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MEKSIKO REIKALAI.
Suv. Valstijų kariuomenes trukumai

Katorginių statistika
Betvarke Portugalijoje

ĮSIMAIŠYMAS NEIŠ- 
VENGTINAS.

Karo ministerija karštai 
rūpinasi ginklavimosi.

Nežiūrint nuolatinio Suv. 
Valstijų prezidento tylėji
mo Meksiko reikaluose, ko
kius būtent pienus jis tai
sąs ateityje, visgi ‘tenka šis- 
tas indomesnio išgirsti. Tai 
skelbia, žinoma, mylintieji 
sensacijas angliški laikraš
čiai. Iš tariamųjų laikraš
čių tenka sužinoti, kad 
drauge su specialiu atsto
vu Lind karo laivu “Ches
ter” buvęs į Suvienytų Val
stijų pakraščius atkeliavęs 
ir vienas Huerto atstovas, 
nckoksai Ramon Corona. 
Dele^h^jrezidentas \Vil- 

‘soffn^oTiTiJ-eii črflf su** a f-' 
stovu Lind atlaikęs ne ant 
sausžemio, bet ant laivo 
“Chester”. Mat, tuo keliu 
norėta paslėpti Huerto at
stovas. Kaip žinoma, kon- 

be jokių 
todėl at-

AMERIKIEČIAI NE
LAISVĖJE.

Juos nelaisvėje laiko Chini- 
jos banditas.

Iš Chinijos sostinės Pe
kino parėjo žinia, kad ži
nomas Chinijos banditų 
viršininkas ITvang-Liang 
mieste Tao-Chow sugriebęs 
kelis amerikiečius misiono- 
rius ir nenorįs anų paleisti, 
žinoma, be gausaus išsipir
kimo. Jau keli mėnesiai lai
kąs juos nelaisvėje, 
shingtono valdžia 
kreipusis' į Chinijos
džią tuo dalyku, bet tas li
ko* be vaisių, kadangi ban
ditas juokus krečiąs iš sa
vo valdžios. Abelnai mano
ma, kad banditas tik tuo-

Wa- 
buvo 
val-

Augščiau

AOUS6Š (N 
:S CAVALRY

Čia matome gen. Villa, Meksiko 
Huerto šalininkais.

. vadą, i r Orozco su savo raiteliais, 
griuvėsiai mieste Chihuahua.

1-GEN, VILLA Ji- SHATTERED 
CHIHUAHUA 3~ OROZCO 
________ photos O'* ambwcom roess r

Jų tarpe randasi daug rusu 
juanuomenės, būtent studen
tu, mokiniu ir darbininku. 
Įsigalėjęs carizmas prima
nytu, visus gyventojus pri
kaustytu prie kasyklų ve
žimėliu. Tuomet kaip
butu laimingas kraugeris 
Romanovas! Tasai valdžios 
žiaurumas tečiau greičiau 
pastums pirmyn revoliuci
ją ir caras pasijus be gal
vos greičiau, negu jo paties 
yra manoma.

tai

Metai XVI
sina, kad kurie paskirtu 
laiku neužmokėsią jo išdan 
reikalaujamu mokesčiu, to
kius paimsiąs kareiviauti... 
Gyventojai visomis pusėmis 
plėšiami ir nežinia, kuomet 
ten pasibaigs tasai bandi
tizmas.

TAFT AUGŠČIAUSIOJO 
TEISMO PIRMININKU?

Ton vieton ji žadąs nuskir
ti prezidentas Wilson.

Vienas žymus pilietis, ne
senai parkeliavęs iš Pass 
Christian į New įlavini,

dentas Wilson 
nuskirti Williama
Taftą, buvusi Suv. Valstijų 
prezidentą, augščiausiojo 
S. V. teismo pirmininku, 
gangreit dabartinis pirmi
ninkas. teisėjas White, del

sumanęs 
Howard

ant sausžemio bus išsodinti 
Suv. Valstijų kareiviai. Ki
tokio išėjimo nebesama. 
Taip jau seniau pasielgu
sios ir kitos valstybės, kuo
met prisieita savuosius pi
liečius ten apsaugoti 
įvariii nepalaimų.

r wv, .. k. , ..

— Kanuolės be amunici
jos — tai tik sunkenybė 
kariuomenei, nes reikia jas

nuo

laikraš-

kasžin 
karo 
kuo-
reor-

ferencija atlikta 
pasekmių ir Lind 
gal sugrąžintas į

Dabar angliški
čiai rašo, kad Suv. Valstijų 
Meksikai! įsimaišymas — 
neišvengtinas. Washingto
ne, esą, apie tai garsiai kal
bama, nes karo ministeri
joje gimęs nepaprastas ju
dėjimas. Yra žinoma, kad 
Atlantiko karo laivynas 
pasiunčiamas į Meksiko 
pakraščius, gi Romiojo van
denyno eskadrai įsakyta 
kuogreičiausiai susitvarkyti 
ir būti pasirengus 
kur plaukti. Be to, 
ministerija įsakius 
greičiausia pravesti
ganizaciją tautinėj milici
joj

Jei tiesa, juk tai tas vis
kas aiškiai ir liudija besi- 
rengimą karan priešai at- 

• kaklų Huertą.
Tuo tarpu diktatorius 

Huerta nemanąs rezignuo
ti. Į paklausimą, ar tiesa, 
kad jis andai buvęs ap
reiškęs, jogei manąs pasi
traukti iš diktatorystės, Hu
erta tuoj aštriai atsakęs: 
pirmiau Wilson ir aš nu
garmėsiu! pragaran, kol aš 
rezignuosiu. Huerta tatai 
tik tyčiojasi iš Suvienytų 
Valstijų valdžios, gi pasta
roji savo neveiklumu siau
rina savo autoritetą.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KARIUOMENĖ.

Gen. Wood nupasakoja 
silpnąsias anos puses.

Suvienytų Valstijų , armi
jos viršininkas, gen. Wood, 
andai stojęs prieš kongre
so komitetą, užsiimdinėjan- 
tį armijos reikalais, ir ap
reiškęs, kad kongresas turįs 
paskirti po tris milijonus 
dol. milicijai ir rcgulerei 
kariuomenei del nupirkimo 
daugiau ginklų ir amunici
jos. Tečiau gen. Wood iš
kalno pažymėjo, kad jis tai 
sakąs nepriverstinas tai da
ryti Meksiko padėjimu.

— Jei, ponai, pasiųstu- 
mėt musų armiją karan 
taip, kaip ji dabar stovi, be 
ginklų, be amunicijos — 
kalbėjo gen. Wood — tai 
butų baisi skerdynė. Netu
rime užtektino skaitliaus 
kanuolių, kad armijos ko
mendantui davus užtikrini
mą, jogui einąs karo lau
kan apgalėti priešą. Mano 
nuomone, naujos gadynės 
karai negali ilgiau tęsties, 
kaip vienerius metus. Dir
bamos valdiškuose arsena
luose amunicijos neužtenka 
karo metu. Musų valdiški 
arsenalai tegali dienoje pa
dirbdinti 1.600 kanuolėms 
šovinių. Tai reiškia, kad tų 
šovinių užtektų tik 
dienai del aštuoniu 
lių.

Be to gen. Wood pasiūlė 
kareivi jos . reorganizaciją, 
idant Suvienytos Valstijos 
romybės metu turėtų ne 
mažiau 75.000 kareivių. Ar
tilerijai pravartu turėti 
mažiausia 216 kanuolių. 
Karo metu tautinė milicija 
tegalinti duoti 300.000 ka
reivių su 160 kanuolių.

tatai suniišnljų f apsaugoj i- 
mui sostinėj paskelbta ka
ro stovis.

Labai todėl nesmagu bus 
tenai užimti sostas naujam 
nuskirtam karaliui Viliui 
Wied. Šnekama, jog jis ma
nąs jau net rezignuoti.

vienai 
kanuo-

KARO STOVIS ALBANI 
JOS SOSTINĖJE.

Karaliaus sostą mėgino pa
sisavinti Izzet-paša.

Laikina Albanijos valdžia 
tomis dienomis paskelbus 
karo stovį Albanijos sosti
nėje Avlona, kad sulaikius 
galinčius gimti sumišimus, 
už suareštavimą ten turkų 
6 offcierių ir 200 kareivių, 
nescjiai atkeliavusių iš Kon
stantinopolio.

Tų kareivių atkeliavimas 
iškalno buvęs nuplenuo- 
tas, nes jie norėję tomis 
dienomis Albanijos karaliu
mi paskelbti buvusį Turki
jos minister! Izzet-pašą.

Laikinai Albanijos val
džiai išanksto pranešta a- 
pie tą turkų mahometanų 
pieną, todėl ir ji laukus tur
kų kareivių atkeliavimo. 
Kareiviai Albanijon atke
liavę vienu Turkijos laivu 
ir kuomet išlipę ant kran
to ties Avlona, tarptautinė 
kariuomenė juos apsiaučius 
ir visus suėmus. Tokiuo 
būdu užbėgtą Izzeto-pašos 
karaliavimui. Kadangi Iz- 
zet-paša yra albanietis ir 
dar mahometanas ir turįs 
tarpe albaniečių šalininkų,

pasiuntinys 
Mykolas Svan 
sužinojęs, kad 

sodžiuose randa- 
pabėgėlių iš vi-

Caro nuožmų valdymą 
Rusijoje kuoaiškiausiai i- 
liustruoja nesenai išleista 
Peterburge valdžios statis
tika kas link katorginių 
kalinių skaitliaus, kurie 
daugiausia kankinami Sibe- 
rijos urvuose, taippat toji 
statistika gan vaizdžiai liu
dija, kad Rusijoje revoliu- 
cijinis judėjimas labai pla- 
tinąsis ir jo sulaikyti nega
li nei kalėjimai, nei kator
ga.

Kadangi caro valdžia 
manius įvesti katorgoje 
kias ten reformas, todėl
tikslu išleidžius ir katorgi
nių Statistiką. Sulyg anos 
1905 metais katorgoje kan
kinta 5.748 asmenis.

Bet tai tuomet Rusijoje 
buvo prieškonstitucionalis 
laikas. Atėjo 1905 m. kru
vina revoliucija, spalyj pa
skelbta “konstitucija”, bir- 
želyj 1906 m. sušaukta pir
moji durna ir tuo 
turginių skaitlius 
jau net lig 7.749.

Pradžioje 1908
skaitlius buvęs 12.591, o jau 
1909 metais katorginių su
skaityta 20.936 asm. Pra
džioje 1911 metų statistika 
parodo, kad katorginių 
skaitlius siekiąs 29.424 as
menis, gi pradžioje 1912 m. 
— net 32.000 asmenų.

Reikia atminti, kad šitie 
katorginiai nemaišomi su 
kaliniais, laikomais kalėji
muose. 32.000 asmenų 
katorgoj smaugiama. 
Rusijos kalėjimuose 
nių skaitlius siekia 
200.000.

Katorgon, į sunkiuosius 
darbus, tankiausia siunčia
mi politikos prasižengėliai.

savo vietą.
T ai ikrašč i u re] lorteri a i, 

žinoma, tuojaus apspito 
profesorių Taftą ir ėmė 
klausinėti; bet T

su- 
ko- 
tno

sukelti 
ir ka- 
miola- 
neduo-

SKURDAS IR BADAS 
BULGARIJOJE.

200.000 žmonių neturinti 
prieglaudos.

Bulgarijos 
Londone, 
Madjarov, 
Bulgarijos 
si 200.000
su šalių, kurie neturinti nei 
pastogės, nei kuo maitin- 
ties, ty. badm iriau j anti. 
Jiems būtinai reikalinga 
greita pagelba.

Tie pabėgėliai nesą vieni 
bulgarai, bet tarpe jų esa
ma serbų, graikų ir černo- 
gorų, kurie karo, betvarkės 
ir plėšimų metu iš savo ša
lių pabėgę ir atradę prie
glaudą Bulga r i j i > j e.

Kol Bulgarijos kariuome
nė nebuvus sugrįžus iš ka
ro lauko, Bulgarijos valdžia 
juos visus su šeimynomis 
buvus laikius kazarmėse ir 
mokyklose, bet sugrįžus ka
riuomenei namo, jie visi su 
savo šeimynomis išvaryti 
ant gatvių. Sodiečiai net 
nenorinti suteikti nelaimin
giems pastogių, nes bėda vi
sus smaugia, gi pati Bulga
rijos valdžia jų pagelbai 
neturinti ištekliaus.

BETVARKĖ PORTUGA
LIJOJE.

Nėra vyro, kuris pajėgtu tą 
sali sutvarkyti.

Anglijos politikai-diplo- 
matai Portugalijoje padėji
mą skaito b< tvarkingiau- 
siuoju visame pasaulyj. Te
nai nesurandama vyro, ku
ris galėtu sutaikinti tai1}) 
savęs besipešančias partijas 
ir partijėlcs. Tarp pačiu re-
puhlikonų gimę nesutiki-į senatvės turėsiąs 
mai ir jie pasiskirstę Į kiti 
kitiem^ priešingas dalis. 
Dabartine valdžia stovinti 
kaip ant\vištos kojų. Ji bi
josi sutraukti visus karo 
•laivus ti< 
rininkai tegalinti 
maištus. Tuo tikslu 
riuomenę palaikanti 
tiniame judėjime,
dant anai nei atsikvėpti. 
Mat, tuo bildu norima ka
reiviuose užgniaužti kadir 
pačias mintis apie maištą.

