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LENKU AUTONOMIJA
NEW YORK, rugp. 25. - Vakar j Ameriką sugrįžęs Vokietijos ambasadorius, Count Johann von Bernstorff, pranešė, kad lenkai Rusijoje tikrai apturėję pilną 

Lenkijos autonomjją. Rusijos valdžia iš Lenkijos prašalinusi kaip kariną, taip ir civilą savo vyresnybę ir lenkai pasiskyrę savą vyresnybę su (sostine Varšave. 
Kokios rąšies lenkai ten įsisteigę valdžią, ambasadorius nežinąs. (Jei tai tiesa, tai Suv. gubernijos lietuviai tikrai butą nuskriausti, nes lenkai Suvalkijos 
jokiuo budu nenorėtą paleisti. Tuo tarpu iš Lietuvos jokią žinią negaunama. Red.)

Pirmą didį muši vokiečiai laimėjo.
Vokiečiai mūšiuose prarado 320.000 kareivių.
Vokiečiai neat

silaiko prieš 
rusus.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Iš Peterburgo atėjo žinia, 
kad Rusijos caras jau išpyš
kėjęs i didžiąsias rusą armi
jos buveines. O rusu armija 
jau gerai pasivarius vokie
čių žemėj.

Caras, turbut, atvažiavo i 
Vilnių. Nes didžioji rusų ar
mijos buveinė yra Vilnius ir 
Kaunas. Iš tų Lietuvos 
miestų Rusijos armija nėrė 
i Vokietiją ir per tris dienas 
pasivarė 50 mylių vokiečių 
žemėj.

Rusijos armijos mūšio li
nija tęsiasi nuo Tilžės iki 
Inverburgo ir yra arti 150 
mylių ilgio. Vokiečiai aplei- 
dinėja sodžius ir miestus ir 
bėga. Iš Willenbergo vokie
čiai išbėgo i Karaliaučių, 
kuomet rusai pasirodė to 
miesto apylinkėse. Dabar 
rusai jau netoli fortų, kurie 
saugoja Karaliaučių. Nuo 
Karaliaučiaus iki Berlyno 
rusams belieka 330 mylių. 
Bet kelyj reikės paimti ke- 
liatą stiprių tvirtovių ir ru
sų kelionė i Berlyną gali 
būti žymiai sutrukdinta.

Pirmiausia rusams reikės 
paimti Karaliaučių. O tai 
pirmos klesos tvirtovė.

Thorn yra antra pirmos 
klesos tvirtovė.

Allenstein yra gal ir tvir
tesnė už Thorn. -j

Dar yra Posen, Bromberg 
ir keliatas mažesnių. Kadan
gi rusai yra skaitlingi, o vo
kiečių spėkos visai čia silp

nos, tai rusai, palikę po ke- 
liatą pulkų aplink tas tvir
toves, eis vis pirmyn Berly
no link.

Vokietijos oro 
laivynasniekop.

Paryžius, rugp. 25. — 
Zeppelininiai Vokietijos or
laiviai, nuo kurių buvo pa
sitikima labai daug, pasiro
dė, kad visai menką rolę te- 
lošia šitame kare. Milžiniš
kų zeppelininių orlaivių vo
kiečiai turėjo 15. Vienas jii 
buvo sugadintas ties Liege, 
antras stotyj mieste Metz, 
du audra nubloškė i miškus 
ir sulaužė ir vienas buvo su
gadintas ties Badonviller. 
Du esą Rusijos parubežiuo- 
se,_ kiti Hamburge, Kiely j, 
Cologne ir tik vienas Fran- 
cijos parubežiuose.

Anglija susirū
pinus;

Mobilizuoja 
2.000.000.

Washington, rugp. 25. — 
Anglija pramato visą didu
mą ir pavojų' ’šio europi
nio karo. Ypač kuomet pas
taruoju laiku pasirodė, kad 
vokiečiai nesulaikomai žen
gia pirmyn. Bet Anglija pa
sirengus ilgai kraiuati.

Jau karo pradžioj lordas 
Kitchener pasakė, kad ka
ras tęsis pusantrų metų. Da
bar lordas Kitchener nu

sprendęs sumobilizuoti 2.- 
000.000 kareivių.

Didžiuma tos armijos bus 
surinkta Anglijoj, Škotijoj 
ir Airijoj. Bet tikimasi daug 
ir iš kolionijų. Kanada jau 
turinti 25.000 sumobilizuotų 
kareivių. Iš Australijos jau 
gabenama kareiviai.

Lordas Kitchener veikia 
skubiai. Kas trįs mėnesiai, 
tikisi, galėsiąs atsiųsti 
Francijon 500.000 kareivių. 

PERSTATOMA BELGIJOS MIESTAS ANTWERP, Į KUR NUSIKRAUSTĖ 
BELGIJOS KARALIUS, APLEIDĘS B RUSELĮ, KURIS PATEKO VOKIE
ČIAMS. PARODOMA TAIPPAT DIDI DAUGYBĖ FORTŲ APLINK MIES

TĄ. REGIS, VOKIEČIAI NESIKESĮS PAIMTI TO MIESTO.

