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Peremišlio Fortai daužomi
Nauja Nota Vokietijai.
Sutruškino Austrų jėgas.

Daužo Peremišlio fortus.

Iš S. L. R. K. A. Seimo.
(Specialė “Kataliko” telegrama).

Londonas, birž. 2.—Smar
kiausi mūšiai dabar eina 
ties Peremišliu. Didžios 
teutonų jėgos gula ant tvir
tovės. Iš Vienuos ir Berly
no pranešama, jog tris Pe
remišlio fortai jau paimta. 
Teutonai dar neapsupo tvir
tovės iš visų pusių, bet po 
truputį jau ima apsupti. Ir 
kitose vietose teutonai ėmė 
spausti rusus. Pietinėj 
Lenkijoj ėmė vokiečiai va
rytis pirmyn. Rusai turė
jo apleisti Radomą, kurs 
randasi į pietus nuo Varšu
vos.

Austrai paėmė miestą 
Stryj, kurs randasi prie u- 
pės to paties vardo. Aus
trai giriasi, jig tame mies
te paėmę 9,000 rusų. Prie 
Peremišlio vokiečiai paėmę 
1,400 rusų ir 23 kaųuftles.

Vokiečiai skelbia, jog per 
gegužės mėnesį Žemaitijoj 
vokiečiai paėmę 24,700 ne- 
laisvių. Suvalkijoj per tą 
laiką paėmę 6,943 rusų ir 
nušovę vieną orlaivį Kur
še. 30 mylių nuo Liepojos 
vokiečių raiteliai sumušė ir 
išblaškė ketvirtą rusų dra
gūnų pulką.

Iš rusų pranešimų ne kiek 
tesužinome. Rusai nepri
pažįsta, kad teutonai paė
mė tris fortus Peremišlio 
apylinkėse. Sako tik, kad 
labai smarkius antpuolius 
teutonai darą. Ateina iš ki
tų šaltinių žinios, jog rusai 
Peremišlyje bus sustiprin
ti trimis ar keturiais kor
pusais. Žemaitijoj, anot ru
sų pranešimų, nesą žymių 
veikimų.

Griežta nota Vokietijai.
Washington, D. C., birž. 

2. — Vakar prez. Wilson ir 
sekretoriai laikė posėdį ir 
tarėsi kas link gautos nuo 
Vokietijos notos. Visi pri
pažino, jog tokiuo Vokieti
jos atsakymui negali būti 
patenkinti amerikonai ir' 
Amerikos valdžia. Prezi
dentas ir sekretoriai nutarė 
nevaryti jokių derybų su 
Vokietijos valdžia kas link 
Lusitanios ir kitų skriaudų, 
o griežtai iš Vokietijos val
džios pareikalauti tvirto pa
sižadėjimo daugiau taip ne
daryti ir elgtis visame taip, 
kaip tarptautinės teisės lei
džia.

Šiandie prez. Wilson 
turės pasikalbėjimą su kai
zerio ambasadoriumi ir am
basadoriui aiškiai bus pasa
kyta, jog Ameriką, nemano 
apie jokius ■nusileidimus.

Sulaužė austrų jėgas.
Roma, birž. 2. — Italai 

šuoliais varosi pirmyn. Da
bar italai sudaužė kalnuose 
Pasubio fortą. Tokiuo ba
du italai sulaužė visas au
strų jėgas ir sudaužė drut- 
vietes ant pirmosios lini
jos.

Zugna augštumas italai 
paėmė. Aplink miestą Ro- 
vereto paėmė italai visas 
drutvietes ir už kelių die
nų ten prasidės smarkus 
mūšiai, kuomėt italai uža- 
takuos patį miestą.

Italai taip smarkiai vei
kia, jog austrai Trente la
bai susirūpino. Visokie 
valdiški archival ir doku
mentai gabenami iš to di
džio miesto.

Rovereto miestas, kur i- 
talai jau apipainiojo visas 
drutvietes, randasi arti 
Trent.

Išveja 
vokiečius.

Yokohama, birž. 2. — Ja
ponijos valdžia penkiems 
vokiečiams paliepė išsinešti 
iš japonų žemės. Turi iš
sikraustyti bėgyje savai
tės laiko. Tarp išvejamųjų 
yra A. Richter, lietelio sa
vininkas Yokohamoj. Ta
me lietelyje vokiečiai dary
davę slaptus susirinkimus.

Kiek laivų žuvo
, ♦ ________

Londonas, birž. 2. — Pa
skelbta, kiek per gegužio 
mėnesį nuskandinta Angli
jos laivų. Buorinių laivų 
nuskandinta 17 ir su jais 
žuvo 11 asmenų. Garlaivių 
nuskandinta 68. Žmonių 
Su jais žuvo 1,251, tame 
skaičiuje yra ir žuvusieji 
su Lusitania.

Meldžiasi už 
Ameriką^

Roma, birž. 2. — Pope- 
žius suteikė palaiminimą 
naujai įšventintiems Ame
rikos kunigams, kurie bai-i 
gė mokslus Romoj. Šven
tasis Tėvas pasakė, jog mel
džiasi, kad Amerika išliktų 
nuo karo baisenybių.

TZ>& ROYAL FAMILY OP
OfMM

Graikijos karaliaus šeimyna.

GREECE-|

Graikijos karalius Konstantinas su savo žmona ir vai kais. Karalius sergąs ir 
randas kritiškam padėjime.

Norėjo pa
gauti Marconi.
Londonas, birž. 2. — A- 

merikos garlaiviu St. Pau] 
plaukė į Angliją Marconi, 
italas, bevielio telegrafb iš
radėjas.. Vokiečiams labai 
norėjosi pagauti toki pauk
štį. Povandeniniai Vokieti
jos laivai ir tykojo to gar
laivio, nes jiems buvo pra
nešta, jog Marconi iš Ame
rikos išvažiavo į Angliją.

Visi pasažieriai ant gar
laivio buvo susitarę meluo
ti, jei vokiečiai sustabdys 
garlaivį ir klaus, ar nėra 
Marconi. Marconio vardas 
nuo visur buvo nutrintas, 
išbrauktas iš visų kningų.

Vokiečių povandeniniai 
laivai ėmė gaudyti St. Paul 
Anglijos pakrantėse. Bet 
vis negalėjo pavyti. Galop 
pasitiko Anglijos torpedi
niai laivai ir nugainiojo vo
kiečius.

Daro de
monstracijas

Bucharestas, birž. 2. — 
Rumunijos sostinėj buvo 
sudaryta milžiniška demon
stracija Italijos pagerbi
mui. Viešoji opinija kryp
sta prie to, kad Rumunija 
tuoj stotų karan prieš Aus
triją.

— Londonas, birž. 2. — 
Visi Italijos laikraščiai at
virai rašo ir tvirtina, jog 
jau jokio abejo nėra, kad 
Bulgarija ir Rumunija ne-

Talkininku 
nuostoliai.