Daugiausia šalį ėda ir ne
sutikimus gimdo respubli
kų priešininkai, monarchis- 
tai ir klerikalai. Jei jie iki 
šiam laikui neįstengė da
bartinės valdžios pašalinti, 
'tai tik dėkui aplinkybei, 
kad ir jie neturi tinkamo 
vyro, kuris sugebėtu suval
dyti minias. Tam tikslui 
visuomet reikalingas gabus 
žmogus. Portugalija gi to
kio žmogaus neturi.

sakė apie Wil šono sumany
mą. Taippat nepasakė, ar 
jis apsiimtu užimti tą žy
mią vietą. Ne visuomet ir 
reporteriams nusiseka.

IŠNAUJO ANT OJI- 
NAGA.

Bet, rodos, federalistai ten 
bus; sustiprėję.

nerolas Orozco su savo ka
riuomenės buriu, kuriam 
buvo Įsakyta vyties pasi
traukusius revoliucionistus, 
pagaliau susilaikęs ties Oji- 
naga. Pasakojama, kad re- 
voliucionjstų generolas Vil
la surinkęs 8.000 žmonių ij

Bet rodosi,

metu ka- 
priaugęs

metų tas

PASIBAISĖTINA STA
TISTIKA.

Rusijos katorginių kalinių 
skaičius siekiąs 32.000 

žijnonių.

niusioš pasisavinti Portu
galijos kolionijas Afrikoje. 
Sakoma, tam tikslui esąs 
net ir pienas išdirbtas. Be 
to sakoma, kad 
net ir kelis karo 
tikslu pasiunčius 
pakraščius.

Ant pavirtusio 
ožkos laipioja.

laivus tuo
Į Afrikos

medžio ir

tik

kali- 
arti

šalin Vilią jie mV| ' ) 
ant jo užpulti. PeiW 
rašėme apie kruvinu® 

■rėmimus ties Ojinagii?
pagaliau federalistai 1;,

HUERTO NESMA
GUMAI.

Jo armijoje platinasi de- 
zercija.

Meksiko federalėj kariuo
menėj labai platinasi karei
viu dezercija, tai yra karei
viavimo apleidimai. Kadan
gi kareiviams ir oficieriams 
jau Simai prigulinčiu algų 
nemokama, tatai jie būriais 
pereina revoliucionistų pu
sėn ir tuo bildu užduoda 
diktatoriui ne menką smū
gi, silpnina jo pajėgas. Re
voliucionistai be to iš gy-

Pirmiau 
suomet

revoliucionistai 
juos užpuldinė® 

jie pastaruosius]

kiu revoliuciouistams nepi 
sisekė. j

NAUJIENA.
“Kataliko” Kodak, 

teko gauti Peterburge,! 
sijoje, sandarbininką-ki 
pondentą, kuris r® 
‘ ‘ Katalikan ” apie I® 
dūmos veikimus. E® 
tuo tarpu durna yra® 
ir su Lietuvos reik;® 
tai mums tos dum® 
mas ytin labai sva® 
kančių numeriu ® y. 
tai spauzdinti, Į ® Jr 
piame gerb. Ska® yiį 
mą.

1



LIETUVIAI AMERIKOJE.
F BALTIMORE, MD. 
r Gražus lošimas. Nusižudė 
' moteriškė. I. W. W. rūpi

nasi apie organą.
Paskutinę dieną gruo

džio, užbaigiant senuosius 
metus ir pradedant Naujuo
sius, buvo parengtas gra
žus vakaras. Vaidinta šios 
juokingos kamedijos: “Dė
dė pakliuvo”, “Tiktai nie
kam nesakvk” ir “Ameri- «/
kūniškos vestuvės”. Mąs 
žmonės, matydami toki vai
dinimą pirmu sykiu, labai 
juomi gėrėjosi. Kartais per
daug juokėsi ir pertai ne
buvo girdžiama lošėją. Va
karas surengta p. Kablio 
pasidarbavimu. Šis vyras 
labai stropiai darbuojasi. 
Ypač jam rupi teatras, mu
zika, dainos, viskas, kas 
žmogaus dvasią pakelia. 
Laikui bėgant mūsiškiai čia o
pakils.

Sausio 3 d. pasigirdo čia 
labai nemaloni naujiena. 
Nusižudė Alena Kučinskie- 
nė, po tėvais Aleknavičiūtė. 
Apie 9:30 vai. iš ryto nusi- 

s šovė miegamajame kamba
ryj- Vyras, išgirdęs šūvį, 
bėgo prie jos. Pamatė ją 
parvirtusią ant lovos su re
volveriu rankoje ir su žaiz
da krūtinėj. Į klausimus 

f nieko neatsakė. Apie žaizdą 
drabužiai buvo apdegę. Bu
vo dar gyva apie 40 minu- 

! tu. Abu su vyru prigulėjo 
prie 14 socialistu kuopos.

Organizacija I. W. W. 
i rūpinasi apie ingi j imą or

gano viešam apsvarstymui 
. savo reikalą. Žinoma, orga- 
^niZjmij^jl^^Jj^nmganąn 
^rastaTtiiptątaip^<aiĮKji 
F norės. Todėl sunku surasti 

tokį laikraštį, kurs sutiktą 
ant tokią išlygą. Buvo be- 
sitarią su “Pirmyn”, bet 
vargu bau kas išeis iš to.

A. Kurilaitis.

WATERBURY, CONN. 
Šv. Stanislovo dr-jos geri 

užmanymai.
Gruodžio 28 d. šv. Stanis

lovo dr-ja laikė savo susi
rinkimą. Viskas gražiai už
sibaigė. Nebuvo jokią bar
nią. Buvo svarstoma, kas 
reikalinga dr-jai.
k Tuoj buvo įnešta, kad 
■^iriukimosalėj but <už- 

/ Bt i. Į nešimas 
Bahai pagirtina, 

■tiems nėra dan- 
Bkytas kambarys, 

/-r $ •’“■^niautiems — tai tik- 
■Blragaras. Gerai, kad 
Bmai ima ravėti blogus 

sBočius.
■Toliau buvo įnešta iš- 
Bikti literatinį komitetą, 
Kurs garsintą laikraščiuose 
■r-jos darbus, nariu miri- 
Bus ir tt. Gal but buvęs na- 
Bi priimtas. Bet tam kas- 
j^kkodel iš pat pradžios 
^Buliukas nepritarė. Juk 
||Babai naudingas įneši- 

<ana jau mums lindė-
Bkampcse. Eikim i die- 

? ' Bc'('s;1- Imsim tuomet 
z 'Bkilti. ')U.j,’ti. Ši dr-ja 

■Blolė. Nariu turi apie 
.1' daug gali nau- 

B dalykuose imveik-

Beia yra išrinktas 
B.įn komitetas ap- 

: Bui nuo nelabą iš- 
B Kaip žinoma. 
Bunm^ios doros 

žmogiščiai prisirašo prie 
keliu dr-ju ir paskui jas iš
naudoja. Taigi visos dr-jos 
nori susitarti ir nusisamdy
ti vieną daktarą. Tokiuo 
budu, mano, lengviau bu
sią kovoti su nelabais žmo
nėmis, apsimetusiais ser
gančiais. Prie to ryšio jau 
prisidėjo 24 d-jos. Gal kas 
gero ir išeis. Tik bėda, kad 
neturime čia gero lietuvio 
daktaro; lietuvių čia yra a- 
pie 8.000.

J. R.

HARTFORD, CONN.
Gražios Kalėdos. Atšalo.

Darbai mažėja.
Čia turiu paminėti, kad 

dar pirmos Kalėdos buvo 
tokios linksmos, nes buvo 
bažnyčioj gerai surengta; 
labai puikiai grojo lietu
viai muzikantai, susidedan
ti iš penkių; taipgi šįmet 
buvo gcriaus pralavintas 
bažnytinis choras. Muzikan
tai grojo chorui giedant ant 
pirmą mišią ir ant sumos, 
ty. ant trečią, kadangi čia 
vienas kunigas, tai buvo 
trejos mišios. Po sumos vie
tinis klebonas suteikė šio- 
kią-tokią dovaną ir ištarė 
širdingą ačią; po to dar bu
vo surengtas vaiką vakarė
lis; tuoj aus po mišparų bu
vo parengta eglelė ir buvo 
duodamos dovanos vaikams. 
Vaiką buvo prisirinkę lig 
88. .

Laukėme žiemos, neš lig- 
šiol nebuvo, ir sakėme, kad 
jau nebus, bet štai staiga 
pradėjo šalti, tik ytiek, kad 
mažai sniego^ yrą, bet jau 
^•ŠTrttis^u^iDocio, nes rei
kalinga daugiaus kuro, o 
tas brangiai atsieina.

Darbai silpnai eina, vieni 
dirba po 4—5 dienas, o kiti 
ir visai nedirba.

Bevardis.

WORCESTER, MASS. 
Baisi žmogžudystė tarp lie

tuvią.
Gruodžio 25 d., Kalėdą 

vakare, lietuvis J. Narke
vičius, 23 metą senas, pa
pjovė Jurgį Janušauską, 30 
metą seną. Antrą J. Paliu- 
bauską mirtinai sužeidė, 
trečiam ranką perpjovė, o 
vienai moterei veidą sužei
dė.

Tos baisios tragedijos y- 
ra tokia historija: J. Janu
šauskas parsikvietė — Nar
kevičių į svečius. J. Narke
vičius ateidamas atsivedė 
savo šeimininko vaiką. 
Jiems ten besikalbant, tas 
vaikas pradėjo kalbėt ang
liškai. Šeimininkas pradėjo 
tam vaikui sakyt: “Nė iš 
tavęs lietuvis nė — ang
las”. Tuomet J. Narkevi
čius pašokęs trenkė kumš- 
čia į stalą ir pradėjo tą 
žmogą visaip burnot negir
dėtais žodžiais. J. Paliu- 
bauskas liepė jam išeiti 
laukan, bet jis priešinosi; 
tuomet J. P. paėmęs už apy
kaklės Narkevičių išmetė 
už durių be skrybėlės. J. 
Janušauskas išnešė jam 
skrybėlę ir pradėjo koliot 
už nemandagų apsiėjimą. 
Žinoma, kilo tarp ją barnis. 
J. Narkevičius išsitraukė 
peilį ir dūrė J. Janušauskui 
į širdį ir paguldė ant vietos. 
Ant to išbėgo J. Paliubaus- 
kas. Tuomet tas baisus kar- 

žygis puolėsi ir ant jo, bai
siai supjaustė ir nėra vil
ties išgijimo. Ant galo at
bėgo šeimininkas su savo 
motere; ir tuos abudu pa
sveikino: jam perpjovė ran
ką, o jai veidą, žmogžudį 
tuoj aus suareštavo ir dabar 
sėdi kalėjime. Kokia jį 
bausmė už tai laukia, pa
matysim vėliaus. Žmonės 
kalba, kad J. N. ir Lietuvoj 
yra užmušęs žmogą. Matyt, 
kad yra žvėrukas.

J. Janušauskas buvo do
ras vaikinas. Šioj šalyj iš
buvo septynis metus ir bu
vo susitaupęs $1.800. Tas 
reiškia, kad nebuvo gir
tuoklis, nė palaidūnas. Ne
senai buvo atlikęs išpažintį, 
tad ir likosi palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis 
ant šv. Jono kapiniu. Paė
jo iš Liubavo parapijos, 
Kalvarijos pav., Suvaiką 
gub. žmogžudis paėjo iš 
Kalvarijos parapijos ir pa
vieto, Suvaiką gub.

Liūdnos, labai liūdnos to
kios žinios; duok, Dieve, 
kad jos niekur neatsikarto
tą. O, lietuviai, lietuviai, 
kur jusą protas? Kur jusą 
meilė artimo? Laikas, jau 
laikas ir mums susiprasti, 
ir mesti šalin tuos žvėriš
kus papročius.

Barzdila.

CLEVELAND, OHIO.
Nusisekęs vakaras.

Gruodžio 28 d. Lietuvią 
Teatrališko Choro dr-jos 
triūsu liko surengtas vaka
ras. Vaidino “Rytą Pilis”, 
dramą 5-kiuose aktuose. 
Artistai savo roles atliko 
gerai. P-lė Radzevičiūtė, 
Alenos Daumančiutės rolįU 
je, puikiai savo rolę atliko. 
Iš visą artistu ypač atsižy
mėjo ir geriausia lošė p-lė 
B. Skripkauskaitė, Izabelės 
rolėje. Puikiu savo judėji
mu, akcentu ir balsu trau
ke į save visu žiūrėtoją a- 
kis; ypač didelį padarė į- 
spudį į publiką ketvirtame 
akte, kada buvo sugrįžus 
pas savo vyrą, kuris jau bu
vo apsivedęs su kita, many
damas, kad ji yra numirus; 
taipgi penktame akte, kada 
ją vyras pažino jos mirimo 
laike.

