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Rusija susilaiko atnaujinti 

sutartj. 
Washington, D. C. — Su- 

vienytuju Valstiju ambasa- 
dorius Guild Peterburge 
pranese savo vyriausybei, 
jog Rusija tuom tarpu ne- 

mano atnaujinti pertrauktg, 
sutartj su Suvienytomis 
Valstijomis, kol Rusijos 
“visuomenes” opinija tame 

dalyke nenurims ir kol ne- 

bus isrinkti atstovai j ket- 

virtg j§ valstybes duma. 
Dabar esa daugumas dumos 

atstovij yra labai inirt§ ant 
amerikomj uz pertraukima 
traktato is 1832 metu. 

Apart to Rusijos vyriausy- 
be duoda suprasti ameriko- 
nams, idant sie nesikistij j 
vidurinius Rusijos reikalus 
ir nekeltij zydij klausimo, 
nes santykiai tarpe abiejij 
valstybiij gali pasidarvti 
dar arsesni. — Dede Samas 
tatai nuo Rusijos meskino 
gavo didel? nosj uz savo ne- 

reikalinga pasisiulyma tuo- 

jau vel atnaujinti pertrauk- 
ta sutarti! 

Admirolas Evans numire. 

Washington, D. C. — Sa- 
vo rezidencijoj cia staiga 
numire admirolas R. D. 

Evans, pasirg§s tiktai dvi 
valandi. Admirolas buvo 
zinomas savo narsume, uz 

ka buvo pramintas “Fight- 
ing Bob”. Uzgime jisai 
3846 metais Virginijos vals- 
tijoj ir karo laivvno akade- 
mijon jstojo 1863 metais. 
Musyje su Ispanijos laivy- 
1111 ties Santiago valde sar- 

vuotj “Iowa”. Jis taip- 
pat atliko garsigi Atlancio 
eskadros keliong aplinkui 
svierg 3907-8 metais, o 1908 

g-. ais rezignavo is savo 

tarnystos ir apsigvveno savo 

rezidencijoj. Buvo tai vie- 
nas is narsiausip ir zymiau- 
siij “juros villuj” Suvieny- 
tijjp Valstijp karo laivyne. 

Drebejimas zemes keturiose 
valstijose. 

Joliet, 111. — Sausio 2-rg 
diena pries pietus buvo jau- 
ciama lengvas zemes drebe- 
jimas valstijose Illinois, 
Wisconsin, Indiana ir Iowa. 
Cbicagoje drebejimas buvo 
jauciamas dideliuose na- 

muose, o nekuriose restau- 

racijose didmiestyj indai 
nupuldinejo nuo stalu. 
Smarkiausias zemes drebe- 
jimas buvo jauciamas ma- 

zesniuose Illinois valstijos 
miesteliuose. Miestelyje Au- 
rora drebejimas sulanke 
keliu ,nanuj sienas, o laik- 
rascio “Aurora Beacon” 
spaustuveje masinos buvo 
isjudintos is savo vietos 
taip, kgd negalima buvo 
spauzdinti laikrastj. Dide- 
liij nuostoliij ir nelaimiu su 

zmonemis nebuvo, kadangi 
drebejimas buvo leS|¥as. 

Suvienytijjij Valstijij pir- 
i klyba su Rusija. 

Washington, D. C. — Pa- 
gal statistikos biuro ap- 
skaitymus, ekgportas arba 

prekiij isvezimas is Suvie- 

nytijjij Valstijij Rusijon 
pereitais 1911 metais pasie- 
ke sumg $25,000,000. Pre- 
kes gi, ingabentos j Suvie- 
nytas Valstijas is Rusijos, 
sieke suing $12,000,000. 
Daugiausiai is Rusijos inga- 
benta cia neisdirbtg vilmj ir 
gyvulilj bei zveriij kailiij, o 

is cia isvezta ukes masinos, j 
^elezies isdirbiniai ir vir- 

yes. Pirklyba tarpe Suvie- 
nytiyjy Valstijij ir Rusijos 
pastarais desimtimi metu 
beveik trigubai pasididino. 

Vienok dabar, pertraukus 
sutartj su Rusija, rusai pra- 
deda kersyti Amerikos pir- 
kliams ir pramonininkams 
ir jau keliij firmu agentams 
Odesoje paliepta issikraus- 
tyti \ 24 valandas. 

Grompersas ir Suvienytujij 
Valstijij veluva. 

