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KALĖDŲ SUTIKIMAS KALĖDŲ SVENTEJE
Sparnuotieji dangaus gy

ventojai susirinkę džiaug
damiesi kalbėjosi apie aną 
valandą, kada jie apreiškė 
žmonėms Išganytoją; kaip 
linksmai jie tada giedojo 
prie Betliejaus kūtelės:Gar
bė augštybese Dievui, o ant 
žemės romybė žmonėms ge
ros valios. Kaip linksmai 
tai jų giesmei pritarė pie
menėliai! — Kasžin, kaip 
dabar po 19 amžių žmonės 
sutinka Išganytojo užgimi
mo metinę, tarė vienas a- 
niolas. Ir visi jie sutarė 
pasiųsti vieną iš savo tar
po ant žemės, kad jisai su
žinotų, kaip žmonės laukia 
Kalėdų. Šventasis Petras 
nesipriešino, dangaus du
ris atsidarė, ir sparnuotas 
dangaus pasiuntinys nus
krido ant žemės. Greitai 
atliko jisai savo tolimą ke
lionę ir paskui sugrįžęs 
pas savo draugus, laukian
čius jo sugrįštant su nekan
trumu, papasakojo, ką bu
vo matęs savo kelionėje.

Prisiartindamas prie že
mės, pasakojo jisai, pama
čiau ištolo žibantį didelį 
miestą. Ir gatvėse, ir lan
guose žibėjo aiški šviesa. 
Kaip čia gražu besama, 
tariau. Taigi sustojęs pri
siartinau prie vieno tokio 
šviesaus lango. Viduryje 
matyti blizganti asla, gra
žiausiai ištaisyti kamba
riai, regis, geresnio gyve
nimo nei nebereikia. Atsi
darė durįs, ir iš kito kam
bario išeina tėvas, motina 
ir keturi vaikai. Tikrai čio
nai vieši Betliejaus links
mybė, tariau sau. Ko gi 
jiems gali betrukti? Bet 
matau, kad niekas neapsi
maino 
džiu, 
stalo, 
Tėvai 
gai vienas į kitą, vaikai rie
jasi, begrobstydami geres
nius valgius. Tėvas netru
kus ima smarkiai barties 
ant vaikų, motina užsisto
jus už vaikus ima plūsti 
ant vyro, vaikai gi nieko 
nežiūrėdami toliau riejasi. 
Matyti, tokie papročiai tuo
se namuose. Nulindęs, kad 
nerandu tos romybės tarp 
žmonių, kurios ieškojau, 
lėkiau toliau.

Netolimais pamačiau ki
tus didelius namus, visus 
apžibintus elektra. Čia tai 
jau tikrai bus romybės vie

ta, tariau sau. Šviesos vil
nis drauge su trukšmingu 
žmonių balsų užimu ėjo iš 
jų. Ėmiau žiūrėti, bet vie
no pažvelgimo užteko, kad 
pamatyti, jog čionai ne ra
mybės vieta. Tai čia besa
ma į vakaruškas susirin
kusios padūkti palaidos 
draugijos. Kasdieniniame 
gyvenime žmogus atsigręž
tu nuo tokių vaizdų, ku
riems 
pritariama, 
binau išeiti iš 
kame žmonės 
žmonėmis esą.

Ųelėkdamas 
mačiau vos mirgančią švie
selę, einančią iš kambarė
lio, pačioje pastogėje pri- 
siglaudusio, ir prilėkiau prie 
lango pažiūrėti. Prie lop 
šio sėdėjo jauna moteriš
kė. Nepaleisdama iš rankų 
darbo, drauge maloningai 
žiurėjo į ramiai miegantį 
savo vaikelį- Netrukus laip
tai sutratėjo, sugirgždėjo 
durįs, ir įėjo žaliukas, šva
riai apsitaisęs vyras. Ap
kabinęs savo žmoną ir pa
bučiavęs saldžiai miegantį 
vaikutį, išėmė jisai iš ki- 
šenio saują blizgančių si
dabrinių, savo nedėlinį už
darbį, ir abu ėmė skaityti 
savo įeigas ir išlaidas. Pa
galios moteriškė, dėkingai 
žiūrėdama į vyrą, kurio 
prakaitu uždirbta tie pini-j 
gai, atskyrė du sidabriniu 
ir atidėjo juos pilna džiaug- 
mo į atskirą maišelį. Jame 
buvo kraunama kas nedė- 
iia sutaupomi pinigai, kad 
jais pamokinti paaugusį sū
nelį, išauginti jį doru žmo
gumi.

Buvau 
t i namo, 
einančią 
sitaisiusią ponią 
džios su nepasitikėjimu pa
žvelgiau į ją. Bet gi paga
lios, norėdamas visa gerai 
sužinoti, ėmiau sekti pas
kui ją. Atsidūrėme didelė
je salėje, kame aplink žva
kutėmis nukabinėtą egliu- 
kę buvo surinkta pavargė
liai vaikai. Ten pat ant 
stalų buvo sudėtos jiems 
dovanos: šiltos pirštinės, 
visokie drabužėliai. Ta mie- 
laširdinga moteriškė norė
jo suteikti nors vieną pasi
linksminimo valandėle naš
laičiams. Vaikų veidai pil
ni buvo linksmybės. Pagie-
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Kristaus vardas amžinas.
Devyniolika šimtų metų 

praėjo nuo Kristaus užgi
mimo menkoje Betliejaus 
kūtelėje. Per tiek amžių 
visa atsimainė, užmiršta 
vardai galiūnų, valdžiusių
visą pasaulį, Kristaus tik- niekam 
tai vardas nuolat garbina
mas, ir tol bus garbinamas, 
kol bus žmonių ant žemės.

Tai kągi Kristus mums 
padarė, ką atnešė Jo užgi
mimas žmonėms? Kristus 
atnešė žmonėms šviesą, dan
gų parodė, atnešė teisybę, 
sulygino žmones, atnešė 
meilę, suartino žmones.

Prieš Kristaus atėjimą 
žmonės daugiau po žeme 
rėplinėjo, augštesnio tik
slo, bent aiškiai parodyto, 
neturėjo. Drauge su Kris
taus užgimimu prašvito 
žmonėms iš dangaus švie
sa, kuri parodė jiems Die
vą, iš dangaus šviesybės 
prie žmonių nusileidžiantį 
ir atidarantį žmonėms dan
gaus vartus ir augštesnią- 
ją laimę. Geresnis, tikres
nis Dievo pažinimas 
klydo po visą žemę.

Kristus prie savo 
mimo pakviesdamas 

piemenėlius ir
karalius, mokino žmo- 
kad prieš Dievą lygus 
žmonės, kad ne augšta 

vieta, bet teisybė ir doras
gyvenimas daugiau prieš jį 
reiškia. Tos teisybės tikro 
supratimo irgi nebuvo prieš 
Kristaus atėjimą. Galiūnai, 
turtingieji buvo tada tik
tai garbėje laikomi,
kad reikia ir prastus žmo
nes, neturtėlius gerbti, kad 
ir jie lygiai Dievo sutverti 
Dievui garbinti ir regėti jį 
kitame gyvenime, kad tei
sybė lygiai visiems prideri, 
to senovės laikų žmonės 
nei manyte nenumanė. 
Kristus apsirinkdamas sau 
už motiną šv. Mariją, už 
globėją šv. Juozapą, žmo
nes rankpelnius, pakvies
damas prie savo užgimimo, 
pirmiausiai
tuo parodė, kad ir žmonės 
rankpelniai turi lygią ver
tę Dievo akyvaizdoje, taigi 
apskelbė teisybę, lygią vi
siems žmonėms, kurios svie
tas prieš Jėzaus atėjimą 
nei žinote nežinojo.

Pagalios Kristus savo 
užgimimu neturte apskelbė 
žmonėms meilės prisaky-

pas-

Garbe Dievui augštybese, o ant žemes ramybe geros 
valios žmonėms.

dojo jie sustoję aplinkui: kad
“Jau šiandieną gul ant šie- buvo ant šieno paguldytas, nytojo užgimimą, kaip svei-
no”, pasidžiaugė gavę do- spėdami, ar palaimins Die- 
vanas. Daugiau nieko gra-jvas jų darbus kitais me- 
žesnio nebesitikėdamas pa- tais, ar gerai užderės linai, 
matyti, skridau iš to mies- Pavalgius šeimininkas pa
to atgal.

Man beskrendant per 
laukus, sniegu užklotus, 
pamačiau sodžiaus grįčią, 
kame vos mirgėjo maža 
lempytė, bet jos gyventojų 
veidai rodėsi sveiki ir link
smus. Visi sėdėjo prie kū
čios .aplink stalą, balta 
marška užklotą. Bevalgy
dami traukia iš po marš
kos šieną, atsimindami,

skaitė iš Evangelijos apie 
Kristaus užgimimą, paskui 
visi pagiedoję dar berne
lius skubinosi gulti, kad 
rytoje anksti galėtų pakil
ti ir nepasivėlintų aut ank
stybųjų piemenėlių Mišių.

Taigi pamačiau, kad nors 
daug žmonių ir nejaučia

kino JĮ Betliejaus pieme
nėliai ir tris Karaliai, iš 
toli atėjusieji Jo pagarbinti. 
Dangaus liepsna, Kristaus 
atnešta, neužgeso tarp žmo
nių, šildo jų jausmus, ro- 
mybe ir meilę tarp žmonių 
palaiko.

kus 
gus 
nes, 
visi

užgi- 
men- 

galin-

hel

mą, taippat Jigtol žmonėms 
mažai težinomąjį. Žpionės 
prieš tai mokėjo bijoti, da
ryti visa del pelno, mylėti 
savuosius, bet kad reikia 
mylėti visus žmones, net 
pavargėlius, neturtėlius, tai 

netilpo.
Dangaus Karalius gimda
mas neturte, nuo savo už
gimimo pradėdamas kentė
ti dėlei žmonių, mokino už
gimdamas ir paskui per vi
są savo gyvenimą, kad rei
kia visi žmonės mylėti, ki
tiems gera daryti. Todėl 
mielaširdystės darbai, mei
lė pavargėlių, apleistų, li
gonių, tai Kristaus mokslo 
vaisius, pagonijos laikais 
visai nežinomas.

Jei norime, kad ir musų 
gyvenimas nepaskęstų vi
sai užmiršimo vilnyse, vaik
ščiokime visados teisybės, 
meilės keliais, Kristaus 
pramintais. Tepragaišta mu
sų tarpe pasiputusi puiky
bė, tesuminkštėja širdies 
kietumas, kad visi kaipo to 
paties Dievo sūnus, galėtu
mėme susivienyti aplink 
Kristų, naujo gyvenimo 
Pranašą.

Jauųas Paryžiaus fizikas, 
profesorius Norman, kuris 
jau pagarsėjo savo studijo
mis kas link šilumos, pa
skelbė indomias savo nau
ji.) mėginimu pasekmes. Bū
tent, jis sužinojęs 60-čių 
dangaus žvaigždžių tempe
rai’ rą ir susekęs, kad saulė 
nesanti... karščiausia! Sau
lės temperatūra turinti 5.- 
990 laipsniu Gi kitu 
žvaigždžių karštis siekian
tis net 60.000 laipsniu C. Gi 
ligšiol buvo manoma, kad 
saulė esanti karščiausia.

Didžiausiasai tarp ledy
nų plyšys (urvas) randasi 
kalnuose ties Daehstein. 
Tik nesenai susekta ir ga
lutinai visas j<» padėjimas 
nėra ištirtas. Tik patirta,

Chemikė Ida Bohem ■- 
radus bombą, kuri plyšA- 
ma iš savęs išleidžianti mig^ 
dinantj gazą. Todėl karinio B. 
reikalai turės pasisukti ki
tais bėgiais, nes užuot žn- 
dyties, priešininkų karino 
mene turės eiti... gultų.
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Antiimigracijinis bilius 
kongrese.

Nori paimti sostinę.
Beilis jau turtingas.

Mirus kardinolui.
ANTIIMIGRACIJINIS 
BILIUS KONGRESE.

Sakoma, busiąs priimtas. j
Suvienytu Valstiją! kon-j 

greso iniigracijinė komisi
ja, kaip pereitą syki trum
pai paminėjome, Burnetto 
antiimigracijinį Bilią ati
davus kongresai!, kuris, re
gis, po švenčiu tai nusvars- 
tysiąs. Nieko negelbėję nei 
protestai nei kitkas.

Komisija visupirmu nuo 
savęs tanu* biliuje pažymė
jus, kad chmiečiai, japonie- 
čiai, Įlindai ir kiti aziatai, 
kurie negali palikti Suv. 
Valstiją piliečiais, visai ne
turi but Įleidžiami i Suvie
nytas Valstijas. Toliau pri
imta paragrafas, idant i 
Suv. Valstijas neįleidžius 
k ari a u j a nei u suf ragisčią, 
pav. kai kad žinoma ponia 
Pankhurst, kuri čionai ne
senai viešėjus. Taippat ne
turi but Įleidžiami visi tie, 
kurie priguli prie organi
zacijos Industrial Workers 
of the World, nes jie, girdi, 
gimdą tarp darbininku 
maišatis ir sumišimus.

Toliau iniigracijinė komi
sija priėmus visa tai, kas 
lytisi imigrantu analfabe
tizmo. Visiems ateiviams, 
senesniems 16-kos metą, 
nemokantiems skaityti ir 
rašyti kadir savo prigimtoj 
kalboj, turi but uždrausta 
atkeliavimas i Suvienytas 
Valstijas. Tas palyti ir žy
dus, nepaisant to, iš kur jie 
atkeliauja. Tik tie analfa- 

“hėtai busią į Suvienytas 
Valstijas priimami, kurie 
delei religijiniu persekioji
mu turės bėgti iš kitu val
stybių. Todėl tuom dalyku 
visiems žydams suteikiama 
palengvinimas, nes jie, kaip 
patįs sakosi, visur labai 
daug kenčianti už savo re
ligiją. Vadinasi, amerikie
čiai žydus laiko didžiausioj 
pagarboj.

Taippat busią Įleidžiami 
analfabetai: motinos, ke
liaujančios, pas vaikus, pa
čios pas savo vyrus, močiu
tės pas anūkus, tėvai, vyrai 
arba tėvukai, turinti dau
giau 55 metus amžiaus Bu
sią Įleidžiama taipgi nete
kėjusios dukteris arba naš
lės, jei čionai turės savo se
niau apsigyvenusius tėvus 
ir pastojusius piliečiais.

Toliau komisija nuo kiek
vieno ateivio pakėlė pagal
vę. Dabar mokasi 4 dol., 
paskiau reikės mokėti 5 
dol. Mat, kas metai nuski
ldama vis daugiau prie emi
gracijos reikalu valdininku, 
gi jiems reikia mokėti augš- 
tas mokestis. Be to pataria
ma nuskirti specialiai in
spektoriai ir matronos, ku
rią privalumu busią daryti 
ant garlaiviu inspekcijas, 
kad persitikrinus-, kaip .at
gabenamieji imigrantai ke
lionėje esą užlaikomi, kaip 
jie palis apsivedę, ar apsiė
ję be jokią šiurkštumu.

Prieš nežmonišką bilią 
lodei verta visiems atei* 
viams Imtinai protestuoti.

Reikia tai daryti tuojaus, 
kol yra laiko. Musų organi
zacijos to dalyko neturėtų 
pamiršti.

EINA ANT SOSTINĖS.
Huerto padėjimas labai 

prastas.
Meksiko revoliucionistai 

palengva ruošiasi užpulti 
ant sostinės Mexico Citv ir, 
aną paėmus, Huertą visai 
iš gimtinės šalies išvyti.<—Z */

Revoliucionistą jėgos dide
lės, tik jos išsklaidytos. 
Šiaurinėj Meksiko dalyj jų 
esama daugiau 30.000 ka
riuomenės. Dabartiniais 
taigi laikais toji kariuome
nė koncentruojama. Gene
rolas Villa su savo 3.000 
kareivių apleidęs Chihua
hua, kad susijungus su gen. 
Carranza kariuomene. Pie
tinėj Meksiko dalyj revo
liucionistą vadas Zapata ir
gi sumanęs pasiduoti po 
gen Carranzo vadovyste ir 
iš jo apturįs veikimo pienus. 
Revoliucionistai be to su
manę išnaujo užpulti ant 
Tampico ir tam tikslui ga
beną sunkias kanuoles.

Tuo tarpu Huerto padė
jimas — apverktinas. Di
džiausia jam nelaimė — 
nėra pinigų. Kongresas iš
naujo už^yręs 5 milijonus 
pesetą vidurinės paskolos. 
Iš užsienių pinigų negalįs 
gauti. Nekūrie jo generolai 
grasina, jei jie negausią 
nuskirtu laiku pinigų, kaip 
matai pereisią revoliucionis
tą pusėn. Bet bankininkai 
valdiškus bolidus tuo tarpu 
dar priimanti. Tikra nelai
mė Huertai. Nors jau aiš
kiai mato prieisiąs liepto 
galą, tečiau visvien iš uži
mamos vietos nepasitrau
kia. Negirdėtas atkaklu
mas !

