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Rusai laukia teu
tonų užpuolimo.

Talkininkai žada vokie
čius atakuoti iš oro.

Vaizdai iš karo lauko.

Vokietija nori taikos so Rusija.
Prancūzai įveike vokiečius 

Argonne apskrityj.

:W®S

RUOŠIAMASI PRIE 
VEIKIMO.

Londonas, liepos 14. — 
Tarp rusu ir teutonu nie
ko žymaus nesidaro. Bet 
ruošiamasi prie svarbių 
žygių. Rusai atmušė teuto
nus pietinėj Lenkijoj, dru- 
tinasi ant augštumų ties 
Krasnik. Rusai tose vie
tose laukia teutonų užpul- 
siant. Tuo tarpu gen. 
Mackensen susilaukė susti
prinimų ir amunicijos ir 
spėjariia, kad jis neatidėlios 
užpuolimo, kad pastumus 
rusus atgal ir užėmus Liu- 
blino-Cholmo geležinkeli.

DARYS DIDŽIAS ATA
KAS IŠ ORO.

Londonas, liepos 14. — 
Nesenai 35 talkininkų or
laiviai bombardavo vokie
čių s.totį Belgijoj ir tas 
jiems labai pavyko. Kartu 
su tuo paskelbimu apie tą 
ataką išėjo pranešimas, kad 
talkininkai sumanė pasta
tydinti 10,000 orlaivių ir ap- 
nykti visą Vokietiją iš oro. 
Bus svarbiausia atakuoja
ma Vokietijos amunicijos 
dirbtuvės, t amunicijos san
deliai, geležinkelių stotįs, 
utilitariniai traukiniai ir t.t. 
|Ypač bus rūpinamasi iš
griauti iš oro mėtant bom
bas/ visus 15 geležinkelių 
tiltus per Reiną ir 9 tiltus 
per Meuse. Anglijos keti
nama sudaryti oro laivyno 

' ministeriją (Ministry of A- 
viation).

Apie atakas iš oro jau 
nuo senai rašė garsus An- 
glijos rašytojas II. G. 
Wells. Jisai sako, kad talki
ninkai turi griebties orlai
vių, jei nori Įveikti vokie
čius. Nurodė, kad vienas 
aeroplanas tiek kainuoja, 
kiek vienas didžios kanuo- 
lės šovinis. O žūvant ae
roplanui, žūva tik du žmo
gų. Todėl yra pigiau rizi
kuoti 2,000 aeroplanų, ne
gu vieną karo laivą. Jisai 
nurodo, kad 2,000 aeroplanų 
gali išdraskyti Kruppo dii> 
btuves Esscne. O jei prieg- 
tam žus 1,000 aeroplanų, tai 
tas irgi bus pigiau, negu 
paėmimas 1,000 jardų ap
kasų ties Neuve Chapelle.

Dabar Anglijoj ir Kana
doj subrusta daryti aero
planus visose orlaivių dir
btuvėse.

Dabar Anglijoj šaukia
ma, kad reikia išardyti Rei
no tiltus ir tuomet vokiečiai 
Franeijoj liks bejėgiais.

Per Reino kiekvieną tiltą 
pereina traukiniai kas 10 
minutų. Todėl per Reiną 
kas parą pereina 2,160 
traukinių s i amunicija, ka
reiviais, produktais, kari
ne medžiaga.

Nuo rugsėjo pradžios pra
sidės kasdieninės atakos iš 
oro.

NORI TAIKOS SU RU
SIJA.

Iš karo lauko: viršuj parodoma, kaip franeuzai iš sunkiosios kanuolės šaudo; apa- 
? čioj — franeuzų apkasos ties mušiu linija.

Amsterdam, liepos 14. — 
Iš Berlyno atėjo žinios, kad 
Vokietijoj kalbama apie sų- 
sitaikimą su Rusija. Val
džia toms kalboms prita
ria ir drąsina svarstyti tą 
dalyką laikraščiuose.

Kadangi dabar Rusija 
gerokai apmušta, tai susi
taikant Rusija negalėtų pa
duoti sunkių Vokietijai iš
lygų. Tai Vokietijai ir pa
togu butų šiuo laiku tai
kintis su Rusija.

ĮVEIKĖ VOKIEČIUS.
Paryžius, liepos 14. — 

Prancūzai išpėrė kaili vo
kiečiams Argonne apskri
tyje. Tiems vokiečiams čia 
vadovavo kaizerio Įpėdinis. 
Tasai vadovas buvo pa lie
pęs pradėti užpuolimus. Iš 
pradžios vokiečiai smarkiai 
bombardavo f rančų zų1 pozi
cijas, vartodami bombas, 
skleidžiančias nuodingus 
troškinančius gazus. Pran
cūzai, užsidėję šalmus ap- 
saugojančius nuo gazų, lai
kėsi savo pozicijose ir ver
tė ugnį ant vokiečių.

Atakas darė paskui pen
ki vokiečių pulkai. Prancū
zai atmušė visas atakas, 
uždroždami didžius smū
gius vokiečiams.

Miesto Arras apylinkėse 
buvo ypač smarkus susirė
mimai. Pateko daug šūvių 
i pati miestą. Kaikurie už- 
silikusieji nuo seniau namai 
dabar buvo išgriauti.
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Baisus 
suokalbis.

New York, liepos 14. — 
Atėjo iš Atlantiko žinia, 
1-įad ant dviejų garlaivių 
jūrės viduje buvę eksplio- 
zijos. Bet garlaiviai nenu- 
Skandinta. Sprogimai buvo 
ant Samland ir Etrathtay. 
Buvo susekta, kad dar ant 
dviejų garlaivių buvę bom
bų, bet ligšiol apie juos ne
girdėta.

Ligšiol dabar jau ant 10 
garlaivių yra ištikę spro
gimai. Tie sprogimai prasi
dėjo nuo šių metų pradžios, 

i Paskui sprogimas Washin
gton© kapitolijoj, pasikėsi
nimas ant milijonieriaus 
Morgano, pasikėsinimas ant 
Anglijos ambasadoriaus 
Washingtone, visokie grasi
nimo laiškai veda prie ma
nymo, jog čia veikiama su
siorganizavusių suokalbi
ninkų.

Jau nuo kelių savaičių 
slaptieji Amerikos detekti- 
vai suuodė apie tą suokal
bį. Dabar nužiūri, jog vi
si minėti darbeliai yra 
suokalbininkų veikimai, 
kirnasi suokalbininkus 
tverti už sprandų.

tai 
Ti
nti-

— Berlynas, liepos 13. — 
Kaizerio sunaus

TŪKSTANČIAI NU- ; PALENGVA TEPASI- 
SKENDO. I VARO.

Roma, liepos 14. — Ita
lai visai palengva tepasi- 
varo pirmyn prieš austrus. 
Austrai gerai apsikasė ir 
reikia didžios daugybės a- 
municijos, kad išmušus juos 
iš pozicijų. Dabar tarp au
strų ir italų prasideda toks 
pat karas, kaip tarp franeu
zų ir vokiečių. Nei vieni, 
nei antri negali toli pasi
varyti.

Italai turėjo 10 mėnesių 
rengties prie karo, bet jau 
dabar ėmė aiškiai pajusti, 
kad neapsakomai daug a- 
municijos reikės išeikvoti. 
Todėl dabar jau Įvairios 
dirbtuvės, kur pirma dirba
ma buvo dviračiai, automo
biliai, elavatoriai, paversta 
i amunicijos dirbtuves. 1

Hongkong, Chinija, liepos 
14. — Čieli sodžiai, mieste
liai išnaikinta baisiais po- 
tviniais. Tūkstančiai chi- 
niečių nuskendo.

