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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie debesiuota diena ir 
gali būti sniego; po pietų 
ar vakare bus šalčiau. Ry
toj dailus oras.

Augščiausia vakar tempe
ratūra 37. žemiausia 23 laip
sniai.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 
4:20.

Mėnuo teka 1:54 ryte.

METAI XVII (Vol. XVII)

Graikija ir Rumunija savo veikia
Abidvi valstybeli tal

kininkus tik apgau
dinėjo

Rusijos užpuolimas ant 
Bulgarijos niekais nuėjo

__ ___________

Bulgarai paėmė Prisrenda
Londonas, gr. 1. — Ru

munija su Graikija talki
ninkus apgaudinėja ir, gali
ma manyti, kad jau apgavo 
savo suktybėmis. Graiki
ja buvo pasižadėjusi išpil
dyti visus anglu ir francu- 
zų reikalavimus, idant pas
tariesiems suteikti liuesas 
rankas Balkanuose. Bet da
bar savo pažadėjimu neno
ri ir nemano pildyti. Ne
nori stoti karau talkininku 
pusėje ir nemano paleisti 
savo sumobilizuotos karuo
menės.

Iš kitos pusės Rumunija 
irgi jau buvo sutikusi pra
leisti rusu karuomenę Du
nojumi i Bulgariją. Bet 
štai iš Copenhageno parei
na žinios, kad Rumunija 
nesutinkanti rusu karuome- 
nės praleisti ir po Dunojų 
dar minas išmėčiusi, idant 
rusu transportai negalėtu 
plaukti.

Toksai tų valstybėlių pa
sielgimas tikrai Įerzino tal
kininku diplomatus ir, re
gis, jie imsis aštresniu prie
monių — pasius joms ulti
matumą ir paskelbs karą.

Graikija su Rumunija 
turi puikius išrokavimus.

Kuomet teutonai su bul
garais užpuolė Serbiją, mi
nėtos valstybėlės i visas pu
ses ėmė svyruoti — nei vie
naip, nei kitaip nenorėjo 
veikti. Mat, nebuvo žino
mos teutonu ir bulgaru žy
gio pasekmės Serbijoje. 
Kiek palaukus, kaip viena, 
taip ir kita jau, rodos, pra
dėjo linkti talkininku pu
sėn. Bet kuomet teuto
nams su bulgarais pasisekė 
Įgalėti serbus ir užimti kuo
ne visą Serbiją, tuomet 
Graikija su Rumunija iš- 
naujo pasipūtė prieš talki
ninkus ir ima skelbti, kad 
jos ir toliau paliekančios 
neutralės.

Anglijos spauda už anos 

nepasisekimus — patraukti 
savo pusėn Graikiją ir Ru
muniją, kaltina diploma
tus, kurie kaipir apsnūdę 
visas laikas veikė. Kalti
namas ir talkininkų karinis 
nerangumas. Juk kaip Ru
sija, taip ir Anglija ir 
Francija išanksto žinojo, 
kad teutonai su bulgarais 
rengiasi prie didelio žygio 
Balkanuose. Ii* nepagalvo
jo išanksto tam žygiui pas
toti kelio. Diplomatai, sa
koma, buvo manę, kad teu
tonai tyčiomis skelbę apie 
tą savo žygi, todėl ir nesi
skubino i Balkanus nei ka
ruomenės siųsti, nei kitko 
veikti.

Bet dabar visi pamatė, 
kad viskas, kas teutonų bu
vo skelbta, buvo teisybė ir 
paaiškėjo jų darbai Balka
nuose.

Yra žinoma, kad talkinin
kai visgi nenusileis. Ypač 
Rusija neatsisakys atkeršy
ti Bulgarijai. Rusai briau- 
sis kadir per peilį Bulgari
jos link. Jei Rumunija ne
norės per savo teritoriją 
praleisti rusų armijų, Ru
munija virs karo lauku.

Vokiečiai tai labai gerai 
numano, todėl jie didesnę 
savo karuomenės dalį iš 
Serbijos sutraukia į Rumu
nijos pasienį ir skubiai ruo
šias prieš rusus. Jie apsiė
mė saugoti ir ginti Bulgari
ją nuo rusų užpuolimo ir 
tai padarys.

Į Rumunijos pasienį vi
su Dunojaus pakraščiu su
traukimą armijos vokiečių, 
austrų, turkų ir menka da
lis bulgarų. Bulgarai nuo 
tos sienos saugojimo atski
riami todėl, kadangi prasi
dėjus susirėmimams jie ga
li pereiti rusų pusėn. Jie 
juk priverstinai dabar turi 
kariauti prieš serbus. Daž
nai ištisi pulkai atsisako sa
vo viršininkų klausyti. Net

Tai vokiečiai suokalbininkai, kurie darbavosi prieš Su v. Valstijų neutralybę. New 
Yorke pasibaigę jų darbelių tardymai.

ir patįs bulgarų oficieriai 
nekaip žiuri į tą karą prie
šais serbus.

Iš Vienuos pranešama, 
kad Rumunijos toks stai
gus nusisukimas nuo Rusi
jos pakilo iš to, kad Austri
ja rumunams pažadėjusi 
sugrąžinti Bukoviną, jei jie 
nestosianti karam

Po savo misijai Londo
nan sugrįžo D. Britanijos 
karo sekretorius, lordas 
Kitchener, kuris šiandie 
su karo taryba atlaikysiąs 
konferenciją. Bus nusprę
sta, kas toliau reik veikti.

Taip tai susipynė reika
lai Balkanuose.

BULGARAI PAĖMĖ 
PRISRENDĄ.

Berlynas, gr. 1. — Bul
garai paėmė serbų miestą 
Prisrend, gulintį ant Alba
nijos sienos. Oficialis pra
nešimas sekančiai skamba:

Iš Rudnik, į pietvakarus 
nuo Mitrowitza, priešinin
ką numušė atgal generolo 
von Koevess armija; į va
karus nuo upės Sitnica ge
nerolo von Gallowitz armi
ja paėmė nelaisvėn aplink 
1,000 serbų. Bulgarai pa
siekė Prisrenda lapkr. 28 
d. Paskui tą miestą paėmė. 
Bulgarams teko suvirs 3,- 
000 nelaisvių.

— Londonas, gr* 1. — 
Vokiečių submarinas nus
kandino Anglijos garlaivį 
Dotterel.

VOKIEČIAMS NIEKO 
NETRŪKSTĄ.

Berlynas, gr. 1. — Vakar 
čionai atidaryta 6-toji vo
kiečių parlamento karinė 
sesija. Valdžios atstovai 
parlamentui visupirmu pra
nešė apie abelną Vokietijos 
pasilaikymą. Jie pasakė, 
kad Vokietija pilnai turinti 
kaip maisto, taip ir pinigų 
ir iš pašalies nerekalaujan- 
ti sau jokios pagelbos.