Taigi aišku, kad karas užsi
tęs ilgiau, kai metai. Lon
done sakoma, kad Anglija 
tęs karą iki pilno išsėmimo 
medžiaginių ir žmogiškų 
spėkų. Matyt, Anglija pasi
ryžus Įveikti vokiečius, kiek 
ten jai neatsieitų žmonėmis 
ir pinigais.

Jei Anglija deda visas sa
vo pastangas, tai be abejo
nės tą pat darys Franci j a.

Vokietija iš pat karo pra

džios kaizerio lupomis pa
sakė, kad grumsis iki pas
kutinio kraujo lašo.

Aišku, kad karas ilgokai 
užsitęs ir kad tas baisiai nu
silpnės ir nualis Europos 
tautas.
PAŠOVĖ VOKIEČIŲ BI

PLANĄ.
Belfort, rugp. 25. — Ties 

Cerney francuzai pašovė vo
kiečių biplaną, kurs nukrito 
žemėn ir francuzai paėmė jį.

BERLYNAS, rugp. 25. -- 
Bevieliu telegrafu iš Nauen 
pranešama, kad vokiečių ar
mija, po vadovyste didžiojo 
kun. Albrechto, įveikė fran- 
cuzus ties Neufchateau.

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Prancūzų karo žinyba pa
skelbė, kad francuzų ir an
glų bandymas atsiremti 
prieš vokiečius nepasisekė 
ir turėjo pasitraukti atgal.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Telegrama iš Paryžiaus ofi
cialiai paskelbia, kad vokie
čiai deda visas pastangas 
paimti Namur. Visa belgų 
kariuomenė susikoncentra
vus į Antwerp.

WASHINGTON, rugp. 
25. — Iš pasitikėtinų šalti
nių sužinota, kad lordas Kit
chener rengiasi išstatyti 
mūšio laukan 2.000.000 ka
reivių.

Neatlaikfi prieš 
vokiečius.

įjl

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Belgijoj, arti Francijos ru- 
bežių, francuzai įr anglai 
nutarė atsiremti prieš vo
kiečius ir pradėti užpuolimo 
karą. Mūšio linija tęsėsi 120 
mylių, nuo miesto Mons iki 
Luxemburgo rubežių. Mu
šis tęsėsi tris dienas. Fran
cuzai ir anglai neišlaikė ir 
turėjo traukties atgal. Taigi 
dabar kariniai veikimai per
simeta iš Belgijos į Franci
jos žemes.

Abi kariaujančios pusės 
labai nukentėjo.

TOKIO, rugp. 25. — Ofi
cialiai paskelbta, kad bom 
bardavimas Tsing-Tao pra
sidėjo.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Ties miestu Rahova černo- 
gorai atmušė užatakavusius 
austrus; atakoj žuvę 300 
austrų ir 150 jų paimta ne
laisvėn.

GENEVA, rugp. 25. —- 
Italijoj kariuomenė traukia
ma į Austrijos parubežius.

BAZELIS, rugp. 25. — 
Vokiečiai atakuoja Muel- 
hausen, kurį francuzai yra 
užėmę antru kartu.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad per visą karą belgai ne
tekę 10.000 kareivių užmuš
tais, sužeistais ir nelaisvėn 
paimtais.

Talkininkų tikslas dabar 
bus tik ginties ir laikyti vo
kiečių armiją, kol Anglija 
prisius daugiau kariuome
nės arba kol rusai gerai pa
sivarys vokiečių žemėse. 
Tuomet vokiečiai bus pri
versti dalį savo kariuome
nės atitraukti ir pasiųsti 
prieš rusus.

Austrijos val
dovas silpnėja.

Londonas, rugp. 25. — 
Pranas Juozas, Austrijos 
imperatorius, nuolatai eina 
silpnyn ir jo mirties laukia
ma kas valanda. Bet ta žinia 
nėra patvirtinta Viennoj.
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DEL GELBĖJIMO LIE
TUVIŲ.

Negalime Įspėti, ar daug 
lietuviai ir lietuviu kraštas 
nukentės šiame europiniame 
kaiše. Dabar raminančios ži
nios ateina, kad rusii armi
ja persirito per rubežią ir 
jau tolokai isibriovė i Vo
kietiją. Vokiečiai neturi 
stiprios kariuomenės atrem
ti rusus ir todėl rusai trauks 
vis gilyn vokiečiu žemėn. 
Taigi Lietuva nebus didžio 
mūšio lauku, nebus lietuviu 
laukai ištrempti, sodžiai 
miesteliai išdeginti.

Gal ir pasiseks Lietuvai 
išvengti baisenybių europi
nio karo.