Washington, D. C. — Vy- 
riausybes detektyvai turi 
nutrauk§ keletij fotografi- 
ju, perstatanciij Samuel 
Gompers§, Amerikos Dar- 
bo Federacijos prezidentsj, 
stovintj ant Suvienytijjij 
Valstijij veluvos ir kalbantj 
j darbininkus. Toj paeioj 
pozicijoj perstatoma ir J. 
A. Kelly, nannj statymo 
darbininkij uuijos preziden- 
tas San Francisco. Sako- 
ma, kad tai yra provokaci- 
ja ir tokiuo budu kapitalis- 
tai norj pazeminti darbinin- 
kij vadovus. 

Brangi kova su dziova. 
New York, N. Y. — Ap- 

skaityta, kad visose Suvie- 
nvtose Yalstijose kovai su 

dziova 1911 metais isleista 

$14,500,000. Is tos sumos 

$11,800,000 isleista ligonbu- 
ciij statymui dziovininkams, 
o likusioji visos sumos da- 
lis isleista jvairioms bando- 
moms senatorijoms ir ligo- 
niij priziuretojams. Ar tie 
iskasciai sugr^zino sveikatij 
ar suteike palengvinima li- 

goniams — pranesime nieko 
nesakoma. 

Kiek atsieina moteriij 
balsavimas. 

Los Angeles, Cal. — Ap- 
skaitvta, kad pastaruose, 
rinkimuose, kuriuose pirmu 
kartu dalyvavo ir. moterjs, 
kiekvienas moteries balsas 
atsiejo tiktai 15 centij. To- 
kios mazos sumos ant politi- 
kos turbut neisleido nei 
vienas vyras politikierius, 
kadangi rinkimuose is vynj 
kiseniij paprastai plaukia 
dcsimtis tukstanciij doleriij. 

Pardave dukterf uz $500. 
Los Angeles, Cal. — Vy- 

riausybe suseke, kad rusu- 

molokamj kolionijoj netoli 
Los Angeles yra vedama 
pirklyba jaunomis mergai- 
temis, kurias tevai parduo- 
da daugiau duodantiems 
jaunikiams. Septyniolikos 
metij amziaus Eliza Novi- 
kov pasiskunde policijai, 
jog likus savo tevo parduo- 
ta uz $500 kokiam-tai 
zmogui, kurio niekad \ akis 
nemaeius. Policija paeme 
mergaitg savo globon ir ne- 

leis jos parduoti, o tevus su- 

arestavo. Rusai-molokanai 
toj kolionijoj labai yra nu- 

steb§, jog pobcija kisasi j 
tokius paprocius, kadangi 
dukterij pirklybg. nekuriose 
Rusijos apylinkese tevai vi- 
sai laisvai veda, tatai mane, 
kad ir cia taja pirklyba ga- 
lima uzsiimti. 

Naujas krasos bankij 
vedejas. 

Washington, D. C. — Vy- 
riausiojo krasos virsininko 
Hitchcock ’o asistentas T. 
L. Weed liko paskirtas kra- 
sos departamento taupymo 
bankij vyriausiuoju direk- 
torium. Toje valdvieteje 
mokama $5,000 algos \ me- 

tus. Depozitai, sudeti iki- 
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JGenerolas Wood, generalisko stabo virsininkas, savo metiniu raportu kon- 
gresan patemija, kad Suvienytp Yalstiju armija neturinti atsakaneiai gerij ar- 

kliij. Visi geresni arkliai is Amerikos pasiuneiama Europos armijoms, o Anierikai 
liekancios tik isrankuones. 

siol krasos bankose, siekia 
jau $15,000,000 suvirsum, 
tatai vyriausis krasos vir- 
sininkas buvo priverstas 
jsteigti naujq biurq, kuris 
ves visq tq krasos skyriij. 
Krasos virsininko nuomone, 
taupomi pinigai, sudedami 
krasos bankosna, siais me- 

tais sieks j 50 milijomi dole- 
riu. 