IR VĖL ALBANIJA.
Zurich, gr. L — Centra

les valstybės (Vokietija su 
Austrija) nusprendžiusios 
Albaniją padaryti neprigul- 
minga valstybėle, kuri tu
rėsianti rubežiuoties su Au
strija, Bulgarija ir Graiki
ja. Karaliumi busiąs žino
mas princas Wied, kuris 
dabar Vokietijoj kareiviau
ja.

VOKIEČIAI RAŠO 
APIE TAIKĄ.

Londonas, gr. 1. — Nors 
Vokietijos valdžia tvirtina, 
kad Vokietijai negrąsiąs 
badas ir pinigų pakaktinai 
turinti, tai vienok vokiečių 
spauda nesustoja rašiusi a- 
pie taiką ir valdžia prieš 
tai nekovoja. Matyt, ne 
koks jau toj Vokietijoj sto
vis.

— Paryžius, gr. 1. — Au
strijoj areštuotas Hispani- 
jos sosto pretendentas Don 
Jaime of Bourbon.

LENKŲ KALBĄ 
ATGAIVINAMA.

Petrogradas, gr. 1.—Var
šuvos lenkų laikraščiai ra
šo apie vokiečių šeiminin
kavimą Lenkijoje. Vokie
čiai visupirmu ten miestuo
se suorganizavę liaudies 
mokyklas. Pradinėse ir vi
durinėse mokyklose leista 
visi mokslai išguldinėti len
ki) kalba. Augštesnėse mo
kyklose vokiečių kalba yra 
priverstina visiems moki
niams. Bet kitos mokslo 
šakos išguldoma lenkiškai.

Plačiai žinomi lenkai 
mokslininkai paskirti rek
toriais ir profesoriais. Vie
nu profesorių yra paskirtas 
Rusijos durnos atstovas M. 
Parchevsky. Vokiečių lite
ratūrą Varšavos universite
te išguldinės lenkas profe
sorius iš Berlyno Patskovs- 
ky.

— Londonas, gr. L—Iki 
lapkr. 22 d. Vokietija pra
radus 3,700,000 kareivių ir 
of totorių užmuštais, sužeis
tais ir patekusiais nelais
vėn.

— Paryžius, gr. 1. —- Va
kariniam karo fronte į šiau
rius nuo Muehlbach francu- 
zai atėmė iš vokiečių dalį 
apkasų. Kitur visu frontu 
eina artilerijos dvikova.

— Londonas, gr. L—Va
kar Anglijos karo laivai 
per dvi valandi bombarda
vo vokiečių pozicijas Belgi
jos pakraščiuose.
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RIAUŠĖS BERLYNE.

Amsterdam, gruodž.
— Telegraaf apturėjęs iš 
tikrų šaltinių žinią, kad 
lapkr. 20 d. Berlyne prieš 
kaizerio rumus atsibuvu
sios didelės moterių demon
stracijos, paskui sekusios 
didelės riaušės ir su polici
ja aštrus susikirtimas. Mo
teris prieš rumus šauku
sios: “Duok mums atgal 
musų vyrus!” “Duok 
mums duonos-”

Policija riaušininkes te- 
čiau įveikus ir išskirsčius.

Panašios riaušės ten ga
na dažnai atsikartojančios, 
bet aštri karo cenzūra apie 
tai jokių žinių nepraleidžia.

Kituose didesniuose Vo
kietijos miestuose ir toks 
pat padėjimas gyvuoja.

MIRĖ 30 METŲ
IŠTYLĖJĘS.

Marshall, Tex., gr. L — 
Per 30 metų tylėjimo pas
laptį į kapus nusinešė va
kar čionai miręs 75 metų 
amžiaus John Estridge. Jis 
ėmė nekalbėti mirus jo mo
tinai pirm 31 metų. Kuo
met jam prisieidavo kas 
nors pasakyti, jis rankom 
parodydavo, į klausimus 
galva linguodamas atsaky
davo. Miręs buvo savinin
kas 400 akrų žemės. Be 
to paliko $2,000 grynais pi
nigais. Niekam neteko pa
tirti to jo keisto pasielgi
mo priežasties.

RADIUMO
DISPENSARIJA.

New York, gr. 1. Čionai 
vietos filantropai įkūrė pir
mą radi ūmo dispensariją, 
kur bus priimami gydyti 
pacientai, serganti vėžiu 
ir kitomis ligomis. Turima 
300 miligramų radiumo ver
tės $36,000.

LAKŪNAS
NUSKANDINO 

SUBMARINĄ.
Londonas, gr. 1. — Ang

lų karuomenės fieldmarša- 
las sir John French oficia
liai praneša, kad netoli nuo 
Middelkerke, Belgijos pak
raštyj, anglų lakūnas užpuo
lęs vokiečių submariną ir 
aną nuskandinęs. Nuo pa
leistos bombos submarinas 
pusiau plyšęs.

Anglų karuomenė ir la
kūnai smarkiai veikianti 
prieš vokiečius. *

— Londonas, gr. 1. — Su- 
lyg aprokavimų Anglija 
ligšiol kare praradusi ap
link 600,000 kareivių ir ofi
cierių užmuštais, sužeistais 
ir nelaisvėn paimtais.

STOVIS MEKSIKE 
IŠSIAIŠKINA.

Washington, gr. L—Val
stybės ir karo departamen
tai praneša, jogei Aleksiko 
prezidentui Carranza i pasi
sekę paimti savo kontrolėn 
beveik visą Aleksiką, ypa
tingai provinciją Sonora, 
todėl visoks krizis Aleksike 
reikia rokuoti kuone par 
baigtu.

Villa su savo armijos li
kučiais dumia link Chihua
hua, palikdamas Carranzai 
visą Sonorą. Ramiajam 
vandenyne S. Valstijų karo 
laivyno komendantas, ad

mirolas Winslow, prisiuntė 
bevieliu telegrafu žinią, 
kad santikiai Los Mochi, 
kur nuo Vilios pasislėpė 
daug svetimžemių, žymiai 
pasigerinę ir todėl jurinin
kų išlipimas ant sausžemio 
busiąs nereikalingas.

Anų dienų amerikonų su 
meksikonais susirėmimai 
parūkuota iš abiejų pusių 
nesusipratimais ir viskas 
kuodai! iausiai užtrinta.

NUŽUDĖ PENKIS 
ASMENIS IR PATS

GALĄ PASIDARĖ
New Grunswick, N. J., 

lapkr. 30. — Nuo čia ant 
artimos fanuos vienas neži
nomas vyriškis nušovė mie
gančius 5 asmenis ir pats 
paskui nusižudė. Nedorė
lio aukomis krito farmerys 
Samuel Weitzman su žmo
na, jų duktė Beatrice, žen
tas Rigner ir vienas fanuos 
darbininkas. Policija paty
rė, kad žmogžudis ir savižu
dis buvęs lenkas. To žiau
raus atkeršijimo priežastis 
kol-kas nežinoma.