BEILIS UŽDIRBA PI
NIGUS.

Į Ameriką keliauti nenorįs.
Žydas Mendel Beilis, ku

ris nesenai buvo Kievo teis
me teisiamas už berniuko 
Juščinskio nužudymą ir ku
ris liko išteisintas, sakoma, 
visai nemanąs keliauti į A- 
meriką. Viena teatralinė 
kompanija Amerikoje buvus 
jam pasinius augštą mokes
ti, jei jis atkeliautu Ameri
kon ir apsiimtą nuo pagrin
dą pasakoti apie savo pra
leistus vargus Kievo kalė
jime. Bet Beilis pasiulijimą 
atmetęs, tvirtindamas, kad 
jam šiais laikais ir be Ame
rikos einąs puikus gešeftas. 
Mat, turtingi žydai jam iš 
visų šalių siunčianti gau
sias aukas ir tuo keliu jis 
manąs susirinkti nemažą 
kapitalą.

Bet iš kitų šaltinių parei
na žinio,s kad Beilis turė
siąs apleisti Rusiją. Jei ne 
į Ameriką, tai keliausiąs 
kur kitur. Sakoma, juoda
šimčiai nuolat taikosi pa
daryti jam galą. Ir jei jis 
laiku iš Rusijos neprasiša- 
lįs. tie caro garbintojai vis
vien savo tikslą atsieksią.
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MIRUS KARDINOLUI
RAMPOLLA..

Popežius labai nulindęs.
Andai Romoj pasimirė 

kardinolas Tindaro Marian 
Rampolla, buvęs Vatikano 
valstijinis sekretorius pope- 
žiaujant Leonui XIII ir bu
vęs žymus kandidatas į po
pežius, mirus tariamajam 
popežiui. Kardinolas Ram
polla mirdamas turėjo 70 
metą; kardinolo skrybėlę 
gavęs 1887 metais. Miręs 
kardinolas buvo vienas žy
miausių popežiaus diploma
tą. Mirus Leonui XIII, di
džiuma kardinolą buvo ma
nę išrinkti jį popežiumi,' 
bet Austrijos valdžia prieš] 
tai užprotestavo (mat, jis] 
Austrijai nebuvo prielan-! 
kus) ir tuo budu jis nebu
vo išrinktas. Kadangi kar-i 
dinolas Rampolla buvęs pil-! 
nas ambicijos, tatai nuo to' 
nepasisekimo likti popežiu-] 
mi susirūpinęs, pasitraukęs! 
šalin iš politikos sukuriu ir] 
tankiai sirguliavęs.

Popežius kardinolo mir-1 
timi labai perimtas. jGavęs 
apie tai žinią liūdnai taręs:
“Rampolla buvo vienas di-i prisieitą susiremti su Mek- 
džiausią Bažnyčios vyrą

atlikęs kampaniją ant salą 
Filipinų su ąmerikonine ar
mija.

Suv

Pary ž iąįiijs dienraštyj 
Temps” rašo apie 

Valstiją kariuomenės

nuomone, amerikoni- 
esą narsus,

GEN. CARRANZA 
GRASO.

Amerikiečiai busią patrau
kiami atsakomybėn.

Meksiko revoliucionistą 
vadas, gen. Carranza, per 
savo agentą pranešęs vi
siems Meksiko geležinkelio 
direktoriams, kad kaip jie 
patįs, taip ir darbininkai, 
dirbanti ant minėto gele
žinkelio, busią atsakanti už 
karinę kontrabandą, del
••• ». - »r M. * »" r -> i y

Jį Imkit aptiekoj Severos 
Lietuviškąjį Kalendorių 
1914 matams, arba parsi- 
traukit staliai nuo mus. M

$
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Užsišaldymas 
ir Kosulys

Užsišaldymas yra pradžia 
kosulio arba uždegimo ger
kles, todėl reik tuojau pra
dėti gydymų, imant

Severos 
Balsamą 
Plaučiams
(Seven’s Balsam for Lungs)

kurisy ra rekomenduojamas 
kaipo vaistasnuo kosulio ir 
užsišaldymo, nuo uždegimo 
ir skausmo gerkles, užkimi
mo ir kitų plaunu netvar
komų. Yra visiškai nevo- 
dirigasir visados pasekmin
gas- Kaina 25 ir 50 centų.

Užkietėjimas
tulžiavimas, jaknų ir žar
nų netvarkumas ir kiti pa
našus nereguliariškumas 
greitai nyksta jeigu vartos

M

Jo 
niai kareiviai 
bet ją esą permažai. Gi pa
tįs oficieriai, norints gana 
narsąs ir drąsus, tečiau ne
turinti technikinio išsilavi
nimo, kadangi automatinis 
pakėlimas (avansas) ją 
augštyn, užmuša juose in
dividuate ambiciją. Be to, 
kai kad kavalerija, taip ir 
šauliai nesą pakaktinai ap
ginkluoti, gi kongresas tuo 
viskuom visai nesirūpina. 
Taippat dabartinės neskait
lingos armijos išsklaidymas 
po visą teritoriją labai truk
dąs mobilizaciją.
Amerikiečiai kareiviai per

daug myli už bile ką pešty
nes, bet pasiduoti abelnai 
grasai ir klausyti įsakymą 
visai nenori. Ir kas gi iš to 
pasirodo? Išeina tas, kad 
po Chinijos armijai ameri- 
konhiė armija esanti pras
čiausia pasaulyj ir jei jai

u, rasi, silpnesnį prieši- 
šiais laikais... Dabar man ninką ir įgalėtą, bet nega- 
reikės mirti.” Tečiau pope- i lėtą užimti visos šalies.

Tokia tai Kauno nuomo
nė.

žius Pius X esąs visai svei
kas ir ištisias dienas dirbąs.

Kardinolas Rampolla mi
ręs staiga. Ryte, buvęs ap-

vakarc buvęs jau ne;"......
Jo kūnas išstatytas jo rū
muose. Pamaldos laikomos 
šv. Petro bazilikoj.

KRITAS PRIJUNGTAS
PRIE GRAIKIJOS.

gyvas. saios gyventojai daug 
kentėjo, kol išsiveržė iš 

turkų jungo.
I Gruodžio 14 d. sala Ivri
tas iškilmingai prijungta 

f prie Graikijos valstybės, 
kuriai seniau juk ir prigu

lėjo. Tariamąją dieną Grai- 
Karims korespondentas k-ijos karalius Konstanta 

ir militarinis kritikas, frau- nas pats ’ iškėlė Graikijos 
euzas Reginald Kann, kuris. Vėluvą ant Kritos tvirtovės

•KRITIKUOJA AMERI- 
KONINĖ ARMIJĄ.

Armijoje nesama grasos.

iš- 
po

Canea mūrą. Susirinkusią šalintas ir ano vietą užims 
graiką minios tik krikštą- kitas, be abejonės prieš tą 
vo. Toj iškilmėj dalyvavo 
visi ministerial su premieru, 
Venizelos ir kitą valstybių] 
atstovai.

Ilgus šimtmečius Kritas 
kentėjo turką junge. Nuo 
1898 metą sala buvo kelią 
Europos valstybių globoje. 
Ją iš to nesmagaus padėji
mo pagaliau ištraukė pasta
rasis Balkanų karas. Salos 
gyventojai tuo atsitikimu 
labai nudžiugę.

IR KANADA PRIEŠ 
IMIGRACIJĄ.

To tikslas tikrai nežinomas.
Londono dienraštis “Ti

mes” tomis dienomis pa
skelbė, kad Kanados val
džia sumanius sulaikyti per 
tris mėnesius visokią imi
graciją į Britanijos Kolum
biją. Ši žinia, sakoma, aptu
rėta iš Tokio. Iš Japonijos 
paskui pranešta, kad jei 
tas imigracijos sulaikymas 
nebusiąs nukreiptas išimti
nai į japoniečius, Japonijos 
valdžia visai nemananti 
protestuoti. Priešingai gilu
sią nesutikimai.

naują prasidės judėjimas ir 
'revoliucija. Meksike be jo- 
1 kio skaitliaus randasi įvai
rią “generolą” ir “vadą” 
ir jie visi kits per kitą sten
giasi gauti viršą ir valdi
ninkauti. Tokiuo budu re
voliucija nekuomet negali 
pasibaigti. Jie ten tol kels 
visokias maišatis,„kol Mek
siko šalis neteks kokiai nors 
valstybei savastim. Tuo
met, žinoma, nebus galima 
revoliucijas kelti.

g Severos
© Balsamas

Gyvasties
(Severa’s Balsam of Life)

imnnja pagal nurodymų, 
išspauzdintų ant dėžučių, 
arba užklijuotų ant bute
lių. Jis sustiprina visą or- 
nizmų ir sugrąžina žmogui 
sveikatų.

Kaina 75 centai.

Aptiekose arba tiesiog 
nuo mnsu, prisiuntus 

klek kainuoja.

$

W. F. Severą Co:
CEDAR RĄPIDŠ, IOWA I

IR VĖL NAUJIENA. 
Nauja revoliucija Meksike.

Tomis dienomis Meksike 
ir kitur pasklydo žinia, kad 
Meksike rengiama nauja 
revoliucija ir ji neužilgo tu
rėsianti gimti! Generolas 
Felix Diaz, kurį, kaip žino
ma, diktatorius Huerta nu-! 
skriaudęs, susitaręs su E-i 
milą Gomez ir kitais žymes-1 
niais senais antimaderis- 
tais, rengiąs naują revoliu
ciją. Tečiau smulkesnių ži
nią tame reikale trūksta. 
Taip bent galima numanyti. 
Ten vieni kitiems neužsi- 
leis. Tegul, sakysime, da
bartinis diktatorius bus pa-

\ j"-?''
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KATALIKAS

Huerto šalinikų pristato i ną. 
Tariamojo geležinkelio di
rektoriais, kaip žinoma, yra 
vieni amerikiečiai. Gen. 
Carranza sako, kad jis vi
sus, tame dalyke prasižen
gusius, patrauksiąs karo 
teisman ir visi be jokio su- 
simylėjimo busią baudžia
mi.

Suvienytų Valstijų val
džia apturėjus nuo savo 
generalio konsulio žinią, 
kad mieste Chihuahua kaip 
amerikiečiai, taip ir kiti 
svetimžemiai neturinti jo
kio pavojaus.

Vi ce-a dm irol as El etch er 
taippat pranešė, kad mies
te, kad mieste Tampico 
viešpataujanti normaliai 
šauti kiai. Revoliucionistai 
nuo miesto pasitraukę........

DIDKUNIGAIKŠTIS AT
SIPRAŠYTA.

Rusijos didkun. Boris sako
si esąs didvyris.

Mandžurijos karo metu 
vienas Londono laikraštis 
‘‘Munsey” Rusijos didkun. 
Borisą užvadino niekam ne
tikusiu ir palaidiniu, nes, 
būdamas karo lauke, bijo
jęs ir šautuvą paimti į ran
kas; jam rūpėję tik mergi
nos. Boris už tai laikraščio 
kompaniją patraukė atsa
komybėn. Nesenai atsibuvo 
Londone teismas. Bet ka
dangi pirm to laikraščio 
kompaniją Borisą atsipra
šė, tatai teismas išėjo be 
nieko. Boris pats buvęs nu
vykęs teismo salėn ir ten 
teisėjams parodęs visus sa
vo orderius ir medalius, ap
turėtus už didvyriškumą 
minėtame kare. Žinoma, tei
sėjai tik nusijuokė, jie.ge
rai žino, kad jam visuomet 
yra lengva pas carą gauti 
kadi r neužpelnytus orde
rius, ar kitokius ženklus. 
Tokiuo budu Boris, taip pa
sielgdamas, pats save išjuo
kė. Tečiau visgi jo viršus 
paliko, nes redakcija atsi
prašė.

“Kataliko” linotype’ų operatoriai: Imant iš kairės pusės: Zigmantas J. TANANEVIČIA, sekantis — A. 
Juozaitis. Pirmutinis atlieka visus su mašina pašalinius darbus, antras stato “Kataliką”.

KAIP GYDYTI REUMATIZM4.
M..zai yra tokiu ligi; kurios suteikia tiek skausmo kaip reumatiz 

mas. Tas baisus sopėjimas gali but sulaikytas geru gydymu.
Sopėjimas paeina nuo kokio nors užnuodijimo kraujo arba uždeg 

mo. Tuomet reikia gydyti kuomet uždegimas arba sutinimas sąnario 
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzel roumatiz 

mo gyduolė gėrimui ir Mayzel aliejus tepimui skaudžiamos vietos. Tuo 
du vaistu yra geriausiu reumatizmo gydymui. Aš kaipo aptiekorius dau 

metų išbuuvęs Varšuvoj ir Amerike galiu patarti naudoti tą vaistą. 
Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

Tą vaistą galima pas aptiekoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina: Alie
jaus butelis 50e., gyduolės $1.00.

J. MAYZEL, DRUGGIST
2424 S. Oakley Ave., Chicago, Ill. U. S. A.

MAURAI SUMUŠTA.
Hispanai iš lakstytuvų ap

mėtė juos bombomis.
Telegramos iš Muley Ab- 

selam, Morokke, praneša, 
kad sukilusius ten maurus 
hispanų kariuomenė visai 
išblaškius. Hispanų armija 
turėjus oru skraidžiojantį 
korpusą, kuris maurus ap
metęs bombomis.

Hispanų kariuomenė už
puolus maurus, bet šitie at
vangioj vietoj buvo pasi
slėpę ir žeme prie jų prieiti 
nebuvo galima. Tada ant 
maurų galvų pasiųsta lakū
nai su bombomis. Tie mau
rus iš jų stovyklų išvarę. 
Taip padarius, hispanai ant 
besąmojingų maurų metėsi 
ir didžiumą jų išskerdė.

Tai vadinasi krikščioniš
kas ir kultūrinis darbas.

pergaliai, ant kurių buvę 
išspauzdinta: “Pagieža už 
ponios Pankhurst areštavi- i 
iną”.

Kitas sufragisčių “bu-! 
rys” sudeginęs vasarnamį! 
arti Bristolio, kitos vėl iš-1 
daužusios langus policijos I 
nuovados Richmonde.

Sufragistės pasiunčiusios : 
tiesiog karaliui Jurgiui pra-j 
šymą, idant jis pasmerktai 
miriop moterei dovanotų 
visas kaltes. Prašymas pa-, 
siųstas telegrafu. Skamba į 
sekančiai: Jūsų vardu pa-! 
smerkta miriop kiltadušė’ 
moteris. Meldžiame jūsų di-į 
dybės sulaikyti tą piktada-1 
rybę, kol dar nėra vė*.u.

Toji moteris nesenai Lon
done pasmerkta miriop už ( 
savo vaiko nužudymą.

Taip tai kariaujančios! 
sufragistės darbuojasi.

—
GEN. VILLA BAIMĖJE. Į 

Priešai jį į Chihuahua pro-į 
vinciją traukia fe- 

deralistai.
Revoliucionistų vadas, 

gen. Villa, pirmiau labai 
džiaugėsi užėmęs Meksiko 
provinciją Chihuahua, bet 
pastaraisiais laikais išnau-i 
jo nulindęs, nes Huerta. 
prieš jį pasiuntęs didelę sa-| 
vo armiją. Huerto armija 
jau perėjus Torreon ir ar
tinasi link revoliucionistų,; 
kurie nusprendę nepasi-'

TIK VIENA ANARCHIJA 
MEKSIKE.

Nekalti gyventojai visom 
pusėm persekiojami.

Iš Meksiko aplaikoma pa
sibaisėtinos žinios apie tik
rai banditinį revoliucionis
tų valdymą Chihuahua pro
vincijoje. Gen. Villa sukon- 
fiskavęs visus nejudinamus 
turtus generolo Terraza ir 
jo seserėnų Creel. Terraza 
labai turtingas. Jam prigu
li didesnė dalis Chihuahua 
provincijos žemės. Taigi tą 
visą žemę gen. Villa ir pa
sisavinęs. Taippat atėmęs 
visus turtus ir iš hispanų. 
Villa savo raporte į gen. 
Carranza kaltinąs Terrazą 
ir jo seserėnus, kad jie ne
mokanti specialių karinių 
mokesčių ir turinti artimus 
ryšius su Huerta. Todėl jie 
esą valstybės (?) išdavi
kais. Be to jis tvirtinąs, 
kad ir visi hispanai buvę 
Įsimaišę dabartinei! politi
kei! ir slapta rėmę Huertą. 
Kurie, girdi, išsiteisįsią, jis 
už sukon fiskuotus turtus 
a 11 y gi si ą s revoliuci ji n iais 
“pinigais”, kurie, kaip ži
noma, yra be jokios vertės. 
Kitų svetiinžemių tuo tar
pu jis nenužiurįs bloguose 
darbuose ir jų todėl nekal
tinąs. Prie tos progos Villa 
pripažįstąs vyriausiąja re
voliucionistų galva ir vadu 
gen. Carranzą.

