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Nesą krizio.
Vindsor, Vt.. liepos 13.— 

Iš patikėtinu šaltiniu suži
nota, jog prez. Wilson ra
miai žiuri į Vokietijos notą 
ir nemato, kad iš to krizis 
kiltu. Dabar prezidentas 
svarsto naujos notos susta
tymą ir tuoj sugrįžęs Wa- 
shingtonan pasiusiąs į Ber
lyną. Sekretoriui Lansing 
paliepė surinkti visus tak
ius, delei kuriu kilo kivir
čai.

Į Washingtoną preziden
tas sugrįš ketvirtadienį' ar 
penktadienį. Prezidento 
noru yra, kad žmonės lai
kytus ramiai, nesikarščiuo
tu. Sako; kad dalykai išsi- 
aiškįs, o pats tuo tarpu iš 
visu jėgų darbuojasi, kad 
Lafmiu keliu viską pabai
gus.

Prezidentas, vienok, nėra 
susirūpinęs, linksmas, gera
me upe ir nepraleidžia pro
gos, kad pažaisti golfą.

Washingtono diplomatai 
irgi laikosi prezidento nuo
monės. Jie pripažįsta, kad 
negalima pasitenkinti Vo
kietijos atsakymu, bet sa
ko, kad krizio nėra. Dip
lomatai sako, kad dar šiuo 
tarpu negali būti kalbos a- 
pie pertraukimą diplomati
niu ryšiu su Vokietiia.

Kad Washingtono valdžia 
nemato dar krizio, aišku iš 
to, jog nešaukia kongreso. 
Riestame padėjime visuo
met sušaukiama kongresas 
ir kongresui pavedama ap
svarstyti opųjį klausimą ir 
kaip jį išrišti.

Todėl taį (matome, kad 
Dėdė Samas nesistato ka
ringai prieš kaizerį.

Bombarduoja 
Ossovecą.

Petrogradas, liepos 13. 
— Rusai skelbia, kad esti 
susirėmimu palei Bobrą ir 
Narevą. Vokiečiai ėmė 
smarkiai bombarduoti Os
sovecą. Šaudomasi iš ka
imeliu ant Prasnysz fron
to.

MŪŠIAI APSISTOJO.
Petrogradas, liepos 13.— 

Pietinėj Lenkijoj ir palei 
Galicijos rubežius mūšiai 
aptilo. Austrai tą aiškina 
tuomi, kad tikslu veikimu 
•Galicijoj buvo atėmimas 
Lvovo ir apsikasimas palei 
Rusijos rubežių. Tas, esą 
atlikta ir šiuo tarpu sustab
dyta veikimai.

KELS MOKESČIUS.
Berlynas, liepos 13. — 

Iš visu Vokietijos kunigaik
štyčių suvažiavo atsto
vai ir tarėsi, iš kur gauti 
pinigu -karo vedimui. Nu
tarta įgalioti valdžią uždė
ti mokesčius ant nuosavy
bių, kurios del karo pakilo.

Chicagos archidiecezijos 
administratoriumi lig lai- kinių maišačių.

Arcivyskupo 
Quigley 

laidotuvės.

tokias
Chicago

tikslui

Šiandie ryte prieš 8 vai. 
a. a. arcivyskupo James E. 
Quigley kūnas parvežtas iš. 
Rochester, N. Y., specialiu 
traukiniu. Traukinis parė
jo į La Salle stotį, kur bu
vo susirinkę visų Chicagos 
ir apylinkių parapijų ir 
katalikiškųjų draugijų re
prezentantai. Užvakar spe
cialiame archidiecezijos ku
nigų susirinkime nutarta 
mirusiam Bažnyčios kuni
gaikščiui parengti 
laidotuves, kokių 
dar nėra mačiusi.

Sutaisytas tam 
programas, kuris su viso
mis smulkmenomis bus iš
pildytas.

Tš traukinio arcivyskupo 
kūnas šiandie kuoiškilmin- 
gi ausiai nulydėtas Holy 
Name katedron, kur 9:00 at
laikyta gedulingos pamal
dos. Po pamaldų kūnas nu
neštas mirusiojo rezidenci- 
jon, 1555 No. State gnt.

Rytoj ryte visos Chica
gos provincijos bažnyčiose 
bus atlaikytos pamaldos už 
arcivyskupo dūšią.

Taippat rytoj ryte kūnas ———-------- ----- -—-—_____
iš rezidencijos bus nuneš- 1<ui pain<ęs klUK m. J. Fitz- 
tas katedron su vaikeliųibiorris.

Dabar plačiai kalbama 
apie mirusiojo arcivyskupo 
įpėdinį. Kandidatai, kurie 
bus perstatyti šv. Tėvui, yra 
sekanti vyskupai: Dunnė iš 
Peoria, Moldoon iš Rock
ford, Althoff iš Belleville 
ir Ryan iš Alton. Vyskupas 
McGavick negalįs būti kan
didatu, nes sergantis, gi 
vyskupas Rhode taippat, 
nes perkeltas vyskupu į 
Green Bay Wis.

tas katedron 
procesija.

Po mišių kūnas paliks ka
tedroje per 22 valandi net 
iki ketvirtadienio rytui ir 
tuo visu metu bus kunigų ir 
tikinčiųjų meldžiamasi.

Ketvirtadienio ryte kate
droj atlaikys gedulingas pa
maldas šv. Tėvo delegatas 
iš Washingtono, arcivysku- 
pas Bonzano. Į katedrą 
žmonės bus leidžiami tik su 
biletais. Po pamaldų kūnas 
bus palydėtas į Mt. Carmel 
kapines, kur mauzoleume 
bus palaidotas.

Iš Rochester arcivyskupo 
kūną atlydėjo be pasauli
nių reprezentantų arti šim
tas dvasiškių.

Laidotuvėse bus reprezen
tuojamos visų tautų parapi
jos ir draugijos, taigi ir lie
tuviai.

Chicagos miesto taryba 
vakar specialiam posėdyj iš
nešė rezoliuciją taippat da
lyvauti oficialiai laidotu
vėse.

Į laidotuvės atvažiuoja : 
Jo Em. kardinolas Gibbons 
iš Baltimore ir arcivysku- 
pai: John G. Glennon iš 
St. Louis, James H. Blenk 
iš New Orleans, John Ire
land iš St. Paul. Paskui se
ka daug vyskupų ir kunigų. 
Manoma, jogei dar atvažiuo
siąs iš New Yorko kardino
las Farley.

SAYVILLE WIRELESS PLANT. ITS NEW COMMANDER, CAPT. BULLARD,

Vokiečiu bevielio telegrafo didelė stotis Sayville, N. Y., kurią del neutralybės ka
ro metu paėmė į savo rankas Suv. Valstijų valdžia. Čia perstatyta naujas tos 

stoties užvaizdą.

skel-Angliški laikraščiai 
bia, jogei miręs a. a. arcivy- 
skupas Quigley regis nepa
likęs jokių nuosavių turtų. 
Vienas kunigų, archidiece- 
žijos oficialistų, sekančiai 
apreiškęs:

Kaipo Chicagos archidie- 
cezijos perstatytoj as, miręs 
arcivyskupas valdė $70,000- 
000 vertės turtais. Bet pri
vatinių jokių turtų nepali
ko. Kaip pinigus, taip savo 
mokslą, išmintį ir darbš
tumą pašventė archidiece- 
zijos naudai. Pasižymėjo 
didžiu Jabdaringumu. Neži
nia dar, ar paliko bent 
k i testamentą.

ko-

SULTANAS MIRĘS.
Paryžius, liepos 13. — 

Laikraštis La Liberte skel
bia šitokią žinią iš Romos: 
“Telegramose iš Atėnų ir 
Sofijos'tvirtinama, kad sul
tanas jau kelinta diena kai 
miręs. Jaunaturkiai tą ži
nią slepia, bijodami politi-

Vokiečių bevielio telegrafo stotis. Edison stoja 
patarėju

Pagreitina 
daržovių 

augimą
Dresden, Vokietija, lie

pos 13. — Prof. Kulbler su
rado būdą, kaip pagreitinti 
daržovių augimą ir prinoki
mą. Jisai surado, kad tą 
galima padaryti sunaudo
jant išeikvojamą šilumą 
dirbtuvėse. Surado, kad 
dirbtuvių šiluma apšildant 
sodus ir daržus dvigubai pa
greitina augimą daržovių ir 
vaisių ir taipgi veik'dvigu
bai didesni užauga. Todėl 
per vasarą du kartu daržo
vės busią galima užauginti.

