veidas net europieciu este- 
tikos reikalavimu galima 
skaityti dailum. Od§ turi 
auksva Icaip ispane. Apsi- 
ejime pilna svelnumo, kal- 
ba tyliai ir nedaug, nes per- 
didelis kalbumas ten yra 
slcaitomas yda. 

Draugijimuose santykiuo- 
se Japonijoj uoliai pildoma 
tam tikra etiketa. Sutikus 
pazjstamus moterjs kelis 
kartus pasilenkia j zem§, 
atiduodamos pagarb§, tarsi, 
kokiems valdovams: Sesda- 
ma japone pirmiausiai pri- 
klaupia, paskui isvalios nu- 

sileidzia ant kojij kulneliij. 
Miegodama paremia galva 

jmedine atsakaneiai isskap- 
tuota paramele, idant nesu- 

tarsius brangaus plaukij su- 

sukavimo. 
Viena is didziai gerij pu- 

siij yra ingimtas svarumas, 
kurj sventai uzlaikydamos, 
japones visai to nesupraz- 
damos nusideda padorumu, 
Japonijoj visai nezinomu. 
Seniau buvo maudomasi du 
kartu j diena pries savo na- 

mus gatveje, dabar gi, kuo- 
met tas liko uzdrausta, — 

maudomasi namuose, bet 
maudantes priimama sve- 

ciai. Neziurint to vienok 
Europos moteriij dekoltuo- 
tais paredais pasipiktina ne 

tiktai japones, bet ir japo- 
nai. Jie nepripazjsta ku- 
no apnuoginimij, kuriais ne- 

va noriina parodvti1 savo 

grazyb? ir issaukti .jaja pa- 

3igerejimg» trt&tiktai to- 
kius, kuriTT teisloginiu tik- 
slu yra kuno svarumas. Vi- 
li ten ziuri visai nepaisyda- 
dami j drabuziy stoky ir tas 

neissaukiahnei- pajuokimy, 
nei jiesvaillj roinciy. 

(PaMig^e'ka). 
MIE- 

Miegas yra taip jau svar- 

biu zmogaiis organizmo 
yeiksniu, kaip gromuliavi- 
mas, kvepavimas arba krau- 
jo drluiliaeija. Menesinia- 
me laikrastyje “Les Docu- 
ments de Progres” dakta- 
ras F. Mazade duoda nuro- 

dymus, kaip reikia miego- 
ti: “Miegamasis kambaiys 
turi buti netiktai atitolin- 
tas nuo visokio trenksmo, 
bet lygiai is jo reikia pra- 
salinti sildymo ir zibinimo 

prietaisus, negu jau zibu- 

rys butp melinas; pagalios 
miegaman kambarin turi 
visuomet jeiti sviezias oras, 
zienuj, ir vasar§, naktj ir 

dien§. 
Lova privalo buti isleng- 

vo nuolaidi nuo galvos iki 

kojp. Sienikas turi buti 
medvilninis, nei perdaug 
kietas, nei minkstas. Uz- 
klode turi buti lengva, bet 
uztektinai silta, nes kuno 
siluma miegant sumazta. 

Nuo neniigos nebloga 
priemone yra issaukimas 
savo atmintyje jvairiu pa- 
veikslu, vienodas kartoji- 
mas skaitliniy, zodziij ir 
t. p., bet nekuomet nerei- 
lda tarn tikslui vartoti chlo- 
roformp, opiums ir toms 

panasias cbemiskas priemo- 
nes. Nereikia vartoti taip- 
pat narkotino piliuliu, ku- 
rios nors tupm kartu zmogij 
uzmigdo, viepok neprasali- 
na nemigos pdezascip, o vi- 
suomet jas vartojas, zmo- 

gus palieka apsunkps, pa- 
meta skonj ir ingauna gal- 
vos skaudejimg,; ypaciai 
narkotinas yra bledingas 
sergantiems sirdies liga. 

Daug taippat reiskia pa- 
ties saves jsitikrinimas. 
Tiesa, nemiga sergantis la- 
bai troksta uzmigti, bet — 

neziurint kartojimo “Turiu 

uzmigti” — miegas jo ne- 

apima. Reikia tuomet tin- 
kamai atsigulti, tikrai pa- 
siryzus uzmigti ir perstoti 
mintijus: o tuojaus apims 
ramus miegas. 