VOKIEČIAI SUPERKA 
VARĮ.

New York, gr. 1. Vokie
čių valdžios atstovai Suv. 
Valstijose užsakė 200,000,- 
000 svarų vario, mokėdami 
po 20c. už svarą. Varis bus 
sukrautas į sandelius, gi 
pasibaigus karui nugaben
tas Vokietijon.

RUSAI PRANEŠA APIE 
SAVO PASISEKIMUS.
Petrogradas, gr. L—Ru

sai oficialiai skelbia, kad 
Rygos apskrityj nekurtose 
vietose jiems su savo arti
lerija pasisekę vokiečius 
apmušti. Į pietvakarus 
nuo Pinsko teutonai buvę 
atakavę Komorą, bet be pa
sisekimo. Kitose fronto 
vietose, pradėjus Rygos už
laja ir baigiant Rumunija, 
anot rusų pranešimo, ne
buvę svarbių atsitikimų.
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daro iš kataliko vieną dieną katali
ką, kitą dieną laisvamanį, o kartais 
gali padaryti iš lietuvio lenką, biz
nis, kurs pavydi, šmeižia ir neapken
čia, yra fe!

Kiekvienam aišku, kame priežastis 
“Kataliko” rustavimo. Mat, nesenai 
svietą išvydo ‘ ‘ Darbininkas, ’ ’ labai 
simpatiškas laikraštis, kurio “Katali
kas” be gali išsigando ir iš to išgąs
čio ėmė plakti visai nekaltą kun. Ke
mešį, kad tuom pačiu nubaidžius 
žmones nuo “Darbininko” skaitymo. 
Bejėgis kerštas, pasenus “Kataliko” 
taktika jau gerai visiems žinoma dar 
nuo garsių Susivienijimo seimų Chi- 
cagoje, Plymouth’e ir Cleveland’e.

Beje, “Katalikas” sakosi rašęs ir 
rašąs apie Vyčius, Moterių Sąjungą 
ir t.t. Nieko įstabaus, kad “Katali
kas” rašo, nes jojo prenumeratorių 
ir rėmėjų skaičiuje yra gal ne vienas 
vytis, ne viena sąjungietė, ne vie
nas moksleivis... Bijosi jų netekti. 
Tegul tik rašymas apie Vyčius, Mo
terių Sąjungą, L. Darbininkų Sąjun
gą bus surištas su raginimu skaityti 
jų organus “Vytį,” “Darbininką,” 
“Katalikas” kaip žemė tylės. Gana. 
“Kataliko” tikras veidas liekta vi
sai aiškus.

Kunigai:
S. J. čepananis, 
J. Vaišnoras, 
Ignas Abromaitis, 
A. Jurgutis, 
J. Misius, 
M. Kazėnas, 
J. Pikutis, 
J. J. Sutkaitis.

Reikia tik ir stebėties to
kiomis tų kunigų “atviro- 
romis” širdimis — pasakė, 
kas “Katalikas” seniau bu
vo ir kokį jis šiandie vei
dų turįs.

Matyt, Pittsburgo pro
vincijos lietuviai kunigai 
yra nepataisomi insurgen
tai. Anais metais, kuomet

progų tik ir lukeriuoja, kad 
butų galima pasekmingiau 
vanduo drumsti ir žmones 
klaidinti. Taip elgiasi ir 
tie keli Pittsburgo provin
cijos kunigai. Rasi, jie ma
no, kad tuo savo ant “Ka
taliko” užsipuolimu stipri
na tikėjimų, platina tarp 
rietuvių artimo meilę. Bet 
sveikas protas kitkų dik
tuoja. Panašus curiosiniai 
protestai, ar kaip kitaip tų 
galima butų pavadinti, 
siaurina tik pačių pasira- 
šusių autoritetų. Užgauna 
net patį ginamąjį asmenį, 
perstato jį persilpnu pa
čiam pasiteisinti arba apsi
ginti. Jam inteikia gink
lų, kurio tarytum jis pats 
nemoka pasiimti arba pa
sigaminti.

Gi jei taip dalykai stovi, 
tai tikėjimas ne tik kad ne
stiprinamas, bet dar ir 
griaujamas, tarp lietuvių 
beriama neapykantos sėk
la.

Savo rųšies 
indomybč.

Mums prisiųsta ir prašy
ta indėti dienraštin naujos 
rųšies indomybė, kuriai tin
kamojo vardo negalima pa
rinkti. Tai visa nukreipta 
prieš dienraštį “Katalikų,” 
neva už jo bičiuoliavimųsi 
su katalikybės kokiais tai 
priešininkais, tai vėl už ne
aiškių pakraipų politikoje 
ir t.t. Kaipo tikrąjį lietu
viškų curiosum štai ištisai