SUMOBILIZAVO DARBI
NINKUS.

1 Londonas, diepos 13, — 
Amunicijos ministerio pa- 
davadijimu buvo mobilizuo
jama darbininkai dirbimui 
amunicijos;' Tokiu darbi
ninku, kurie dirbs amunici
ją, sumobilizuota jau 90,000.

— St. Paul, Minu., liepos 
13. — Freeborn ir Anoka 
apskričiuose nubalsuota pa
naikinti saliunus.

— Petrogradas, liepos 
13.!— Caras suteikė šv. Jur
gio kryžių Anglijos jurinin
kams, kurie sutorpedavo 
Vokietijos karo laivą Balti-

Smarkus mū
šiai prasidėjo

Londonas, liepos 13. — 
Veik visu frontu Belgijoj ir 
Francijoj prasidėjo smar
kus mūšiai. Vokiečiai ėmė 
daryti užpuolimus. Jau 
senai buvo buvę tokie susi
rėmimai. Vokiečiai smar
kiai bombarduoja Nieuport 
ir Ypres. Palei Aisne upę 
smarkiai šaudomasi iš ka
imelių.

NUSKENDO 16 ŽMONIŲ.

Cleveland; Ohio, liepos 
L — Prekinis garlaivis 

nuskendo ežero

su kitu nežinomu
Visi 16 laivinin-

TVANAS CHINIJOJ.
Washington, D. C., liepos 

13. — Chiiiijoj Kwangtung 
ir Kwangsi provincijos'e bu
vo ištikę nepaprasti potvi
niai. Daug žmonių nusken
do ir daug be namų ir duo
nos liko. Valdžia kabeliu 
išsiuntė $1,000 į Kantoną

Choctaw
Huron. Spėjama, kad jis 
susikūlė 
garlaiviu.
kų ir1 darbininku nuskendo. 
Žinią .apie nelaimę suteikė 
kapitonas Brown. Jisai 
matė Choctaw skeveldųs. 
Aplinkui plaukinėje su sa
vo garlaiviu, bet jokiu žmo
nių, plaukinėjančių ant pa
viešio, nerado.

West Orange, N. J.; lie
pos 13. —Garsusis Ameri
kos išradėjas Thomas Aiva 
Edison stoja patarėju Ame
rikos laivyno reikaluose. 
Laivyno sekretorius Daniels 
sumanė sudaryti komisiją, 
kuri duot patarimų kas link 
pagerinimų laivyne. Ta ko
misija susidės iš civilių in
žinierių. Į tą komisiją pa
kviesta ir Edison. Išradė
jas mielu noru apsiėmė bū
ti komisijos nariu.

Edison sako, jog galima 
išrasti daug kartų stipres
nius ir baisesnius naikini
mo ginklus ir sprogstančias 
medžiagas, negu ligšiol tu
rima. Sako, jog tai dabar 
tik pradžia tepadaryta iš
radimuose karinių ginklų ir 
s] )]•<ygstančių medžiagų.

Nuskandino 
skraiduolį.

Londonas liepos 13.
Oficialiai paskelbta, kad vo
kiečių skraiduolis Koenigs- 
berg nuskandinta vienoj ry
tinės Afrikos upėj. Prieg- 
tam nušauta keturi žmonės 
ir sužeista šeši.

Nuo karo pradžios tasai 
skraiduolis klaidžiojo po 
jūres ir naikino garlaivius. 
Paskui jis pasislėpė Vokie
tijos kolionijos pakrantėj 
rytinėj Afrikoj ir nebuvo 
po to nieko apie jį girdima.

MURMA ANT RUMUNI- 
NIJOS.

Kopenhagen, liepos 13.-— 
Vokiečių laikraštis Deut
sche Tages Zeitung smer
kia Rumuniją už tai, kad ji 
leidžia iš savo šalies gaben
ti amuniciją į Serbiją. O 
tuo tarpu Vokietijai ir Au
strijai nieko neleidžia sių
sti į Turkiją per savo žemę. 
Minėtame laikraštyje gru- 
mojama ir sakoma, kad, gir
di, jei Rumunijos valdžia 
neims elgties kitaip, 
teksianti simpatijos 
tijoj-

tai ne- 
Vokie-

— Roma, liepos 
Karaliaus paliepimų Itali
jos .užsienio reikalų, karo, 
laivyno ir finansų ministe
rial rūpinsis kartu apie a- 
municijos reikalus.

— Londonas, liepos 13. 
— Eina gandas, kad Atė
nuose susivažiuos tris kara
liai — Graikijos, Rumuni
jos ir Bulgarijos. Tarsis a- 
pie politikos reikalus.

— Paryžius, liepos 13. — 
Bulgarijos valdžia paliepus 
saviškiams apleisti 
Spėjatma, kad tas 
Bulgarijos krypimą 
‘ pusėn.

13.

reiškia 
Vokie-

Kaip mes bė
gėme nuo

Vokiečių
Nebetoli Ruigių matėme, 

kaip joja apie 15 raitelių 
viena linija stoties linkon 
nuo Viekšnių pusės. Nespė
jome už stoties namo užei
ti, kaip prasidėjo šaudy
mas. Pasirodė, butą vokie
čių ir mūsųjų. Sukritome 
ant žemės, o kulkos, kauk
damos, per viršų lekia. Vo
kiečiai pradėjo, šaukdami, 
po medžių malkas kavoties 
ir šaudyti. Nustojus šaudy
mui, kursai tesės apie 3—5 
minutes, pradėjome bėgti į 
mišką. Šaudymas pradėjo 
tankinties. Praslinkus pus- - 
valandžiui, atsirado vokie
čių artilerija; tuoj kilo di
delis gaisras. Mes mišku bė- 
gome šiaurės linkon. Radę 
latvių gyvenimą, pasilsėjo
me, užsikandome ir traukė
me į Aučės stotį.

Ringių pabėgėliai pasako
jo, kain vokiečiai nutvė^L. 
stoties tarną; radę ant kak
lo katalikų kryželį, paleido. 
Kuriems jisai tą ątsiti ki
mų papasakojo, į visus kai
mynus liuterius padarė di
delį įspūdį. Pasakojo, kad 
apie Viekšnius ir Laižuvą 
visi rusų poselencai, kurie 
neišbėgo, katalikų kryžiais 
apsikabinėję.

