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ANGLŲ LAIMĖJIMAS BELGIJOJEy

Moteris negau
na garlaivių.

Londonas, bal. 20. — Iš 
įvairiu kraštu moterių dele
gatės plaukė į Angliją ir iš 
ten ketino persikelti į Ho- 
landiją, kad Haagos mies
te atlaikyti konferenciją. Į 
Angliją jau suplaukė gero
kai delegačių, bet negali 
gauti garlaiviu perplaukti 
i Holandiją. Tokiuo nera
miu metu nei jokie pasažie- 
riai, nei prekiniai garlaiviai 
neplaukia iš Anglijos į Ho- 
landiją. O moteris ketino 
turėti svarbią konferenciją; 
ketino svarstyti apie taiką 
ir atsišaukti i kariaujančias 
valstybes, kad jos tuoj su
stotų karinius veikimus. 
Tai dabar turbut moteris 
namie atlaikys konferenci
ją. Ta konferencija, laiky
ta namie, neturės tokios 
svarbos ir todėl viltis, kad 
moteris įvykintų taiką Eu- 
roopoje, išsiblaško Į visas 
puses.

Anarchistai 
kalėjimai).

New York, bal. 20. — F. 
Abarno ir C. Carbone, anar
chistai, norėjusieji susprog
dinti bombas šv. Patricko 
katedroj kovo 2 d., išgirdo 
jau savo dekretą. Tiirės 
sėdėti Sing Sing kalėjime 
nemažiau, kaip po šešis ir 
ne daugiau, kaip po 12 me
tų.

Anglai skelbia 
pasisekimus.

Londonas, bal. 20. — Bel
gijoj anglai turėję žymų lai
mėjimą. Praneša, jog nuo 
rudens tai buvęs didžiausias 
laimėjimas. Anglai laimėjo 
savo gudrumu. Buvo lai
mėta netoli Ypres.

Ataka prasidėjo sekma
dienio rytą. Iš ryto Angli
jos sapiorai susprogdino 
bombas po svarbiomis vo
kiečių drutvietėmis. Ang
lai, it kurmiai, po žeme 
buvo dasikasę po vokiečių 
drutvietėmis ir todėl galė
jo jas susprogdinti. Keli 
šimtai vokiečių žuvo, ištikus 
tai ekspliozijai. Anglai pa
ėmė labai svarbią augštu- 
mą, vadinamą Kemmel. Da
bar ėmė anglai užsiausti vo
kiečių dešinįjį sparną.

Prancūzai skelbia pasiva
rę pirmyn Vogezų kalnuose 
ir pasivarę pirmyn Colmar 
link.

Taika, kaip 
ant plauko.

Londonas, bal. 20. — Iš 
Kopcnhageno gauta žinia, 
jog Viennoj kilo didis suju
dimas. Neramios žinios 
gauta iš Italijos parubežio. 
Taika Tarp Italijos ir Aus
trijos kabanti, kaip ant 
plauko.

Romoj Austrijos ir Vo
kietijos ambasadoriai susi
pakavo daiktus ir gatavi kas 
valanda apleisti amžinąjį 
miestą. Viennoj gi Itali
jos ambasadorius esąs gata
vas dūlinti lauk.

Šneka, šneka diplomatai 
apie karą Austrijos su Ita-. 
lija, tai gal ir sušnekės.

Viena bomba
užmušė 30.

Londonas, bal. 20. — Iš 
Francijos gauta žinia, jog 
Vokietijos lakūnas, ataka
vęs Amiens, padarė daug 
blėdies. Viena bomba už
mušus arti 30 žmonių. Ki
tos bombos pateko į namus 
ir 22 namai visai išgriauta, 
o daug kitų apgriauta. Aiš
ku, kad vokiečiai ima var
toti smarkiau cksplioduo- 
jančias bombas.

Chiniečiai 
nerimauja.

Londonas, bal. 20. — Chi- 
nija formaliai užprotestavo 
Japonijai prieš sodinimą 
armijos ant Shantungo pus- 
salio. 100 chiniečių sukilė
lių apsiginklavę japonų šau
tuvais vedė japonus į Tsi- 
mo, kur jie užgrobinėjo tur
tingų chiniečių gėrybes.

KARPATUOSE VEIKI
MAI SUMAŽĖJO.

Petrogradas, bal. 20. — 
Karpatų kalnuose aptilo 
veikimai todėl, kad ten ėmė 
tirpti sniegas ir visos vie
tos papliupo. Pastaruoju 
laiku smarkiausi veikimai 
buvo ant Mezalaborcz aug- 
štumų. Augštumos buvo 
patekusios į rusų rankas ir 
per šešias dienas austrai 
stengėsi jas atgauti. Di
džiausias austrų pasistengi
mas buvo padarytas, bal. 17 
dieną. Nes tą dieną buvo 
padaryta 16 atakų, kurias 
rusai atlaikė. Bal. 16 d. ru
sai paėmė Polen augštumas 
ir priegtam paėmė 1,175 ka
reivių ir oficierių nelaisyėn 
ir šešis kulkosvaidžius.

Augščiau parodoma Reading, buvęs vieno angliško laikraščio redaktorius.

Kas girdėti 
Belgijoje.

i Londonas, bal. 20. — Bel- 
i gija turėjo užėmus 11,370 
j ketv. mylių. Dabar Belgi- 
į jos valdovui bėra likę val- 
j dyti tik 300 ketv. mylių, 
į Kita Belgijos dalis užplus- 
į ta vokiečių. Gyventojų 
I Belgijoj buvo 7,500,000, da- 
! bar Belgijos valdovas beval- 
! do tik 100,000.
) Belgijos dalis, kur vokie- 
' čiai neįstengė įsibriauti, yra 
j smėlynas, nederlingos že- 
; mės juosta. Turtingi, gra- 
; žus Belgijos miestai ir so- 
1 džiai dabar vokiečių valdo- 
į mi.

Aplink Liege, Mons, Char-
Karui įeini yra didžios kasyklos,

Balsas iš
Užjūrio.

Iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Jezno vai., Sobuvos 
kaimo D. Notarovičienė ra
šo Jonui Mikalauskui Į New 
Britain, Conn. Rašyta vasa
rio 7 d.:

“Visi esame sveiki,- tik, 
žinoma, linksmumo jokio 
nėra. Juk patįs žinote, jog 
čia vaina ir todėl jokios 
ramybės nėra. Prūsas buvo 
net iki Prienų atėjęs.

O mus vaiskas, tai, kaip 
vanduo jure j per Jezną ban
guoja. O anuotų šaudymas, 
tai per septynis mėnesius 
kas diena girdimas. Ties 
Prienais tris tiltus per Ne
muną buvo padarę. Bet

prasidėjus, stojo armijon ir žemiau parodoma apšarvuotu automobilium važiuodavo
atakuotį vokiečius. Vienoj atakoj jam abi koji sutraškinta.

Atsisveikino s
arkliais ir mirė
Kenosha, Wis., bal. 20. — 

Ligoninėj gulėjo nusilpęs 
farmeris C.* D. Holt. Maty
damas, jog jo gyvenimo va
landos jau suskaitytos, pa
norėjo mirti ant savo puoš
nios fanuos. Buvo pagul
dytas į ambulansą ir nu
vežtas namo. Parvažiavus 
namo, buvo įsodintas į kė
dę.

“Vyrai,” tarė farmeris, 
“pirmiausia neškite mane į 
tvartus. Aš noriu atsisvei
kinti su savo gyvulėliais.”