_ir. Kii^pmizdiname.
ŽODELIS “KATALIKUI” IR 

JO LEIDĖJAMS.
Nors “Lietuva” savo kibirkštyse 

sykį pajuokavo, kad iš vardo “Kata
likas” - tik šešėlis tebeliko, tečiau 
“Katalikas” neįsižeidė, atleido savo 
kaiminkai tą nekaltą juoką ir toliau 
sau darbavosi... Bet kuomet ‘ ‘ Drau
gas” ir “Darbininkas” pakalbino 
“Kataliką” prisidėti prie katalikiš
kų laikraščių sąjungos, išreiškė nusi
stebėjimą, kad “Katalikas,” nors 
minta ir tūkstančius krauna iš ka
talikiškosios visuomenės, tečiau bėga 
nuo katalikų ir vietoje didinti kata
likiškų laikraščių šeimynėlę, išsijuo
sęs darbuojasi su laisvamaniais ir di
džiausiais katalikų neprieteliais. “Ka
talikas” tuosyk neteko lygsvaros nei 
pakantos, supyko ir pradėjo užsipul
dinėti ant “Draugo” (p. S. P. Ta- 
naneviče)) ir “Darbininko,” o ypač 
ant kun. F. Kemėšio. Ir už ką? Ar 
“Draugas” su “Darbininku” netu
rėjo teisės kalbinti “Kataliką” prisi
dėti prie katalikiškų laikraščių būre
lio? Taip. Katalikiški laikraščiai tu
rėjo teisę ir turi raginti “Kataliką” 
prigulėti prie katalikiškų laikraščių 
sąjungos, nes ir Federacijos Kngre- 
sas, Brooklyne. pageidavo, kad kata
likiški laikraščiai sueitų į kuodidžiau- 
sią vienybę ir butų platinami per 
tam tikras katalikiškų laikraščių 
agentūras... Jei “Katalikas” atsisa
ko tą padaryti ir dar pyksta, terlio- 
ja gerb. kun. F. Kemėšio vardą, tai 
mes, žemiau pasirašę, Pittsburgo pro
vincijos kunigai pabrėždami tvirtina
me, kad “Katalikui” rupi ne katali
kyste ir katalikų lietuvių gerovė, bet 
“biznis” ir katalikų skatikas, kad 
“Katalikas” yra vilkas avies kai
lyje, bandąs laikyties dvilypės politi
kos. “Katalikas” be mažiausio rei
kalo užsipuola ant kun. F. Kemėšio, 
kuris nieko blogo “Katalikui,” nei 
jojo leidėjams nėra padaręs. Drįsta 
primesti kun. Kemešiui artimo meilės 
stoką, neapykantą; vienu ypu pa
smerkia visą kun. F. Kemėšio vei
kimą, pravardžiuodamas jį (veikimą), 
kaip koks nesubrendęs vaikėzas, “ke- 
mėšiue politika,” “košės virimu” ir 
t.t. štai tau ir “Katalikas,” štai 
tau ir artimo meilės skelbėjas ir mo
kytojas, liuesas nuo mažiausio nea
pykantos krislelio!... Kalba apie ar
timo meilę, o pats jos neturi ir nesu
pranta, kitiems primeta neapykantą, 
o pats josios pilnas... Nesigėdi net 
kunigus persergėti prieš kun. F. Ke
mešio veikimą! Ar bereikia dides
nės komedijos? Tenebūna “Katali
kui” paslaptimi, kad gerb. kun. Ke
mėšis veikia lietuvių dvasiškijos įga
liotas ir remiamas. Mes, šeiniaus pa
sirašę, didžiuojamės, turėdami kun. 
Kemešį savo tarpe, trokštame, kad 
katalikiškoji visuomenė susilauktų 
daugiau tokių kunigų ir veikėjų, kaip 
kun. Kemėšis. Ir “Katalikas,” jei 
butų tikru katalikų prietelium, turė
tų didžiuoties ir džiaugties tokiu ka
talikystės atstovu, kokiuo yra kun. 
Kemėšis, o negiedoti pasenusią gies
mę apie maišymą tikybos į politi
ką. Ir reikia stebėties, kad “Kata
likas” to nedaro, turbut ne savo pro
tu gyvena, yra kieno-nors užgipnoti- 
zuotas, arba .“Katalikui” niekas dau
giau nerupi, kaip tik “biznis.” Tie
są pasakius, biznis nėra blogas daik
tas, jei yra. švarus, be kito skriau

dos ir šmeižto, bet toks biznis, kurs

“Katalikas” vedė aršių ko
vų su katalikų susivieniji
mo priešininkais už to sus
ino gyvybę, irgi tos pačios 
provincijos lietuviai kuni
gai ant “Kataliko” buvo 
užsipuolę, kam jis trukdąs, 
kodėl jis neleidžiųs sus-mui 
sau ramiai merdėti. Tais 
laikais visa Amerikos lietu
vių kunigija stojo “Katali
ko” pusėn, stojo už teisy
bę, tik Pittsburgo provinci
jos kunigams toji šventa 
teisybė buvo svetima, ar 
kodėl tai nepatinkanti. Ir 
tai nors senos žaizdos lietu
vių išeivijos kūne, tečiau 
jos per ilgus laikus bus at
mintinos. Jos musų ainiams 
kuovaizdžiausiai liudys, 
kad pas mumis kituomet 
kas bloga butą, jei dalis 
musų kunigijos mėgino pa
slėpti teisybę, rūstavo, jei 
visokia teisybė aikštėn bu
vo išvelkama.

Bet tai vis senos žaizdos.
Gi šiandien susilaukiam 

naujų indomybių ir tai iš 
tų pačių musų viengenčių 
Pittsburgo provincijos ku
nigų.

Po Lietuvių Spaudos Dr- 
jos Amer. suvažiavimui 
“Draugas” pradėjo svai
dyti į “Katalikų” užgaulio
jančiais žodžiais. Paskui 
jam atėjo talkon vos tik gi
męs “Darbininkas.” “Ka
talikui” ir jo leidėjams pri
siėjo atsiliepti. Prasidėjo 
tarp “Draugo” ir “Darbi
ninko” iš vienos, gi “Kata
liko” iš kitos pusės polemi
ka. Juk užpultasis turi 
ginties. “O “Katalikas” 
buvo užpultas. “Katalikų” 
atakuoti nesurasta kitokios 
priežasties, tai nors imta 
prikaišioti neskaistūs, ap
temęs, nublyškęs jo vardas. 
Neturėta nei elementarinio 
supratimo apie tai, kad po 
tuo išblyškusiu vardu gali 
slėpties gailestinga ir pilna 
dorybių Širdis. Juk ne 
vardas puošia laikraštį, 
kaip ne rubai žmogų.

Buvo aštAai užpulta, to- 
kiuo pat tonu atsakyta ir, 
rodos, visa turėjo pasibaig
ti.

Bet kur tau!
Atsirado kam tuja proga 

pasinaudoti. Juk yra to
kių žmonių, kurie panašių

Viskas, kas tų kunigu 
kolektiviniam rašte pasa
kyta, yra neteisybė ir iš
mistas.

Neteisybė, kad “Katali
kas” ant “Draugo” ar ant 
“Darbininko” butų kų blo
go rašęs vien tik už pakal- 
binimų įstoti katalikų laik
raščių sųjungon. Jo tasai 
kalbinimas neįžeidė, nes 
kiekvienam valia kalbinti, 
savo nuomonę išreikšti, ly
giai kaip ir valia su tuo kal
binimu sutikti arba nesu
tikti. Kad “Katalikas” ne- 
įstoja minėton sųjungon, 
tai dar nereiškia, kad nega
li arba nenori įstoti ir už 
tai ant “Kataliko” užsipul
dinėti — tai peržengimas 
moralių teisių.

Neteisybė, kad “Katali
kas” darbuotųsi išvien su 
laisvamaniais ir katalikų 
priešininkais. Juk pana
šiai tvirtinant butų galima 
ne vienų ir katalikų Bažny
čios pralotų priskirti prie 
laisvamanių ai'katalikų prie
šų artimų bičiuolių, kurie su 
svetimtikiais išvien darbuo
jasi kadir taikos reikale 
Europoje. Bet už tai tiems 
pralotams niekas tokių ne
sąmonių neprikaišioja.

Neteisybė, kad “Katali
kas” iš lietuvių veltui 
krautų sau tūkstančius. Jei 
“Katalikui” lietuviai krau
na tūkstančius, tai žino, 
kad už tai apturi sau laik
raštį su sveikais pasiskai
tymais, iš kurių semia sau 
apšvietimų, išmintį, dorų, iš 
kurių tobulina savo siela.

Neteisybė, kad “Katali
kas” be reikalo buvo užsi- 
puolęs ant “Draugo” ir 
“Darbininko” ir ant pasta
rojo redaktoriaus, kun. F. 
Kemėšio. Tai nebuvo už
sipuolimas, bet tik apsigi- 
niinas. Iš ko tas prasidė
jo, augščiau yra pažymėta. 
Ir jaigu su atkaklumu už
sipuolama, tai dar smar
kiau turi būti apsiginama.

