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Italijoj siaučia 
karinis upas.

■ Roma, geg. 19. — Kas 
valanda karinis upas Ita
lijoje auga ir didinasi.

Austrijos ir Vokietijos 
konsulai jau apleido Ro
mą.

Turkijos ambasadorius 
buvo atsilankęs pas užsie
nio reikalu ministerį ir tam 
ambasadoriui įsakyta kar
tu išsinėšinti su Austrijos 
ir Vokietijos ambasadoriais.

Vokietijos ir Austrijos 
ambasadų archivas, sukrau
tas į skrynias, jau gabena
mas iš Romos.

Italijos admirolas Betto- 
lo, paklaustas, ką mano a- 
pie politikinį stovį, atsakė:

“Aš sakau, jog be jokios 
abejonės mes kariausime ir 
mes pilnai esame įsitikinę, 
jog laimėsime.”

Vokietijos deputatas M. 
Erzberger, katalikų vadas 
Reichstage, yra pas pope- 
žių ir prašė pasilikti dar 
Vatikane. Bet jam pasaky
ta, jog gali ištikti keblumų, 
jei karas kils ir liepta dū
linti iš Italijos.

Visi Austrijos ir Vokie
tijos pasiuntiniai pas pope- 
žių turi apleisti Romą. Per- 
dėtinis Benediktinų, abatas 
von Clotzingen jau apleido 
amžinąjį miestą. Jėzuitų 
generolas, tėvas Ledochow- 
ski, dar tebėra prie Vati
kano.

O karinis upas žmonių 
tik auga ir auga kurstomas 
visokių karo šalininkų. 
Griausmingą prakalbą pasa
kė Gabriel D’Annunzio nuo 
Kapiteli j os kalno. Jisai sa
kė, jog karas yra šventas, 
apvaląs ir išaugštinąs žmo- 
gb-

Už karą kalbėjo ir Ro
mos majoras, princas. Co
lonna.

Valdžia jau sutaisė žalią 
kningą, kurioj bus išdėti vi
si dokumentai ir išaiškinta, 
kodėl Italija stoja karau.

PERMAINOS ANGLIJOS 
MINISTERIJOJ.

Londonas, geg. 19. — 
Permainos įvyksta Angli
jos ministerijoj. Karo mi- 
nisteris, lordas Kitchener, 
premjeras Asquith ir Sir 
Edward Grey, užsienio rei
kalų ministeris, pasilieka 
savo vietose. Kiti ministe
rial bus pakeisti.

Per devynis karo vedimo 
mėnesius ministerija turė
jo gerą vardą tarp žmonių. 
Bet nuo gegužio pradžios 
pasigirdo nepasitenkinimo 
balsai.

Rusų jėgos 
trūksta.

Petrogradas, geg. 19. — 
Nuo pat karo pradžios ne
buvo Rusijoj skelbiama a- 
pie tokius didžius smūgius, 
kaip dabar. Visu didžiu 
frontu rusai yra pliekiami, 
jų jėgos trūksta ir traukia
si atgal. Tiek šiek-tiek airi 
mušiu linijos galų, ty. Že
maitijoj ir Bukovinoj, ru
sai dar laikosi ir net pir
myn pasivaro. O Galicijoj 
ir Lenkijoj niekur neatlai
ko teutonų spaudinio.

Smarkus susirėmimai eina 
dabar ant 200 mylių linijos, 
kuri tęsiasi nuo Kielco apy
linkių palei upę San pro 
Jaroslau ir Peremišlį iki 
pat Stryj.

Rusai skelbė, jog palei li
pę San teutonai bus sustab
dyti, nes palei tą upę yra 
daug tvirtovių ir drutvie- 
čių. Bet jau keliose vieto
se teutonai persikėlė per 
San.

Viennoj skelbiama, jog 
nuo gegužio pradžios aus
trai paėmę net 174,000 rusų 
nelaisvėn.

Pietinėj Lenkijoj rusai 
pripažįsta, jog buvo priver
sti pasitraukti atgal ir už
imti naujas pozicijas tarp 
Pilicos ir Vislos.

Rusijos caras matyda
mas, jog jo armijos trūk
sta į skeveldus, važiuoja 
karo laukan “pafiksyti” 
dalykus.

Tvirtovė Pcremišlis da
bar jau teutonų bombar
duojama.

Nužiūrėta, jog iš Belgi
jos . ir Francijos vokiečiai 
prigabeno daug karuolnc- 
nės pliekti rusus.

Mūšiai Lietu
voje didėja.

PETROGRADAS, geg. 
19. — Rusų ofeialiame pra
nešime skelbiama:

“Ties Šiauliais, Kauno 
gub., mūsiškiams tebesise- 
ka prieš vokiečius. Vietose 
tarp Nemuno ir Virbaliaus 
geležinkelio mūsiškiai pra
dėjo užpuolimus.”

Berlyne skelbiama:
“Ant rytinio karo fron

to rusų atakos padubisyje 
ties Airiogala atmušta. Mu
sų atakos linkui Griškabū
džio, Sintautų, šakių turėjo 
pasisekimą. Vakar rusų 
paėmėme 1,700 kareivių 
nelaisvėn. Musų kavaleri
ja pastūmė rusus Marijam
polės link.”

& Vokietijos ambasadorius Bernstorff.

Vokietijos ambasadorius Washingtone ir ambasada, kuri šiais laikais drūčiai sau
gojama.

Nors teutonai briaujasi 
ir varosi pirmyn, bet to pa
siekia tik su didžiais nuo
stoliais.

ANGLIJA DIDINA 
ARMIJĄ.

Londonas, geg. 19. — 
Anglijos karinė valdžia su
šneko apie padidinimą savo 
armijos. Lordas Kitchener 
ketina dar ’ sumobilizuoti 
300,000 kareivių. Pats lor
das Kitchener ketina va
žiuoti karo laukan.

Dabar Anglija ir Franci- 
ja ketina pradėti vartoti 
bombas, panašias į vokiečių 
vartojamas prieš talkinin
kus.

SNIEGAS MICHIGANE 
IR WISCONSINE.

Grand Rapids, Mich., ge
gužio 19. — Vakarinėj Mi
chigan© valstijos daly j pa
lijo ir pasnigo. Tas apsau
gojo javus ir sodus nuo šal
nų, kurios butų labai ja
vams ir sodams pakenku
sios.

Wisconsine buvo ištikus 
labai smarki viesulą su 
sniegu.

— Omaha, Neb., geg. 19. 
— Ant Missouri geležinke
lio buvo užsidegęs trauki
nis. Sudegė keturi vagonai, 
kuriuose •• buvo sidabro ru
da vertės $50,000. Metalas 
ištirpo ir išsiliejo į kornų 
lauką.

Sukilimai
Austrijoje.

Roma, geg. 19. — Prisi- 
artinant valandai, kuomet 
užbaubs kanuolės ant Itali
jos rubežių, Austrijoj, ita
lų apgyventose provincijo
se jau kilo maištas. Italai 
sukilo prieš Austrijos val
džią. Smarkiausias judėji
mas pasidarė mieste Tries
te, kurs vienų italų apgy
ventas. Miestas apgultas 
Austrijos kareivių. Nors 
pačiame mieste buvo karei
vių, bet jų jėgos buvo per- 
silpnos, kad suvaldyti už- 
sipliekusius žmones.

O Polos mieste 10,000 
darbininkų susirėmė su 
Austrijos kareiviais. 50 
užmušta ir 100 sužeista.