Morokke Ispanijos ka- 
riuomene pradejo kauties 
su tenykseiais gyventojais, 
kurie sukilp pries jisavuo- 
sius “civilizatorius”. An- 
dai Ispanijos kariuomene 
tij nelaimingp zmoniij is- 
saudzius daugiau tukstan- 
cio. Kraujais skinama ci- 
vilizacijai kelias! 

Vokietijos sostaineje 
Berlyne, valdiskoj vargdie- 
nivi prieglaudoj pereitomis 
Kaledomis susirinkusiems 
vargdieniams pataisyta va- 

kariene. Buota kiekvie- 
nam siltos kavos ir pakak- 
tinai silkiij. Po tai vaka- 
rienei sugirg§ cfaugiau sim- 
to zmoniij ir, sakoma, tas 

atsitikgs nuo supuvusiu sil- 

kixj. Ligsiol rvumirta lig 60 

zmoniij, o kbli tlesetkai ser- 

gjj. Specijalistai daktarai 
nuziuri, kad tame atsitiki- 
me silkes veltui kaltinamos; 
jie sako, bus greiciausiai ne 

kas kitas kaip tik cholera, 
kuriaja buvo uzsikret§s vie- 
nas is vargdieniij. Kaip 
nebuk, visgi tai nepapras- 

tas apsireiskjmas _ 

VIETINES 2INI0S. 
Mfc-' -• ^ -*1 » — —- 

“Birutes” vakaras. 
Zinoma Cliicagos mu 

zikos-dramos draugija ‘ ‘ Bi- 
rute” Nauju Metij isvalca- 
ritipse, gruodzio 31 d., sv. 

duygio svetaineje state sce- 

rioje V. Gutovskio dramos 
Vaizdeli “Syarkas ir Mili- 

lie”? tilpusi, kaip zinoma, 
Vihriuj iseiaancio laikras- 
cio “Teatras” pirmame nu- 

meryj. Siame sulietuvin- 
tame veikale nupiesiaina 
mokslus isejusiij kaimieciu 
vaikij seniau labai papras- 
tas netikusis isvirtimas \ 
ponus ir tuscias tokio apsi- 
svietusio kaimiecio didziavi- 
rnasis pries savo kaimo 

prastus, milinemis ir savo 

ranku darbo drabuziais ap- 
sitaisiusius tevus, gimines 
ir kaimynus. Daugumui 
geresnipjij “Birutes” akto- 
riij savo roliij atlikimas pa- 
Vyko gana gerai, bet jau 
scenos dekoraeijos, tai buvo 
visai netikusios. Kaimie- 
cio grincia ir Yilniaus aris- 
tokrato salionas tik tuom 

tesiskyre, kad pastarame 
stalas buvo uzdengtas di- 
desne ir svaresne staltiese. 
“Birutes” rengiamuose 
spektakliuose nuolatos ap- 
sireiskia vis nauji aktoriij 
gabumai, vis aiskiau matyti 
jij pazangumas scenos dir- 

voje (apie ksj cia permazai 
vietos placiau mineti), bet 
viena didziausia tij spekta- 
kliij spraga •— tai netiku- 
sios scenos dekoracijos, kas 
ir geriansio losimo jspudj 
issklaido ir patj veikal§ pa- 
vercia \ kokia-tai karikatu- 
r§. Musij scenos megejams 
rtiketij kaip-nors atkreipti 
i tai atidzia, o juk jau ir 
laikas gi butij pagalios rei- 
kalauti ypaciai is “Biru- 
tes” rengianHi vakarij di- 
desnio dailes skonio ir apsi- 
tasymo, nes jau toji tradi- 

cijonaline lietuviu teatro 
dailes profanacija ir stor- 
zieviskumas perdaug vi- 
sienis ikyrejo. 

Po perstatymui “Biru- 
tes” ehoras po vadovyste p. 
P. Y. Sarpaliaus gana su- 

tartinai sudainato sias dai- 
neles: “Kaitink sviesi sau- 

lute”, “Kur namas imjs” ir 
“Kur josi”. 

Siais naujais metais lin- 
ketina “Birutei” kuodi- 
dziausios pazangos musij 
scenos dailes pletojime! 