Malonu Cleveland’o lietu
viams, o taipgi ir L. T. Ch. 
dr-jai turėti tokią puikią 
artistę-mėgėją, kokia p-lė 
B. Skripkauskaitė yra, nes 
ji pati, dramą “Rytą Pilis” 
išvertus iš anglą kalbos, da
vė sumanymą statyti ją sce
noje. Abelnai paėmus, su
lošta puikiai. Publikos bu
vo pilna salė. Po vaidinimo 
buvo deklemacijos ir dai
nos. P-lė Mušinskiutė pa- 
deklemavo “Atsiminus Tė
vynę”, bet tas nelabai nu
sisekė; p. Šimonis padckle- 
inavo “Ne tas yra didis” 
truputį geriau. Ant galo L. 
T. choras padainavo kelia- 
tą dainelių, kurios, vienok, 
išėjo gerai. Publika užsilai
kė ramiai ir buvo užganė
dinta. Per pertraukas grie
žė L. C. T. Beno orkestrą. 
Pagirtina taipgi, kad bufe
te nebuvo jokią svaiginan
čią gėrimą.

Mano žvilgsniu, Cleve
land’o lietuviai gerai dar
buojasi. Kur tik važinėjau, 
niekur nemačiau tokio 
darbštumo ir ėmimosi už 
darbo. Galima sakyti, čia 
lietuviai nesnaudžia. Ypač 

darbuojasi L. Teat. Choro 
dr-ja. Ji turi narių nemažai 
ir visi darbštus. Lavinasi 
per naktis. Tvarka dr-joj 
labai gera. Jos vedėju yra 
p. J. Urbšaitis. Savo man
dagumu pritraukia jauni
mą ir savo darbštumu aksti
ną kitus prie darbo. Gerai, 
kad tokią vyrą randasi.

J. M. Tenoras.

OMAHA, NEB.
Gražios Kalėdos. Lietuvai 

abelnas stovis.
Čia lietuviai sulaukę Ka

lėdą praleido jas gražiai, 
nes nieko blogo neatsitiko, 
ne taip, kai pirmiaus. Bū
davo kaip tik sueina, tai ir 
pasipešt; tas tarp mąs jau 
nyksta. Esant dabar čia 
gražiam orui, iki šiam lai
kui žiemos kaipir nematėm. 
Kalėdą dieną, 5:30 vai. iš 
ryto ant mišią prisirinko, 
pi]na bažnytėlė žmonių. Su
sirinkusiems į akis atsimu
šė puikiai aptaisyti alto
riai ir Betlejaus stainelė. 
Ant pirmos dienos Kalėdą 
vietinis klebonas, kun. Jo
naitis, pasirūpino puikią 
orkestrą iš 4 smuikininką, 
1 basininko, 1 fleitisto, 1 
kornetininko, 2 klarnetinin
ku, 1 trombonisto ir su pa- 
gelba vargonų prie choro iš 
18 giedorių abieją lyčių. 
Pagrojus maršą, maišytas 
vyrą ir merginą choras 
giedojo “Sveikas Jėzau Ma
žiausia”. Čia buvo matyt, 
kad giedoriai pasirengė at
likti savo užduotį atsakan
čiai; laike mišią1 viskas bu
vo latiniškai. Kaip rašo O- 
'mahos laikraštis “Bee”, tai, 
beminint apie prisirengimą 
Įlietuvie^Kalėdoms bažny
čioje; choras janai'gražiai 
giedojo giesmę “Adeste Fi
delis”. Tame buvo trįs sop
rano ir alto, kurie pradėjo 
giedoti užpakalyj uždarytą 
durią; po tam duris buvo 
atidarytos. Vieną nedėldie- 
nį kun. Jonaitis užsiminė 
apie reikalingumą varpo 
prie bažnyčios. Tad keli iš 
turtingesnių lietuvią sudė
jo apie 490 lai., ir, manome, 
kad neužilgo ir varpą turė
sime.

Čia apsigyvenę lietuviai 
dirba daugiausia, skerdyk
lose, kur nuo 19 d.* gruodžio, 
1913 m. pradėjo mokėti po 
19c. už darbo valandą; iki 
tam laikui mokėjo po 20c. 
Iš lietuviu, dirbančią sker
dyklose, tik du užima pa
togesnes vietas — Petras 
Vazgis, formanas, The Cu
dahy Packing Co. nuo 1906 
m. ir Jonas Rimkus, vy
riausias “vačmanas”, Mor
ris Packing kompanijos 
nuo kelią mėnesiu. Darbai 
čia, kaip ir visada, apie Ka
lėdas sumažėjo. Daugelis 
darbininką yra atstatytą 
nuo darbo ir iš kitur atva
žiavusiems čia darbas ne
lengva gauti.

Vietiniai liethviai užsii
ma ir pramone. Iš ją pir
mutinę vietą užima saliuni- 
ninkai, nes ją yra 7, groser- 
nės 2, duonkepiai 2, aptie- 
korius 1 ir barzdaskutis 1; 
visi, kaip matyt, nepras
čiausiai varo biznį. Atsiran
da tokią, kurie nenori eiti 
pas saviškį ką nusipirkti, 
bet eina pas svetimtautį 
sakydami, kad aš dirbu, tai 
tegu ir jis eina dirbti. Su
sirinkimuose tankiai skirs-’ 
tomės į kauniškius, vilniš

kius ir suvalkiškius. Tas 
tankiausia pasilieka juoku, 
bet kartais ieško tik pasku
tinio išsitarimo, o paskui 
nežmoniškai pabaigia.

Suvalskinis.

SCHENECTADY, N. Y.
Socialistu misiją vaisiai.
Lietuviu šitame mieste 

nemažai yra. Bet apie pa
rapijos įsteigimą kol kas 
nesirūpinama. Nekurie tai 
ir be bažnyčios apsieina. 
Taip darosi ačią socialistu 
misijoms. Tokią čia misiją 
neretai esti. O, žinoma, tie 
misionoriai paaiškina su
sirinkusiems, kad žmogus 
paeina nuo beždžionės, kad 
jis dūšios neturi, kad jis 
gali gyventi kaip nori. Kar
tais žmonės ir paseka ją 
pamokymą. Štai viena mo
teris, palikusi savo vyrą, su 
kitu vėjavaikiu išdūmė sau 
į kitą valstiją. Kita mote
ris, išgirdusi socialistą kal
bant, kad visi darbininko 
pagaminti daiktai turi pri
gulėti darbininkui, po Nau
ją Metą nuėjusi į krautuvę, 
pasiglemžė sau patinkamą 
daiktą ir ėjo laukan. Krau- 
tuvninkas tai pamatęs, su
stabdė ją. Ta teisinos, kad 
pagal socialistą mokslą, vi
si daiktai' darbininkams 
priguli. Netikęs krauGiv- 
ninkas, vienok, nepaisė nie
ko ir suareštydino moterį. 
Vargšė užsimokėjo $25.

Čia yra šv. Kazimiero 
dr-ja. Ji gyvuoja jau vie
nuolikti metai. Pirmiau tu
rėjo nariu apie 60, o dabar 
tik 30; kasoj turi apie $500. 
Dr-ja buvo katalikiška. Bet 
nuo nekuriu laiko nariai 
papuolė po socialistų intek- 
me. Tuoiliet tai ir prasftlr- 
jo jos puolimas Galą-gale 
priėjo prie to, kad dr-jos 
susirinkime buvo duotas į- 
nešimas panaikinti iš dr- 
jos įstatą paragrafus, šti
ly g kurią nariai privalo at
likinėti bažnytines pareigas. 
Ir tas perėjo. Manė, kad 
dr-ja pakils. Vienok, jau 
keli mėnesiai kai tas įvyko, 
o dr-ja ne tik kad nepakilo, 
bet dar labiau nupuolė. To
kie tai socialistą misiją 
darbeliai.

Antanas K.

DEKALB, ILL.
Darbai sumažėjo. Peštynės. 
Nemandagus socialistukas.

Pas mus šiuo tarpu dar
bai žymiai sumažėjo ir 
daug žmonių randasi be 
darbo. Tarpe ją ir daug lie
tuvią neteko darbo. Bet, 
kaip girdėt, bosai sako, kad 
po Naują Metą vėl priims 
į darbą, nes darbai pradė
sią eiti geriau.

Gruodžio 24 d. lietuviškoj 
barzdaskutykloj iškilo piuš- 
tynės. Du tamsuoliu susi
mušė ir net kraujo neniažai 
ant grindą pritaškė; žino
ma, tuoj aus ir policija pri
buvo. Vienas peštukas liko 
nubaustas 15 dol. 60 c., an
tras išteisintas. Turiu, pa
žymėti, kad vis tai dąrbai 
tamsuolių, kurie neskaito 
jokią laikraščių ir neapken
čia tą, kurie juos skaito.

Kelios nedėlios atgal bu
vo čia juokingas atsitiki
mas. Vienas socialistukas 
su viena mergina mylėjosi 
jau per porą metą ir tam 
kiai visur medžiodavę. Ži
noma, jau žadėjo apsivesti. 
Bet staiga vaikinas, niekam 

nesakęs, išvažiavo į Lietu
vą. Mergina ir merginos tė
vai labai nusiminė. Atsidu
susi mergina tarė: “Tai 
daugiau socialistą nebe
klausysiu”.

Smidras.

MAHANOY CITY, PA. 
Girtybė prasiplatinusi.

Apsiniaukęs čia lietuvią 
dangus. Saulė mažai mums 
tešviečia, jžmonės pasken
dę tamsybėj ir girtybėj. 
Štai žiupsnelis skaitlinių ir 
skaitytojas pats supras, 
kaip čia dalykai stovi. Lie
tuvią esą čia apie 1.400. O 
smukliu yra apie 70. Ar tai 
juokai užlaikyti tiek saliu- 
ną. Tai reikia pasidarbuoti. 
Ir darbuojasi mūsiškai.

Yra čia blaivininką kuo
pa. Ji gyvuoja jau bene tik 
penkti metai. Bet mūsiškiai 
blaivininkai neparodo gy
vybės. Neparengia prakal
bą. Per visą savo gyvavi
mo laiką nieko prakilnaus 
neveikė. Ar prasidės pas 
mus kada koks rimtesnis 
darbas.

Vienturčio draugas.

LONDONAS, ANGLIJA.
L. Kliubas nyksta.

Lietuvią Kliubas silpnai 
gyvuoja. Nėra jame tvar
kos. Tą viską parodė susi
rinkimas, kuris atsiliko 
gruodžio 14 d. Buvo tai vi
suotinas metinis susirinki
mas. Turėjo but išduoti vi
sokie raportai. Kliubo ko
mitetai, vienok, to visko 
neatliko; kningos buvo be
tvarkėj. Kasierius savo 
kningii nei neparodė. Vie
nas peržiūrėtojas šį-tą pa
sakė. Išdavė įplaukų ir iš
laidą” atskaitą. Jei “Kliubas' 
ir toliau tais pačiais keliais 
eis, tai jis prieis prie liep
to galo, pakriks.

Pasirodė, kad šiais me
tais Kliubas deficito turėjo 
8 svarus. Buvo įnešimas, 
kad panaikinti svaiginan
čius gėrimus. Buvo svars
toma, bet neprieita prie 
nieko. Susirinkime buvo 
dar tuščiu svarstymą ir gin
čą. Kaip tai žmonės dažnai 
nemato didžią reikalą, o už
siima tuštybėmis.

Galijotas.

VANDERGRIFT, PA.
Nedailiai praleistas va

karas.
Gruodžio 27 d. vakare ke- 

liatas lietuvią su keliais ki
tais svetimtaučiais iškėlė 
tikrą puotą. Apsirūpino vi
sokiais svaigalais ir prisigė
rę darė baisų alasą. Tai bu
vo nepaprastas klykavi
mas.

Kaip tai nedailu ir nedo
ra ant tiek nupulti. Panie
ką užsitraukia ant savęs 
tokie žmonės. Argi jau ne
gali atrasti būdą gražiai, 
linksmai pasilinksminti ir 
padoriai praleisti liuesą 
laiką.

A. D.

KINGSTON, PA.
Naujų Metų lauktuvės.

Paskutinę gruodžio die
ną atsibuvo šv. Kazimiero 
beno balius. Susirinkusieji 
linksmai baigė senuosius 
metelius ir laukė naująją. 
Vakarą truputį gadino ne
padorus kelią porą šokimai. 
Tokius šokius net valdžia 
draudžia ir persekioja, kaip 
tai buvo prieš tris dienas, 

kuomet tokie šokikai buvo 
suareštuoti.

Sausio '3 d. atsiliko pono 
Vanagaičio prakalbos. Atsi
liko bažnytinėj salėj. Po 
savo prakalbos Mažosios 
Lietuvos svetys užrašė ke- 
liatą prenumeratą ir par
davė keliatą kningelią.

K. K.

SPRING VALLEY, ILL. 
Tveriama S. L. R. K. A. 
kp. Skarlatina tarp vaikų.