Šeši vyrai buvo jo patar
navimui. Jię nešiojo far
mer! iš vieno tvarto į kitą. 
Nusilpęs farmeris glostė sa
vo numylėtus arklius, kar
ves ir maloniai į juos kalbė
jo:

“Good-by, Stanley, tu bu
vai geras šuo,” tarė farme
ris savo šuniui. “Bet nesi
rūpink, man mirus, liks dar 
kas tave aprūpins.”

“O dabar, vyrai, neškite 
mane ant ano kalno. (Nuo 
to kalno galima apmatyti 
visą didžiulę farmą). Aš 
noriu dar kartą, paskutinį 
kartą pažvelgti į savo far
mą,” tarė nešamas farmeris.

Jis buvo užneštas ant kal
no ir paskutinį kartą ap
žvalginėj o savo puikius lau
kus.

“Yra tai viena gražiau
sių farmų pasaulyje,” tarė 
farmeris, “ištikro, viena 
gražiausių visame pasauly
je. Galiu dabar mirti ra
mybėje. Neškite, vyrai, 
dabar mane namolei.’

Buvo perneštas ir pagul
dytas. Susirinko kaimynai 
ir su visais į atsisveikino.

Ėjo silpnyn ir silpnyn* Ga
lop vakar “-’vakare užgęso. 
Buvo 76 metų amžiaus. Ji
sai buvo geriausias farmeris 
visoj Wisconsin valstijoj, jo 
farma vokuojama gražiausia 
visose Suvienytose Valsti
jose. Nebuvo ją paveldėjęs, 
bet pats įsitaisė ir apdirbo 
iki didelio gerumo. Jo far- 
ma-dvaras verta $500,000. 
Liko sunui visos gėrybės.

Gabena maistą 
j Palestiną

Londonas, bal. 20. — Gar
laiviu Vulcan į Palestiną 
gabenama 1,000 tonų viso
kios pro vizijos, supirktos už 
Amerikos žydų aukas. Pro- 
vizijos bus dalinamos neat
sižvelgiant į tikybą.

Buvo užgesi
nu žiburį.

Londonas, bal. 20. — Bu
vo pasklydęs gandas, jog 
atlekia vokiečių zeppelinai 
per jurę. Todėl pereitą 
naktį jokių žiburėlių nesi
matė šiaur-vakarinėj Ang
lijoj. Visų miestų ir sodžių 
žiburiai nebuvo uždegti.

Du laivu kas 
savaitė.

Londonas, bal. 20. — Iš 
Berno atėjo žinia, jog Vo
kietija dirbdina be paliovos 
naujus povandeninius lai
vus. Kas savaitė išleidžia 
po du nauju povandeniniu 
laivu.

iš kurių kas metai būdavo kaip tik prūsas ėmė artin-

Bravarninkai 
už blaivybė.

New York, bal. 20.—New 
York o bravarninkai paketi
no padaryti vieną žymų 
žingsnį pirmyn. Mano sa
vo paliepimu priversti vi
sus saliunininkus laikyti 
saliunus uždarytus sekma
dieniais. Žinoma, saliuni- 
ninkai gali pasipriešinti sa
vo bosams, bet 85 nuoš. sa- 
liunininkų yra labai prigul- 
mingi nuo bravarninkų. 
Bravarninkai yra intaisę 
jiems saliunus, išsirūpinę 
laisnius ir yra pilnoj jų va
lioj. Todėl tai prieš bosų 
paliepimą nieko nepadarys.

Kiek žuvo Prusy
Kopenhagen, bal. 20. — 

Oficialiai paskelbta, kiek 
Prūsijos armijos neteko ka
reivių. Nuo pradžios karo 
vien Prūsija neteko 1,196,- 
969 kareivių.

Išrinko teisėjus
Syracuse, N. Y., bal. 20.

— Išrinkta teisėjai del W. 
Barnes bylos prieš T. Roo
sevelt. Teisėjai yra šitokie: 
progresistai ir du demokra
tai.

Barnes reikalauja iš Roo- 
sevelto $50,000 už apšmei
žimą.

Pereitą vasarą,-liepos mė
nesyj, pulk. Roosevelt inta- 
rė Wm. Barnes ir Murphy, 
juog juodu teršia ir papir
kinėja New Yorko valstijos 
valdžią. Minėti teisėjai nu
spręs, kurioj pusėj kaltė.

iškasama po 22,000,000 to
nų anglių. Didžiulės liejyk
los Liege ir Charleroi nusto
jo 'veikusios ir eina niekop.

Belgijoj buvo ir geležies, 
cinko, švino, magnezijos 
kasyklos. Buvo ten mar
muro, granito ir šifero skal- 
dinyčios. Visos tos pramo
nės sustojo ir užduota skau
dus smūgis. Kaip tik už
plūdo vokiečiai, tai sustojo 
visi darbai ir visi įrankiai, 
visos mašinos, visos pramo
ninės įrėdnės eina niekop.

Belgija vedė milžinišką 
pirklybą. Dabar joj jokios 
pirklybos nėra. Taigi Bel
gija neteko pirklybos, nete
ko pramonės, jos dirbtuvės 
ir kasyklos užsidarė, mo
kyklos ir garsus keturi uni
versitetai užsidarė, ūkiai 
sutrukdyti, miestai apleisti, 
švarios gatvės apsiteršė.

Nusižudė
Baronas.

Londonas, bal. 20. — Nu
sižudė baronas Herbert de 
Reuter, Reuter’s Telegram 
direktorius. Revolverio ku- 
lipka padarė sau galą. Prie 
to privarė jį mirtis jo žmo
nos, kurios kūnas dar nebu
vo palaidotas. Turėjo vie
ną sūnų ir jisai yra armijoj. 
Turėjo dar ištekėjusią duk
terį.

Baronas gimė 1852 m. 
Augštus mokslus baigė Ox- 
fordo ir Paryžiaus universi
tetuose.

Baronas pasižymėjo tuo, 
jog įsteigė Reuter’s Tele
gram kompaniją. Dabar ji 
didžiausioji žinių rinkimo 
kompanija. Surinktos ži
nios telegramomis išsiunti
nėjama, persimainoma po 
visą pasaulį. Pirmiausia 
kompanijos buveinė buvo 
Francijoj, paskui persikėlė 
į Londoną.

tis, tai tiltus subombardavo 
ir mus labai išgązdino. Mes 
nemanėme, kad ties Nemu
nu iš anuotų šaudė.

Julius kaip išvažiavo muš
tis ties Varšava, tai ir dabar 
apie jį nieko negirdėt.

Jonas Skiernavskis jau 
septintas mėnuo, kaip va- 
jevojasi ties Varšava. Dar 
rašė, kad gyvas. Bet jau 
buvęs daug kartų ant mu
šiu. Šiandie gavome gro- 
matą, jog A. Mikalauskas, 
tavo brolis, išvažiavo ant 
vainos. Apie Vaitui Į Anta
ną ir Kazį niekas nežino, 
gal nėra gyvų. L. Mockus 
užmušta.

Julius kareiviams pritar- 
nauja. Veža del maskolių 
duoną, avižas del jų arklių, 
o kai reikia, tai ir patro
nus.

Nuo jūsų gavome du laiš
ku.”

STRAIKAS GAL ŪMAI 
PASIBAIGTI.

Milžiniškas karpenterių 
straikas, del kurio daug 
tūkstančių darbininkų nete
ko darbo, gali urnai pasi
baigti. State Board of Ar
bitration yra pasisiūlęs su
taikinti abi pusi. Pasisiū
lymą karpenterių unijos 
priėmė. Dabar turi tą pa
sisiūlymą priimti kontrak- 
toriai. O kontraktoriai pri
valo priimti, nes jie išang- 
sto yra pasižadėję priimti. 
Taigi spyktelėjo vilties ki
birkštėlė, kad pragaištingas 
straikas gali urnai galą gau
ti.