SUFRAGISTĖS DAR
BUOJASI.

Senobiniu budu viską 
degina.

Taip vadinamos Anglijoj, 
ypatingai Londone, kariau
jančios sufragistės išnaujo 
pradėjusios darbuoties. An
tai pastaromis dienomis 
padegusios Davenporte di
delį medžių sandėlį. Ugnis 
padarius arti pusės milijo
no dolerių nuostolių. Šalę 
medžių sandėlio atrasta po-

traukti ir nepasiduoti. 
Viena federalistų koliumna; 
žengianti tiesiog link mies-J 
to Chihuahua. Kadangi gen.■ 
Villa kariuomenė išsklaidy-; 
ta, tatai jam grasia pavo-1 
jus. Tatai jis nusprendęs' 
kuogreičiausiai iš tariamo- j 
jo miesto pasitraukti. Iš
pardavė nėjęs visus konfis
kuotus daiktus, idant tuo 
budu surinkus kokį nors 
kapitalą, reikalingą savo 
armijos palaikymui. Bet, re
gis, nesuspės tai padaryti 
ir jam teks į kelines.

AVashingtono valdžia la
bai esanti susirupinus, kad 
Meksike viešpataujanti to
kia baisi anarchija. Sekre
torius Bryan pasiuntęs spe- 
ciales notas su persergėji
mais generolams Villa ir 
Carranza, bet nuo jų negau
nąs jokio atsakymo. Mat, iš 
amerikoninės valdžios tik 
pasijuokiama. Gi tariamoji 
valdžia nežino kas pradėti 
tokiame atsitikime. Ji tik 
nuolat laukia Huerto puoli
mo. Gi tas po senovei dik- 
tatoriauja.

BEDARBEI ARTINAN
TIS.

Visi matome kad bedarbė 
didėja kasdien. Tas yra vi
suose miestuose. O kas ži
no, kuomet darbai ims ge
riau eiti. Todėl, nežinodami 
ko ištikro susilauksime, tu
rime būti prisirengę prie 
visako. Jei mes vargo ma
tysime, tai turime perser
gėti savo tėvynėj viengen
čius, kad nepakliūtų var- 
g“1- ■■'MiiWi

Aš manau, kad laikraš
čiai turi parodyti, kaip dar
bai mažėja šioj šalyj ir 
kaip nuolatai čia darosi a- 
teiviams sunkiau versties. 
Taigi mus broliai tėvynėj 
turėtų persergėjimą ir nors 
kiek atauštų jų troškimas 
bėgti laimės’ ieškoti už jū
rių. Nes urnai, man regis, 
tėvynėj lengviau bus laimę 
rasti, negu šioj aukso šalyj.

Paskui aš labai patarčiau 
savo viengenčiams šioj ša
lyj rašyti į tėvynę laiškus, 
nurodančius, kaip čia be
darbė auga ir kuodidžiau- 
siai drausti nuo plaukimo 
Amerikon. Mus broliai yra 
papratę pasigirti apie sa
vo pasisekimus Amerikoj; 
nesinori jiems pripažinti, 
kad čia reikia vargo kieto 
matyti. Kiti nerašo teisybės, 
nenorėdami užduoti širdį 
savo tėvams, giminėms. Ži
nokime, kad tuomi labai pa
kenkiame saviškiams. Tai
gi nesigirkime savo laiškuo
se ir neviliokime savo arti
mų, giminių, pažįstamų šion 
šalin. Nestumkime jų į var
gą. Nedarykime to bent kol 
laikai nepasitaisys.

Toliau visi, kurie tik ga
lėtų tėvynėj daryti pragy
venimą, turėtų grįsti Lietu
von. Tuomi praretintumėm 
bedarbių eiles. Prisiminki
me manifestą, kuriuo gali
me pasinaudoti iki vasario 
21 d, ateinančių metų. Grįš- 
kūne, kas galim.

Tiems, kurie liks šioj ša
lyj, reikėtų ypač dabar bū
ti taupiems, neleisti nei cen-

to be tikro reikalo, daboties, 
kad nepamesti, kad nepa
vogtų. Kaip dažnai girdime 
apie apvogimus, pametimus 
pinigų. Bedarbės laiką su
naudoti galima apšvietimui, 
atilsiui. O pavasariop vi
siems bus darbo ant farmų. 
Lietuviai privalo labiau į 
farmas atsižvelgti. Tegu 
lietuviai padirbėtų ant far
mų, pasimokintų ūkininkau
ti sulyg šios šalies būdų ir 
imtų savas farmas taisy- 
ties. Partneriai nekuomet 
neturi blogų laikų, nekuo
met jis nematys bado, ne- 
bosauja ant jo jokis čiuta- 
bakis.

C. Opanskis.

Užvaduos kupranugarius.
Kaip žinoma, pereiti pla

čias puščias pasigaunama 
kupranugarių. Jie tuomi ge
ri, kad jie ištvermingi. Bet 
jie tuomi neparankus, kad 
labai palengva tekeliauja. 
Taigi jau senai galvojama 
buvo, kaip čia ir kuomi čia 
pakeitus kupranugarius.

Egipto sostinėj Cairo vie
nas anglas išrado automo
bilių, tinkantį po tyrynus 
važinėti. Automobilius turi 
labai didelius, tvirtus teki
nius. Tekiniai yra su pla
čiais guminiais lankais ir 
negrimsta į smėlį. Nauju 
automobiliu jau nemažai 
važinėta ir išbandyta tyry- 
nuose aplinkui Cairo. Pa
sirodo, kad galima gerai lėk
ti ir per suneštas smėlių 
kalvas. Taigi galima sakyti, 
kad užvaduotojas “tyrynų 
garlaivio” jau išrastas.

216 W. Madison Sb

Ant
baro

geriausia
Žmonės supran
tanti vertę geros

Reikalauk S-O-

balto

miniai švelnios

i padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtine

A 2eru vaistu
šeimynų

ruginės degtines
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Sahunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3252-54 So. Morga.n St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

■nHHMDransKMraraBnHHHnnani
IŠSISIŲSDINK ŠIANDIEN.

TIKTAI $1.00 DOLERIS.
Kiekviename lietuviškame name privalo rastis Edmundo Steponai

čio raštų kninga. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų 
rašytojų, kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už $1.00 pas:

AL. STEPONAITIS,
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

’•Kataliko” redakcijoje ir visuose kituose kningynuose ir krautuvėse 
Reikalaukite visur.

Reikalaujama agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Neatsargi teta.
Ponia (į tarnaitę): — 

Mariuk, ar čia buvo kas už
ėjęs tuo tarpu, kada aš bu
vau svečiuose?

Tarnaitė: — Taip, poniu
te! Buvo užėjusi ant valan
džiukės mano teta.

Ponia: — Ąha! Tai kaip 
kitąsyk užeis, atiduok štai 
tu tą tai tetai pypki, kurį 
pamiršo ant pijano.

WuiHman & Steinbach
ARCHITEKTAI

} 1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029 
s 6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS
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GRUODIS m., 1913 m.
25. K. KALĖDOS
26. P. Stepono kauk.
27. S. Jono evangelisto
28. N. Nekaltu vaikelių
29. P. Tamošiaus vysk.
30. U. Dovido karai.
31. S- Selveštro pop.

|Patemijimai.i
. *♦*

“Kataliko” 15-kos metų su
kaktuvės.

Šį “Kataliko” numerį 
leidžiame 24 puslapiu. Tai 
yra jubiliejinis ir podraug 
kalėdinis numeris. Atsipra
šome gerb. Skaitytojų, jei 
to neatlikome anksčiau, 
kaip buvo musų žadama. 
Matote anksčiau jubilieji
nio numerio išleidimui pa
sitaikė įvairių nepramato 
mų klinčių technišku at
žvilgiu. Todėl dabar save 
pasižadėjimų pilnai išpildo- 
me.

Sausio 5 d. 1914 metų su 
kanka lygiai 15 metų, kai] 
“Katalikas” išvydo šviesų 
Vadinasi, sausio 5 d. 1891 
metais pasirodė jo pirmai 
numeris. Tie “Kataliko’ 
gerb. Skaitytojų, kurie mi 
nčtų pirm penkiolikos me 
tų dienų atsimena, be abejo 
nes drauge su mumis prisi 
mis milžiniškų laikraščii 
formate skirtumų, kas aiš 
kiai liudija apie jo didį pa 
žangumą. Ir patįs dabartį 
niai santikiai didžiai atsi 
mainę “Kataliko” išleidi 
nėjime ir prasiplatinime 
Toli negalima sulyginti si 
anuometiniais santikiais. Ii 
reikia pripažinti, kad “Ka 
taliko” obalsis nuo pat ji 
užgimimo neatsimainė. Kai] 
išpradžių jis buvo katali 
kiškas, taip ir dabar tokiu* 
pasilieka. Vadinasi “Kata 
likus” tam obalsiui pasilie 
ka visuomet ištikimas.

Už tų jo obalsiui ištiki 
niurną, žinoma, reikia dau 
ginusia padėkos išreikšt 
“Kataliko” leidėjui, p. J 
M. Tananevičiai, kuris vi 
sus laikas nenuilstančia 
darbuojasi laikraščio page 
lininiu, idant jis atneštų di 
dėlę naudų musų brolių ap 
švietos srityj. Buvo laikai 
kuomet prisiėjo “Katalikų’ 
redaguoti pačiam leidėjui 
Bet laikui bėgant ir ūmoji, 
skaitliui augant, viskas tu 
re j o atsimainyti. Padidėji 
kai]) redakcijos, taip ir ad 
ministracijos personalas 
Gi šiandien dirbama pusi 
dalinus į kelis departamen 
tus.

Dievuje turime vilti, jo 
gei Jis teiksis ir toliau I.ii 
minti mus tame prakilnia 
me darbe brolių lietuvių la 
bui.

Naujas laikraštis Lietuvoje
Vilniuje susiorganizavusi 

bendrovė leisti iliustruotų 
lietuvių žurnalų vardu 
“Vairas”. Štai kas mums 
apie tą busimų naujų laik
raštį pranešama:

“Bendrovė “Vairui” leis
ti jau galutinai suorgani
zuota- Bendrovės vardas i 
bus: “A. Smetona, M. Y- 
čas ir Co.” “Vairas” pra-
dės eiti nuo šių Naujų Me-j neskelbtų. Nors jis anais 
tų. Kis dusyk mėnesyj — 1 i metais lankėsi Amerikoj, 
d. ir 15 d. kiekvieno mene-j bet mažai patyrė apie šios 
šio. Kaina metams 6 rubliai, į šalies lietuvių padėjimų.

Amerikoj 4 dol. Formatas 
21^X29^ centim. Geriau
sia popera su daugybe ilius
tracijų. Kiekviename nume
ry j bus skyrius “Iš lietuvių 
gyvenimo Amerikoj”.

Šiuoini laikraščiu lietuvių 
laikraštijoj prasimuš nau
jas šaltinis. Ir, sprendžiant 
iš bendrovinhikų ir sandar- 
bininkų eilės, galima tvir
tinti, kad tai bus tyras šal
tinis. Prie “Vairo” spie
čiasi rimti vyrai, gabus 
laikraštininkai.

Kaip žinoma, “Vilties” 
bendrovėj nesenai įvyko at
mainos. Redaktorius A. 
Smetona ir daug bendra
darbių išstojo iš “V.” ben
drovės. Šie tad buvusieji 
viltininkai ir ves “Vairų”. 
Prieš ištikusias permainas, 
‘Viltis” buvo pažangus ir 
rimtai vedamas laikraštis. 
Dabar pakrypo visai deši
nėn pusėn.

Naujam laikraščiui “Vai
rui” linkima kuogeriausios 
kloties.

Mes patįs esame kalti.
Suv. Valstijų cenzo biuro 

orio komercijos departa
mento direktorius, W. J. 
Harris, jau sutvarkęs 13-to 
•enzo iš .1910 m. statistikų 
įpie baltųjų ateivių šion 
<alin kalbas, sulyg kurių 
sprendžiama, kiek šioj šalyj 
‘sama atskirų tautų ir koks 
'ų skaitlingumas. Sulyg tos 
ieva statistikos 1910 me
lais, cenzo metu, Suv. Val
di jose lietuvių podraug su 
atviais atrasta tik 211.235! 
Tuo tarpu mes tikrai žino
me, kad čionai tik vienų 
ietuvių (be pašalinių prie
maišų) esama arti pusės 
milijono. Taip tai lietuviai 
ikriaudžiami. Bet kasgi 
am kaltas, jei ne mes pa
lįs. Anuomet lietuviški laik- 
•aščiai visas savo jėgas jia- 
ivcntė beagituodami, idant 
risi lietuviai cenzo metu pa
sisakytų esu lietuviais. Bet 
didžiuma musų brolių arba 
savo priedermių nesuprato, 
irba tyčia pasidavė lenkais 
irba rusais.

Už tai mes patįs esamo 
kalti. Ir nerugokime, jei 
nes šios šalies politikoje 
mažai tesveriame. Visi ma- 
o iš oficialių pranešimų, 
ogei mus čia esama tik 
‘menkos saujalės”.

Indomųs laiškai.
Kum J. Tumas “Viltoj” 

’mė skelbti ištraukas iš a. a. 
nu. A. Kaupo privatinių 
liškų, jam rašytų iš Amc- 
ikos. Iš tų laiškų daug su

žinoma kum Kaupo būdas, 
■eiklumas ir pagaliau kai}) 

‘arp nekuriu musų dvasiš
kių giliai įsivyravęs viens 
kito neapkentimas. Laiškų 
iirinys indomus, bet jųjų 
iešas paskelbimas atneš 

l idžiai nepageida u j ama s 
nasekmes, nes ten labai už
raunami lietuviai kunigai 
Amerikoje. Gims nauji 
dtandalai, kuomet socialis
tai ims juos pirštais badyti. 
Be kunigų įžeidžiama dar ir 
dr. Šliupo šeimyna. Miręs 
kum Kaupas, mat, visus sa
vo priešininkus vienodai 
kainavęs.

Aišku, kun. Tumui trūks
ta budrumo. Nes kitaip tų 
privatinių laiškų turinio

“Pirmyn” jau eina savais 
keliais.

Dar nesenai laikraštis 
“Pirmyn” gyvuoja. O jau 
visiems lietuviams, visai 
lietuvių tautai įsiėdė kau- 
luosna. Pagaliau ima net 
savo lizdų terlioti. Jis su
sekęs, kad Amerikon lietu
vių analfabetų atkeliaująs 
didesnis nuošimtis už bile 
vienų kitų tautų. Todėl ir 
pašiepia Lietuvos himno žo
džius. Tariamam laikrašt- 
palaikiui galima viskas, kas 
tautiško, pajuokti. Bet jam 
reikia atsiminti, argi jis nė: 
ra palaikomas tų pačių lie
tuvių, kuriuos jis pajuokia, 
užgaulioja jų jausmus, 
spjaudo ant tėvynės. Bet 
sulyg patarlės — uzbonas 
tik lig laikui tarnauja. To 
“Pirmyn” neturi pamiršti. 
Nemezis nemiega.

Socialistinis palyginimas.
Mirus plačiai žinomam 

lietuviui veikėjui, a. a. kun. 
Kaupui, nekurie laikraščiai 
ėmė peikti jo darbus ir pa
sielgimus, pagaliau iškėlė 
aikštėn nebūtos daiktus a- 
pie mirusį, tiesiog jį šmeiž
dami. Nekurie laikraščiai 
todėl pasipiktino ir sudrau
dė tuos nepraustaburnius 
vaikėzus. Tas labiausiai ne
patiko “Kovai”. Ji todėl 
atsakydama mirusį kun. 
Kaupų palygina su koriku 
Muravjovu. Girdi, kaip pei
kiami ir pašiepiami Murav
jovo darbai ir pasielgimai, 
taip galima daryti ir su 
kun. Kaupo nabašninku.

Argi ne puikus palygini
mas! Ir dar nekuriu tvirti
nama, kad musų socialistai 
nešviečianti darbininkų!