Neteisybė, kad kun. F. 
Kemėšio veikimas butų bu
vęs pravardžiuojamas. Bu
vo pasakyta “kemėšinė po
litika.” Tasai pavadini
mas jau senai tarp lietuvių 
įgijęs pilietybės teises. Ir 
jei kas yra supopulerizuo- 
ta, to negalima pakeisti 
pravardžiavimu.

Neteisybė, kad “Katali
kas turėtų kokį tai nešvarų

“biznį,” arba vienų dienų 
butų kataliku, kitų dienų 
kitokiuo.

Neteisybė, kad “Katali
kas” butų persigandęs nau
jai gimusio laikraščio “Dar
bininko,” kadangi lietuvių 
visuomenės dirva dar toli 
gražu neindirbta ir čia rei
kalinga turėti daug dau
giau laikraščių, kai kad 
šiais laikais yra.

Bet teisybė yra tas,
Kad “Katalikas” buvo ir 

yra katalikiškas laikraštis;
Kad “kemėšinė politi

ka” tikrai lietuvių visuo
menei kenksminga, nes per- 
staigios perversmės nėra 
naudingos sulyg patarlės— 
šoksi kaip liūtas, krisi kaip 
uodas;

Kad “Katalikas” nesibi- 
čiuoliauja su jokiais laisva
maniais ir katalikų prieši
ninkais ir su jais negriau- 
ja tikybos;

Kad “Katalikas” ištiki
mai tarnauja lietuvių vi
suomenei, rūpinasi kaip ‘pa
sauliniais, taip dvasiniais 
jos reikalais;

Kad Pittsburgo provin
cijos lietuviai kunigai be 
jokio pamato ant “Katali
ko” užsipuldinėja ir tuo 
savo pasielgimu tik dau
giau platina tarp lietuvių 
kito kitu neapsikentimų ir

Kad tie kunigai ištikro 
visuomenei visai melagin
gai parodo “Kataliko” vei
do aiškumų.

tučio kliubas buvo paren
gęs paskaitas. Jas laikė 

medicinos studentas p. Bie- 
žis.

Žmonių susirinko neper- 
daugiausiai; priežastimi to 
buvo audringas lietus. Su
sirinko apie 30 asmenų. Ap
gailėtina, kad paskaitomis 
labai mažai interesuojasi 
merginos. Jos visai nesi
lanko ant tokių paskaitų; 
arba, kad ir atsilanko, tai 
tik kelios, nors šioje apy
linkėje yra didokas jų bū
relis. Pasiklausyti, kaip 
užlaikyti sveikatą, švarius 
kambarius ir apie kitus šei
mininkėms apeinančius dai
ktus merginoms ir mote
rims labai reikalinga.

Ateinančių savaitę p.' 
Biežis laikys antrų paskai
tų temoje: “Vyrų nuodė
mės.” Šita paskaita labai 
svarbi vyrams.

Meištų Justinas.

Nors paviršiumi išrodę 
tų visų mums priekaištų 
neteisingumų, turime paga
liau dar pabrėžti, jogei 
Pittsburgo provincijos lie
tuviai kunigai nenori ro- 
kuoties su laiko evoliucija, 
bet jie nuolat kaip iš kan- 
tičkų senovės giesmes gie
da. Būtent, kaip tik jiems 
nepatinka, tai tuojaus še- 
lauk, prakeiksmas ir po vis
kam. Kuomet prisieina ar
gumentuoti, tai jie neat
randa kitokių 1 žodžių, kaip 
tik nekatalikas, šiokis ir ki- 
tokis.- Tai visas jų gink
las. Jie mano, kad jie esu 
galingesni ir už vyskupus.

Prasčiokui žmogeliui, tie
sa, toks ypas yra geras. Bet 
apsišvietusiam nei šis — 
nei tas. Tame visame jis 
mato tik nesubrendimų.

Todėl dar kartų atkarto
jame, kad mums reikia tu
rėti. daugiau artimo meilės 
ir labiaus rokuoties su ap
linkybėmis, jei nenorime 
dar ilgiau nežinystės kevale 
palikti.

IŠ BRIGHTON PARK’O.
Atsibuvo TMD. 8 kuopos 

Brighton Park’e susirinki
mas. Daug naudingų daik
tų apkalbėta.

Buvo išduotas raportas iš 
praėjusio vakaro; pasirodė, 
kad kuopai atliko keletas 
centų pelno. Nariams ir 
abelnai visai apylinkei la
bai patiko tas vakaras, už- 
tad, atsižvelgiant į tai, nu
tarta surengti kitų vakarų. 
Jis bus surengtas užbai
giant senuosius metus, o 
pradedant naujus. Suma
nyta atsišaukti į Keistučio 
chorų ir į kliuba, kad pri
sidėtų prie rengiamojo va
karo. Veikdami visi išvien 
daug daugiau nuveiksime 
ir daugiau pasidarbuosime 
apylinkės lietuvių labui. z

Lapkričio 28'dienų Keis

NAUJA GALVAŽUDYBĖ

Tuo tarpu persas persų 
nužudė — Paul Rustan, 22 
metų amžiaus, Clarence 
Guien’ų, 45 m. amžiaus. A- 
budu tarnavo Nicollet kote
ly j, 664 No. Clark gat. 
Žmogžudis Rustan suimtas 
ir prisipažino, jis jį nužu
dęs minėto hotelio rūsy j, 
kur boileris kūrenamas.

Rustan policijai pasisa
kė, kad Guien pirm kelių 
mėnesių jį kastuvu galvon 
užgavęs. Nuo to laiko jis 
nuolat jam rengęs pagiežų, 
ir užvakar vėlai vakare ra-' 
syj ant atsigulusio užpuo
lęs. Pirmiausiai suvarstęs 
jį peiliu, gi paskui sutraš
kinęs galvų kokiuo tai gelž
galiu.

Tai atlikęs jis apleidęs 
rūsį ir klaidžiojęs po mie
stų. Ir tik vakar pavaka
rėj policija jį suėmusi.

Nužudyto lavonas- atras
tas vakar ryte. Kuomet ho- 
telyj gariniai pečiukai buvo 
apgęsę, hotelio manadžie- 
rius nuėjęs pažiūrėti, kų 
boilerio kurentojas veikia. 
Rusyj atradęs jo lavonų 
baisiai subjauriota. Pra
nešta policijai. Ši pavaka
rėj žmogžudį suėmė.

PIKTADARIŲ 
VEIKIMAS.

Prisiartinus šalčiams, la
biau padidėjo mieste viso
kių piktadarių veikimas. 
Visokios rųšies nenuoramų 
ant žiemos Chicagon su
plaukė.