“Kudirkos” Draugija. 
Subatoj, gruodzio 30 d., 

p. m. “Kudirkos“ Draugija 
parenge sayo baliij su ne- 

dideliu programu McCor- 
mick svetaineje, vakarineje 
miesto dalyje. Zmoniij su- 

sirinlio apie 80 asmemj. 
Pirmiausiai minetos draugi- 
jos pirmininkas p. M. Jus- 
ka perstate \ kalbetojus p. 
Hertmanayiciij, kalbejusi 
apie Chicagos Lietuviu 

Draugijij S^jungfj. Toliau 

p. Stogis dainavo, akompo- 
nuojant p-lei Dunduliutei; 
pp. Sarpalius ir Bilasko pa- 
grieze dueta ant smuikij ir 
p. Uktveris padainavo solo 
“Tenmsta dienele”. Reikia 
pabriezti, kad sita draugija 
yra viena is nedaugelio, ku- 
ri uoliai kovoja pries svai- 
ginaneius gerimus. Ngt 
draugijos jstatuose yra pa- 
zymeta, kad jokis karcem- 
ninkas nera priimamas \ 
“Kudirkos” draugija. 

Alyva. 

Miesto tvarka gimdo 
piktadarius. 

Wasbingtone “American 
Sociological Society” susi- 

inkime kalbejo miss Jane 
Idams, vedeja Chicagos vi- 
suomenines jstaigos “Hull 
House” ir placiai zinoma 
Ohicagoj savo nuopelnais. 
Savo kalboje miss Adams 
pajudino taippat klausimg. 
pasmerkimo mirtin keturiu 
plesiky-lenku, nesenai nu- 

zudziusip farmerj Guelzo- 
w ’a. Kalbetoja nurode, kad 
ne vieni tiktai plesikai kal- 
ti toje piktadarvstej, !bet 
daugiau kalti yra miesto te- 
vai ir ju administracija, ku- 
rie toleruoja ir palaiko 
tvarka, gimdaneia tokias 
piktadarystes. Yisi Chi- 
cagos uzkampiai pilni yra 
jvairiu istvirlumo landyniu, 
kur net geriausi gaivalai 
istvirksta. Tuos uzkam- 

pius ir Handynes miestas 
turi isnaikinti, jaigu tik ru- 

pinasi, idant jo sienose ne- 

siplatintu istvirkimas ir 

piktadarystes. 
Arestuota 20 suleriu. 

Policijos virsininko pa- 
gelbininko Schuettler’io pa- 
siijsti detektyvai netiketai 
apsupo bilijardinycia p. n. 

2712 Wabash ave., vedaimj 
kokio-tai E.Riley, ir suares- 

tavo ten susirinkusius 20 

arsiausiujij suleriij. Sargas 
stove jo prie bilijardinycios 
duriij ir pranese suleriams, 
kuomet pamate ateinant bu- 
rj slaptosios policijos. Du- 

rjs tuojaus uzbarikaduota 
ir manyta, kad policija ne- 

gates jeiti. Detektyvai is- 
lauze duris ir revolveriais 
priverte sulerius pasiduoti. 
Pasaukta policijos vezimas 
ir visus juoduosius pauks- 
cius nugabenta policijos 
nuovadon. Rilijardinycioj 
konfiskuota daugybe sule- 

riij prietaisij ir penlci tele- 
fonai. Toji vieta, manoma, 
prigulejo suleriij sindikatui, 
kontroliuojamam Tennes’o, 
zinomo Chicagos suleriu 
karaliaus. 

Grazys santykiai policijoj. 
Pries civilines miesto tar- 

nybos komisija prasidejo 
byla pietines miesto dalies 

penkiy angsty polieijos val- 

dininky: inspektoriaus J. 
Wheeler’io, kapitono P. 

Harding’o ir porucninky D. 

Keleher, J, Enright, G. 
Prim. Slaptasis polieijos 
agentas W. E. Todd liudi- 

jo, jog polieija leido parda- 
vineti opiumy, palaikydavo 
snlerius ir saliunus, knrie 

vede pirklyby uzdraustame 
laike. Agentas mate, kaip 
suleriai inteike detektyvui 
O’Brien’ui $50 dovany, 
kaip detektyvai patis daly- 
vavo suleriy laizybose. 
Agentas nurode visy atsiti- 
kimxi daty, dalyvavusiy 
pavardes, policisty zvaigz- 
dziy numerius — vienu zo- 

dziu, prirode, kad kaltina- 

mieji. polieijos valdininkai 
visai mazai kuomi skiriasi 

nuo paprasty piktadariu. 

Nauja tikybine sekta. 