Kantono mieste, Shameen 
dalyje, kur svetimtaučiai 
gyveno, keturios pėdos gi
lumo vandens buvo. Gy
ventojai subėgę buvo ant 
stogų. Gatvėmis valtimis 
plaukinėje ir gelbėjo žmo
nes pavojuje.

Japonai labai subruzdo 
teikti pagelbą nukentėju- 
siems.

MINISTERIS PASTOJO 
ARMIJON.

Paryžius, liepos 14. — 
Kap. Leopold Berchtold, bu
vęs Austrijos užsienio mini- 
steris, laisvanoriu įstojo į 
vienuoliktą dragūnų pulką. 
Tame pulke tarnauja jo 
sūnūs. Tas pulkas veikia 
prieš italus. Kap Berchtold 
buvo pernai ministeriu; jis 
siuntė Serbijai ultimatumą, 
jis parašė karo paskelbimą 
Serbijai.' Tai-gi jis užžiebė 
karo ugnelę, kuri pavirto 
į gaisrą, apimanti visą Eu
ropą.

— Londonas, liepos 14.— 
Atėjo žinia, buk gen. von 
Sanders, vadas armijų ant

Oscaro Gallipolio, pašauktas Ber-

Vokiečiai 
Lietuvoje.

Panevėžis. Panevėžis te
buvo nibežiu vokiečių ant- 
puolimo. Balandžio 15 d. 
(seno kai.) Panevėžį aplei- 
lo administracija. Mieste 
tepaliko keli policistai ir 
sprauiiinkas. Nuo miesto 
galvos gubernatorius paėmė 
vara.šą, kad tas neapleistų 
miesto. Bal. 18 d. nebeliko 
r likučių. Mieste pasiliko] 
risai nedaug gyventojų. Ba- ( 
andžio 23 d. atėjo rusų ka- 
i'uomenės, žmonės mirimo ir . 
liet pradėjo grįsti. Šios die
ms vakaro vokiečiai jau bu
vo suėję į Krakenayą. Ba
landžio 24 d. 5 vai. ryte vo
kiečiai Krakenavos vieške
liu, per Naujamiestį, prisi
artino prie Smiltinos (6 ver
stai nuo Panevėžio). Vokie
čiai išsidriekė frontu tarp 
geležinkelio (kairysis jų 
flangas) ir sodž. Narvašo- 
nių (dešinysis flangas), Su- 
žylos ir Nevėžio paupiu. 
Ant tilto vokiečiai pasista
tė kulkosvaidžius. Rusai 
buvo apie Nausodį ir sutiko 
vokiečius šūviais. Vokie
čiai nuo rusų buvo per 2 
verstu. Išpradžių buvo tik 
šautuvų ugnies, bet apie 7 
vai. ryto nuo Narvašonių 
sodžiaus vokiečiai paleido 
keliolika šūvių iš anuotų i 
Nausodį, kuris nuo jų už
sidegė. Tuo laiku aplinki
nių kaimų ir miesto gyven
tojai, ligšiol belaukę, kas 
čia bus, jau tikrai pahugo 
ir išsikraustė į miškus, susi
slapstė duobėse, o daugelis 
pabėgo ir į tolimesnes apy
linkes. Vokiečių spėkoms 
didesnėms esant, musų ka- 
ruomenė jau buvo besitrau
kianti atgal, bet tuo laiku 
traukiniu Panevėžin atva
žiavo artilerija, kuri tuojau, 
sustojus prie Savitiškio 
dvaro gojaus (3 verstai nuo 

. , j Panevėžio), pradėjo atsaki
nėti. 11 vai. ryte vokiečiai 
jau traukėsi atgal. Iš rusų 
pusės prie Nausodžio aukų 
nebebuvo.

Tą pačią dieną du musų 
furažninku nuvažiavo į Ma
lonių sodžių (4 verstai nuo 
Pan., Upytės veškelis) pirk
ti šieno. Tuo tarpu atlėkė 
nuo Upytės vokiečių 'žval
gai. Vienas kareivis spėjo 
pasislėpti, kitą vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn, bet rusai 
paskiau, pasiviję, paliuosa- 
vo.

Vienas vokiečių kareivis, 
sužeistas į ranka, buvo pasi
slėpęs Zubiškių sodžiuje. 
Kazokai niekur negalėjo jo 
surasti; paraginus, ėmė ieš
koti gyventojai; vokietį su
rado pasislėpusį klojime po 
šiaudais.

Vokiečių žvalgai iš gy
ventojų pasikalėdodavo 
kiaušinių, kumpio, pieno, už 
kuriuos nemokėdavo, o tik 
padėkodavo.

ANGLEKASIAI NERI
MAUJA.

Londonas, liepos 14. — 
'^Anglijos anglekasiai neri
mauja ir ketina straikuoti. 
Jų yra 156,000. Valdžia ė- 
mė kišties Į ginčus, bet an
glekasiai stovi ant savo ir 
sako nesutiksią nei ant val
džios algų nustatymų. An
glekasiai i tai svarbiausia 
nurodo, kad darbdaviai del 
karo pakėlė anglių kainas 
ir todėl privalą daugiau 
mokėti daugiau darbinin
kams. Valdžia pasižadėjo 
nustatyti aliias ir taipgi

Tūkstančiai 
arcivyskupo 

laidotuvėse.

po gedulingų pa
kulias iškilmingai 
vyskupas McGa- 

Pamaldų metu va-

“Requiescat in Pace.” 
“Chicagos arcivyskupas mi
rė.”

Pirmasis sakinys, tai ka
talikų Bažnyčios maldos 
dalis už mirusių dūšias, an
trasis — tai vyskupo Rhode 
įžanginio j i žodžiai, kokius 
jis vakar ištarė sakydamas 
pamokslą Holy Name ka
tedroj 
maldų, 
atlaikė 
vick.
kar katedroj dalyvavo su- 
virš poros šimtų iš \isų Su
vienytų Valstijų kraštų ar- 
civyskupų, vyskupų ir pa
prastų kunigų.

Vakar arcivyskupo Qui
gley kūną ties La Salio 
geležinkelio stotimi sutiko 
daugiau 10,000 atstovų iš 
parapijų ir dr-jų. Keli de- 
sėtkai tūkstančių žmonių 
buvo apgulę gatves lydint 
arcivyskupo kūną iš stoties 
katedrom Pamaldų, metu 
katedlH raippat minios bu
vo apgulta.

Katedroj atgiedota psal
mės ir, kaip augščiau minė
ta, vyskupas McGaviek at
laikė gedulingas mišias, asi
stuojant tam tikram kuni
gų skaitliui.

Vyskupas Rhode pasakė 
pamokslą. Jis tarp kitko 
kalbėjo:

“Ne mano silpnoms lu
poms apsakyti apie musų 
numylėtą arcivyskupą. Tą 
padaryti palieku kitam, ku
rio lupos yra daug galinges
nės, negu mano. Aš tik 
trokštu išreikšti liūdėsi ir 
širdperšą. Kitai]) negali 
būti. Mirtis yra tankus at- 
silankytojas, bet nors tan
kus, visvien .mirtis drasko 1 V • -1 •širdį, suspaudžia ją ir pa
daro mus nužemintais.

(Tąsa ant 2 pusk).