Bet jei taip ir bus, tai vis
gi. žus daug lietuviu, esan
čią kariuomenėj, ir daug 
nukentės nuo rusą kareiviu. 
J uk Lietuvon sugabenta 
milijoninė Rusijos armija ir 
Lietuva turi ją išmaitinti. 
Kareiviai ims nuo žmonių, 
ko tik jiems reikės — mais
to, arkliu, vežimą, pašaro, 
javu ir tt. Ir tą viską ims 
be atlyginimo. Kad taip de
dasi Lietuvoj, sužinota 
privatiniu laišką prieš pa
skelbsiant karą, kuomet jau 
imta buvo grūsti Lietuvon 
kareiviai. Todėl jei Lietuvoj 
ir neištiks mušiu, tai lietu
viai visgi begalo bus nubėd- 
niuti, suvarginti didžios ru
są kariuomenės. Todėl Ame
rikos lietuviai privalo pasi
rūpinti ištiesti pagelbos ran
ką savo broliams užjuryj.

Sumanyta įsteigti gelbė
jimo fondas. Reikia tikėtis, 
kad fondas bus įkūnytas ir 
taipgi galima spėti, kad 
plauks jin gausiai aukosi 
Bet kaip ten didelė suma ne
botą fondui surinkta, 
visgi maža spraga tebus už
kimšta. Didžiausią Lietuvai 
pagelbą suteiksime, jei po 
karo mes, Amerikos lietu
viai, imsime pašelpas siusti 
savo gimdytojams, broliams, 
giminėms. Jok ištikro, ne
daug terasime Lietuvoj šei
myną, iš kurios vienas ar 
keli jos nariu nebūtą Ame
rikoj. Sinzdaini pašęlpą sa
vo gimdytojams, broliams, 
giminėms, geriausia gelbesi-

IS

tai

nie lietuvius. Dabar, tad, 
privalome būti taupus, kad 
iiiodaugiausia išgalėtumūm 
aagėlbos suteikti savo arti
miesiems už juriu. Nea'pSi- 
rubežiuok ime paaukoj imu 
lietuviu gelbėjimo fondan 
dolerinės ar penkdolerinės. 
Iš fondo bus galima gelbėti 
tuos, kurie negali sulaukti 
jokios pagelbos iš giminiu, 
ir Mažosios Lietuvos lietu
viai, kurie labiau nukentės 
nuo karo, negu Didžiosios 
Lietuvos.

Andai buvo rašoma, kad 
Rusijos caras, nukeliavęs 
Maskvon, išleisiąs proklc- 
maciją, kuriaja suteiksiąs 
žydams pilietybės teises ir 
pats tuojau iškeliausiąs ka
ro laukan. Bet ligšiol negir
dima nei apie pažadėtąjį 
manifestą, nei apie caro ke
liavimą karo laukan.

Telegramos praneša, kad 
Rusijos lenkai jau turinti 
autonomiją. Kaip ilgai jie 
ta j a caro “dovana” džiaug
sis, nežinia. Ar gal.kol ka
ras pasibaigs?

Kaip ten nebūtą, bet lie
tuviams priderėti} šis-tas iš- 
anksto pagalvoti apie Su
valkiją, kur randasi visas 
lietuviu atgimimo lopšys.

Avaltį fabrikantai Ameri
koje uždarę savo fabrikus, 
paskelbdami, kad ją “biz
niui” karas pakenkęs. Aiš
ku, jiems norisi, kaip ir mė
sos trustui, pasipelnyti.

Chicagos lietuviai ruoš
kimės prie visuotino 

seimo.

paliktuosius gentis, 
apie savo taktikos 

svarsto visus atsiti- 
savo tautos gerovės

.1'1.1 V

Pakilo karas Europoj. Vis 
platesne kraujo banga ji
sai liejas, vis didesniam 
skaitliui šalių ir tautą ji
sai grasia sava baisiaja 
kumštini. Chicagos svetim
taučiai, o jie čia sudaro mil
žinišką gyventoją dalį, sku
biai ruošiasi patikti nelai
mę, kuri užpuolė jąją gim
tinėje 
tariasi 
budus, 
kinius 
atžvilgiu. Mes matome, kaip 
vokiečiai, lenkai, rusai, 
serbai, čekai, iTancuzai ir 
kitu tautą Chicagos gyven
tojai ruošia milžiniškus mi
tingus, kuriuose vienintele 
skambančia meliodija yra 
dabartinis karas ir 
tėvynės likimas.

Mes, lietuviai, nors 
tojame karau kaipo tauta, 
nuo to karo nukentėsiine 
sulyginamai daugiau negu 
beveik visos anos tautos. 
Musą tautos žiedai,, 
silikę Lietuvoje, musą 
nykštis jaunimas, 
šeimyną galvos, turi 
karau už svetimus, turi sa
vo gyvybę aukoti. Kovose 
nužudytąją lietuviu naš
lėms ir našlaičiams niekas 
nepagelbės. Kiekviena Eu
ropos tauta turės gydyti

te

Iro nei rupesties apie lietu
vius.