Nori turėti organą.
U. G. W. of Am. lietuviš

kas 269-tas skyrius, Chica
go j e, pereitame “Kataliko” 
numeryj išleido į visus A- 
merikoje lietuvius rubsiu- 
vius atsiliepimų reikale įgi
jimo sau organo. Organu 
norima pasirinkti bile vie
nų jau leidžiamų lietuviškų 
laikraščių. Kaip žinoma, 
pastaraisiais laikais dauge
liui rubsiuvių susuko gal
vas organizacija T. AV. W. 
rodei lietuviams rubsiu- 
viams, prigulintiems prie 
U. G. W. of A., butų pra
vartu imsiskirti organų ir 
neskaidyti savo jėgų.

Begėdiškas melas.
P-nas A. Ramanauskas 

visvien neatsiima savo žo
džių, šmeižiančių d-rą Šliu
pų, taigi ir patį 4-tą lietuvių 
laikraštininkų suvažiavimų, 
•lis “Pirmyn” dar sykį at
kartoja ii- griežtai tvirtina, 
kad dr. Šliupas laikrašti
ninkų suvažiavime tai]) pa
sakęs kalbant apie Lietu
vos autonomijų: “Jaigii aš 
neklystu, tai geriausias bū
das Lietuvai gauti autono
mijų yra kreipties prie Ru
sijos caro, parašant tam tik
rų brošiūra...” Taip drįsta 
sakyti p. Ramanauskas. Ma
tyt, jam viskas akyse rau
donuojąs. Geriau nustojus 
su tokiais.. . ginčyties.

Kaip tas atrodo?
“Katalikas” pirm kelių 

mėnesių sumanė padaryti 
ankietų į klausimų: “Kas 
šiais laikais butų reikalin
giausia lietuviams Ameri
koje jųjų kultūros pakėli
mui?” Šis paklausimas bu
vo pasiųstas ir d-rui A. Rut-

KATALIKAS

RAMYBES ŠVENTE.
“Garbė Dievui ant aug- 

štybių, o žmonėms geros 
valios-romybė ”. Tie žodžiai 
skamba jau antrą tūkstan
tį metų ir nenustoja žmo
nėms rodyti kelio prie lai
mės. Rolnybė ir užsiganė- 
dinimas — tai visų troški
mas, bet kaip tų romybę 
įgyti? Ogi pateikiant gar
bę Dievui augštybėse. Te
gul kiekvienas myli savo 
artimą, kaip pats save, te
gul visi rūpinasi netik sa
vaisiais reikalais, bet ir vi
suomenės, tegul visuomenė 
ieško netik savo medžia
ginės naudos, bet rūpinas 
pasiekt augštesnį tikslą — 
žmonių dvasią ištobulinti, 
gerus papročius pra
platinti, “Dievo karali
ją” ant žemės įkurti, — 
tuokart romybė ir užganė- 
dinimas atsiras savaimi. 
Romybė tenai viešpatauja, 
kur nėra užgauta teisybė, 
kur kiekvienas randas sa
vo vietoje, rf kitam atiduo
da kas jaujų priguli — te
nai nėra priežasčių riete
noms ir peštynėms. Taigi 
teisybės gerbimas ir meilė 
— geriausia romybės ap
sauga. Nelaimingu reikia 
pavadinti tų, kurs teisybės 
nemėgia, jos bijos. Nemė
go teisybės ir nekentė fa- 
rizėjai, senovės Kristaus 
laikų kapitalistai didikai. 
Jie troško visokiomis suk- 
tvbėmis laikyt minias savo 
valdžioje, monijo žmones 
paviršutiniu padorumu ir 
veidmaininga labdarybe, už 
tat negalėjo dovanot Kris
tui, kad jų verteigystes iš
vilko aikštėn, kad jų veid
mainystę ir gobštumą iš
peikė. Teisybės žodžių ne
paklausė, užtat patįs pra
žuvo greičiaus negu manė: 
žmonės nuo jų atsitraukė, 
valdžia juos paniekino ir 
farizėjų vardas po šiai die
nai minavojamas su panie
kinimu. Erodas karalius, 
k ran gėry s, prispau dejas, 
liepė šv. Jonui galvą nu
kirst už teisybę į akįs sa
kytą, bet ir patsai sulau
kė baisaus galo, apleistas 
savo sėbrų, keikiamas vi
sų pavaldinių. Veidmainys 

kauskui. Jo atsakymas į tų 
paklausimą. telpa šiaine ju
biliejiniame numeryj. Bet 
“Tėvynes” No. 50 tas pats 
dr. R. neiškentęs savo 
straipsnio antgalviui panau- 
doja tariamąjį ištisų pa
klausimų. Nesuprantame, 
delko tai]) daroma, kokiam 
tikslui svctįmaš sumany
mais pasinaudojama?

Kalbama apie dienraštį.
“Tėvynėj” koks tai S. L. 

A. narys Apysenis pataria 
S. L. A. minėta organų jei 
jau nepadidinti, tai nors 
leisti dusyk savaitėje. Ant 
galo pabrėžia:

“Pagaliau padarius “Tė
vynę” laikraščiu, einančiu 
dusyk savaitėje, mes artin- 
tumėmės prie dienraščio. 
Dabar S. L. A. auga ir, yra 
viltis, augs. Sulaukus 12.- 
000 narių, kas turės įvykti 
už metų-kitų, drąsiai galė
tumėm leisti dienraštį Tai 
butų dar vienas didelis kul
tūros darbas, kurį atliktų 
Sus-mas.”

Teisybę rašo p-nas Apy
senis. ■ 

karijeristas Pilotas, besi- 
gerindamas visoms parti
joms ir augštesniai val
džiai, o neturėdamas su
pratimo apie teisybę, liko 
visų partijų atmestas ir 
Romo ciesoriaus ištremtas 
į dyką kraštą. Visi tie tei
sybės priešai, prisisieloję 
per gyvenimą bekovodami 
su teisybe, ardydami tvar
ką ir kitų ramybę, — ga
vo patįs pražūti nuo netei
sybės darganos, į kurią į- 
kliuvo.

Nuo to laiko baigia eiti 
antras tūkstantis metų: 
daug kas ant svieto atsi
mainė, bet žmonės, ku
riems nerupi “garbė Die
vui ant atigštybių” paliko 
beveik tokie pat. Ir dabar, 
kaip farizėjų laikuose, pri
pažįstama tik savoji teisy
bė, savo luomo, savo parti
jos, pagaliaus savo asme
ninė teisvbė, kuri niekuo 
nesiskiria nuo asmeninio 
išrokavimo. Teisingu pri
pažįstama tatai, kas man, 
maniškiems, mano partijai 
yra naudinga, atneša pel
ną. Teisybė paverčiama 
preke, teisingumas tai da
liai- beveik tas pats, kaip ir 
mokėjimas kitą menkesnį 
išnaudot, nulupt, iščiulpk

Kaip kuri valstija pasi
gauna didesnio skaitliaus 
šautuvų ir kanuolių už sa
vo kaiminę, teisingiausiu 
daiktu skaito ant jos už
pult ir jų po savo intekme 
Įiamušt. Kuri tauta pasi
gauna valdžios — skaito 
teisingu, kitas menkesnes 
engt, jųjų sultimis mist. 
Kaip tik kurs vertelga į- 
gįja didesnę pinigų krūvą, 
superka daugiaus akcijų — 
teisingu skaito kelti be jo
kio užtaro prekių kainas, 
o darbininkų užmokėsiu 
be jokio skrupulo mažina. 
Jaigu kas iš atskirų žmo
nių arba kurs iš laikraščių 
išdrįsta papeikt, arba iš
reikšt abejojimą apie pana
šios rūšies teisybe, esti be 
pasigailėj into persekio j a- 
mas. 9

Valstijos milijardų mili
jardus aikvoja karinių lai
vų statymui, kariuomenės 
didinimui ir užlaikymui: 
kapitalistai pramonininkai 
milijonus pa leidžia kits 
kito apgavimui, agentų pa
pirkimui, savo prekių giri
niu i. Partijos taipogi mėto 
kai]) į balą milijonus agi
tacijai ir savitarpinei ko
vai bei rietenoms. Nusto
jus artimą užgauliot, ant 
jo gyvasties, nebesikesi- 
nant visi tie “karinei ap
saugai” mėtomi pinigai ga
lėtų but apversti visuome
nės labui, vargštų šelpimui, 
apšyietai.

Taip tatai Dievo garbė 
pakeitus savo asmenine 
garbe ir pinigo, pranyko 
ant svieto romybė, nes iši
ro teisybė. Nuo to didžiau
siai kenčia dabar patįs 
teisybės ardytojai ir nerau
da ramybės, nės bijo nus
kriaustųjų keršto. Kad vie
toj kovojus su kits kitais, 
visa žmonių gudrybė ir 
spėkos butų visupirmu ap 
verčiamos kovai su savim 
pačias — romybė greit į- 
sivyruotų viešpataujančių 
luomų tarpe.

Iš kur gi darbo žmonių 
minios gali susilaukt ro- 

mybės? Iš Betliejaus pra- 
kertelės, iš teisybės it mei
lės, kuri ten buvo matyti. 
Kristus užgimė darbininkų 
vargdienių šeimynoje, dar
bavos patsai, darbą paš
ventė ir parodė, kad niekas 
neturi teisės darbo atsiža
dėti ir vengti teisybės. Dar
bo žmonės lygiai kaip ir ki
ti luomai turi taipogi ieš
koti ir klausyti ne savo 
partijos teisybės, bet abel- 
nos krikščioniškos teisybės, 
nes tuokart tik pasirodys 
žmonėmis geros valios. Jai
gu žmonių minios pripa
žins už teisingus tiktai 
tuos, kurie pataikauja mi
nios norams, giria jos pra 
simanymus, neveizint į jų 
dorišką vertę, tai tuokart 
žmonių miniose įsivyruotų 
hiuliganų viešpatavimas: 
kiek vienas gerintus mi
niai, džiugintų ją visokiais 
žadais, kad tik įsitaisyt į 
jos vadus^ paskui gi ją 
kaip įmanydamas išnaudo
tų. Taip buvo prie galo 
stabmeldžių Romos cieso
rystės, Kristaus laikuose. 
Žmonių minios vaikščioda- 
mos Romos miesto gatvė
mis šaukė: duonos ir žais
lų! Darbo nebenorėjo dirbt, 
bet iš valdžios reikalavo — 
maisto ir pasilinksminimų. 
Kas jiems žadėdavo tą vi
sa, tą rinkdavo savo cieso
riais. Ciesoriai gi, kad už- 
ganėdint Romos proleta
rus, plėšdavo ir engdavo 
kitus kraštus, kankindavo 
krikščionis, iki pagaliaus 
užpuolė svetimtaučiai ir 
sugriovė išdykusią Romos 
minios valstiją. Atsigimė ir 
iš naujo pražydo tik ta 
žmonių dalis, kuri priėmė 
Kristaus » mokslą, pasekė 
Jojo skelbiamą teisybę, 
tvėrės darbo ir doro gyve
nimo, nesišalindami nuo 
teisybės nurodymų ir per
sergėjimų.

Musų darbo žmonių mi 
nios taipogi turi neniekini 
teisybės nurodymų ir Baž 
uyčios persergėjimų, sekda
mi Kristaus mokslo žvaig
ždę — skubinties prie pra- 
kartėlės su gerais norais, 
trokšdami pagal teisybės 
nurodymų sutvarkyt savo 
asmeniui, šeimyninį, drau 
gijinį gyvenimą, — tuokart 
romybė užviešpataus ir dar
bo žmonių pastogėje, bus 
kuom atsispirt prieš 
skriaudėjus, o teisybės ii 
doros meile sušildys kasdie
ninio gyveninio žiaurumus, 
sutirpdys nusiminimo le 
dus. Turėkim tik gerus no 
rus, o laimes Kūdikėlį leng
vai surasim ir galėsim su 
Juoin visados džiaugties.

K. K.

Kibirkštėlės.
Gražią kalėdinę dovaną 

surengus ponia Hearst savo 
darbininkams kasyklose m 
Ijoad, S. D. Dovanoms išda
linus $150.090!

Nekoksai VV. Gray iš Ba
tavia, N, Y. nesenai taip 
širdingai sužiovavęs, kad 
paskui negalėjęs lupų su
čiaupti ištisią savaitę.

Valstijoj North i lakotą 
(N. D.) uždrausta tabokos 
uostymas. Tą keistą už
draudimą išleidžius valsti
jos legislatura. Viršiausias 
valstijos teismas, nusiskun- 
džius tame dalyke neko

kiam Olšonui, nusprendė, 
kad sulyg tabokos uoštyiiio 
uždratidimo įštatyinas ne
sąs priešingas konstitucijai. 
Indomus daiktas, ar kartais 
ten, ar kur kitur nebus už
drausta ir čiaudėjimas ar 
kas kits.

Sulyg nesenai paskelbto 
milijonierių katalogo, tur
tingiausiu asmeniu ne tik 
Vokietijoje, bet ir visame 
pasaulyj yra Bertha Krupį), 
našlė po ginklų fabrikantui.

Pasiremiant nesenai pa
skelbta statistika, sulyg ku
rios perkūnas dusyk tan
kiau trenkia į vyriškius, 
negu į moteris, aiškiai te
galima tvirtinti, kad vyriš
kiai tinkami būti perkūn
sargiais. Todėl kiekviena 
moterių ir mergelių, kurios 
vėtrų metu nori apsisaugoti 
pavojų, privalo kuogrei- 
čiausiai apsirūpinti tais 
‘ ‘ perkūnsargiais ’ ’.

Telefonų sostine yra be 
abejonės New York, kur 
pirmusyk įvesta telefonai 
dar tik 1878 metais. 1900 
metais ten jau butą 56.000 
telefonų abonentų, 1905 m. 
abonentų skaitlius siekęs 
jau 190.000, o šiemet dau
giau pusės milijono, taip 
kad daugiau kaip Londone, 
Paryžiuj ir Berlyne drauge 
imant. Kasdieną pasikalbė
jimų esti daugiau dviejų 
milijonų.

Vokietijoje socialistinių 
laikraščių kas savaHė išlei
džiama arti 3 milijonų egz. 
Socialdemokratų partija 
Vokietijoje išleidžianti 90 
kasdieninių laikraščių, ku
rie sykiu ėmus, turį arti 
pusantro milijono ėmėjų. 
Tie laikraščiai spauzdina- 
mi 62 spaustuvėse, daugiau
siai nuosaviuose bustuose.

Nekuri mergaitė parašius 
sekantį sakinį apie vyriškį:

“Vyriškis yra sutvėri
mas, už kurio moterįs ište
ka. Vyriškiai ruko, gėrauja 
ir barasi, bet jų didžiuma 
nelanko bažnyčios. Aš ma
nau, kad jei jie tai]) dailiai 
rėdytus kai]) moteris, tai 
lankytų bažnyčią, kad pa
rodžius kitiems savo parė
dus. Jie turi daugiau logi
kos už moteris, bet jie dau
giau zoologiškesni, nes no- 
rints moteris lygiai kaip ir 
vyriškiai paeitia nuo bež
džiones, bet vyriškiai toli 
daug panašesni į beždžio
nes, negu moterįs.”

Mokykloje.
— Pasakyk, mielas vai

keli, kur eina vėlė gero 
krikščionies, kuomet jis nu
miršta? — klausia kunigas.

— Į kapus — atsako už
raudęs Juozukas.

Išaiškino.
— Kodėl arti teatrų vieš

bučiuose duodama tokie, 
maži užkandžiai?

— Kad publika ilgai ne
truktų ir nepasivėlytų į 
perstatymus.

Tarp inteligentų.
— Sei tamstele, ar ištik

to toji ponia X yra tikra 
inteligentė?

— Kaipgi, kaipgi. Kur ji 
nebus inteligente, jei su ke
liais vyrais yra persiskyru
si.
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KALĖDOMS DOVANELES.
Visą dieną sniegas krito 

ir krito. Skrido ir skraid? 
mažos žvaigždutės, pana
šios į baltąsias vyšnių kviet- 
kelės — arba į sparnelius 
sidabrinių peteliškių — 
kaskart jų buvo daugiau 
ir daugiau — minkšta, bal
ta skara apsupę visą že
mę !.. —

Bet vakaro}) dargana 
staiga nurimo ir užstojo 
skaisti giedra.

Pradėjo jau temti.
Ten ir šen užsidegė ži

buriai, — ruoštasi prie Kū
čių.

Susirinko šeimynos — 
laužė ir dalinosi Dievo pi
ragu — sveikinosi ir linko- To ir valgysim ką Dievas
jo sau viso labo... davė ir mano Marijona pri-

O tečiau — ne visur! ruošė — sakė šypsodama
Buvo vienas langelis, ponia X.

tamsus, kaip rudens nakte-i Jos atsisėdo už stalo.
lė — liūdnas, kaip apleidi- Visi Valgiai buvo labai
mas ir vargas. gardus ir Onytė valgė su

Prie to tamsaus langelio didžiu skoniu, o senutė bu- 
sedėjo jauna darbininkė ir vo labai užganėdinta, kad
liūdnomis akimis žiurėjo 
į linksmus langus tenai — 
priešais — po kitai pusei 
gatvės!