J. Brousek, gyv. po num. 
2215 So. Spaulding avė., va
sario mėnesį buvo plėšikų, 
užpultas ir apmuštas. Tas 
atsiliepė ant jo nervų ir ė- 
mė pastaromis dienomis blu- 
dinti, o andai gazu save už- 
sitroškino.
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Šiltoms dienoms ateinant
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sc:
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o jis tau papasa* 

kos apie juo*

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENTVtENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Kauti gralius 

prczcntus. Pa

klausk apie juos

miesto 
gabenę 
rekvidav

vežimus 
vųatinga

tinę. Gyvenime 
ir skriausti, 
gaudinėti, — 
visky, b i tik 
prisakymus 
stačiai didžiausia inelagys 
tė ir apšmeižimas. Gal P

. (Pabaiga seka).

Atsakymas P. Norkui 
i straipsni, užvardintą 
“krikščionybė” ir krik

ščionybė, patalpintą 
‘•V. Liet.” No. 11.

fiskuoti 
tuojaus 
Paskui 
galvijus, 
daiktus,
Ir taip visa tai suėmę 
gabenę i Prusij 
jams nieko nepalikę, 
liau didesnę dali miesto iš' 
degino.

FIRMOS! FIRMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liogą” ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Ta moteris yra paveldėjus $70,000,000. Viena mergina 
ją norėjo prikalbėti apsidr austi ir ištisus vienus me 
tus del to praleido. Negalėjo prikalbėti, bet visvien iš 
apdraudos kompanijos pareikalavo, kad už tą jos tuš

čią darbą kompanija atlygintų $2,500.

ia dabar 
suprantame krikščio- 
kaipo meilę prie ar- 
kaipo geradarystę, 

sielos tyruma ir ra-

New Yorke vieši buvęs 
Meksiko laikinas preziden
tas Huerta. Kokiuo tikslu 
ji valdžia i Suv. Valstijas į- 
silcido, negalima suprasti. 
Juk tai tas pats asmuo, 
kuris pernai kuone nepaga
mino karo Suvienytų Vals
tijų su Meksiku. Bet Hu
erta ir drąsus. Po senovei 
Suv. Valstijų valdžių kriti
kuoja. Ir svetimame suole 
sėdėdamas savo dainty ne- 
meta.

milijoninė armija taisoma ir 
po kelių mėnesių galėsian
ti traukti Francijon, ty. ka
ro laukan. Stebėtina. Kaip 
ir kokiuo būdui Anglijos 
valdžia surinko tiek daug 
karuomenės, nesuprantama. 
Ar kartais čia nebus tiktai 
paprastas pasigirimas.

Džiaugiamės, kad ateina 
šiltos dienos. Daugiau lai
ko praleisime tyrame ore, 
jausimės geriau, pajusime 
daugiau energijos. Bet šil
toms dienoms ateinant, atsi
randa ypatingas vabalas, 
kurs daug žmonėms žalo ir 
bjaurumo pridaro. Tas va
balas tai musė.

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme manytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, Šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkčje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į ScoFville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žomlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmerių ir štorainku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmų.

Platesnių žinių kreipkitės lai-

ANTANAS ZABBLA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.

Žmonės stebisi, iš kur pa
vasarį atsiranda musės. J 
Tyrinėtojai duoda atsaky- ' 
mą. Ištirta, jog rudeniop 
'musės dęda kiaušelius į ' 
mėšlo ar kitokio nešvarumo 
krūvas. Tokiose vietose 
kiaušeliai perbuna ir šal
čiausią žiemą. Be abejo, 
daug jų peršąlą ir žūva. Pa
vasarį, saulei užšvitus, mėš
lo ir kitokių nešvarumų 
krūvoms sušilus, kiauši
nėliai prasikala ir iš
jų išlekia musė. Priegtam 
dar žinoma, jog viduje, pa
gyvenimuose, musės rudenį 
suranda sau tykias vietas 
ir prabūva per žiemą. Ne
retai pagyvenimuose, ypač 
miestų valgyklose, ir žiemą 

Į musės išlekia iš savo lizdų 
ir pasirodo erdvėje. Gi pa
vasarį jos visos apleidžia 
slaptas vietas, ima dėti 
kiaušinėlius ir didinti savo 
padermę.

Yra tyrinėtojų nuodug
niai ištirta, kaip daugiausia 
musių išlieka per žiemą. Su
sekta, jog 90% pasirodžiu
sių musių pavasarį yra kilu
sios iš mėšlynų ir kitų ne
švarumų krūvų. Todėl tai 
prašalink nevaluihuš ir tuo 
pat kartu panaikinsi muses.

Musės yra labai pavojin
gi vabalai. Tupi ant viso
kių nešvarumų, maknojasi 
visokiose bjaurybėse ir pas
kui sėda ant valgomųjų 
daiktų, ant žmogaus. Sėda 
ant ligoto žmogaus, paskui 
lekia ant sveikų. Musė yra 
platintoja ligų. Priegtam 
labai priklu, jei musiji ran
dasi namuose, jei jos mak- 
nojasi piene ir valgius ter
šia. Taigi kiekvienos šei
mininkės tebūnie rupesniu 
nelaikyti savo pagyvenime 
jokios mušeikos.

Ne vien del to, kad musės 
pavojingos, 
kinti, 
tikėti

ir aveles, ty. pasaulinius 
žmones ir dvasiškius. Pa
darė juos visus savo pasiun
tiniais, ir, siųzdamas į pa
saulį, tarė: “Eidami į visą 
pasaulį apsakinėkime Evan
geliją visam sutvėrimui. 
Kas intikės ir bus apkrikš
tytas, bus išganytas; bet kas 
neintikės, bus pražudytas.” 
(Mork. XVI, 15-16). “Duo
ta man yra visa valdžia 
danguje ir ant' žemės. Ei
dami tat mokinkite visas gi
mines, krikštydami jas var
dan Tėvo ir Sūnaus ir šv. 
Dvasios; mokindami jas už
laikyti visa, ką nors jums 
įsakiau ir štai esmi su ju
mis visose dienose ir iki 
amžių pabaigai.” (Mat. 
XXVIII, 18—30). Kad in- 
tikėj usieji klausytų Jojo 
pasiuntinių, tarė: “Kas jū
sų klausys, manęs klausys; 
ir kas jus niekina, mane 
niekina; kas gi mane nieki
na, niekina tą, kurs mane 
siuntė” (Luk. X, 16). Tą 
ir darė apaštalai ir mokin
tiniai: skelbė visur V. Jė
zaus mokslą ir steigė bažny
čias, kurių perdėtiniais pa
likdavo vyskupus ir kuni
gus. Taip daroma iki šio
lei. Tą V. Jėzaus mokslą 
skelbia dvasiška valdžia, ir 
jos visi tikintieji turi klau
syti. Taigi ne mes, kuni
gai, pasisavinome V. Jėzaus 
mokslą apsakinėti ir aiškin
ti, bet V. Jėzus pavedė, o P. 
Norkus rašo, kad kunigai 
pasisavino.