Numire turtingas nigeris. 
Champagne, 111. — Cia 

numire nigeris George W. 
Smith, palik§s $116,000 ver- 

tes turtq, kurj sutaupino 
uzsiimdamas zemdirbyste. 
Savo laiku jis buvo vergu 
pietinese valstijose, bet 
1862 metais jis pastojo siau- 
riniij valstijij armijon, lco- 

vojancioj uz vergij paliuo- 
savimq. Po karui jisai ap- 
sigyveno ant farmos pavie- 
te Champagne, 111. ir be- 

dirbdamas susitaupino tq 
nemaza turtq. Savo su- 

nams dave universiteto ap- 
svietimq ir vienas is jij yra 
advokatu. Buvo tai vienas 

is labiausiai mylimij ir ger- 
biamij nigeriij, kadangi bu- 

v§s labai prakilnaus budo. 

Turej^s 75 metus amziaus. 

Uz perilgq, darba. 

Springfield, 111. — Gele- 
zinkelio kompanija Illinois 

Central, kur, kaip zinoma, 
jau ilg$ laikg, straikuoja vi- 

si darbininkai, liko nubaus- 

ta uzsimoketi $200 baudos 
ir teismo iskascius uz ver- 

timg, savo darbininkus — 

straiklauzius dirbti ilgiau, 
negu 16 valandij \ par$, kas 

yra priesinga valstijos jsta- 
tymams. 
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Naujas isradimas. 

Portsmouth, N. H. — 

Broliai John ir Daniel Shea 
isrado kibirkstinj telegrafg., 
kuriuomi galima telegrafuo- 
ti is povandeniniij valciij \ 
laivus, plaukiojancius vir- 
sumi vandens ir i greitosios 
pagelbos stotis. Istikus ko- 
kiai rielaimei ant povande- 

niniu valeiij, jureiviai gales 
pranesti apie savo likimg 
pagelbos stotims ir gauti 
pagelbg. Tg isradimg ka- 
ro laivyno virsininkai skai- 
to labai dideles vertes. 

Buvusi vienuole skundzia 

yiemiolyng. 
New York, N. Y. — La- 

bai indomus ir nepapras- 
tas atsitikimas Suvienytijjij 
Valstijg teismij gyvavime 
buvo New Yorke. Kokia- 
tai Mary Lehanwho, buvu- 
si per 13 metg venuole-mo- 
kytoja Milasirdystes Sesc- 
rij zokone, isstojo is zokono 
ir vienuolyng patrauke 
teismo atsakomyben, reika- 
laudama atmoketi jai $24. 
645 atlyginimo uz nustoji- 
mg sveikatos ir uz pildymg 
per tick metg mokytojos 
pareigij. 

Moteris negali buti serifo 
pagelbininkemis. 

New York, N. Y. — Se- 

rifas Harburgers paskyre 
kelias moteris savo pagel- 
bininkemis. Pries tai uz- 

protestavo jo advokatas, 
kuris surado is senesnhj 
metg isleistg jstatymg, jog 
nebalsuojantieji negali uz- 

imti jokios valdvietes. Ka- 

dangi moterjs' New Yorko 
valstijoj ikisiol neturi bal- 
savimo teishj, tatai viesgju 
valdvieciij uzimti negali. 
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Darbininkai apfgina savo 

vadovus. 

Muscatine, Joya.— Dar- 
bininkai, prigulmti Ameri- 
kos Darbo Fe'de^acijon, sia- 
me mieste retika'pmigus ve- 

dimui bylos d'Viejij savo va- 

dov\i E. Flood’d;’ organiza- 
toriaus is CHifcagos, ir O. C. 
Wilscon ’o, "tiMjos' agento ir 
aldermano-socijalisto mies- 
te Muscatine, kaltinamus, 
uz norejimg sunaikinti di- 
namitu sagalij (guzikij) fa- 

briko, kur buvo iskilgs strai- 
kas. Bylos vedimui reika- 

linga maziausiai $25,000, 
kuriuos darbininkai zada 
surinkti triimpu laiku. 

Politikieriaus bombos... 

Peoria, 111. — Wisconsino 
valstijos senatorius La Fol- 
lette, kandidatas \ Suvieny- 
tujij Valstijg prezidentus 
nuo republiknmi partijos 
atskalos “insurgent^”, ang 
dieng laike sayo agitacijos 
prakalbas net septyniuo^e 
Illinois valstijos miesteliuo- 
se. Yisur gerinosi jisai 
darbininkams ir bombarda- 
vo teismus, kurie isleidzia 
nutarimus, jog darbininkij 
unijos taippat yra trustais 
ir perzengia antitrustinius 
Shennan o jstatymus. Vi- 
lloma, La Follette zadejo ta 
viskg, kitaip sutaisyti, jai- 
gu busigs isrinktas prezi- 
deniu, bet... kas jau bus 
toks naiviskas tiketi sal- 
diems politikieriaus zode- 
liams... 

f. 

