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CHICAGOS ARCIVYSKUPAS MIRE
Francuzai Švei

ke Vokiečius
Karo laukas Francijoj, 

liepos 12. — Tarp Arras ir 
Bethune, Francijoj, per 120 
dienu ėjo atkaklus mūšiai 
kalnuotose vietose. Visas 
tas vietas francuzai apval
dė. Ant 10 myliu fronto 
smarkiausi mūšiai prasidė
jo kovo 9 d. Nuo to laiko 
drutvietes ir apkasus ėjo 
iš ranku i rankas.

Abi pusi vartojo galingas 
artilerijas. Francuzai tu- 
^ėįjo daugiau kaimeliu ir 
be galo smarkiu šoviniu.

Nuostoliai iš abieju pusią 
dideli. Vokiečiai tuose su
sirėmimuose neteko bent 
100,000 kareiviu. Didžiu

ma ją krito, o mažesnė dalis 
nelaisvėn pateko. Francu
zai praneša, jog ją nuosto
liai žymiai mažesni.

Kritusią lavonai buvo pa- 
kasami, bet ant kapu kriz- 

‘davo galingi šoviniai, darė 
didžiausius ravus ir draskė 
pakastus lavonus. Karo 
lauko nei pakastieji neturi 
ramybės. Mūšio lauke be
veik ant kiekvieno žingsnio 
yra duobės, šoviniu išraus
tos.

Francuzai vis artinosi 
prie vokiečiu apkasą ir dru- 
tviečią. Paeina artyn prie 
drutviečią ir vis apsikasa. 
Kuomet visai arti priėjo, 

’tai ėmė krepšiais bombas, 
kaip bulves, versti i vokie
čiu drutvietes. Vokiečiu 
buvo daugybės išmušta ir 
sužeista ir francuzai ėjo 
paskui ir uėžmė drutvietes. 
Taigi vokiečiai neatsitrau
kė, nepasidavė ir laikėsi, 
kol gyvi buvo. Kiekviena 
drutvietė, kiekviena duobė, 
kur tik buvo kareivis, buvo 
krauju apšlakstyta.

KIEK NULINČIAVO.

Tuskegee, Ala, liepos 12. 
— Prof. M. Work apskait- 
Jiavo kiek per pereitą pus
metį buvo Amerike nulin- 
čiaviniu. Per pirmuosius še
šis šią metų mėnesius atsi
buvo 34 nulinčiavimai. Per 
tą periodą pereitu metų bu
vo 21.

Šiemet iš nulįnčiuotujų 
buvo 24 negrai, o 10 baltų.

Už išgėdinimą moterių 
nulinčiuota 7, šeši negrai ir 
vienas baltas. Kiti nulin
čiavimai buvo už vagystes.

— Philadelphia’, Pa. liep. 
12. — Pennsylvanijos gele
žinkelio kompanija pereitais 
metais vežė 180,000,000 pa- 
sažierių ir nei vienas beva
žiuojant nebuvo nei užmuš 
tas nei sužeistas.

Chicagos arcivyskupas 
James Edward Quigley gi
męs 1855 met. spaliu 15 d., 
mirė 1915 m. liepos 10 d.

mirštančio Bažnyčios kuni
gaikščio buvo susirinkę vi
si jo giminės ir prieteliai. 
Mirė savo brolio, Joseph 
L. Quigley, Rochestcr’io po
licijos viršininko, namuose. 

' Jo Mal. miręs arcivysku
pas nuo senai jautėsi ne
sveikas ir todėl pereito ge
gužės mėn. pradžioje iške
liavo į Atlantic City, N. J. 

' pasigydyti. Keliaudamas 
apsistojo Washingtone, D. 
C., ir ten susirgo. Buvo 
paimtas į Georgetown Uni
versity Hospital, kur išgu
lėjo kelias savaites. Kiek 
pasveikęs, gegužės 31 d., ap
leidęs Washingtoną iškelia
vo į Atlantic City, N. J. Ten 
išbuvęs porą savaičių ir pa
sijutęs blogam padėjime, iš
keliavo į Rochester, N. Y., 
pas brolį. Tai buvo birže
lio 25 d. Pas brolį taigi 
kaip lovon gulė, tenai dau
giau ir neatsikėlė. Buvo 
sukviesti žymesnio j i gydy
tojai specialistai prie gar
bingo ligonio, bet ir tie nie
ko neišgalvojo jo gydy
mui. Ir štai liepos 10 d.

Arcivyskupas 
Quigley mirė.

Liepos 10 d., ty. pereitą 
šeštadieni, 5:20 vakare, Ro
chester, N. Y., po sunkiai 
ligai pasimirė Jo Malonybė 
Chicagos provincijos arci
vyskupas, k an. James Ed
ward Quigley. Chicagos 
provincijos arcivyskupu y- 
ra išbuvęs -2 metą. Prie

Moterįs dirba vyrų darbus.

O WOMEH MfMIHG WQR. SHELLS //Y SCOTLAND FACTORY O O
Scotlandijos vyrai išėjo karan, tai moteris karo amuniciją dirba.

vakare mirė, mirė būdamas 
toli nuo savo vyskupijos, 
kur per 12 metu augščiau- 
siuoju ganytojumi išbuvo.

Miręs arcivyskupas yra 
gimęs spaliu 15 d., 1815 m. 
Kanadoj, Oshawa, Ontario. 
Kuomet jis turėjo 2 metu 
amžiaus, jo tėvai persikėlė 
Į Lima, N. Y. Ir ten jis 
savo jaunystę praleido. Iš
ėjęs pradinę mokyklą, buvo 
pasiustas į šv. Juozapo ko
legiją, Buffalo, N. Y. Ko
legiją baigė 1872 metais ir 
įstojo į Niagara Universi
ty. Jis savo dievotumu ir 
prakilnumu pralenkė kitus 
mokinius ir todėl tas nenu
ėjo perniek. Tuometinis 
Buffalo vyskupas Ryan 
jauną Quigley įšventiną ku
nigu ir pasiuntė Europon 
pasiekti augštesnį mokslą. 
Pirmiausia a.a. arcivysku
pas mokėsi Imisbrucke, Au
strijos Tyrolyj, paskui ke
turis metus išbuvo propa
gandos Kolegijoj, Romoj, 
ir užpelnė teologijos dokto
ratą.

Jam sugrįžus į Ameriką, 
jis gavo mažytę parapijė
lę Attica, N. Y. Kiek pa
laukus iš ten perkeltas į šv. 
Juozapo katedralę bažny
čią Buffalo, N. Y. ‘ Ten bū
damas jis perėjo įvairius 
bažnytinius laipsnius ir, 
kuomet jo globėjas, Buffa
lo vyskupas Ryan 1897 me
tais mirė, i jo vietą vysku-

(Tąsa ant 4 pusk).

Karo laivas 
užsidegė.

Philadelphia, Pa., liepos 
12. — Ant Suv. Valstiją 
laivo Alabama buvo ištikęs 
gaisras. O tuo tarpu ant 
jo buvo 500 atsilankytųjų. 
Tuoj jurininkai stojo gesin
ti ugnį, o atlankytojai sku
biai ir tvarkoj ėmė šalin- 
ties nuo laivo. j

Ant laivo buvo pakakti
nai parako, kad tą laivą į 
šmotus sudraskyti. Gais
ras smarkiai plėtojosi ir jau 
buvo pristatyta jurininką, 
kurie turėtą užlieti paraką. 
Bet liepsną paskui pavyko 
užgesinti.