Balandžio 18 d. (s. k.) vo
kiečių žvalgai išsprogdino 
Liepojos-Romno geležinke
lio tiltą per upę Šiloją. Ge
ležinkelių batalijoms, bal. 
21 d. betaisydamas tilta, su- 
žinojo, kad prie Balnoravos 
sodžiaus vėjo malime yra 
vokiečių žvalgai. Rusai 
pričiaužė ir pradėjo malimą 
šaudyti. Vokiečiai norėjo 
pabėgti, bet kelis jų arklius 
užmušė; vokiečiai, kurių 
kelis rusai sužeidė, pasida
vė nelaisvėn. •

Tokiuo budu suėmė 11 
kiečių.

Gyventojai, nerangiai 
sę duobes, bal. 24 d. ir 
liau Panevėžio pradėjo sku
biai kasties ir rašyti savo 
turto apkainavimo aktus.. 
Atmušus tolyn vokičius, vėl 
apriimo, išsitraukė suslėp
ta mantą. 1 •
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—-------------------------------------Iš Dienos=Dienon.=
Suvienytos Š. A. Valsti

jos jokiuo budu neįstengia 
susikalbėti su Vokietija. 
Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson savo notomis reika
lauja, idant Vokietija nu
stotų vedusi pragaištingąjį 
kara savo subinarinais, i- 
dant neskandintų neutralių 
valstybių prekinių ir pasa- 
žierifliių garlaivių su žmonė
mis. Ligšiol vokiečių sub- 

.. ..ITia'riiiai jau nuskandino kės 
lis amerikoninius laivus. 
Nuskandino jau ir daugiau 
šimto amerikonų, tarp ku
rių butą ir labai žymių as
menų, 
džia i 
notas 
džiais
reikalavimų negalinti išpil
dyti, kadangi Anglija jos 
uostus laiko užblokavusi, 
tatai ir ji priversta tokiuo 
pat saiku atmokėti. Tokiuo 
tai budu Suv. Valstijos su 
Vokietija jau ilgas laikas 
neįstengia susikalbėti ir, re
gis, nesusikalbės, perdaug 
jau prezidentui Wilsonui 
nusileidžiant.

Bet Vokietijos val- 
prezidento Wilsono 
neatmainomais žo- 

atsakinėja, jogei tų

Pastarasis Vokietijos at
sakymas į Suv. Valstijų no
tą tiesiog provokuojantis. 
Iš viso atsakymo turinio 

’matosi, kad Vokietija Suv. 
Valstijas ignoruoja. Girdi, 
vokiečiai esanti nekalti kaip 
avinėliai. Anglija juos pri- 
verčius išdarinėti 
sias barbarystes, 
esanti kalta, jei
skandinanti neutralius lai
vus, žudanti nekaltus žmo
nes, deginanti miestus ir 
sodžius. Vokiečiai esanti 
labai dievoti ir gailestingi 
žmonės, bet toji nelaimin
goji Anglija juos padariusi 
tikrais barbarais.

baisiau-
Anglija

vokiečiai

Ką gi dabar padarys pre
zidentas Wilson? Sulyg vie
šosios opinijos, prezidentas 
pagaliau jau turėtų kuoaš- 
triausiai pasistatyti priešais 
Vokietiją. Tegu karo nepa
skelbtų, nes jis nereikalin
gas, bet nors turėtų diplo
matinius susinėsimus neku
riam laikui pertraukti, kol -'sidengti.

Žodžio ir pažiiirij laisve.
Pastaraisiais laikais Suv. 

Valstijų visuomenė atkrei
pė domą į porą atsitikimų, 
kurie aiškiai parodo, kad 
šios šalies konstitucijos 
gva rantuotoji išsireiškimų 
ir pažiūrų laisvė yra tik tu
ščiu tarsniu. Kad taip yra, 
paliudija poros profesorių 
iš universitetų prašalini- 
mas.

Štai iš Pennsylvanijos u- 
niversiteto prašalinta pro
fesorius Scott Nearing už 
jo tariamai “radikales” pa
žiūras ir santikius darbo su 
kapitalu, už siinpatizavimą 
darbininkų reikalams, už 
reikalavimą didesnių algų 
už sunkų darbą.

Prašalintasis buvo visuo
meninės ekonomijos išgul- 
dinėtoju ir mokslo vyrų bu
vo labai gerbiamas.

Antrasis prašalintas pro
fesorius — tai Brewster iš 
Colorado universiteto, kuris 
nesenai federalei komisijai 
išdėstė kapitalistų krauge- 
ringumą ir liudijo prieš pa
tį Rockefeller! Colorados 
angl'ekasių naudom Uni
versiteto prezidentas jį dar 
pirm to buvo persergėjęs, 
idant jis neliudytų priešais 
kapitalistus, tečiau profeso
rius Brewster nepaklausė, 
komisijai išreiškė savo pa
žiūras Colorados anglekasių 
reikale, žinoma, pasmerkė 
tokių Rockefellerių veikimą 
ir už tai tuojaus jam atsa
kyta vieta mokslo žinyne.

Abu tuodu mokslo vyru, 
visuomeninės teisybės, lais
vės, pažiūrų ir žodžio mylė
toju, kapitalistų akyse pa
pildę neatleistiną piktada
rybe ir už tai liko nukry
žiuotu.

Prof. Nearing’o “pikta
darybė” buvusi tos rūšies, 
jogei jis vienam savo vei
kalų pasmerkęs kapitalizmo 
besotumą ir reikalavęs, i- 
dant darbininkai geriau bu
tų apmokami. Norints jis 
pats prigulėjo nuo kapita
listų malonės, bet visvien 
tas savo pažiūras paskelbė.

Ir už tai apturėjo* bani- 
ciją...

Už tokius kapitalistų pa
sielgimus viešoji opinija, ra- 

vokiečiai nesusiprastu ir ne
imtų daryti atgailos. Bet 
prezidentas ir su šiuo Vo
kietijos atsakymu šaltai ap
sieina. Taiso dar vieną Vo
kietijai notą. Kad tuo tar
pu vokiečių valdžia iš tų no
tų nieko nedaro. Mat, užė
jo kokia tai nepaprasta no
tų epidemija. Kas iš tų no
tų išeis, lengva numanyti. 
Apie tai jau išsitarė kituo- 
met pulk. Roosevelt. Ilgai
niui kas tik nenorės, tai tik 
tas Suv. Valstijų nespardys. 
Ar taip bus, ateitis parodys.

Iš Gencvos pranešama, 
jogei Austrijos karinė val
džia savo šalyj paėmus į 
savo rankas visas spaustu
ves, kad iš Įvairaus spaus
tuvių metalo ir raidžių pa
dirbdinti šovinius, kurių 
dirbimui jau esą medžia
gos trūkstą. Delei šovinių 
naikinti spaustuves — tai 
jau tikras vandalizmas. Ir 
tas dar liudija tai, kad teu
tonams blogai ima sekties. 
Veikiai jie neteks nei niarš- 
kinių, neturės net kuo pri-

Sunaikinta bažnyčia Francijoj.

Taip tai vokiečių kanuolem is sunaikinta viena bažnyč ia Francijoje, m. MareniL 
’1 * Didysis aukuras i griuvėsius paverstas.
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šo angliški laikraščiai, labai 
pasipiktinusi. Nes matosi 
aiškiai, jogei turtingesnieji 
ima stelbti net pačias mok
slo tiesas, jogei bėdinie
siems negalima nei puse 
lupų ant savo išnaudotojų 
nusiskųsti, jogei pagaliau 
doleris ima savo pragaištin
gą darbą veikti net mokslo 
žinynuose. Visuomenė tuo- 
mi taip pasipiktinusi, jogei 
del to kai-kur net gali gim
ti luomų aršus nesutikimai.