Ka ria rijančios didėsės
tautos nukentės vien savo 
paiubežiuose.
va yra lokiu parubežiu, 
jinai visa 
naikinta;

Musu Liet u- 
ir 

bus išteriotn, su- 
kraujitis ir naš-
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Popež. Siksto koplyčia prie šv. Petro bažnyčios, Romoj, kur bus renkamas naujas 
popežius.

laičiu ašaromis, sielvarto ir 
skausmo bus kiekviena Lie
tuvos pėda apšlakstyta. Ir 
musu, kaipo žmonių ir lie
tuviu, priedermė yra ateiti 
toje valandoje pagelbon 
Lietuvai. Be skirtumo, visi, 
kuriu krutinėję neužgeso 
dar žmoniškumo liepsna ir 
nenutilo sąžinės balsas, visi 
iki vienam turime stoti vie
non eilėn ir sutverti tokią 
sieną, per kurią augščiau- 
sia nelaimės banga negalė
tu persiblokšti kitojon pu
sėn. Visiems. — tautinin
kams, socialistams, katali
kams, netikintiems ir vi
siems kitiems — toji prie
dermė yra bendra.

Šisai karas, slėpdamas 
savyje nelaimės bedugnes, 
drauge su tuom neša tokias 
visokią progą perversmus, 
kokiu pavergtosios tautos 
nekuomet neturėjo. Kaip 
dielės yra tosios progos, 
matyt iš to, kad Lenkijos 
savistovybė stovi čia pat 
jau prie duriu.

Nelaimė su proga iškilu
siame chaose yra suvyniota 
vienan dideliu ir stipran 
kamuoliu. Ir lytėdami ne
laimę, mes negalime nepa
judinti ir esančiąja progą. 
Ką lietuviai, kaipo tauta 
gali naudos turėti iš tą 
skausmą, kurie aštriu .vai
niku apipins Lietuvos kū
ną? Kaip sunaudoti tas pro
gas, kurios Lietuvą pasi
tiks? Tai yra antrasai klau
simas, kurį mes privalome 
apsvarstyti.

Taigi du klausimu stovi 
šioje valandoje priešais 
mus, Amerikos lietuvius: 1 ) 
Lietuvos Gelbėjimo Fondas, 
kuris užtvenktą, ar bent su
mažintą, nelaimės upelius, 
besiveržiančius musą Tėvy
nėn, ir 2) politiškojo Lie
tuvos stovio aps varstymu s, 
kad būti prisirengus prie 
visu galimąją progą.

Iš pat pradžią suprato 
musą visuomenė ir laikraš
tija šią abieju klausimą 
svarbumą, ir jiedu abu bu
vo iškelti aikštėn. Jiems iš
rišti tuoj kilo sumanymas 
steigti Visuotiną Beparlyvį 
Amerikos Lietuviu Seimą. 
Sumanymas, kaip matytis, 
neužilgo įvyks.

Musą priedermė yra ruoš
tis prie jojo. Atskiros di
džiosios, kaip ir mažosios, 
lietuviu kolionijos prieš Vi
suotinąjį Seimą privalėtu 
išpradžią padaryti pas sa
ve vietinius visu partiją ir 
pakraipą draugiją visuo
meniškus suvažiavimus ir 
susitarti kas link Visuotino 
Seimo suaukime ir veiki
mo pieno išdirbinio.

Jausdami būtiną reika
lingumą tame, ir nematy
dami kitokios priemonės 
greitu laiku, mes SLA. II 
Apskričio vardu kviečiame 
visas Chicagos draugijas 
ruoštis prie vietinio visuo
meninio priešseiminio su
važiavimo ir imame ant sa
vęs iniciatyvą paskirti lai
ku nedėldienį rugsėjo 
(Sept.) 20 d. 1914 m. Ap
svarstę dalyką, mes rado
me, kad parankiausia butu 
31. Meldažio svetainė, 2244 
W. 23rd 1’1. Suvažiavimo 
pradžia lai buna 12:30 vai. 
dienos. Musą pasiūlymas y- 
ra, kad visos draugijos ap
svarstytą savo susirinki
muose šį dalyką ir paskir
tą po 2 — 3 atstovus tajin 
suvažiavimam

Laikas brangus, ir pri
valu butu musu draugijoms 
kuoveikiaušiai griebtis už 
darbo.

Chicagos lietuviai, suklu
skime ir stokime prie pir
mutinės pagal josios svar
bumą savo pareigos pildy
mo! Žmoniškumo ir lietu
vystės balsas mus šaukia 
prie to. 31 ūsą pareiga yra 
jįjį išgirsti.

SLA. II-jo Apskričio Val
dyba.