Negražios krikštynos.
Musą klebonas darbuoja

si ir tveria kuopą S. L. R. 
K. A. Tai puikus darbas. 
Yra labai geras daiktas ap
sidrausti save tokioj orga
nizacijoj. Nors čia yra pa
šelpimą dr-ją, bet tebūnie 
čia ir Sus-mo kuopa. Linkė
tina lietuviams kuodaugiau 
prie kuopos prisirašyti.

Parapijos reikalai gerai 
vedama. Tik labai but geis
tina, kad 'bažnytinis cho
ras kiek nors susitvarkytą. 
Dabar tai jokio gražumo s 
nėra iš tokio giedojimo.

Tarp mažu vaiką čia pra
siplatinus skarlatina. Nors 
yra gera gyduolė prieš tą 
ligą ir jei nesusivėlina pa
šaukti daktarą, tai visuo
met sergantieji yra išgel
bėjami nuo mirties. Bet ka
dangi ta liga yra limpanti, 
tai iš namą, kur yra ta liga 
sergančią, nevalia niekur 
eiti. Sėdėk žmogus it kalė
jime. Štai ir man pačiam 
reikėjo bimpsoti namie iš
tisą savaitę, kuomet mano 
vaikas buvo tos ligos apim
tas. Bet ačiū Dievui pa
sveiko.

Pas vieną lietuvį buvo 
audringos krikštynos. Kiek- 
■-v-iems ntundfra,—iK» 
buvo. Prisipūto ir kibo vie
nas kitam už čiuprynos. 
Paskui griebę kas šiupėlį, 
kas pagalį vaikėsi kits kitą 
kaip kokie bepročiai po 
gatves. Kaip tai žmonės su
teršia nuostabiausią ir pra
kilniausią dieną savo gyve
nime.

Misviečią Albinas.

KENOSHA, WIS.
Parapijos reikalai. Negra

žus darbeliai.
Gruodžio 28 d. atsiliko 

parapijos metinis susirin
kimas, kurį vedė pats kle
bonas. Nors parapijos yra 
tiesioginių reikalą aptari
mui, vienok susirinkime tą 
reikalą neliesta. Pav. but 
reikalingą pasirūpinti, kad 
bažnyčia švariau but užlai
koma; atėjęs į bažnyčią ran
di dulkinas sėdynes. Susi
rinkime gi buvo svarstoma 
apie įvedimą krutančią j u 
paveikslą.

Tą pačią dieną buvo lie
tuviškos krikštynos. Nega
lėjo čia apsieiti be svaiga
lą ir be vaidą. Vienas lie
tuvis, parėjęs iš to “pui
kaus” baliaus užvirė namie 
vaidus. Ir susikibo taip, 
kad “dėdė” turėjo įsikišti. 
Nekurie mūsiškių nei Die
vo bijo, nei žmonių sarma- 
tijasi.

Tą matęs.

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu goriausių gėrimų, o cigarai, 

tai net iš pat Kauno. Salė veseli- 
joms, susirinkimams. Čia panedė- 
liais, utarninkais ir kotvergais mo
koma šokti. Šokiai prasideda 8:00 
v. v.

T. Radavičia, 
936 W. 33 St., Chicago, Ill.
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DARBININKŲ APDRAU- darbavosi. Dažnai rengda
vo vakarėlių ir ne tik dai
nų ir šokių, kaip dabar, 
ir surengdavo rimtų vaidi
nimų.

Nuo 1908 — 11 metų 
“Vienybė” nutarė pasilsėti. 
Per metus vos įstengia su
rengti vieną-du vakarėliu 
ir kursais, išvažiavus iš 
Suvalkų p. Matulevičiui, 
nesirūpinama. Tik 1911 m., 
naujų spėkų atsiradus, pa
stebima šioks-toks darba
vimasis, nors ir neperdide- 
lis. P. Marčiukaitis suruo
šė chorą, buvo manoma at
naujinti kursus ir t. t. Da
bar “Vienybė” pasitenkina 
tuomi, kad per mėnesį su
rengia vieną dainų ir šokių 
vakarėlį. Į vakarėlius lan
kosi daugiausia mokslei
vių, 
tų 
na

DIMAS.
Darbininkų apdraudimu 

besirūpinanti Taryba, vei
kianti prie prekybos ir pra
monės ministerijos, patvir
tino Šiaur Vakarinėse dar
bininkų apdraudimo Drau
gijos įstatus ir patarė pra
dėti veikimą nuo 1914 m. 
sausio 1 d.

Todeliai vietos komite
tai darbuojasi dabar išsi
juosę. Apdraudimo tarifas 
tvarkoma s, surašinėj amas 
šešių (Šiaur.-Vak. kr.) gu
bernijų pramonės įstaigos, 
turinčios teise
prie apdraudimo draugi
jos, rašomi referatai, ku
rie bus skaitomi visuotina
me busimųjų narių susirin
kime. Pirmas pramoninin
kų organizacijinis susirin
kimas ketina būti Vilniuje 
gruodžio 11 d.

prigulėti

ŠIAULIUOSE LIGONIŲ 
KASOS.

Lapkričio 19 d. Frenke
lio fabriko buvo visuotinas 
ligoniu kasos ingaliotiniu 
susirinkimas, kuriame bu
vo renkama valdybos na
riai. Tris valdybos narius 
paskyrė pats savininkas, 
keturi buvo išrinkti. Tokiu 
budu i valdybą pateko 
nariai.

7

VILKAVIŠKIS.
Naujai pradėjusi gyvuo

ti Vilk. Vartotojų Dr-ja 
pradeda gerai plėtoties, 
kame daug padeda jos na- 

kriai;-'veždami savo" ūkių 
produktus: daržoves, sū
rius sviestą, medų ir tt. 
Tuos daiktus nuperka ar
ba ima komisam Dr-ja tvar
kys ir pieno pardavinėji
mą, kad aprūpinus šiuo 
svarbiu produktu savo na
rius miestelėnus.

Bet vis dėlto, 
nėra dar 
ir neturi
rno. Taip š. m. 2 
jo atlikti urnų pareikalavi
mų kelių krautuvių — prieš 
Kalėdų švente gana dide
lių.

Su laiku, žinoma, tos ne
pasikartos, V. V. Dr-ja tu
ri savo salę ir išnuomoja 
ją kitų dr-jų susirinki
mams, kas svarbu žinoti, 
nes, pav., buvo atsitikimas, 
jog kartu daug turėjo rū
pesčių M. U. Dr-vė, kol su
rado Vilkaviškyje salę.

gerai 
didelio

pradžioje 
aprūpinta 
pasirinki- 
d. negalė-

SUVALKAI.
Kaip daugybėje kitų Lie

tuvos miestų, taip ir Suval
kuose viešpatauja lenkų 
kalba. Nors lietuvių čia ne
maža ir lietuvių kalbos ne
retai girdėsi gatvėse val
dininkų, amatninkų ir tar- 
aničių tarpe, vis dėlto vie
šai lietuvių kalba retai 
kur vartojama. Net ir baž
nyčioje ikišiol negirdėjome 
pamaldų lietuvių kalba, 
nors dauguma Suvalkuose 
kunigų lietuviai. Viena- 
vienintėlė vieta, kame lie
tuviai viešai girdi savo kal
bą, tai įkurtoje 1905 m. 

. draugijoje “Vienybė”. Pir
maisiais ir antraisiais 
draugijos gyvavimo metais 
draugijos nariai stropiai

daugiausia
valdininkų. Inteligen- 

vakarėliuose matyti ga
rėtai.

Selv. Apželvis.

PALIUOSAVO.
Pernai vasarą Suvalkų 

gub. suėmė Plaušinaitį ir 
Grybą už knygų ir laikraš
čių platinimą ir apskritai 
jaunimo švietimą. Paskui 
suėmė del ei to pačio rei
kalo ir iš užrubežio atvy
kusį Stanevičių. Sėdėjo jie 
Suvalkų kalėjime. 25—XI 
Plaušinaitį ir Grybą pa- 
liuosavo už 300 r. užstato 
(kaucijos). Gis juos prisie
kęs advokatas A. Bulota.

teismo ru-

Vilniaus kapitula laimė- 
io . d'deH žem.p.S plot? An- 
takalnyje. Tas žemės plo
tas vadinasi Jasinsko al
tarija. Jį buvo karo inži
nierių valdyba užvaldžiusi. 
Puse tos žemės buvo jau se
niau Vilniaus
mai kapitulos naudai nu
teisę, bet karo 
valdyba skundėsi > senatui. 
Dabar senatas karo inži
nierių valdybos pasiskun
dimą atmetė. Del antros 
tos altarijos dalies byla 
dar eina. Kapitulos reika
lus gina 
tas

inžinierių

žinomas advoka- 
Vrublevskis.

GELEŽINKELIŲ KARŠ
TINĖ.

Rusijoje rengiamasi ir 
labai karštai rengiamasi 
tiesti daugybė geležinkelių. 
Tam reikalui užsienyje, y- 
pač Prancūzijoje, busią pa
siskolinta per keletą metų 
beveik po milijardą rublių.

Reikėtų tokiuo karštu li
pu, kada ministerial ir ki
tokios vyresnybės dar ne
suspėjo atšalti prie to, pa
sinaudoti ir lietuviams. 
Vertėtų bent musų atsto
vams paklibinti kur reikia, 
gal ir pasisektų susilaukti 
ir Lietuvai iš to naujų ge
ležinkelių arba, bent priva
žiuojamų nuo geležinkelių 
plentų. Laukiama gelžke- 
lių iš Liepojos per Rasei
nius, Jurbarką ligi užne- 
muninės šakos (Šeštakavo), 
nuo Šeštakovo per Mari
jampolę į Kazlus ar į Mau
ručius, nuo Rygos ar Vent- 
pilies 
Žada, 
kiems 
Taigi
progos I

(Vindavos) į Vilnių, 
mat, but kol-kas to- 

reikalams pinigų, 
nepraleiskime geros

BIRŽAI.
(Panev. apskr.).

Biržiečiai jau nebešneka 
apie Valstybės Durną. Pir
miau, sakysim, prieš 4-5 
metus, tai atsiginti negali
ma buvo nuo tų kalbų. O 
dabar visai kitoniškai vir
to. Dabar biržiečiai jau iš
augo, subrendo ir surim
tėjo. Neseai teko man už
klausti kaimyną, kuriš 
skaito rusų laikraščių (o 
aš jų nebeskaitau, pinigų 
taupau, mat, rengiuos pa
remti nuo Naujų Metų sa
vąją “pramonę”), kas gir
dėti Vai st. Durnoje.

Kaimynas, nieko nesaky
damas, įsmeigė į mane sa
vo židraines, tarsi klaus
damas: “ar, sveikas, netu
ri doresnės kalbos?” ir 
tuojaus atsisukęs pradėjo 
švilpauti iš “Karmen” apie 
liuosąją meilę, kaip ji pa
saulį žavėja.

Užtat kozerų biržiečiai 
neužmiršta. Kartais, per 
naktį išsikarščiavę, net ki
tą dieną mokykloje susirin
kę, lyg gaidžiai stačiomis 
skiauterimis, susikert, kam 
kaimynas, visus keturius 
tūzus ir devynias , galybes 
karūnų turėdamas, šau
kiąs “bubinų penkius”, 
kad viso “didžiojo” be ko
zerų butai

Maldrų Birbynė.

TEATRO ATIDARYMAS.
Važiuojant iš gelžkelio 

stoties į Panevėžio miestą, 
tuoj, pervažiavus Nevėžio 
tiltą, po dešinei, matyti, 
puikus raudonas muro rū
mas. Žemesniam paželme- 
nyje žiba aiškiai auksinė 
arfa; augštesniam — gra
žiai surazgyt^s S. M. rai
dės. /

Gruodžio 1 d. po pietų į 
tą rūmą ėmė plaukti žmo 
nių būriai: ir pėsti ir va
žiuoti. Visi maloniai to rū
mo ir šios dienos puotos 
šeimininko g. Stanislovo 
Montvilo sutinkami. Pėrė 
jus kelius erčius kamba
rius. visa publika atsidūrė 
gražiam ir nemažam toyer, 
paskui teatro salėje, kurio 
je lengvai 400 žmonių su
sėsti gali. Salės grindis pa
keliamos vaidinimui. Vie
noje kertėje, šaly scenos, 
matyti loža — pačiam šei
mininkui skiriama. Virš i- 
neimųjų durių balkonas. 
Sienose iš abiejų pusių po 
kelias duris atsargai, kad 
gaisrui ištikus publikai ne
sunku butų išsigelbėti. Vie
nu žodžiu, visi patogumai. 
Nieko neužmiršta, kas rei
kalinga tokiai įstaigai, 
kaip teatrui. Prasidėjus iš
kilmei, pirmas tarė pasvei
kinimo žodį inkurėjui pa
nevėžietis inž. Ryglevičius, 
lenkas, Paskui — irgi pa
nevėžietis pi ls. adv. Valiu
kas, lietuvis. Toliau — ru
sas Burmeisteris, žydas — 
Todes, vok ietys, — pasto
rius Lichtenšteinas.

Visoms prakalboms ir 
vaidinimams buvo metami 
burtai, kad jokių vaidų del 
tvarkos negalėtų iškilti Ku
rios tautos atstovai ištrau
kė pirmą numerį, tie pirmi 
ir kalbėjo ir įvaidino, ku
rie antrą numerį — tie pa
skui, kurie trečią — dar 
paskiau jir t. t.