Amsterdam, birž. 2. — 
Vienas vokiečių laikraštis 
apskaitliavo, jog talkinin
kai per 10 mėnesių neteko 
5,000,000 kareivių užmuš
tais, sužeistais ir nelaisvėn 
paimtais. Rusija 
3,000,000, Francija 
000. Kiti pripuola 
jai ir Serbijai.

neteko 
1,500,- 
Angli-

Sukilimai
Indijoj

San Francisco, Gal., birž. 
2. — Čia esantieji Indijos 
revoliucionieriai gavo iš tė
vynės pranešimą, jog Indi
jos Punjad apygardoj ba
landžio mėnesį buvo sukili
mas ir 10 Anglijos valdinin
kų ir 200 kareivių užmušta.

Kataliku va
das karan.

Venecija, birž. 2. Grafas 
Della Torre, kurį popežius 
buvo paskyręs prezidentu 
Italijos katalikų federaci
jos, pasidavė liuosanoriu ir 
išvažiavo karo laukan.

— Roma, birž. 2. — Ven
grijos sostinėj buvo didžios 
demonstracijos, kuomet da- 
sižinota, jog Italija paskel
bė karą. Vengrai be galo 
įsitikinę, jog teutonai ne
pergalimi, jog jų turtai ne
išsemiami.

Kur yra didžiau
sias laivas.

Londonas, birž. 2.—Queen 
Elizabeth, .Anglijos super- 
dreadnaught, yra didžiau
sias pasaulyje karo laivas. 
Jisai veikė prie Dardane
lių. Pastaruoju laiku ne
girdėti apie jį. Buvo gan
das jog tasai laivas nusken- 

Kitų pranešama, jog 
milžinas yra taiso-

dęs. 
tasai
mas.

Kivirčai tarp 
masonu.

Paryžius, birž. 2. — Iš 
Berlyno gauta žinia, jog 
Vokietijos masonai nesenai 
laikę susirinkimą Berlyne 
ir nutarę pertraukti viso
kius ryšius su Franci jos 
masonais.

—• Londonas, birž. 2. — 
Telegrama iš Atėnų skelbia, 
jog ties Konstantinopoliu 
Anglijos povandeninis lai
vas nuskandino Turkijos 
garlaivį Mahussin, kultino 
buvo gabenama kareiviai 
ant Gallipolio.

— Londonas, birž. 2. — 
Telegrama iš Atėnų skel
bia, jog Konstantinopolio ir 
Dardanelių apgynimui tur
kai turi 270,000 kareivių.

— Duluth, Minn., birž. 2. 
— Dviejose vietose yra iš
tikę smarkus miško gaisrai. 
Liepsnos apima vis dides
nius šmotus. Iš visų apy
linkių traukiama miškų ge-

SCRANTON, PA., birž. 
2. — Gegužės 31 d. vaka
re p. Kunigausko svetainė
je (Lincoln Hali) buvo pra
kalbos, vadovaujant vietos 
lietuvių parapijos klebonui, 
kun. J. Kurui, žmonių su
sirinko aplink 150 (?). Pir
miausia kalbėjo SLRKA. 
pirmininkas Krušinskas. 
Antrąs kalbėjo Sus-mo cen
tro raštininkas J. S. Vasi
liauskas; toliau Dr. A. K. 
Rutkauskas. Paskui sekė 
solo. Padainavo mergelė 
F. Valentinavičiutė ir vie
tos vargonininkas B. A. So
deika.. Jiedviem pianu pri
tarė p. Ksaveras Strumskis 
iš Brooklyno, N. Y. Paga
liau kalbėjo SLRKA. dva
siškas vadovas kun. J. Ja
kaitis iš Worcester, Mass. 
Kalbos pasibaigė aplink pu
siau dvyliktą valandą nak
čia.

Vakar, birželio 1 d., 10 
vai. iš ryto, šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčioje atsibuvo 
iškilmingos Mišios. Mišių 
metu giedojo iš kitur suva
žiavę vargonininkai vietoj 
bažnytinio choro. Mišias 
laikė SLRKA. dvasiškas va
dovas, o kun. F. Kemėšis 
pasakė pamokslą.

Turkai ga
vo kailin.

Londonas, birž. 1. — Iš 
karo lauko Turkijoje čionai 
apturėta žinios, kad ant pu- 
siausalio Gallipoli atsibuvęs 
nakties metu mušis ir tur
kai buvę supliekti. Turkai 
netekę mažiausia 2,000 žmo
nių, kad tuo tarpu talkinin
kai — nedaugiau 200. *

Anglų štabo raportas 
skamba: — Geg. 28 d. pa
stebėjome turkus pione- 
rius, besiradusius prie 
vienos musų pozicijų. Pa
sekmingai suplaišinome 
kontr-miną. Tą pačią nak
tį turkai sugarmėjo į tas 
musų apleistas apkasas. 
Mūsiškiai juos užpuolė dur
tuvais ir visus atmušė, pa
imdami podraug pagelbines 
apkasas. Kiek palaukus 
tvirta turkų koliumna pasi
rodė iš priešingosios pusės 
— manydama, kad tos ap- 
kasos randasi turkų ranko
se. Mėnuliui šviečiant tur
kų koliumna ištolo kaip ant 
delno buvo matoma ir todėl 
musų artilerija pagavo ją 
kryžinėm ugnim Apšaudymo 
pasekme buvo tas, kad visa 
turkų koliumna liko sude- 
moralizuota ir kuone visiš
kai sunaikinta. Turkai 
prarado suvirs 2,000 žmo-

Po Mišių visi delegatai 
11:30 susirinko p. Kunigau- 
sko svetainėn ir ten, po 
dvasiško vadovo maldai, ė- 
mėsi darbo. Sus-mo pirmi
ninkas Krušinskas trumpai 
paaiškino apie 30-metinį Su
mo gyvavimą. Seimo ve
dėjai išrinkta per akliama- 
ciją. Pirmininku arba ve
dėju išrinkta p. J. Jaroše
vičius iš Cambridge, Mass., 
jo padėjėju Dr. A. K. Rut
kauskas iš Chicago, Ill. Pir
muoju raštininku p. Valu- 
konis, antruoju ponia Anta
nina Nausiedienė iš Chica
go, Ill. Maršalka Jurgis 
Janavičius iš Scranton, Pa.

Išrinkta įvairios 6 komi
sijos. Tarp jų svarbiausią 
vietą užima presos komisi
ja. Ton komisijon inėjo: 
kun. V. Dargis, kun. F. Ke
mėšis ir p. A. Sodeika.

Toji komisija Įgaliota 
pasiųsti Šventajam Tėvui 
Ryman telegramą, užtariant 
gerb. kun. Alšauskį Vilniu
je ir šv. Tėvo meldžiant iš
tirti teisyb? Vilniaus lietu
vių tikybos reikaluose.

Pirmoji delegatų sueiga 
pasibaigė 1:30 po pietų. 
Antrasis posėdis prasidėjo 
3:00 po pietų.

Dr. A. K. Rutkauskas.

Francuzai 
sulaikyti 

ties Arras.
Berlynas, birž. 2. — Vo

kiečių generalis štabas val
diškai skelbia:

“Vakar, geg. 31 d., fran
cuzai visomis jėgomis mėgi
no perlaužti musų frontą į 
šiaurius nuo Arras ir Le 
Pretre miškuose. Ties Ar
ras priešininkas pasi'slinko 
pirmyn pasinaudodamas ap
kasais. Ant musų linijų 
užpuolimas buvo netikėtas. 
Pirm užpuolimo francuzai 
labai smarkiai griovė ka- 
nuolėmis beveik per porą 
valandų.