Ir ji pamatė, kaip žila
galvę močiutė laužėsi plot-; 
keliu su savo sunais ir duk
terimis — ir jų vaikučiais !| 

O visi su gilia pagarba ■ 
ir su jautriausiąja meilė 
bučiavo jos drebančias ran-į 
kas — o vyresnysis sūnūs i 
paėmė ją po pažastiem, nu-i 
vedė ir pasodino patogioje j 
kėdėje... •

O ji šypsojosi visiems ir 
laimino savo gerus vaiku-i 
čius... /

Vėjas dejavo palangėmis] 
— jis vaitojo ir verkė, o iš. 
akių jaunos siuvėjėlės ėmė į 
plaukti gailios ašarėlės ir 
krito ant jos liesos ranku
tės ir ant nuskurdusių rū
belių — ir plaukė... plau
kė. .. plaukė...

— O kodėl aš tai}) ap
leista? Dieve mano!... Ko 
dėl aš neturiu nieko ant 
svieto?

Viena — viena — ap
leista — našlaitė!.., O.| 
Dieve mano! Ir kodėl aš to
kia vargšė — taip nelai-Į 
minga?

Pala ilgiais vėjas staugė j 
ir verkė.

Staigu ji atsiminė, kad 
jai reikia buvo nunešti 
naujus rubus vienai turtin i 
gai poniai.

Ji apsirėdė ir greit bėgei 
tenai. Jau ne pirmą kartą į 
lankė Onytė tą gerą ponią, i 
Senutė mylėjo mergaite ir 
mėgdavo šnekėties su savoj 
maža siuvėjėle.

Našlaitė prisirišę prie į 
geros ponios ir dabar, nors i 
ir sunku jai buvo ant šir j 
dies, su pa lengvinimu mąs-l 
tė apie tai, kad pamatysi 
savo ponią X.

Atėjusi ant vietos, Ony ! 
tė buvo širdingai pasvei i 

.kinta ir pabučiuota — se-l 
jiutė užmokėjo už darbą, 
pasakė “ačiū”, o pagaliausi 
tai}) tarė:

— Žinai ką, Onyte? Man! 
tai}) liūdna ant širdies šį i 
vakarą... Jau mąsčiau: —į 
Na, senute!.. Valgysi vie-] 
na savo kučias... O tuo!
tarpu ir atėjo mano miela 
mergytė... Labai gerai pa
darei, Onyte — esu tau 
širdingai dėkinga... Palik 
su manim — valgysim tas 

kučias drauge. Onytė pa
raudo — nežinojo, ką saky
ti, ką daryti.

O ponia jau paėmė plot- 
kelį ir tarė savo maloniu 
bal su :

— Na, mano balandė
le!.. Linkėju tau daug, 
daug laimės — ir sveika
tos ir viso labo! Lai Die
vas tave palaimina...

Ir labo! Lai Dievas tave 
palaimina...

Ir širdingai pabučiavo 
Onytę.

Gi mergina nusilenkė 
prie jos rankos ir taip-pat 
linkėjo senutei viso labo.

— Na, atsisėsim už sta- 

jai viskas patinka.
Ji įstabiai žiurėjo į ją 

savo senomis akimis ir at
siduso.

Jos šnekėjo linksmai ir 
buvo jom dviem labai ge
rai savo tarpe.

O kada suskambėjo var
pai, kviesdami visus krik
ščionis ant piemenėlių Mi
šių, jos kartu nuėjo į baž
nyčią. Varpai linksmai 
gaudė — sniegas skaisčiai | 
mirgėjo — žmonės rinkosi 
į bažnyčią, o Onytė vedė 
savo senutę ir jautėsi lai
minga! Ji užmiršo savo 
vargą, savo apleidimą... 
gerai ir lengvai buvo jai 
ant širdies... Iš pilnos sie
los ji meldėsi bažnyčioje — 
už visus žmones, kai}) už 
savo brolius ir seseris.

Pasibaigė Piemenėlių 
Mišios — žmonės linksmai 
giedojo,

Aniolas piemenims tarė:
Šiandien Kristus jums 

užgimė...
Ir palengvai ėjo iš baž

nyčios. Visi grįžo namo 
su mintimi apie linksmas 
šventes tarp savo šeimynų.

Onytė atvedė ponią X. 
namo ir norėjo su ja atsi
sveikinti. bet senutė meldė 
ją, dar truputį laiko su ja 
pabūti. Onytė visai netroš
ko grįšti į tuščią, šaltą trio- 
belę — su mielu noru pali 
ko. —

Senutė, paėmusi jos lie 
sas rankutes, tai}) į ją pra
kalbėjo:

— Paklausyk mane, my
limoji! Aš jau sena ir ap
leista — o tu jauna, bet 
taip-gi neturi nieko ant! 
svieto.

Palik su manim! Aš tave 
pamylėjau — pasistengsiu, 
kad mums gerai butų drau
ge ant svieto.

Mano duktė — mano vie
nintelis vaikas — numirė... 
Buk tu, Onyt, man duktė!

Su laimės ašaromis puolė 
Onytė į geros moteriškės 
prieglobstį.

Ar aš verta, kad tamis
ta mane — prastenėjo dre
bančiu balsu. —■

— Jau ne “tamista” — 
noriu būti tau motina, ma

jo sujudintu balsu senutė.
—O, kaip tamista gera! 

Kaip aš myliu tamstą! Die
ve mano! Buvau ligšiol 
taip varginga — apleista! 
— o Dievas man duoda to
kią gerą globėją! O, Dievu
liau mano! Kaip aš tau dė
kinga... — pridūrė sudė
dama rankas.

— Mat, vaikeli!... Šian
dien Kūčios — ir žmonės 
duoda kits kitam dovanė
les — atsiliepė senutė.

Man davė Dievas geriau-j

no veikei!!.. Atrask savo 
širdelėje kitą vardą, del 
manęs... Aš paimu tave už 
dukrele — viskas, ką aš 
turiu, bus tavo — šnibždė-

'■ Milžiniška “Kataliko” spauzdinamoji mašina “Goss Press”, < J-• ?

siąją dovaną — davė man 
dukrelę!

Ji priglaudė merginą 
prie savo krutinės.

— Mano matuti.. Moti
nėle brangiausioji — šnib
ždėjo mergaitė ir su pilnu 
pasitikėjimu ir meile pri
siglaudė prie savo geros 
globėjos.

Abi apturėjo geriausią- 
sias Kalėdų dovanas!

Alena - Čeprinskaitė.

KAIP SENIAU BAUSTA 
VALGOMŲJŲ PRODUK

TŲ KLASTUOTOJAI.

Naujausi chemijos srityj 
atidengimai ir pažangumas 
apart kitko labai daug pa
sitarnavo valgomųjų pro- 
produktų klastavime. Iš 
paviršaus tan dalykai! įsi- 
tėmijant, rodosi, kad tai 
yra paradoksas, bet juk tu
ri savyj daug teisybės, gi 
tam tikslui prirodymų ir 
faktų tegalima labai daug 
surasti.

Kiaušiniai sugedę, svies
tas sumaišytas perpus su 

i sūriu, pienas praskiestas 
vandeniu ir tt. kasdien vi- 

, sur sutinkama. Valdžia už 
i tuos klastavimus kaltinin
kus baudžia piniginėmis pa
baudomis, bet nežiūrint to 
valgomųjų produktų klas- 
tavimas nesiliauja, juo la
biau dar didinasi. Senovėje 

, nekuriose Europos valsty
bėse tos rųšies klastininkai 
be pasigailėjimo buvo bau
džiami, be to jie viešai pa
juokta ir kompromituota 

taip, kad pu to atsitikimo 
jų buvimas duotoj vietovėj 
buvo tiesiog jiems negali
mas.

štai dalis tos rųšies Įsta
tymų:

“Kiekvienas vyriškis ar
ba moteriškas, kurie parda
vinėja praskiestą vandeniu 
pieną, turi būti baudžiami 
už tai tuo budu, jogei su 
piltuvo (leikos) pagelba 
liejama jiems per burną pil
vai! tiek praskiesto vande
niu pieno, kiek tik jie te
gali išlaikyti — sulyg gy
dytojo sprendimo — idant 
nebūtų aiškaus kaltininko 
gyvasčiai pavojaus. Kiek
vienas, kuris klastuoja 
sviestą, arba anan primai
šo burokų arba del didesnio 
svarumo — akmenaičių, 
turi būti pastatomas po gė- 
dastakte; paskui jam apli- 
pinti jo suklastuotu svies
tu galva ir laikvti tol, kol 
sviestas iiesusileis nuo sau
lės. Leidžiama šunims lai
žyti besileidžiantį sviestą, 
o praeiviams klastininką vi
sokiais žodžiais išjuokti, iš
ėmus tuos žodžius, kurie 
galėtų įžeisti Ųievą ir kara
lių. Žiemos metu ties bau
džiamuoju pridera sukur
ti ugnis, idant visi galėtų 
tokį greičiau pamatyti. Su
gedusių kiaušinių pardavi
nėtojai turi būti pririšti 
prie stulpų viešose vietose 
ir sugedusiais kiaušiniais iš 
visų pusių apmėtomi. Kit
kuo tečiau į juos mėtyti 
draudžiama.”

Reikia pridurti, kad tos 
rųšies egzekucijos visuomet 
būdavo atlaikomos viešose 
vietose, ant turgaviečių, a- 
kiveizdoj susirinkusių žmo
nių minių minių. Gi valdžia 
tankiausiai nieko nesaky
davo jei kaltininkai ir la
biau būdavo kankinami.

Sviestas triubelėse.
Indijoj sviestas labai 

greitai gadinusi, kuomet jis 
išstatytas drėgname, šilta
me ore. Dabar manoma lai
kyti ji skardinėse triubelė
se su užšriubuojamu galu. 
Ilgainiui ant stalų bus pa
dedamos skardinės trinke
lės su sviestu, kurias atsi- 
šriubavęs kiekvienas išsi- 
trėkš sau sviesto ant torie- 
lės.

Triubelės bus nuo svaro, 
pusės ir ketvirtos svaro da
lies.

Nėra blogo be gero.
Visi pamena praeitos va

saros potvinius, kurie be
gales pridarė nuostolių. Bet 
nemažai gero atnešė tie po- 
tviniai. Laukus apnešė ne
paprastai derlingu šlimu. 
Tūkstančių farmerių laukai 
palei upes bangavo pereitą 
vasarą gausiais javais. Žmo
nės gavo atlyginimą už nuo
skaudas. Taigi čia pritaiko
mas anas sakymas — nėra 
blogo be gero.

---------------rtse*

Kaip gilus but vanduo, jei 
visi grioviai ant žemės but 

užpildyti.
Mokslo Vyras A. E. Ship- 

ley sako, kad jei visi žemės 
kalnai butų sunaudoti už
pildymui jūrių ir griovių, 
tai pasklidęs ant viso že
mės paviršiu vanduo butų 
8.7000 pėdų gilus. Atlaiiti- 
kas, sulyginant su kitais 
vandenynais, esantis labai 
seklus.

5



I 
y 1

KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE.
CLEVELAND, OHIO.

Beširdžiai tėvai numarin- 
dino dukterį. Darbai mažė
ja. Gruodžio 10 d. čia atsiti
ko sekantis liūdnas nuotikis. 
Per neatsargumą užsilaiky
me viena moteris pagimdė 
ne laiku dukterį. Tėvai lin
dėjo del nelaimės, bet dar 
labiau buvo neužganėdinti, 
kad gimė duktė, o ne su
nns. Mat, vieną dukterį jau 
augina ir dabartės tikėjosi 
sūnaus. Tėvai dukrelės tie
siog nekentė. Nenorėjo nei 
pakrikštyti. Tik kaimynai 
pakvietė lenku kunigą h 
tas, dasižinojęs, kad tėva
is dalies nenorėjo dukrelę 
krikštyti, kad reikės mokė
ti, neėmė nei eento už pa- 
krikštijimą. Kartą tėvai bu 
vo paguldę kūdikėlį a ui 
stalo. Antroji maža duktė 
patraukė ją nuo stalo ir ma
žoji krizdama prasi rakė 
galvute ir mirė.

Darbai šiame mieste la 
bai mažėja. Daug žmonių 
atleista nuo darbo. Kiti dai 
dirba po keturias ar pen
kias dienas savaitėje. Pra
gyvenimas gi kaskart kį- 
la brangyn. Taigi nelinks 
mos bus šiemetai Kalėdos 
O tie, kurie arba negalėję 
sutaupyti permažai uždirb
dami, arba būdami netau 
pus, pamatys labai greit 
juodą dienelę,

M. Balandis

lintoją kunigas nesiuntė 
tarno. Tarnas pats žinojo, 
kad nevalia tokioj vietoj 
dalinėti plakatai ir, tarnas, 
tą žinodamas, niekam ne
liepiant, suareštydino. Ar 
kam faktą kraipymas arba 
melas išeina ant naudos?

Parapijoms.

WAUKEGAN, WIS.
Lietuviai veikia, rengia 

gražius teatrus, balius ir tt. 
Šis miestelis nėra didelis, 
bet lietuvių yra nemažas 
būrelis. Yra lietuvių gerai 
sigyvenusią. Taiso savo 
oenus namus. Čia yra ke
turios dr-jos, kurios gan 
laug ką veikia — rengia 
teatrus, pasilinksminimo 
Zakarus. Yra lietuviu, ku
zi e padoriai, blaiviai gyve- 
la. Bet yra ir rudį mylin
čią. Lietuviai turi bažny- 
•ią ir mokyklą. Darbai gi 
nažėja. Daugelis be darbo 
<portauja sau. Ypač sunku 
versties tiems, kurie tik iš 
Lietuvos atvažiavę.

Adomas.

nomis čionykštis teismas 
nubaudė lietuvį krautu v- 
ninką iš Montello, Mass. 
$800 už koliojimą vienos 
moters. Darbai čeveryką 
dirbtuvėse eina gerai. Ne
kurie uždirba po $20 savai
tėje. Darbo nemokantieji 
uždirba po $8 ar $9 savai
tėje.

Jauna mergaitė.

STOUGHTON, MASS.
T. Namas, bedarbių ne

maža. Vietos lietuviai ėmė 
tarties apie įsteigimą čia 
tautinio namo. Tą reikalą 
varyti susitvėrė Labdarys
tės dr-ją. Darbai čia šiuo 
laiku sumažėjo ir bedarbiai 
gatvėmis vaikštinėja. Už
darbiai irgi nedideli — 
nuo $8 iki $9 savaitėje.

Jauna mergaitė.

AMSTERDAM, N. Y.
Peštynės; darbai mažėja' 

laikraščiu neskaitoma 
Gruodžio 5 d. čia ištiko ne
mažos peštynės. Du broliu 
Jonas ir Pranas, buvo pik 
tuoju. Minėtą dieną vakare 
Jonas, pasisamdęs dar di 
draugu, tykojo, kuomet 
Pranas turėjo praeiti pre 
paprastą vietą. Ir štai Pra
nas eina rudžio. Tie šast 
ant jo. Ir užvirė ermyderis 
Atbėgo’dėdės ir visi like 
suareštuoti. Užsimokėjo pc 
$10.

Darbai čia sumažėjo 
Daug žmonelių be darbe 
valkiojasi. Smuklės, vienok 
netuštėja. Neužilgo čia buf 
nedėldieniais saliunai užda
romi ir labai baus tuos, ku
rie nesilaikys įstatymą. Čie 
nedaug lietuvių tėra, c 
smuklią yra 11 ir kiekvie
na verčiasi pusėtinai. Tai
gi aišku, kad žmonėms nė
ra laiko laikraščių skaityti 
Abelnai, čia judėjimo veik 
jokio nėra. Geistina, kad 
koks geras tėvynainis pasi
suktą ir išjudintą mūsiš
kius.

“Kataliko” skaitytojas.

MONTELLO, MASS.
Laisvosios meilės apsi

reiškimas. šlykšti piktada
rystė čia liko papildyta 
gruodžio 8 d. Vienas čia 
laisvos meilės pasekėjas li- 
co suareštuotas už suterši
mą penkių metą mergaitės. 
Padūkėlis uždarytas kalėji- 
man ir gali but paleistas po 
užstatymo $1.000.

Rožytė.

W. HANOVER, MASS.
Menki uždarbiai, brangus 

pragyvenimas. Lietuviai čia 
uždirba tik po $6 ar $12 sa
kaitėje. Sodyba nedidelė ir 
tik viena valgomąją daiktą 
krautuvė. Todėl ima kiek 
nori. Čia yra tik viena fire- 
vvorką dirbtuvė. Joj dirba 
veik vien lietuviai. Dr-ją 
nėra.