PABĖGO NUO LAIVO,

New York, liėpos 12. — 
Keliaunininkai, pribuvusie
ji garlaiviu Arduna, pasa
koja, kaip ją garlaivį vijo 
vokiečiu povandeninis lai
vas. Tuomet visi 100 pa- 
sažierią subėgo ane denio ir 
tėmijo tą dalyką. Per pus
ketvirtos valandos vijosi 
paskui garlaivį. Po to pri
buvo Anglijos karo laivai 
ir nuvijo priešą.

— Roma, liep. 12. — Tur 
kai gauna sustiprinimų, ko
voja atkakliai, bet kritusiu 
skaičius sustiprinimais pil
nai nepripildomas.

Miškai dega
Vokietijoj.

Amsterdam, liepos 12. — 
Europoj pavasaris ir vasa
ra sausi. Todėl Vokietijoj 
ištiko dideli miškų degimai. 
Silezijoj miškai dega, pleš
ka. Kaliniai, Belaisviai pa
siųsta gesinti baisią ugnį. 
Gaisrai yra Silezijoj. Kai- 
kur čieli sodžiai turėjo išsi
kraustyti del gaisro.

Gal tai šnipu, Vokietijos 
priešą, darbas, gal padegi
mas.

SOCIALISTAI KAIZE
RIUI IŠTIKIMI.

Berlynas, liepos 11. — 
Vienas Vokietijos socialis
tą vadu, Dr. David, laik
raštyje aiškina, kodėl soci- 
'alistai prakalbo apie taiką. 
Anot jo, todėl, kad Vokieti
jos socialistai esą pilnai įsi
tikinę į vokiečiu galę ir kad 
jiems pilnai užtikrinta per
galė.

KIEK ŽUVO PRŪSŲ.
Bernas, liepos 12. — Iš 

Berlyno pranešama, kiek 
išviso jau krito Prusijso 
kareiviu. Būtent iki birže
lio pabaigos neteko 1,504,- 
523. Tiek yra užmuštą ir 
sužeistą. Mokyklą mokyto
ją išviso padėjo savo galvas 
Už vaterlandą 4,200.

Vokiečiai stip
rinasi Lenkijoj

Kuomet rusai sustabdė au
stru besi va rymą tolyn į 
Lenkiją ir kuomet dar la
biau smarką smūgi uždrožė 
austrams, tai vokiečiai tu
rėjo paskubėti į pagelbą 
austrams. Todėl kareiviai, 
kurie buvo jau begabenami 
prieš franeuzus, pasukta at
gal prieš rusus.

Dabar spėjama, kad vo
kiečiai su austrais išnaujo 
smarkiai smogs į rusus, kad 
jie negalėtą po to greit atsi
peikėti. Spėjama, kad teu
tonai dabar stengsis per
kirsti Liublino-Chohno gele
žinkelį. Jau pirmutiniai vo
kiečiu sustiprinimai pribuvo 
ir darė atakas, bet rusu ka- 
uuolės atrėmė visas tas ata
kas.

ZAPATA SUMUŠTAS.

Vera Cruz, liepos 12. — 
JJgšiol Meksiko sostinę val
dė ir joj šeimininkavo Zapa
ta su savo gaujomis. Dabar 
po didelių skerdynių sosti
nę užėmė Carmuza su savo 
govėdomis. Tuose mūšiuo
se zapatištai neteko arti 
3,500 žmonių. Carranzis- 
tams pateko taipgi keturios 
kanuolės ir daug amunici
jos.

POPEŽIUS PRIEŠ VO
KIETIJĄ.

Milanas, liepos 12. — 
Skelbiama, jog popežius iš
lepsiąs dokumentą, kuriame 
bus pasmerkta Lusitanios 
nnskandinimas ir vartoji
mas nuodingų gazų. Kita
me dokumente popežius pa
smerksiąs Belgijos neutrali
teto sulaužvma. «/ t-

SUŽVEJOJO LAIVĄ.

New York, liepos 12. — 
Vokiečiu povandeninis lai
vas, kurs nuskandino Lusi
tania, pateko į tinklą, kurs 
buvo užmestas tos rūšies 
laivams gaudyti.

GAL BUS DIDIS STRAI- 
KAS.

New York, liepos 12. — 
Pasklido gandas, kad mil- 
žiu iškas rubsiuviu straikas 
kilsiąs New Yorke. Išviso 
sustraikuosią net 160,000 
darbininku. Tie rubsiuviai 
daugiausia žydai.

— Bar Harbor, Me. liep. 
12. — Astorienė, milijonie
rė, pasiryžo su kitomis mo
terimis tos kolionijos siūti 
marškinius ir daryti raiš
čius del talkininku armijos.

Kaip mes bė
gėme nuo

Vokiečiu.
(Iš “R. G.”), 

ruomene vežtis iš Triškių; 
matydamas didelį- musų 
nuovargį, pasigailėjęs, suti
ko nuvežti ligi Triškių. Rei
kėjo važiuoti dar 10 verstų. 
Paaiškino, kad Triškiuose 
tebeesti musų karuomenė ir 
vieškeliais tebevažiuoja — 
niekas dar vokiečių nėra 
matęs. Važiuojame, antra
me vežime važiuoja 3 sargy
biniai ir kareivis. Pamatę 
savo kareivius, labai pra
džiugome, kad galėsime vėl 
draugystėje keliauti. Neva
žiavome didžiuoju keliu, bet 
mažais sodžiaus keliukais.

Apie 4 verstus prieš Triš
kius matyti vieškelis juo
duoja — eina abazas ilgu
mo 3—4 jįprstu be pertrū
kio, sunku įspėti, kieno. Nu
važiavę apie pusę versto li
gi vieškelio kraniukais, duo- 
bikėmis, pradėjome abejoti, 
žinodami, kad musų abazo 
užpakalyje tiek likti nega
lėjo... Privažiavus dar ar
čiaus, sargybiniai pabėgo į 
mišką, paaiškindami, kad 
tai vokiečiai. Nebežinojome, 
kur bedingti. Tiesiai į na
gus eiti nenorėjome, grįžti 
neatsargu: patėmiję, gali 
nušauti; nutarėme, nieko 
nelaukdami, grįžti atgal. 
Grįždamas, mus atvežė i tą 
pačią vietą, iš kur paėmė ir 
už tai užmokėjome 2 r. 10 k.

Darbininkai, kurie mus 
anksčiaus buvo nugązdinę, 
patarė eiti tiesiai per Siru- 
tavičės fabriką į Papilę, li
gi kuriąs skaitė dar 30 ver
stų. Išėję iš miško, radome 
puikią sodybą ūkininko 
Raudžio, kur norėjome nu
sipirkti pieno ir nusileng
vinti nešmens. Nors 30 sva
rų nei vieno neperviršijo, bet 
rodėsi taip sunkios, lyg ke
letą pūdų sveriančios. Deja, 
šis neįsileido nei į kambarį, 
nei ant kiemo atsisėsti, sa
kydamas nieko neturįs ir 
gatavas buvo šunimis išpju- 
(lyti, o patsai jau turėjo 
pilnus vežimus prisikrovęs 
į kelionę. Toksai turtingo 
ūkininko pasielgimas labai 
širdį užgavo. Radę mažutę 
trobelę, įėjome, gardžiai pa
sistiprinome, užmokėdami 
tik už duoną S kap., o už 
kitką nieko neėmė, apverk
dami musų padėjimą.