Kad šiandie kapitalas 
darbininkus bjauriausiais 
budais išnaudoja — tai vi
si labai gerai žino ir tas tik
ra teisybė, bot toji teisybė 
su dolerio pagelba norima 
užstelbti taip, kad apie ją 
nebūtų galima niekam nei 
užsiminti. Nedoresnės ne
tolerancijos nereikia.

1 Juk Amerika šalis neap
sakomai turtinga. Čionai 
kas metai kuopuikiausiai 
javai uždera, čionai milijo
nai pelno imama iš kasyk
lų ir t.t., bet darbininkai 
kuoprasčiausiai apmokami 
ir turi nuolat skurdą kęsti. 
Tuo tarpu kapitalistai už 
Įvairius produktus lupa ne
apsakytai augštas kainas ir 
milijonus sau Į kišenius 
krauna.

Ir taip toliau, vienoj, ne
gaili būti. Tuo labiau, kad 
kapitalistai be skriaudos 
sau gali visus darbininkus 
geriau apmokėti. Tai tvir
tina žinovai ir pagaliau tas 
bus išreikalauta.

Žalia Mėta..

Didis brangumas 
Lietuvoje.

Bronislovui Jakaičiui ra
šo tėvas iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Ramygalos p. 
Į Chicago.

“Kaip visi mes esame su
spausti rūpesčiais ir nuliū
dimais. Todėl labai trokš
tame. žinoti apie savo sūnų, 
kuris mums taip brangus, 
kaip musų pačių gyvastis. 
Žinia apie tave butų mums 
didžiu suraminimu toje sun
kioje valandoje.

Tebesame toje pačioje 
vietoje.

Nieko gero. Pas mus di
di sausuma. Lietaus visai 
nėra. Viskas išdžiuvo. Ne
apsakomas brangumas. Cu
kraus svaras 19 kap., deg
tukų pakelis 3 kap., prasto 
muilo svaras 20 k., miltų 
svaras 10 kap. Prasčiausi 
čeverykai 9 itibliai. Pyra
go svaras 12| kap., juodos 
duonos svaras G kap., snap
so ir alaus nei' pauostyti 
negauni. Bet jokia nelai
me Dievas dar nenubaudė 
musų.

Karuomenės matėme vi
sokios, Inusų ir vokiečių. 
Matėme susirėmimų ir ug
nies. Viską buvome paslė
pę duobėse. Ir patįs buvo
me tris dienas duobėse. Vi
sas jaunimas buvo prasiša
linęs. Bet per savaitę vėl 
viskas aprimo. Dabar Ke- 
dainėj ir Labunave baisu, 
o mes stovime kaip ant viš
tos kojos. Žydai pasirodė 
didžiausiais priešais musų 
krašto. Dėlto visus iki vie
nam nuo musų išvarė. O jų 
rankose buvo pirklyba. To
dėl ir pabrango, kuomet 
juos staiga prašalino. Kad 
turėčiau nors 300 rublių, 
užsidėčiau krautuvę.

Musų turtą apvertino ant 
3,898 rublių. Gyventi gali
ma, bet pavojus arti. Nuo 
karo gal neištruksime, nes 
bildėsis pas mus toks, kad 
griausmas kaip auSicj. Bet 
taip jau apsipratom, kad 
nieko nebijome. Ir tiek te- 
jaučiam,. regis, kad kartais 
kas perlieja šaltu, o kartais 
šiltu vandeniu.”

— Berlynas, liepos 13. — 
Vokiečių ofeialiai paskelb
ta, jog vokiečiai austrai ir 
turkai yra nušovę 136 prie
šininkų aeroplanų.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Prūsų Lietuviai 
meilus.

Gruzdžiai (Šiaulių aps.). 
Vokiečiams išsinėšinus, 
man teko būti Gruzdžiuose. 
Pėdsakų jokių nesimatė, 
matyti ir nesimušė.

Iš gyventojų aprankiojo 
avižas, šieną, kiaušinius ir 
kitus valgomus daiktus. liį 
krautuvių išnešė irgi val- 
gomulosius daiktus. Šiaip 
nelabai kas tenukentėjo, ki
tur vokiečių ir bute nebu
vo. Pažymėtina, kad vo
kiečiai labai mėgo dalinti 
“dovanas”; taip, kas buvo 
apsukresnis ir mokėjo apsi
eiti, tam už alaus uzboną 
ar vištą, kiaušinių desėtką 
—“dovanojo” arklį ar kit
ką. Tarp vokiečių, pasako
ja, buvę lietuvių — lietuv
ninkų (taip jie save mėgsta 
vadinti). Jie labai manda
gus ir nudžiugdavo, jaigu 
pasitaikydavo proga ilgiau 
pakalbėti su broliais. Tuo
se namuose, kur Įžengdavo 
lietuvninkas, niekas neatsi
tikdavo, tik “dovanų” bū
davo... Kaime S. buvo at
silankę du lietuvninku žval
gu; jie taip susibičiuoliavo, 
kad net ir fotografijomis 

'apsimainė. Gailėjosi, kad 
'neturi su savimi aparato 
nusitraukti grupėje. Jie 
visi trokštą Lietuvos suvie
nijimo.

Balandžio 25 d. vokiečiai 
buvo besiartiną prie Gruz
džių, gyventojai vėl bėgo. 
Bet ties Varbunais rusai 
juos atmušė.

O gegužės 1 dienos nak
čia vokiečiai ir suvis arti 
bebuvo, tą pačią naktį, iš 
ryto kilo gaisras del nežino
mos priežasties. Sudegė 
Šakiuos gatvė.

— Londonafe, liepos 13.— 
Pereitą savaitę mūšiuose 
ant Gallipoli salos talkinin
kai pasivarė pirmyn veik 
čiela mvlia. Turkų buvo 
užmušta 7,000, sužeista 15,- 
000.
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Tuksiančiai arcivys- 
kupo laidotuvėse.

(Pabaiga nuo l pusk).

Kaip aš atmenu arei vys
kupą, tai jis nuolatai turė
jo omenyje savo atsakomy
bę, kuri gulėjo ant jo pe
čių. Jis gyveno del Die
vo ir Dievo bažnyčios. Jis 
gyveno del savo diecezijos 
tikinčiųjų. Galima sakyti, 
kad jis nebuvo skubus vei
kime, bet jame buvo tas, 
ką galima pavadinti gamtos 
jėgomis, kurios veikia pa
lengva, bet veikia nesulai
komai. Visi katalikai šios 
diecezijos jautė, jog jie tu
ri stiprų ganytoją, žmo
gų, kurs juos numylėjo. 
Kunigystė rodos jam buvo 
naturalis stovis, o ne ypa
tingas pašaukimas. Jis, ro
dos, pamiršdavo pasaulį ir 
nepaisė pagyrimų. Tiky
binis kilimas jo globojamų 
žmonių, buvo jo pirmoj vie
toj. Aš su juo apkalbėda
vau Įvairius daiktus — ma
lonius ir nemalonius. Tose 
kalbose aš nekuomet nei 
vieno iš arcivyskupo lupų 
negirdėjau neprielankaus 
žodžio nei prieš kokią tau
tą. Šiandie aš lenkiu gal- 
ą nubudime, nes jis buvo 
mįui pavyzdžiu tikro kata
likiško kunigo.”