V. Jėzus lygiai pasakė: 
“Kas yra ciesoriaus, atiduo
kite ciesoriui, o kas Dievo, 
Dievui. Todėl reikia ir pa
saulinės valdžios, kokia ji
nai nebūtų, klausyti, kas no
ri tobulybės pasiekti. Taip 
darė ir pirmieji krikščionįs. 
Štai vienas legionas Komos 
ciesoriaus buvo iš vienų 
krikščionių, kurie kartu su 
kitais kariavo, piles Romus 
valstijos prii/šūs. Pasibai-

prisakymas: ‘ ‘Mylėk .V. 
Dievą tavo iš visos širdies 
tavo ir 1.1.,” tai yra Dievą 
reikia labiau mylėti už ar
timą ir Jojo labiaus kląusy- 
ti, negu žmonių. Manau, 
kad P. Norkus nepripažins 
savęs daugiaus žinančiu V. 
Jėzaus mokslą už šv. Povi
lą Ap., kursai štai ką rašo 
rymiečiams: ‘ ‘Kiekvienas
tebūna paduotas vyresnybi- 
nėnis valdžioms, nes nėra 
valdžios, kaip tik mus Die
vo; kurios gi yra — Dievo 
parėdytos yra. Taigi, kas 
priešinasi valdžiai, priešina
si Dievo parėdymui, o kurie 
priešinasi, patįs sau pelnosi 
pasmerkimą. Nes vyriau
sybės nėra b i jotines geriems 
darbams, bet piktiems. O 
nori nesibijoti vyriausybės? 
Daryk gerai, ir turėsi nuo 
jos pagyrimą, nes ji Dievo 
tarnaitė tau del gero. Bet 
jei padarysi, kas pikta, bi- 
jokis, nes ji ne be reikalo 
nešioja kalaviją; nes ji Die
vo tarnaitė yra, atkeršyto j a 
per rūstybę tam, kuris pik
tą daro.” (Rym. XIII, 1). 
Taigi pagal tų žodžių Po
vilo Ap., V. Dievas ant že
mės delei tvarkos tarp žmo
nių įsteigė valdžią, kuri yra 
dvejopa—dvasiška ir pasau
linė.- Dvasiška valdžia rū
pinasi dūšių reikalais ir am
žinu gyvenimu, o pasaulinė 
rūpinasi laikina gerove ant 
žemės. Kad tai tiesa, tai 
žinome iš V. Jėzaus mok
slo. V. Jėzus išrinko 12 a- 
paštalų ir 72 mokiniu, per
dėjo ant jų šv. Petrą, ku
riam įsakė ganyti avinėlius
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D. Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad kuomet vokie
čiai antru kartu užėmę Su
valkus, tai tuojaus iš gyven
tojų pareikalavę 10,000 rub
lių kontribucijos. Kuomet 
gi buvo pranešta, kad nesą 
galima surinkti reikalauja
mų pinigų, nes mieste likę 
tik vieni bėdinuoliai, vokie
čiai, neužmiršdami kontri
bucijos klausimo, ėmę kon- 

vai'į, kurį 
Prūsiją, 
arklius, 
maisto 
bulves, 

ir iš- 
(I vvento-

gus. karui. įsakė ciesorius, 
sad padžkavojus dievai
čiams, visiems kareiviams 
sudėti aukas. Čia krikščionįs 
pasipriešino ir visi buvo nu
žudyti su savo vadu. Ma
nau, kad P. Norkus neprieš
taraus, kad tie krikščionįs 
gerai pažino Kristaus mok
slą, jaigu už Jį galvas pa
dėjo ir vienok jie kariavo 
ir užmušinėju priešus ir 
niekas jiems už nuodėme 
neskaito. O gal P. Norkus 
apkaltins ir aną aniolą, 
kurs, Dievui liepiant, išžu
dė egiptiečių pirmgimius , 
už tai, kad jie nenorėjo iš
leisti žydų iš Egipto. Gal ‘ 
apkaltins Mozę, kad, Die
vui liepiant, daug žydų-pra- 
sikaltėlių išžudė, kad kiti 
bijotų ir pildytų Dievo įsa
kymus. Kad visi Dievo įsa
kymus pildytų, gyventų pa- , 
gal V. Jėzaus mokslą, eitų 
tobulybės keliu, tai nebūtų 
nei karų, nei žmogžudysčių, 
nei plėšimų. Bet kelių tūk
stančių žmonių gyvenimas 
rodo ką kitą. Ir dabar ką- 
gi matome. Ten, kur laiko
si labiaus Dievo prisakymų 
ir V. Jėzaus mokslo, nia- 1 v. . Iziaus visokių prasikaltimų, , 
o kur jau to mokslo išsiža
da, ten ir prasikaltimai au
ga, o atimti dar bausmę, tai 
negalima butų gyventi šia
me pasaulyje. Jau-gi iš 
dviejų neiš vengtinų blogu
mų, mažesnis teišsirenka- 
mas yra. Štai dabar kas 
dedasi Meksike, visi žino
me. Ne tiktai ten meksiko- 
nai vieni kitus žudo, bet 
užpuldinėja ir ramius žmo
nes, kurie gyveno Suvieny
tose Valstijose parubežyje, 
Jei dar labiaus pradėtų už
puldinėti, tai ir P. Norkus 
netylėtų, bet peiktų savo 
valdžią, kad nebaudžia inck- 
sikonus. Štai dabar Krakas 
ir Montvydas nužudė visai 
nekaltą kunigą Žebri ir po
licinėmis. Tai jaigu tokius 
išleisti, tai dar keliatą nu
žudytų pasidrąsinę. Tegul 
geriaus tie žmogžudžiai žū
na, negu nekalti žmonės tu
rėtų žūti. Todėl be reikalo 
P. Norkus šaukiasi prie 5 
Dievo prisakymo: “neuž
mušk” kas link karo. Tie
sa, karas yra tai baisiausia 
žmonijos nelaimė ir mes, 
kaipo katalikai ir kunigai, 
bjaurimės juo ir visados 
meldžiamės: nuo maro, ba
do, ugnies ir karo išgelbėk 
mus, Viešpate! Karas tai 
didžiausia nelaimė, bet yra 
tai “malum necessarium.” 
Niekur neradau katalikiš
kuose laikraščiuose, kad kas 
džiaugtųsi arba pritartų ka
rui, kaip mums P. Norkus 
antineta. Gana apie karą. 
Paimkime kitus P. Norkaus 
užmetin ėjimus.

Rašo jis: “Bet kame gi 
ta sąžinė ar gera valia? 
Kunigai, apskritai, supran
ta, kad ji užsiveria tame, 
kad žmogus prisilaiko negy
vos prisakymo raidės, tai 
yra del formos juos išpildo, 
arba, kitais žodžiais, — ti
ki į visą katalikiškosios 
Bažnyčios “credo,” išklau
so, mišių šventų, atlieka iš
pažintį ir užsimoka dešim- 

;aliina 
galima ir ap- 
žodžiu, galima 
gerai mokama 
apeiti.” Tai

Tomis dienomis sužinota, 
kad Rusijos karuomenės va
das, didkunigaikštis Nikolai 
Nikola j evič esąs pašautas. 
Jį pašovęs rusų generolas 
Sievers, per kurio neapsižiū
rėjimą vokiečiai sunaikino 
10-tąjį rusų korpusą vejant 
rusus iš Prūsijos. Bet ar 
Sievers tam buvo kaltas, 
tikrai nežinia ir tik dabar 
patirta štai kas: kuomet vo
kiečiai sunaikino rusų 10- 
tąjį korpusą, didkunigaikš- 
t-is pavadinęs ’ savo stovyk- 
lon generolą Sievers ir smo
gęs jam į ausį. Generolas 
akimirkoj išsitraukęs revol
verį ir šovęs į didkunigaik- 
šfeį ir tuojaus pats nusižu
dęs. Senai buvo kalbama, 
kad didkunigaikštis sergąs, 
kad jam buvus daroma ope
racija, bet tik pastaraisiais 
laikais sužinota ligos prie
žastis. Gi Rusijoje to atsi
tikimo niekas nežino.

reikia jas nai- 
Gal kitas ir nelabai 
jog jos skleidžia li- 
Bet kiekvienas jau

čia jų priklumą; mato, kaip 
jos teršia valgius. Tai jau 
vien del to švari šeimininkė 
nelaikys jų savo pagyveni
me.