Praėję apie 3—t verstus, 
užėjome prie ūkininko Ra- 
gauskio. Negalėdamas mu
sų vežti, lydėjo į “Semina
rijos” dvarą p. Radvilavi-

(Tąsa aut 3 pusk).
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Iš Dienos 
L=Dienon.=^

Kiek tai kartu gražiais žo
džiais buvo skelbiama, jo- 
gei dabartinis baisus karas 
Europoje apart savo pražu- 
tiiTgo darbo žmonijai teikiąs 
ir geradarybę. Buvo pla
čiai skelbiama, joge! prasi
dėjus karui visos valstybes 
paeiliui įvedusius savo ar- 
mijosna pilnąją blaivybę. 
Tukino apsireiškimu tik pa
sidžiaugta, nepaisant net šio 
kai»' visu baisenybių. . Te
piau, kaip pasirodo, tasai 
blaivybės įvedimas buvo 
naudojamas tik teorijoje. 
Gi praktikoje kitkas veikia
ma. Praktikoje — prieš 
mušius kareiviai svaigina
mais gėralais nugirdomi, 
tais nuodais padilginami jų 
jausmai ir tuomet siunčia
mi į atakas. Taip pasako
ja Miss Jane Addams, či- 
kagietė veikėja, kuri nese
nai sugrįžo iš Europos ap
keliavus nekurias sostines 
ir inušiu vietas. Ji tvirti
na, o jai negalima netikėti, 
jogei prieš mušius vokie
čiu kareiviai nugirdomi a- 
lunii, anglai — romu, gi 
francuzai — tautiniu gėra
lu — absintu. Kitaip ka
reiviai neturėtų jokio nar
sumo ir reikalingam mo
mentui išnašumo su drąsa. 
Miss J. Addams nieko ne
sako apie rusus, nes tos ša
lies nelankė. Gal ir ten 
degtinė armijose oficialiai 
gerbiama. Taip, mat, ne 
viskas yra gražu, kas teori
joje skamba.

Meksike tiesiog baisus 
dalykai dedasi. Šimtai tū
kstančių gyventojų badini- 
riauja. Raudonojo Kry
žiaus draugijos skyrius a- 
pie tą baisų padėjimą andai 
pranešė Suv. Valstijų pre
zidentui Wilsonui. Šis te- 
čiau suskubo įsakyti, idant 
tie iš Meksiko pranešimai 
tikroj šviesoj nebūtų skel
biami, nes tas galėtų pa
kenkti dabartinei preziden
to politikai Meksiko žvilg
sniu. Tečiau ir be to suži
noma, jogei tūkstančiai mo
terių ir vaikų, ypač šiauri
niam Meksike, maitinasi j

Vokiečiai pasisa-
V

vino Žemaitiją.
Pereito šeštadienio nu- 

meryj telegramose trumpai 
paminėjome, jogei Vokietija 
anektavo, ty. prikergė prie 
Vokietijos valstybės musą 
brangią Lietuvos dalį Že
maitiją. Vadinasi, Vokieti
jos valdžia iš Žemaitijos pa
darė sau naują provinciją, 
kurios iš savo rankų jau 
nenorės paleisti. Tai naujai 
provincijai jau nuskirtas 
net ir generalis gubernato
rius. Žinoma, jogei į vokie
čių ranaks tuo bildu nepa
teko visa Kauno gubernija, 
bet tik didesnėj! jos dalis, 
kurią vokiečiai laiko užėmę. 
Teko tatai jiems ir dalis 
Kuršę.

Nors toji žinia oficialiai 
dar nepatvirtinta, bet ir be 
to iš vokiečių visko galima 
laukti. Jei jie drįso jau tiek 
ten apsidrutinti ir užimtą 
dalį pasisavinti, be abejo
nės, jie tikisi ar anksčiau 
ar vėliau visą Žemaitiją ir 
Pabaltijos kraštą užimti ir 
.visus lietuvius bei latvius 
pajungti savo jungam

Toksai vokiečių pasielgi
mas ir caro karuomeuės ap
sileidimas tikrai mums yra 
skaudus daiktas, tuo labiau, 
kad lietuvių didžiuma nuo
latos stovėjo rusų pusėje ir 
apie vokiečių “kultūrą” ne
norėjo nei užsiminti. Gi da
bar viskas stojo kitaip. Lie
tuviams prisieis prieš kaize
rį nusilenkti ir nebile kaip. 
Nauja valdžia, nauja tvar
ka, kitoks surėdymas. Ims 
daug laiko prie to viso pri
prasti, su tuo viskuom apsi- 
pažinti.

Paaički, jogei caro karuo- 
menė ir Rusijos didis galin
gumas daug sveria vientik 
ieorijoje, bet praktikoje — 
neturi jokios reikšmės, jei 
vokiečiai taip daug stačio- 
kauja. Jaigu jie anektavo 
užimtąsias dalis Žemaitijos 
ir Kuršo, tai jie, beabejo- 
nės, užims visą Lenkiją ir 
podraug Suvalkiją ir tai 
visa anektuos. Kitaip to da
lyko negalima išaiškinti.

Ir štai, pasidėkojant “nar
siai” caro karuomenei, pasi- 
jusime, jogei visa Didžioji 
Lietuva palikusi kaizerio 
provincija, gi lietuviai — jo 
pavaldiniai.

tik augalų šaknimis ir žolė
mis. Rcvoliucionistų ka- 
ruomenė iš gyventojų atė
musi visus valgomus pro
duktus. Meksiko gyvento
jų ateitis todėl juoda ir pa
sibaisėtina. Iš visų pusių 
prezidentas Wilson spiria
mas pradėti šį-tą veikti, nes 
paskui bus pervėlu.

Teutonų veikimas Ame
rikoj neturi ribų. Andai 
nekoksai Holt Suv. Valstijų 
kapituliniu’e buvo susprog
dinęs bombą, paskui pasi- 
kesir/ęs ant Morgano gy
vasties. Gi šiomis dieno
mis Cleveland Autom. Ma- 
shine Co., Cleveland e, ap
turėjus kelis laiškus su nuo
dais ir šiltinės perais. Pirm 
to kompanija buvo gavusi 
laiškus su grąsinimais, kad 
jei ji nenustosianti dirbti 
ir talkininkams pardavinė
ti mašinas del šrapnelių ir 
bombų dirbimo, tuomet tos

Santaika įvyko.
Skaitytojams jau žino

ma, kad tarp svečio iš Lie
tuvos p. St. Šimkaus ir T. 
Fondo valdybos buvo kilę 
tūli nesusipratimai. Vakar 
vakare įvyko pas ponus 
Nausiedus susirinkimas ir 
tie esusipratimai gražiai 
išsiaiškino. Ir kadangi tie 
nesusipratimai buvo išvilk
ti net į laikraščius, todėl 
per laikraščius apie santai
kos įvykinimą -pranešama 
paties p. Šimkaus ir Tautos 
Fondo valdybos. Tie pra
nešimai yra sekanti:,*.

Tautos Fondo valdyba 
šiuomi viešai praneša, kad 
ji jokio šešėlio ant Lietu
vių Draugijos atstovo p. St. 
Šimkaus gero vardo neme
ta. Ji jam pilnai užsitiki. 
Rems jo misiją kiek tik iš
galės. Pinigų siuntimą pa
lieka jo nuožiūrai. Šiuomi 
ragina Tautos Fondo sky
rius (komitetus) rengti jam 
prakalbas ir kviečia visuo
menę kuoskaitlingiausiai 
lankyties į tas prakalbas.