Neapsakomą įspūdį į ma
ne padarė rusai-poselencai 
Tavarėnų sodžiuje, Viekš
nių parapijoje, kurie varė 
gyvulius į miškus, pavesda
mi Augščiausiojo valiai, pa
tįs išblyškę, perimti bai
mės, pilnomis akimis ašarų, 
drebančiomis lupomis klau
sė musų patarimų, ką be
daryti. Lietuvių ir latvių 
veiduose tokios baimės ne
simatė. Latviai pasakojos, 
kaip baronai juos skriaudė 
1905 m., kad dabar jie pir
ma išnaikins baron i ją, o 
paskui būriais kibs i vokie
tį, bet geruoju nepasiduos. 
Ar jų žodžiai išsipildys, pa
matysime.

Kalyje urėdninkas mums 
patarė, kad eitumėm į Ta
kumą — kol Aučę būtumėm 
pasiekę, vokietį būtumėm 
radę. Ligi Takumui skaitė 
63 verstus. Užėjus vakarui, 
apsinakvojome pastoriaus 
dvare nuo Ringių per 10 
verstų, nuo Aučės per 15 v. 
Priėmė mus nekaipo kelei
vius, bet kaipo svečius, vi
sokiais gardžių-gardžiau- 
siais valgiais ir neapsako
mai mus atjautė. Labai bu
vo sunku, kad negalėjome 
susikalbėti, nes nemokėjome 
latviškai.

19 balandžio gerai išsiil
sėję, žengėme tolyn. Ūki
ninkai vedė mus kuotie-

(Tąsa ant 3 pusk).
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Andai pasibaigė karas 
Afrikoj. Tasai karas tai 
buvo dalis didžiulio karo 
E uropo j e. Piet-vakar inė j 
Afrikoj vokiečiai turėjo di
deles kolionijas ir tas taigi 
kolionijas Anglijos karuo- 
meiiė galutinai užvaldė. Te
nai vokiečius Įveikė Suv. P. 
Afr. Valstijų karuomenė, 
vadovaujant gener. Botha. 
Ir todėl vokiečių kolionijos 

—— ^Tojaus prijungta prie tų 
S. P. Afrikos Valstijų, ku
rios randasi D. Britanijos 
globoje. Dabar gen. Botlio 
karuomenė po tai pergalei 
bus nugabenta karo lau
kan į Europą ir tenai stos 
kovon prieš teutonus. Vo- 

, kietija greitu laiku neteks 
visų kolionijų ir gal tuomet 
nustos taip daug smarkau
ti viena prieš kelias vals
tybes.

Pasirodė laikraštis “Pa- 
žvalga.” Iš jo sužinome, 
jog tai naujas ir kartu ne 
naujas laikraštis. Yra be- 
siskaldymų musų gyvenime, 
bet besama ir besivienijimų, 
yra persiskyrimų, bet yra 
ir susituokimų.. Besanti su
situokus “Laisvoji Mintis” 
ir “Jaunoji Lietuva.” Jau
noji” pasiliko “jaunąja,” o 
“L. M.” permainė vardą, 
pasivądįiuo “Pažvalga” ir 
ims išeidinėti savaitraščiu. 
Tasai savaitinis visai kito
kio formato. Yra 16-kos 
puslapių, ant geros poperos, 
brošiuruojamas. Visuome
niniai klausimai gvildenama 
tokioj pat dvasioj, kaip “J. 
Lietuva.” “Laisvosios Min
ties” mažai “dūko” belikę, 
ty. nesimato ciniško apreiš
kimo, kad “tikėjimas, tai 
neapšviestos minios pama
tas, kuris sulaiko ją nuo 
desperacijos, niekingo kelio 
ir darbų.” “L. Mintis” skel
bė, jog “griauti tikėjimą 
prisieina labai atsargiai ir 
apmąstytai. ” (Ii “Pažval- 
gos” obalsis, tai “savųjų 
pažvalgų aiškus apsprendi- 
mas ir svetimųjų nuomonių 
pakanta arba tolerancija.”

Californijos pa
saulines parodos.
Dabartinių Californijos 

pasaulinių parodų valdybos 
paskelbė valdiškąsias są
skaitas už gegužės mėnesį. 
Per tą mėnesį San Francis
co parodą aplankė, abelnai 
imant, 55,000 asmenų kas
dien, o San Diego parodą 
— 6,000 kasdien. Gryno 
pelno San Diego parodoj už 
gegužės mėnesį buvę su 
vijršujm $15,000. Nei pa
saulinė paroda St. Louis’e, 
nei žinoma paroda Cliicago- 
je negali pasigirti geresniu 
rekordu.

Nėra tatai dabAr jokios 
abejonės, jogei europinis 
karas parodom padaugino 
įplaukas, kokių visai nebu
vo tikėtasi. Kas tiesa, į pa
rodas neapturėta daugybė 
originalių iš Europos daik
tų, kokių buvo laukiama, 
bet užtai tūkstančiai tur
tingų amerikonų, kurie kas 
metai milijonus Europoje 
praleizdavo, dabar privers
ti pasilikti savo šalyj ir sa
vo pinigus išleisti šios ša
lies geležinkeliams, paro
doms, viešbučiams ir viso
kioms pramogoms. Jei ne 
karas, be abejonės, parodos 
nebūtų turėjusios, kaip pa
prastai, jokio pasisekimo. 
Gi dabar viskas priešingai 
virto.

Bet jei kartais Suv. Val
stijos kokiuo nors budu bu
tų intrauktos dabartinio 
Europos karo sukuriu, tai 
Calif orui ja pasiimtų ant sa
vo pečių labai didelius nuo
stolius, nes parodos tuomet 
veikiai butų uždarytos. Te
čiau yra viltis, kad toksai 
krizis neprisiartins valdi
ninkaujant šioj šalyj dabar
tiniam prezidentui. Ir jei 
taip bus, tai parodos labai 
daug pelnys.

Pobudingosios ar- 
civyskupo puses.
Didžiausiu mirusiojo ar- 

civyskupo Quigley rupesniu 
buvo tai steigimas ir tobuli
nimas parapijinių ir šiaip 
kitokių mokyklų. Ligi arei 
vyskupo Quigley buvo pir
miausia statoma bažnyčia, 
o paskui mokykla. Velionis 
arcivyskupas kitaip pada-

“ Pažvalga” užkliudė 
“Kataliką” turbūt daugiau, 
negu kitą laikraštį. Nesa
kome, kad “klerikalas” yra 
šmeižto žodžiu. Yra tai 
pravardžiavimas, bereika
lingas ieškojimas tokios 
grupės žmonių, kurios nėra. 
“P.” klausia: “Kas dides
nis šmeižikas — ar tas, ku
ris tam tikras žmonių gru
pes, joms to nenorint, vadi
na klerikalais, liberalais, so
cialistais, konservatistais ar 
kt.” ir t.t. “P.,” be abe
jones, žino, jog tam tikros 
žmonių grupės, kurios va
dinama liberalais, socialis
tais, konservatistais, laisva
maniais ir pačios save taip 
vadina. Tik klerikalo var
das yra prieš norą antme- 
tamas. Todėl nereikėtų to 
sumaišyti. Gi kas link Kra- 
ko ir Montvido, tai pasaky
sime, jog ne vien “Katali
kas” išrodinėjo, kad tuodu 
asmeniu socialistų padug
nės, bet tą pat rašė ir tau-
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Šis laivas liepos 4 d. iš New Yorko uosto buvo išplaukęs į Angliją su karo amuni
cija. Aiit okeano liepos 7 d.- laive ištiko ekspliozija, ir laivas užsidegė. Tečiau 
jurininkai bekovodami su 'gaisru suspėjo pasukus pasiekti New Foundlando pa

kraščius ir tuo budu patįs ir laivą išgelbėjo nuo pražūties.

vadi j o. Jo rokunda imta 
pirma mokyklos steigti ir 
mokyklų salės turėdavo iš 
pradžios būti ir bažnyčio
mis.