VISOKIOS ZINIOS, 
Is Rymo privatiskai pra- 

nesama, kad italai ligsiol 
kare su turkais prarad§ sa- 

vo 5.000 kareiviy. Is to 
skaitliaus kuone puse esg. 
serganciy ir suzeistu. Be to 
pranesama, kad karas ne- 

greit pasibaigsiys. 
* 

Turkijos sultanas andai 
is kardinolo Vanutelli ate- 
m§s Mejdieba ordeny, su- 

teikty kardinolui pirm po- 
ros metij, o atem§s to delei, 
kad minetasis kardinolas 
laimin§s Italijos kareivius, 
iskeliaujancius \ Tripolis 
kauties su turkais. 

* 

Respublikoj Liberijoj 
(Vidurine Afrika) nesenai 

prisiekdinta naujas tos res- 

publikos prezidentas Daniel 
Howard. Jis savo kalba is- 
reiske dekingumy Suvieny- 
toms Amerikos Valstijoms 
ir Anglijai, uz finansinj ir 
politikinj respublikos pare- 
mimy. Respublikos gyven- 
tojai — vieni nigeriai. 

RED. ATSAKYMAI. 

f Leon Bundzios. — Tams- 
tos jnoterims atsakymas 
laikrasciui netinka, todel 
nespaudinsime. 

L. Grikstas. — Tamstos 
atsisaukimas mums netin- 
ka, to delei padedame sa- 

lin. 

J. Kaulinskas. — Tams- 
tos “Laiskas is Lietuvos”, 
kuriame pranesama apie 
kun. Kumesiaus negrazu 
pasielgima, “Katalikui” 
netinka. Nedesime. 

Garsus Europoje rasti- 
niukas ir keliauninkas, Pet- 
ras Loti, tarn tikromis bro- 
siuromis emgs astriai kriti- 
kuoti europenu nieksisku- 
mg, kurie be joldo atzvilgio 
j ateitj uzpuldineja ant ma- 

hometoniskij Rytu ir tenai 
dalinasi zememis; labiausiai 
Loti pasmerkia italus uz jg 
uzpuolimg ant turkij nuo- 

savybes ir uz pradetg kru- 

ving karg su Turkija. 
* 

Pasklydgs girdas, kad 

tarp Vokietijos ir Franci- 

jos patylomis vedama ko- 

respondeneija delei nesusi- 
pratimij uz nekurias salai- 
tes ties Francijos Kongu 
atsirandaneias (Afrikoj). 
Negalineios tomis salaite- 
mis- pasidalinti ir, ziurekis, 
ateityj gali uz tai gimti vie- 

sj ir astresni gincai. Tai 
kaip svetimu lobiu nepasi- 
dalinama! 

* 

Suimtas Meksiko genero- 
las Reyes ir uzdarytas ka- 
le jiman andai sunkiai susir- 

g§s, taip kad tuojau is ka- 
lejimo nugabentas ligonbu- 
tin ir delei te> negali atsi- 
buti karo teismas. Tomis 
dienomis arestuota ir jo su- 

nus Rudolfas, kaltinamas, 
buk jis savo tevui gelbej^s 
revoliucijoje. Generolo Re- 
yes staigus susirgimas la- 
bai daug k«j kalba: ar kar- 
tais jis nenorima is sio svie- 
to isprasyti be jokio truks- 
mof 

• 

Paryziaus laikrastija is- 
reiskia savo paziuras, kad 
Berlyno labdaringame na- 

me skaitlingas zmoniu nusi- 

nuodijimas, nuo ko mire'; 
ligsiol jau daugiau 70 zmo- 

nip, paeinas nuo choleros, 
kuri buvus atvilkta Berly- 
nan is Hamburgo. Taigi 
nuo panasaus atsitikimo 
persergiama ir Paryzius. 
Teciau Vokietijos vvriau- 

sybe su tomis paziuromis 
nesutinka, patemydama, 
kad tai nebuvus cholera, bet 

podraug nepaaiskindama, 
kasgi butent. Spejama, 
kad nusinuodij§ mediniu 
alkoholiumi! 