A. K. Rutkauskas,
T. Fondo pirm.,

Ant. A. Šlakis,
T. Fondo rašt.,

P. S. Turėdamas omeny
je tikslą mano misijos, ger
bdamas ir užsitikėdamas or
ganizacijoms, kurios remia 
veikimą mane siunčiusios 
Draugijos, aukas, surinktas 
Tautos Fondo rengiamose 
prakalbose, siųsiu į Lietuvą 
per Tautos Fondą.

St. Šimkus.

Tautos Fondo valdyba 
susirinkime, kuriame p. St. 
Šimkus irgi dalyvavo, po 
abelnų pasikalbėjimų pri
eita prie įsitikinimo, kad 
pirmesni laikraščiuose pa
skelbti tarp pono St. Šim
kaus ir Tautos Fondo val
dybos nesusipratimai yra 
tiktai nesusipratimai ir 
šiuomi atšaukiami.

Dr. A. K. Rutkauskas,
T. F. pirm.,

Ant. A. Šlakis,
T. F. rašt.

GERB. B. K. BALUČIUI 
IR S. P. TANANEVIČIUI.

Gerbiamieji: —
Įvykus santaikai tarp 

manęs ir gerb. T. F. pir
mininko, Dr. A. K. Rut
kausko, širdingai dėkoda-

kompanijos visi vedėjai bu
sianti nužudyti. Pagaliau 
taigi ir apturėta laiškai su 
nuodais ir šiltinės perais. 
Atidariiiėjanti laiškus mer
gaitė mirtinai susirgusi. 
Kompanija laiškus indavu- 
si krasos žinybai. Tai ko
kie teutonų darbeliai!

Andai — rašo angliški 
laikraščiai — Franciios par
lamente posėdžių metu so
cialistas atstovas aštriai 
ūžsipuolęs ant karo minis- 
terio Millerand, reikalau
damas, idant jis butų pra
šalintas iš užimamos vietos. 
Kuomet pas jį paklausta to 
reikalavimo motivų, tasai 
raudonkaklis pasakė, jog 
jei Anglijoj ir Rusijoj ka
ro ministerijose atmaina į- 
vykusi, tatai kodėl Franci- 
ja negalėtų to padaryti. 
Rasi, tas vaidininkas neži
no, kad vokiečių socialistai 
savo kaizeriui letenas laižo.

Žinomo avanturisto Thaw’o žmona. Thaw dabar New 
Yorke tardomas, kad patikrinti, ar turįs sveiką protą.

mas už apsiėmimą būti tei
sėjais iš mano pusės, šiuo
mi paliuosuoju Jus, gerbia
mieji, nuo tos sunkios pa
reigos.

Su gilia pagarba
St. Šimkus.

Lietuviai
Amerikoje. 

BAŽNYČIOS PAŠVENTI
NIMAS.

Maizeville, Pa. Liepos 5 
dieną šv. Liudviko parapi- 
jonįs, kur klebonauja kun. 
Dr. Augustaitis, susilaukė 
iškilmingos valandos daly
vauti pašventinime savo 
naujos bažnyčios. Bažnytė
lė nedidelė ir dar visai ne
užbaigta, bet tikimasi, kad 
naujoji bus puikesnė, ne
gu pirmiaus buvusi, kuri 
1914 metais rudenį sudegė. 
Pašventinimo pareigas atli
ko Philadelpliijos antvys- 
kupio įgaliotas kun. J. Kau- 
lakis. Pašventinimo iškil
mė prasidėjo paroda iš Ma
hanoy Plane į Gilberton’ą 
ir atgalios iš Gilberton’o į 
Maizeville. Parodoje daly
vavo keletas benų ir dau
gybė draugijų, kaip vieti
nių, taip ir iš artimųjų mie
stelių. Iškilmę dar padidi
no daugybė kunigų iš kai- 
mininių parapijų; sekantie
ji kunigai dalyvavo pašven
tinime bažnyčios: kun. S. 
Pautienius iš Shenandoah, 
kun.. V. Dargia iš Ma
hanoy City, kun. V. Matu
laitis iš New Philadelphia, 
kun. J. Dumčius iš Miners-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

ville, kun. P. Gudaitis iš 
Tamaqua, kun. Valaitis iš 
Shamokin, kun. L. Staeho- 
wicz iš Shenandoah, kun. 
T. Grenbowski iš Mahanoy 
City, kun. Borowec iš She
nandoah ir dar kteletas ai
rių kunigų. Gerbiamasis 
kun. M. Baltuška iš Mt. 
Carmel iškalbingai pasakė 
tai iškilmei pritaikintą pa
mokslą. Parapijos gi cho
ras puikiai pagiedojo šv. 
Mišias. Laike gi offertori- 
iim' p. Kvedaras iš Mahanoy 
City ir p-lė N. artistiškai 
pagiedojo “O salutaris.” 
Po šv. Mišių dar kun. J. 
Kaulakis prakalbėjo į šv. 
Liudviko parapijoms ir pa
gyrė juos už taip puikų 
darbą ir pasišventimą. Pa- 
galiaus gi buvo palaimini
mas šv. Saki.

MOTERĖLIŲ “VAINA.”
Grand Rapids, Mich. — 

Labai peiktinas ir pažemi
nantis atsitikimas ištiko 
birželio 24 d. Vienos šeimi
ninkės Š—nes vaikai be- 
žaizdamr perėjo per gatvę 
ir suėjo ant kiemo kaimin- 
kos S—nės. Tuomet S—nė 
paliepė išsinešti iš jos kie
mo. Tai vaikai matyt gra
žiai buvo išmokinti, kad 
beeidami dar mėtė, ką pa
griebdami į S—nę. Paskui 
parėję, pasakė motinai, kad 
jie buvo pavaryti. Tuomet 
Š—nė pasiėmė pagalį ir at- 
kudliojo pas S—nę. Ėmė ją 
mušti su pagaliu ir dar į- 
spyrė į ranką. Mat gerai 
mokėjo spirti. Bet mušėją 
buvo .patraukta teisman. 
Teisėjas nubaudė $53.35. 
Nabagė neturėjo iško užsi
mokėti ir todėl keliatą die
nų išsėdėjo šaltojoj, kol bu
vo užstatytas bond. M. A.

APVAIKŠČIOJIMAS.
Melrose Park, Ill. — Pa

minėjimui Neprigulmybės 
šventės, liepos 1 d., buvo su
rengtas didis apvaikščioji- 

mas. Dalyvavo daug ame
rikoniškų, vokiškų ir kito
kių draugijų. Norėjo ir 
DLK. Algirdo dr-ja daly
vauti, bet jos besidarbavi- 
mas nepavyko. Lietuviai 
pasiliko. Įvyko del tarpsa- 
vinės neapykantos.

Apvaikščioj ime dalyvavo 
daug žmonių. Turtingieji 
automobiliais važiavo, bėd- 
nieji paskui ėjo, durnus ir 
dulkes gerdami. Apvaikščio- 
jime vis kiekvienas norėjo 
pasirodyti, norėjo ir sten
gėsi parodyti savo gudru
mą, prašmatnumą. Žinoma, 
tame pasižymėjo biznieriai. 
Buvo padarytas pilininkas 
ir vakare buvo šokimai ir 
visokių rakietų leidimai į 
viršų.

Biznierių kipšas.