* .Jisai dieceziją valdė 12 
metų. Prieš jį buvo J66 
mokyklų su 67,321 mokiniu, 
o paliko 256 mokyklas su 
109,162 mokiniais. Bažny
čių pirm jo buvo 252, o pa
liko 326 visoj diecezijoj.

Iš to jau matyti jo darb
štumas. Ir ištikro, velionis 
arcivyskupas buvo labai 
darbštus. Sako, kad dar
bavęsis po 18 valandų kas 
dieną. Buvo geros sveika
tos ir todėl nesičėdino sa
vęs. Šių metų pradžioje 
pajuto, kad su juo jau ne
gerai darosi. Bet to ne
paisė ir dirbo. Prieš Vely
kas, Didžiojoj Savaitėj, jau 
daktaras jam patarė nei mi
šių’ nelaikyti Didžiajame 
Ketvirtad. Bet jis neklau
sė. Po mišių pripažino, jog 
ceremonijų metu pajutęs 
mirties prisiartinimą. “Aš 
maniau, kad aš mirštu, kuo
met giedojau mišias,” tarė 
nusirėdant po mišių.

Ne vien statydino parapi
jines mokyklas. Arti $1,- 
000,000 išleido pastatymui 
St. Mary’s Training School 
for Boys ir Chicago Indus
trial School for Girls. Šios 

tininkų laikraščiai. Todėl 
tegu “Pažvalga” lygiai vi
siems primena.

11 P-gos ’ ’ korespondenci
joj iš Waukcgano, Ill. yra 
neteisybių. Sakoma, kad 
ten laisvieji “energiškai” 
veikia. O tas veikimas ap
sireiškė sulošime pamfleto, 
pajuokiančio kunigų ^‘poli
tiką” ir vyčius. Tas šlam
što sulošimas atšaldinęs 
jaunimą nuo įsteigimo vy
čių kuopos, kurią klebonas 
buvo sumanęs sutverti. Gy
va neteisybė. Vietos jauni
mas visai nepaiso “laisvų
jų” pajuokimų. “Laisvie
ji”’ ten turi visai nekokį 
vardą. Ir jaunimas nuo se
nai nori sutverti vyčių kuo
pą, tik tam klebonas nela
bai prielankus. Vien del 
klebono nepritarimo vyčių 
kuopos netveriama, o ne del 
kokių ten pabaldų pajuo
kimų.

Garlaivis Minnehaha.

LKRVIHG

amatų mokyklos yra vie
nos geriausia įrengtos viso
se Suvienytose Valstijose. 
Del aklų ir kurčių įsteigė 
Ephpheta School. Del naš
laičių įsteigė working boys’ 
home ant West Side, Chica- 
goje.

Savo diecezijoj valdė ar
ti 1,150,000 katalikų.

Lietuviai 
Amerikoje.

NAUJA VYČIŲ KUOPA., 
i--- r—

Cicero, III. Praeitą šeš
tadienį, liepos 10 d., antrą 
valandą po pietų, buvo su
šaukta Cicero vaikeliai ir 
mergaitės į šv. Antano pa
rapijos svetainę. Mažesnio- 
jo jaunimėlio prisirinko a- 
pie penkiasdešimts ir tuo- 
jaus p-lė K. Ainbrozaitė, p. 
Ivinskas ir moksleivis A. 
Martinkus paaiškino jiems 
apie “Lietuvos Vyčių” tik
slą, apie gražią lietuvių kal
bą, patardami visados kal
bėti lietuviškai, o labiausia 
lietuviškuose susirinkimuo
se. Po to sutvėrė mažesnį
jį Lietuvos Vyčių skyrių 
po globa vyčių kuopos, ku
rie galėsi prigulėti veltui 
nuo aštuonių ligi šešiolikos 
metų amžiaus.

Tegul atmena visi, kad 
vyčių užduotis yra prakil
ni, naudinga — dėlto ir to
kie vyčiukai bus pratinami 
prie doro krikščioniško gy
venimo, pamylėti savo kal
bą, literatūrą, ir bus ragi
nami prie darbštumo, blai
vumo, taupumo ir Lt.

Lietuvos Vyčių 14 kuopa 
tetiko susirinkimus kas sa
vaitė, 7:30 vai. trečiadienio 
vakare. O mažesniųjų vy
čių bus susirinkimai šešta
dieniais, trečią valandą po 
pietų. Taigi kurie dar ne
priklauso, reikia, kad malo
nėtų ateiti ir prisirašyti.

M. A.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

O \

YORK

SIMPSON, PA.
Musų miestelyj apsigy

venu du garsiu Lietuvos 
veikėju. Vienas jų, Kvai- 
šukas, valo lenkiškus batus, 
antras — Juozas Šalaput- 
rius—tveria naujas nelietu
viškas, netautiškas ir neci- 
cilikiškas draugijas. Ponas 
.Kvaišiunas kvailina lietu
vius, o p-nas Šalaputrius iš 
sukvailintų juokiasi; pav. 
LMD. tveria — iš jos dole
rius neria, lietuvius nuo 
bažnyčios ir tautystės trau
kia ir pats prie baro atsi
stojęs alų maukia. Bet ša
lin juokai, reikia apie Sim- 
psęno naują susaidę rimtai 
pasakyti. Ta nauja susai- 
dė yra labai naudinga, tik 
nei katalikams, nei tauti
ninkams, nei cicilikams, bet 
tik ponams Kvaišinhui ir 
Šalaputriui... A. Jaunutis.

WEST FRANKFORT, 
ILL.

Liepos 10d. 11:05 valandą 
vakare ištiko ekspliozija 
kasyklose West Frankfort 
Coal Co. Penki darbininkai 
gazų ugnies sunkiai apde
ginti. Visi svetimtaučiai.

T. K. P—uis.

“TARKOS” NETVARKA.

nu- 
už

Jau praslinko apie tris 
mėnesiai, kai “Tarkai” 
siunčiau vieną dolerį 
prenumeratą. “Tarkos” ad
ministracija gražiai padė
kojo už dolerį ir prižadėjo 
siuntinėti “Tarką” per iš
tisus metus. Nuo to laiko 
nei “Tarkos,” nei dolerio. 
Dabar aš negaliu suprasti, 
kaip tai blokinė “tarka” ga
lėjo sutarkuoti mano sidab
rinį dolerį? Patariu “Tar
kai” tokių šposų nebedary
ti, nes sidabrinis doleris ant 
tiek gali atšipinti “Tarkos” 
blokinius dantelius, kad 
paskui ji negalės net supu
vusios bulvės sutarkūoti. 
Dabar, neturėdamas “Tar
kos” adreso, per “ Katali
ką prašau, ar “Tarką” 
siuntinėti, ar dolerį sugrą
žinti (jaigu mano doleris 
dar nesutarkuotas)..

Su- pagarba
Kun. A. Yanušas,

Forest City, Pa.

Apie Vokiečius 
Lietuvoje.

ga-

Apie vokiečių buvimą ir 
veikimą Lietuvoje, ypač 
Žemaitijoje, paduoda žinių 
“Rygos Garsas.”

Dabar jau galime duoti 
tikrų žinių — rašo “R. G.” 
—kiek toli buvo nuėję vo
kiečiai į šiaurę Panevėžio 
apskrities.

Patrauk tiesią liniją nuo 
Mintaujos ant Bausko, ne
siekdamas nei vienos, nei 
kitos (ten jie nebuvo); pas
kui į Žeimelį, Pušalotą pro 
Pasvalį, kur nebuvo; iš čia 
sodžių prie geležinkelio už 

4 verstų šiapus Panevėžio, 
kur taip-pat nė būti nebu
vo.