Id. Rudolph 62«
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Skaitant P. Norkaus 
straipsnius, tilpusius “V. 
Liet.” No. 51 praėjusių me
tų, atsakymuose į kun. 
Saurusaičio polemiką ir su
lyginus su tuo, ką parašė 
“V. L.” No. 11 šių metų^ 
rodos, kad ne tas pats au
torius rašo. Nes ten išnie
kino V. Kristų, lygindamas

prie Perkūno dievaičio, 
arba laukdamas atėjimo ko
kio kito dievaičio, prakil
nesnio, šventesnio, tobules
nio už V. Jėzų, kaip lygiai 
primindamas tuos, kurie ra
šė, išniekindami V. Jėzų. 
Paniekino Kristaus įsteigtą 
religiją, prikergdamas jai 
vartojimą melo, prigavimo 
ir tamsumo; išniekino krikš
čionybę, kad jinai Lietuvai 
nieko kito nedavusi, tiktai 
baudžiavą ir politišką puoli
mą; ant galo išniekino ir 
V. Kristaus mokslą, rašy
damas, kad niekas netikęs, 
niekas jo nepildo, nei kuni
gai. Lygiai apgailestauja, 
kad dar žmonės Kalėdas 
švenčia. Kad P. Norkus, 
taip manydamas, klysta, tą 
stengiaus išparodyti savo 
atsakymuose “Kataliko” 
No. 25. Į tą mano straipsnį 
atsakė P. Norkus “V. L.” 
No. 11, darydamas naujus 
užmetinėjiinus.

Kaip ten, taip ir čia P. 
Norkus mėgsta tankiai kar
toti V. Jėzaus žodžius: 

’ “Mylėk artimą, kaipo pats 
’ save.” Rodos tam, kurs tuos 

žodžius kartoja, reiktų ir 
’ pačiam tą artimo meilę tu

rėti. Bet P. Norkus ant lu
pų tiktai juos turi, o šir
dyje verda neapykanta, nes 
tame straipsnyje intaria ku
nigus esant farizėjais, veid
mainiais, apgavikais ir t.t., 
o delei dabartinio baisaus 
karo taip mus kaltina, kaip 
būtumėme mes, kunigai, tą 
karą iššaukę arba jam pri
tarę. Matyt, P. Norkus ku
nigus savo artimais neskai
to. Bet ti’ek to. Tėniyki- 
mc, ką rašo. Anuose prie
kaištuose rašo, kad V. Jė
zaus mokslas, nors ir pra- 
kilniausis, bet niekam neti
kęs, niekas jo neaklo, nei 
kunigai, o čia dabar rašo: 
“Mes 
nybę, 
timo, 
kaipo 
mybę, kaipo žmogaus kilimą 
tobulybei! prie Dievo, o ne 
kaipo farizėjišką pildymą 
negyvos prisakymo raidės. 
Mes suprantame, kad krik
ščioniu gali .būti pats tam
siausias, pats neapšviesčiau- 
sias žmogus, bi tik jis išpa
žįsta Kristų, kaipo kėlėją to
bulybei!, ir kuris stengiasi, 
kiek išgalėdamas, gyvenime 
sekti Jį, darydamas gerą. 
Ne taip svarbu — ant kiek 
žmogus pakįla augštyn, kiek 
svarbu tas kilimo aktas. 
Apsišvietęs ir turintis tvir
tą valią žmogus lengvai pa
siekia augštybę, bet tamsus, 
bevalis žmogelis su dideliu 
sunkumu tik truputį pakįla, 
tik už grašį, bet tas grašis 
y ra. našlės grašiu.”

Tas gerai; ir mes taip 
suprantame. Bet tegu P. 
Norkus neužmiršta, kad yra 
pirmas ir visųdidžiausias

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali Išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klešose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
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Anglijos kariškuose rate
liuose sužinota, kad Didžio
ji Britanija turinti jau pus
trečio milijono karuomenės 
karo lauke ir atėjus pavasa
riui toji visa karuonienė 
bus panaudota priešais vo
kiečius. Toji karuonienė 
susideda iš kanadiečių, new- 
zelandiečių, hindi], škotų, 
airių ir anglų, kurių vieni 
yra. ręguleriai kareiviai, ki
ti kiisvanoriai. Dar viena
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POLITIKA, t
ą. VALSTIJŲ VALDŽIA. 
„ Vyriausiasis valdininkas 
šioje šalyje yra prezidentas, 
išrinktas keturiems metams. 
Konstitucija neapribuoja, 
kiek kartų gali būti išrink
tas tas pats prezidentas, bet- 
pirmasis prezidentas, Jur
gis Washington, atsisakė 
trečiu kartu būti išrinktu, 
nenorėjo daugiau kaip aš
tuonis metus prezidentauti, 
ir nuo to laiko įsigyveno 
paprotys, kad niekas nebu
vo renkamas trečiu kartu. 
Pulk. Roosevelt pagretom 
buvo ištarnavęs aštuonis 
metus ir po jo buvo prez. 
Taft. Paskui pulk. Roose- 

, velt vėl statė savo kandida
tūrų, bet nebuvo išrinktas, 
o išrinktas buvo prez. Wil
son.

Pradžioj prezidento ne
rinkdavo patįs gyventojai. 
Seniau nebuvo tokios ko
munikacijos, nebuvo laik
raščių ir todėl sunku buvo 
išstatyti žmonėms kandida
tus ir sunku butų buyę 
žmonėms pažinti tuos kan
didatus. Teisybė, buvo ke
lintas laikraščių, bet jie neį
stengdavo paplisti tarp 
žmonių. Todėl tuomet žmo
nės rinko rinkėjus. Kiek
viena valstija rinkdavo tiek 
rinkėjų, kiek ji turėdavo 
atstovų ir senatorių. Šitie- 
rinkėjai ir rinkdavo prezi
dentų ir vice-prezidentų. 
Dabar tai tiesiog žmonių 
balsai nulemia, kas bus pre
zidentu ir vice-prezidentu.

Prezidentu gali būti kiek
vienas čia gimęs pilietis ir 
ne jaunesnis, kaip 35 metų 
amžiaus. Bet ligšiol tai visi 
prezidentai būdavo išrink
ti vyrai, turintieji daugiau, 
kaip 50 metų amžiaus. Jei 
prezidentas negalėtų savo 
vietos užimti arba mirtų, 
tai jo vieta užima vice-pre- 
zidentas. Jei ne vienas jų 
negalėtų kokios nors prie
žasties delei, tai tuomet 
prezidento vietų užima vie
nas sekretorių.

Prezidentas yra vyriau
siuoju armijos ir laivyno 
vadu. Virš pulkininko ji
sai skiria pats visus kitus 
viršininkus armijoj ir laivy
ne. Prezidentas turi teise 
dovanoti kaltę prasižengė

liui. Negali dovanoti tik 
tiems, ant kurių yra už
trauktas impeachmentas. 
Prezidentas turi teisę dary
ti sutartis su kitomis val
stybėmis, bet tas sutartis 
privalo užgirti du trečdaliu 
senatorių. Senatui prita
riant, prezidentas skiria ir 
ambasadorius, ir konsulus 
į kitas valstybes. Jisai pas
kiria ir Su v. Valstijų teisė
jus.