Portugalijos sostainej 
Lizbonoj andai buvusios 
smarkios riauses priesai 
dabartin? vyriausybg, kuri 
is Portugalijos istremus 

mgr. Bello, Lizbonos patri- 
ark$. Istremus sj arcivys- 
kupa, visi Portugalijos vys- 
kupai apskelbg savo nepri- 
gulmyb§ nuo valdzios ir to 
delei buta smarkiij sumisi- 
mp. Yyriausybe be to ap- 
reiskus, kad jei dvasiskija 
nenustosianti darius suokal- 
bius pries respublikg, tuo- 
met ji istremsianti visus ku- 
nigus. Riausese daug zmo- 

niij suzeista. 

----—'—1 
Ant pusvalandzio. 

Pas vieng, pirklj kontok 
ran jbego jo kaimynas. 

— Laba diena! Tamste- 
le, turiu prasyma, pasko- 
link man pusvalandziui 50 
doleriij. 

— Ar isteisybes tik pus- 
valandziui f 

— Duodu garbes zodj! 
Daugiausiai ant pusvalan- 
dzio, tuo laiku as turesiu 
pinigy, man atnes mano 

skolininkai. 
— Gerai, bet palauk tam- 

stele. Stai turiu senosios 
brandes buteli, gal issilup- 
tum po viena — uzkvieeia 
svetingas pirklys. 

Praejus trims valandos 
bertainiams besikalbant ir 

begeriant, kaimynas, pasi- 
kgl§s liuo kreses, vel mal- 

dauja: 
— Tamstele brangus, 

kaip gi bus su mano pra- 
symu. 

— Tamsta, jau praejo 
tr|s bertainiai, taigi tarns- 
tai pinigai dabar nereika- 
lingi — atsako rimtai krau- 
tuvininkas ziuredamas j 
laikrodelj. 

Laisve. 
Jei zmogus turi laisv§ 

protauti, jis turi tureti, bent 
iki tulo laipsnio, taipjau 
laisv§ veikti. Jei jis nevei- 
kia taip, kaip jam jo pro- 
tas pataria, jis negal skai- 
tytis laisvu zmogumi, bet 
vergu. Jei zmogaus pro- 
tas sako jam pamesti kokj 
nors blog$ papratima, o jis 
vis delto nepameta, tai 

greitu laiku jis bus jau pra- 
puol§s zmogus. Jei tik ne- 

atkreipsite domos \ pilvo li- 
gu simptomus, greitai ture- 
site savo nerupestingumo 
gailetis, kuomet vartodami 
Triner’s American Elixir of 
Bitter 'Wine butumet gale- 
j§ tuojau ligg isvarvti ir 

pasidziaugti protingai ap- 
siej§. Tatai kaip veik jau- 
ciate apetito stok$, silpnu- 
m$, nerviskumg, galvos at- 

sikartojancius skaudejimus, 
viduriij sukietejima, ju ge- 
limg,, dieglius, sirdies supy- 
kimg. Jis taipjau labai 
geras moterims nuo ivairi u 

ligu. Gamiamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 So. Ashland Ave., 
Chicago, HI. 

Labai gra2us keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas 

KOVA TIES 

lALBIRIAIS 
Didumo 14x24 coliai. 

Sitas paveikslas — tai re- 

tenybe, tai jubilejinis 500 
metij sukaktuvii^ iSleidimas 
kovos lietuvii} ir lenkij su 

kry£iuo£iais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkig karaliaus 
Jagailos kov$ su kry2iuo£iais 
1410 metais, kuomet kryiiuo- 
£iij galybe galutinai sumalta 
ir ji$ garbe sumindiiota. Pa- 
veikslas isleista turtu ir spau- 
da “Kataliko”. 
Tokio paveikslo niekur nega- 

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks- 
las papuoSti} kiekvieno lietu- 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met Siemet apvaiks£iojama 

! 500 metij sukaktuviij jubi- 
| lejus. 
j fanllaod* Ubal ptotal. nrhit ”»«- 

! taHko” radakollola. an* Yletoa, p«- 

\ Ytlk»la» l«4«o|« ttk 26c. 6a prtslaa- 
I tlma Ip kttus mlMtns, 80c. «qbp- 
I timt, Imant daaq, BBlaldilama BO 

nuottmtt*. 

I Uisakymus su p'nigais siqskite 
t “Kataliko” iileistojo vardu: 

\ J. M. TANANEVICZE 
I|244 S. H»rg» St., miM,U.j 