Ačiū Bavarijos pulkų nar
sumui — užpuolimas prie
šininkui ne tik nepasisekė, 
bet jis apturėjo dar dide
lius nuostolius.

Le Pretre miškuose fran
cuzai užėmė kelias musų 
apkasas, kurios silpnokai 
buvo ginamos. Ir ten už
puolimas jiems nepasise-

Francuzai gi iš savo pusės 
skelbia pasisekimus ties 
Arras.

— Roma, birž. 2. — Karo 
ministerijai jau 200,000 
liuosanoriu padavė savo 
vardus, jog nori pasiduoti į 
armiją.
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Iš Dienos ^=Dienon.=^
K ataliko ’ ’ skaitytojai 

žiii<. jog Scrantone, Pa. po 
F ?KA. seimo atsibus Tau
tos Fondo seimas. Bet ar 
daugelis numano apie to 
seimo svarbi}. O tasai Tau
tos Fondo seimas bus ištik- 
ro svarbus. Juk lietuviu 
seimas Chicago j e tą fondą 
Įsisteigė ne vien kad tik šios 
didžios nelaimės ištiktą Lie
tuvą* šelpti. Tautos Fondas 
gyvuos ir karui pasibaigus. 
Tai bus nuolatine organiza
cija. Tai organizacijai jau 
padaryta Įstatu projektas ir 
šiame seime turbūt bus tie 
Įstatai priimti galutinai. 
Dabar iš Tautos Fondo la
biausia šelpiama nuo karo 
nukentė j usiej i viengenčiai. 
Iš jo bus imama Įvairiems 
politikiiiiams Lietuvos tik
slams. Tautos Fondas 
rems laisvės judėjimą Lie
tuvoje, rems autonomijos į- 
gijinią ir t.f. Paskui, ka
rui pasibaigus, jei ištiktu 
kokioj Lietuvos apylinkėj 
stambi nelaimė, tai nuken
tė j ilsiems bus teikiama pa- 
šclpa.

Jau nuo pereito rude
nio gyvuoja Chicagoj Lietu
viu Informacijos Biuro sky
rius. To biuro skyriaus 
tikslas yra toks pat, kaipir 
p. Gabrio Įsteigtojo biuro 
Paryžiuje. Biuro skyrius 
Chicagoje pastaruoju laiku 
išsiuntinėja Įvairiems Ame
rikoje' esantiems laikraš
čiams du pamfletu: “A 
Sketch of the Lithuanian 
Nation” ir “Lithuania and 
the Autonomy of Poland.” 
Kartu su tais pamfletais 
siunčiama ir laiškas, kuria
me primenama apie Lietu
vos padėjimą ir reikalus da
bartiniu karo metu. Išsiun
tinėta trims tūkstančiams 
laikraščiu. Siuntinėta an
gliškiems, franeuziškiems, i- 
tr1 kiems, čekiškiems ir ki

lu ik raščia uis.

“Jaunoji Lietuva” pas
kutiniame savo leidinyje 
num. 3 rašo, jog Tautos Ta
rybos surengtoji peticija i

Vienuolyno 
apylinkėse.

Kiekvienas lietuvis tur
but žino, jog Amerikos lie
tuviai Chicagoje turi šv. 
Kazimiero vienuolyną. Bet 
man rodos, kad retas lietu
viu težino apie tai, kokioj 
vietoj ta Įstaiga randasi, 
kokios jos apylinkės, kokia 
jos ateitis. O vienuolynas 
yra tai musą žymiausioji i- 
staiga, svarbu apie ją žino
ti, ją aplankyti progai pasi
taikius, ją pamylėti ir rem
ti. Chicagos ir apylinkės 
lietuviai turi progą atsilan
kyti į vienuolyną ir jį pa
matyti.

Vienuolynas randasi labai 
gražioje vietoje. Kuomet 
vienuolynas buvo statomas, 
tai ten buvo it kokios puš- 
čios šmotas. Bet, matyt, 
vienuolyno Įkūrėjai matė, 
jog ta apylinkė kils ir todėl 
toj vietoj statė tą svarbią 
lietuviams Įstaigą. •

Vienuolynas turi daug 
žemės. Užima čielą didelį 
bloką — 3.5 akrus žemės ir 
dar antrame bloke turi du 
lotu. Vienuolyno nuosavy
bė randasi tarp-67 ir 68 gat. 
ir Rockwell g. ir Washte
naw avė., Talman avė. atsi
remia iš šiaurės ir iš pie-. 
tą Į vienuolyno bloką. Už: 
vieno bloko nuo vienuolyno- 
i vakarus yra taisomas di
delis puikus Marquette par
kas. Iš to parko pro vie
nuolyną 67 gatvė per South; 
Side eina i Jackson parką 
paežeryje. Miesto pienuo
jama iš 67 gatvės padaryti 
bulvarą.

Kilant visai apylinkei už 
Western avė., taisant dide
lį Marquette parką, visa 
vienuolyno apylinkė smar
kiai kįla. Už keliu metą 
vienuolyno nuosavybės ver
tė pasieks milijono doleriu.

Kol kas tose vienuolyno 
apylinkėse lotai dar gan pi
gus ir daugelis lietuviu jau 
apsipirko ten lotus. Yra 
jau arti 20 šeimyną apsigy
venusią aplink vienuolyną 
ir veik visi yra nuosavybių 
savininkai. O antra tiek 
lietuviu jau yra užsipirko 
lotą. Lietuvius te'n traukia 
iš dalies vienuolynas, iš da
lies tyras oras, iš dalies že
mės pigumas. Ir ištikro 
patogu čion apsigyventi. 
Paranku leisti vaikus į ge
rą mokyklą, o liuoslaikiu 
vaikai sau bėginėja po arti 
esantį parką.

Visi tuštieji lotai prižė
lę tiršta žole ir daugelis lie
tuviu įgijo sau karvių ir 
jos ganosi ant tuščią lotą. 
Lietuviai laiko taipgi bū
rius vištą, turi daržus, dar
želius. Vienuolynas laiko 
keliatą karvių ir turi nema- 

busimąją valstybių konfe
renciją karui pasibaigus y- 
ra naudingas darbas. So
cialistai ir tautininkai ap
skritai skersakiodami Į T. 
T. veikimą, niekindami pa
čią T. T. nerėmė, nei peti
cijos. Rimtoji “J. L.” ne
galėjo nematyti naudos iš 
tos peticijos. Peticijos su
manytojai pramatė, jog pe
ticija ne ką tepelnysime. Į 
tą pat nurodo ir “J. L.,” 
bet tasai laikraštis pripažį
sta, jog peticija yra geras 
Įrankis politikiniam minią 
sąmoniiiimui.

THE

THE RYHDHM

Viršuj parodoma Amerikos 
garlaivis, kuri patiko nelai
mė Airijos pakrantėje. A- 
pačioj parodoma Holandijos 
garlaivis, kurs Amerikos 
pakraštyje susikūlė su Nor
vegijos garlaiviu Cuneo.