Vakar policija pažymėjo 
sekančius atsitikimus:

Į Clarence H. Owenso 
miegkambarį, 2233 So. 
Dearborn gat., nakčia įsi
laužė banditas. Owens po 
pagalviu turėjo revolverį 
Išsitraukė ir ant vietos nu
šovė piktadarį. Policija 
dar nepatyrė, kas jis per 
vienas.

Iš šoferio Charles Daller 
jam važiuojant automobi
liniu iš La Grange į Chica
go trįs plėšikai atėmę au
tomobilių ir nuvažiavę sa
vais keliais.

Iš Herman May atimta 
$2.45:

Albert Kounalas, 2804 S. 
State gat., policijai prane
šė, kad jo vaisių krautu- 
vėn inėjęs plėšikas ir paė
męs $8.95.

Palei 6159 Rhodes ave

nue Edward Pater apiplėš
tas. Atimta $9.10.

Ir taip be galo-krašto vi
sa nukentėjusiųjų litanija.

ATSIBUVO 
PRAKALBOS.

West Pullman, Ill. Lap
kričio 28 dienų, SLRKA. 
157 kuopa, šv. Petro ir Po- 
vylo bažnytinėje svetainė
je surengė prakalbas.

Pirmas kalbėjo p. P. Mu
levičius apie jaunimo judė
jimų. Antras kalbėjo p. 
Sutkus apie SLRKA. orga
nizacijų, apie jos svarbų 
Amerikos lietuvių gyveni
me ir ragino visus prie jos 
rašyties. Trečias kalbėjo 
p. Stankus apie tėvynės 
meilę ir kvietė visus į vie
nybę dirbti išvien. Ketvir
tas kalbėjo p. Sluzas apie 
lietuvius biznierius ir ragi
no lietuvius remti savuo
sius. Publikos buvo pilna 
svetainė, mat, vietiniai lie
tuviai myli geras prakal
bas. Geistina dažniau to
kių prakalbų surengti.

Prie vietinės SLRKA. 
157 kp. prisirašė vienas na
rys. S. T. A.

JŪRINIS AUKSAS.

Viena kubiška jūrių van
dens mylia talpina savyje 
arti vieno tono aukso. Vi
suose tad vandenyse ant 

žemės kamuolio randasi au
kso už milijardus dolerių. 
Bet jaigu jį imsime į atydų, 
kaipo tųjį auksų, kurį ima
ma iš kasyklų ir paleidžia
ma į pramonę, tai galima 
pasakyti, kad viršminėto 
aukso, kaipir nesama. Tai 
sužinosime, jei .panagrinė
sime keletu smulkmenų.

Pirmiausia išmatuokime 
kubiškųjų mylių ir pažiū
rėkime, kiek jinai turi ku- 
biškų pėdų. Jų esama jo
je apie 147,000,000,000. Gi 
kubiška vandens pėda sve
ria apie šešiasdešimts ketu
ris ir pusę svarų iš to išei
na, kad kubiškoji vandens 
mylia turi 4.7 (keturis ir 
septynis dešimtadalius) bi
lijonus tonų svarumo. Apie 
tris su puse procentų visos 
vandens svarumos sudaro 
ištirpusioji druska; iš to ai
šku, kad viena kubiškoji 
vandens mylia talpina sa
vyje apie 165,000,000 tonų 
ištirpusios druskos. Tokio
je kiekybėje druskos gali
ma rasti vienų tonų aukso. 
Uncija tyro aukso kainuo
ja 20 dolerių. Ant kiek
vieno tyro aukso grūdelio, 
puola apie trįs ir pusė to
no įvairiausių kitokių daik
tų ištirpdintame stovyje.

Auksas apsimoka tada 
imti, kada iš tono įvairiau
sių priemaišų galima aptu
rėti už du doleriu tyrojo 
aukso. Užtad, kad gauti 
šiokį-tokį pelnų už išimamų
jų iš jūrių vandens auksų, 
reiktų jįjį 1000 kartų pa
branginti. To padaryti ne
galima. Dabar jau atsaky
ta ir į klausimų, kodėl žmo
nės neima aukso iš vandens.

X.

M. A. J. TANANEVICZE
BYPYT9JA8 ut ęHDtCTGAff 

9yd« Ut•» vyrų.; moterų ir vaiku
3249 S. Morgan St, Chicago, Hl. -

BARGENAS! 3ARGENAS!
Parsiduoda 2-jų pagyvenimų medi

nis namas. Randos neša $22.00 į me
nesį. Kaina $2,100.00. Dalis ant iš- 
mokesčio. Pasimatykit del platesnių 
žinių su:

M. A. Goberis, 
1409 So. 49th Avė., Cicero, III.

Tol. Randolph 6248

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, JH.
Res. 8255 So- Halated St.

Tai. Drover 5328

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Halyk paaiškinimų. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas Ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.
3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,
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“PASAULIS”
Visuomenės bepartyviškas laik
raštis, išeiną kas ketvergas, 4 
puslapių didelio formato.

‘1 Pasaulis ’ ’ kainuoja į me
tus $1.00, į pusę — 65c. “Pa
saulis” nui gruodžio 1 dienos 
bus padidintas iki 8 puslapių. 
Kas dabar užsirašo ir užsimoka 
prenumeratą, tai tas gauna iki 
Naujų Metų uždyką. Adresuo
kite :

Kentraitis Publ. Co., 
448-50 Leonard st.,

I

I I
| Grand Rapids, Mich. |
I I
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$150.00 cash, jaigu b lis parduota 
tuojaus, nupirks mano grosernę ir sal
dainių krautuvę. Parsiduoda iš prie
žasties savininko ligos.

3642 Wallace str., Chicago, 111.
Paieškai! Juozapo Nemonio, paei

na iš Kauno gub., Šiaulių pavieto. 
Viekšnių parapijos; ir Jurgio ir Pet
ro Žygų, iš Raseinių pavieto, Taura
gės parapijos, Trutkiškės kaimo. Mel
džiu atsiliepti autrašu:

G. Virketis,
822 O’Faliou str., St. Louis, Mo.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, HL

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonu Yards 687.

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpy, 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $],900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.
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LB. ’‘KATALIKAS,” gruodžio 1, 1M5.

Daile.
_______

Dangus yra gražus; ir 
viskas, kas gražu, yra dan
giška. Žydinčios gėlės — 
gražumas jų spalvų ir ma
lonumas jų kvapo —' yra 
dangaus ženklai. Gražybė 
yra duktė Išminties; Išmin
tis yra dievystė; dėlto gi 
tikroji gražybė yra atspin- 
dis proto — atspindis sie
los.

Pasaulis yra dieviška 
dailės galerija. Spinduliai 
rytmetyj tekančios saulės, 
— atsimušantįs ant kalni; 
viršūnių ir jūrių bangų; gy
vūnai, kįlantįs prie maiti
nimosi ir linksminimosi; 
vakaro grįžimas prie pail- 
sio ir ramumo; nakties tyla 
ir žvaigždžių blizgėjimas 
visoj begalinėj dangaus er
dvėj — visa tai išreiškia 
gražumų ir magnifikacijų 
dieviškos dailės.