L—s V—s.

KINGSTON, PA.
Kunigas paveikslus nai

kinęs? Pas mus kalba, buk 
Plymouthe klebonas norė
jęs paveikslus išnaikinti iš 
lietuviu bažnyčios. Norėjęs 
peiliu išskusti iš langą pa
veikslą D. L. K. Vytauto ir 
kun. Al. Burbos. Negalėda
mas nieko peiliu padalyti, 
smala ar kuo kitu užtepęs. 
Nepažįstu tenykščio klebo
no ir tikrai nežinau, kas at
sitiko.

HARTFORD, CONN.
Neteisinga “Keleivyj” ži

nia. Minėto laikraščio N > 48 
paduota teisinga žinia iš 
šio miesto. Kun., girdi, ne
garsinęs Kliubo prakalbą 
be dolerio, jis siuntęs baž
nyčios tarną suareštydinti 
plakatą dalintoją ir, kad 
prakalboms užkenkus, su
rengęs bažnyčioj pamaldas.

O buvo taip: prakalbą 
klebonas nebūtą garsinęs 
nei už 10 dol., nes Kliu- 
bas rengė prakalbas Uždu- 
šinėj ir tą vakarą atsiliko 
gedulingi mišparai. Taigi 
ar galėjo kun. garsinti to
kiame atsitikime prakalbas? 
Suareštydinti plakatą da- *

TAUNTON, MASS.
Apie 100 lietuvių; dirba 

ludiminėse dirbtuvėse; tu
ri dr-ją. Lietuvią šiame 
miestelyje yra apie 100 as
menų. Yra šv. Kazimiero 
draugija, turinti apie 
25 narius. Buvo susi
tvėrus socialistą kuopa, bet 
ji nyksta, nes beliko joj 
tik trįs asmenis. Darbai čia 
eina pusėtinai, bet nemo
kančią prie audimo neprii
ma. Mokantieji gi tą darbą 
priimami. Uždarbiai nuo $9 
savaitėje ir augščiau.

Rožytė.

CANTON, MASS.
Lietuvių apie 50, neturi 

dr-jos, nekurie palinkę prie 
rudžio. Šiame miestelyj lie
tuvių yra apie 50 asmenų. 
Nėra susirišę į dr-ją. Tūli 
turi paprastą silpnybę ir 
daug laiko praleidžia prie 
stiklelio. Uždarbiai nuo $7 
iki $10 savaitėje. Darbai 
šiuo kartu mažėja.

L. V.

BROCKTON, MASS/
Pasiutęs šuo apriejo 9; 

lietuvis užmokėjo $800 
bausmės; darbai eina gerai. 
Čia buvo pasipainiojęs pa
siutęs šuo ir apriejo 9 žmo
nes. Vėliau šuo liko užmuš
tas, aprietieji. paimti dak
tarą gydymui. Šiomis die

MONTELLO, MASS.
Straikui pasibaigus. T. 

Namo inkurtuvės. Nors 
straikas W. W. Cross Co. 
jau veik trįs mėnesiai kaip 
pasibaigė, bet teismai strai- 
kavusiąją tik šiomis dieno
mis teužsibaigė. Nukentėjo 
šie lietuviai: Jakulis, Pau
lavičius, Sinkevičius, Jokū
bą vičius, Kumpas, Gaidys, 
Makare vičius, Jarmalavi
čius ir Žemaitaitis. Jie liko 
nuteisti nuo 1 iki 4 mėne
sių kalėjimo, išskiriant Že
maitaitį, kuris buvo nuteis
tas užsimokėti piniginę 
bausmę. Šis straikas buvo 
suorganizuotas vietiniu so
cialistą, kurie, norėdami pa
rodyt savo veiklumą ir įgy
ti gerą vardą, ištraukė tuos 
darbininkus straikan, žadė
dami po $5 savaitėje, kad 
tik straikuotą; bet sustrei
kavus gerieji socialistai 
tuoj pasitraukė nuo ją ir 
vietoj žadėtą penkinių, ne
kurie gavo kalėjimo.

27 d. lapkričio atsibuvo 
iškilmingos įkurtuvės lietu
viu tautinio namo, kuris 
montelliečiains lėšavo apie 
$30.000. Apvaikščiojimo pa
rodoje dalyvavo apie 1.500 
lietuviu. T. name buvo pra
kalbos. Kalbėtojai buvo 
raudonieji, kaip va: P. Gri
gaitis, L. Pruseika ir dar 
keli anglai. Lietuviai kal
bėtojai savo paprastą gies
melę giedojo, o pinigu at
lupo už savo prakalbas ge
rokai. Štai vienas net $25 
paėmė.

Įžanga į prakalbas buvo 
$1. Žmonių buvo apie ’500; 
po prakalbą buvo šokiai ir 
taip užsibaigė apvaikščio- 
jimas.

Rožytė.

Salė buvo paimta viena 
puikiausią ir didžiausią vi
same mieste, vadinama 
Worcester Theatre, kurioj 
sutelpa 2.400 žmonių. Pub
likos prisirinko apie* 1.300 
ir visi užsilaikė kuogeriau- 
siai.

Teatre buvo vedamas 
vietinio vargonininko p. A. 
Kvedaro, dėlto ir pasekmin
gai nusisekė.

Aktoriai savo roles- atli
ko gerai. Ypač Sygito rolę 
atlošė tikrai artistiškai p. 
A. Kvedaras. Genovaitės 
p-lė A. Skiraičiutė taipgi 
puikiai atliko. Benuko p-lė 
O. Čiginskiutė, nors dar 
jaunutė, bet jau galima pri
lyginti prie artisčių, nes sa
vo rolę tikrai artistiškai at
liko. Vienu žodžiu sakant, 
visi sulošėneblogiausia.Pub
lika buvo užganėdinta. Savo 
džiaugsmą išreiškė gausiu 
delnų plojimu.

Nekurie ano abazo žmo
nės randa visokius užmeti- 
nėjimus aktoriams. Kitaip 
juk negali ir but.

Linkima, kad dr-ja dau
giau tokių vakarų sureng
tų.

Matoma, “Birutes” dr-ja 
kelia lietuvių dailę. Angliš
ki laikraščiai labai išgyrė 
sakydami, kad dar pirmą 
kartą lietuviai taip gerai 
sulošė teatrą. Draugija, 
nors turėjo didelius iškaš- 
čius, apie $300, bet ir pel
no dar atliko apie $100.

Darbai eina blogai šiuom 
tarpu ir patariu čia niekam 
nekeliauti darbo ieškotų.

Buvęs teatre.

taip žiauriai nepasielgė. Ir 
kas gi taip greit panorės 
svetimos skriaudos, jei ne 
tas, kurs iš darbininko sto
ja ponu.

Čia jau atšalo gerokai ir 
prisnigo; atrodo, jau busiant 
žiema.
Turiu paminėti, jogRoches

terio lietuviai juda-kruta ir 
šį-tą veikia naudai savo ir 
kitą. Štai Stanislovas Kli- 
maitis padavė užmanymą 
sutverti kooperativinę val
gomu daiktą krautuvę. Visi 
kiti karštai parėmė. 7 d. 
gruodžio buvo susirinki
mas ir susirinkusieji iš savo 
tarpo išrinko 13 asmenų, 
kurie visą dalyką sutvar
kys, jei tik pasiseks inku- 
nyti ir pardavinėti kiek- 
nors pigiau, tai tuomi pa
tarnautu žmonėms, o labiau
siai bėdiniems darbinin
kams, nes su laiku brangu
mas daiktu bus didžiausia 
bėda del mažai uždirbančią 
žmonelių.

Korespondentas.

REDKCIJOS ATSA
KYMAI.

Klebonui, Cambridge,
Mass. Tamstos raštelis but 
tilpęs, jei butum suteikęs 
mums savo tikrą pavardę ir 
adresą. Po rašteliu galima 
padėti slapivardis, redakci
ja, vienok, turi turėti rašy
tojo vardą, pavarde ir adre
są.

WORCESTER, MASS.
Nusisekęs “Genovaitės” 

atvaidinimas. Lapkričio 25 
d. “Birutės” dramatiška 
dr-ja statė scenoj “Genovai
tę”.

F. A. DRUKTEINIS
LIETUVIS ATSAKANCZIAUSIAS

FOTOGRAFISTAS 
AMT BR1DGEP0RT0
3316 S. Morgan St.

Reikale kreipkitės prie manęs, o aš su noru širdingai 
stengsiuos išpildyti Tamstų reikalavimus. Velyju savo 
kostumeriams sulaukti linksmų Šventų Naujų Metų.

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Jums kaipo naujų metų Dovana.
Mieli viengenčiai! Ar dar vis mokate rendą kitiems? Jeigu taip, 

tai išrinkite 5 skaitlines nuo $1 iki $10 ir įrašykite į šituos kvadra
tus, kad suma lygintus $15, arba lygintus tai sumai kurią mokate 
rančos.

Atsiųskite teisingą išrišimą kuogreič.iausia, o gausite nuo musų 
pilnas informacijas, kaip tapti savininku 2 lotų netoli New Yorko, 
fabrikų mieste, kur reikia žmonių visokiai pramonei, kaip darban taip 
biznin.

Vienatinė proga jums tapti pilnu savininku loto visai uždyką y- 
ra dabar tiktai prieš naujus metus. Pilna gvnrantuojame, kad gausi
te nuolatinį darbą ir išstatysime jums namus ant jūsų loto už mažą 
mėnesinę mokestį. Siųskite išrišimą, o gausite paaiškinimų.

Adresas:

Sales Manager, Dept. C.
132 Massau St, Room 309, New York, N. Y.

> WWWW W W*W W W WWW WWW WWW WWW

ROCHESTER, N. Y.
Darbai mažėja. Straikelis 

laimėta. Sumanymas krau
tuvę steigti. Pas mus dar
bai nekurtose dirbtuvėse 
pradėjo mažėti nuo rugsė
jo m.; bedarbių skaitlius 
kaskart didinas. Anglą laik
raščiai paduoda apie 10.000 
žmonių esant be darbo. Kol 
kas siuvėją darbai ėjo pu
sėtinai, bet dabar ir siuvė
jams prastas likimas, nes, 
kiek sumažėjus darbui, pa
sirodė be darbo keliatas 
siuvėju. Greit patėmijo tą 
gabus išnaudotojai, kurie 
paleidžia susipratusius, o 
pasilieka sau tamsesnius ir 
numuša jiems algas. Kurie 
uždirbdavo gerokai, tiems 
numušė po $2 savaitėj, ku
rie vidutiniškai — tiems po 
$1. Net- nepralenkė ir tu, 
kurie uždirbdavo po $7— 
$8 savaitėj; jiems taippat 
numušė po $1 savaitėj. Tai, 
vadinasi, puikus padėjimas 
nekuriu Rochesterio siuvė
ją. Bet didžiosios siuvėją 
dirbtuvės kol kas nei viena

Jaunai mergaitei, Brock
ton, Mass. Ačiū už žinutes 
ir už prielankumą.

K. K. Kingston, Pa. Ačiū 
už prielankumą. Apie lietu
viu sportus but naudinga 
talpinti laikraštyj. Jei kas 
gero pas Tamstas tame de
das, parašyk. Apie anglu 
sportus neveria rašyti. Apie 
tą tik išimtinuose, ypatin
guose atsitikimuose galima 
but parašyti.

Didžiausias Paslrlmimas. — Žemiausios XAINOS.
VYRAMS:— sliperiai, batai, kalošai, 

aulai
MOTERIMS:— Sliperiai, batai, kalo

šai, aulai žemi 
MERGAITĖMS:— Sliperiai, 

lošai, aulai.
BERNAIČIAMS:— 
batai, 
tai, aulai.
VAIKAMS:— šilti bateliai 
dail s žemi bei augšti batai, 
sliperiai, kalošai.

bei augš. 
batai, ka-

Gubiniai 
kalošai, sliperiai, ba-

DR. P. PETRAITIS,
Nesenai baigęs dentistiką ir 
apsigyvenęs Roselande. Vy- 
ras, kurs niekam negelbint, 
užbaigė augštus mokslus.

Vulkanų dulkės gali susilp
ninti saulės šilumą.

S&XB---------------- ----- --------

Metereologai (oro tėmy- 
tojai) pripaiodinėja, kad 
pastarąją laikti vulkaną iš
siveržimai žymiai sumaži
no ant žemės šilumą, nuo 
saulės gaunamą. Mat, prie 
vulkanu išsiveržimą devy
nios galybės išmetama oran 
visokiu dulkią ir jos kaip 
debesiai kaboja ore. Tokiuo 
budu tie dulkių debesiai 
silpnina saulės spinduliu^ 
ir mažiau šilumos tegauna
ma. Kuomet ištiko vulka
no Katmai išsiveržimas A- 
laskoj birželio m. .1912 m., 
daug vietose per ilgą laiką 
buvo aptemdyti saulės spin
duliai. Tyrinėtojai mieste 
Bassour, Algerijoj ir ant 
kalno Wilson, Cal., sako, 
kad saulės šiluma tose vie
tose susimažino veik vienu 
penktadaliu. Prof. W. J. 
Humphreys sako, kad nuo
latiniai vulkaną išsiverži
mai gali pagimdyti ledu ga
dynę. Vulkaninių dulkiu 
debesiai gali labai pažemin
ti žemes temperatūrą.

Mergaitės nuomonė.
— Kiek turi metą tavo 

tėvukas, El?yte?
— Nežinau, bet mes jį 

labai ilgai turime.

M. KARA
1919 South Halsted St., kampas 19th PI

Didžiausia batų krautuvė ant Halsted St.
' .J-"! " ’u '

AR ŽINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"£M

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durų, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigių ir stogo popieros.
Musų č enios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

tt'.  —-----------------
DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnĮjčla.
----------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA*-----------------------

AMERIKOJ f meta.ms ,$2|° „(pusei matų $1.25 *
EUROPOJ rR°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
L(joj ir Škotijoj 15 §. Prūsuose 15 m.

U
 Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

L D. Boczkauskas & Co.
IW. South All., - Mahanoy City, Pa.
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KATAtMA* —*___________ _

M. Z. KADZIEVSKIS,
Vienas iš “Kataliko” inkurtojų. Jis taipgi inkurtojas 
pirmutinės teatralės dr-jos Chicagojs (šv. Martyno). 
Dabar yra taupymų skyriaus vedėjas Tananevičiaus 

banke.

Humoras=Juokai.
DORI ŽMONĖS.

Vienas vagilius Indosta- 
ne už savo prasikaltimus 
buvo suimtas ir teismas pa
smerkė jį miriop. Vagiliaus 
tečiau mirties bijotasi, tai
gi sumanė padaryti vieną 
šposą, su kurio pagelbėt jam 
butą galima savo gyvybę 
apsaugoti. Pasišaukė kalė
jimo užvaizdą ir jam apreiš
kė, jog jisai turįs labai svar
bią paslaptį, kurią norėtų 
pasakyti vienam karaliui 
ir kaip tik jis tą paslaptį 
pasakysiąs, galėsiąs tada 
mirti.

Kuomet tasai dalykas 
pranešta karaliui, tasai tuo- 
jaus liepė tą piktadarį į rū
mus atvesti. Po iškilmingai 
prakalbai pasmerktasis ap
reiškė, kad jis žinąs medžių 
sodinimo paslaptį, ant kurių

ioningas karaliau, aš 
manau, arba geriau sa
kant tikrai dabar jau ži
nau, kad pas mus Indosta- 
ne nėra nei vieno doro žmo
gaus, taigi liepk iškarti vi
sus gyventojus arba nei vie
no, o net ir manęs.

Karalius prasijuokė iš 
tokios vagiliaus sąmonės ir 
tuoj aus prisakė jam dova
noti gyvastį.

JUODESNĖ RANKA.
Vieną kart pas gydytoją 
Maušieuė nuėjo, 
Dejuodama, vaitodama, 
Nes ranką skaudėjo.

Ir taip tarė: “Gydytojau, 
Meldžiu apžiūrėti,
Baisiai man alkūnę sopa — 
Negaliu kentėti.. . ”

Gydytojas sąžiningas

Šios gi nieks nečiupinėjo, 
Todėl purvinesnė... ” 
Tai tarius ranką parodė — 
Ištikiu juodesnė.
Daktars, tiezdanias penkinę, 1 
Susiraukęs tarė:
“0, kad tu surūgtum, žy- 

de!”
Ir laukan išvarė.