žiau, kaip 500 vištą. Vie
nuolyno žeme yra aptver
ta tvora. Visa žemė seserią 
išdirbta į daržus. Augina 
seserįs visokiausią daržo
vių.

Apylinkės lietuviai sa
vo dvasinius reikalus atlie
ka vienuolyne. Vietos lie
tuviu dvasios vadovu yra 
kun. Staniukynas, vienuoly
no, vedėjas.

Vienuolyno apylinkėse 
susidarys gražiausia lietu
viu kolonija. Svarbu tas, 
jog ten nevalia atidaryti 
smukliu.

Vienuolyno kaimynas.

Rusams užėmus 
Klaipėdą.

Iš “N. L. C. ”
Įsiveržus rusams Į Klai

pėdą, išsižymėjo vienas ją 
paaficieris tuomi, kad jis 
daug prusą ir ją namą ap
saugojo nuo smarkaujančiu 
rusą kareiviu. Ypatingai 
jis puikiai atliko ant Tur- 
nerią pleciaus ir Parkio 
gatvėje. Jis mokėjo įmauy- 
tinai gerai vokiškai, o ka
dangi jis Į Klaipėdą per 
Laugalius buvo atėjęs, visi 
jį vadino “Laugalią paafi- 
cieriumi.”

Jis mėgo gerai gerti ir 
mylėjo draugystę, todėl 
dažniausia užsilaikė p. Z. 
restauraci j o j, Aleksandro 
gatvėje. Jis ten buvo lyg 
koks maloningas valdovas. 
Pats ko nors imties jis ne
drįso.

— Tai man uždrausta — 
sakydavo jis — bet jei man 
kas duodama, tai visai ki
toks dalykas.

Suprantama, jis tokiuo 
pasakymu numanyti duo
davęs, ko jis noris. Ir jo 
tie nurodymai visuomet bu
vo pildomi.

Tikruoju rusu būdamas 
•išgerdavo jis labai daug a- 
laus, bet nebuvo galima 
matyti jo girto. Pakvies
tas gerti, jis mielai pakvie
timą priimdavo. Be to ir 
pats prašydavo išsigerti, 
bet kuomet prisieidavo už
mokėti, jis neturėdavo pi- 
uigą.
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SELPK1M LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Sutorpeduotas laivas Nebraskan.

Kazoką ir kitu rusą ka- 
reivią jis neįlcizdavo Į na
mus ir taip nekuriuos žmo
nes apgindavo nuo plėši
mą. Paklaustas apie rusu 
generolą Reimenkampf jis 
nuspjovęs tarė:

— Rennenkampf? Pfi! 
Aš buvau su savo brigada 
Karaliaučiuje, tai Hinden- 
burgis sukirto musą armi
ją ties Tannenberg ir mes 
turėjome pasitraukti. Pap
rastu kareiviu būdamas mo- 
kinaus per dieną maršuoti 
30 verstu; Hindenburgiui 
užnykus, išmokau bėgti 60 
verstą per dieną; bet dabar 
moku bėgti 200 verstą per 
dieną. Vien del Rennen
kampf o turėjau aš bėgti. 
Jis vienas kaltas.

Toliaus jis aiškino:
— Vokiškieji ginklai nė

ra sulygintini su rusiškais. 
Vokiečiu kulkosvaidžiai 
šaudo visai palengva: tak- 
tak-tak; tai menkai gelbsti 
toksai šaudymas. Rusą 
kulkosvaidžiai eina Rrrr — 
ir tuomet šalin kadir visa 
kompanija (rota).

— Bet ką jus veiksite, 
kuomet vokiečiai į Klaipė
dą sugrįš?

— Kuomet vokiečiai su
grįš, aš nieko nedarysiu. 
Aš esmi aštuoni mėnesiai 
kare, o to man pilnai užten
ka.

Vokiečiu sugrįžimo die
noje jis gule lovon ir ra
miai sau miegojo. Kuomet 
vokiečią kareiviai užėmė 
Klaipėdą išvydami iš ten 
rusus, p. Z. paaficierį su jo 
palydovu pažadino ir pra
nešė, kad Klaipėdą užėmė 
vokiečiai ir kad jam butą 
geriausias daiktas, šautuvą 
atiduoti. Jis tai mielai pa
darė ir buvo vokiečią suim
tas. Kadangi jis nekuriuos 
prusus miestelėnus buvo ap
saugojęs nuo rusą kareivią 
užpuldinėjimą ir plėšimą1, 
tatai jam vokiečiai karei
viai nieko pikto nedarė. Jau 
antrą dieną galima buvo jį 
ant Klaipėdos gatvią ma
tyti sniegą kasant.

Londonas, birž. 2. — Vie
tos laikraščiai apturėjo ži
nią, kad Graikijos karalius 
Jurgis sergąs ne nuo perša
limo, bet nuo žaizdos; ka
ralių sužeidęs vienas grai
kas, karo partijos šalinin
kas. Kaip žinoma, karalius 
yra kaizerio svainis, tatai 
norįs šio europinio karo 
metu išbūti neutraliu, s.

Laiškas iš
Suvalkijos.

Sekantį laišką gavo nuo 
savo brolėno, Seinų kunigą 
seminarijos klieriko, kun. 
K. Matulaitis, Londono lie
tuviu parapijos klebonas.

“Geriausiai jau žinote iš 
laikraščiu, kad Suvalkiją 
antru kart užėmė vokiečiai. 
Buvo vasario 13 d., kaip vo
kiečiai, beveik be mūšio, 
paėmė Seinus, o kartu ir 
mus visus, seminarijos auk
lėtinius. Niekas, mat, taip 
greito vokiečią atėjimo ne
sitikėjo. Neprabėgus nei 
valandai po įžengimo priešu 
į miestą, tuo jaus atsikraus
tė į seminariją divizijos 
štabas ir liepė paliuosuoti 
kelis numerius. Nenorims 
reikėjo sutikt. Apačioj vi
sus kambarius pavertė į 
lauko ligoninę, ir neužilgo 
atgabeno keliolika sužeistą. 
Prabuvome taip kelias die
nas. Divizijos štabas išsi
kraustė, o jo vietą užėmė 
korpuso. Mums dar blo
giau, nes dar labiau sugru
do.

Mūšiai gi tuoin tarpu te
sėsi už Seinų, apie Kapčia
miestį. Kasdien privešda- 
vo pilną seminariją ligoniu. 
Kvapas neišpasakytas: dau
gelis mūsiškiu apsirgo vi
durių ligomis. Visiškai nu
stojo buvę lekcijos, nors po 
vokiečią atėjimui kaip ka
da išpradžią padarydavom. 
Šį kart įsiveržušieji vokie
čiai neturėjo beveik su sa
vim abazo, reikėjo maitin
tis gyventoją labu. Atėjo 
eilė ir seminarijos. Šiaip 
taip dar,sugebėjo kun. pro
kuratorius užslėpti kaip ką.

Graikijos sosto įpėdinis 
princas Georgios.