I

Austrijos italai matyda
mi, jog neužilgo Italija su
sikirs. su teutonais, ėmė 
kelti maištus prieš Austri
jos valdžią.

KIEK ŽUVO VOKIEČIŲ.

Londonas, geg. 19. — 
Laikraštis Daily Chronicle 
skelbia, sužinojęs iš pasiti- 
kėtinų šaltinių, kiek žuvo 
vokiečių nuo karo pradžios. 
Tvirtina anasai laikraštis, 
jog iš kaizerio armijų iš
mušta 2,050,000 kareivių i- 
ki šio laikoj,

Kas dedasi pa
lei Dardanelles

Londonas, geg. 19. — 
Mūšiai palei Dardanelių są- 
siaurą nesiliauja. Bet tie 
mūšiai pasidarė į tokius, 
kaip Francįjoj. Tai yra 
mūšiai iš už drutviečių. 
Talkininkų kareiviai, išso
dinti ant Gallipolio pusiau- 
salio, rado turkus ge.rai ap
sikasusius. Pats pusiausa- 
lis yra kalnuotas, su slėniais 
ir grioviais ir lengva tur
kams atsiginti. Talkinin
kams be galo daug reikia 
medžiagos sunaudoti, kad 
pasivaryti. O tą medžiagą 
reikia iš toli gabenti. To
dėl tai palengva talkinin
kai tepasivaro pirmyn.

Prie pačios siaurumos są- 
siauros, Europos pusėj, y- 
ra didis fortas Kilid Bahr 
ir Azijos pusėj — Chanak. 
Didžiausi talkininkų karo 
laivai neįstengė jų sudau
žyti. Todėl prisiėjo išso
dinti kareivių, kad nuo že
mės juos atakuoti.

-------------- »
SUĖMĖ AMERIKOS 

GARLAIVĮ.
New York, geg. 19. — A- 

merikos garlaivis Ogechee, 
kurs išplaukė iš Bremen su 
visokiais smulkiais krovi
niais Anglijos skraiduolio 
pasitiktas ir atgabentas į 
Anglijos uostą Štormo way.

Berlyne su
mišimai.

Velykų šeštadienį Dani
jos sostinei! atvažiavo iš 
Berlyno keli žmonės, kurie 
ir papasakojo, kas dabar 
tenai dedasi.

Ant rytojaus, pasakoja 
jie, po vokiečių parlamen
to uždarymo, didžiausia 
žmonių minia susirinko prie 
socialistų laikraščio “Vor- 
waerts” redakcijos, norėda
ma išreikšti laikraščiui sa
vo užuojautą del tų visų 
smūgių, kuriuos laikraštis 
iškentė parlamento susi
rinkimo dienomis '(“Vor- 
waerts” buvo nubaustas).

Tuoj atlėkė apie 1000 po- 
licistų minios vaikyti.

Per pusvalandį susirinko 
apie 20 tukst. žmonių, dau
giausia moterių ir vaikų. 
Visi šaukė: “Eikim pas 
kaizerienę. Į mus nedrįs 
šaudyti.”

Teisybė, pašauktieji mi
niai numalšinti landštur- 
mistai nešaudė, tik dabojo. 
Gi kitas žmonių būrys, ėju- 
sis nuo parlamento namų, 
sutiko raitininkų.

Raitininkų viršininkas 
davė ženklą išsiskirstyti, 
bet minia nė nesijudino. 
Tada viršininkas sušuko: 
“šaukit!” bet tą minutą jį 
kaž-kas nušovė.

Visą dieną minios rinko
si vienoj, tai kitoj vietoj 
netoli kaizerio rūmų, bet 
rumuosna nieko neleido.

Kitų valstybių pasiunti
niai telegrafavo apie tuos 
sumišimus, bet• jų telegra
mos sulaikyta. Redakcijo
se stovėjo policija ir dabo
jo, kad ko nors apie sumi
šimą neparašytų.

Didžiausi sumišimų kal
tininkai — tai badas ir ne
išpasakytas reikalingiausiu 
daiktų brangumas. Balan
džio mėn. laukiama dides
nių sumišimų, nes brangu
mo šmėkla vis didinasi.

Spauda tyli, nes vieniems 
burna užkišama, o antri, 
vyriausybės šalininkai, ne
nori apie tai rašyti. Vy
riausybė susirupinusi, grie
biasi visokių aštrių priemo
nių.

— Londonas, geg. 19. — 
Nuo talkininkų laivų išso
dinta M. Azijoj ties mies
tu Smirna būriai kareivių. 
Anot turkų pranešimų, vie-" 
nas būrys iš 60 kareivių 
nuvytas atgal.

— Paryžius, geg. 19. — 
Vladimir Bureev ką ten pa
sakęs aut caro ir už tai iš
tremtas Siberijon.

Tebegrudžia 
žmones Si

berijon.
Stockholm, Švedija, geg.

18. — Rusijos valdžia ir ka
ro metu tebegrudžia šalton 
Siberijon ne vien vagilius, 
bet kartu su jais ir taip va
dinamus politikinius prasi
kaltėlius.

Pereitų metų lapkričio 
mėnesį Siberijon ištaraba- 
nyta Ilasselblatt, majoras 
Finlandijos miesto Vasa. 
Pažymėtina, jog tasai vy
ras buvo konservativas, ne
sikišo į politiką ir vienok 
ištremtas Siberij'm. Karo 
pradžioj jisai buvo neatsar
gus ir kartą išsitarė, jog, jo 
žvilgsniu, vokiečiai laimės 
karą. Jo tuos žodžius nu
girdo šnipas ir po to naba
gas majoras buvo suareš
tuotas ir galop Sibertjtrfr'iš*' 
tremtas.

Kartu su Ilasselblatt bu
vo gabenamas kitas politi
kuos prasikaltėlis. Bet tam 
pasisekė ištrukti, parbėgti 
atgal, išbėgti į Švediją, į 
Stockliolmą. Tasai pabėgė
lis pasakoja, kokius vargus 
kenčia kelionėje. Politiki- 
niai prasikaltėliai yra mo
kinti žmonės, bet jie laiko
mi už lygius su didžiausiais 
piktadariais. ■

Teisėjas P. E. Svinhu- 
fund, buvęs Suomijos seimo 
prezidentas, taipgi buvo iš
tremtas Siberijon. O tas 
vyras buvo gerai žinomas 
po visą I inlandiją ir turėjo 
augštą vardą. Jisai atsisa
kė teisti prasikaltėlius pa
gal Rusijos įstatymus, tei- 
sindamosi, jog prisiekęs 
pildyti Finlandijos įstaty
mus ir konstituciją. Teisė
jas palaikytas buvo Viborgo 
kalėjime ir paskui ištrem
tas į Narini, skurdžiausią 
Siberijos miestą.

BELGIJOS VAIKAI 
PARYŽIUJE.

Paryžius, geg. 19. — Nuo 
karo lauko Francijos sosti
nei! atgabenta 152 mergaiti 
ir 148 vaikeliai. Dabar 
Paryžiuje yra jau 2,000 
belgų vaiku, kurie buvo at
gabenti iš vietų, kur eina 
mūšiai.

— Londonas, geg. 19. — 
Garlaivio Transylvauios pa- 
sažieriai pasakoja, jog jų 
laivą vijosi pov aodeninis 
laivas, bet nepavijo.