Į Šiaulius vokiečių buvo 
atėję daug. Toliaus pasilei
do dviem srovėm: ant Jo
niškos iš Šeduvos; čion bent 
400. Pašvitinyje vėl išsi
skyrė į dvi šaki: viena nu
ėjo į Kriukius, antra Žei
mių link.

Apie vokiečius žmonės 
taip atsišaukia. Labai man
dagus, nieko nespaudė, vy
rų niekur neėmė, moterių 
nežagino. Ant to tesiskun- 
džia šeduviškiai; kitur ne. 
Bet — “bau vagis, tai va
gis:” ėmė visa, ką tik
Įėjo paimti, kaip musų bu
vo jau išskaityta pirmes- 
niuose 'numeriuose.

Vokiečiams butą įsakyta 
imti visa suskaičius ir vi
sados davinėti kvitas, pa
žymėti pulką, batai i joną ir 
pridedant antspaudą. Bet 
antspaudas teturi karuoriie- 
nės dalių viršininkai; val
gio gi ir pašaro ieškoti išei
na į visas šalis paoficieriai, 
Tuo reikia išaiškinti, kodėl 
taip maža kvitų su antspau
dais. Kas išmanė, ėjo su 
paoficierių raščiukais į ofi- 
cierius ir tie dėjo antspau
das. Kas neišmanė, tas li
ko su paprastu rašteliu, ku
ris nieko nesvers. Nors ir 
tie vokiečių antspaudai, iš
varius juos iš musų tėvy
nės, kasžin kiek besvers...

Kur buvo mūšiai, ir ilgą 
laiką negalėjo dvi karuo- 
ineni viena antros nugalėti, 
ten, žinoma,‘sodžiai' supleš
kėjo. Vienoje Šiaulių pa
rapijoje suskaityta 16 so
džių visiškai sugedusių ir 2 
dalimis. Kitur gi gaisrų 
buvo mažiaus. Sakysime, 
Joniškio parapijoje tesu- 
skaiyta 4 sodžiai dalimis su-

Viską vokiečiams atėmus, 
grąso badas. Ypač, kad 
pernai rugiai labai sausai 
įsisėjo ir silpnai teįžėlė. Da
bar vėl pavasaris sausas — 
silpnai vasarojus dygsta. 
Bet atėjo žinių, kad 16 geg. 
per astuonias valandas gra
žiai lijęs lietus. Tai ir ačiū 
Dievui. O ir ligtol pavasa
rio drėgmės žemėje, ypač 
geresnėje, sunkesnėje buvę 
kuone pakaktinai. Gal 
Dievas mylės nuo bado atei
nančiais metais.

Gražių žinių gaimame a- 
pie katalikų kunigu veiki
mą. Niekas beveik iš aug- 
štaičių nepabėgo, visi išbu
vo savo vietose. Jei kuris 
vienas kur važiavo, tai ki
tas liko. Nebent į savo pa
rapijos sodžius tam sykiui 
pavažiavo nuo šūvių (Joniš
kio klebonas Al. Bublys). 
Per pačią paniką matėme

"DIDELE DOVANA"!
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelto priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1815)

Skuodo pabėgusį valdinin
ką. Jis gyiiė, kad kuni
gams nėra jokio reikalo nei 
ynaudos likti vietose; vis- 
tiek, girdi, vokiečiai jų ne
klauso, tik privargina ar
ba užstatais išsiveža. Da
bar kitaip kalbama. Kata
likų kunigai, daugiausia 
nukentėję, betgi darė dide
lį kultūros darbą šiuo bai
siuoju laiku. Jie ramino iš 
baimės apkvaitusius, jų 
daug vokiškai moka. Ku
rie nemoka, latiniškai su vo
kiečiais oficieriais susišne
kėjo, daug, nuramino. La
bai svarbų darbą atliko ku
nigai, paraginę šiemet kuo- ' 
anksčiausia apsisėti laukus, 
kad priešininkai, kaip gir- 
dėties, neatimtų. Ir sodie
čiai, ačiū Dievui, visur ap
siėję. Nesuskubę tik dva
rai. Vokiečiai kunigai Šiau
liuose kleboną laikę visą 
laiką (per 11 dienų), kaipo 
feavp (imtinį (captivus) 
bažnyčią ėję 
nepasiklausę, 
tų Gt.ę.
kių jiems nedegant, laiky
davę be žvakių. Bėdos iš
tikti tečiaus, kada ėmė ma- 
tyties, jog rusų karuomenė 
nugalės juos, ėmė gerinties 
klebonui Jesienskiui, kad 
patekus į nelaisvę, užtartų 
juos. Tečiau Jesienskis 
bent žodžiais jiems atsimo
kėjęs. — Ką gi, girdi, aš 
galiu padaryti, būdamas jū
sų “captivus” (nelaisvis).

Į 
mišių laikyti, 
nė dokmnen- 
Klebonui žva-

Tel. Randolph 5246 © 

s A. A. Slakis ! 
| ADVOKATAS | 
I 19 SO. LaSALLE ST. 
I (Room 815) .Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St. gf 
Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertes $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 katrlkr.^. vakariu iki 9 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

■■ y ijin i u n r ■ ■ .......... ..
i raVS.:.,r..^y;:--------- •■■■ -... >.i«i

Tel. Humboldt 87

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena 
acx::-

Mokiname Angliškai
Visose dalyse' Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios 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.
Axhos1«5«m School of Langtwfea ''9^

1Z41 W. 47th Street, Chicago, 'A, i

2
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KATALIKAS
Iš Lietuvos.

pas- Ne- atsi- kaip kam Senas milijonierius John Rockefeller, kuris savo rezidencijoj, sale Clevėlando, aštriai saugojamas nuo teutonų pasikėsinimo.

Maldačionų sodžius, Panev. apskr. Maldačionų sodžius stovi prie vieškelio, kurs eina nuo Panevėžio į Mintaują ir Šiaulius, užtai dažnai tuo keliu eina ir važiuoja nemaža žmonių, o kartais žygiuoja ir karuo- inenė; netrūksta nė valkatų, kurie platina visokias pramanytas paskalas ir vilioja iš žmonių turtą, ypač moteris labiausiai mėgsta klausyti klaidinančių kalų, negu laikraščių trūksta tokių, kurios dusę pasako: “Dabar, nėra žydelių, tai nėranei naujienų papasakot.” Maldačionių jaunimas—vidutinis, tik bėda, kad nėra kur gauti kunigėliu. Skai- tančių butų, bet pinigų raštui nusipirkti trūksta, o antra, nėra nė kur pirkti, nes nėra kningyno. Jaunimas susieina dažnai, pasilinksmina ir pažaidžia. Didelės tvarkos nematyti, užtai beveik visada “pusberniai ma “šumyt” ir šunybių ryti. Kadangi nuo mus pertoli yra karo laukas, dažnai reikia šiuo tuo tarnauti. Buiia karvių, vų vežimų, šieno ir k.kvizicijų. Žydus prašalinus, pas mus krautuvių prekės ne tik pabrango, bet kalkinių tai nei už pinigus negalima gauti. Maldačionie- čiai senai rengiasi skirsty- ties vienasėdžiais, bet del nesantaikos tas darbas ligi šiol dar neįvykintas.