Chicagoje viskas yra ga 
lima, o tikybos klausimuo- 

se, tai turbut paskutinis vi 
suomenes nieksas gal’ 
skelbti nail j as tikybas h 

turety labai daug pasekejy 
Pastaromis dienomis susek- 
ta cia kokie-tai saules gar- 
bintojai, pridirby daugyby 
skandaly. Sektos vadovu 
ir pranasu yra kokis-tai dr. 
Hanich. J sekty prigulejo. 
daugiausiai moterjs is 

“augstosios draugijos”, ku- 

rios, perejy jvairius bandy- 
mus, gaudavo tituly “Vah- 
dah”. Mdijoniere Lind- 

say, pav., turejo pereiti 
kancius bandymus: 

Ismokti ant atminties VI* 

’Us “mistro” Hanich titu- 
lus; issimokinti nesuskaito- 
mas giesmes ir himnus; is- 
sizadeti visij giminiij; pri- 
siekti istikimybg Mazdzai 
— “saules viespaciui”; rit- 
miskai kvepuoti ir ismok- 
ti laikyti k 11114 84 pozose; 
sedeti sudetomis kojomis ir 
laikytis uz kojij didziujij 
pirstij; globti ir gar- 
binti Hanich ’4 kaipo savo 

“guru”, arba zmogu-diev4; 
apsitaisyti “aniolo” pare- 
dais ir maudytis sauleje bei 
rasoje; nesioti raikstj su- 

sukt4 pavidale angies; val- 
gyti darzoves, vaisius, rie- 
sutus ir durpines spalvos 
smiltis; buciuoti Hanieh’o 
skvernus ir pedas; skalbti 
“mistro” silkixuus marski- 
uius, tarnauti jam ir aukoti 
jvairias dovanas. 

Uz t4 visk4: priimta ji j 
isrinktijjij skaitliu ir uzva- 

dinta “Validah”; leista jai 
skaityti slapting4 zali4j4 
knyg4, uzvardint4 “Viduji- 
nemis Studijomis”; pasaky- 
ta jai j ausj “mantra” arba 
tikybos paslaptj ir pazadeta 
kad ji bus “mesijaus” mo* 

tina. 
Teismas paeme ty sekty 

savo rankosna ir istirs, kaip 
buvo elgiamasi su 12 mety 
William’u Lindsay, milijo- 
ny paveldeju, kurj, mena- 

rna, su pagelba motinos no- 

reta prasalinti is svieto. 
Mat, Hanich “ispranasavo” 
jog jaunasis Lindsay neuz- 

ilgo mirsiys. 

Issprogino spaustuvy. 
South Chicagoj liko is- 

sproginta oran spaustuve in 
bustas leidziamo dienras- 
cio “Daily Calumet”. Po- 

licija iesko piktadairy, ku- 

riais, manoma, btivo “jiio- 
darankiai”, inirty ant dien- 
rascio uz nurodinejimy jy 
darby. 

Tolimesui tardymai paro- 
de, kad pasikesinimy pada- 
rys spaustuves vaikas, ku- 
ris liko pasalintas is dar-: 
bo ir uz tai km’sydamas is- 
dinamitavo dienrascio bus- 

ty. 

Intartis. 

Seniems zmonems uni ait 
nupuolus jegose, be jokios 
regimos priezasties, turi 
butinai kilti intartis, begu 
tik ne kokia nors pilvo li- 

_ 

ga yra jij nusilpnejimo 
priezascia, kuriij reikia ru- 

pinties juoveikiausiai pra- 
salinti, Tatai reikia tuojau 
vartoti Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine. Sis 
vaistas isvaro laukan visus 
uevalumus is virskinamujij 
orgamj. Tasai vynas yra 
geresnis uz kitus tuo, kad 

jis padarvtas is gryno rau- 

clonojo vvno, naturalisko su- 

stiprintojo ir atgaivintojo, 
oeleidziancio organizmui 
nusilpti po to, kaip jis tam- 

3a isvalytas. Jis suteikia 

iaugiau energijos ir paju- 
lina visus organus geriau 
savo uzdavinius atlikti. 
Vartodamas 4 vyna zmo- 

gus ingija gera apetitij, 
sveikg, miegij ir gaivumq.. 
Kaip seni, taip ir jauni tu- 

ri tcj vyna vartoti visose 

pilvo, viduriij, kepeiiu ic 

nervu ligose. Jis daug pa- 

lcngvina tiems, kurie kan- 
kinasi kokiais-nors reuma- 

tiskais ar neuralgiskaia 
skaudejimais, viduriij su- 

kietejimu, diegliais, mes- 

lungio traukymais ir dau- 

gelyje moteriij ligij. Gau- 

namas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. 

Ashland ave., Chicago, HI, 