System

Nebylys.
Vienas jaunas elgeta, ei

damas pas ūkininką, kuris 
visoj apylinkėj buvo pagar
sėjęs elgetų koliojimais, su
manė prisimesti nebyliu. 
Taigi, įnėjęs grinčion, ėmė 
mosykuoti rankom, norėda
mas šeimininkei apreikšti, 
kad jis norįs valgyti. Gailes
tinga šeimininkė nelaimin
gajam nebyliui netik kad 
geroką pusbliudi varškės 
ant kampo stalo pastatė,
bet dar ir geroką griežinį 
lašiniu inteikė. Bet kada 
jau elgeta rengėsi išeiti, 
šeimininkė prisiartinusi

auganti gryno aukso vai
siai ir kad tos paslapties iš
bandymus jis galįs tuojau 
atlikti karaliaus akiveizdo- 
je.

Valdovas tą žinią priėmė 
be užsitikėjimo, tečiaus bi

elefono įvartojimas užčėdija laiką, pinigus, 
nuovargį, sveikatą, nusidėvėjimą.

Publikos telefono stotįs randasi patogiose vieto
se, galima jomis naudoties dieną ir naktį ir su
jungi su kiekvienu Heli telefonu mieste. Dabok 
varpo molinos žymės.

jodamas prarasti tą progą, 
pasikvietė savo pirmą mi
nister!, arcikunigą ir kitus 
valdininkus, turinčius val
dovo užsitikėiima, ir imsi- 
davė su visu tuo buriu pa 
skirton vieton rūmų darže

Čionai piktadaris eini 
švapėti kokius tai ilgus už
keikimus; paskui išsiėmęs 
iš kišeniaus aukso šmotą 
apreiškė, kad po pasodini 
mui iš jo išaugsiąs medis 
suteikiantis gryno aukse 
vaisius.

— Bet — kalbėjo toliau 
— tasai aukso šmotas tur’ 
but žemėn pasodintas ran
ka, kuri per visą savo gy
venimą jokiu blogu darbi 
nesutepta. Mano ranka nė
ra gryna ir dėlto tą auksą 
pavedu pasodinti Jūsų Ka
rališkai Didybei.

Nor žinot, kas kenkia: 
Liepė užraitot rankovę 
[r apnuogint ranką.

Bet, pamatęs, sumurmėjo: 
“Eik iš čionai laukan, 
Ir tada tiktai sugrįški, 
Kai nuplausi ranką’...”

Ramiai išklausė Maušieuė
Baisaus papeikimo — 
Patylėjus valandėlę, 
Galop taip prabilo:

“Susidėkim iš penkinės,
Gydytojau brangus, 
lei šiam’ kambaryj nerasim 
Purvinesnės rankos.”

užuojautos balsu paklausė:
— Ar senei jau, žmogeli, 

nešneki?
— Jau septinti metai, 

gaspadinėl.. . prašneko ne
bylys ir kuogreičiausiai 
smuko per duris laukan.

] Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
IGal nežinai kur p gauti?

“LIETU VA”
I Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 

Pčtnyči i ir paduoda daugiausiai gerų ir 
j svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
j viso svi st i, o prenumerata kaštuoja me

tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
Ra >yk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
] 3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

PAULIUS BALTUTIS, Karalius paėmė šmotą
Buvęs “Kataliko” administratorius, dabartinis “fo-aukso, palaikė rankoje ir 
reign exchange” skyriaus vedėjas Tananevičiaus ban-nedrąsiai prašneko:

“Ar tau protas susiinhišū ?... 
laigu taip tau rodos, m 
l’ai pralošk savo ‘pcirifinęt”
— Sudeda juodu. •

Linksmai šypsosi Maušieuė.
Vilingai mirkčioja —-
‘— Ny — sako — juodesni' 
lai ranka antroji.

Nes ta, kuriai skausmai 
kenkia,

Tankiai apžiūrėta 
Geraširdžių gydytojų — 
fa nučiupinėta.

2 KATALI06AI DYKAI!
l/jęil lietuviškų KNYGŲ nuo 
• '“M seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Kasant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai is mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAftlMONAmS
S03 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Kas čia?NERVAM
Budas gydymo dantu 

be skausmo.
Mes nenorime, kad jus tam tikė
tumėte, kol neporsitikrinsite. Atei
kite ir mes dykai jums parodysi
me, kaip galima skaudantį dantį 
gydyti be mažiausio skausmo.

10 METŲ GVARANCIJA. 
DYKAI APŽIŪRĖJIMAS. trupučio man neskaudėjo

PEOPLE’S DENTISTS
(Žmonių Dentistai) 

Dr. C. O. Gillette, Mngr.

1816 S. HALSTED ST., Tel. Canal 4104

— Atsimenu, kad kudi-ke.

B. LAURAITIS.
Darbininkas lietuvių švietimo dirvoje, buvęs mokyto
jas, dabar vedėjas “checking account” skyriaus Ta- 
įįj-s jį, ... nanevičiaus banke.

KAITYKI! ‘KATALIKĄ’

kystėje savo tėvo pinigu? 
iš pinigyno vogdavau. Pas 
kui tankiai to pasielgime 
gailėjausi, bet negaliu tvir 
tinti, kad mano ranka bu 
tų nesutepta. Taigi tą auksi 
šmotą atiduodu savo pirmą 
jam ministeriui.

— Butų labai apgailėti 
nas daiktas, jei bent koki; 
galima klaida sunaikintų 
užkeikimo galybę — atsakė 
pamąstęs ministeris. 
Renku pas liaudį mokes
čius, o būdamas tuokart 
pagundų apsiaustas, nega
liu pasakyti, ar visuomet 
tikrai aš atlieku darbą*! 
Geriau tegul tą aukso šmo
tą painia kalėjimo užvaiz
dą, nes jo rankos ir gali 
but nesuteptos.

— Ne! ne! — sušuko ta
sai pastarasis, pasitraukda
mas šalin — tik apsvarsty
kite, kad aš musų armijai 
valgį išduodu ir algas išmo
ku. Tegul geriau arcikuni- 
gas tą aukso šmotą pasodi
na.

— O! — prabilo arciku- 
nigas — ar gal jus pamiršo
te, kad aš dešimtines ren
ku ir išmoku pinigus už au
kas.

Dabar vagilius prašneko:
— Gailestingas ir ma- Čionai perstatoma “Kataliko” spaustuvės darbininkų dalis.
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KNINGA YRA
GERIAUSIAS

ŽMOGAUS DRAUGAS.

NEBUS
TIKTAI IKI NAUJŲ METŲ

TIKTAI 6 DIENOS LIKO! SKUBINK!

Už $1.50
novelė.

Už Sl.00
Už 75c

Kiekvienas lietuvis

Už 25c garsus burtininkas.

Už $1.50
Kristaus

Lietuvos

Už $1.00

Už $1.50
Už 75c

Už 25c Už SI.00
tikėjimą.

užginti-

Norėdami to ar kito pluoštelio, geriausia išsikirpkite pluoštelį ir prisiuskit mums su savo užsakymu ir pinigais.

Siųzdami savo užsakymus, padekite adresą

■f“KATALIKO” LEIDĖJAS
4

CHICAGO, ILL3249-53 SOUTH MORGAN STREET,

M
te.

išguldo
Kaštuo-

prade- 
ir ra- 
dabar

s:

laiku apysaka, para- 
Kaštuoja 25c.

10c.
kalboje

Kristaus 
trijose veikmėse.

Kaštuoja $1.25. 
apsakymas iš senovės 
Kaštuoja 50c. 
puikus romanas iš lietuvių gy-

Pirkite tuoiaus, nes toks pigumas bus tik 6 dienas nuo šiandien.

Už 25c

KATALIKAS

PERSKAITYK,
KAD GALĖTUM PASINAUDOTI.PASKUTINIS LAIKAS PIRKTI KNINGAS!

PIGUMAS KOKIO NEBUVO IR

Štai kaip pigiai galima nusipirkti kningų. Pirkti galima tik po visą pluoštelį, kaip čia surašyta 
Atskirai vienos kningos pirkti už pigesnę prekę negalima.

Už 25c |
4 9

Kaip išsirinkti žmoną, ir panų milijono. 
Labai naudinga jaunikaičiams kn nge- 
lė. Kaštuoja 10c.

Užkeikta Mergelė su Barzda. Baisiai žin
geidi kningelė. Viena kaštuoja 10c.

Žydas ir Dzūkas, juokingiausia komedija. 
Kaštuoja 10c-

Praractvos Michaldos, Karalienės iš Sabos. 
Kningelė kaštuoja 10c.

Šitos keturios kningelės kaštuoja 40c, o jas 
dabar gauni tik už 25c.

Už 50c
Guliverio kelionė į nežinomas šalis. Baisiai 

žingeidi kninga, viso svieto skaitoma. 
Kaštuoja 40c.

Žiemos Vakaras, apysaka, kurią parašė 
garsi lenkų rašytojo EI. Orzeškienė. 
Kaštuoja 15c.

Apsakymėliai, surinko ir išvertė Pr. Siūle
lis, Kaštuoja 15c-

Geležinkelis, kaip jis atsirado. Kaštuoja 
10c.

Kaip atsirado Suvien. Amerikos Valstybės- 
Reikalinga kožnani amerikiečiui pers
kaityti. Kaštuoja 10c.

Šitos penkios kningelės kaštuoja 90c., o 
gauni jas visas dabar tik už 50c.

Sniegas, S. Przybyszewskio 4-ių veikmių 
dramą, gražiai išguldyta lietuvių kal- 
bon. Kaštuoja 50e.

Žiemos Vakaras, EI. Orzeškienės 
Kaštuoja 15c.

Žvaigždė. Rytų pasaka. Kaštuoja 
šitos keturios puikiausios lietuvių
kningos kaštuoja $1.25, o dabar visas jas 
gaunate tik už 75c.

Už Sl.00
Ben-Hur, puikiausia apysaka iš Kristaus 

laikų. Anglų kalboje ji atspausdinta 
milijonuose egzempliorių. Parašė Lew 
Wallace, sulietuvino J. Montvila. Kaš
tuoja $1.25.

Humoras ir Satyra. Kninga, kurioj juokų 
pilnybė. Kaštuoja 50c.

šitos dvi puikios kningos kaštuoja $1.75, 
o dabar abidvi gauni tik už vieną dolarį.

Praktiškas Angliškas Kalbos Rankvedė- 
lis. Labai geras visiems, kurie 
da mokinties angliškai skaitysi 
šyti. Kaštuoja 25c ir prie to 
dar gaunate puikią kningelę:

Geležinkelio Sargas Tylius, parašytą di
džiausio šių dienų rašytojo G. Hampt- 
manno. Kningelė kaštuoja 15c.

Abi kningelės kaštuoja 40c, o dabar jas 
gaunate tik už 25e.

Brolis ir Sesuo, puiki apysaka, kuri kaš
tuoja 15e “Skaitydamas šią apysaką, 
džiaugsmo turėsi pilną glėbį”.

Trįs Keleiviai, krikščionis, žydas ir tur
kas- Pamokinanti krikščioniška apy
saka. Ji kaštuoja 25e.

Apie rūkymą, keli žodžiai norintiems su
prasti teisybę. Kaštuoja 10c.

Šitos tris puikios kningelės kaštuoja 50c, o 
jas gauni tik už 25c.

Katekizmas, didžiausias koks yra, 
plačia R. Katalikų 
ja35c.

Betlejaus Stonelė, arba 
mas. Graži drama 
Kaštuoja 10c.

Graudus Verksmai, Viešp- Jėzaus Kristaus 
kančios apmislyjimas. Kningelė kaš
tuoja 5c.

Šitos trįs naudingos kningelės kaštuoja 
50c, o jas dabar gauni už 25c.

Už 50c
Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas 

kelionės Į Paryžių. Kaštuoja 50c.
Užkerėtas Jackus, juokinga komedija. Kaš

tuoja 15c.
Venuolio disputą su rabinu. Gyvi juokai.

Kaštuoja 10c.
Geležinkelis kaip atsirado. Kaštuoja 10c.
Žydas Lietuvoje. Kaštuoja 10c.
Šitos penkios kningelės kaštuoja 95c, o da

bar jas gauni tik už 50c.

Už 50c
Ciesorius Domicijonas ir kasėjai katakom

bose. Krikščionių persekiojimas. Knin
gelė. kaštuoja 35c.

Amalunga, Aprašymas, kaip indijonai mu- 
šeši su baltaveidžiais. Kaštuoja 25e.

Graži dovanelė Lietuvos artojams. Kaš
tuoja 10c.

Degtinė — Nuodai. Kningelė kaštuoja 10c. 
žvaigždė, Rytų pasaka. Kašt. 10c.
Šitos penkios kningelės kaštuoja 90c, o 

dabar jas visas gauni tik už 50c.

Už 50c
Antras Krikštas, šių 

še Br. Vargšas.
Gyvenimas gabalėliai iš Lietuvos. Puikus 

skaitymėliai- Kaštuoja 15c.
Apsirikimų Komedija, parašyta H. Sien- 

kevičiaus. Kaštuoja 15c.
Geležinkelio Sargas Tylus, G. Hauptma- 

nno novelė. Kaštuoja 15c.
Knarkia paliepus, puiki komedija. Kaš

tuoja 10c.
Žiemos Vakaras, E. Orzeszkienės apysaka. 

Kaštuoja 15c.
šios penkios kningelės kaštuoja 95c, o da

bar jas visas gauni už 50c.

Dangus, puiki, kninga apievaigždes ir vi
są dangaus surėdymą, parašyta pagal 
garsaus francuzas astronomo K. Fla- 
inmariono.*' Kaštuoja 50c.

Užkeiktas Urvas, labai graži apysaka iš 
lietuvių gyvenimo. Kaštuoja 50c.

Vėjinis Malūnas, humoristiška apysaka iš 
žydo gyvenimo Lietuvoje. Kašt. 25c.

Šitos trįs gražios kningos kaštuoja $1.25, 
o dabar jas gauni už 75c.

Auksinio Obuolio Historija- Kninga apra
šo graikų tikėjimą į dievus. Daugy
bė visokių dievų paveikslėlių. Knin
ga kaštuoja 50c.

Guliverio Kelionė į nežinomas šalis. Kaš
tuoja 40c.

Gyvenimo Gabalėliai. Smagus Lietuvos 
aprašymai. Kaštuoja 15c.

Brolis ir Sesup. Apysaka parašyta Vaiko. 
Kaštuoja 15c.

Šitos keturios kningos kaštuoja $1.20, o 
dabar jas gauni tik už 75c-

SCENOS VEIKALV RINKINYS:
Sniegas, 4-ių veikmių garsaus lenkų rašy

tojo S. Przybyszewskio drama. Kaš
tuoja 50c.

Jono Širdis, 5-ių veikmių drama, parašė 
Br. Vargšas. Kaštuoja 25c.

Išgama, 2-ių veikmių dramą, parašė J. S. 
Kaštuoja 10c.

Knarkia paliepus, Komedija. Kašt. 10c. 
Nieko be priežasties. Komedija. Kašt. 15c- 
Užkerėtas Jackus, labai juokinga komedi

ja. 15c.
žydas ir Dzūkas. Komedijėlė. Kašt. 10c. 
Šitie septyni scenos veikalai kaštuoja $1- 
25, o dabar juos visus gaunate tik už 75c.

Laimė, gražiausi poema jauno lietuvių po- 
to M. Vaitkaus.
privalo tą poemą perskaityti. Kaštuo
ja 50e

Ponas Tvardauckas,
Kn. Kaštuoja 40c.

Auksinio Obuolio Historija. Kninga Kaš
tuoja 50c.

Amalunga, taipgi indijonų gyvenimą ap
rašo, Kaštuoja 25c.

žvaigždė, Rytij pasaka. Kaštuoja 10c.
šitos penkios kningos kaštuoja $1.75, o 

dabar gauni tik už vieną dolarį.

Išganymo apsireiškimai, arba atėjimas Jė
zaus Kristaus ant žemės- Teatrinis 
vaidinimas. Kaštuoja 75c.

Pūščios Dvasia- Labai indomi kninga, ku
ri aprašo, Amerikos indijonų gyveni
mą. Kaštuoja 50c.

Maldos Galybė. Ištoriškas apsakinėjimas 
ir pirmųjų krikščionių laikų. Kašt. 25c 

Magdalės Marija (Marija Magdalena). A- 
•pysaka. Kaštuoja 15c.

Jubiliejus (su Chicagos arcivyskupo apro- 
bata), Kaštuoja 10c.

šitos penkios kningos Kaštuoja $1-75, o 
dabar jas gauni už $1.00.

Anglų Kalbos Rankvedis, geriausias koks 
yra. Kaštuoja $1.25. Tai didelė pro
ga kiekvienam norinčiam mokinties 
angliškai nusipirkti dabar pigiaus ši
tą rankvedį ir dar su priedu:

Plėšikų Lindynė. Apysaka. Kaštuoja 15e- 
Katorgon! Atsitikimas Muravjevo laikų.