Dieviškos dailės gražumo 
nėra nupieštuose paveiks
luose, ar skulptūroje, ar la
pe sukompozituotos muzi
kos; tas viskas yra mani
festacija dvasios gražumo. 
Nėra jos taippat balse čiul
bančio paukštelio, bet jau
time dangiško jausmo sie
loje, kuris išsireiškia del 
Dievo sutvėrimo linksmu
mo. Gražybė yra šaltinis 
džiaugsmo, iš kurio visos 
akis sotinasi pasigėrėjimu.

Žmonija ant šios planetos 
siekdamosi tobulumo daro 
daug klaidųr Mes visi savo 
širdyje jaučiame dieviškų 
teisybę, bet vis manome, 
jog jos nėra ir sekame žmo
ni jų. Mes garbiname “sve
timus dievus” ’ir liaupsi- 
nam apankiotas angis, kai
po tikrų gražybę, o nesi
stengiame atverti akis ir 
paregėti tikros dailės. Mie
lai gėrimės rūmais, kurie iš 
tolo žiba, nežinodami, jo- 
gei viduje, tarpe jų sienų 
randasi mirtini mikrobai, o 
nenorime regėti apvalo na
melio, kuris, lyg mėnulis, 
spindi dangaus skaistybė
je. Daug žmonių išdirbi
nių dailės srityje ir plačiii 
minių garbinami, yra visiš
kai tuščiais tikrybėje ir be 
vertės del pasinaudojimo. 
Jaigu Dievas, statydamas 
pasaulį, butų daręs tiek 
klaidų ir niekingų dalykų, 
tai mes negalėtume vadinti 
pasaulio tobulu.

Žmogus yra tik mokinys 
dieviškoje mokykloje. A- 
teitis prižada jam dieviškų 
tobulumų, nors dabar jis y- 
ra silpnas sutvėrimas.

Neprotingieji gyvūnai ne
gali prilygti žmogui ir jie 
nuo jo turės atsilikti; žmo
gus amžinas ir jis gyvuos, 
o kiti gyvūnai išnyks.

Gamtos įstatymai — yra 
auklėti visur gražybę. Kve
piančios gėlės visur išauga 
iš purvų. Jaigu žmogus ne
auga tobulesniu, jis negy
vena harmonijoj su gamta. 
Jis yra vergu melo.

Gražybė jauny stos — yra 
angelas šventos nekaltybės 
ir roinos. Negražumas se
natvės — yra demonas nuo
dėmių ir piktybių. Senu
mas negali subjaurioti 
šventojo veido, nes Dievas 
peni jį elixiru amžinai gy
vos gražybės.

Gražybės nėra ten, kur 
nėra dieviškos išminties. 
Dievas yra išmintingiau-

sias ir visažinantis, todėl 
niekas negali būti dievišku 
bei šventu be išminties ir 
be mokslo. Užtad neišmin
tingas negali pražydėti die
višku gražumu irgi jis ne
pastos dieviškai išmintingu. 
Kaip gėlelė sukasi prieš 
saulės šviesų, kad pražydė
ti gražume ir išduoti malo
numo kvapų, taip žmogus 
turi sukties prie Išminties 
šviesos.

Gyvenimo reikšmė neiš
sipildo valgyme, gėrime ir 
patenkinime visų kūniškų 
pageidavimų. Tik nepro
tingų gyvulių gyvenimui to 
užtenka. Žmogus yra esy
bė, kuri turi galės atjausti 
augštus, dieviškus pasigė
rėjimus ir džiaugsmus, ku
rie kūno visiškai nepalie
čia. Tai yra maistas, apie 
kurį Kristus savo mokiniams 
pasakė: “Aš gaunu maistų, 
apie kurį jus nežinote.” 
Tas, kuris sotinasi tuom 
dangišku maistu, neatjaus 
alkio ir nepažins pasaulyje 
skurdo: jo veidas vilties 
šviesa spindės.

Du tūkstančiai metų at
gal dieviškas Piemuo iš Na
zareto sakė: “Kaip žmogus 
mintija savo širdyje, toks 
jis ir yra.” Tai yra gyva 
teisybė. Visos žmogaus 
mintįs yra matomos veide. 
Tiktai neišmanėliai mano, 
kad jie gali pasislėpti. Ap- 
splėsdami savo sielų gražio
mis mintimis ir gręždamiesi 
prie išminties šviesos, ne
paisant, kaip nepatogiai 
mes butume užgimę, mes 
galime auklėties gražume.

Žmonija gerbia klaidin
gus idealus. Mes kabina
mės pile indo gražybės — 
mindžiodami brangiausius 
perlus dangaus per visų sa
vo gyvenimų ir tik pabaigoj 
atrandame, jog tas indas y- 
ra tuščias; ir mirštame su 
gailesčiu, suvedžioti. Mes 
žiūrime su nuolankia nuos
taba į didelį tapytojo arba 
skulptoriaus darbų, o be 
žingeidumo praleidžiame 
Augščiausios Išminties dar
bus. Tapytojas gali padir
bti paveikslų, šį-tų juomi 
išreikšti į kų bus verta pa
sižiūrėti, bet visi paveiks
lai gražiausių artistų yra 
tik šešėlis prieš veidų gyvo 
kūdikio.

Žmogus turi pirmiau pra
žydėti fiziškai ir doriškai, 
o paskui išduoti spindulius 
savo dvasios. Gamtoje ma
tome, kad nei jokia gėlelė 
nemėgina išduoti kvepėji
mų pirm pražydėjimo. Sau
lė nepadriekia savo spindu
lių ant žemės pirm užtekė
jimo. Tik žmogus šiame 
atvejyje yra klaidingas. 
Bet per visas klaidas ir 
tamsumus žmogus eina prie 
garbingos Dienos. Šviesa 
pragaišins tamsumų. Atei
ties žmonės pradeda užaug-
ti su didele galva, su dide
le širdimi, o su mažomis ki
tomis kūno dalimis.

Libertas A. Bridis.

liU-KART NEBELINIS LAIKSA8TIS

“SAULE
Kiekvieno Vyro 
tabakas

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petnijGia.
——PRENUMERATA KAŠTUOJA: ——-

AMERIKOJ
EUROPOJ
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RaSyk taojacs, o gausn vieną pumerį

W. D. Boczkauskas & Go.
152M22 W. South lll.o « Mano; CHj, Pa

Iš Chicago
JIS MANĘS 

GERAI DARĘS.
“Kodėl tu apdaužei savo 

žmonų?” paklausta vienam 
municipaliam teisme neko
kio Peter Kopciecki.