MAŽAI TEVEIKIA.
Detroit, Mich.—Man at

vykus šin miestan iš Wis- 
consino valstijos, sužinojau 
per pasikalbėjimus apie 
čionykštį lietuvių stovį. 
Lietuviai čia nekiek tepaki
lę. Stovi gana žemai. Dau
giausia kilimą sutrukdo 
svaigalai. Daugelis skęsta 
tose bjaurybėse.

Dr-jos ne kiek teveikia 
del apšvietus. Nedaugelis 
Tesupranta tikrą dr-jų svar
bą. Nežino, kad prie dr-jų 
prie gerų organizacijų pri
gulėdami klosime sau lai
mingesnį, doresni gyvenimą.

J a un utis JI okinis.

Pritruks silkių.
Europoje labai daug sil

kių būdavo suvartojama. 
Jos buvo gaudomos Šiauri
nėj jurėj. Dabar jų ten ne
daug tegaudoma, nes plau
kiojančios minos starto žve
jus didiu pavojui!. Pap
rastai kasmet Šiaurinėj ju
rėj būdavo sugaunama.500,- 
000 tonų silkių. Jų Imdavo 
išvežiojama po visą Euro
pą. Todėl europiečiai ne
tenka labai svarbaus mais
to.

Norvegai beveik buvo di
džiausieji silkių žvejai. 
Prieš karą Nrovegijoj bu
vo daug silkių ir Vokieti
jos valdžia tuoj supirko jas. 
Pramatė, jog jų labai pri
reiks.

Dabar amerikonai subruz
do savo pakraščiuose žvejo
ti silkes, sūdyti jas ir tikisi 
gerą biznį padaryti gabe
nant jas į Europą. Alas- 
kos ir' Maine valstijų pa
krantes knibždėte knibžda 
silkėmis ir daugybės jų pri- 
gaudoma.

Vokiečių didžiules 
kanuolės.

Nė viena valstija neturi 
tokių didelių anuotų, kokių 
turi vokiečiai. Didžiausios 
jų anuotos ilgumas 9 siek
sniai. Vienam šūviui reika
linga apie 20 pūdų parako, 
bet užtai šovinys sveria ar
ti 50 pūdų. Tas šovinys In
kilą neišpasakytai greitai: 
apie 60 verstų per miliutą. 
Kadangi jis toks sunkus ir 
taip greitai lekia, tai su
prantama, kad ir jeibių toks 
(!o,vinys gali padaryti la
bai daug. Pastačius tokią 
anuotą per 11 verstų gali
ma pramušti plieno šarvą 
apie 21 colio storumo. Tos 
aiĮnotofs neša daugiau 30 
verstų. Tokiomis armoto-

“DIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais k
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 161b)
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mis vokiečiai ginkluoja nau
jausius savo laivus—dread- 
naughtus. Tokia anuota 
kainuoja 16 tukst. rublių, 
o vienas šūvis apie 2,400 r. 
Tik visa bėda tame, kad iš 
tokios anuotos galima šau
ti daugiausia 225 kartus, 
nes paskui ji sugenda...

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago
Specialistas aut 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Nedūlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

E Telephone Yards 6685 B
E NB Lietuviška Drapanų Krautuve a
9 BUžlaikau didžiausiame pasirin-
8 kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 8 
E čeverykų, batų del moterų, vyrų ir B 
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- p 
B kotų. b

8 JONAS BUDRIKAS, savininkas ■ 
f 325ž S4 S. Morgan St. 1 

CHICAGO. ILL. *
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EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas į 30 dienų. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tanancviez,
670 W. 18 th str., Chicago, Ill.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

1559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III.

Res. 3255 So. llalsted St.
Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasll'M, vakarti! iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

■ Dr. S. A. ŠLAKIENE:
■ SPECIALISTE b
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 30. HALSTED ST. 1
B Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. 55

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas prali išmok
ti Angliška kalbą, lakti trumpame laike, čion mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglį) kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School o£ Langusfien

1741 W. 47th Streak : Chicago, A
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Kaip mes begome 
nuo Vokiečių.(Tąsa nuo 1 pusi.).čės nakvoti. Štai ką mes išvydome. Apie 50 žingsnių priešais mus, nuo dvaro ėjo2 vokiečių kareiviu. Pasergėję mus tuoj aus nuo pečių nusiėmė šautuvus, pasiėmė taip, kaip reikia šauti; pažiurėjo į mus ir ėjo skersai tako, kuriuo mes ėjome. Antroje pusėje tako stovėjo daržinė į kurią jie pasiėmę piemenį, ėjo žiūrėti, ar nėra musų kareivių, liepdami piemeniui eiti pirma.Mes tuo tarpu sustingusiomis kojomis, pasukome atgal, kalbėdami “Po tavo apgynimo” ir atsiduodami Augščiausiojo valiai, taisė- mės mirti, laukdami, kuomet kulipka pasakys: gana 

jums bebėgti. Sugrįžę prie Ragauskio, nutarėme pernakvoti nors už pusės versto nuo vokiečių. Šiame dvare butą jų apie 5 šimtus. Ačiū Augščiausiajam laimingai pernakvoję, 17 d., rytą, nutarėme'eiti nebe į Papilę, bet į Viekšnius, nes kitur kelias buvo uždarytas. Kuomet prie Ragauskio nakvojome, matėsi Triškių linkon didelis gaisras, degė tuolaik poselencų sodžius, vokiečių uždegtas. Ant tilto priemiestyje nušovę 7 vokiečius ir keliolika sužeidė. Iš ramiųjų gyventojų nušovė ir sužeidė keletą, kurie mūšio laiku norėjo per tiltą perbėgti. Pabėgėliai pasakojo, kad vokiečiai, užėmę miestelį, pradėję savaip šeimininkauti, vesdami arklius į grįčią, rišdami prie dobilų sankrovų, gerdami avižomis, nieko nemokėję, bet dar grasinę, nušausią, jei kas pareikalaus nors kokio mokesčio.Tolesniai ėjome per miškus, pelkes, mažais takeliais, kad tik kuogreičiau- siai pasiekus kelio galą. Pu-, slės po kojomis vis’labinus kankino; mėginome eiti pirštais, kalniais, šonais —vis vien, kaip skaudu, taip skaudu, o galas dar toli. Viduryje girios radę Birbe- liškių sodybą ūkininko Linksnio, užėjome. Jausmingai mus priėmė, papenėjo ir pavežė 5—7 verstus. Tereikėjo duoti vežėjui ant tabokos 1 rub.Įstoję į didįjį sodos kelią, ramiai ėjome sunkiais n u vargusiais žingsniais,manydami, kad jau esame už vokiečiu akiu. Žiūrime, v v 7kalnais joja; pirma 2, paskui 4, 6, tolesniai krūvomis, pradeda juoduoti nuo Triškių kelias; jojo ne vien keliu, bet kalnais, laukais, krūmais, kur jiems patinka. Supratome, kad tai vokiečiai... Vėl utis užšalo. Turėjome tik tokia uždangą — Virvytės upę, kuri mus skyrė nuo jų savo didžiausiais skardžiais. Nustojome visai vilties, kad mašiną beužspėsime. Tuolaik žingsnius sutankinome: eiti dar turėjome apie 7—9 verstus.Priėję ligi Viekšnių už3 verstu, sužinojome, kad per Ventos upę sudegintas tiltas ir plaustas paleistas; pereiti nebegalima. Dabar aiškiai pamatėme, kad visas musų vargas nuėjo nie