Na, manom sau, jaigu dar 
taip pabus porą savaičią, 
reikės kraustytis ir mums 
iš seminarijos: maisto sto
ka. Bet štai patėmijome, 
kad jau vokiečiai pradeda 
trauktis. Atkiuto mus dva
sia. Ir teisingai, rusai vis 
kaskart stūmėsi pirmyn ir 
pirmyn, ypač smagiai sumu
šus vokiečius ties Gardinu. 
Vieną sužeistą, sulyg vo
kiečiu šaltiniu, per trylika 
dienu per Seinus pervežė 
viršaus dešimties tūkstan
čiu... Nuo pat pradžios te
ko mums pasigėrėti vokie
čiu “malonumu.” Dalykas 
tame. Užimdami Seinus 
užmušė mieste du kazoku, 
neskaitant kitą. Prabėgo 
po to dvi, tris dienos; už
muštąją gi niekas nelaido
jo, vokiečiai, mat atsakė 
prašantiems leisti palaidoti 
gyventojams, kad jie grei
čiau leisią šunims tuos už
muštuosius išnešioti, o ne 
palaidoti. Ir pragulėjo taip 
mieste lavonai netoli dvi sa
vai ti...

O kas link ją elgimosi se
minarijoj, tai vėl visa his- 
torija. Ateis, pasakys koks 
nors oficieris sunešti tiek 
ir tiek rankšluosčiu, bliudą 
praustis, pagalvią, antklo
džių, šieniką ir nepriešta
rauk! “Kaip neduosit — 
girdi — pasiimsim patįs.” 
Stengėmės nors kiek intikt, 
bet jie sau ateis į kambarį, 
pasiims kas jiems reikalin
ga, padėkos dar išeidami, 
na ir tiek matęs savo daik
tą! Sunkus buvo laikai... 
Išsitraukė laikinai vokiečiai 
iš Seiną. Vėl atsidūrėm po 
rusu viešpatavimu. Gana, 
kad neilgam. Po 2 dieną 
vokiečiai vėl sugrįžo į Sei
nus, vėl apėmė seminariją; 
Dabar dar labiau pajutome 
ją viešpatavimą, nes, nesi
tikėdami ilgai pabūti Sei
nuose, plėšė kur tik ir ką 
galėjo. Priėjo net prie to, 
kad oficieris su kuolu vai
kėsi seminarijos kiaules, ne
turėjo, mat, prie savęs ki
tokio ginklo... Vieną dieną 
apgarsino, kad paduotą ją 
komendantui gyventojai su
rašą užsilikusio turto, o jai
gu busiąs koks suktumas, 
miestas užmokėsiąs 10,000 
markią pabaudos. Gal bu
tu ir reikėję išpildyt įsaky
mas, bet tasai štabas ne
trukus išsinešdino iš Seiną. 
Atvažiavo kitas, da'r aršes
nis. Šitie jau nieko nelauk
dami uždėjo miestui 18,000 
rubliu kontribucijos, o už
statais pagarsino J. E. vys
kupą, vaistininką ir rabiną. 
Laiko davė visą savaitę. Sq 
dideliu vargu surinko mies
tas 2,000 rubliu ir manė, 
kad jau to užteks. Bet vo
kiečiai nepriėmė taip mažos 
kontribucijos, o kadangi 
laiko jau nedaugiausia tu
rėjo ir, kas labiau, pasida
rė tarp ją kokia tai suiru
tė, mat, pasišalino iš Seiną 
netikėtai komendantas, tai 
vokiečiai < išsivarė pėsčius 
užstolius, tik vieton J. E. 
vyskupo, paėmė jo kapela- 
ną, sekretorią kun. Grajau
ską. Buvo tai kovo 21 d. 
Vokiečiai apleido Seinus pa- 
siskubėdami, nes bijojosi, 
kad rusai neužeitu jiems iš 
šono.

Seminarijoje gi tuom tar
pu nutarta laikytis iki pas- 
kutinosios, išlaikyti kvo- 

(Seka ant 3 pusi.).
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PrMakls ant pakelio NEBO, be jokio apgarsinimo lalkra- 
Kluose. Jau dabar turi vertę Jum j c % 

piningai*^ prieg tame rasit kožnam
1 pakelljc NEBO į

ra

ant j cento. Oa- % 
* II rinkti prlefia- *• 

klus pakelių Ir ąj1 

kuponu*, nes už

Juos kožnas, kas C 

tik nori, call

prezentuj. Pa- ( 
klatuk apie juoj, I 

mvo itornlnko, 1

o Jl» tau papaaa- 

koa apie luoa. a

P. Lorillard Co., New York City I
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LIETUVIS !
GRABORIUS J

Tel. Drover 4130

Geriausias grabo- B 
rlus ant Brldgepor- _ 
to. Atlieka darbų 
kuogeriausia. B

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

I 
LI[A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326
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Telephone Yards 6685

! Lietuviška Drapanų Krautuve 
i 
i

I I
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.

I

B

I 
■

IILIZALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prio 

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

J. ZICKŪS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON

LIETŲVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Saugokitės
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Erpellerį, 
visados reikalau
kite tu su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 35c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
paa iidirbėjui.

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

NEW YORK, N. Y.{

KAZIMIERAS GUGIS

Veda vįsskias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 
yisuBŠe~tersmuose. Daro dokumentus ir paperas

Dieną mieste: 
127 N. Dearborn Si. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
724 W. 35thSt.

Tel. DrovcrISIO

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienai) Kali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinKiausia metodą. Moki
namo per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk'piatcsnlų žinių.
American School of Lan^naioa

Chicago. lg,1741 W- 4MI> Stmt

2
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KATALIKAS

Atskaita iš Tautos Fondo stovio
Gegužio 29 d., 1915 m.

Aukų Įplaukė Tautos Fondan ligi balandžio 29-
tai dienai, 1915 m......................................  $16,707.91

Gegužio 18 nuo K. Marcinkaus aukos šv. Jur
gio, Liet. Sūnų ir Dukrų ir Liet. Prab.
draugijų .......................................................... 60.25

Gegužio 24 d. Z. Jankevičiaus auka lietuvių iš
Wilkes-Barre, Pa........................................... 29L60

Gegužio 29 d., 1915 m.
Nuo vietinio Tautos Fondo komiteto iš New

Haven, Conn............................................... ’.. 433.17
Nuo dr-stės DLK. Keistučio iš Boston, Mass... 34.86
Nuo J. Javašuno per “Katalikų” aukos lietu

vių iš De Kalb, III \......................................... 8.25
Nuo A. J. Valantieųaus aukos lietuvių iš Lon

dono, Anglijoj, .. ............................................ 82.00
Nuo p. K. Čėsnos aukos lietuvių moksleivių ir

Vilties dr-jos iš Orchard Lake, Mieli.............10.00
Nuo p. Zdankaus aukas jo ir kitų lietuvių iš

Mishawka, Ind................................................... 9.50
Nuo J. Vyzginis aukos lietuvių iš Manchester,

N. H.  ............................................................ 200.00
Nuo kun. J. Višniausko aukos lietuvių iš Mon

treal, Canada .................................................. 7.75
Nuo X iš Detroit, Mich. ..........................   50.00
Nuo kun. A. Miluko aukos lietuvių iš Mas-

peth, N. Y. ................................................... 90.00
Nuo Kasparo aukos lietuvių šiaurinės Chica- *

gos dalies, Chicago, Ill. .................. 79.45
Nuo Jono Vaitiekūno lietuvių aukos iš Lewis

ton, Me....................   ‘. 12.88
Nuo vietinio T. F. komiteto iš Bridgeport, Conn. 90.00 
Įplaukos už Tautos Fondo ženklelius iki bal.