— New York, geg. 19. — 
Laimingai atplaukė iš An
glijos garlaiviai Minnehaha 
ir Tuscania.
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Iš Dienos L=Dienon.=J
‘ ‘ Moksleivis ’ ’ paskutinia

me savo leidinyje, 30 num., 
atsako munis į musu pakri- 
tikavimy. “Moksleivio” at
siliepimo, kuriame buvo 
prašyta visuomenės aukų 
to laikraštėlio, leidimui. Ta
me atsakyme, kaip tai daž
nai užėjus ginčams esti, 
ramĮanįfr kritiko minčių 
kreivavimu, minčių iškrai- 
pynių ir primetimo to, ko 
nebuvo sakyta. Kuomet 
taip daroma, tai norėtųs 
tik pamoti ranka ir neat
siliepti daugiau. Bet ka
dangi “Moksleivio” gerbū
vis mums apeina, tai čia vėl 
paliesime jo medžiagini sto
vi.

■ i.( -ksleivis ’ ’ išrodinė- 
j g visuomenė privalo jį 
štlp.i ir nurodo svarba 
moksleivių organo. Tą pri
pažįstame. Organas mok
sleiviams reikalingas, jis 
juos vienija, auklėja ir la
vina jų literatines išgales; 
moksleiviai, jam sandarbi- 
ninkaudami, pramoksta 
taisyklingos rašybos. Ke
lintas iš dabartinių dvasi
nių ir pasaulinių inteligen
tų išgali gerai ir taisyklin
gai išdėti ant poperos savo 
mintis. Juk duaguma jų 
rašo tiesiog “naturališkai.” 
Nuo moksleivių organo isi- 
steigimo, tikimės, tas stam
bus trukumas gerokai bus 
sunaikintas naujojoj inteli
gentijoj. Mes pripažįsta
me svarbą ir privalumą 
šelpti moksleivių organą. 
Tik išreiškėme pageidavi
mą, kad ne vien šablonišku 
budu — aukomis galima 
papildyti savo fondą, bet 
galima ir kitų būdų suras
ti.

Nesakėme, kad “M.” rei
kėtų susijungti su nesančiu 
L. Vyčių organu. Kam 
kreivauti pasakymus. Sa
kėme, kad paranku Imtu 
pakeisti “M.” vardą, padi
dinti jį ir padaryti abelnii 
organu moksleivių ir L. 
Vyčių. Žinoma, mes turi-

Vokiečiai Italijoje.
Tragiškas Belgijos liki

mas atidarė akis italams i 
klastingą ilgus įlietus vokie
čių veikimą Italijoje, kad iš 
tos šalies padarius tikrąjį 
Vokietijai įrankį. Italijos 
publicistas Preziosi nesenai 
laiktaštyj “Vita Italiana” 
padėjo visą eilę straipsniu, 
palytinčių tą vokiečių klas- 
stingą veikmę. Preziosi iš
rodė visą sukomplikuotą 
vokiečių intrigų mechaniz
mą, kaip vokiečiai Italiją 
palengva*braklino ir tem
pė į savo spąstus. Vokie
čiai ten visą savo veikimą 
pradėję įsteigdami Romoj 
banką vardu “Banca Com
merciale Italiana.” Toji in
stitucija įsteigta premie- 
raujant Crispi, kaipo-fran- 
cuzų-italų ekonominio ka
ro pasekmė. Pirmiausia 
tasai bankas turėjęs 5 mili
jonus lirų įsteigiamojo ka
pitalo. Gi po dvidešimties 
metų tasai kapitalas pasie
kęs 100 milijonų lirų ir tu
rėjęs 800 milijonų apyvar
tos vieneriais metais. Ban
ko taryba susidedanti iš 15 
italų, daugiausia politikų ir 
aristokratų, neturinčių jo
kio supratimo apie finansi
nius reikalus, ir iš 18 vo
kiečiu, šveicaru arba italu 
netikro paėjimo, bet visi e- 
są tobuli finansų reikalu 
žinovai. Šitie pastarieji 
klauso triumvirato, Weilo, 
Toepkitzo ir Jocio, kurie 
visas instrukcijas aplaiko iš 
Berlyno.

Preziosi taigi prirodinėja, 
kaip tas bankas platina vi
soj Italijoj anti-itališką a- 
gitaciją. “Banca Cominer- 
ciale” todėl paėmusi į sa
vo rankas visas žymesnes 
bendroves, išpirkdania ak
cijas ir tose bendrovėse tu
ri viršinantį balsą. Tuo sa
vo pasielgimu bankas atlie
ka du uždaviniu: pirmiau
sia išnaudoja Italijos tau
tos turtus Vokietijos nau
dai, paskui paraližuoja ita
lų pramonę, kuri kartais 
norėtų konkuruoti su vo
kiečių pramone. Kad tai 
atsiekti, tas bankas įvai- 

me omenyje tą, jog šitoks 
sumanymas gali būti įvy
kintas po tam tikro apsvar
stymo, pritariant mokslei
viams ir L. .Vyčiams.

Apskričio ligoninės Chi- 
cagoj kapelionas, kun. Fr. 
Bimanski, jėzuitas, surinko 
ir paskelbė visų slavių gy
ventojų Europoje ir Ameri
koje statistiką. Kuly g jo 
aprokavimų, slavių pasau
lyj esama 140 milijonų. Kas 
indomiausia, kad kun. Bi
manski ir lietuvius priskai
to prie slavių. Matyt, jis 
didis “mokslininkas,” jei 
tokius nonsensus tarp savų
jų skleidžia. Štai jo žodžiai 
apie lietuvius:

“Lietuvių 3 milijo
nai Rusijoj (dar gerai, 
kad ne kur kitur), 200,- 
000 Prusnose, 500,000 Su
vienytose Valstijose ir 
60,000 Chicago j.”

, Ir tai visa “Dziennik 
Chicagoski” perspauzdino, 
nuo savęs nieko nepažymė
damas. Musų veikėjai tu
rėtų pasakyti kun. Biniaii- 
skiui, kas yra lietuviai, jei 
jis nežino, ar žinodamas 
juos ignoruoja.

White Star Linijos laivas Cymric

White Star linijos garlaivis Cymric išplaukė i Angliją su keliauninkais ir prekė
mis. Tarp keliauninkų nesama amerikenų.

riais budais stengiasi remti 
vokiečių prekių įvežimą į I- 
taliją.

Pav., Italijoje įsteigiama 
kokis nors naujas fabrikas. 
Tam fabrikui reikalingos 
visokios mašinos. Tuomet 
“Banca Commerciale” pa
siunčia „ fabrikantams vokiš
kų mašinų rėkli amas ir nuo 
savęs prideda laišką, kaipo 
ultimatumą: ‘ ‘ Meldžiamic- 
ji, imkite vokiečių išdirbi
nius, arba bus uždrausta 
jums kreditas.”

Tatai ačių tokiam banko 
valdybos pasielgimui, vokie
čių prekių įvežimas į Itali
ją 1907—1911 metų laiko- 
tarpyj pasiekė metais 521,- 
1 milijonų, kad tuo tarpu 
Anglijos importas negalėjo 
būti didesnis 304,1 milijonų. 
O juk reikia žinoti, kad 
Anglija išimtinai viena Ita
lijai pristato anglis.

“Banca Commerciale” 
turinti visuose Italijos 
kampuose savo agentūras, 
iš kur bąnkui pristatoma 
smulkiausios žinios apie vi
sus italų pirklybinius užsi
ėmimus, prielankius ar ne 
tokiam vokiečių darbui. 
Neprielankieji tuoj aus esti 
persekiojami ir sunaikina
mi.