kais ; noromis-nenoromis turėsime pasiduoti vokiečiams. Užėjome į mažutę trobelę pasilsėti ir sužinojus, kur geidaus, apsigyventi, tik kad nebūtų prie tako. Išsėdėję apie 4—5 valandas, nustoję vilties, kad beišbėgsime, sumanėme imties paskutinio budo, t. y. pažadėjome duoti Maneikai iš Ke- grių tiek, kiek nori, by tik pervežtų per Ventą. Už valandėlės sugrįžo ir pasakė, kad valčia pervažiuoti galima, tik kainuos 10 rub. Užmokėjome didžiausiu džiaugsmu ir padėka.Dabar jautėmės esą antrame pasaulyje! Kol vokiečiai per Ventą persikels, mes tolokai nukeliausime. Pasukome ant Akmenės. Nuėję 3 verstus, sutinkame parvažiuojant moteriškėlę su 4 mažiukais vaikais, kuri štai ką pasakė: “Kur jus ei-, imte? bene galvos nustojote; vokiečiai bėra tik už 2 —3 verstų. Ateina nuo Triškių ir Papilės; vieni taiso tiltą per Ventą, kiti daužo gelžkelio reisus, o kiti vedasi jaunus vyrus, surištomis rankomis; kaip matyti, pabėgėlius” Man pasakė: Važiuok, sena boba, namo ir niekur nebėgk! Kad aš sena ir su vaikais man nieko nedarė”.... Nieko nelaukdami, pasukome į šiaure per laukus į artimąją girią, per kurią ėjo gelžkelis, kuo- greičiausiai perbėgti reisus ir nusiduoti toliaus. Čia jau nebeėjome, bet bėgte- bėgome.Buvome sumanę eiti per ištisą naktį; pradėjo temti; nebematyti, kur beeiti, Tamsiai naktis sutemsta, gyvenimų— niekur nesimato. Giria didelė, nebežinojome, kur dėties, nors galą gauk. Tik staigiai — laukas: mažutėj trobelėj, spykso šviesa, iuėję į trobelę, sužinojome, kad nuo pavojaus nubėgome apie 4—5 verstus. Čionai ramiai pernakvojome. Širdingai mus priėmė Juozas Poderis Bagiuose.18 balandžio parodė mums eiti į Laižuvą nosies tiesumu. Ligi jos skaitė 21 verstą.Nakvynėje radome pabėgėlį nuo Jauapolio. Pasakojo, kad vokiečiai apdeginę Luokę ir Kuršėnus. Pasirodė labai keistas asmuo, siuvėjas, — “gydytojas”; gaila, nesužinojau pavardės. Maniau,. kad tai špijonas; galų gale pasirodė, kad — ne. Visą laiką vaidino “pranašo” rolę; pasiremdamas žodžiais šv. evangelijos ir šventraščio, aiškino mums, kad šis karas prasidėjęs iš kunigų ir kad jie tai užtraukę, sakydami pamokslus, platiudanfi ir palaikydami katalikų tikėjimą, liepdami pasninkauti ir t. p. Kad greičiau karas pasibaigtų ir Dievo neberustintum, nors jau pervėlu, reikia išnaikinti kunigiją ir visi jų pasekėjai. Paskui’ įvesti naujas tikėjimas, toks, kokio reikalauja Augščiau- siasis ir šv. Raštas mini. Tuosyk bus ramybė... Katalikų tikėjimas turėsiąs su šiuo karu išnykti ir tt. Matėsi gerokai apsiskaitęs, atmintis gera; rytą ir vakarą poterius kalbėjo. Apie Dievą labai su pagarba at-

Pašautojo milijonieriaus 
Morgano sūnūs.siliepė; kitame kame keistas.Tolesniai, .užėjome dvarą p. Pąnceržinskio. Matydami, kad arklių namie daug, užsukomę paprašyti. Šeimininkas labai mandagus, pakvietė į valgomąjį, pataisė gardžios užkandos ir arklius prižadėjo, nes patsai važiuojąs į Ringių stotį ir nuvešiąs. Buvome pradėję su juo kalbėti lenkiškai; patyrėme, kad jisai karštas lenkas. Kaip ant nelaimės, sužinojo, kad mes lietuviai ir viskas kitaip pradėjo eiti. Pradėjo mums ironiškai išmetinėti, neverta esą* lietuviams bėgti, nes vokietis pažadėjo jiems karalių. Aš jam į tą atsakiau: Tada ir lenkams nėra reikalo bėgti, nes taippat karalius pažadėta ir t. p. Pradėjo labai ant musų baltakiuot ir už- metinėti riaušes lenkų su lietuviai^.Pavalgę, padėkojome ir laukėme arklių. Bet šeimininkas pranešė, kad patsai niekur nemanąs bėgti, arklių duoti negalįs, nes turįs avižas sėti. Nosis susukę, turėjome nešinties toliaus. Netikiu, ar besuskubo išbėgti, nes trumpame laike vokiečių žvalgai apsilankė.Už 2 verstų Meižių sodžiuje radome mažutę Krasau- skio bakūže. Pakinkė viena arkli, susodino išviso 5 žmones ir nuvežė ligi Laižuvos. Važmos užmokėjome 3 rub.Laižuvoje traukiniai nebevaikščiojo; ėjome į Ringių stotį. Žmoneliai pasakojo, kad Ringiuose esąs kunigaikštis, kuriam ateisiąs traukinys. Labai nudžiugome; turėjome vilties, kad musų nepaliks. MUSU (Bus dar).— Londonas, liepos U. — Didžiuma gabių amatninkų Anglijoj parsisamdė dirbti ginklų ir amunicijos dirbtuvėse. Nelaisviai austro- slaviai irgi sutiko stoti prie darbo.

KataliKaš

Kokliušas.(Žiur. num. 154).Vaikai, turintieji daugiau 5 metų amžiaus, nors kartais ir labai sunkiai suserga, o visgi išgyja. Mažesni vaikai, ypatingai ligoti ir silpni, ne visi gali nuo jo išgyti, o pavojingiausiu yra kokliušas del mažų vaikų— 2 metų vienų ir dar jaunesnių. Tokie vaikai, besikankindami nuolatiniu kosuliu, kartais visai perstoją miegoję, o žindomieji meta e- mę krūtį ir visai apsilpsta. Pasitaiko dar, kad kūdikis taip smarkiai užsikosti, kad net pamėlsta, negalėdamas ilgai intraukti į save oro, o paskui apnyksta jį tampymai, ir taip jis gali ir numirti. Be to prie kokliušo gali prisidėti dar ir kitos ligos,, kaip, duokim,i vėja- rauplė ,jėdra (tymai), difteritas ir t.t. Iš paties gi kokliušo pasidaro įvairios plaučių ligos — dažniausia plaučių uždegimas: kūdikis dega (karščiuoja), sunkiai kvėpuoja ir stena. Plaučių uždegimas gali prasitęsti dvi savaiti, mėnesį ir net ilgiau. Kūdikis nuo kosulio pagalios visai apsilpsta ir dažnai taip ir pasimiršta.Iš pasekmių, kurios kokliušui pasibaigus kartais pasilieka, pasakysiu apie džiovų. Jei kosulys ilgai užsitraukia, ligonis nyksta, karščiuoja, prakaituoja — tai visuomet reikia tikėties, kad prie jo prisikabino džiova; taip pasitaiko dažniausia su tokiais, kurie paeina iš džiovininkų arba silpnakrutinių šeimynų.Dabar jau aišku, kaip kokliušas pavojingas del mažų vaikų. Teisybė, tarp jų yra nemaža tvirtų, sveikų, kurie perserga ir sunkiais kokliušo užpuolimais ir plaučių uždegimu. Bet tie jų., kurie silpnesni, labai dažųai pasimiršta. Daugelyje vietų kokliušu išmiršta daugiau vAikų, negu jedra; todelei reikia jo bijoties nemažiau, negu kitų užkrečiamų ligų.Kaip gi apsergėti vaikus nuo kokliušo?O gi taip-pat, kaip ir nuo kitų užkrečiamųjų ligų (je- dros, skarlatinos, difterito ir t.t.). Reikia daboti, kad sveiki vaikai nevaikščiotų į namus, kame yra ligoniai, sergu kokliušu, nebėgiotų su tokiais ligoniais arba net nesistengtų prie jų prieiti ir neprisileisti prie savęs ligonių. Bet jei kas norint savųjų suserga kokliušu, tai kitiems vaikams namuose sunku jau išsigelbėti nuo užsikrėtimo. Kuomet kūdikis suserga kokliušu, tai savaitę arba pusantros jis kosti nestipriai, lengvai: iš- pradžių net negalima pažinti, kad tai kokliušas: o tuo- tarpu, jau pirmomis dienomis, broliai ir seseris gali užsikrėsti nuo susirgusio kūdikio. Jie kartais galima apsergėti tik tuom, jei atskirti juos; iš pirmos dienos nuo ligonio ir neprileisti prie jo. O labiausia reikia sergėti nuo' kokliušo, kaip jau buvo sakyta, ligoti, silpni vaikai, o taipgi maži, kurie dar neturi trijų