29-tai dienai, 1915 .............   814.65
Gegužio 29 d. nuo P. Plankio už kningeles iš

Amsterdam, N. Y..............................................  10.00
Gegužio 29 d. nuo J. Vyžnio iš Manchester, N.

H., už ženklelius ........................................... 4.55
Gegužio 29 d. nuo kun. J. Višniausko iš Mon

treal, Canada, už ženklelius .................  11.65
Gegužio 29 d. nuo J. J. Paleko iš Chicago, Ill., 

už kningeles ir ženklelius ..................... 57.50
Viso labo įplaukų už Tautos Fondo ženklelius

nuo spalių 28 dienos, 1914 m. ligi gegužio
29-tai dienai, 1915 m..................... $18,675.97

Išmokesniai reikaluose Tautos Fondo nuo spalių 
26 d., 1914 m. iki gegužės 29-tai d., 1915 m.

Spalio mėnesyje ................................................... $61.50
Gruodžio ......................................•..........   86.30
Sausio, 1915 m. išsiųsta į Lietuvų Dr-jai nu

kentėjusioms nuo karo šelpti ‘................. 2,000.00
Kovo mėn. .. .................................................... 228.54
Balandžio mėn. Dr-jai imk. del karo šelpti .... 3,000.00
Viso labo Tautos Fondo reikaluose išmokėta 5,376.34

Reikaluose T. F. ženklelių ir kningelių.
Gruodžio mėn. 1914 m................................................135.94
Gruodžio m. 1914 m.................................................. 99.17
Gruodžio mėn. 1914 m........................................... 18.60
Vasario mėn.,' 1915 m..................................................... 08
Kovo ................................................................... 187.42
Balandžio ................. ........................•.................... 130.00
Viso labo išmokėta Tautos Fondo reikaluose

ir už ženklelius su kningelėmis................. 5,947.55
Tautos Fonde randasi.................................  12,728.42
Viso labo Įplaukė į Tautos Fondų nuo spalių

28-tos dienos, 1914 m. iki gegužio 29-tai

Secretąry‘7).aniels' Bcy$*On' Maine'Eun.

Ant Arlington National kapinyno, Washingtone, Vai
nikų dienoje atidaryta paminklas atminčiai žuvusių ju
rininkų su karo laivu Maine Havanos uoste. Ant vaiz
do matoma paminkle pritaisyta viena laivo Maine ka- 
nuolė, ant kurios sėdi jūrių karo žinybos sekretoriaus

i i Daniels sunu.

dienai, 1915 m.......................................... ; $18,675.97
B. Vaišnoras, T. F. kasiu.

LAIŠKAS IŠ SUVALKI
JOS.

(Pabaiga nuo 2 pusi.).

mai iš pereitų dalykų ir jau 
vėliausia, kaip trečių dienų 
Velykų, išsiskirstyti kas 
sau.

Prasidė j o Sciim-Krasno- 
polio apylinkėje mūšiai ga
na pasekmingi musų pusėj. 
Mes gi tuo tarpu, nežiūrė
dami Į dundėjimų anuotų 
ir barškėjimų išmuštų lan
gų, rengėmės prie kvotimų. 
Laimingai prabėgo svarbes
nieji kvotimai. Liko teisių 
ir moralinės. Prie teisių 
šiaip-taip prisirengiau, nors 
jau kas kart buvo stipresni 
plyšimai granatų, reginiai 
artinosi vokiečiai. Vis-gi 
pozicijos buvo maždaug 8— 
9 verstuose. Kaip štai per 
Seinus pervežė stipriųjų ar
tilerijų. Sustatė kareiviai 
visų batarejų ties seminari
jos sodu. Matome, bloga,

karšta bus mums seminari
joj. Kaip bematant aplei
do seminarijų pirmutinė 
auklėtinių partija. Išėjo ir 
kiti ieškoti vežimų. Bet 
kur tu čia rasi: vokiečiai 
geresnius arklius paėmė, 
blogesnius išmušė. Kaip 
štai pakilo mieste suirutė. 
Pradėjo šaudyti rusai iš 
sunkiųjų anuotų, o vokie
čiai, atsakydami jiems, pa
taikė Į vidurį miesto. Aš 
tuom tarpu stovėjau su ki
tu draugu priešingoj pusėj 
Seinų, ant kalnelio. Po 
pirmutinių šūvių tuoj aus 
atlėkė ir daugiau. Kita gra
nata krito už seminarijos 
mūrų, sode. Iš to buvo ma
tyt, kad jie taiko Į katedrų. 
Rusai nieko nelaukdami 
pasitraukė su sunkiomis ar- 
motomis į kitų pusę Seinų. 
O čia tuom tarpu dar labiau 
pradėjo šaudyt. Maniau, 
kad ir namo, seminarijon, 
sugrįsti neteks, vokiečiai)

bematant užguls miestelį. 
Bet toji baimė neilgai tę
sėsi: granatos pradėjo kristi 
rečiau, ir aš, kartu su drau
gu, laimingai sugrįžau na
mo... Apie antrų valandų 
naktyj pasiantriiio bombar
davimas, taipgi su pertrū
kiais. Vienu tokiu nutyli
mu pasinaudodama nauja 
mus partija, išviso 5, tame 
skaičiuje ir aš, apleidome 
brėkštant dienai Seinus ir 
pėsti pasileidom Gardino 
link. Žinoma, apleidome 
Seinus kaip stovėjome, sun
ku kų nors bebėgant nešti, 
o tuo labiau, kad nežinai, 
kaip toli teks eiti.

Musų laimei pasitaikė 
Beržininkuose, 9 verstai 
nuo Seinų, sugriebti du 
vienarkliu stuikininku. Tų 
pačių dienų apie pusiau 12 
valandų naktyj buvome 
Gardine po įvairiausių 
smulkesnių atsitikimų... 
Buvo tai utarninke prieš 
Velykas, kovo 30 d. Ant 
rytojaus pribuvo ir naujos 
pabėgėlių klierikų partijos. 
Išbuvęs Gardine daugiau 
paros, Didžiajame Ketver
ge, balau. 1 d., atsidūriau 
Vilniuje. Auklėtinių išvi
so į Vilnių suvažiavo arti 40 
žmonių. Čia, besirūpinant 
musų gerbiamiems profeso
riams, ypač dr. kun. Kurai
čiui, ir dvasiškam tėvui kun. 
Totoraičiui, gavę šiek-tiek 
pašelpos iš vietinių komite
tų ir paskirstyti atskiromis 
partijomis į dekanatus Vil
niaus vyskupijoj, išvažiavo
me iš Vilniaus, ieškodami, 
kur galima bus prisiglausti. 
Aš patekau į Trakus, pas 
kun. Jonų Kondratų. Tai 
čia gera, kad 
krasos stotis, 
mažas. Kas
Marijampolę,
nieko nežinau nuo pradžios 
gavėnios. Dabar ten vėl 
prasideda smarkus mūšiai.