‘ ‘Banca Commerciale ’ ’ 
pagavo į savo rankas ir vi
sus kitus didesnius ir ma
žesnius bankus ir visokios 
rųšies finansines instituci
jas, taippat svarbesniuo
sius fabrikus ir kitką. To- 
kiuo budu visuose Italijos 
didesniuose miestuose pri
veisė įviarios rųšies teuto
nų šnipų. Žinoma, savo 
pusėn patraukė ir daug i- 
talų, kuriems mokama aug- 
štos algos ir žadama aukso 
kalnai.

Lygiai “Banca Commer
ciale” intekmę įgijo ir par
lamente, ir liaudyje, ir dar
bininkuose. Banko pasiū
lomi kandidatai į valdinin
kus visuomet išrenkami.

Žodžiu tariant, Italija li
ko apipainiota teutonų tin
klu ir italų syvais visuomet 
naudojosi Berlynas.

Tuo tarpu apturima ži
nios, kad Italija pertrau
kianti ryšius su vokiečiais 
ir stojanti priešais juos ka
rau. Tai kas gi gali išeiti 
su ta “Banca Commercia
le”? Juk toji žiauri įstai
ga labai lengvai gali in- 
traukti šalį finansiniu kri
zių.

Spėjama, kad valdžia, 
kuomet paaiškėjo to banko 
purvinas veikimas, su juo 
kuopasekmingiausiai apsi
dirbs. Instituciją paims į 
savo rankas ir teutonams 
palieps išsinėšinti.

Ir rasi tik karas galės 
Italiją išliuosuoti nuo vo
kiečių spąstų.

Vokiečiai visur tokį pat 
pragaištingą darbą veda. 
Neprasčiau jie triusiasi ir 
Amerikoj.

Francuzų 
karuomenė.

Francuzų karuomenėje 
turi tarnauti visi gyvento
jai: tenai jau neišsisuks 
nei milijonieriai, nei dvari
ninkai, net kunigus ir tuos 
nebepaliuosuojama. Karo 
metu visi tą patį vargą ken
čia, vienaip gyvena ir min
ta, mirties akiveizdoje kau- 
jasi su priešininkais. Ap
kasuose greta advokato sto
vi darbininkai, greta stu
dentų — valstiečiai; buvu
sieji ministerial eina kartu 
atakon su girtybės įstaigų 
savininkais, padieniais dar
bininkais — visi jie papras
tieji kareiviai. Taikos lai
ku juos skyrė augšta socia
lių prietarų tvora, dabar gi 
vargo metu visi jie draugai 
vieni į kitus paprastai sa
kydami “tu” ir nieko ne
paprasto tame nepastebi. 
Francuzų laikraščiai dažnai 
deda pasakojimų, kaip tur
tingas žmogus, net milijo
nierius, prilygsta buvusiam 
savo tarnui, dabar-gi taip
pat paprastam kareiviui. 
Tarnas moko buvusįjį savo 
poną rusins kasti, žemes pil
ti ir apkasus daryti.

Gražiausiu pavyzdžiu be
ne bus pasakojimas apie 
buvusįjį ministerio padėjė
ją Mažino, kuris tarnauja 
kaipo paprastas kareivis. 
Draugams-kareiviams j is 
labai tiko, nes buvo augš- 
tas, stiprus ir narsus. Vė
liau jį paskyrė kapralu (pa- 
oficieriu).

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON-

DF BENTVIENOS
HIENOS UŽDARBI.

“ I

Kartą šaukia jį oficieris, 
suduoda petin ir sako: 
“Kaprale. Reikia apžval
gyti anuos krumus ir ištir
ti, kas juose yra. Paimki
te su savim 15 žmonių ir 
pasistengkite sužinoti. ’ ’
Kapralas pridėjo pirštus 
prie kepurės ir pasakė: 
“klausau, mano leitenan
te,” ir apsisukęs nuėjo. Be
sižvalgant jį smarkiai su
žeidė kojon. Kapralas par
puolė. Draugai bandė jį 
nešti, bot nepakėlė, nes bu
vo labai sunkus ir tvirtas. 
Tuomet draugai, nenorėda
mi palikti jį priešininkui, 
nusitvėrė už sveikosios ko
jos ir ėmė vilkti savųjų pu
sėn. Ligoninėje sužeistąjį 
kareivį, buvusįjį ministerio 
padėjėją, aplankė patsai 
prezidentas Poincare, spau
dė jo ranką ir tarė ačių už 
kraujo liejimą tėvynės la
bui. Tai tik Francijo- 
je gali būti tokia žmonių 
lygybė*. Susibičiuoliavę, 
vieni kitus gerai pažinę ka
ro metu, be abejo, nebegalės 
jau labai skirties ir taikos 
metu.

Lietuviai
Amerikoje.

IŠ KINGSTON, PA.
Ponkratas B. Paukštis, 

sūnūs Silvestro ir Magdale
nos, bus įšventintas kuni
gu gegužės 22 d., š. m., vie
tos Švcnč. Marijos Panos 
bažnyčioj. Pirmąsias šv. 
mišias atlaikys gegužės 23 
d., ty. Sekminių dieną pa
rapijinėj bažnyčioj.

Ponkratas B. Paukštis gi
męs Amerikoj, 6 metus mo
kėsi St. Vincent, Pa., kole
gijoj; ten pat du metu mo
kėsi filosofijos. Teologijos 
kursą baigė Mount St. Ma
ry’s College, Emmintsburg, 
Md.

Vaikinas nuo mažens tu
rėjo patraukimą dvasiškai! 
luoman, savo klebonui prie 
mišių tarnavo per kelis me
tus. Vieną gražią dieną a- 
pie tą savo pašaukimą jau
nikaitis pasipasakojo ' vie
tos klebonui. Pastarasis 
mielai jo išklausė ir prikal
bino jo gimdytojus leisti jį
kuriiguosna. Gira dy to j a i
patarimo paklausė ir neap
sivylė. Šiandie gimdytojai 
didžiai džiaugiasi, kad at

siekė savo troškimą, kad 
Sekminių dieną pamatys sa
vo sūnų ne prie mišių tar
naujantį, bet aukojantį 
Dievui auką.

J. -V. K.

IŠ W. FRANKFORD, ILL.
Nors čia saliunų per du 

metu nebuvo, bet užuot jų 
buvo užlaikomos slaptos 
karčemos,’ kuriose ne men
kas “biznis” buvo daro
mas. Miestelio valdyba į 
tai pro pirštus žiurėjo ir 
tiems ponams nei plaukas 
nuo galvos nenukrito. Kai 
kuriose vietose buvo intai- 
syti “barai” kaip kokiuose 
viešuose galiūnuose ir už už
darytų durių stikleliai nuo
lat skambėdavo. Tečiau šį 
pavasarį išrinkta naujas 
miesto valdytojas ir šis aš
triai įsakė visus tuos gė
ralų urvus panaikinti lig 
vienam lig gegužės 5 tos 
dienos. Miestelis turi būti 
tikrai sausas, kaip piliečių 
buvo nubalsuota. Lygiai 
paskelbė, kad nepaklusnie
ji kuoaštriausia bus bau
džiami. Taippat bus bau
džiami į tuos urvus lankan- 
kantieji. Ir, žinoma, tuo- 
jaus visa tai įvyko, kaip 
miestelio valdytojo buvo 
įsakyta. Vietos gyventojai 
nekuomet netikėjo, kad taip 
galėtu atsitikti. Dabar vi- O C
si vaikščioja nuleidę nosis 
ir it žemes pardavę, negalė
dami niekur gauti paragau
ti to skystimėlio. Kaip tai 
gaila!