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

3M8SAK.
CIGARETTES

“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

y Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. ,
Premium Dept. 490 Broome St., New York. N. Y.

X. Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) ZA

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:KUPONU
Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

už .......................................................................................
Skustuvas, geriausio plieno, už ...................................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie Visų. pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą, už..

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ................. 125

šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

50
50
50

100

KUPONU 
mų daiktas, už .................................................................... 20,0

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
. tafetos, mission rankenaitė, už ....... .................  250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
su. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų, apvartymuiį duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ..............................................  300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................. 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................. 3900

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

metų amžiaus, ypatingai žindomieji.Kas gi daryti su kūdikiu, susirgusiu kokliušu?Pirmučiausia reikia jis parodyti daktarui. Daktaras tikrai pasakys, ar kūdikis serga kokliušu, ar ne, ir patars, kas reikia daryti šitoj ligoj. Bet prieš daktarui patariant, ot kuom dar galima palengvinti kūdikiui ligą. Juo daugiau kambaryje gryno oro, juo jame švariau, juo lengviau kosės ligonis ir juo mažiau pavojaus laukti plaučių uždegimo. Todėl, kur galima, reikia ligonis guldyti skyrium nuo kitų vaikų, geriausia į atskirų kambarį. Kur šito padaryti “negalima, ten reikia nors dažniau vėdinti bustas: vasarą atidarinėti langai, o žiemą atidaryti trumpam laikui duris (žinoma, gerai apklojus ligonį), kuomet kūrenasi pečiai.
Ant parandavojimo du 

flatai labai geroj vietoj. Ty
ras oras ir gatvės medžiais 
apsodintos. Astišaukite:

B. SLUZ,
738 W. 119 str.,

W. Pullman, Ill.

Reikalingas žmogus, kurs gali kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai dirbti Life Insurance Co.; dar
bas ant komišiono (commission) su 
kontraktu; turi gyventi Stock Var
dų distrikte. Bus priimtas tiktai at
sakantis žmogus. Atsišaukite nuo 
7:30 iki 8:30 ryto po numeriu 
2535 S. Whipple str., 2nd flat.

LIETUVIS ■
GRABORIUS 1 
----- !---------------- B

Geriausias grabo- B 
rius ant Bridgepor- į 
to. Atlieka darbą įį 
kuogeriausia. B

Prie kiekvieno B 
pagrabo suteikia g 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu. B

Tel. Drover 4139 B

į A. MASALSKIS, 330S Auburn Avė. |

Church gHto g"W K A& 
ChSce
Peal

Memorial Belli a Specialty.
MoBhau Bell foudry Ca.Baltiaere.HikiUM.

c>

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

MUSU ČIENIOSYRA ŽEMIAUSIOS.

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

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

Tą kningą zyokiškai yra parašęs dr. T. Želi, garsus vokietis gamtininkas. Lietuvių kalbou vertė Juozas Laukis. Kninga didelio formato, turi 212 puslapių. Tai moksliškas veikalas, kokio musų kalboje dar nebuvo. ... *Kas gi ir apie ką toj didelėj kningoj rašoma? Aprašoma gyvulių protas. Išaiškinama plačiai, jogei ir gyvuliai panašiai žmogui, turi protą, nors toli gražutiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir paveldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir tt. Y *■ , . ,., , Įt į ,Vis tai labai užimanti dalykai.Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios rųšies paukščių ir tt.Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešim^), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui medžiagos.Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus perskaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.
Kaina $1.00Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

.į.
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
NUSISKANDINO LIE

TUVIS.
Kanale prie Ashland avė. 

ir Archer avė. rasta lavo
nas. Lavonas jau beprade
dąs puti. Aprėdaluose ras
ta korčiukių, pagal kurias 
surasta, jog skenduolys be
sąs Jonas Augulis. Prie jo 
rasta laikrodėlis ir nikelis.

Velionis buvo kilęs iš 
Kauno gub., Kupiškio p., 
Rečupėnų kaimo. Išbuvęs 
septynis metus Amerike. 
Buvo sugrįžęs Lietuvon, bet 
su namiškiais susikivirčijo, 
ėmė po to gerti, sugrįžo A- 
merikon ir virto tikru kar
čeminiu žmogumi. Nabagui 
paskui jau protas pradėjo 
inaišyties ir todėl taip liūd
nai pabaigė savo amžiaus 
dieneles. Rcp.

du kartu mėginęs šautuvu 
nusišauti. Abu kartu taikė 
sau krūtinėn ir abu kartu 
pataikė kairiojon rankon. 
Ranka bus nupjauta ir Be
ran ek pasveiksiąs.

ATRADO MIEGANTĮ.
Vakar ryte Lincoln par

ke ties generolo Granto sto- 
vyla policiantas atrado 
miegantį dvilikos metų ber
naitį Nicholas Kmnis, iš 
Canton, TU. Jis parke iš
buvęs tris dienas ir naktis. 
Maitinęsis riešutais, ku
riuos jam iš medžių mėtę 
voveris. Jis su tėvu Chica- 
gon buvo atvažiavęs ir pa
simetęs.

Arcivyskupas
Quigley mire

(Tąsa nuo .1 pusi.).

PRANEŠIMAS.
SLA. 109 kuopa ir TMI). 

2 kuopa liepos 18 d., š. m., 
■rengia draugišką išvažiavi
mą į girias. Dclei paran
kamo svečiams ir rengė-’ 
jams užmokesnis yra ren
kamas iškalno, po 25c. nuo 
asmens. Norintieji daly
vauti, gi nepasitaikius su
sieiti su rengėjais, tai mi
nėtą mokestį (25c.l malo
nėkite palikti pas J. Bag- 
džiuną, ant West Side, ne 
vėliaus liepos 15 d.

Minėtas išvažiavimas į- 
vyks Willow Spring miš- 
kelyj (paprastoje vietoje, 
už Blinstrupo daržo). Kas 
nežino tos'vietos, meldžia
mi susirinkti ne vėliau 9 
vai., liepos 1 d., į p. Melda- 
žin svetainę, iš kur drauge 

^išvažiuosime.
Pasitaikius tą dieną lie

tui, gegužinė bus atlikta p. 
Meldažio svetainėj prade
dant 1 vai. po pietų.