Po iškihnybių katedroje 
arcivyskupo kūnas nulydė
tas jo buvusion rezidenci- 
jon ir tenai mažon privati
nėm koplyčion, kur nabaš- 
ninkas gyvas būdamas mel
dėsi, padėtas ant tam tikrų 
morų.

Laidotuvių apegose daly
vauja ir 3 arei vyskupai iš 
Meksiko, kurie pirm poros 
savaičių Chicagon buvo at
keliavę ir apsistoję. Iš 
Meksiko jie priversti buvo 
pasišalinti siaučiant ten bai
siai anarchijai.

Iš Rochester arcivysku
po kūną atlydėjo visi mi
rusio giminės, pažįstami, 
keli desėtkai kunigų su Ro- 
chesterio vyskupu prieša
kyj-

Šiandie 9:30 vai. ryte kū
nas iškilmingai nulydėtas iš 
rezidencijos katedrom Ge
dulingas mišias atlaikė vys
kupas Rhode, pamokslą pa
sakė vyskupas McGavick. 
Arcivyskupo kūnas kated
roje išbus per visą naktį 
iki paskutinių pamaldų ir 
laidotuvių.

Rytoj katedron bus gali
ma ineiti tik su biletais. 
Laidotuvių procesija prasi
dės 12:30 dieną.

Į laidotuves atvažiavo: 
popežiaus delegatas iš- Wa
shington©, arcivyskupas 
Bonzano, kardinolas Gib
bons iš Baltimore ir arci- 
vįyskupai: Ed. liauna, J. 
Ireland, James Blenk, J. J. 
Glennon ir Moller; vysku
pai: M. F. Burke, j. E. 
Fitzmaurice, J. F. Ferrelly, 
R. Scanlen, T. A. Keli v, P. 
J. Moldoon, J. Ryan ir II. 
Althoff. Be to' dalyvauja 
keli šimtai kunigų.

— Hammond, Ind. liep. 
13. — Policija uždraudė 
merginoms važiuoajnt mo- 
torcikliu, pasikelti padelkas 
aukščiau 9 colių nuo čeve- 
rykų. Uždrausta todėl, kad 
vaikinų eilės stovinėdavo 
ir vėpsodavo į motorciklis- 
tus, kad pasižiūrėti Į mer
ginų blauzdas.

-DIDELE DOVANA"
Nebe pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais ,

Visas Kuponas ir pakelio prieSakis turi tą 
pačią vertę. Galt būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Šį dnvnna bus duodama iki Dec. 31, 1615)

NELAIŽYK KRASOS 
ŽENKLELIŲ.

Ne vienas, norėdamas už
klijuoti konvente laišką ar
ba prie to kouverto p rįkli
juoti krasos ženklelį, palai
žo klijus vieno ir kito. Taip 
daryti yra priklu ir pavo
jinga. Tie klijai, vartoja
mieji krasos ženkleliams ir 
konventams, yra daromi iš 
visokių bjaurybių. Daromi 
iš visokių atmatų, iš kau
lų ir kanopų dvėselienų. O 
tie gyvuliai galėjo būti li
gūsti, o

Žinant tai, jau vien del 
to, kad tie klijai daroma iš 
visokių nešvarumų, reikia 
nelaižyti konventų ir kra
sos ženklelių. Bet gali juo
se būti ir visokių kenksmin
gų mikrobų. Teisybė, re
tai pasitaiko, kad konven
to palaižymas buna žmogui 
pražūtinga, viesvien, vie
nok, reikia vengti nedaryti 
to. Reikia perspėti vaikus 
iš mažatves, taipgi pamo
kinti reikėtų į burnas pai
šelių, plunksnų ir t.t. ne
imti. Galima pirštą pasei
linti ir pavilginti konventą 
ar krasos ženkleli. _____________ ______z »______

REIKALINGAS VARGO
NININKAS.

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

Tel. Randolph 5240

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

| Res. 3255 So- Halsted 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 kaelltn^, xakarra iki 9 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
flt™

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobubnriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti pereitai Anglu kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amorkan School of Languages

1741 W. 471h Street, Chicago, A i
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katalikas

Lietuviai
Amerikoje
SUSITVĖRĖ LDS.

KUOPA.

S. V. Adm. Cowles.

Waterbury, Conn. Nela
bai senai buvo pagarsinta 
žinia apie susitvėrimą nau
jos darbininku organizaci
jos vardu “Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga.” Josios tik
slas bus vienyti lietuvius 
darbininkus po vėliava kri
kščioniškos demokratijos. 
Waterburiečiai nemano už
sileisti kitoms kolionijoms. 
Štai liepos 8 d. š. m. buve 
pranešta nekuriems, kad su
sirinkus nusvarstyti tąjį be 
galo svarbų klausimą. Pas
kirtu laiku pribuvo gerb 
kun, F. Kemėšis ir smulk
meniškai išaiškinus svar
besniuosius punktus kon
stitucijos, buvo sutikta si 
dideliu džiaugsimu ir su
tverta iš eilės penkta kuo 
pa LDS. Išrinkta valdyba 
iš šių asmenų: pirm. Juozas 
'B. Šaliunas, pirm. pag. p-li 
Ona Stalioniutė, rašt. Bo 
leslovas Buškus, išd. J. V 
Kovas, kasos glob. Kazys 
Jurevičia.

Susirinkimus nutarta lai 
kyti antrą sekmadieni kož 
no mėnesio senoje parap 
svetainėje-; pradžia 7 vai 
vakare. Susirinkimai bus 
atliekami su programų, su
sidedančiu iš paskaitų, de 
kiemą ei jų ir 1.1.

tf.

Šis Su v. Valstijų admirolas 
del senatvės liepos 11 d. at
sistatydino. Jis buvo Azi
jos pakraščių karo laivyno 

komendantu.

SUSITVĖRĖ KUOPA.
Scranton, Pa., liepos 13. 

— Susitverė čia nauja AL.- 
RK. Moterių Sąjungos kuo
pa. Iš eilės tai bus 16-ta 
kuopa. Valdybon pateko 
sekantieji asmenis: Pirm. 

u *■

Filomena Valentinavičiutė, 
1067 Blair avė., jos pag. Ma
rijona Sedleckiutė, 804 
Clearview avė., rast. M. Me- 
deliutė,' 144 Morris g., išd. 
V. Krutuliutė, 1312 Milert 
avė.

LDS. leis laikrašti tautiš- 
kai-katalikiškoje dvasioje 
tą pat vakarą įkūrimui savo 
organo LDS. 5-tos kuopos 
nariai suaukojo $3.00. Ki
ti pasižadėjo ant toliaus. 
Narių prisirašė 15.
Tikimasi, kad LDS. water- 

buriečių tarpe turės dideli 
pasisekimą ir greitu laiku 
galėsime narius šimtais 
skaityti. Generališkas a- 
gentas katalikiškai spaudai 
platinti paskirtas p. J. V. 
Kovas. Vietiniai lietuviai, 
norėdami plačiau sužinoti 
apie LDS., su įvairiais klau
simais kreipkitės po num. 
866 Bank st. pas 5-tos kuo
pos raštininką B. Buškų. 
Savo veikimą nutarta gar
sinti dienraštyje “Katali
ke” ir “Drauge.”

Kudlius.

Reikia pažymėti, kad pr5e 
sutvėrimo šios kuopos daug 
prisidėjo vietinis vargoni
ninkas p. A. Sodeika.

Matome, kad Moterių Są
junga auga ir plėtojasi die
na nuo dienos. Valio! Mote
ris katalikės, dirbkime iš
vien, o sulauksime švieses
nės ateities!