Iš atvykusių svečių kal
bėjo G. Petkevičaitė.

Kiekviena prakalba, kaip 
ir kiekvienas gerb. inkurė- 

i

I

jo atsakymas, buvo baigia
mi patrubočių muzikos “Il
giausių metų”

Visi kalbėtojai savo pra
kalbose pabrėžė puikų 
gerb. inkurėjo sumanymą 
vienyti kultūriniame darbe 
visas musų tėvynėje gyve
nančias tautas.

Inkurėjas kiekvienam 
kalbėtojui atsakinėjo jo 
prigimta kalba: lenkui — 
lenkiškai, lietuviui — lie
tuviškai, rusui — rusiškai, 
vokiečiui — vokiškai; žy
das kalbėjo rusiškai, tokia 
kalba buvo jam ir atsaky
ta. Ir savo prakalbose gerb. 
Stanislovas Montvilas ra
gino visus santarvėje dar- 
buoties; be to, aiškiai pa
brėžė, kad tiems, kurie į 
neš vaidų į bendrą darbą, 
bus teatro duris uždary
tos.

Tarpe kito, tartum iš ne
tyčių, išplaukė gerb. Mont- 
vilui iš širdies toks gražus 
pasakymas: “Nesunku au
koti brangiam idealui... 
Turėjau truputį skatiko, tai 
ir daviau visuomenės nau
dai”.

Galų-gale paaiškėjo, kad 
šiuo teatru galės naudoties 
visos tautos lygiomis teisė
mis. Reiks tik kaskart 25 
nuošimčius pelno atiduoti 
gerb. Montvilui. Tais gi pi
nigais bus gerinamas pats 
teatras, t. y. scena: bus 
perkama kostiumų, daro
ma dekoracijų ir t. t. Jei 
butų likučių dar iš tos su
mos, tai tektų visokiems fi
lantropijos tikslams pagal 
paties gerb. inkurėjo nuo
žiūros.

Prakalboms pasibaigus, 
prasidėjo vaidinimai. Visų 
pirm — lenkų, mankiau — 
lietuvių, 
dai, kaip jau pirmiau ra
šėm, nesuspėjo nieko pri
ruošti del ne nuo jų prigu- 
linčiųjų priežasčių. Lietu
viai vaidino T. Daugirdo 
“Girkalnio Užgavėnės”. Vei
kalėlis ne-labai koks. Gai
la dar buvo, kad nei vaiki
nai lietuviai, nei senesnės 
moteris, ir vyrai nebuvo 
tautiniais rubais apsivilkę. 
Gadino tai dailės harmoni
ją, ypač vis tas dūrė labai

į akis tuoj pasibaigus len
kų vaidinimui, kame visi 
lygiai, nuo a lig z, dailiai 
tautiniais rūbais pasidabi
nę, šoko savo mozūrus ir 
krakoviakus. Lietuvių vai
dinimas pasibaigė bal eti
niu suktiniu, kurs publikai 
patiko.

Rusai labai gerai vaidi
no savo vodevilį “Dieduš- 
kiny Šutki”. Abu gi choru, 
taip lietuvių, kaip ir rusų, 
padarė savo dainomis ytin 
malonų įspūdį. Viskam pa
sibaigus, publika gausiais 
delnų plojimais šios iškil
mės šeimininkui išreiškė 
savo padėką už malonius ir 
drauge prakilnius šio va
karo įspūdžius, o dar di
džiau už tokią puikią įstai
gą, kurią jis padovanojo 
Panevėžiui.

KINEMATOGRAFŲ 
CENZŪRA.

Aplinkraščiu įsakyta po
licijai sergėti kinematogra
fuose scenas iš darbininkų 
gyvenimo, kad nebūtų ro
domos darbininkų gyveni
mo sunkios sąlygos, kurios 
galėtų sukelti darbininkų 
neapykantą prieš darbda
vius.

PAŠELPA. '
Vyriausioji žemės ūkių 

valdyba paskyrė, Kauno 
gubernatoriui paliepus, 
GOGO rublių išdalinti tar
pe tų valstiečių, kurie vie- 
i ui sė< Iž i a is bes i sk i r s ty darni 
panorės statyties nedega
mų trobų.

KUNIGO ŽEBRIO BYLA.
Kunigas Zebris, Pozelvos

(Ukmergės ap.) filialįs-
■ tas, Vilniaus teismo runuil
1 tZi-oo .7 Jib

gimusi 
siu.

Brknipo 
ibą ėmu-

Naujas straikas. Sausio 9 
dieną visoj Pietų Afrikoj 
paskelbta geležinkeliečių 
straikas. Sustraikavę 35.- 
000 darbininkų. Reikalau
jama darbe sąlygų pageri
nimo.

|;,|.TO?An-h^n^

New Yorko majoras Mitchel. Tai jauniausias to mies
tą majoras, turis 34 metus.

NAUJAUSIAI PATOBULINTAS IB 
PAGERINTAS TYPEWRITER

Tiktai $8.oo su prlsiuntlmu

Pastaraisiais laikais typewriter’iuose .vesti stebėtini pageri 
tobulinimai. šis typewriter sustatytas visai ant naujų 11 
principų. Raidės sustatytos kaip ant geriausių mašimJ 
žmogų biznio ir komercijlnlų formų. Prašalina daug vaH 
bo išsimokinime dirbti ant šios mašinos. Yra geras nediS 
ir asmeniškiems laiškams. Tai didžiausia naujiena jauu 
tiems naudoti typewriter.

Siųsdami piningus adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA 1
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III

eWirwwwianrriMrxBBii

DU-KAKT NEBEMNIS LAIFEAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS j 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnyčia.

--------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA---------------------

AMERIKOJ [ 25ų pUSCl HlcltUĮ Jpl.z&S

ETTKOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
_ ______ _____[joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
920-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa.

ortfimaii & SIM
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

_______
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4 KATALIKAS

SAUSIS m., 1914 m.
15. K. Povilo atsisk.
16. P. Marcelio pop.
17. S. Antano vien.
18. N. Priskos p.
19. P. Kanuto Kar.
20. U. Fab. ir Sabastiono.
21. S. Agnietės p.
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Lietuvių kalbos reikalai 
Krakovo universitete.

Tuo antgalviu žinomas 
J. Herbačevskis štai ką ra
šo: “L. Žiniose”:

“Iš Krakovo eina kenks
minga man paskala, neaiš
kus gandas, buk lietuviu 
kalbos lektoratas Krakovo 
universitete įsteigtas 1912 
metais, yra surištas su ku
nigaikščių Liubomirskių 
lietuvių kalbos, literatūros 
bei historijos katedra į 
steigtu fondu. Ačiū tokios 
prasmės gandui, aš asmeniš
kai atsiradau keistam pade 
jime. To delei privalau 
tvirtai išaiškinti Lietuvon 
gerb. visuomenei, su kuru 
jungia mane tautybės jaus 
mas bei sąmonė, kad lietu 
vių kalbos lektoratas Kra 
kovo universitete neturi su 
vis nieko bendro su kun 
Liubomirskių fondu. Lietu 
vių kalbos lektoratą įsteigi 
Austrijos švietimo ministe 
rija sulyg prašymo Krako 
vo universiteto filosofijos 
skyriaus profesorių kolegių 
mo...

“ Delei Įįcun. Liubomirs
kių fondo, tai tuom 
privalau dąy tylėti,

žygii 
kole

lietu
asine

■913 m.) 
^kosi 5 
■W. 1 moravie

Alicijos lenkai 
Wajorii sunūs be 

Wietuviu kalbos mo 
; S/'; VWnenori.. .

Kliau p. J. Herbačevs 
■rašo, kad jis ten lekto 

ir pradėjus antruoji 
Mokslo pusmečiu atsisakę: 
ąšguldinėti lietuvių kalbą.

Iš pranešimo sužinom? 
du svarbiu dalyku: kun 
Liubomirskių fondas, nori 
buvo skiriamas lietuvių kai 
bos išguldymo tikslui, be-' 
jis tam tikslui nenaudoja 
mas. Čia tai aiški lenkų en 
dėkų politika ir darbai. Pa 
galiau patiriama, kad lietu 
vių kalbos mokosi svetim 
taučiai, gi lietuviai nieke 
sau iš to nedaro.

Indomųs apsireiškimai!

Apie pašelpinių draugijų 
vienijimą.

“Drauge” skaitome gra 
žų, bet podraug ir seną su
manymą — suvienyti visa? 
lietuvių katalikiškas pašei 
pines draugijas. Senai tas 
klausimas gvildenta, tuo 
tikslu atlaikyta vienur ii 
kitur suvažiavimai, kongre
sai, tečiau ligšiol iš to vis 
dar naudingi) pasekmių ne
susilaukta. Pagaliau imta 
didesniuose nors miestuose.
kur randasi daug lietuvių 
pašelpinių draugijų, dar- 
buoties, kad jas kokiuo 
nors budu suartinus — te
čiau ligšiol nematoma to 
vienijimo vaisių. O juk kuo
met nors tas tikslas visgi 
turės būti atsiektas, nes 

pakrikus gyvenimas mažai 
naudingas. “Draugas” pa
taria to viso pradžią pada
ryti kadir Chicagoje. Bet 
turime pastebėti, kad Chi
cago j jau gyvuoja pašelpi
mų draugijų sąjunga ir su
sivienijimas (pastarasis ant 
Town of Lake). Sąjungos 
pasilaikymas, kiek žinoma, 
menkas, gi apie susivieniji
mą — nieko negirdima. 
Lietuvių pašelpinės draugi
jos įpratusios pakrikai, kas 
sau veikti. Ir todėl nema
nome, kad tas dalykas grei
tai butų įkūnytas.

Jiems smagu tik pajuokti.
Laikraštėlis ‘1 Pirmyn ’ ’ 

(No. 1) pajuokia “Katali
ko” leidėją, kad šis “Kata
liko” jubiliejiniame nuinc- 
ryj pasisakęs, jogei “Kata
liko” tobulinimui nesigalįs 
nei pastangų, nei pasišven
timo. Tą apreiškimą “Pir
myn” pašiepia. Girdi J. M. 
Tananevičio pasišventimas 
buvęs tik tokis, kad jis nu
pirkęs laikraštį, išsistatęs 
puikius mūras, įkūręs ban
kinį kontorą — tatai ir vi
sas jo pasidarbavimas lie
tuvių visuomenei!

Toksai pašiepimas gema, 
žinoma, iš neapykantos ir 
pavydumo. “Pirmyn” visai 
pamiršta, koks buvo “Ka
talikas” pirm 15-kos metų 
ir koks jis yra dabar. Į to
kį trumpą laiką dar nei vie
nas lietuviškas laikraštis 
panašaus pažangumo savo 
didumu ir turiningumu nėra 
atsiekęs.

Bet tas taigi aršiausia ir 
bado akis visiems socialistų 
laikraščių leidėjams, ku
riems nėra galima taip žy
miai savo laikraščius įj^>- 
'bulinti ir pakloti po anais 
tvirtą pamatą, kai kad pa
daryta su “Kataliku”.

Socialistų laikraščiams 
tobulinties neleidžia jų lei
dėjų parti juris fanatizmas 
ir perdrąsus noras darbinin
kais valdovauti.

Mokslininkų vaikiškumai.
Nesenai vienas amerikie

tis mokslininkas gavęs 
kvaitulį Shakespeare reika
le. Jis kasžin kodėl ėmė 
svajoti, kad Shakespeare! 
priskaitomus veikalus nesąs 
jis parašęs, bet Bacon ir 
kad to prirodymai esą pa- 
skandyti kokioj tai upėj 
Anglijoje. Tatai tariamasis 
nnerikietis nukeliavo An- 
glijon, ten kelias upes kaip 
antis išnardė ir sugrįžo be 
nieko.

Dabar vėl kitas amerikie
tis mokslininkas, archeolo- 
,>ijos profesorius Butler, 
rengiąsis keliauti į Siriją, 
kad tenai susekus kur že
mėj užkastus senobinio mi- 
ijonieriaus Krezo turtus. 
Matyt, amerikietis mano 
trumpu laiku visą Siriją iš
kasinėti, tarytum, kaip ko
kią smilčių krūvelę.

Argi tai ne vaikiškumas 
tų apšviestuolių?

Nauji pasportų įstatymai.
Rusijos policijos departa

mentas — rašo Didžiosios 
Lietuvos laikraščiai — 
rengia naujus pasportų į- 
statymus. Šis sumanymas 
stengsis visai panaikinti 
pasportus, gi asmens liudi
jimais galėsią būti visokie 
kiti oficialiai dokumentai, 
kaip kareivio biletas, met
rikų liudijimas ir net vizi

tinė kortelė. Naujo suma
nymo pamatau norima pa
dėti Vakarų Europos įsta
tymai ir praktikos patyri
mai. Tiktai į užsienius-ke
liaujantiems busią reikalin
gi pasportai, bet jie tokios 
svarbios vertės kai kad da
bar visvien neturėsią. Nau
juose įstatymuose busianti 
pabrėžta aštri bausmė už 
pavardės keitimą arba slė
pimą. Kaltininkai busią 
baudžiami kalėjimu.