' i- da- ne- tai pa- ja- re-

licija ir apskritai valdininkai buvo kaikuriam laikui persikrausto Papiliu,Mokiniai; baigusieji augš- tąją pradedamąją mokyklą, pateko labai kėblan dėjiman, nes, mokyklos spektoriui pabėgus, jie galėjo gauti atestatų, vams padavus skundąresnybei, inspektorius grižo į savo vietą ir pildo dabar savo priedermes.Balandžio 10 d. sudegė devyni kiemai Dirvonaikių sodžiaus.

pa- in- ne-Tū- vy-

Pušalotas, Panev. apskr.Nors šio kampelio nepasiekė nėms

Kaip mes begome 
nuo Vokiečių(Tąsa nuo 1 pusi.).

zmo- gaiia.vokiečiai, betbaimės įvarėbalandžio pabaigoje,vokiečių žvalgai buvokadapasklydo po netolimus miestelius, žmonių baimė buvo baisiai išaugusi. Pametę visus darbus, ėmė visi reng- ties išvažiuoti, nors vokiečių nė vienas nematė. Tik drąsesnieji susivokė, ėmė skubiai sėti laukus, paskui tuos pasekė ir bailesnieji. Dabar jau visur apsėta vąsaro- - jus, pabėgėliai sugrįžo ir visas gyvenimas eina senomis vėžėmis, tik anuotų griovimas neduoda žmonėms ramybės; dienomis ir naktimis griaudžia labai aiškiai.Žagare, Šiaulių ap. Dėlei vokiečių atėjimo visų Žagarės mokyklų mokiniai paliko nekvosti. Jie tikisi, kad kvotimai bus rudenyj.— Gegužės 3 d. buvo įsakyta visiems žydams apleisti Žagarę į 24 valandas.— Pas mus krautuvėse viskas labai pabrango. Kalkinių prekių net trūksta. Javai truputį atpigo.— Balandžio 7 d. miestelio prieveizdos buvo įsakyta laikyti sanitariškai išeinamas vietas, kūtes ir 1.1. Dabar dar stropiaus bus žiūrim;! sanitarijos.-— Po vokiečių išėjimo žmonių upas atsimainė. Viši pradėjo baigti dirbti laukus ir sėti javus. Pastaruoju laitu atirado vagilių.Biržiai, Kauno gub. Vokiečiams Įsiveržus Žemaitijon, pabėgėli^ banga, nešdama paniką, užplūdo ir musų kampą; tik krasa, po-

siausiais takais ant Takumo. Keletas ūkininkų, susitarę, pavežė 15 verstų, užmokėjome 4 rub. Artinantis vakarui, pradėjus kilti audrai su graustiniu, suginė mus į barono Roppų dvarą Biksten. Užveizda p. tižo! — suvokietėjęs latvis, žmona vokietė. Pareikalavo pasportus ir laukėme, kol nurodįs vietą. Bežiūrint, atvažiavo viršininkas paru- bežinės sargybos su visu štabu — kunigaikštis Kon- stantino Konstantinas Vad- bolskoi. Ozel nurodė drauge mums porą didelių kambarių kiauriais langais, sugriuvusiais pečiais, išlūžusiomis grindimis; svirpliai su žiurkėmis, kaip kumeliukai, laigė; nei suolo, nei stalo, šiaudų vargais . ne-, vargais išsiprašėme, bet patįs turėjome įsinešt, kunigaikštienė pati porą glebu- kų įnešė. Šalta, dantis taušku, užsikūrėme pečių, žolinės atsivirinti. Kad prirūko durnų, nė atsigauti negalima; visą šilumą gavome pro duris išleisti, by tik durnais nusikračius. Žoline gėrėme, susigulę ant žemės, nes neturėjome, kur pasidėti. Kunigaikščiai labai po- pulerųs žmonės; besiritinė- dami po šiaudus, labai susidraugavome ir tolimesnėn kelionėn pakvietė, kad drauge keliautumėm. Dvaras neapsakomai didelis, vienų telefonų 11; elektros dirbtuvė, sviesto, sūrių, varškių; vienų namų į kelias dešimtis. Iš musų už visa ką ėmė brangiaus; pav.: pieno štuo- pa parduodama po iš musų po 7 kap.; svaras 35—40 ir tt. 6 kap., sviesto Ką ga-

vome iš ordinarčikų, visa ką pirkome labai pigiai, kaipo pabėgėliai. Pačiame dvare nuolat stovi urėdninkas su keliolika sargybinių, kurie, kaipo valdiški žmonės., turi parūpinti geros nakvynės, arkliams pašaro ir tt. O čia visai kitaip; pav.: kambarius davė tokius, kuriuose gyvuliai ueperdaug gali būti; arklius pastatė ant lauko ir vėjo; paprašius šieno, pasakė nesą ir taip t. Tarnai ateidami, pasakojo, kad esą dobilų prikrautos kelios daržinės, grudų neapsakoma daugybė; tik laiką vokiečiams.Kunigaikštis, išgirdęs tokius vietinių žmonių pranešimus, pradėjo nebeprašyti, bet po taksos ir įstatų reikalauti. Kuomet urėdas pamatė, kad gal išeiti blogai, tuomet ištraukė keletą pūdų šieno. Kunigaikštis pasakė: “Neduosite mano arkliams pašaro, paliepsiu surišti, Rygon pristatyti ir paduosiu karo teisman, kaipo maištininką ir tt. Tuolaik pradėjo visokiais budais kunig. augštinti, kad tik išsiteisinus; pavyz. “Vąše Prepodobie, Vąše Vysoko- blagrodie, Vąše Prevosliodi- telstvo, Vąše Siatelstvo ir t. pn.: matėsi, kad žmogus mažai apsišvietęs.Čia sutrukau bent kiek ilginus, nes norėjau parodyti, kokių esama suvokie- tėjusių dvarų, nors juose ir policija gyvena. Iš viso pasielgimo šis dvaras labai keistas ir kunig. žadėjo apreikšti, kam reikiaPolicija laikas nuo laiko raportavo apie priešo žygius, tad sužinojome kas kur dėdasi. Nors vieta labai nesimpatinga, bet del sniego su lietumi, turėjome visą 20 balandžio išbūti. A- tėjus vakarui, anksti nuėjome gulti, kuogeriausiai išsilsėti; 12 vai. naktį įėjo urėdninkas ir pasakė: “Aš su sargybiniais tuoj aus išvažiuoju į Tukumą; patarčiau nelaukiant nieko važiuoti, nes žvalgai bėra tik už 8 verstų”. 21 balandžio 1 v. naktį išsirengėme. Dar buvo 36 verstai.Keliaudami naktį, matėme nuo Mintaujos keletą kartų šviečiant prožektorius. Musų rišuliukus paėmė vežti, o patys drauge ė- jome pėsti. Priešas už musų sekė per 10 verstų, ir tas . traukinys, kuriame iš Takumo išvažiavome, buvęs paskutinis.Praėję pėsti apie 200 verstų, į 9 dieną savo kelionės atsidūrėm Petrapilyj,' kur radome savo pažįstamus an- ksčiaus atbėgusius.Negaliu palikti nepaminėjęs latvių ūkininkų geraširdystės ir užuojautos. Visuomet davė valgyti ir ne- kuomet nieko neėmė; o kas svarbiausia įsidėmėjau švarumą ir tvarką. Leutomįs grįstų grįčių niekur nemačiau, vien tik moliu plaktos ir piltomis, bet švariai užlaikomos, kiekvienas daiktas savo vietoje, net malonu ir žiūrėti. Lietuvaitės kitaip, jos taukiausiai mėgsta save puošti, o kad nejučiomis užkilusi į kambarį, nors galvas nutruk (aš kalbu apie žemaičius). Ne prošalį butų susipažinus su la'fyig namų tvarka.