Vaidely te.

PRIGĖRĖ LIETUVIS.
Aurora, III. Ignas Stan

kevičius maudėsi birželio 
30 d. Fox upėj. Nabagas ir 
prigėrė; išbuvo vandenyje 
dvi dieni. Atrado toli nu
neštą nuo vietos, kur mau
dėsi. Atrado svetimtaučių 
vaikėzas. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. 
Buvo tik keli mėnesiai, kaip 
atvažiavęs iš New Britain, 
Conn. Buvo neturtingas. 
Reikėjo surinkti pinigų pa
laidojimui. Atsirado gera
širdžių žmonių, kurie auko
jo. Batavijos pažįstami dė
jo po $1 ir po $2. Ir iš 
Melrose Parko pažįstami at
siuntė $13. Velionis buvo 
gražaus pasielgimo. Gaila 
doro vyro. Buvo nevedęs. 
24 metų amžiaus. Kilęs iš 
Kauno gub., Krakių pav., 
Deveikeškių sodžiaus. Del 
platesnių žinių kreipkitės 
adresu: M. Baceliunas, 111 
Locust str., Batavia, 111.

Aukos Tautos 
Fondui.

Minersville, Pa.
Per pasidarbavimą kolek

torių: J. Lazarevičio, J. Mi
liaus, P. Jankausko, J. Ja- 
kucionies, V. Kvedaravi- 
čiaus, J. Barkausko, M. Jur- 
kiutės, J. Lukoševičiutės,
A. Milašauskiutės, A. Šiu- 
peniutės, J. Mickiutės, A. 
Kraukštutės, J. Sadauskiu- 
tės, V. Akramiutės, O. Veli- 
viutės, E. Varnagirienės, K. 
Žurauskiutės ir A. Kumpin
tos buvo surinkta aukų T. 
Fondui nuo sekačią asme
nų:

Šv. Vincento dr-ja $25.00 
Kun. J. Dumčius $25.00 
V. Lukoševičius.. $5.25 
M. Mikutavičius .. $2.50 
K. Vasiliauskas . .$2.00 
E. Maiazienė .........$2.00
A. Juodviršis .... $2.00 
P. Aukštakalnis .. $1.50 
J. Staknevičius .... $1.50 
J. Palubinskas .... $1.50 
Po $1.00:
A. Navickienė, A. Pau

lauskas, A. Jokimas, J. Bu
činskas, V. Staknevičius, J. 
Radzevičius, A. Stasiūnas, 
M. Kulbickas, M. Grigaitis, 
K. Grigaitis, J. Balsis, J. 
Žemaitis, K. Baranauskas,
B. Zape, J. Vairoda, T. Mi- 
neika J. Kirtiklis, J. Sta
nkevičius, I’. Jankauskas, 
J. Lazarevičius, J. Milius, 
J. Luckal, J. Lucką 2, J.

Raulinaitis, A. Bernatonis,
S. Stasiulaitis, S. Patala- 
vičius, S. TamuUonis, A. 
.Tunelis, A. Sakmiškas, J. 
Goberis, J. Vaičiulis, J. Žu
kauskas, A. Malinauskas, 
J. Kupčinskas, P. Senlins- 
kas, A. Vaitkevičius, T. Ja- 
rauskas, A. Ferenca, K. Ži
linskas, V. Lenkaitis, J. 
Grabauskas, J. Mikalavi- 
čius, J. Linkevičius, J. Spū
dis, A. Penkiunas, L. Ma
žeika, J. Degutis 2.

Po 75c.:
J, Milašauskas, A. Mila- 

šauskas, ir A. Bendiuskas.
j Po 50c.:
J. Rimkevičius, A. Popie- 

raitienė, D. Kundrotienė, 
J. Bartašiunas, A. Buzas, 
J. Dobilas, J. Šakočius, S. 
Kazlauskas, .................... .
J. Stasiulaitis, A. Bagdo
nas, A. Stangulis,, K. Gra
bauskas, K. Letkevičius, J. 
Lapinskas, A. Bernatonis, 
Z. Malavickiutė, J. Padel
stas, T. Kizevičius, V. Jur
gaitis, J. Seilius, M. Kailiu- 
vienė, A. Pūkas 3, P. Ma
liukevičius, A. Stasiulevi
čius, O. Beliunienė, J. Kaz- 
lauskis, Oč. Supranavičienė,
T. Samuolis, K. Lėlius, A. 
Petrikas, A. Bukleris, A. 
Beliunas, A. Jurkus, S. Ma
lišauskas, J. Lisauskas, A. 
Asanavičius, J. Degutis 1, 
J. Martusevičius, J. Gude- 
liunas, M. Levišauskas, J. 
Bagųckas, J. Kulbickas, J. 
Zlmontas, S. Buividas, M. 
Grabauskas, J. Spūdis, A. 
Balnanosius, V. Vasiliau- 
skas, M. Mukas, K. Stanke
vičienė, M. Valiukevičienė, 
J. Kalpokas, P. Puiksis, M. 
Krusnauskas, V. Žukas, J. 
Bražinskas, A. Varnagiris, 
J. Buzienė, V. Pedelskas, 
M. Bagdanavičius, J. Pe
delskas, A. Krainauskas, J. 
Staknevičius, K. Lapinskas, 
J. Makauskas, J. Zimontas, 
J. Baliulis, J. Rumbavičius, 
B. Rimkevičius, K. Šiupenis, 
J. Čiopas, K. Žilinskas, A. 
Klicas, A. Žieviutė, P. Zi
montas, J. Paliulis.

Viso....... .............. $157.50
Smulkesnių aukų $42.50 
Viso pasiųsta Tautos 
Fondui ............. $200.00.

Worcester, Mass.
Tag dienos atskaita ir 

aukotojų vardai: v
Dr-stė Šv. Marijos Var

do ............................ $25.00
Barbora Galeckiutė $6.00 

Magdalena Šimankauskiutė 
(iš Gilbertville, Mass.) $5.

Juozas Deveikis .. $4.00 
Mrs. J. Thurston .. $2.00 
Po $1.00 aukojo sekanti: 

O. Sakalauskiutė, M. Avie- 
tienė, Magd. Avietaitė, J. 
Šūkis, Mat. Šukiutė, Juoz. 
Bunikis, Pet. Biguzas, Dr. 
C. Bergin, Jou. Jasaitis, 
Bron. Piktijodis, Pr. Liubi- 
nas, J. F. Pratt.

Viso ..................... $12.00
Viso stambesnių aukų $54.
Smulkių aukų $1,079.62
Viso .........  $1,079.62

Išlaidos.
Dėžutės ir “Tags” užmo

kėta ......................... $28.46
Viso labo lieka $1,051.16

Visos minėtos aukos su
rinkta “Tag Day”, 29 d. ge
gužės, 1915 m. Worcester’is 
labai žymiai aukoja į Tau
tos Fondą; ar tik nepra
lenks ir Chicagą. Vietinis 
T. Fondo kom. Worcester’yj 
labai gerai darbuojasi.

Export, Pa.
Sekanti aukojo į Tautos 

Fondą iš Export, Pa.:
Po $1.00: Antanas Gra- 

siliaskas, Kazimieras Be
kus, Antanas Jakštas, Simo
nas Banys, Kazimieras Va
cius, Pranas Rupšys, Jonas 
Pūkas, Stasys Šimkus, Sta
sys Kundrotas.