Prezidentas yra įstatymų 
įkūnytojas. Jei koks įsta
tymas išleidžiamas, tai pre
zidentas jį įkunindina. Kuo
met buvo išleisti nauji mui
to įstatymai, tai preziden
tas išsiuntinėjo paliepimus, 
kad muitinyčiose butų mui
tai imami pagal naujus įsta
tymus.

Yra pasakojama, kad pre
zidentas turi didelę galę, di
desnę, negu kaizeris, Angli
jos karalius. Bet nėra jo
kio pavojaus, kad preziden
tas taptų kokiuo diktatoriu
mi arba tironu.

Prezidentas pats renkasi 
ir sekretorius. Suvienytų 
Valstijų sekretoriai daug- 
maž-atsako kitų valstybių 
ministeriams, o ministerijos 
šioje šalyje vadinasi depar
tamentais. Taigi tai prezi
dentas skiria sekretorius. 
Iš pradžios Suvienytos Val
stijos tik šiuos teturėjo se
kretorius: valstybės (Sec
retary of State), išdyno ir 
karo. Vėliau įsteigta laivy
no departamentas, kuris 
statydina ir kontroliuoja 
karo laivus. Įsteigta krasos 
departamentas, kurio žiny
boj yra gabenimas laiškų ir 
šiaip siuntinių. Įsteigta vi
durinių reikalų departa
mentas, kurio žinyboj yra 
viešosios žemės, indionai, 
patentų ofisas, pensijos. 
Įsteigta agrikultūros depar
tamentas, kurs skleidžia 
naudingas žinias ūkinin
kams; to departamento ži
nyboj yra oro biuras, Wea
ther Buerau. Oro biuras ty
rinėja oro stovį, klimatų, 
tyrinėja klimato atmainų į- 
statymus ir bando atspėti1 
orų. Vėliausia įsteigta ko
mercijos ir darbo departa
mentas, kurio žinyboj yra 
pirklyba, kasyklos, pramo

Garsus naras, kurs nusilei
do prie nuskendusio Am. 
povandeninio laivo F—4 i 
288 pėdų gelmę. Išbuvo po 

vandeniu dvi valandi.

ne, žuvininkystė, censas, 
švyturiai ir kitokie dalykai.

Į visus tuos departamen
tus prezidentas paskiria 
sekretorius. Paprastai nau
jai išrinktasis prezidentas 
patvirtina senuosius sekre
torius. Paprastai patvirti
na karo, laivyno, krasos 
sekretorius. Šie sekretoriai 
tolokai stovi nuo karštosios 
politikos ir visvien, ar šio
kios, ar tokios partijos pre
zidentas, jų veikimas veik 
tas pats. Kitaip yra pavyz
džiui su valstybės sekreto
rium. Jisai stovi arti prezi
dento ir paprastai kiekvie
nas prezidentas pasiskiria 
naujų valstybės sekretorių. 
Prez. Wilson pasiskyrė į 
valstybės sekretorius Wm. 
Jennings Bryanų, amžinų 
kandidatų į prezidentus nuo 
demokratų partijos.

Prezidentus yra įkūnyto
jas įstatymų, bet jisai yra 
žymiu veiksniu išleidime į- 
statymų. Jisai pataria, ko
kius įstatymus išleisti ir 
naujai išleistas įstatymas 
turi būti patvirtinats prezi
dento pasirašymu.

Prezidento rinkimas yra 
didžiausia politikinė kova 
pasaulyje.

Prezidentas algos gauna 
$6,250 mėnesyje. Baltųjų 
Rūmų užlaikymui skiriama 
kasmet po $86,000.

* Nei kieno pasaulyje nei
mama tiek paveikslų, kaip 
nuo prezidentų Suvienytų 
Valstijų. Vienas fotografas 
Washingtone yra nuėmęs

daugiau kaip 1,000 paveik
slų nuo prez Tafto.

Suvienytų Valstijų prezi
dentai yra ir gausiausidfal- 
bėtojai pasaulyje. Prez. 
Taft viešose prakalbose 
prieš rinkimus ir preziden
tavimo metu yra ištaręs 2,- 
000,000 žodžių. Visur su 
juo yra važiavęs stenogra- 
fas ir jo žodžiai buvo užra
šyti. ■«

Iš Lietuvos.
Airiogala, Kauno apskr. 

Vasario 15 d. įvyko Airio- 
galos • vartotojų draugijos 
metinis susirinkimas. Iš 
1914 metų apyskaitos pasi
rodė, kad ir šiais sunkiais 
karo metais musų vartoto
jų draugija gyvavo neblo
giausia. Padare apyvartos 
per 20,000 rub. Butų bu
vę ir pelno, kad ne pernai 
metais susektoji netvarka. 
Dabar, padarius tikrai tei
singų krautuvės apyskaita 
ir sustačius sąskaitas taip, 
kad butų padengti ir praei
tų metų plyšiai. Žinoma, 
pelno nebeliko, bet krautu
vės geras stovis patikrintas 
ir, Dievui padedant, valdy
bai uoliai darbuo j anties, na
riams gi savo krautuvę pa
laikant, galima bus drųsiai 
žiūrėti ateitim Už pajus 
paskirta 5 nuoš. iš apyvar
tos kapitalo. Nutarta pri
sidėti prie “Kooperato- 
riaus” draugijos; išrinkta 
ir įgaliota delegatu į įstei
giamąjį jos susirinkimų ku
nigas Jasas, dabartinis 
krautuvės kasininkas.

Vidiškiai, Ukmergės ap. 
Niekur, turbut, nėra tokių 
tamsių žmonių, kaip pas 
mus. Išskyrus kelis ūkinin
kus, niekas laikraščių ne
skaito. Visoj parapijoj nė
ra nė vieno, kas paskatintų 
išsirašyti laikraščius. Var
gonininkas sulenkėjęs, lie
tuviams neprielankus. Ir 
klebonas nekados neparagi
na ir neprimena apie laik
raščius ir reikalų šviestis. 
Šiuo gi laiku be didelio var
go galima butų patraukti 
žmones laikraščius skaityti, 
nes kiekvienam indomu ži
noti, kas girdėti apie karą. 
Reiktų tik truputį truso pri
dėti ir urnai galima butų pa

žadinti žmones iš tamsaus 
miego.

Vilnius. Vasario 5 d. mi
rė žinomas Vilniaus miesto 
milijonierius ir miesto vei
kėjas Aristarchas Pimeno
vas, Vilniaus sentikių gmi
nos pirmininkas. Velionis 
paliko turto apie 3 milijo
nus rub. Velionis ypač pra
turtėjo pastaraisiais keliais 
metais; jisai buvo supirkęs 
vienas po kito keliatų di
džiausių namų prie šv. Jur
gio prospekto (namai, kur 
“Rūtos” ir inteligentų kliu- 
bai ir k.) ir kitur; be to 
jam priklausė vadinamosios 
“Pilaitės” (Zameczek) dva
ras palei Vilnių, didžioji 
Paplovų priemiesčio dalis, 
daugelis vasarnamių Žvėry
ne, dvarai Vilniaus, Kauno, 
Minsko gub ir apie 160 tūk
stančių dešimtinių girių O- 
renburgo gub.