Komitetas.

pu nuskirtas a.a. arciąys- 
kupas Quigley. Buffalo 
vyskupijoj vyskupavo tik 6 
metus. 1902 motais pasi
mirė Chicagos arcivyskupas 
Fechan, tada sekančiais me
tais buvo pakeltas arcivys- 
kupu ir nuskirtas į Chicago, 
kur arcivyskupu išbuvo 12 
metų.
'■ Jo Mal. buvo labai prakil
nus žmogus, geras ir teisin
gas ganytojas. Jis ir lietu
viams yra plačiai žinomas, 
nes ir jiems daug gero pa
daręs. Jam Chicagos pro
vincijoj ganytojaujant štai 
kiek daug pristeigta naujų 
'lietuviams parapijų. Jo dė
ka šiandie lietuviai Chica
goj • turi ir šv. Kazimiero 
Seselių vienuoliją. Buvo

visiems prieinamas ir vi
siems didžiai malonus. Jo 
globoje Chicagos arcivysku- 
pija didžiai išsivystė. La
bai prielankiai apie mirusį 
atsiliepia ir žymesnieji pro
testantai ir kiti nekatalikai. 
Geri ir naudingi žmonės to
dėl trumpai ir gyvena.

Vakar į Rochester, N. Y., 
specialiais traukiniais iš 
Chicago išvažiavo daugiau 
šimto kunigų. Jie savo ger
biamojo perdėtinio palaikus 
iš ten palydės į Chicago.

Palaikai į Chicago bus 
parvežti rytoj ryte. Pir
miausiai bus nugabenti ^į 
šv. Vardo katedrą, paskui 
į arcivyskupo nuims, kur 
bus leista visiems paskuti
niu kartu dirstelti į tą Baž
nyčios kunigaikštį. Ket
virtadienio ryte katedroj 
bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos. Mišias laikys 
Jo. Malonybė popežiaus de
legatas iš Washingtono. Pa
mokslą pasakys San Fran
cisco arcivyskupas liauna. 
Po mišių atsibus iškilmin
gos laidotuvės.

L, «s.

Bankes’

DOVANOS!
■ : • DOVANOS!

VISI SKAITYKITE

•SA»

IWWAMAC? Bus suteikta A. L. D. “KATALIKO” skaitytojams 
JJvVHiivu# Tik temykite kas bus duodama

PIRMOJI DOVANA, - Kiekvienas s,ūsų skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
“KATALIKĄ”, surinks taip Iš nauju skaitytoju nemažiau $10.00, apturės už ty savo triušy VISAI DY
KAI LaikrodĮ-Budilninky vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musy skaitytųjų prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera
torių ir surinkus prisius $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiny-Grafafo- 
na vertės $19.50.

Štai kaip lengva tas dovanas gauti

1

REIKALINGAS VARGO
NININKAS.

Tuojau reikalingas var
gonininkas : blaivus, žinąs 
lietuvišką rašybą, turįs ku
nigo paliudijimą. Mėnesinė 
alga 45 dol. Ineigos geros. 
Kreipties į kun. A. Yanušą, 
Forest City, Pa.

| 
į
I
j
I

--- --- --- ----- -------—I
Phone Drover 7800 J

DR. A. J. TANANEVICZE 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

■

Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyz
džiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už ji tuojaus pinigus “Katali
ko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pa
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rugojimų. Gi dien
raščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo budu bus sudaryta $50.00 prenu
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbinimą 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,z po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių
sta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10,00 arba $50.00 ir ant kart 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių.

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė. 4

Dienraštį “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. Bet mes norime, kad musų dienraštis atsiras
tų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturnešis-š vietoj as, už 
tatai ir tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį diemaščio praplatinimą.

Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime, 
kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. 
Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis 
dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė.

Pilnai todėl.pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: 
Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus* 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.
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Šiaur-vakarinė dalis?
1644 W Cnicago avc
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2051 Milwaukee avc
2710 W North avc

2 

i
S

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avc 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avc 
3413 N Clark st

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avc
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

NORĖJO NUSIŽUDYTI.
Charles Beranek, 1834 

So. Ashland avė., nugaben
tas apskričio kalėjiman. Jis

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avc 
3427 S II al steel st 
4729 j Ashland avc

L. K. ŠV. KAZIMIERO 
DR-JOS PIKNINKAS.

L. K. šv. Kazimiero Bro
lių ir Seserių dr-ja liepos 
5 d. atlaikė savo pirmą pik- 
niuką Bergmans Grove dar
že, Riversicfe, III. Piknin- 
kas gerai nusisekė 
buvo labai daug,
daug jaunimo ir todėl pui
kiai linksmintasi tyram o- 
re. Draugijai liko uždar
bio suvirš $170. Kas iudo- 
miausia, kad dr-ja piknin- 
kui nepavartojo svaiginamų 
gėralų ir apturėjo didelį 
pelną. Dr-jos narys.

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar tik 24c svar, ĮJ
Gera Santos Kava tik 17 c star. I 

■ B 
ii

PASIILGUS ŠILTŲ 
DIENŲ.

Vakar Chicagoj buvo 
kroji vasara. Tai pirmutinė
šilčiausia diena šiemet po 
lietu ir visokių darganų. 
Šimtai tūkstančių žmonių 
buvo susispietę i parkus ir 
aplinkines girias pakvėpuo
ti tyru oru. Bet vakar be
simaudant 2 asmeniu prigė
rė, gi keturi liko išgelbėti.

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir ry
toj; nebus atmainos tempe
ratūroje. Vakar augščiausia 
temperatūra buvo 84 L, že
miausia — 67 1.

Atnešk Savo Sučedytus Pinigus Į Stiprią Banką
Mokam nuošimti nuo Liepos 1 už pinigus padėtus iki Liepos 15

Security Bank of Chicago
MILWAUKEE AVE. ir CARPENTER ST.

- IK -

Second Security Bank of Chicago
MILWAUKEE AVE. ir WESTERN AVE.

Po ypatiška priežiūra
JAMES B. FORGAN, 

Prez. First National Bank of Chicago.
šis bankas duoda tokį pats užtikrinimą, kaip ir vidunniesčio bankas

Atdaras panedėlio ir subatos vakarais iki 8 valandai.

Telefonas Canal 3737

IAKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas%

| Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
■ vusi Peunsylvanijos hospitalėše ir Philadel- 
II Pflijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
j dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- 
s kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
| rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO

I

■

a

DOVANA 
3249-53 SO. MORGAN ST. 

CHICAGO, ILL.

Štai ve laikrodis-budilninkas toks, kaip kad ant šio 
vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabri
ko, gerai rodo laiką. Rytmetyj ir bile kada jis miegan
ti išbudina tą valandą ir minutą, ant kurios užstatyta. 
Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir
ve už tai apturima kokia graži dovana.

’•LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė 
krautuvėse del to, kad žmonės reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina savyj pamatinius principus ge
riausių instrumentų, bet parduodama už kainą, ku
ri viešiems prieinama “LITHUANIA” groja re
kordais visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo 
ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti 
aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius lietuviš
kus rekordus suteikiame prie kiekvieno pirkinio 
dovanai. Tai kita dovana.

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip

Tananevicz Publishing Company
5249 So. Morgan St Chicago, Ill
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