Po 50c.: Martynas Gri
gui eviče, Motiejus Matušis, 
Baltrus Sušinskas, Juozas 
Jakštas, Juozas Rūkas, 
Juozas - Bungarda, Jonas 
Gudaitis, Jurgis Baleviče, 
Juzė Gudaitienė, 
Banys ir Jonas

Smulkių aukų
Viso labo prisiuntė į T. 

Fondą $46.05.

LIETUVIS 
GRABORIUS

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139a

■ A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. |

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokinties risavoti, kirpti (pattern) 
kotus, sijonus, jokės, dreses. Mokslai- 
nė atdara iki 9 vai. vakaro.

BLECKS SCHOOL, 
3302 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Petras
Salatka.

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
tuoksite automobilių valdyti.

Mes gvarautuojame jums licence 
ir pristatysime jus į gerą vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks. Dieninės ir vakarines klesos.

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

ši yra valstijos korporacija — 
dorsuota per uniją ir c t?“?1 
amatą.

Indėkite du centu del atsakymo. 
BOJUS, Manager.

2835 Cottage Grove ave., Chicago, ,1111.

IU. 
in- 

automobilių

Ant parandavojimo 7 ruimų pagy
venimas viršuj aptiekos; vieta labai 
puiki, šviesa iš visų pusių, karnas 
naujas, apylinkė tyki; butų labai ge
ra vieta gydytojui, nes čia gydytojas 
gyveno nuo kclctos motų, tai viskas 
yra Įrengta; kitas atėjęs jokių intai- 
syniui iškaščių neturėtų, o 
jau išdirbta. Norinti arčiau apie 
dasižinoti, atsišaukite pas namų 
vininką:

J. Leščauskas, 
3337 So. Morgan str., Chicago,

ir vieta 
tai 
sa-

III.

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

B. SLUZ,
738 W. 119 str.,

W. Pullman, Ill.

JUS GALEIE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 

ir limpanti

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtų kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar- uTlEJa,. 

singo specialisto, kuri- 
oje randas įvairios ži- gjačffiSBMH
nios:

Cražybe plauku.-—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slln- V 
kimo plauku ir žilumas 
—lĄiip užlaikyti svei- 
katą ir išauginti plau- 
klis. —Ir kaip tai i |r n i - 
kins savitis tureli gra- iBBSąBįBBEy 
žilis plaukus.-žili plan- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
‘‘Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

,Šeštoje savaite. įllia¥ atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 644, Union, N, Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmos 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OE LAKE, 
esi pilnai sveikas! Gal to noAr i 

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

M. J. Mankowski, 

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

t Tel. Drover 7042 Ž

t Dr. 0. Z. Vežei (Vezelis) 1 
f LIETUVIS DENT1STAS J 
Į 4712 So. Ashland Avė. * 
Į arti 47to| gUltvęl. J

į .MVUIIHHBII .............. . II! ■■ Ii'

IDr. S. A. ŠLAKIENE;
■ SPECIALISTE
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
į 3255 SO. HALSTED ST. "

CHICAGO, ILL. STel. Drover 5326

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

| 
■

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252 54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. 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 vakare.
Nedūlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

OR. RICHTER’S

EXPELLER 
del REUMATIŽ- 
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington SI 

NEW YORK, N. Y.,

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt
Ha°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo- j 

i damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
, Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas j 
' THE AMERICAN TOBACCO CO.
N Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Jg

(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Lrtu.ių Mb*"
JVOZA> 1AWU i

Tą kniugą vokiškai yra 
parašęs dr. T.. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musu kalboje dar ne
buvo. į

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročiu pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
įiealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra toi 
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekauda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rūšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krosinį susinešimą), ko
dėl šuo loja aut mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai 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 per
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company*
3249 So. Morgan St., Chicago, Hi.

iAKUSERKA:
; Mrs. A. Vidikas ;
■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- H 
B vusi Penusylvanijos hospitalėse ir Philadol- ■ 
B phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- a 
a dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- g 
a kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
j, rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.
I 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO. I

R
a Telefonas Canal 3737

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

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

Tautiškas Daržas
ARBANATIONAL GROVE

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

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

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

j Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną, j

3
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KATALIKASIš Chicago.
NUGRIUVO SU... POR- 

ČIAIS.
Anądien Dominikas Miko

la itis apsilankė pas savo 
pažįstamus iš tėvynės, bro
lius Ignotą ir Stanislova 
Martikunus, kurie gyvena 
ant antrojo augšto medi2 
niam name po numeriu 4342 
So. Wood gat. Besikalbėda
mi išėjo ant porčių prasi
vėdinti, bet porcini su di
džiausiu trenksmu sulūžo: 
Mjkolaitis nukrito pėdų 
žemyn ir nusilaužė kairią
ją koją ir du šonkauliu. 
Broliai Martikunai nukri
to ant Mikolaičio: Ignotas 
iš to išėjęs sveikas, o Sta
nislovas liko lengvai sužei
stas.

Mikolaitis gyvena po num. 
1651 W. 47; yra vedęs, tu
ri du vaiku.

NEPASISEKĖ.
Firmos Schuettler Co. 

biuran buvo Įsilaužę plėši
kai ir jau ėmė rungties su
plaišioti geležinę šėpą. Šė
pą iš biuro buvo nusivilko 
į užpakalį Įstaigos. Išgirdo 
bildesį pro šalį einantis po 
i kiautas ir sustojo. Plėši
kai “an i oi a sargą’’ pamatę 
paliko šėpą ir pasprūdo biu
ran, iš kur pirmiau padary
tu liuosu išėjimu išlindo ir 
pabėgo. Policiantas į bėgan
čius paleido kelis šūvius. 
Jie tuo patim jam atsimo
kėjo ir taip viskas pasibai
gė. Tečiau suplaišinti šėpą 
nepasisekė.

MAUZOLEUM ANT MT.
- CARMEL.

A. a. arcivyskupo Quigley 
palaikai bus sudėti katali
kiškame mauzoleume ant 
Mt. Carmel kapinių. Yra tai 
vienas puikiausių katalikiš
kų antkapiu Amerikoj; jo 
pastatymas lėšaves aplink 
šimtą tūkstančių dolerių.

Mauzoleum buvo pradė
tas statyti 1902 metais ir

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Lietus šiandie, o gal ir ry
toj ; šiandie truputį šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo SI laipsnis, 
žemiausia — 71 laipsnis.

tik 1912 metais pabaigtas. 
Vidus išklotas mozaika ir. 
onixu; darbą atliko žino
vai parkviest! iš Italijos. 
Viduje pakabinta reproduk
cijos Paskutinės Vakarie
nės ir Viešpaties Prisikė
limo, kurių originalai ran
dasi katakumbose Romoj. 
Ant busto viršaus pastaty
ta A u gėlo-Apreiškė jo stovy- 
la. ištolo aplinkui per po
ra myliu matoma.

Arcivyskupo Quigley pa
laikai bus jau treti ten pa
eiliui sudėti. Tenai ilsisi 
arcivyskupo Feehan palai
kai, kuris mirė pirm 13 me
tų ir vyskupo Walterso pa
laikai, pirm trijų metų per
kelti iš Calvary kapinių.

NORĖJO NUSINUODYTI.
15 metų mergaitė, Mary 

nušok, kuri su tėvais gyve
na po num. S24 Sedgwick 
gat., Seward parke norėjo 
nusinuodyti jodinu todėl',: 
kad ją tėvas apmušus už 
valkiojimąsi naktimis. Kuo
met nugabenta ligoninėn 
atsipeikėjo, ji papasakojo 
Chicago avė. nuovados po
licijai štai ką:

“Aš dirbu per dienas fa- 
brikoj. Visas dienas aš nie
ko negirdžiu, apart mono
toninio mašinų burzgimo. 
Ir aš nieko kitko neveikiu, 
tik nuolat dirbu, dirbu ir 
dirbu.