“Kadangi,” prabilo kal
tinamasis, “taip Rusijoje 
visuomet daroma. Tai ge
riausias moterims daiktas 
jas apmušti. Apmuštos jos 
visuomet namuose palaiko 
geresnę tvarkų ir esti daug 
mandagesnės. Geriau atlie
ka savo pareigas. Kituo- 
met aš savo žmonai pado
vanojau auksinį laikrodėlį, 
ir kuomet paskui aš jį paė
męs pardaviau, ji tiesiog 
ant manęs įsiuto. Argi už 
tai kiekvienas vyras nega
li apmušti savo žmonos?”

“Gerai, bus $25 pabau
dos ir teisino lėšos,” atsilie
pė teisėjas.

Persitikrino žmogelis, 
kad ši “kontrė” nėra Rusi
ja.

DIDELIS GAISRAS • 
JOLIETE.

Miestelyj Joliet’e (III.) 
vakar siautė didelis gais
ras. Nuostoliai siekianti 
$200,000. 8 asmenis sun
kiau ir lengviau apdegę. 
Gaisras kilo' Strutzel kom
panijos automobilių pašiu- 
ryj, kur ekspliodavo gazoli
nas.

MISS ADDAMS 
SUSIRGO.

Susirgo išnaujo žinoma 
visuomeninė veikėja Miss 
Jane Addams. Vakar nu
gabenta į Presbyterian li
goninę.

NUBAUSTI 
SALIUNININKAI.

Saliunininkas George 
Truchinski, 38 Place ir Au
burn ave., vakar municipa- 
liain teisme nubaustas $20
ir teismo lėšomis už parda
vinėjimų vaikams svaigalui

Saliunininkas Maurice
Cone, 437 So. Clark gat., ir

Misijos North Sideje.
Šv. Mykolo bažnyčioje (1644 Wabansia ave.) bus 

8 dienų Misijos. Pradžia šiandie, gruodžio 1 d., 7:30 
vai. vakare; užbaiga Nekalto Prasidėjimo šventėje (8 
dieną gruodžio) išryto. Per tas dienas bus sakomos 
konferencijos ir klausoma išpažinties vakarais 7:30 y., 
o išryto nuo 8 valandos.

Misijų vedėjas — Kun. Vincentas Kulikauskas iš ku
nigų Marijonų vienuolijos.

Copyright 1914
R, J. Reynolds Tobacco Co.

Fringe Albert^
the national joy smoke

James Kelly, tam saliune 
patarnautojas, nubausti po 
$10 už peržengimų sekma
dienio įstatymo.

SUSTOJO ĖJĘS.
Savaitraščio “Lietuvos” 

priedas “Amerikos Lietu
va” nuo šios dienos jau ne
beišeina. Pritrukę redak
torių.

SUTEIKTA TEISĖS.
Šv. Jurgio K. parapijos 

mokyklai suteikta publiš- 
kųjų mokyklų teisės. Apie 
tai “Katalike” bus pagar
sintas oficialis pranešimas.

— Londonas, l.'ipkr. 30.— 
Iš Rotterdam© pranešama, 
Kad Vokietija didelę ka- 
ruomenę gabenanti į vaka
rus, priešais franeuzųs ir 
anglus.

Jus niekad nerūkėt pypkės arba cigare to, kurie duotų jums 
tokį užganėdinimų, kaip Prince Albert. Jis atsako tabokinį 
klausimą, kokis jis nebūtų.
Nepaisant kaip tankiai jus rūkytumėte, Prince Albert visada 
duos pilną tabako užganėdinimų. Ir yra lengvas susukti, nes 
ilgai supjaustytas, taigi “nenubirs,” kada suksit. Jis pypkėj 
pakuojasi kuogeriausiai ir duoda ilgą rūkymą. Pirkit jį sau š 
iandien.

I
Prince Albert parsiduoda visur raudonuose maišeliuosa 5c; 
raudonose blekinese 10c; svarai ir pus-svarai blekinuose 
puoduose ir svarai stiklinuose puoduose su drėgną uidan- 
galu kuris užląiko tabaką geriaąsame padėjime.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
Winston-Salem, N. C.

Yra dabar žinomas per visą svie
tą “Prince Albert,” dėlto, kad 
jis atėjo į populeriškumą del 
pypkės ir cigaretų. Jus busite 
užganėdinti jo rukymu su pir
mu pabandymu, nes jis turi gerą 
skonį ir šaltą durną. Patentuo
tas būdas pataiso — idant ne
peršėtų rūkytojui.

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVĖ DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- I 
riutu įeinanti- Darbas gvarantoja- g 

mas- Taipgi tvirtas. ■

1151MILWAUKEE Ave. Haddon Av. Į!

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėtoms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-toe gatvė*.

I

“Amerikos Lietuvis” j 
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politic j 
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. I 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa-1 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais į
j Worcester, Mass. j

I Kaina metams tilt $1.50, pusei metų 75 centai. I
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rišant meldžiame piM aiškius adresus. |1

M. PALTANAVIČIA I
115 Military St, : Worcester, Mass. i

Ar IWai kur ateiti nusipirkti Hwjo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, avraakašTių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICA60, ELL.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas 11 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas į 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New VArk. N. T.

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

Telephones Yards | 5946 ■ 
Drover j 3582—-jaff Drover

W M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

4503 So. Wood Street, :: Chicago, 111.
Ar jąs žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nusto.įiinas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Atsakanti gyduole del ReumatizmgJ
- TuksUz.čiu tapo sveikaiąB

žmonės bloginusiame sveika- ■
MII .s'%t tos nadėiiine. kentėdami rn- ■tos padėjime, kentėdami ru 

matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo
•tiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’e 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill.

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

s I 
i

Telephone Yards 6686 |
|

Lietuviška Drapanų Krautuvė |
Užlaikau didžiausiame pasirin- r 

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, J 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
kotų. |

JONAS RUBRIKAS, savininkas g 
3252-54 S. Morgan St. I

CHICAGO, ILL.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE-

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sugė

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.

RINKEI 
r—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku I
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien “

26į
alb. 1

r

Bankes’puiki Santos 1 Q/» Bankes’Dairy stalo J Be
Kava Sviestas Arno

2. c Puikiausia Arbata 7X511111nfl- 60-vertes, tiktai po t'VG
w»JG Geriauaia ik visų fiCfi

Arbatų, 60c vertes po ** w ** 
Vakarine dalis.

1310 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
188? S Halstad st

neva —
Kiti parduoda po 3Oc_ 

Bankes’ geriausia r” 
Creamery Sviestas . —

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cuicagcu;
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 )V North ava

Dovanu. Jeigu 
aalite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Haukes’ Kavos sztoruose

Šiaurine dalis.
466 W Division st 
”20 W North avė 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalia
3082 Wentworth ava 
3427 S Haloed st 
4729 S Ashland ave

3
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Metų Prekiavimo
MUZIKA ir 
DOVANOS

Dubeltavi lavo
niniai Tikietai

ARBA 
žvaigždines Stampos 

Kasdien Bėgyje 

Atidarymo 
Savaitės

Atidarymo Savaitė
Gruodžio 2 d
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