Visų savo turtų velionis 
užrašė giminėms, gi 800,- 
000 gyvais pinigais — mo
tinai ta sąlyga, kad tie pini
gai butų sunaudoti jo var
do prieglaudai ir mokyklai 
sentikių vaikams. Prieš 
mirsiant velionis sunaikino 
visus vekselius ir savo sko
lininkų jam duotuosius pa
sižadėjimus.

Ryga. “Vilnies” redak
toriaus bylų. Vasariio 28 d. 
Petrogrado teismmo rūmų 
sesija nuteisė buvusio lietu
vių laikraščio “Vilnies” re
daktorių Jurgį Greinį už 
straipsnį “Spaudos sukak
tuvės” (No. 12) vieniems 
metams tvirtovės.

Tam pačiam teismo posė
dyje buvo nuteisti: latvių 
laikr. “Arodnieks” redakto
rė 3 mėnesiams kalėjimo ir 
latvių laikr. “Jaunais Bals” 
redaktorė vieniems metams 
kalėjimo.

Džiaugiasi gavę pi
nigus.

“Brangus musų sūneli, 
šiandien gavome siųstus pi
nigus ir šiandie rašau laiškų 
iš to didelio džiaugsmo. Dė
ka vo j u tau, sunau musų, 
kad padarei mums linksmy
bę, linksminamės su ašaro
mis; dėkui už rūpestį apie 
musų gyvenimų. Nors dar 
nebuvo stokos grašio, bet

dabar gavome didžių pas
pirtį. Mažu Dievas duos, 
nusiramįs. Kad tiktai Die
vas duotų ramybę, tai vis
kas butų gerai. Arkliai vi
si tebėra. Rugių prikulė- 
me 6 bačkas, vis galėsime 
parduoti kelis šėpelius. Tik 
bulvės ir avižos tai nudegė. 
Bet vis pirkti nereikia.

O labiausias rūpestis, tai 
kad kas diena girdime grau
džius anuotų balsus. Gy
venam kaip zuikiai. Neži
nome, ar pralėks pro šalį 
šūviai, ar ir mus užklups. 
Tas mums duoda neramybę.

Tiktai leidžiam dienų va
karop. Nei darbai nevedąs. 
Galima pasakyti, kad ir ne
miela niekas dirbti. Lųuki, 
kada mirtis ateis.”

Pinigus siunčiau per Ta- 
naneviez Savings Bank. Iš
leidau sausio 19 d., o gavo 
kovo 4 d. Tuomi apgarsi
nu visiems lietuviams, jog 
Tananevičiaus banka yra 
užtikrinta pinigų siuntiniui 
į Lietuvą.

Juozas Abromavičius, 
Carnegie, Pa.

------------- ...................

Pilni Namai Linksmybės

Kada juose yra GRAFOFONAS
Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi ( 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — UGI

E.— 1163
E — .1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167
E — 1168
E — 1169

“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Pclka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė. 
Saltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

ašE — 1170
E — 1245
E — 1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mano Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne .Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panele švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plauko žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

200 LOTŲ LABAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensington©, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum- 
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
creipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT- K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL
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„A. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė.
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Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

H?

Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 Š. Halsted St3437 S. Halsted St
W. North Av3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St4729 S A.shland A

Banke’io geriausios rūšies grietinės sviestas yra geriausias ką 
pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North yAve2830 W. Madison st šiaurinė dalis.1045 "■ ‘ ----- - - - - ------- — - -
2054
2710

Iš Chicago.
DAILUS MOTERIŲ 

BALIUS.
Užvakar šv. Jurgio salėj 

atsibuvo pasilinksminimo 
vakaras dr-jos šv. Petronė
lės P. ir M. Žmonių buvo 
gana daug — pilna salė. 
Tvarka buvo labai gera. 
Susirinkusieji smagiai pra
leido laiką.

Tvarkos vedėjos buvo pp. 
Jozefą Masalskienė, Stella 
Katauska ir Grace Pa j aviš
ka. R.

SVARBUS LABDARY
BĖS SUSIRINKIMAS.
Rytoj vakare, ty. bal. 21 

d., šv. Jurgio salėj atsibus 
Labdarybės kuopos ant 
Bridgeporto susirinkimas. 
Labdarybė yra nutarusi tu
rėti birželio 13 d. pikninką 
ir išleido serijas. Tas seri
jas nariai turės pasirūpinti 
išplatinti. Pikninkas atsi
bus Tautiškame Darže (Rei- 
sig’s Grove), kurį p. 
Tananevičius užleido 
bai pigių kainų.

P. Mažeika,

“APŽAVĖJO” VAIKĄ.
Būrys vaikų grįžo iš mo

kyklos N. Clarmont avė. 
Netikėtai pasitaikė motor-
eiklistas. Jisai sustabdė sa
vo mašiną ir paklausė vai
kų, kuris norėtų gauti ni
kelį. Apspito jį vaikai. 
Motorciklistas kaž-ką išėmė 
iš kišeniaus ir prikišo 12 
metų vaikui prie šono. Tris 
sykius bakstelėjo, it su ada
ta, vaiko šonan. Po to mo
torciklistas nudūmė. Vai
kas pasijuto blogai ir, pali
kęs viską, nudūmė namo. 
Priėjo raišuodamas prie na
mų. Viena vaiko koja jau 
buvo nutirpusi ir sustingu
si. Pašaukta daktaras. 
Daktaras pasakė, jog vai
kui įšvirkšta ypatingų nuo
dų, tik negalįs greitai susek
ti, kas tie do nuodai.

Vincentas Petrolaitis $
Kovo 17 d. pasimirę Vincen- I 

tas Petrolaitis 2G metu. Velionis Į 
dirbo tūlą laiką Rochester Sa- Į 
nitar’s ligonbutyj. Kovo 14 d. Į 
sušilęs nuo darbo išėjo laukan, I 
pagavo šaltį, apsirgo ir Kovo Į 
17 d. pasimirė. Velionis buvo i 
ramaus budo ir doras žmogus I 
Amerikoj išgyveno apie keturis 
metus, prie draugyščią nepri- | 
■gulėjo ir turto mažai paliko, bet 
ačiū rupeistingumu p. Kragerio 
ir geraširdžiu vietiniu parapijo- 
ną. tapo iškilmingai palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. Ve
lionis turi nemažai giminią a- 
pie Chicago Ill. Smulkiau apie 
Velionį galima sužinoti pas:

J. Petrolaitį 
201 E. Main St., 

. Amsterdam, N. Y.

LAIVAKORTES 1 KRAJŲ
RUSSIAN AMERICAN LINE, 

laivas “Kursk”, išplauks iš New 
Yorko balandžio (April) 27 d., 2 
vai. po pietų. Iš Chicagos reikia 
išvažiuoti nedėlioj, balandžio 25 
d. Kaina nuo New Yorko iki Ar
changelsko $48.00, ir nuo New 
Yorko iki Petrogradui $54.00.

Del platesnių informacijų kreip- 
tės į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, • Chicago, III.

Paieškai! savo draugo Petro S 
vičiaus. -Turiu labai svarbų re. 
prie jo iš priežasties mirties jo brolio, 
Mikolo Gabšio. Jis pats arba kas ži
notu kur jis randasi teiksis man pra
nešti.

Jonas Norbuntas, 
95 Warwick St., Newark, N. J.

LIETUVIS
GRABORIUS I 

■

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke’ 
io Store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas gerės 
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba 

__ king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 
kainos yra žemesnės, negu jąs galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Banke’io Kai
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.)
14 sv. geriausios kakaos nėra geresnės .........
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio
1 sv.. puikiausios arbatos ...............................

ina Kitur
) 52c 70c
. 12c 20e

12c 20c
40c 60c

$1.16 $1.70

J. M. 
už la-

pirm.