Alaus Bačka.

..LAIŠKAS REDAK
CIJAI.

Gerbiamasis Red.:
“Kataliko” num. Hi

tam tilpo p. P. Montvilos 
laiškas, kuriame jisai nusi
skundžia ant Lietuvių Dr. 
Pagelbos Draugijos, buk 
toji jo vardą po nesenai iš
leistuoju atsišaukimu pa
dėjusi be jo leidinio.

Niekas gal to taip neap
gailestauja, kaip pati L. D. 
P. Draugija, kad po atsi
šaukimu padėtas p. P. Mon
tvilos vardas, bet dalykas 
buvo tiesiog neišvengiamas: 
p. Montvila, atsišaukimą 
leidžiant, buvo dar dr-jos 
nariu-veikėju ir, jaigu savo 
vardo po atsišaukimu ne
būtų radęs — butų gal ir 
vėl besibarąs ant L. D. P. 
Draugijos už nepaminė ji- 
mą jo vardo.

Incidentas, rodos, neper- 
daug didelės svarbos ir, pa
našiam dalykui atsitikus, 
gal ir kiti laikraščiai vado- 
vaujanties šiuo LDP. Dr- 
jos paaiškinimu išgelbėtų 
jąją nuo — bereikalingai 
užimančios laikraščiuose 
vietos — polemikos.

Iš anksto Tamstai, p. Re
daktoriau, už patalpinimą 
paaiškinimo dėkingas pasi
lieku

Su tikra pagarba
Vardan Pildomosios L.
D. P. Dr-j os valdybos

K. Pilėnas, seki*.

KARO PABAIGA.
Garsus francuzų karinin

kas gen. Šertis, rašo, kad 
karas turįs pasibaigti šią 
vasarą. Jo nuomone, karo 
laimę nusvers mūšiai tarp 
Maaso ir Mozelio upių. Už
teks, sako jis, prasimušti 15 
kilometrų ruožų pirmyn, 
bent 10 kilometrų (kilomet- 

fas=bcveik verstas), ir vo
kiečiai bus priversti pasi
traukti už Reino. Paskuti
nis mušis, jo nuomone, bu
siąs jau dešiniajame Rei
no krante.

ANGLŲ MOTERIS IR 
KARAS.

Anglų moterių nemaža 
randasi tokių, kurios pačios 
stoja karuomenėn. Jos juk 
sudarė net visą moterių 
pulką; jame ir viršininkai 
išimtinai moterįs. Bet yra 
ir išmintingesnių: jos ka
ruomenėn nestoja, bet sten
giasi kitokiuo budu paauko
ti savo spėkas kovoj sui 
priešininku:. 30 tukst. to
kių moterių sutiko dirbti 
ginklų ir gelumbių fabri
kuose, kad anksčiau ten 
dirbusieji vyrai galėtų sto
ti.

: DIDELE AUKA j
Prledakls ant pakelto "NEBO, be Jokio apgarsinimo laikra- 

Aluose, jau dabar turi vertę jum J c.- **■ 

piningais; prleg tame rasit ko Ina m • 

pakellje NEBO » 

dgaretų kuponą •

P. Lcrillard Co., New York City £
^Y.WAVft%V»W.,«V.V«VC

II rinkti prleča- • 
klus pakelių Ir į 

kuponus, nes už gH 

Juos kožnaa. kas K 

tik nori, gali 

gauti gražius JI 
prezentus. Pa- J* 

klausk apie Juos. t» 

savo itornlnko, ĮG 

o jis tau papesa- j| 

kos apie juos.

H Telephone Yards 6685
H
B l ietuviška Drapanų Krautuve ■

Užlaikau didžiausiame pasirin- s 
I kūne, vyriškų aprčdalų, skrynelių, | 
81 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
jį vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
B kotų. 1

į JONAS BUDRIKAS, savininkas “
“ 3252-54 S. Morgan St. ■

CHICAGO, ILL. K

Bav -,| ffluaSBUKMISBiMIS.BfflliaillllBIIII'iBllil:.■

Tel. Randolph 5246 ®

A. A. Slakls s
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill. |

Res. 3255 So- Halsted St. E 
Tel. Drover 532G

BEZXZZEZSSS^S^SSaai 

FARMOS 
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farfnas su budinkais, sodnais ir užs6. 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliai 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkčje, kuris yra turi 
itngiausiu farnierių 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 gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, 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 žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

2
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F. Ad.Richter&Co 
74-80 Washington S! 

HEW YORK, H. Y.

. t i
L!

SPECIALISTE
MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

3255 SO. HALSTED ST

vienas an-
Prasidėjo

Geriausias flrabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

ną 
tą 
Vis 
jos
pildys, pakol nieko negali
ma pasakyti.

Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. ■ 
W. Madison St 3102 W. 22 St.
W. Madison st Siaurinė dalis. ■
Blue Island A 3032 Wentworth Av
S. Halsted St 3437 S. Halstod St ■
S. Halsted St 4729 S A.shland A .

TeL Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, III.

___  Vakarinė dalis.
W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 
Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 
Milw. Avo. 3244 Lincoln Av. 1217 
W. North Av3413 N. Clark St. 1832

Banke'io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

FotografijŲ Galerija!
Ant pardavimo puiki fotografijiuė 

galerija; vieta išdirbta nuo senai, ge
ra vieta lietuviui arba lenkui. Par
siduoda tik iš priežasties ligos savi
ninko. Norėdami apie tai daugiau 
dasižinoti, atsišaukite adresu:

A. SZEWCZYK
159 E. Main St., Amsterdam, N. Y

Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galeriją. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti-vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti.

P.GONRAD 3130 S. Halsted St,

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

....... .... ............... . . «. .. ...j...

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

' 4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

•^♦J**!**^ *2* •$**5»*J**i*»}»*i« 4HM**ž*
Tel. Drover 7042 £

| Dr. G. Z, Vežei tolis) |
f LIETUVIS DENT1STAS į*
J 4712 So. Ashland Avė. Ž
Į arti 47toi gatvėj. J

C5

CHICAGO, ILL. |

|A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. į

Dorna West Pullmano Lietuviams.
Jau galima pinigus siųsti į seną krajų — Lietuvą. Taippat par

duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai keliatą namų. Du namu parsiduoda už puse kainos,
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo _ 
daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- B 
viai, pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:S
■
B

B
B
s
i
r::J* ...« n .■ ra . ■ ■ ' ■ i <»

nia i'i,giiniiintiiaii<i!Sini<ann i 
in» iiiaiiiilaūuiauiaaiiiiiaiiiiii
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“Amerikos Lietuvis”

U

Jokis kitas tabakas taip neužganėdins 
kaip Prince Albert tuojaus po pirmo už- 
rukymo. Todėl, kad Prince Albert ta
kas nesvilina liežuvio ir burnos.