“Aš išeičiau iš proto, jei 
n ega 1 ėčiau pa s i I i n k sm i n t i. 
Daugelis dailių vaikinų ma
ne kviečia eiti į šokius ir 
į paikus. Aš išeinu su jais. 
Retkarčiais mes namo su
grįžtame aplink pusiaunak
tį, tuomet turime tiek daug 
šposų.

“Mano tėvas muša mane 
už išėjimą iš namų. Jis sa
ko man naktimis neiti į šo
kius. Todėl pasirįžau nu
mirti.”

Puiki bus iš jos paukštė, 
jei ji sau linksmiausius 
šposus su vaikinais teturi 
tik pusialunakčiais, gai
džiams giedant.

SUĖMĖ VIENĄ BAN
DITĄ.

Vakar policija suėmė vie
ną iš trijų banditą galva
žudį, kurie nesenai mirti
nai pašovė saliunininką Mo- 
zerį 4622 So. Western avė. 
Jis vadinasi George Berger,

14 metų, gyvenęs po num. 
4434 So. Francisco avė. Ki
tų dviejų jaunuolių banditų 
policija ieško.

BRIDGEPORTO VY
ČIAMS.

Šį vakarą, liepos 14 d., 
atsibus L. Vyčių 16 kuopos 
susirinkimas paprastoj vie
toj šv. Jurgio mokyklos sa
lėj. Visų narių prašoma at
silankyti, nes bus kalbama 
apie vasaros veikimus, iš
važiavimus ir tt. Užsivilkn- 
sieji mokesčius teiksis at
silyginti šiandie, nes del va
saros kaitrų ketinama per 
tūlą laiką neturėti savai
tinių susirinkimų.

P. Baltutis, rast.

TURBUT APSIRIKO.

Patėmijau viename soci
alistų laikraštyje perdiddį 
pasiryžimą. Ton pasakyta, 
<ad koks ten socialistų ber
nas, kurs “kunigu” augš- 
tinamas, “subytinęs” Kris
tų. Kristus turėjęs 12 apaš
talų, o anas socialistų “ku
nigas” net 14 apaštalų. Tur
būt apsiriko tasai, kuris 
skaitė jo pasekėjus. Juk 
vienas jų jau pakartas, an
tras bus pakartas, o trečias, 
kurs kleboniją bombardavo, 
kalėjimai! uždarytas. Tai 
iš kur galėjo tiek daug tani 
“kunigui” likti apaštalų.

Turbūt apsiriko. M. A.

SUŽEIDĖ GALICIJOJ.

Jonas Globis rašo iš Mas
kvos ligoninės broliui Ka
ziui į Chicago.

“Duodu žinoti, kad lap
kričio mėnesį buvau paim
tas karuomenėn. O gegužio 
menesį jau buvau nuvežtas 
karo laukan. Gegužio 19 d. 
buvau sužeistas. Granata 
sprogdama sudraskė petį ir 
išmušė ranką. Šiose dieno
se esu Maskvoje, ligoninėje. 
Gydausi. Nežinau, kokias 
pasekmes turėsiu, kai išgy
siu. Mūšyje buvau Galici
joj, palei upe San.

Taipgi duodu žinoti, kad 
nuo tėvų nieko negaunu. 
Negaunu jokios žinios. Vo
kiečiai apsigyveno ties Ra
seiniais, padubisyje. Eina 
ten skaudus mūšiai.”

KAS DAUGIAUSIA 
SKOLINO.

Londonas, liepos 14. — 
Didžiųjų valstybių karinės 
paskolos yra šitokios: An
glija pasiskolino $935,000- 
000; Francija — $336,000,- 
000; Vokietija — $676,000,- 
000. Anglijos išlaidos yra 
didžiausios, nors jos armi
ja yra mažiausia. Anglijos 
armija yra samdyta ir bran
gios algos mokama, taipgi 
laivyno užlaikymas bran
giai atsieina. Todėl jos ka
rinės išlaidos yra didžiau
sios.

DRUTINA KONSTANTI
NOPOLĮ.

Londonas, liepos 14. — 
Iš Mytilenų pranešama, kad 
Konstantino];oiio apylinkė
se daroma didžios drutvie- 
tes. Tukstafičiai kareivių 
kasa rovus, duobes, apka
sas, pakasiuoju minas, tve
ria dygliuotas tvoras, sta
to batarėjas. Turkai turi 
daug kanuolių ir nežinia, 
iš kur jų gauna. Dabar apie 
Konstantinopolį yra eilių 
eilės drutviečių.

DAUG ŽŲVA NUO ELEK- 
TRIKOS.

Haaga, liepos 14. — Visų
Belgijos ir Holandijos pa- 
rubežiu vokiečiai užtvėrė 
vielinę tvorą ir užprovijo 
ją elektriką. Kai tik kas 
paliečia tvorą, tai ant vie
tos esti užmušamas. To- 
kiuo budu daug žmonių žū
va.

Fringe Albert
Pirk Viaur Prince 
Albert. Paprašyk blė- 
tine, 10 c. rašdonu 
viršų maišeliu, 5 c., 
ir stiklines po svarą 
ir yo pusę svaro.

tautiškos linksmybes rūkymo
------ 't-.7

j Kiekvieną pypkę padaro du kartu geresne, jaigu 
jį yra prikimšta ne svilinančiu tabaku. Po dauge
lio metų tirinėijmų mes išradomę būdą prašalini- 
mui griausimo ir svilinimo. Dabar galite rūkyti 
kaip ilgai norite, stipriausiai užtraukdami ir liežu
vio jums nedegins — jeigu rūkysite Prince Albert.

Atminkite, kad negausite taip gero taba
ko, kaip Prince Albert, nes kitas tabakas 
negali būti taip padarytas.
Sukdami cigaretą rūkykite Prince Albert, 
o užmiršite kas tai yra kankinimąsi nuo 
deginimo lupų, liežuvio ir gerklės.

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO C0;

Winston-Salem, N. C.

REIKALINGI du parda
vėjai, turi kalbėti anglų 
kalbą. Gera užmokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišau
kite tuoj aus pas

Klein Bros.,
20th and Halsted st.,

■į Dxover 7»00

j DR. A. J. TANANEVICZE
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas
C Ofisas ir Oyvanlsao vieta • Valaades

1 3249 S. Morgan St,, Chicago.

pis«■. ■ - ■ -bz ■'■ ■ •• anmiiiuiiilaiBMnBaMNMi

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio | 
| Durų, lentų, lentelių, rCmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros. g 
| MUSU ČIENiOS YRĄ ŽEMIAUSIOS. j 
| CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |
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Bankes’ Papigino Kąvąi
Per Liepos Men.

Duoda savo kostume- 
riams Chicago] suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų

■ sukaktuvių.
fieriatisia Kava dabar tik 24c svar.
Gera Santos Kava tik 17 c svar.
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Bankes’ Kavos Krautuves J
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Chicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2654 M iiwaukee avė 
2710 W North avė

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

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
72D W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st g

Pietine dalis g
3032 Went worth avo
3427 S Halsted st $
4729 o Ashland avo

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

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. ieS lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkites in T AN ANEVICZ SAVINGS BANK
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