“V. L.” užgina bylą.
Prieš Naujus Metus “Ko

va” paskelbė, kad dabarti
niai “V. L.” leidėjai esą 
patraukti teisman už netei
singą patalpinimą į bepro
čių namus J. J. Paukščio, 
žymiausiojo “V. L.” leidė
jo, ir už neteisotai naudoji
mąsi jo pinigais.

Tame reikale “V. L.” 
štai kas sakoma:

“Šitą mes vadiname “ko
viniu” švindeliu. Jokios by
los niekam ir nesisapnavo, 
o “Kova” jau net ir repor
terį nusisamdę! Kaip su ki
tu kokiu rimtesniu laikraš
čiu reiktų del šito rimtai 
apsirokuoti, nes čia yra 
aiškus noras laikraščiui 
kenkti. Bet jau su “Kova” 
mes nesirokuosime. Mela
gystės ir švindeliai — tai 
“Kovos” ir jos reporterių 
amatas”.

Užtarnautas pagerbimas.
Suvienytose Valstijose 

gyvuoja draugija vardu 
“Catholic Church Exten
tion Society” (Katalikų 
Bažnyčios Praplatinimo dr- 
ja), kurios pirmininku yra 
J. M. Chicagos arei vysku
pas Quigley. “Žy.” skaį-

teik i k ui
n;i jo

pelnus del^^Mku tikėji
mo atlikt^H^ būtent, 
kad kun. Milukas misijų 
reikalams nekuomet nesi- 
gailįs aukų, esąs duosnus.

Lietuviui kunigui toksai 
garbės pripažinimas turi 
ne mažą reikšmę visuome
nėje.

Mirties bausmė atidėta.
Pennsy Ivan i j os guberna

torius Tener nuteistojo mir- 
tin Jono Sušinsko egzeku
ciją perkėlęs nuo sausio 15 
d. į vasario 10 d. to mel
džiant nuteistojo advoka
tams. Gi tuo laiku bylos 
protokolus peržiūrėsianti 
komisija “Board of Par
dons”. Ir nuo tos komisijos 
nusprendimo prigulės, ar 
Joną Sušinską žudyti, ar 
uždaryti lig gyvos galvos 
kalėjimam

Gimęs ir miręs.
Didžiosios Lietuvos laik

raščiai pranešė, kad Rygoje 
pirm Naujų Metų pasirodęs 
pirmas numeris naujo dar
bininkams skiriamo laik
raščio — “Vilnis”. Paskui 
tie patįs laikraščiai prane
šė, kad “ Vilnis” daugiau 
nebeišeisianti. Mat, nesama 
kapitalo, nes Amerikoje 
tuo tarpu nerenkama aukų 
‘ ‘ revoliucijos ’ ’ reikalams.

Kun. Černiauskas paša
lintas.

“Kur. Lit.” rašo, kad vi
durinių reikalų ministeris 
įsakęs šv. Jono bažnyčios, 
Vilniuje, klebonui, kun. 
Černiauskui, išvažiuoti iš 
Vilniaus ir iš Vilniaus ap-

“Ir bendri bus darbo vaisiai”
rodyti, jogei yra blaiviais, 
išlaikomais, taupiais ir e- 
nerginais ir privalo savo 
viršesnius perdėtinius per
tikrinti, kad jie neišleis už
dirbtų pinigų pasileidu
siam gyvenimui.

“Jauni žmonas, kurie 
dirba užlaikymui šeimynų, 
našlių motinų, jaunesnių 
brolių, ar tai seserių, bus 
priskaitomi prie suaugusių 
darbininkų skaitliaus.

“Sulyg musų apskaity
mų šiais metais darbinin
kams bus išdalinta viršaus 
jų paprastų algų aplink 10 
milijonų dolerių.

Toks tai kompanijos pa
skelbtas apreiškimas. Ta
tai jei turime savo locnoms 
akinis tikėti ir jei tas ap
reiškimas yra teisingas, iš- 
tikro atsirandame akiveiz- 
doje nebūtos pramonėje 
perversmės. Juk net pa
prasčiausias tame fabrike 
šlavėjas apturės savaitėje 
30 dolerių algos.

Kadangi bedarbių De
troite kaip ir kituose mies
tuose randasi pilnai, tatai 
išgirdė tokį linksmą kom
panijos pranešimą, tuojaus 
apgulė įstaigas, kiekvienas 
norėdamas apturėti ten 
sau kokį nors užsiėmimą. 
Kasdien prieš fabriką su
sirenka po keliolika tūk
stančių bedarbių, tik ant 
nelaimės kompanija negali 
jų visų priimti.

Vieną, dieną susirinkus 
bedarbių s minioms prieš 
kompanijos biurą, vienas 
fabriko savininkų, p. Ford, 
į minias žiūrėdamas atsi
liepė:

— Štai vidha priežasčių, 
del kurių turėsime darbus 
paskirstyti į tris atmai
nas. Norime suteikti dar
bą didesniam žmonių skait
liui. Buvom galvoję įvesti 
4 vai. darbą dienoje su se
na mokestimi, idant sutei
kus progą didesniam dar
bininkų skaitliui užsidirbti 
pragyvenimui. Deja! tuo 
tarpu to sumanymo nega
lima įvykinti technikiniu 
žvilgsniu. • •

“The Ford Motor Co.” 
fabrike dirba arti 400 ir 
moterių, tečiau jos išskir
tos iš mokesčių pieno.. Fa
brikantai išdirbsią Joms 
specialį uždarbių padidini
mo pieną.

Darbo vaisiai del dirbančių.
—Musų nuomone—kalbė

jo kitas fabriko savinin
kas, p. Couzens — draugi
jinė teisybė ima pradžią 
namieje. Tegu tie, kurie ė- 
mė dalyvumą to fabriko 
pastatyme, ims taippat da
lyvumą uždarbių pasinau
dojime.

— Jei kuomet nors' busi
me priversti — kalbėjo p. 
Ford — musų darbininkų 
skaitlių • sumažinti,! tai 
stengsimės tai daryti pjū
ties metu — liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiais, 
kad jiems davus progą su
rasti sau kitus užsiėmi
mus.

Nei vieno savo darbinin
kų nepavarome nuo darbo 
be svarbios priežasties. Nei 
vienas “formalių” niusų fa
brike neturi teisės atstaty
ti darbininką. Daugiausiai 
tegali paliuosuoti darbinin
ką iš savo darbo skyriaus,

Darbininkams busią išdaly
ta žymi dalis uždarbio ir bu

sią sutrumpinta darbo 
valandos.

Laikraščiuose skaitome 
tiesiog neintikėtinus daik
tus. apie tai, kas šiomis 
dienomis Detroite, Mich. į- 
vyko. Tame mieste randasi 
milžiniškas automobilių 
fabrikas, kuriame dirba ke
liolika tūkstančių žmonių. 
Šio sausio 5 dieną to fabri
ko valdyba paskelbė sekan
tį indoinų apreiškimą:

‘1 Automobilių fabrikas var
du “The Ford Motor Co.”, 
didžiausias tos rūšies ir su 
didžiausiu pasisekimu ve
damas visame sviete, pra-. 
dedant sausio 12 diena įve
da visuotiną savo darbinin
kams algų mokėjime per
versme, nežinomą ligšiol 
pramoniniame pasaulyj.

“Kompanija sumažina 
darbo valandas nuo 9 į 8 
vai. ir vienu užsimojimu 
padvigubina savo darbinin
kams algas, taip kad kiek
vienas darbininkas apturė
tų prigulinčią sau dalį iš 
verteivijos įplaukų. Ma
žiausias kiekvienam darbi
ninkui, turinčiam daugiau 
kaip 22 metu, uždarbis die
noje busiąs penki doleriai. 
Šiais laikais musų įstaigo
se darbininko mažiausia 
mokestis išneša $2.34. die
noje už 9 vai. darbo.

“Visi darbininkai, išėmus 
jų tik 10 nuošimtį, naudo
sis uždarbiais. Tie 10 nuoš., 
tai vaikinai, neturinti 22 
metų amžiaus, kokie dabar 
musų įstaigose dirba, bet 
ir jie turiĮį Progą užsidirb
ti dieffif^uploL

“Užuot laukti metų pa
baigos ir tuomet, po tikram 
uždarbių apskaitymui, pa
dalinti anuos darbinin
kams, ponai Ford ir Cou- 
zens apskaitė iškalno ma- 
nomosias įstaigos įplaukas, 
kokios busią bėgančiais 
metais, ir nusprendė, neda
rant tuomi skriaudos ver- 
tevijai, padidinti darbinin
kams algas tuojaus. Darbi
ninkams tasąi uždarbis bus 
suteikiamas kas 15-ta die
na paprastų algų mokėji
mo metu per ištisus me
tus.

“Fabrike šiais laikais 
darbininkai dirba dviem at
mainom paroje po 9 valan
das. Ateityj bus įvesta trįs 
atmainos paroje kiekviena 
po 8 valandas. Darbininkų 
skaitlius dabar išneša 15.- 
000, bet darbą paskirsčius 
į tris paroje atmainas dar
bininkų skaitlius bus pa
didintas 4 — 5 tūkstan
čiais. Darbininkai, dabar 
uždirbanti po $2.34 dieno
je už 9 vai. darbo, paskui 
galės uždirbti mažiausiai 
5 dol. dienoje už 8 valan
das darbo.

“Tasai nusprendimas ly- 
tisi kiekvieno darbininko, 
turinčio daugiau kaip 22 
metu amžiaus, nežiūrint į 
jo užsiėmimo rūšį. Idant 
gi padarius galimu ir jau
nesniems darbininkams, 18 
— 22 metų, gauti padidin
tą mokestį, tokie turi pri- 

skrities. Vis tai pasekmės 
už siundymą lenkų prieš 
lietuvius, už hudeidimą lie
tuviškų pamaldų įvesti ta- 
riamon bažnyčion.

bet tasai darbininkas turi 
progą tuoj gauti “clarbą ki
tame departamente. Ir taip 
mes darbininką per depar
tamentus siuntinėsime, kol 
jis suras sulyg savo gabu
mo darbą, jei tik ištikrųjų 
norės dirbti.

Bus dar ir pelno.
P. Couzens kalbėjo to

liau, kad nežiūrint taip li- 
beralio pieno, paliko pa
kaktinai pelno fabrikos ap
saugai, didinimui ir vysti- 
muisi. Bus be to dar ir ne 
mažas pelnas visiems 7- 
niems kompanijos Ford ak- 
cionieriams.

— Tikime net — pridūrė 
p. Couzens — kad laikui bė
gant galėsime dar daugiau 
darbininkams mokėti. Mu
sų noru yra — padaryti 
juos tikrais bendrininkais 
reikalų vedime ir ano vai
siuose. Persitikrinome, ’kad 
dabartinis produkcijos vai
sių paskirstymas tarp dir
bančių ir darbdavio yra ne
teisingas, galvojome apie 
pieną, kuris tai pataisytų. 
Gali būti, kad musų pienas 
nepriguli prie geriausiųjų. 
Tečiau visgi darome pra
džią ir duodame pavyzdi 
visoms kitoms verteivy- 
bėms. Tegu ir kiti mus se 
ka.

Visuomenė neturi ko bi- 
joties, kad pakelsime kai
nas už savo išdirbinius. 
Priešingai, manome tas 
kainas nuolat mažinti, kai 
kad ligšiol pasielgta.

Pabaigoje p. Ford pridū
rė:

— Trokštame laimingais 
padaryti 20.900 darbinin
kų, palengvinant jiems gy
venimą, C z

Tiek apie tą negirdėtą 
atsitikimą. Detroito laikra
ščiai rašo, kad tariamos 
kompanijos paskelbimą 
skaitant išrodo kaipir ko
kia pasaka. Tuo tarpu vis
kas yra teisybė.

Bet. socialistai ir šiuomi 
dalyku nėra užganėdinti. 
Jie sako, kad kompanija 
buvus priversta tai pada
ryti, kadangi tarp jos dar
bininkų buvę besisukinėję 
žinomos organizacijos I. W. 
W. agitatoriai ir neužilgo 
butų pagimdė straiką. To
dėl idant nuo I. W. W. in- 
tekmės darbininkus apsau
gojus, kompanija ir ims- 
prendžius pagerinti' savo 
darbininkams būvį.

Kaip ten nebūtų, bet 
darbininkams būvis page
rintas ir tai be visuomenės 
nuskriaudimo.

Neužmestom pradėto 
naudingo darbo.

Šin numeriu dedame pas
kutinę medžiagą statistikai 
Amerikos lietuvių.

Šiuomi ištariame didelį 
ačių visiems, kurie teikėsi 
tame pašidarbuotoi. Neku
ria labai rūpestingai ir su
lyg savo išgalių pasidarba
vo.

Gal visi rašytojai tikėjo
si rasti savo rašinius jubi
liejiniame numeryje. Nors 
nemalonu buvo, vienok, tu
rėjome paskleisti tą me
džiagą į kelis numerius. 
Talpindami visus kolionijų 
aprašymus vienatį numeriu, 
būtumėm padarę jį perdaug 
vienpusišku ir nuobodžiu.