Prince Albert tabakas visai skyriasi nuo 
kitokią tabaku, kadangi yra prašalintas 
deginimas ir kutenimas gerklės, naujai 
išrastu budu kurį TIKTAI MES turime. 
Pamėginkite kartą P. A., o persitikrin
site ir žinosite 
kaip geras, šal
tas, malonus ir 
užganėdinantis 
rūkymas ■ yra 
Prince Albert. 
Susukite į ciga- 
rettą, arba pri- .........
kimškite pypkę 
ir rūkykite smarkiai, nuo pirmo 
iki paskutinio užtraukimo, iš die

nos į dieną ir nejausi kutenimo, karščio ir kartumo. 
Prince Albert yra smulkiai kapotas ir gaunamas pirk
ti maišeliuose su raudonu viršų Jc; raudonose bioti
nėse, 10-, ir stinliniese po svarą ir puse svaro.

Prince Albert 
tautiškso linksmybės rukunas

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

Mokolai, Orinai ir daug ki
tų.

Kaip dabar reikia gy
venti—žmonės nenusimano, 
džiaugiasi ikišiol gyvi beli
kę. Daug jaunų vyrų vo
kiečiai mobilizavo ir išsi
varė Vokietijon.

NEPAŽINO.
' Viename lenkų mieste bu

vo matyti indomus mušis 
dviejų vokiečių lakstytuvų.

Apie 11 vai. ryto nuo 
Skernevicos pusės užlėkė 
ant miesto vokiečių laksty
tuvas ir pradėjo sukties. 
nesuspėjo jis padaryti vieno 
linkio, kaip staiga iš debe
sų išlindo kitas vokiečių 
lakstytuvas ir užpuolė pir
mąjį. Mat, jie 
tro nepažino, 
mušis.

Atlėkusi nuo
pirmasis užpuolė savo prie
šininką. Šitas, norėdamas 
išsisukti, pradėjo kelties 
vis augštyn, kad atsidurti 
ant savo priešininko, bet 
tas jam nepavyko. Mūšy j 
lakūnai stengėsi pasikelti 
augščiau savo priešininko, 
nes tada jis pergalėtojas. 
Mat, augštyn lakūnai šau
dyti negali, o jei ir šaudo, 
tai nepavojinga, kadangi 
lakstytuvo“ apatinė dalis 
gana stipri. O būnant vir
šuje, lengva numesti bom
bą... ir žemiau lekiąs lak
stytuvas žuvęs. Netrukus 
pirmasai lakstytuvas pavi
jo priešininką ir prasidėjo 
šaudymas. Betgi nei vie
nas, nei antras nepataikė.

Kada juodu labiau prisi
artino, tai suprato savo ap
sirikimą ir nulėkė abu sa
vu keliu. Mat, butą abie
jų vokiečių, tik vienas antro 
nepažino.

PILVIŠKIAI,
(Marijampolės ap.).

čia irgi, kiek žinoma, 
žmonės labai nukentėjo ir 
kuone visako nebeteko. Vo
kiečiai tame krašte gudriai 
elgėsi, kalbindami žmones 
grišti ’namo ir ramiai gy
venti, paskui gi, kaikuriam 
.alkui praslinkus, atėmė vi
sa žmonių naudą. Kaikur 
buvo ir labai žiaurių atsi
tikimų. Vienoje vietoje 
kareiviai nušovė merginą, 
ten-pat šovė į vaiką, bet ne
kliudė.

ŠIAULĖNAI, 
(Kauno gub.).

Pas mus ūkininkų padėji
mas vis eina blogyn. Pra
ėjusieji metai buvo blogi: 
šienas ir vasarojus bemaž 
visiškai pražuvo. Šiemet 
pavasaris dar nesirodo, o 
daugumas ūkininkų jau se
nai perka pašarą (daugiau
sia šieną ir vasarojaus šiau
dus). Kas parduoda, tai 
nežino kiek prašyti; pas 
mus, rodos, ne Ryga ir ne 
Petrogradas, o už šieno 
birkavą (parduodantie  j i 
prašo) nuo 7—9—10 rub. 
Kiti, negaudami pirkti ge
resnio pašaro, šeria gyvu
lius vien tik ruginiais šiau
dais.

KELIATAS ŽODŽIŲ 
APIE BUVUSIĄ CHICA 

GIETĘ.

MARIJAMPOLĖS APY
LINKĖ.

Šiomis dienomis atvyku
sieji suvalkiečiai pasakoja, 
kad Marijampolės apylinke 
dabar labai nukentėjusi. 
Nė palygint negalima su 
pirmuoju vokiečių užpuoli
mu, kuomet nukentėjo tik 
arčiau kelių gyvenantieji ir 
jie. Šį kartą vokiečiai visa 
ką sistematingai grobė. Iš
gabeno visus javus, gyvu
lius, pašarą. Nebeliko kas 
valgyti. Kaikur vokiečiai 
pasižymėjo blogu savo el
gimosi: pavyzdžiui, negalė
dami suvaldyti paimtųjų iš 
žmonių arklių, verte pačius 
savininkus juos vesti arba 
net imdavo žmones mušti, 
nekartą ir arklių sušaudy
davo.

Išgabendami visa, kas 
valgoma ir ėdama, vo
kiečiai ir trobų nepaliko. 
•Marijampolės apylinkėje 
jau truputį anksčiau buvo 
sudeginta apie 200 ūkinin
kų. Sudeginta tyčia Pata
šinės kaimas, (dauguma),

;ame darbavosi su atsidavi- dama karą laimėti, kreipėsi 
į Amerikos vyriausybę ir 
išreiškė norą taikinties” 
(Amerika lošia taikintojos 
rolę).

Kitas Amerikos laikraš
čio korespondentas prane
ša net taikos sąlygas, ku
rias pasinio Vokietija. Jos 
tokios.

Vokietija sutinkanti, kad 
sienos pasiliktų tos pačios; 
sutinkanti pasitraukti iš 
Belgijos, bet nesutinkanti 
atlyginti Belgijai padarytų
jų nuostolių. Be to Vokie
tija norinti pigia kaina nu
pirkti Belgijos nausėdiją 
Afrikoj — Kongo ir ap
skritai reikalaujanti kitaip 
padalinti Afrikos nausėdi
jas. Pagalios. Vokietija siū
lanti, kad Anglija ir kitos 
valstybės padarytų sutartį 
leisti ls,aro metu prekių lai
vams liuosai plaukioti.

Daug kalbama ir apie se- 
paratinę santaiką su Aus
trija, ty. santaiką be Vo
kietijos sutikimo. Jos, 
mat, taippat yra susitaru
sios nesitaikinti skyrium, 
bet šiuo metu “žadinys — 
sapne radinys.”

Kaikurie austrų laikraš
čiai jau kelintą kartą reika
lauja kuogreičiau taikintis. 
Vienas jų, prisiminęs gan
dą, kad popežius ir Ameri
kos prezidentas stengiasi 
sutaikinti kariauj ančias 
valstybes, sako: “Tie veikė
jai užsitarnautų sau amži- 

garbę, jaigu sulaikytų 
basiausią skerdynę!” 
tai tik kalbos, bet ar 
išsipildys ir kada išsi-

mu.
Prakseda Kulienė liko 

našlė turėdama 30 metų, po 
12 metų bendro gyvenimo 
su vyru Jokūbu. Duktė 
Marijona yra mirus, o ketu
ri sunns' tebegyvena. Li
kus našlė, be abejonės, ji 
;urėjo daug vargo, bet vis
tą pernešė, išaugino vai
dus ir surado laiko darbavi- 
muisi ant tautos dirvos. Ji 
buvo menko mokslo, bet tu
rėjo prigimtą išmanymą, 
brangino mokslą, mylėjo 
tėvynę ir pagal savo išma
nymą del jos darbavosi. 
Kiekvieną ji paragindavo 
sunaudoti liuoslaikį dides
nio mokslo įgijimui. Jos 
mėgiamos patarlės buvo: 
Kas praeis, tas negrįš dau
giau,- o ką išmoksi, tai tą 
turėsi. Su mokslu ir ant 
akmens duoną valgysi. Vi
sus ragindavo prie skaity
mo, visi jai buvo lygus, bi 
tik mokinosi.