Prieglaudoje tilpo 25 vai
kai. Panašios prieglaudos 
greit prasiplatino po v‘?ą 
miestą, nes pasirodė labai 
reikalingos ir liko pavadin
tos namais d-ro Barnardo. 
Dabar ją užlaikymas atsiei
na apie 10 milijoną r ib., pa
dengiamą iš auką ir viso
kį u ineigą. Pri ogia u d įse 
priimami našlaičiai kiekvie
noje valandoje dieną ir nak
tį. Vaiku prieglaudos labai 
pagerino vaiku sveikatą ir 
sumažino ją mirtingumą. 
Daugiausia našlaičiu ir 
vargšą vaiku serga užkre
čiamomis ligomis, kaip va: 
Skarlatina, jadrais, viduriais 
ir tt. Tos ligos labai dažnai 
siauzdavo ir d-ro Barnardo 
prieglaudose, kurios neretai 
buvo paverčiamos į ligoni
nes. Ant laimės prieglau
doms d-ro Barnardo atėjo 
pagelbon kitas gydytojas 
Milne, iš Škotijos. Jo tėvy
nėje žmonės trina vaikus, 
susirgusius niežais, — alie
jum arba nors taukais nuo 
galvos iki koją padą. Kad 
1880 metais d-ro Barnardo 
prieglaudose ėmė siausti už
krečiamos ligos, d-ras Mil
ne patarė vaikus tepti alie
jum — ir kaip matai ligos 
ėmė mažėti. Dar patarė d- 
ras Milne tepti vaikams 
gerkles eukalipto esencija, 
nuo kurios Skarlatina ėmė 
nykti. Kada vieną sykį vie
nas iš paties d-ro vaiku su
sirgo Skarlatina, tėvas ištry
nė ligonį aliejum ir vaikas 
pagijo, kiti visai nesirgo. 
Išpradžios gydytoją inspek
cija labai neprielankiai žiu
rėjo į d-ro Milnes priemo
nes, bet greit persitikrino 
apie ją naudingumą. D-ro 
Milnes sunns, taipgi gydy
tojas, tolinus vartojo tėvo 
priemones nuo Skarlatinos 
su geriausiu pasisekimu. 
Buvo net mėginta :arp svei
ku vaiką, trinamą aliejum, 
guldyti sergančius Skarlati
na ar jadrais, bet niekas ne
užsikrėtė. Dabar panašias 
priemones paduoda ir vie
nas franeuzą laikraštis 
“I’resse medicale”, leidžia
mas prof. Landouzy. Tenai 
patariama vartoti sekančiu 
priemonią susirgus vaikams 
skarlatina ar jadrais:

Našlaičių prieglaudos.
Anglijos sostinėje, Lon

done, 1865 metais gyveno 
neturtingas studentas gydy
toją fakulteto Tamošius 
Barnardo. Jam labai širdį 
skaudėdavo, matant pames
tus našlaičius, besivalkio
jančius didelio miesto gatvė 
mis. Pasitaręs su keliata sa
vo draugą ir šiaip jau as
menų, Įsteigė našlaičiams 
pirmutinę prieglaudą, surin
kęs jos užlaikymui aukas 
nuo gailestingą žmonių.

1) Tepti gerklę ar pagur
kli eukalipto esencija, arba 
antiseptišku aliejum 10% 
kas dvi valandi per pirmą 
parą. Tepti reikia su vatos 
gumulėliu rodomojo piršto 
didumo. Vata pasimauna 
ant plieninio užlenkto vir
balo ir žnypleliu. Tepti rei
kia iš viršaus apačion, kad 
butu ištepta visas gomurys 
ir gerkle. Keliatą sykią 
dienoje plauti gerklę burna 
rūgštimi.

2) Visą ligonio kūną, nuo 
viršugalvio iki padą trinti 
eukalipto esencija, užliejus 
jos ant delno. Plauką nuo 
galvos nėra reikalo kirpti. 
Trinti reikia rytą ir vakarą 
per 4 dienas, paskui po sykį 
į dieną iki 9-tai dienai nuo 
susirgimo.

3) Jadros (adros) ligoje 
tepti gerklę kas 2 vai. pir
mą dieną, peskui per savai
tę tris kartus į dieną.

4) Kitą vaiką loveles rei
kia apdengti lengvu musli
nu, ypatingai ties galva ir 
krutinę ir kas kelias valan
das šlakštyti tas uždangas 
eukalptu.

5) Pagalvius bei paduškas 
vaikams šlakstyti taipgi eu
kaliptu, taipgi ir nosines 
skepetaites. Skarlatinoje ir 
jadruose pirmą dieną karš
tis pakįla ant 40 laipsniu, 
antrą dieną nukrinta ant 39
— 39.5 laips. ir greit prade
da rody ties išbėrimai. Po 2
— dieną, kad visas kūnas y- 
ra išbertas, karštis nupuola. 
Tepant gerklę, naikinama 
Skarlatinos mikrobai ir pra
šalinamos ligos priežastis.

Tokiuo bildu d-ras Milne 
pataria gydyti Skarlatiną su 
augalą aliejais bei ištraiš- 
komis, tarp kuriu svarbiau
sias yra eukaliptas. Verta 
pamėginti to naujo vaisto. 
Eukalipto aliejus gaunama 
visose aptiekose.

Iš laikrodėlio historijos.
Laikrodžiai bokštuose, 

laikrodžiai pasiturinčią gy
ventoją namuose žinomi jau 
buvo Lietuvoje ir Lenkijoje 
iš laiką viešpatavimo kara
lių Augusto I, Ii ir Zigman
to III. Sieniniai mediniai gi 
laikrodžiai privatiniuose na
muose, arba kunigaikščią 
rūmuose pradėjo pasirody
ti viešpatavimo karaliaus 
Augusto III laikais. Išradė
jais ir dirbėjais aną buvo 
Sašai ir, nors tas dalykas, 
anot tuolaikiniu užrašą kun. 
Kitavičiaus, buvo niekais, 
vienok kainavo 3 aukso rau
donuosius, vėlesniuose gi 
laikuose nupuolė iki 16 auk
siną.