B. Paplauskas

tuvių Dienraščio “Kataliko.” Jisai 
rūpinasi visais dienraščio “Kataliko” 
reikalais: pristato Į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t.t.10604 S. State str.,West Pullman, Ill.
Automobilių Instrukcijos

Musų šoferiai ir repair-men uždir
ba didelius pinigus. Instrukcijos duo
dama angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kal
bėti angliškai ir tuo pačiu laiku iš
moksite automobilių valdyti.

Mes gvarantuojame jums licence 
ir pristatysime jus i gerą vietą. Kuo
met- busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks. Dieninės ir vakarinės' klesos.

United Auto Brokers me
2835 Cottage Grove ave., Chicago, Ill.

Ši yra valstijos korporacija — in- 
dorsuota per uniją ir automobilių 
amatą.

Judėkite du centu del atsakymo.
BOJUS, Manager.

2835 Cottage Grove ave., Chicago, 1111.

Ant parandavojimo 7 ruimų pagy
venimas viršuj nptiekos; vieta labai 
puiki, šviesa iš visų pusių, namas 
naujas, apylinkė tyki; butų labai ge
ra vieta gydytojui, nes čia gydytojas 
gyveno nuo keletos metų, tai viskas 
yra įrengta; kitas atėjęs jokių intai- 
symui iškaščių neturėtų, o ir vieta 
jau išdirbta. Norinti arčiau apie tai 
dasižinoti, atsišaukite pas namų sa
vininką:

J. Leščauskas,
3337 So. Morgan str., Chicago, Ill.Ant paraudavo j into du flatai labai geroj vietoj. Tyras oras ir gatvės medžiais apsodintos. Astišaukite:B. SLUZ,738 W. 119 str.,W. Pullman, Ill.

As^S'*4-'

Paieškau T. Jurkeno, pirma jis gy
veno 236 W. Division str., Chicago. 
Ill. Muisčiau, kad jis pats, arba jo 
pažįstami praneštų, kur jis dabar yra, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

J. Karvelis,
6062 Lafayette ave., Chicago, Ill.

Paieškau savo brolio, Simano Cės- 
nos, paeinančio iš Vilniaus gub., Ly
dos pav, Varanos parap., Barčių kai
mo. Pirmiau gyveno Omaha, Nebr., 
dabar — nežinau kur. Jaigu kas 
žinotų, arba jis pats teiksis duoti ži
nią šiuo adresu:

8. Chesnas,
R. No. 2, Box 45, South Haven, Kans.

Paieškau savo druago, Petro Alek
navičiaus, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pumpėnų parap., Ker- 
busų kaimo. Tris metai iš Lietuvos. 
Girdėjau, pirma gyveno New Yorke. 
Turiu svarbų reikalą. Teiksis atsi
šaukti arba pranešti kas nors apie jį 
šiuo adresu:

M. Zickus,
652 Riverside str., Waterbury, Conn.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.
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I Dr. S. A. ŠLAKIENE’
■ SPECIALISTĖ
0 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
, 3255 SO. HALSTED ST. 1
g Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. 1
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■ Telephone Yards 6685 ■ 

g Lietuviška Drapanų Krautuve g 
J Užlaikau didžiausiame pasirin- I 
B kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, J 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir |
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- |g kotų. g
| JONAS BUDRIKAS, savininkas | 
! 3252,34 S. Morgan St. " 
" CHICAGO, ILL. *
I ■

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

• Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chronišką Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Dr. T. EM. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantisterijos sky
riau ineinanti, Darbus gvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEEi AVE. .Š“

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIŲ PROTAS

Lttuv.ų h.lbvi įtrtt
JVOZA* LAUKIS

Tą kningą vokiškai yra parašęs dr. T. Želi, garsus vokietis gamtininkas. Lietuvių kalbon vertė Juozas Laukis. Kninga didelio formato, turi 212 puslapių. Tai moksliškas veikalas, kokio musų kalboje dar nebuvo. ' *ijKas 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.Vis tai labai užimanti dalykai.Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios rūšies paukščių ir tt.Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skiK ' dūrinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinėsimą), 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:

Tanaaevicz Publishing Company —
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS VARGONININKAS.Tuojau reikalingas vargonininkas ; blaivus, žinąs lietuvišką rašybą, turįs kunigo paliudijimą. Mėnesinė alga 45 dol. • Ineigos geros. Kreipties į kun. A. Yanušą, Forest City, Pa.
Paieškau savo broliio, Jurgio Mal

kevičiaus. Pirm septynių metų gy
veno Stattville, N. Y. Jis pats, ar 
kas kitas, duokite žinią arba atsi
šaukite sekančiu adresu:

W. Mulkevičius, 
2163 Russell str., Detroit, Mich.

Turiu labai svarbų reikalų.

Paieškau jauno vaikino, mokančio 
dirbti bučernėje. Turi mokėti lietu
viškai, angliškai ir maždaug lenkiškai. 
Turi būti blaivus. Del gero vyro ge
ra mokestis. Darbas ant visados. 
Atsišaukite adresu:

Kelley Bros., 
Steger, Ill.

Parsiduoda štoras po numeriu 2958 
Lowe ave., priešais bažnyčią, iš prie
žasties savininko senumo.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZ HOY pard

DR. RIGHTER'S PAIN 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co 
74-813 Washington SI 

NEW YORK, N. Y.

MYAL PHONOGRAPH GO.

tokiu kompaniją, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jūsų pinigus. Musų kom
panija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran
tuojame ant 15 metų.

Mes parduodame savo gra
mofonus už cash arba aut iš 
mokesčio už

$1.00 Į MENESĮ
galite girdėti puikiausius šo
kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
24 ir 50 Dainų ir Nuzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

91 East 4th St. Dept. 92 
HEW YORK, N. Y.“Amerikos Lietuvis”

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas | Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo- ] | damas su 90 ar daugiau reguleriskų Hassan I Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
$ THE AMERICAN TOBACCO CO. ’

įSv Premium Dept. 400 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės ktipoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.M. FALT AN A VICIA
15 Millbury St., Worcester, Nass.
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KATALIKAS

Iš Chicago.
PRASIDEDA NAMŲ 

STATYMAS.
Kuomet pereitą šeštadie

nį pasibaigė karpenterių 
straikas, visi kontraktoriai 
prie namų statymo sukruto 
ir užimti namų statymo pie
nais. Namų statymas visam 
mieste norima pavaryti kuo- 
sniarkiausia, kadangi ilga 
bedarbė visiems atnešė di
delius nuostolius ir todėl 
dabar suskubintu darbu no
rima tuos nuostolius nors 
dalimis sugrąžinti.

Gimė judėjimas visoje na
mų statymo pramonėje. 
“Lokautas” visur atšauktas 
ir ruošiamasi įsnaują pris
tatinėti medžiagą namų Sta
tymui. ».

Nuo vakar tatai išnaujo 
$130,000,000 kapitalas pa
leistas apyvarton, nes strai- 
ko metu jis buvo numiręs.

Prasidės darbai ir prie 
naujos geležinkelio stoties 
“Union’", kuri lekuosianti 
$65,000,000.

Prie straikų užbaigimo, 
žinoma, daugiausia prisidė
jo miesto majoras Thomp
son, kuriam piliečiai užvis- 
labiausia yra dėkingi.

Bedarbių eilės veikiai su
mažės.

guosius darbus ir veikimą. 
Kalbėjo Labdarybės pirm, 
p. P. Mažeika, kurs nupie
šė vargingą lietuvių naš
laičių padėjimą ir kaip jie 
turi būti priglaudžiami sve
timtaučių prieglaudose. Pa
sakojo iš savo patyrimo.