Kuomet buvo imta Su-, 
vienytose Valstijose svar
styti apie ateivystės suvar
žymą, tai sųnųs, bijodami, 
kad visai kelias nebūtų už
kirstas pasimatymui su mo
tina, 1902 m. parsikvietė ją 
Amerikon. Atvyko kartu su 
jauniausiuoju sunumi Jo
nu.

Ji nekartą sakydavo, 
kad, girdi, nors ir Sibiran 
reikėtų atsidurti, bet tauti
nio susipratimo darbas turi 
būti varomas.

Daugeliui chicagiečių bu
vo žinoma Prakseda Kulie
nė. Ji pasimirė balandžio 
mėnesį š. m. Kupiškio mie
stelyje, Kauno gub. Buvo 
jau sulaukus 60 metų am
žiaus. Ji pereitą birželio 
mėnesį apleido Chicago ir 
išplaukė tėvynėn. Ameri
koje buvo pragyvenusi .12 
metų. Į Baltimore, Md. at
keliavo 3902 m. Vėliaus, 
1907 metais, gyveno Binok
ly ne, N. Y. Pastaruoju 
laiku gyveno Chicago j e su 
visais savo stiliais, kurie 
dabar, išgirdę apie savo 
matušės mirimą, atsirado 
didžiame nubudime. O šie 
sūnus yra: Justinas, aptie- 
kininkas; Jokūbas, dakta
ras; Petras ir Jonas, biz
nieriai.

Prakseda .Kulienė buvo 
išvažiavus aplankyti myli
mąją gimtinę ir neužilgo po 
to užsipliekė ten karas. 
Baisus sujudimas ir žmonių 
aimanavimai paskubino jos 
mirtį. Velionė Chicago j e 
daugeliui buvo žinoma. Ji 
buvo viena tų moteriškių, 
kurios negreit užmirštamos. 
Ji daug prisidėjo prie to, 
kad pažadinti Lietuvą iš 
jos ilgo ir gilaus miego. 
Kuomet dar spauda Lietu
voje valdžios buvo drau
džiama, ji, Kupiškio mies
telyje gyvendama, nuo prū
sų rubežiaus 35 mylios at
stu, uoliai platino lietuviš
kus laikraščius ir kningas. 
Tą darbą velionė varė nuo 
1891 m. iki 1902 m. Knin- 
gų platinime darbavosi ir 
jos sūnus Justinas ir Jokū
bas. Kuomet juodviem už 
tą darbą ėmė gręsti šaltas 
Sibiras, tai jie smuko iš 
Lietuvos ir atkako į Ame
riką. O motina, to neatbo-. 
dama, nepaisė pavojų ir va
rė savo darbą toliau. Ji

kratos, išviso 
tuonios buvo 
kurių ne sykį grindįs buvo 
atplėštos ir duobės * žemė
je išraustos raštų beieškant. 
Du kartu buvo areštuota, 
bet vis savo gudrumu išsi
sukdavo. Vis išmintinges- 
niems ūkininkams užsisto
jau! išvengdavo bausmės. 
Metinė apyvarta kningomis 
siekdavo 500 rublių. Iš to 
aišku, su, kokiuo uolumu ji 
platino lietuviškus raštus.

Pati per save išmoko 
skaityti ir labai mėgo skai
tymą. Lietuvoje pas ją bu
vo “Apžvalga,” “Ūkinin
kas,”, “Varpas,” “Lietu
va” ir kiti. Vaikus savo 
užaugino tvirtoje lietuviš
koje dvasioje. Pirmiau 
vaikus mokino skaityti prie 
verpiamojo ratelio, o pas
kui leido pas “darakto
rius.”

Nors ji mėgo Ameriką, ti
ko jai šios šalies laisvė, bet 
visgi norėjo numirti savo 
gimtinėj šalelėj, Kupišky
je. Taip ir išsipildė.

Jos paskutiniai žodžiai 
buvo: “Aš mirštu laiminga. 
Aš gerai žinau, kaip mano 
vaikai pasilieka. Kiekvie
nas jų išaugintas rūpestin
gai mano mylimos šalelės 
triusu. Dabar aš mirštu 
ir manęs ruskio valdžia ne
persekios.” Ir užgęso Lie
tuvos žadintoja, Kupiškio 
žvaigžde. Amžina atsilsis 
jai tebūnie.

Tėvynės Simus.

Kalbos apie santaiką.^
Paskutiniomis dienomis 

laikraščiai vis labiau rašo 
apie santaiką. Iš Ameri
kos anglų laikraščio “Ti
mes” korespondentas tele
grafuoja: “Eina gandas, 
kad Vokietija, nebesitikė-

Jūsų Rūkymas

LOXQIi

no

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expelierj, 
visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
paa išdirbėjus.
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miles visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke’- 
io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres- 
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba- 

£1 5% king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtara Banke’io 
kainos yra žemesnės, negu jus 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:

Kitur 
70 c 
20c 
20c 
60c

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas 1 Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą,- gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildoma receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

i Dr. S. A. SLAKIENE ‘I --------- _
ii
M Tel. Drover 5226

$1.16 $1,
Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas yra geriausias ką 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Ban kės Kavos Sztoral
šiaur-vakarinfis dalia 
1G44 
1373 
1045 
2054 
2710

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynli? prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kiname labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobili; mokyklą ir Repair Shop.

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago.

M. FALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass
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B. r. SLUZ
738 W. 119 St, West Pullman, III. b

TELEPHONE WEST PULLMAN 992. E
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KATALIKAS

Iš Chicago.
PETHRICK KRIMINA

LIAM TESME.
Prisipažinęs prie Mrs. 

Ella Coppersmith ir jos vai
kelio nužudymo, kaip va
kar buvo minėta “Katali
ke,” žmogžudis Bussell 
Pethriek atiduotas krimina- 
lin teisman, kaipo pirmojo 
laipsnio žmogžudis, ir val
stijos prokuroras pareika
laus jam kartuvių. Jaunas 
žmogžudis turi senus tėvus, 
tris brolius ir vieną ištekė
jusią seserį. Senelė motina 
ir sesuo gina jį, viena — 
kaipo sūnų, antra — kaipo 
brolį. Motina tvirtina, kad 
jis buvęs policijos priver
stas prisipažinti, nes, girdi, 
jį policija kankinusi, Te- 
čiau toksai argumentas ne- 

• išlaiko kritikos, kadangi 
žmogžudis susekta pagal 
pirštų antspaudas, kokie 
atrasta nužudytosios Mrs. 
Coppersmith namuose. Pas
kui žmogžudis nurodė vie
tą, kur buvo paslėpti iš nu
žudytosios namų pinigai, 
laikrodėlis ir žiedas. Po
licija visa tai atrado. Ta
tai ir negali būti jokios a- 
bejonės apie prisipažinimo 
teisingumą. Be to, žmogžu
dis pasakoja, kad jis mote
riškę užmušęs gindamasis 
nuo jos užpuolimo, kuomet 
jai atnešęs likusius iš $10 
pinigus. Policija pramato 
kitokius tos piktadarybės 
motivus. Manoma, kad 
žmogžudis norėjęs moteriš
ke išbjaurioti ir apiplėšti.