Tokie mediniai sieniniai 
laikrodžiai buvo su kaban
čiomis ant grandinėlių 
svarstėmis, o del užganėdi- 
nimo pirkiką noro dar tu
rėdavo pritaisytą gegutę, 
kuri, mušant laikrodžiui, 
atsakydavo kukavimu. Mu
šimo valandą skambalėlis 
būdavo stiklinis su mediniu 
kujaliu, nuo ko balsas bū
davo aiškesnis, švelnesnis, 
negu nuo misinginio skam
balėlio.

Kišeniniai laikrodėliai iš 
sidabro ir aukso pradžioj 
viešpatavimo Augusto III 
buvo galima rasti tik pas 
augštus žmones; jie tąsyk 
išrodė labai gremėzdiški, 
sulyginus su dabartiniais, 

nes tai kątik buvo atsiradę.
Kišeniniai laikrodėliai 

kuone visi mušdavo valan
das ir nešiojami buvo vyrą 
ir moterių kišeniuose be 
•grandinėlią, tik parišti raiš
čiais, ar dailiu kaspinėliu. 
Kuomet tokie mušamieji ki
šeniniai laikrodėliai greitai 
gezdavo ir nebuvo laikrodi
ninką, kurie juos pataisytą, 
delei to pradėjo visi juos 
niekinti ir ją vieton Įvedė 
visiškai tylius, kurie He 
taip greit genda.

Pamažėl pradėjo vis daž
niau pasirodyti laikrodėliai 
tarp bajorą ir miesčionią 
luomą. Turtingas bajoras, 
dvarininkas, oficierius, pini- 
gyno valdininkas, teislys, 
turtingas prekėj as nešiojo 
laikrodėlius; o kad toks po
nas su juoini pasirodydavo 
tarp žemesnib luomo žmo
nių, tąsyk didžiai buvo ger
biamas ir laikomas už gerai 
pasiturinti.

Laikui bėgant ėmė dirbi
nėti prie laikrodėliu gran- 
dinėlius iš aukso, sidabro, 
vario, nikelio, plieno ir kam- 
bako. Toliau Įvesta mada 
kuodaugiausiai prie galo 
grandinėlių prikabinėti bre- 
loką Įvairios išvaizdos: — 
mažyčiu, pusės colio, ir di
desniu. Ir juo daugiau kuris 
turėjo prie laikrodėlio tą 
pagražinimą, tuo buvo di
ldžiau gerbiamas. Kuomet 
atsirado metaliniai grandi- 
nėliai prie laikrodėliu, pas
taruosius nešiojo ne kiše
niuose, bet kur norints ma
tomoj vietoj paviršiui dra
bužiu. Ponios nešiodavo 
laikrodėlį prie juosmens, 
prikabindamos jį prie nak
ties diržo.

Pabaigoj viešpatavimo 
karaliaus Augusto III laik
rodėliai buvo išsiplatinę 
tarp žemesnio luomo žino
mą, labiausiai po miestus, 
kaip tai, pas pakalikus ir 
kitus poną tarnautojus, taip 
ir pas turtinguosius mies
čionis, bet tai vis buvo se
ni ir menko išdarbio, dau
giausiai didžiūną atmesti, 
nelyginant, kaip seni batai.

K. K.

Balsuokite už
FRANK W. KORALESKĮ, 

Demokratu kandidatą į
County Treasurer.
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Nuo to laiko praktikavo teisiais Chl- 
cagoje. 1908 likosi išrinktas į Miesto 
Tarybą kaipo reprėsentantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vėl buvo išrinktas bet 
atsisako. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “ electors" balsuoti už 
prez. Wilsoną.

Jis vedė 1899 ir yra tėvu poros kū
dikių. Šeimynos gyveirimas randasi 
prie 1934 Evergreen Ave. advokatūros 
ofisai 1912 City Hali Sąuarė Btiilding.
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St. Biežis.

Nek urie vabz
džiai ir ligos.
Žmogus, pamatęs, kad 

jam kas ištraukia mažą pi
nigų sumą iš kišenes, arba 
jei šiaip, jau kas jam padaro 
mažą skriaudą, tuojaus pas 
jį gimsta noras tą prašalin
ti arba visai sunaikinti sa
vo priešininką. Šis pobūdis 
pas kiekvieną randasi: ar 
jis butu turtingas, ar ne, 
mokytas ar bemokslis, dide
lis ar mažas, senas ar jau
nas. Tečiau imkim tą patį 
dalyką didesniu saiku ir te
gul jis nepagauna to pikta
dario tiesiog už rankos, bet 
jaučia ir mato, tai čia jau 
žmogaus ‘atsižvelgimas į sa
vo priešus dalinasi į kelias 
dalis. Vieni stengsis suras
ti tikrąjį kaltininką ir už
mokėti pagal užsitarnavi- 
mą; kiti manys, kad surasti 
kaltininką ir jį nubausti yra 
nepasiektina ir tokiuo budu 
neužsimoka nei pradėti ka
rą; gi treti manys, kad taip 
reikia ir, nesistengdami su
rasti priežasties to viso pik
to, kantriai kentės iki pat 
galo.