Kaštuoja 10c.
šitos trįs kningos kaštuoja $1.50, o dabar jas 
gauni tiktai už $1.00

SVEIKATA. Geriausia daktariška knin
ga lietuvių kalboj. Ji viena puikiuose 
viršeliuose kaštuoja $2.00- Dabar-gi 
tą puikia kninga gaunate baisiai pi
giai ir dar su puikiu priedu:

Geras ir blogas auklėjimas pavyzdžiuose, 
kninga kuri aprašo, kaip reikia au
klėti vaikus ir privalo, rąsties kiek
vienoj lietuvių šeimynoj. ŽJašt. 25c.

Kaip atsirado Suvien. Amerikos Valsty
bės, kninga reikalinga kiekvienam a- 
merikiečiui. Kaštuoja IOc.^į

šitos trįs kiekvienam reikalingos kningos 
kaštuoja $2.35, o dabar visas tris gau
nate tik už $1.50.

Ben-Hur, puikiausia apysaka iš 
laikų-

Našlaičiai, 
laikų.

Lietuvaitė,
veninio. Kaštuoja 50c.

Degtinė-Nuodai. Kaštuoja 10c.
Šitos keturios kningos kaštuoja $2.35, o 

dabar visas keturias gaunate tik už 
$150.

Pajauta Lizdeiko Duktė, ištoriškas roma
nas, parašė M. Bernatowicz. Nepa
prastai žingeidi lietuviams kninga. 
Kaštuoja $1-00.

Auksinio Obuolio Historija. Kninga apie 
graikų dievus. Kaštuoja 50c.

Humoras ir Satyra. Kaštuoja 50c.
Žydas statinėje. Komedija. Kašt. 10c.
Apie Rūkymą teisybės žodžiai. Kašt. 10c.
Nauja Skaitymui Kninga besimokinan

tiems. Drūtuose apdaruose- Kašt. 50c.
žydas Lietuvoje, ką jis gero ir blogo pa

daro. Kaštuoja 10c.
šitos septynios kningos kaštuoja $2.80, o 
dabar jas gauni tiktai už $1.50. Tokia 
proga niekad daugiau nepasitaikys.
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Musų Moterims
NAMAI

Šitie

Tuomet
Pyktis,, 
tavimas'

gu, 
lenk 
lau’j 
a įėji

Eoad). ii 
dirbančiu:

Nush 
siduoda^H 
in;i. 
kriaugMM

KLAIDOS PATAIS Y 
MAS.

Demokratu tautinio komite
to pirmininko William VF. 
McCombs žmona, kuri nori 
persiskirti su savo vyru.

tarimu, 
si n i; t i s iv- 
ps Įvilkti

MOTERIS protinga 
nės.

broliai, jog 
sveiki lig 

>. Atsimin- 
valanda, 
sąnariai 

ar

bai 
dėti 
pat daryti
bai kraujas teka. Prispaus
ti audeklą, pamirkytą kar
štinu vandenyje ir išgręžtą 
prie žaizdos pridėti, kol ne
ateis gydytojas.

(Toliau bus).

Galima 
Jiceriną 
Jei na-

pažiureti į 
i gyvulius. Tie 
atsigėrę, daugiau 
Pamėgink priver-

Pereito ketvirtadienio 
numeryje Dr. S. A. Šlakic- 
nės straipsnyje pasitaikė 
stambi klaida. Pasakyta: 
“Plaukus moteris turi plau
ti 3—4 kartus savaitėje,” 
turi būti “vieną kartą i 3— 
4 savaites.”

ii įtraukt i daug oro i 
ius ir pusti lauk per 
į taip, kad žandai butu 
lę. Taip daryti daug 
Imt sykio ir dažnai.

Į raukšles prašalinti, 
?«iasažuoti pirštu ga- 
■rsa i raukšles. Vi-

ai, taip žemai
taip savęs nc-

■ jog net mote
li juoku iš mu-

l’irmas Kūlelis Gražus Bai 
engtas naujai susidariusios J 
čiu Jaunuomenes 22 kuopos 
PARK. ILL.. kuris atsibj^H 
24 <1. Ilalandžio. 1915 
lio svotai nū j“, ant Lake® 
g.. Melrose Park, III. ! 
karo ir trauksis iki

I ’i rini.u lįsiu bus 
pi l>us iš < 111 i<• .• mokJĮt. 
nevi.-z ir antras .U; 
liaus bus dek k.

prakalbos 
nuomones 
jaunus ir 
Lietuviu 
žilus bąli 
visus ]>al

už tą gyvulį pastoj ame dur 
nesni.

Atsiminkime, 
mes nebusime 
pat amžiaus ga 
kimo, jog ateis 
kuomet visi musu 
bus sustingę. Tuokart 
nebus mums malonu atrasti 
pas save kelis centus.

Kam mes nešiojame savo 
galvas ant pečiu, jei tokiu 
dalyku nesuprantame.

Vėl pažvelgkinie į dabar
tinį musu tėvynės padėjimą. 
Juk ten turime savo broliu, 
seserų, gimdytojus. Ne 
kartą jiems tenka ten aša
romis apsilieti, arba net ir 
gyvastį savo padėti tiems 
baisiems tironams.

Šiandie mes, matydami 
ta*s visas tironystes ir gir
dėdami musą broliu vaito
jimus, privalome nustoti

link- 
svei- 
laiką 

persimainytą musą gyveni
mas. Tuomet mos nestotu
mėme būti moterių pajuo
kai, nebūtumėme ją skriau
dėjais, grubijonais ir neves- 
tumėm ją į pagundinimą.

L. Katarskiad

reikia duoti poil- 
Kaištu ar šaltu ledu 

nuplauti. Daboti, 
iuvant švie- 

ne iš dešinės, bet iš 
Į) uses. Nekuomet 

neturi mušti į akis, 
nusileidus, nustoti 
skaityti, siūti arba 

žibinti žiburį.
į*i veidai indubę, tai ga-

s varunią, r ei k ta
įpie rankas.

laikyti
Tuomet

pamesti tuos visus gėrimui 
ir rūkymus. O, mieli brq 
liai, kad mes tą padary 
tumėm, tai ines jaustume 
me didelį džiaugsmą gyvo 
nimo naštos ir vargą, 
širdies ir dvasios butą 
smiau. Kutą geriau

■ eai, šiandie taip 
t unimse veikiame,

T® musą alkūnės pra-
^)eraižiojant į barą, 

^■pažiūrėkime, ar tie sa- 
liunai mums duoda kokią 
naudą. Argi ant tiek jau 
mes nesupratlyvi, jog neži
nome, kad svaigalais ken
kiamo savo sveikatai ir iš- 
oikvojame savo sunkiai už
dirbtus centus.

Tai-gi šiandie turėdami 
vyriškas galvas, delko mes 
turime taip daryti?

^Pažiūrėkime į moteris. 
Ar jos lanko saliunus. To 
jos nedaro ir joms galvą 
taip nesopa, kaip mums.

Be abejonės, yra ir mote
rių gerai “patraukiančią.” 
Bet jei kur taip yra, tai 
dažniausia tame yra vyru 
kaltė. Ketas, labai retas at
sitikimas, kur 
vus, o moteris 
dį ir degtinėlę.

reiktą

suomet< stengtis užlaikyti 
ą ir būti linksmai, 

raukšlių nebus, 
susikrimtimas, yus- 

gero neatne- 
? rMikšlcs ir abelną 

sveikatoj apsilpimą ir ner
vą jšgriovimą.

Blankus nešioti taip, kaip 
geriausia pritinka prie vei
do. Jei veidas pailgas, tai 
nešioti perskirtus plaukus. 
Jei apvalas veidas, tai su
šukuoti augštyn. Jei plau
ku galai trumpa, tai pasvi
linti arba pakirpti.

Jei dantų smegenis yra 
jautrios, tai plauti su drus
ka arba boraxo vandeniu, i 
kurį induti dar 
paro ir myro. 

pasitaiko 
apie veidą, 
nepainėlinuotą pri 

karšto vandens. Tą 
įsižeidus la

STEBĖTINAS IŠPARDAVIM
Panedeli AViebold’s turės J 

ną iš geriausią išpardaviniil 
labai papiginti], prekė. Šis aj 
ginimas, šeiniaus paprašytas! 
tik išimtiną dalys tu dalyki® 
rie bus parduodami Panedfl

.Tušą aptickorius užlaiko _ 
kai au kite Severos. Neimkite fokit? 
kykite tiesiai nuo

Alums 
galvijus, 
gyvuliai 
negeria, 
sti per nevalią kokį gyvulį 
gerti, tad matysi, ar galė
si ką padaryti. Gi svaigalą 
gyvuliai visai neliečia. VaiJ 
gu ir ištroškęs gyvulys 
ganią alaus ar degti nės^B 

<> mes, broliai, sn\^ 
dirbins centus • lei^B Mį 
nieko i irai bdo< iainjl ,'^18

galvodami apie jii^B f
apie bedarbę, aj| 
svei katą . I Ii 
f 111 i: i a , lai ijg| 
geriame l < r - ;|S

NEMQ&EK RAM®
_____ ===== ^AVO V3SA AMi!U S3 ET --------

gyveXk savo locnam nae?

(Žiūrėk num
Toliau kalbant 

meninį 
priminti :

Rankas 
švarias ir sausas, 
jos nesutruks.

Vakarais, ypač 
metu, ištrinti tepa 
namu cold cream, 
tam panaudoti ir 
ir rožinį vandenį, 
gai trupa, tai intrinti alie
jaus.

Kojas, kaip ir rankas, rei
kia kas diena su muilu ir 
vandeniu nuplauti. Nes ko
jos prakaituoja. Daug 
vaikščiojautieji ypač kojas 
turi gerai dažiurėti. Žiemą, 
jei atšala, tai nuplauti šal
tu vandeniu ir gerai nu
trinti. Vasarą karštu van
deniu nuplauti ir miltais 
(talcum) ištrinti.

Dabar apie veidą.
Moteris privalo daboti 

savo veidą — ar ji butu se
na, ar jauna, ar ištekėjusi, 
ar netekėjusi. Moteris vi
suomet privalo turėti skais
tu veidą. Sunku užlaikvti 
skaistu veidą mieste, kur 
netyras oras ir palaikis val
gis. Mėginti reikia tankiai 
prausti; odos trinimas at
naujina kraują. Nusiprausti 
nors du kartu dienoje. Alui- 
lo vartoti tik vieną, kartą 
dienoje. Geriausieji muilai 
yra Castil, Ralmolive, Ivory, 
bet reikia žinoti, ka

.n i u j i m u i 1;
pTimsTis karšt(i^v^B 
persipra usti šaltu.l 
rais po nusiprausiu! 
žuoti veidą. Davai 
to cold cream arba ’ 
ve. Alasažuoti piršti 
abiem rankom. rl 
rundą ir vis į lauką 
tyn iki visas topai 
gers odon. Bruž 
skersai raukšles.

Dabar padarysiu ? 
liatą naudingą

Einant gulti 
ti drapanas, 
liuesais rubais.

Drieš atdarą 
kartu ilgai ir pil 
ti oro į plaučius 
per nosį ir iši 
binant. Yra tai 
vinimas.

Išsi judinimą s, 
tinimas vakari1 
yra sveika.

Kad krūtinė 
dubus reikia: tiesiai stovėti 
giliai kvėpuoti, tar>kiai ma 
sažuoti šaltu vandeniu.

Dabar ai
Akim 

šio 
vanden i ii 
kad ra ša ni 
■ i pultą 
■liros 

s^Baesg 
■u liti

CukW >S 
A1: i i ’> > i *^■’$11 
V;; i k:inis^Bg 
sioms.

Kaštuoj

: Severos.
f'siai nuo

i
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Tananevigz Savings
MAI

Chicago, III

no

GorsetaA

ant

icago

Gydo vyrų

pietų

Valandos

ANK

PremitN, 
(Vertės

> pm 
pre

da bai

8 ryto iki 9
8 ryto iki 6 
pietų.
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' Šitas specialis KUPONAS verta? IL X 
Hassan Cigar etų kuponų, kada yra priduo 
damas su 
Cigaretų kuponų. Do\;

karo.

sago, III

Tel. Canal 6306
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^{.isterijos sky 
>as gvarant.

0 ar daugiau reguleriškų Hassan 
j e arba pas 
fcj.CO. V
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KIM LIETUVĄ, AU 
LMI “TAUTOS FON
K BENTVIENOS
KIS UŽDARBI.

vai. 9-12

now hr a s

savo Kūno 
su Trinę- 
ncžiurint 

nmatizmas

J. G. MezSaiszkis
Gene ralis 

Kontraktor;us ir 
Komų S atejas.

2301 S. Leavitt St., Chicago, Iii

ValaMdoi 
lig 1O ryto. 1 U r S po ptet 

Ir 7 lig 9 vakare

DYKAI
U O HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

DR. AW
Gydo Vy

saugiausiai įrengtoje 
negali prieiti 

savo pinigus saugioje vietoje, tai

r York, N. Y 
odžio, 1915.)

Dr» T. Kati?rzynska
KABINETAS OENTISTIKOS

Sieninės 
sienų ) 
pi eros 
kaina

Kaityta Pfanele 
colių pločio lOc 
t ės, o dabar

^Raitytos Paklodes 
72x90 balty tos pa
klodės, kainavo 45c 
o dabar

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Kctvergais ir Subatoinis nuo 
Panedeliais, Seredomis ir Petnyeiomis nuo 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po

gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Poxes)

Įlankoje, prie kurios ne vagis, ne ugnis
Kas norite tur

Banka.'

Aftavotas Rimbas 
45 colių pločio, pui
kios kvietkos labai 
pritinkantis del
Riebių. Prekiavo po 

38c

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rOtuų, žvinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOJ.

vyriški. Marškiniai 
vRukiuoso Raižuose.
Tiktai 2 parduo-
lania. Dabar

Matrasai pri kimš
ti ma trasai su va
ta sveria 4 5 sva
rus. Vertes $7.50. 

&\‘£a,e....$3.75

> piruios k lianos r>n 
\ i u "į1 gyventa. Atsi 
adresu: , •

i Praz.sky.;

Popieros 
tios po- 
uliariška

Plaunami 
puikus marš- 
padirbti ant 
styliaus. Ga-

Vyrų siutai puikus 
mėtini vyriški siu
tai, padaryti iš 
puikaus kašmiro. 
Saizai 33 iki 44 
verto $10.00 o da- 
hnr «au,mm$5t00

Humboldt 97
□ . C. WOLO1* 

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

Arti Roboy gatvėn 
5 popiet 6:30 —

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Atlio a visokį darba ds 
riuu inoinant i Hari 

. Taįpxi tvir

BBŪSLOT AI.
’įtikus- AIolcriAki 

i šokit/

Ofisas ir Gyvenime vieta^^H

3249 S. Morgan St., Cinu
REIK AL AU J AME

Reikalaujame vyrų mofcynlų prie 
automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatų išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kinamo labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Krcipdames laišku įdėkit už 2 centu krasos ženklo- 

del atsakymo. Visokiais reikalais 
^^^■pipkities prio.
-B J. ZICKUS.
;<^K.ntomobilų mokyklą ir Repair Sliop. - S> Cottage Grove Ave.. Chicago.

tingai dot moterių. 
.PhsIskubiriki to kol 
dar x gulima juos
i-anti. K-dn.-j. 25c 
r i k r ii i 1. ■"•****

■R^ink trinti
^Raiulžias vietas 
■ii o TJninientu, 
Kas ten batu, r< 
ar neuralgija, i 
greitų n? ^stabdymų skaus
mo. Kaina 25c ir 50c., po5

60c. (Advt.)

PRIIMA pinigus taupiuimui nuo .vieno Dolerio iki didžiausiu sū
nuj ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliieagon iškolektuoja 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku 

rusk u.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai j 
Jokis biznierius be batikos čekiu negali šiądien atsakant 
savo bizni vesti, 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundu biznyj

PADARO Doviernastis ir visokius kitus

Chifoninai Vėlo- 
nai spalvose ‘ ir pu i 
kiose kviotkose kai 
navo_ 25c. _ Q1/. Tarka, puiki didele 

tarka vertes 3Oc.

15c

laikiški 
siutai 
kiniai 
Rusko 
hmn
se spalvose. Jtmuo
2 iki H metu. Kai-

'3i y2 c

30 colių šilkai, 
plinai del siutų 
jekučių. Vertes

yd. 49c

RANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street

JONIKAITIS
moterų bei vaikų 
ligas
ryto 1-3

6-9 vakare
4613 SOUTH ASHLAND AVĖ

i k i <>s
RF joc

pritinkanti 
i figūrai, 
nb.ir. ,38C

KARMOS! FABMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra 

;zykit man. o gausit farmų “Kata 
iogą” ir mapas.

J. A- ž^M^ms 
FOUNTAIN, MICH.
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