Gi žmogžudžio sesuo tvir
tina, kad Russell buvęs 

“■ inėinmproto. Būdamas 10- 
ties metų susidaužęs galvą 
ir nuo to visas laikas pali
kes nenormaliu.

Žinoma, visaip mėgina
ma ginti. Norima nusam
dyti advokatai ir tuo budu 
išgelbėti jį nuo kartuvių. 
Bet ar pasiseks tai padary-

ti, tai daugiau kaip abejo
tina, nes piktadarystė to
kia baisi, kokios Chicago 
nebuvo girdėjęs — taip 
žvėriškai papjauti motiną 
ir jos dvieju metu vaikelį!

Vakar ryte policija 
žmogžudį nugabeno į pik
tadarybės vietą, 7100 Lo
we avė., kur jis policijos 
viršininkui parodė, kaip at
likęs visą tą bjaurų darbą.

Policijos viršininkas Hea
ly džiaugiasi, kad pasisekė 
nutverti tokį paukštį. Da
bar visi detektivai suska
to ieškoti bankininko 
Slomskio užmušėjo. Tiki
masi ir tasai nedorėlis su
sekti.

Visokių tikėjimų ir sek
tų pastoriai nusprendę atei
nantį sekmadienį savo 
maldnamiuose atlaikyti 
speciales pamaldas, idant 
Chicagoj butų įvesti “sau
si” sekmadieniai.

Phon* Drover 7»oo

DR. A. J. TANANEVICZE Į
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Debesiuota; pavakarėj pra- 
matoma lietus; rytoj taip- 
pat lietinga diena; šiandie 
ir rytoj vėsu; šiaurrytinis 
vėjas. Vakar augščiausia 
temperatūra buvo 45 laip
sniai, žemiausia — 41 1.

Vakar miesto klerkui Si- 
man kažkokia moteris per 
telefoną pranešė, jogei ji 
pasistengsianti, kad miesto 
taryba išleistų įstatymą, į- 
sakantį visiems pieno iš ve
žioto jams nešioti avalus su 
guminiais padais. Mat, su 
paprastais čeverykais išne
šiotojai namų trepais be
bėgiodami perdaug beldžia
si.

Vakar vakare penki jau
ni plėšikai užpuolė galiūną, 
2258 Cottage Grove avė. 
Bartenderį ir kelis saliune 
buvusius svečius revolve
riais suvarė ledaunėn, iš sa- 
liuno' savininko atėmė $50 
ir išdūmė. Bartenderis 
lengvai pašautas.

Policijai patariant, majo
ras Thompson uždarinėja 
kitą po kitam poolrooms, į 
kuriuos tankiausia jauni
mas susirenka ir ten iš
moksta viso blogo.

Buvęs miesto advokatas, 
N. L. Piotrovski, kurį de
mokratai buvo indorsavę į 
Circuit Court teisėjus, va
kar staiga savo kandidatū
rą atšaukė ir iškeliavo Wa- 
shingtonan. Sugrįžęs iš ten 
keliausiąs į Europą. Visi 
stebisi, kodėl jis taip pa
darė. Ar gal prijautė ne
pasisekimą kandidatūroje ?

Ant East Side policijos 
nuovadą užpuolė žiurkės, 
taip kad policiantams prisi
eis iš ten išsikraustyti. Nuo
vadoj esą žiurkės ir muša
mos, bet jos vis labiau pla
tinasi.

KRUPPO FABRIKAI.
Skaitytojai be abejo žino, 

kad Kruppas turi Vokieti
joj didžiausius ginklų fab
rikus. Jis dirbo ginklų vi
sam pasauliui. Jo dirbtu
vėj padirbtos didžiausios 
šių laikų apmotos, kurių, 
gerklės platumas yrą 16Į/G 
colių. Per tuos septynis 
karo mėnesius Kruppo fab
rikai dirbo dienomis ir nak
timis. Paskirtą valandą 
daroma pertrauka ir duo
dama darbininkams kavos; 
antrą kartą taippat apščiai 
duodama pieno. Fabrike 
nuolat yra daktaras. Visa 
tai daro dėlto, kad darbi
ninkai kuoilgiau dirbtų, 
kad juose paliktų kuoilgiau 
ištvermės. Be to darbinin
kai masinami, kad metų pa
baigoj jie gausią dalį pel
no. Žodžiu, stengiamasi 
kuodaugiau pajėgų iščiulp
ti.

Ofisas ir Gyvautam vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago. (

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.

Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K, <1. FILLIPOVtCH, pant.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

■i,

Paieškai! savo švogerio, Petro De- 
besaič.io, paeina iš Suvaiką gub., Vil
kaviškio pav., Gražiškių gm., Skard
upiu kaimo; 5 metai Amerikoje. .Tai-: 
gu kas apie jį žinote, ar jis pats, tei- j 
kites duoti žinią adresu:

Mat. Kalinauskas, 
6540 Kenwood avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas labai geroj, lie
tuvių apgyvento,; vietoj. Priežastis 
pardavimo — savininkas serga. At- 
sišaukit šiuo adresu:

M. A. Wleklinski, 
3767 So. Morgan st., Chicago. Ill.

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
(furnitures), galima pirkti visus sy
kiu, arba skyrium. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuoja i kitą 
miestą. Atsišaukite pas:

St. Apolski, 
2961 Archer avė., Chicago, Ill.

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 lotai labai geroj, lie

tuviu apgyventoj, vietoj, West Pull
man’e, arti lietuviškos bažnyčios. 
Lotai parsiduoda labai pigiai. Kai
na buvo $1400.00, dabar parsiduos už 
$900.00. Pasinaudokite iš geros pro
gos. Atsišaukite sekančiu adresu:

B. SLtTZ,
Real Estate Agent, 

738 W. 119 str., W. Pullman. III.

Račiūno naujų paveikslu Serija
iš KARO LAUKO

atsibus

Ketverge vak, geg. 20 d. Airiu Bažn. Salėj, St. Charles, III
Ned. ir Pan. v. geg. 23-24 Baž. Salėj, S.S. Pittsburgh, Pa

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

J MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. h

I CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, sips mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School o£ Languages

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS verta? lt 
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 kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

1741 W. 47th Street, : : Chicago, IIL

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui 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 ją pinigus, paliktus 

’kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

mską.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tfii čekiais jie 

apmoka algas, bitas ir visokias kitas-išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

. BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS J 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS -

išeina Kas utarninkas Ir peinyčia, |

PRENUMERATA KAŠTUOTA —-------------- -

AMERIKOJ $2-so[pusei matų $1.25
EUROPOJ f RosiiP-’ ir Lietuvoj $3.50, AnglL u uvi vtf į -0. ir šk0tii0j 15 §o prusUoSe 15 m.

C ' , I' . - Mill ISK*. TĮTS ~~r~      _ .. guzr — a ■■ ■ iiWMi-*- <4 *4^ w-

Kaišyk tuojan.% o gausi vieną numerį dykr*

W. D. Boczkaiiskas & Co.
m-Stt W. South *iu > Mahanoy Olty, Pa.

--- — - — = ^-=r=T=Į 
Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, 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 į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVtCH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
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