Tokie kolionijų aprašy
mai yra svarbus daiktas. 
Pertai pažįsime save, pama
tysime savo spėkas, išvysi
me, kas kur dedasi. Todėl 
neužmeskime to naudingo 
pradėto darbo. Varykime 
tą darbą toliau.

Be abejonės darbas bus 
varomas. Tik jį galima ir 
reikėtų pagreitinti. Water
bury’j p-nas J. Vabalėlis, 
kurio geras ano miesto ko- 
lionijos aprašymas jau til
po “Katalike”, yra pasiža
dėjęs parašyti pilnesnę mi
nėtos kolionijos historiją. 
Manome, kad jis sulyg sa
vo išgalių kuogeriausiai tą 
darbą atliks. Tegu tad pa
sidarbuoja veiklesni vyrai 
ir kituose miestuose.

Veik visi, kurie tik rašė 
kolionijų h istorijas jubilie
jiniu] “Kataliko” numeriui 
turėjo tą atlikti ant greitų
jų, skubiai, nes laikas maž
daug buvo apribotas. 
Todėl negalima buvo tikė
tis pilno aprašymo. Dabar
tės laikas neapribotas, gali
ma rankioti medžiagą, per- 
tikrinėti ją, teirautis su ki
tais ir paskui sėstis tvarky
ti surinktą medžiagą ir ra
šyti historiją. Susitarę, ga
lėtų tą daryti keliese.

“K.” Red.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.- •

“Kataliko” skaitytojui, 
Worcester, Mass. Apie tą 
atsitikimą gavome žinią 
nuo kito korespondento. 
Tamsta antru kartu galėsi 
parašyti. Tamsta gerai ra
šai. Nesidrovėk rašyti, kad 
mažo mokslo tesi, nes ištai
sysime.•f “ 1— *-* •“ • * - |f-

A. J., Worcester, Mass. 
Kadangi Tamsta pripažįs
ti, kad socialistų darbeliuo
se nieko nebuvo išaiškinta 
ir naudos iš jų nėra, tai ap
rašymo apie juos laikraš- 
tin nedėsim.

M. Š., Cleveland, O. Apie 
tą patį' dalyką gavome nuo 
kito korespondente.

Vincui Keistučiui, Hobo
ken, N. J. Eilės netinka. 
Verčiau žinutes rašinėk, o 
ne eiles.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Valparaiso Lietuvių His- 
torijoje yra pasakyta, kad 
p. St. Biežis įvedė lietuvių 
raštijos pamoką. Ištikrųjų 
gi sužinojau, kad p. K. Vi
jikas pradėjo mokyti lietu
vių raštijos vieną bertainį 
į metus. Jis jos mokino tik 
vieną bertainį. P-nas K. 
Vidikas irgi vartojo tąjį pa
tį dr. J. Šliupo veikalėlį, 
Lietuviškieji raštai ir rašti
ninkai, aplenkdamas ne
svarbius rašytojus. P-nas 
St. Biežis varė pradėtąjį 
Vidiko darbą priekyn, pri
dėdamas tulus, ne taip svar
bius rašy tojus.

Z. Vitkauskas.

Pasišalino nuo politikos 
lauko. Buvęs D. Britanijos 
kanclierius ir vienas žy
miausių Anglijos politikų, 
lordas Chambei-lain, tomis 
dienomis visai pasitraukęs 
nuo politikos lauko, sako
ma. del siimpukėjusios svei
katos.
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Dangaus Karalienė
PADAVIMAI APIE ŠV. PANĄ 

MARIJĄ.

SURINKO IR LENKIŠKAI 
SURAŠĖ KUN.

Marijonas Gavalevičius.

(Tąsa).

pinigus drabstė be išminties ir be proto, 
kol galų gale visai pasigadino ir paskendo 
nuodėmių purvyne.

Avinas tai matydamas kaskartų vis 
balty n ėjo ir auksas vis mažyn bįrėjo. Ga 
liaus avinas visai išbalo ir auksas nebįrė- 
jo. Tada vaikinas rengėsi jį parduoti.

Tuo tarpu atėjo švenčiausia Panelė 
Marija, išbarė vaikinų už blaškymų turte 
ir nusiuntė į čyščių metavoti.

Išbalusį avinėlį, kuris taipgi buve 
žmogaus dūšia, pasiėmė su savimi ir nusi
gabeno į rojų.

To ūkininko kaimynai tai matydami, 
labai stebėjosi ir ėmė Dievo prašyti, kad ir 
jiems atsiųstų tokių paukštelių, kurie at
neša su savim laimę.

Dievas išklausė prašymo žmonių ir 
pavasaryje apdovanojo visų kaimų didžiau
siu buriu kregždžių.

Sparnuotoji vergė vasaromis visada 
gyvena pas tėvus, bet atėjus rudeniui, turi 
grįšti i tų šalį vergauti. Kaip vergavimas 
pasibaigs, tai kregždė vėl atvirs į mergai
tę....

XIII,
Šventasis Mikalojus ir vilkas. Kregž

dės. Pasaka apie mergaitę, paimtą 
į vergiją. Sparnuota duktė.

Ne tik žmonės, bet ir visi gyvi sutvė
rimai yra po Apveizda švenčiausios Pane 
lės Marijos, kuri visus globia ir laiko savi 
žinioje. Panelę Marija rūpinasi apie vis; 
pasaulį: mažiausia muselė, smulkiausi? 
kirmėlėlė — vis Jos Apveizdoje yra.

Pana Marija sergsti ir saugoja žmo 
gaus gėrybę nuo nelaimių, pati vilkus nu 
ganioja, jei tie žiemos laike atsivelka pri< 
žmonių triobų. Vilkams Panelės Marijoj 
yra užginta būti didžiuose būriuose, ne? 
daug jie tada žmonėms blėdies padarytų 
dėlto vilkai ir gyvena miškuose pa skyrium

Per grabnyčias, kada vilkai ima vai 
kloties ir užpuldinėti sodžius, ieškodam 
?au maisto, Panele Marija užstoja jiem; 
taką ir su grabnyčių žvake rankoje išblaš
ko jų būrius. Vilkai tai matydami kalėm 
pantimis, bet artyn prie Dangaus Kara 
■MfSnedijstįĮ. eiįi, _ . .. ?
V ’fSnonės išgirdę vakare sodžiuje vilki 
■aukimą ima kalbėti: “Po Tavo apgyni 
■m puolame, šventa Dievo Gimdytoja!’ 
liiems tą maldą pagiedojus, palieka ra 
Iniau širdyse; ir vėl visas kaimas nutyli 
1» užmiega tvirtai tikėdamas, kad Pan; 
Išrija jį saugoja nuo visokių nelaimių...
■ Dienoje švento Mikalojaus ir per šven 

^■grabnyčių, labai negerai daro tos šei 
IgBinkės, kurios džiovina arba meta gi 
pį-Baudeklui. Dieve, apsaugok, gali į ver 
-/■ls įsipainioti vilkas ir tada per visu; 
■uis tą kiemą tas žvėris lankytų vargin- 
llamas...
■ Laike šventės Pasveikinimo Panoj 
■arijos (Blovieščius), upės savo vilnimis 
■uneša ledus į jūres, pavasaris puošia že 
■ę žolėmis; rytmetyje iš vandenų pakįl? 
■igštyn būtys kregždžių ir džiaugdamos 
■<rajoja, čiulbaudamos sveikina:
| — Sveiki gyvi žmoneliai! Sugrįžome
■m pas jus. Senai jau, labai senai, kad; 
■ar totoriai musų žemę užpuldinėjo: degi 
Ho kaimus, pjovė žmones ir varė į vergiją., 
■agavo jie tada iš vieno kaimo gražią iner- 
■litę, ir nuvedė pas save į svetimą šalį... 
p Verkė ir aimanavo vargšė mergaitė 
■etųnoje šalyje, naktimis meldėsi prk 
Minos Marijos, prašydama pagelbos, kad 
Mietų sugrįžti į savo prigimtą šalį nors 
Munirti ir tėvus pamatyti nors kartą!... 
gi Taip jai beverkiant, pagailo Jos Pa 
M i Marijai, kuri prašė Dievo, kad per- 
Mainytų ją į paukštutę, kad galėtų ištruk-
■ iš nagų totorių ir parlėkti į tėvynę.
■ Su didžiausiu džiaugsmu, paveiksle 
Megždutės, parlėkė mergaitė pas savuo- 
B’8--
į Po tėvų pastoge nulipino iš molio sau 
■zdelį ir apsigyveno pas savuosius, o tė- 
■rai nė žinote-nežinojo, kad taip arti turi 
■avo dukterį, kad tai jų duktė ties langu 
Ko pastoge kasdieną juos linksmai čirškė
sima kalbina ir kas rytas sveikina...
K Kaip tik apsigyveno P° to ūkininko 
■istoge kregždė, apsigyveno ir turtas ii 
■imė. Viskas gerai užderėjo, viso visur bu- 

pilna? reikėjo net naują klėtį pastatyti.
Mur kregždelės gyvena, ten ir Dievas lai- 
Mna.... _

: V

XIV.
Pasaka apie vyturėlį (vieversį). Pa

nos Marijos giedotojas. Užbaiga.
Kada Adomui išvarytam iš rojaus rei

kėjo dirbti, tada jam buvo labai liūdna. 
Jam nė dieną, nė naktį neišeidavo iš gal
vos pražudytasis rojus ir jo nuodėmė, ku
rią papildė drauge su Jieva. Žemė buvo 
kieta dirbti; saulė skersai į jį žiurėjo; žvė
ris laukimai norėjo jį sudraskyti, o nami
niai šalinosi nuo jo, nors rojuje būdamas 
su visais žvėrimis geru gyveno.

Vieną sykį Adomui ariant, atėjo Die
vas. Adomas taip buvo užsimąstęs, kad nė 
Dievo nepatėmijo.

Sutvertoj as tai matydamas prabilo:
— O ką, kaip tau klojasi, Adomai?...
Jis krūptelėjo ir, žemyn nusilenkęs, 

nužemintu balsu atsakė:
— Blogai, Viešpate Dieve! Sunku ii 

-.abai sunku nešti Tavo rūstybę! Čionai lau
kuose neturiu nė gyvos dvasios prie sa
vęs!.. .

Sunkiai atsiduso Adomas, susigraudi
no, ir taip jam liūdna pasidarė, kad ne
verkiant ašaros pradėjo per veidus ristis, 
net pačiam Dievui jo pagailo. Tada Die
vas paėmė žemės saują, metė į augštį ir iš 
tos žemės pasidarė nedidelis paukštukas, 
kuris pakilęs į augštį, pradėjo gražiai gie
doti.

Nuo to laiko Adomą-artoją kasrytas 
sveikina pilkas paukštelis ir nebuvo tada 
Adomui jau taip liūdna, klausant giedo
jimo paukštelio, nes jis jautėsi ne vienas 
laukuose esąs.

Paskui žmonės tą pilkąjį paukštelį

MEDŽIAGA LIETUVIŲ 
STATISTIKAI AMERI

KOJE.

(Pabaiga nuo 6-to pusi.).

cento daugiau. O atėjus Ka
lėdoms arba Velykoms, kle
bonas išsiuntinėja po namus 
konvertus ir kiekvienas au
koja bažnyčiai pagal savo 
išgalę; čia nedaro kolektu 
vaikščiodami po namus. Tai 
kur gi mes, stegeriečiai, ga
lime geriau rasti.

Laikraščių čia pareina la
bai daug ir visokių pakrai
pų. Liuosą laiką lietuviai 
praleidžia laikraščius ii 
kningas skaitydami, o ne- 

’•irtuokliauja.
Šiame mieste yra tikta5 

lianų dirbtuvė, kurioje dir 
ba apie 1.200 darbininkų 
"Jia darbas yra nuolatinis ii 
ižmokestis neprastas. Lie
tuviai uždirba čia sekan
čiai: nemokanti amato už 
lirba nuo $1.75 iki $2.00 
dirbant nuo štokų; amat 
linkai uždirba nuo $3.0( 
ki $-1.00 dienoj.; amatnin- 

kai, dirbanti nuo dienų, gan 
ua nuo $2.25 iki $3.00 
no j.

kad jis rytmečiais pirmutinis, kaip koks 
Dievo tarnas, pakįla pagarbinti Viešpatį 
Dievą ir pabudinti savo giesmėmis arto
ją, ir paraginti prie darbo darbininką...

Kada Viešpats Jėzus mokino žmones 
Nazarete, tada Marija ilgėdayos Jo; tada 
šitas paukštelis vyturėlis nešiojo žinias 
apie Jos Sūnų ir ramino Ją kiek galėda
mas.

Verkdavo Pana Marija ir Dievo Mo
tina viena pasilikus; vyturėlis-paukštelis 
Jai giedodavo giesmę savo ir nesykį nura
mindavo. Grįžtant Jėzui Kristui namo, 
kaip tik vyturėlis Jį pamatydavo, tuojaus 
lėkdavo pas Paną Mariją su linksma ži
nia ir Jai apie Sūnaus sugrįžimą išanksto 
pranešdavo, sakydamas:

— Švenčiausioji Dievo Motina, Pana 
Marija, nusišluostyk ašaras ir nusiprausk 
veidą, ana Tavo Simus grįžta!...