Bcp.

PASITIKO MIRUSĮ AR
GI VYSKUPĄ.

P. Mažeika ir dar 20 žy
mesnių lietuviu su penkiais 
automobiliais šį rytą buvo 
pasitikti mirusio arcivysku- 
po Quigley, kurs buvo iš 
Rochester. N. Y. atvežtas 
laidojimui. Nuo La Salle 
stoties buvo nulydėtas į ka
tedrą.

TEUTONŲ DARBAS.
Po Kenosha, Wis., pas- 

klydusios peticijos po kurio
mis prašoma pasirašyti, i 
dant prezidentas Wilson 
uždraustų siuntinėti į Eu
ropą talkininkams Laro a- 
municiją. Tai vis teutonų 
darbas.

IŠKILMINGOS LAIDO 
TUVĖS.

Užvakar ant Bridgeport^ 
atsibuvo iškilmingos a. a. 
J. Lapinskio laidotuvės. Ve
lionis Lapinskis prigulėjo į 
3 'draugijas: Liet. Teatrai, 
šv. Martyno dr-ją, Kara-' 
liaus Dovydo dr-ją ir Pa
laimintos Lietuvos dr-ją. 
Nabašninko kūną iš namų į 
šv. Jurgio bažnyčią atlydė
jo kunigas ir minėtų drau
gijų nariai muzikai grojant. 
Po gedulingų pamaldų šalę 
bažnyčios nuo karsto nuim
ta fotografija. Paskui mu
zikai grojant a.a. Lapinskio 
kūnas nulydėtas ligi 35 gat., 
iš kur nuvežtas į šv. Kazi
miero kapines ir palaido
tas. Muzika buvo p. Ežers- 
kio, gi laidojimu buvo užsi- 

grabininkas Masals-
R.

Bankes’
ft

Papigino Kąvą:
Per Liepos Men

Duoda savo kostume- 
riams Chicago} suvirs 

|||] $3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

HĮy Geriausia Kava dabar tik 24c svar, 
JnGera Santos Kava tik 17 c svar,

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė j
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
28130 W Madison st
1836 Blue Island avo
1217 S Hals ted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st^ 
720 W North ave * 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ave

^męs 
kis.

Vboau Drovor 7100 ■.%

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

ŠIMKAUS PRAKALBOS.
Šį vakarą, ty. liepos 13 

d., p. Šimkus kalbės Maže- 
nio salėj po num. 3824- So. 
Kedzie avė. kertė 38 pi. Pra
kalbu pradžia 8 vai. Visi 
apylinkės lietuviai privalo 
atsilankyti į geri). sveč:o 
prakalbas.

SUSITVĖRĖ LABDARY
BĖS KUOPA.

Pereitą sekmadienį • šv. 
Mykolo A. parapijoj susi
tvėrė Labdarybės 6 kuopa. 
Išrinkta valdyba. Prisirašė 
apie 20 narių. Kalbėjo kum 
P. Serafinas apie labdarin-

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir ry
toj ; pramatoma tečiau 
griausmą i. Temperatūroje 
maža atmaina.

Vakar augščiansia tempe
ratūra buvo 82 1., žemiausia 
-- 71 laipsnis.

PATAISYMAS.
Vakar vietinėse žiniose 

buvo atspaudintas praneši
mas, jogei SLA. 109 kuo
pa ir TMD. 28 kuopa ren
gia draugišką išvažiavimą 
liepos 18 d. Pranešime įsi
skverbė kelios klaidos. Ta
tai dar kartą tą pranešimą 
išilgai atkartojame, kuris 
turi sekančiai skambėti:

SLA. 109 kuopa ir TMD. 
28 kuopa liepos 18 d., š. m., 
rengia draugišką išvažiavi
mą į girias. Delei paran
kamo svečiams ir rengėjams 
užmokesnis yra renkamas 
iš kalno, po 25c. nuo as
mens. Norintieji dalyvauti, 
gi nepasitaikius susieiti su 
rengėjais, tai minėtą mo
kestį (25c) malonėkite pa
likti pas -T. Bagdžiuną, ant 
West Side, ne vėliaus lie
pos 15 d.

Minėtas išvažiavimas į- 
vyks Willow Spring miške- 
lyj (paprastoje vietoje, už 
Blinstrupo daržo). Kas ne
žino tos vietos, meldžiami 
susirinkti ne vėliau 9 vai., 
liepos 18 d., į p. Meldažio 
svetainę, iš kur drauge iš
važiuosime.

Pasitaikius tą dieną lie
tui, gegužinė bus atlikta p. 
Meldažio svetainėj prade
dant 1 vai. po pietų.

ina- 
360 

gatvekarių konduktorių ir 
motormanų, kurie asmeniš
kai prirodys, kiek jiems rei- 
k’a uždirbti del pragyveni
mo. Paskui majoras spre- 
sias apie uždarbiu padidini
mą.

Ant
joro ofisan pakviesta

rytojaus miesto

AČIŲ!
Ačiū visiems dalyvavu

siems laidotuvėse mano a.a. 
'vyro -T. Lapinskio. Pir
miausia padėkoju draugijų 
administracijoms ir drau
gams, p-nui Ežerskiui aiž 
muziką, toliaus kun. JT. Vai
čiūnui, grabininkui A. Ma
salskiui ir visiems gimi
nėms, pažįstamiems ir prie- 
teliams tariu širdingą ačiū!

Julija Lapinskienė.
P. S. Kas norėtų daugiau 

žinių gauti apie mirusį Jur
gį ' Lapinską, meldžiama 
kreipties adresų:

J. Lapinskienė,
718 W. 31 gatvė, 

Chicago, TU.

Red. Atsakymai.
Skaitytojui iš Forest Ci

ty, Pa., K. Y., A. S. Z. ir 
kitiems. — Dar kartą pa
brėžiame, jogei prisiunčia
mų žinių laikraštin nededa
me 5r nedėsime, jei prisiun- 
tėjai tų žinių nepaduoda 
mums savo pavardės, nei 
adreso.

Ofisai Ir Gyvsniino vieta Valaičiai

3249 S. Morgan St., Chicago.

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

ka.tiais važiuojant Desplaines Ave.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

:AKUSERKA
’ Mrs. A. Vidikas
B
S Baigusi' akušerijos kolegijų; ilgai !praktika- 
B vusi Pcnnsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
g phijoj. Pasekmingai patarnauja prie girn
ai dymo. Uždykų duoda rod:} moterims viso- 
š kioso ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
® rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

i 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

. Telefonas Canal 3737

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, III.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, 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 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų 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 į šių Bankų.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
'

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

I
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtij ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. KALSTEI) ST. CHICAGO, ILL

1H-KART NEDELINIS UIFiAšTlS

“SAULE”
YRA TAS VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

i« kas ntarnhte ir petnycia.
■ .ra——--»--ra. ram PREN1

! AMERIKOJ' f

I
i

EUROPOT fRosljoj jr Lietuvoj $3.50, Angli- 
° (joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m

— PRENUMERAT A KAŠTUOK 
f metams $2.50 
t pusei matų $1.25

Rašyk Scojams. o gaasi jinmerįį dyk-<

W. 0. Boczkauskas & Co.
Mano? City Pa,j 82MŽŽ W. South Al!,,,

t.—s----- -—•- . —----- ——

LOTAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. ie$ lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, P.ullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat ir Morgan ave. 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, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
xreipkites in

LOTAI!
TANANEVICZ SAVINGS BANK

REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.
3249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
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