Čia kalbu apie skriaudas, 
kurias ligų formoje atneša 
mums maži gyvūnėliai, va
dinami vabzdžiais. Jie su 
savimi nusineša milijonus 
dolerių kaipo mokesnį už 
leidimą ūkininkui arti žemę, 
sėti javus ir tokiuo budu 
daryti sau pragyvenimą. 
Tas yra dėlto, kad vieni iš 
tų vabzdžiu gyvena augme
nų syvais, kiti griaužia me
džius, treti gyvena ant ja
vų šaknų, naikindami pačius 
augmenis. Del to neretai iiu- 
džiųsta buinųs medžiai, kar
tais net čieli plotai išdžiūs
ta, neužauga javai arba už
augusius suėda, sunaikina. 
Ir tas visas, rodos, nelabai 
pajaučiamas skriaudimas; 
tik vienų Su v. Valstijų ūki
ninkų nuneša vertės 4.000.- 
000 dolerių kas metai. Žio
gai, dideliausiais būriais už
ėję ant ūkio, sunaikina ne 
tik visa, kas auga, bet nu- 
griaužia ir pačio ūkininko 
trobų stogus, jaigu pastarie
ji yra šiaudiniai. Kartais 
kirmėlės nugriaužia dailiau
sių sodų lapus, sunaikina 
visus busiančius vaisius. To 
dar negana. Vabzdžiai ilen- 

Anglijos karalienės brolis, 
princas Aleksandras of 
Theck, kuris iškeliavęs i 
Franciją karo laukan prieš 
vokiečius.

da į piliečio grįčią, užkrečia 
jį patį bei šeimyną sunkio
mis ligomis, kurių išeiga y- 
ra išrovimas vieno arba dau
giau narių iš dailiai žydin
čios šeimynos. Ir taip, kar
tais tik vieno vabalėlio atsi
lankymas gali, ir dažnai es
ti, užsibaigti išplėšimu vie
no ar daugiau daug žadan
čių žmonijai narių. Tas va
balėlis neretai esti daug bai
sesnis už profesionalį žmog
žudį. Vienok dauguma žmo
nių neatkreipia į tą jiems 
patiems taip svarbų dalyką 
nei mažiausios domos, atsi
duodami žiauraus likimo 
globai, kuri šiame prietiky- 
je yra šalta, nuožmi bei mir
tina.

Akyvumo delei paimkim 
keliatą kiekvienam žinomų 
gyvių ir pažiūrėkim, kaip 
žmogus prie jų atsineša. 
Varlė kiekvienam gerai pa
žįstama, ir žinome, kad ji 
yra žmogui naudinga, nes 
maitinasi tokiais vabalėliais, 
kurie žmogui blėdingi. Bet 
ką žmogus su ja daro? Pro
gai pasitaikius, būtinai sten
giasi nudėti. O jaigu paim
sime rupužę, kurią galima 
sutikti po gero ūkininko 
trobų pamatu arba berėp- 
liojant sode, tai ją dar nuož
mesnis likimas laukia. Šiąją 
žmogus neatbūtinai turi už
mušti, nes dar nuo prieta
rų gadynės tebėra užsilikę 
tūli klaidinanti padavimai, 
sulyg kurių žmogų, sutiku
sį rupužę, laukia didi nelai
mė. Pirmas dalykas, šiame 
padavime nėra tiesos nei 
mažiausio lašelio. Antra, ta 
rauplėta varliukė yra nak
tinis gyvūnas, besimaitinąs 
vabzdžiais, kurie žmogui la- 
bai kenkia. Taigi ji naikina 
naktinius kenkiančius vabz
džius ir tokiuo budu yra di
delė žmogaus geradarė, pa
dėdama jam kariauti su di
dele daugybe mažučių prie
šininkų. Argi verta už tai 
mušti ją? Anaiptol ne! Bet 
reikia stengties kuodau- 
giausia jų priveisti. Dau
giausia žmonės naikina kaip 
varlę, taip ir rupužę už tai, 
kad jos yra iš pažiūros 
šlykščios, bet podraug ir la
bai naudingos.