Jūsų mylintis brolėnas
K. Matulaitis.”

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

Parsiduoda puikus medinis namas 
Riverside priemiestyje, su šios mados 
iėtaisymais, su maudyklėmis, elektros 
šviesa ir štymu šildomas. -Lotas 50 
pėdų pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuvių nori puikiai gyventi minė- 
toj rezidencijoj, atsišaukite į 
Tauanevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Rau
dos neša $34.00 per mėnesį, 4237 — 
5tli avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite į
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

Ant raudos 2 4-riu ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės Į 
Tanauevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi 
mus 
dos 
bile
pigiai.

būti parduotas į 30 dienų. Na- 
raudasi vienu bloku nuo Apveiz- 
Dicvo bažnyčios. Geras kampas 
kokiam bizniui, Parsiduoda labai 

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

670 W. ISth str., Chicago, Hlv

Parsiduoda pigiai rakandai (furni- 
šiai). Yra viskas, kas tik reikalinga 
prie gyvenimo. Yra gera proga. At- 
šišaukit šiuo adresu:

Jurgis Žagunis, 
1610 Union avė., Chicago, 111.

Privers Z
nusijuokti p

kartą užrukysįte Prince Albert pyp-Kuomet 
kėje arba susuksite cigaretą, nusijuoksite at
siminę deginimą liežuvio ir gerklės. GRIAU- 
ŽIMAS ir SVILINIMAS yra prašalintas mu
sų pačių išradimu. Todėl tai Prince Albert 
tabakas yra taip geras ir skyriantiesi nuo ki
tokių tabakų.■■■.i. j ^'54

■bf Minge
f Albert

tautiškos linksmybes rūkymas
yra kiekvieno tabakas. Išmėginkite kartą. Kiekvienas '
užrukymas bus geresniu. Galima užtikrinti kad Prince „
Albert tabakas labiau užganėdins, negu kitas, per il

gus metus j ūmi vartotas, 
tabakas.
Pirkite visur Prince Albert raudo- a 
nuošė bletinėse 10c, raudonu ■
viršų maišeliuose 5c ir stik- * 
Unite po švara ir oo
puse svaro vN:::.

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO CO. 

Winston-Salem, N. C»

į Dr. S. A. SL AKIE NE 1
I 
s
I
_ Tel. Drover 6326

SPECIALISTE r
MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE

3255 SO. HALSTED ST. f
CHICAGO, ILL. |

M. J. Mankowski 
APTIEKA

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

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome 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.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

"SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Isuiua kas Milukas ir petnijGia.

PRENUMERATA kaštbcja? ——
AMERIKOJ pusei ,
EUROPOJ fRosiį?-i ir Lietuvoj $3.50, iu ' M l j°j ir Škotijoj 15 š. Prūsuose

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTAN AVICI A
15 Millbury St., : Worcester, Mass

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HA1STED ST. CHICAGO, I1.I.

Teh Canal 4052

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

Chicago, III.

Mrs. A. Vidikas 
i

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
phijoj.' Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai. )

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

■
B Telefonas Canal 3737 

iAKUŠERKA

Rašyk ittsjaas, o gausi vienų numery dykri

dedasi apie 
Sasnavų

vietoje yra 
o miestelis

W. D. Boczkauskas & Go.

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausia Lietuvis Graborius Chicagoje

AUBURN AVE„ CHICAGO, ILL.
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt.

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystes srytyje, atneša lie
tuviams naudą,

Šiuorni noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai puse kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo mieste paskirtu rupinties našlaičių likimu.

3315
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KATALIKAS

Iš Chicago.
DIDELĖ IŠKILMĖ.
Užvakar atsibuvo di

džiausia Chicagos ir apy
linkių liet, iškilme ant šv.

ja, kad lietuviii ant kapiniu 
buvę daugiau dešimties 
tūkstančiu.

Jei kurios dalyvavusios 
iškilmėje dr-jos čia nėra pa
minėtos, malonės atleisti.

Rep.
Kazimiero kapinių. Buvo 
susirinkę keli tūkstančiai 
žmonių. Iškilmėje dalyva
vo šios dr-jos:.

Iš šv. Kryžiaus parapijos: 
G v. DLK. Vytauto (unifor
mose); šv. Stanislovo VK.; 
šv. Juozapo LM.; šv. Kry
žiaus; šv. Antano iš Pad- 
vos; šv. Petro ir Povilo; šv. 
Kazimiero K.

Iš šv. Jurgio K. parapi
jos: šv. Martyno dr-ja.

Iš Visų Šventų parapijos: 
Jaunų Merginų dr-ja; Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Mari
jos P.; Moterių ir Mergai
čių šv. Onos; šv. Vincento 
a Paulo.

Iš Dievo Apveizdos para
pijos:. šv. Jono E v. dr-ja: 
Apveizdos Dievo No. 1.

Iš West Pullman: Atra
dimo šv. Kryžiaus dr-ja.

Kelios draugijos dar kiek 
vėliau pribuvo ir todėl jų 
vardų neteko sužinoti.

Pamaldose dalyvavo 13 
lietuvių kunigų. Mišias at
laikė gerb. kun. Serafinas; 
jam patarnavo kun. Al. 
Skrypko ir kun. K. Skryp- 
ko. Pamokslą per Mišias 
pasakė kun. A. Briška.

Apvaikščiojimo metu ke
turis trumpus pamokslus 
pasakė kun. Kudirka. Per 
Mišias puikiai giedojo Chi
cagos lietuvių parapijų var
gonininkai. “Diena rus
ti” giedojo visų Chicagos 
lietuvių parapijų suvienyti 
vyrų chorai. -

Apvaikščiojimo vedėjais 
ir tvarkdariais buvo ponai:

KRIMINALĖS OPERACI
JOS AUKOS.

Kuomet miesto ir apskri
čio valdybos pradėjo tyri
nėti daugybės jaunų mo
terių mirties priežastis 
del kriminalių operacijų, 
kaip štai vienur, tai kitur 
pasigirsta nauji nelaimingi 
atsitikimai su moterimis ir 
merginomis. Nuo nelegalių 
operacijų krinta jaunos mo
teris. Chicagos policija tu
ri daug nesmagumų begau- 
dydama visokios rųšies pik
tadarius. Kad štai dabar 
vėl naujas nesmagumas pri
sideda — policija turi gau
dyti jau ne profesionalius 
kriminalistus, bet visokios 
rųšies ildiplomuotas akuše
res” ir “daktares,” kurios 
daug moterių išgena iš šio 
pasaulio. Tikroji Sodoma, 
daugiau nieko!

POLICIJA SUĖMĖ PLĖ
ŠIKĄ.