O kada mieliausias Dievo Simus mer
dėjo nukryžiuotas ant Golgotos, kada vi
sas sutvėrimas nutirpo iš pasibaisėjimo Jo 
kančių, tada vyturėlis pakilo prie šven
čiausiojo Jėzaus veido ir stengėsi su savo 
snapuku paėmęs ištraukti įsmegusį nors 
vieną erškėtį į Jėzaus kaktą, tuom norėda
mas nors tiek palengvinti Jo kančias ii 
sulaikyti nors vieną kraujo lašelį.

Paskui pakilo augštyn ir giedojo liūd
nai šiam pasauliui apsakydamas, kad Jė
zus Kristus numirė ant kryžiaus už žmo
nių nuodėmes.

Raudojo paukštelis giedodamas, kad 
už teisybę Dievo Simus, būdamas nekal
tas, turėjo būti prie kryžiaus prikaltas ir 
laikyti ant savo galvos erškėčių vainiką... 
Baisios ir skaudžios buvo Viešpaties Jė
zaus kančios!..

Dievo Gimdytoja, Pana Marija, visų 
varguolių ir nelaimingųjų užtarytoja, pa
siėmė į dangų vyturėli, savo vargų, nelai
mių ir kentėjimų draugą... Tai dabar už 
nuskriaudimą vyturėlio Dievas žmones, o 
ypač vaikus, labai aštriai baudžia.

Švenčiausioji Panelė Marija sergsti 
vyturėlio lizdelį, gina nuo priešų, dengia 
savo rubais vargšą paukštelį, o kas jį nu
žudo ar jo lizdelį sugriauj i, tą nubauzda-

* (Bus toliau).

die-

ti ir “Birutę” tuom pačiu, 
arba jaigu butų reikalinga, 
ir kitu vardu perleisti į vi
suomenės rankas. Nei maž 
neabejoju, jog visas tauti
nis darbas tada butų kas 
kur pasekmingesnis, jaigu 
laikraščio leidėjas bus vie
ton pavienio žmogaus, ben
drovė. kuri butų pasiryžusi 
varyti tikroje dvasioje to
liau pradėtąjį darbų.

Pranešdamas tų visai 
gerb. Amerikos lietuvių vi
suomenei, tikiuos sutikti ir 
toliaus kuogeriausį prielan
kumų Mažosios Lietuvos 
tautiniams darbams, pasi
lieku

Su tikra pagarba,
J. Vanagaitis.

P. S. Mielu noru sutinku 
sulyg rėmėjų nusprendimo, 
viešai pagarsinti inteiktas 
man aukas Amerikos lietu
vių laikraščiuose.

Pittsburgh, Pa..
26. 12. 1913 m.

IŠ MOKSLEIVIŲ GY
VENIMO.

Maskvos lietuvių moks
leivių gyvenimas pastaruo
ju laiku pradeda smarkiau 
kunkuliuoti. Jis pasidarė 
daug turiningesnis, negu 
koks buvo vieni-dveji me
tai atgal. Tą malonų apsi
reiškimą reikia aiškinti 
“Augštųjų Maskvos moky
klų moksleiviams šelpti” 
draugijos inkurimu, nuo 
kurios įsteigimo prasidėjo 
čionykščių lietuvių studen
tų gyvenime, kaiph* naujas 
laiko tarpis. Kalbant apie 
dvasios reikalus, reikia pa
sakyti, kad ypač didelę 
svarbą turi viena jps komi
sija, būtent Leidimo komi 
sija. Jos tikslas yra leisti 
visokio turinio naudingų 
raštų, laiškelių ir tt. Ap
svarstymas leidinių turi
nio suteikia komisijos na
riams medžiagos indomiems 
ir naudingiems pasikalbėji
mams, Ligšiol svarstyta 
veikalai V. Petrulio apie 
<ooperaciją ir P. Klimo a- 
pie javų prekybą. Ypač in- 
domus ir turiningas pasta
rasis rašinys, kurį nutarė 
komisija išleisti, sutikus 
autoriui išpildyti kai-ku- 
riuos menkus trukumus. 
Tas-pats nuspręsta apie 
pirmąjį rašinį. Komisija 
dar nutarė išleisti laiške
lius, kuriems renkama da
bar medžiaga. Pagaliaus 
pažymėtina, kad tarp ko
misijos narių susitvėrė me
dikų sekcija, kuri rupįsis 
išleidimu mediciną liečian
čių raštų.

Svarbiu momentu moks
leivių draugijos gyvenime 
reikia skaityti buto pasam- 
dymą, kuriame kas savaitę 
galima daryti susirinkimų. 
Kiekvienos 
tadienius Leidimo 
ja išnaudoja savo 
kimams, pastarieji 
nėšio sekmadieniai 
mi savo vakarėliams.

Kalbant apie Maskvos 
lietuvių studentų gyveni
mą, negalima da nepaminė
ti didelio jų koncerto (įvy
kusio lapkričio 17 d.). Da
lyvavo jame gana žinomi 
rusų artistai, o mūsiškių 
Fiedotienė bei konservato
rijos mok. Ka]skaitė ir Vo- 
lovičaitė — gerbiamoji L. 

ir Šipovičaitė. Koncerto pel- 
namo, na turės daly ties tarp sa- 

1 uoliai tuomi reikalij užsiiin- ves savišalpos ir mokslei-

Pranešimas
lie

PARANKIAUSIAS ŠILDYMAS

BKFjectioNSmokeless

Jums dažnai reikia šilumos 
anksti rudenį prieš užkarsiant 
didįjį krosnį.

Kokioj namų dalyj jus nepanorėsit turėti, jus 
geriausiai ir lengiausiai galit šilumos gauti su 
Perfection be durnų aliejiniu šildytuvu.

Perfection yra parankiausias šildytuvas kokį tik gali gauti jus galit 
ji pastumti kur tik norit.

Uždegkit mieg»jame arba maudymosi kambaryj ir jus patogiai apsL 
rėdysit šalčiausioj dienoj. įnešk jį į valgyklą ir pusryčiai bus malonus 
ir priimnųs. Užkurkit jį vakare ir visą vakarą kuopuikiausiai praleisi.

Perfection be durnų aliejins Šildytuvas yra gražiai padarytas ir yra 
papuošalu bile kur. Būgnai yra tikro plieno arba mėlynai paliruoti pa« 
nikeliuoti.

Jis yra taip padarytas, kad deginant jokių dūmų nėra. Knatas nes- 
mailėja. Visas dalis lengvai galima nuvalyti. Liepsną galima kontroliuo
ti. Turi rankeną nešiojimui.

Pardavėjai visur; arba rašyk o ęąusi pilną aprašymą. Kreipkis j by 
kokią agentūrą Standard Oil kompanijos.

(Standard Oil Company 
(An Indiana Corporation!

y

Kaip gerb. Amerikos 
tuvių visuomenei žinoma, 
atvykus man Brooklynan. 
laikraščiuose buvo paskelb
ta apie r susitvėrimų bendro
vės laikraščiui “Birutei” 
Tilžėje leisti ir kaina ben
drovės akcijos buvo paskir
ta $10.00. Kaip i ipačiame 
Binokly ne, taip iii b ■ kitose 
Amerikos lietuvių kolioni- 
jos\ kuriose teko būti, aš 
pardaviau tūlų skaitlių ak- 
cij ų. jl eci'a tfs J veiicf^^jpaty - 
riau, kad toksai pardavinė
jimas akcijų Varde bendro
vės, kuri nėra įkoijporuota 
sulyg Suv. Valstijų ■ teisių 
neleistinas dalykasATa prie
žastis prispyrė maine toli
mesnį pardavinėjimų akcijų 
sulaikyti ir už jas įmokė
tus pinigus pirkėjams su
grąžinti. Apie tų savo nu
sprendimų aš atskirais laiš
kais tuojaus pranešiau akci
jų pirkėjams, paveždamas 
jų nusprendimui ar įmokė
tus už akcijas pinigus jiems 
sugrąžinti, arba, ar sutin
ka juos pavesti “Birutei”, 
kaipo “aukų”.

Dabar kokių nors nesusi
pratimų išvengimui prane
šu tų patį viešai Amerikos 
lietuvių visuomenei. ■ To
liaus, šia proga pasinaudo
damas, noriu paaiškinti to
lus, gana svarbius, dalykus. 
Iš pasikalbėjimų su Ameri
kos savo tautiečiais aš iš
girdau, kad kaikurie ame
rikiečiai intaria mane tame, 
buk aš, dengdamasis skrais
te tautybės gaivinimo Ma
žojoje Lietuvoje, varau 
“biznį”, ty. iš to darau sau 
nauda.

Kad panašus tvirtinimai 
yra be jokio pamato, rodo 
visos tos didelės išlaidos, 
kurias aš “Birutei’’ leisti 
esu iš savo kišeniaus ap
dengęs. Aš mielu noru per- 
leisčiau “Birutę” Į kokias 
nors Mažojoje Lietuvoje 
bendrovės arba draugijos 
rankas, kuri tiktai užtikrin
tų, jog bus darbas varomas 
tikroje tautiškoje dvasioje. 
Aš apie tai esmi jau pir
miau nekartų galvojęs 
manau, parvažiavę^ j

savaitės penk- 
komisi- 
susirin- 
gi įnė- 
skiria-

KAIP GYDYTI REUMATIZMĄ.
Mažai yra tokių ligų 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 sųnario 
Reumatizmo gydymui nėra geresnio vaisto, kaip Mayzel reumatiz 

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 tų vaistų. 
Mayzel aliejus geras nuo reumatizmo sopėjimo, o Mayzel gyduolė yra 
nuo kraujo užnuodijimo.

Tų vaistų galima pas aptiekoriaus iš Varšuvos. Adr.: Kaina-: Alie
jaus butelis 50c., gyduolės $1.00.

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

klausinius.

“ATEITIS”
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- $ 
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo X 
rūpintis jaunimo apšvietimu. 1 ’«

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo lai 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.!

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvonia
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie Tmur>ų jaunimo judėjimų ir 

veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių iš lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Motų kooperatyviška bendrove *‘A-
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimų.

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS”
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIŪ

RĖJIMUI DYKAI).
f

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikąs krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, čevaryktj ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

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 pradžių grynos literatūros sriovei, kurių 
visų pirmiausias tikslas jau nobevien žadinimas tautos, visuomenės 
sąmonės, bet ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos 
Tųjį 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 sųlygas.

m

vių draugijos. Pastaroji 
gaus kuone 300 r. Koncertą 
galima skaityti nusiseku
siu, nes tokia pinigų suma 
musų biudžete daug reiš
kia ir leidžia pilniau ru- 
pinties neturtingų lietuvių 
moksleivių materijaliais 
reikalais. Užtat turim būti 
dėkingi visiems tiems, ku
rie šiaip ar taip prisidėjo 
prie to koncerto rengimo.

M. Kaukas.

Nepriėmė dovanų. Delei 
kunigystės jubiliejaus, vys
kupijos Southwark, Angli
joj, katalikai norėję savo 
vyskupui Amigo suteikti 
dovanų 500.000 dolerių pi
nigais. Tečiau vyskupas 
tos dovanos nepriėmė, pra
šydamas,, kad tie pinigai 
butų sunaudojami vargin
gesnių Anglijoje parapijų 
skolų apmokėjimui.
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Linksminkitės ir Dainuokite
l

Daina yra geriausia žmogaus suramintoja. Dainuojant, žmogui ne taip sunkus *
darosi vargai ir rūpesčiai. “Dainos mano — dusia mano” sako musų poetas 
kun. A. Vienožinskis. Dainuoti turi kiekvienas lietuvis.

♦ DABAR LAIKAS DAINUOTI ♦
O puikiausių Dainų Gaidų galima įsigyti “Kataliko” kningyne.

1 Ko Liūdit, Sveteliai?

Čia paduota viena iš Petrausko parašytų puikių lietuviškų dainų. Solo balsui ir pianui 
parašytų dainų “Kataliko” kningyne yra daugiaus. Štai surašąs

Pirkites vieną dainų tuojaus. Perkant visas čia surašytas iškarto, gausite už $2.00
2. Su Nakcialy. (dzūkiška). Liaudies daina. Solo

balsui ir pijanui .....................................................30

3. Jojau Dieną, (augštam balsui). Liaudies dai
na. Solo balsui ir pijanui........................ 60

4. Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo bal
sui ir pijanui.................. 20

5. Siuntė mane Motinėlė. Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui.  ............................................ 20

6. Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui...........................  20

7. Už Sit ing ė lį. Liaudies daina. Solo balsui ir pi
janui..........................  20

8. Dovanojo. (zukiška). Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui.........................................  15

9. Skyniau Skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui 
ir pijanui............................................................... 15

10. Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo
balsui ir pijanui...................................................... 15

11. Saulelė Raudona. Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui.................................................................. 25

12. Ligho. (latviška). Liaudies daina. Solo balsui
ir pijanui............................................................... 15

ADRESUOKITE:

Jonas M. Tananevičia,
3249-53 SOUTH MORGAN STREET,

T

CHICAGO, ILL.
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