DIDŽIŲJŲ RISTYNIŲ 
NEBUS.

Buvo paskelbta, jog bal. 
29 d., risis Bancevičius su 
Žilinsku. Dabar kokios ten 
priežasties delei Žilinskas 
apreiškė, jog nesirisias sv 
Bancevičium.

Dr. Zimontas 
Bancevičių $200. 
šimtinė jau yra
Kulį po num. 3259 So. Hal
sted gat. Jei kas už kitą 
pusę nori statyti, tai tegu 
kreipiasi pas minėtą J. Ku
lį. Rep,

stato n.ž
Daktaro 

pas Joną

LIETUVIS ĖMĖSI 
HIPPODROME.

Ristininkas Katauskis, 
lietuvių' liūtas, ėmėsi Hip- 
podromo teatre su Young 
Mueller, vokiečių šampiomi. 
Lietuvis apgalėjo kryžioką. 
Lietuvių liūtas labai nuste
bino susirinkusius save 
smarkumu. Priegtam Ka
tauskis yra dailus vyras, ri
tasi gražiai, sprauniai. Gra
žu pasižiūrėti, kaip jis nar
sto ant estrados.

METĖ AKMENĮ 
GATVEKARĮ.

Užvakar vakare, apie 7:3<i 
vak, ties 35 ir Halsted gat. 
vaikpalaikis sviedė akmenį 
į gatvekario langą. Akme
niu pataikyta apyseni u i 
žmogeliui į tarpakį. Žmo
gelis turėjo išlipti iš gatve
kario ir inėjo aptiektai ap- 
sirišti.

Nelabas vaikėzas paspė
jo pabėgti.

APLANKĖ FIELD 
MUSEUM.

Užvakar po pietų būrys 
vyčių, Bridgeporto kuopos, 
buvo nuvažiavę į Field Mu
seum. Tarp jų buvo apsi- 
pažinusių su gamtos mok
slais ir historija ir jie paaiš- 
kinėjo mažiau žinantiems.

RADO LAVONAKA- 
PINĖSE.

Waldheim kapinėse sar
gas rado vakar negyvėli 
tarp dviejų kapų. Negyvė
lis tekšojo kniūpsčias. Iš 
jo laiškų, kišeninį rastų, 
sužinota, jog tai buvo John 
Fournier, gyv. po num. 210 
E. 4G gat. g

LIETU VIAMS-UKININ- 
KAMS.

Išaušus pavasariui prasi
deda įvairus laukų darbai, 
kurių nepajėgia atlikti vie
ni patįs ūkininkai. Jiems 
buna reikalingi samdinin
kai-darbi ninkai. Tokiame 
reikale ūkininkai (farme- 
riai) kreipiasi miestuosna į 
agentus, kurie už tam tikrą 
atlyginimą pristato ūkinin
kams reikalingus darbinin
kus.

Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjunga įsteigė darbo 
ofisą, per kurį norima pri- 
gelbėti lietuviams bedar
biams Chicagos mieste.

Jau daugybė bedarbių 
kreipėsi į minimą ofisą. Bet 
del abelnos bedarbės retai 
kuriam pasisekė prigelbėti. 
Nemažai yra tokių, kurie 
norėtų dirbti ant ūkės.

Todėl šiuomi meldžiami 
lietuviai-ukininkai, jaigu 
kuriam reikalingi darbinin
kai, kad kreiptųsi į Chica
gos Liet. Dr. Sąjungos dar
bo ofisą..

Tuomi prigelbėsite savo 
tautiečiams bedarbiams su
sirasti darbus be tarpinin
kavimo brangiai apmokamų 
agentų ir podraug auklėti 
Ch. Liet. Dr. Sąjungai nau
dingą įstaigą kurios pavyz
džiu akinamos ir kitos lie
tuvių kolionijos pradėtų pa
našiai organizuotis ir glo- 
bėtis savo tautiečiais bedar
biais, pavargėliais, našlai
čiais.

Ch. Liet. Dr. Sąjunga, 
3239 So. Halsted st., 

Chicago, Til.

LOXOL Saugokitės
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expellerį, 
visados reikalau 
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arbs 
pas iidirbėjus.

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washingion St 

NEW YORK, N. Y.

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
Rusi kas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakare.

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

ARMONIKOS
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turime didžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad galime darinkti armoni
ką pagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmones daugiausia 
vartoja.

k

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzimsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
10a/įx5p£> colių.

Kaina

BET?

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdienaLEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law 
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

$3.70

Tananevicz SavingsJ. I

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMD9 Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

BANKOb VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedčliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
675. Mahagony medžio,išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 
apskritų kliavišių, 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foldų, nauji patentuoti uždarymai. ‘ Dydis 10x5 pį colių.

Kaina .................................................................................... $5.00

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

Phon* Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
| Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago. • “ “
Rop.

Į

iwnacEj

Chicago.

Ill.

Ant pardavimo galiūnas Lobai gero
je vietoje, kampas 33-čios ir Halsted 
St. Savininkas turi kitą užsiėmimą, ir 
todelgi nori parduoti. Pigiai parsiduo
da. ' Atsišaukite: 
3301 S. Halsted St...

mas, 
b’jė, 
g‘-
4262

Parsiduoda 2 augščią mūrinis na 
6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša- 
arti Archer Avė. Kaina labai pi-

J. Ilgaudas & Co.
Archer Ave.. Chicago, Ill.

Reikalingas prie aptiekos pagelbi- 
ninkas, tuojaus atsišaukite po num.

3337 S. Morgan St.

ANT BANDOS.
Gera vieta del lietuvio barberio.
Atsišaukite:

J. M. Medelis,
3256 Wallace St., Chicago,

Atlie a visokį d arba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Haddon ay

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE

Išeina kas utarniukas ir petnyčla.

Rašyk iuojauSg o gausi vieną numerį dykai

I

Reikalingas geras vyras, kuris ga
lėtą prisidėti keletu šimtą doleriu 
prie geros kompanijos ir butu tinkan
tis del prižiūrėjimo šapos ir darbi
ninku; gaus gerą algą ir gerą pelną 
nuo įneštu pinigu.

Atsišaukite pas:
KEROSINE SPECIALTY CO. 

817 Jackson Blvd. Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO ARBA 
PARAJNDAVQJIMO.

Road House, Picnic Grove, restau
rantas su užkandžių stalu, guli prie 
gero kelio, galima varyti gerą biznį. 
Sutinku parduoti už cash, arba pa
mainyti ant formos arba propertės 
mieste.

Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Bank, 3249 So. Morgan St., Chicago, 
Illinois.

Dr. G. Glaser
Siuomi apreiškia paguodotai visuo 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa 
sitikėdamas, jog gerbiama publika ii 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak 
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrą ir užsendintose ligose

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

Dr, T. n. Murzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba Ceverykų sankrovai, Barbe- 
riui, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

DYKAS
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS verta? 1L 
Ha°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorią. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho
ne, kuri per duosime jum, už 
ciningus arba

$1.00 į Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikallšką šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Ranki; Medžio
Durų, lentų, lentelių, rSmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO. |
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

— ■■ --1 ■■ ■ PRENUMERATA. KASTUGIA* -——*AMERIKOJ fmetams „^pUSei matų $1.25
PUPOPfH f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, AnglįJlUJWrW [joj i/sĮptijoj is š. Prusnose 15 m

W. D. Boczkauskas & Co.
§20-522 W. South *11 Mahancy City, Pa.
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