Vakar policija suėmė 
pavojingą plėšiką. Juo y- 
ra lenkas John Cichocki, 
2044 W. 19 gat. Jis apiplė
šęs daug krautuvių ir kelis 
žmones nužudęs. Penki nu
kentėjusieji vyrai ir mote- 
rįs ji pažino. Pažino jį ir 
vaikas, kurio tėvą tas gal- 
važudis po num. 5649 Cot
tage Grove avė. nušovęs. 
Suimtas ir jo 17 metų bro
lis Joseph. Senis Cichoc
ki, tėvas, tvirtina, kad jo 
sūnūs John Žemynoje esąs 
tikra “juodoji avis.”

J. J. Elias ir J. Vi skontas.
Oras buvo labai gražus, 

tatai ir nestebėtina, kad 
žmonių tokios minios su
plaukė. Atsilankė daug ir 
svetimtaučių, kurie stebėjo
si lietuvių skaitlingomis mi
niomis. Nekurie ir rokuo-

ORAS.

Gatvekarių konduktoriai 
ir motormanai andai balsa
vo ar eiti straikan, jei kom
panija neišpildys jų reika
lavimų. Didžiuma balsų 
nutarta straikuoti. Dau
giau 9 tūkstančiai darbinin
kų balsavo. Prieš straiką 
pasirodė tik 112 balsų. Vi
si kiti balsavo už straiką.

Chicago ir apylinkes. —
Šiandie ir rytoj bus oro at-

Dabar unijos valdyba pra
dėsianti derybas su kompa-

maina; pramatoma lietus; nijos atstovais.
maža atmaina temperatūro
je. Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 61 1., žemiau
sia — 53 laipsniai.

Luke Farrol išėjo iš sa
binio po num. 4859 Loomis 
gat. ii’ pasileido namo. Pas

kui jį išėjo tris vyriškiai iš 
to paties saliuno. Kiek pa
laukus Farrol atrastas ant 
šaligatvio be sąmonės. Tie 
tris vyrai jį apdaužę ir api
plėšę. Jis jų nepažinęs.

Šią savaitę detektivų biu
ro viršininkas O’Brien stos 
priešakyj 42 detektivų sky
riaus, t. v. “crime squad,” 
kurio priešakyj ligšiol sto
vėjo policijos viršininko pa
dėjėjas Schuettler. Tą at
mainą įvykdina policijos 
viršininkas.

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS'ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Birželio 6 d. pro Chicago 
bus pravežtas varpas “Li
berty'Bell.” Jis iš Phila
delphia gabenamas parodon 
į San Francisco.

PADĖKONĖ.
Šiuomi tariame širdingą 

ačiū visiems Chicagos lie
tuviams, dalyvavusiems 
Vainikų dienoje iškilmin
gam apvaikščiojime ant šv. 
Kazimiero kapinių. Taip
gi širdingai ačiū dienraš
čiui “Katalikui,” kuris už- 
dyką keliatą sykių buvo 
paskelbęs šitą apvaikščioji- 
mą. Širdingai ačių visiems 
gerb. kunigams, vargoni
ninkams, parapijų chorams, 
G v. DLK. Vytauto karei
viams* ir visoms draugi
joms, kurios Savo dalyvavi
mu prisidėjo prie iškilmės 
pagražinimo.

Su pagarba
Išk. Reng. Konlit.

LABDARYBĖS SUSIRIN
KIMAS.

Rytoj, birželio 3 d., Die
vo Apveizdos Dievo salėj 
Labdarybės kuopų valdybų 
susirinkimas. Visi kuopų 
valdybų nariai teiksis ne
pamiršti apie tai ir pribū
ti. P. Mažeika, pirm.

BĖDINŲJŲ ŽINIAI.
Garsinausi, jog aš turiu 

plačią pažintį su miesto lab
daringomis įstaigomis ir su 
visokiomis kitokiomis įstai
gomis, iš kur gali bėdinieji 
gauti šiokią tokią pašelpą. 
Garsinausi, jog aš galiu bė
diniems num irusiems išrū
pinti iš miesto veltų palai
dojimą. Jei kas neturi lė
šų mirusį palaidoti, tai tam 
aš galiu iš miesto išrūpinti, 
grabą. Apie tai privalo visi 
bėdinieji žinoti. Bet yra to
kių, kurie arba netiki arba

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po S1.0O.

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

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st ’
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted 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

pamiršta apie tokią gerą 
progą;. Pasitaiko, jog mi
rus bėdinam žmogeliui, jo 
pažįstami pereidinėja per 
lietuvius ir renka dešimtu
kus, penktukus palaidoji
mui. Štai nesenai ant
Bridgeport© keliūtas vaiki
nų su kningelėmis kokio ten 
grabininko išduotomis, rin- 
kinėjo dešimtukus vieno bė
dino žmogaus palaidojimui. 
Vietoj duoti tokiam reika
lui dešimtukus, paaukokime 
tuos dešimtukus lietuvių 
Labdarybei, o toksai bėduo- 
lis gali gauti per mane vel
tų palaidojimą. Primenu 
visiems, jog bėdina našlė ar 
našlys, neturįs lėšų palai
dojimui vyro, pačios, ar vai
ko, tenesiunčia pažįstamų 
kolektuoti, o tesikreipia į 
mane po num. 3315 Auburn 
ave., o "gaus veltų palaidoji
mą.

P. Mažeika, Labd. pirm.

Vienas arba pora vyrų gali gauti 
pigiai šviesų kambarį su valgiu, ar 
be valgio, prie mažos šeimynos. Ma
lonėkite ateiti bi koki laiką pasižiū
rėti, jei kas ieškote kambario.

G. ('—skas.
915 W. 19 PI., antras flatas iš už

pakalio.
Parsiduoda geri, beveik nauji, 4 

ruimų rakandai (furniture). Parsi
duoda iš priežasties savininko iš mie
sto išvažiavimo. Atsišaukite pas:

J. Jakubauskj,
3329 Auburn ave., 2 fl. užpakalyje.

g Phone Drover 7800 ®

■ DR. A. J. TANANEVICZE Į 
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

I Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų j
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. g

JUS GALETE 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 no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. XTžsakykete iluostrota kny
gute jusu prt.-jemtą kalba:

NANEVICZ S
BANK

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

MNGSi’

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda- namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Cekią knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų, 
įjvr g.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokintis risavoti. kirpti (pattern) ko-

Bleeks School,
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
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 piau, 
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisD 
ustus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že-

šeštoje savaite. atspaustą kuponą 
. ir siuskete sianden.

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

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo 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.)

Šitas specialis KUPONAS vertas 1^- 
į Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- | 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i | 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas t|

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

■ ■ H ■ ■ ■■■ ■’■'■a ■ K £ E f■ ..■''"Vi n ■

'Dorna West Pullmano Lietuviams.* 9 11
B Jau galima pinigus siųsti į seną krajų — Lietuvą. Taippat par- ■ 
a duodame laivakortes. a

£’ Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar .turime ant par- H 
I davimo labai pigiai keliatą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, 8
■ n 
| labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimon ■s daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu-n ■
g viai, pasinaudokite iš geros progos!I ■
| Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: B

■ B. W. SLUZ :
į 738 W. 119 St., West Pullman, III. .
■ TELEPHONE WEST PULLMAN 992. N

B

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman o, Kensington©, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan 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 j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

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

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