Dabar pažiūrėkime į kas
dieninę musų namų viešnią 
musę, kuri dailiai sienomis 
bei lubomis bėginėja ir, lyg 
nekaltoji, turi tiesą leistis 
ant valgomųjų daiktų. O 
kartais, įkritus į vandenį 
arba šiaip jau nelaimei pa
sitaikius, kiekvienas su di
džiu pasigailėjimu ištraukia 
ją iš prapulties ir padeda 
prieš saulę, kad išdžiūvus ir 
atsigavus galėtų vėl atsilan
kyti, kaipo nebuvėlė vieš
nia. O kokie-gi jos darbai? 
— Maitinasi tūlais skys
čiais, o arkliamusė net žmo
gaus kraujo ragauja. Apart 
irmitinimosi, gero nei kiek 
neatneša žmogui. Užtat nuo
stolio atneša didžiausią glė- 
bf. Jaigu ne musė, tai žmo
gus gal visai nežinotų šilti
nių, nes tik ji daugiausia 
šia liga žmogų apdovanoja. 
Be to dar ji neretai užkre
čia žmogų džiova ir kitomis 
nelemtomis ligomis. Taigi 
iš pirmo žvilgsnio pasirodo, 
kad musė yra didis žmogaus 
priešas, kurį reikėtų nai
kinti be jokio,pasigailėjimo. 
Jos atnešamą blėdį peržiū
rėsime plačiaus.

Pirm prisižiūrėsiant į

musės pragaištingumą, per
žiūrėkime jos gyvenimo his- 
toriją. Musė-pataitė deda 
kiaušinius į arklių drėgną 
mėšlą, nors taipgi deda ir 
į kitas drėgnas vietas, ypa
tingai kur randa bekirmy- 
jančios medžiagos. Į sausas 
vietas kiaušinėlių visai ne
deda, nes jie butų be ver
tės, išdžiųtų. Bėgyje vasa
ros dienos balti kiaušinė
liai išsiperi į vikšrelius (lar
vae), nors karštame laike 
daug greičiau išsiperi, bet 
visgi tas laikas priguli nuo 
karštumo oro. Vikšreliai į 
4—5 dienas persikeičia į 
peraugas (pupae), kurios iš 
savo eilės taipgi į 4—5 die
nas pavirsta jau į suaugu
sias muses. Tokiuo budu 
tinkamose aplinkybėse iš 
kiaušinėlio bėgyje dešimts 
dienų gali išsiperėti suau
gusi musė, nors laiko ilgu
mas daugiausia priklauso 
nuo šilumos. Juo šilčiau, 
tuo greičiau išsiperi, ir at
bulai.

Kiaušinėlių pataitė pade
da 120 ir per vasarą šiltes
nėse vietose gali išsiveisti 
net 12 gentkarčių. Taigi į 
rudenį gali, ir paprastai pri- 
siveisia, neapsakoma musių 
daugybė. Per žiemą jos iš
nyksta: vienos galą gauna, 
o antros žiemavoja prisišlie
jusios kur kampuose, ply
šiuose ir panašiose sauges
nėse vietose iki pavasariui, 
kada jos atsigauna ir prade
da dauginties. Tokiuo budu 
musės yra labai vaisingos.

Kambarinės musės ne
kanda, nes jos turi tik čiul
piantį snukelį. Taigi minta 
tik skysčiais. Jaigu ji nusi
leidžia, sakysime, ant cuk
raus, kuris yra kietas kūnas, 
tai ji išleidžia tam tikrą 
skystimą, kuriuo, sutirp
džius cukraus dalelę, čiul
pia jį. Tat savo seilėmis ji 
gali ir kietą valgomą daiktą 
paversti į skystą.

Kojos apaugusios mažais 
plaukeliais, kurių skaitlius 
labai didelis. Pėdos apačia 
turi mažus nagelius, išsipū
tusias, lyg paduškaites, apa
čias ir begalinę daugybę ma
žų plaukelių. Kada musė 
vaikščioja siena ar lubomis, 
tai per at varas savo plau
kelių išleidžia skystimą, ku
ris, kaipo tarpininkas, gelb
sti užsilaikyti ant sienų bei 
lubų. Musė teturi du spar
neliu. Šiam tikslui užteks 
to paviršutinio . aprašymo, 
nesigilinant į jos anatomiją.

Musių visur pilna, nes kur 
žmogus randasi, ten ir mu
sė rasis. Ji įlenda į valgių 
sandėlį, nutupia ant duonos 
ir kitų valgomų daiktų; 
taipgi ta pati musė aplanko 
sergančius ir visokias kitas 
nešvarias vietas, kame užsi
krečiamų gemalų pilna. Da
bar, daleiskime, kas prakti
koj labai dažnai esti, kad 
musė aplanko sergantį šilti
ne, kur nusileidus ant ligo
nio maisto, seilių arba iš
matų, kuriose randasi pilna 
tos rųšies bakterijų, prisi
kabinėja jųjų (bakterijų) 
ant musės kojų plaukelių ir 
net ant kitų kūno dalių. Da
bar ji nulekia į sveikos šei
mynos kambarį, kame nusi
leidus ant valgomųjų daik
tų palieka atneštų bakteri
jų ant šio daikto. Dabar tą 
valgomą daiktą kas nors iš 
šeimynos suvalgo ir sykiu, 
žinoma, nurija minėtos li-

gos gemalus. Ir štai musės 
tarpininkavimu šiltinės bak
terijos nuo ligonio paten
ka sveikam žmogui,' kuris 

(Seka toliau).

Korespondencijos.
IŠ LONDONO.

Neramus laikai pas mus 
karui prasidėjus. Kaip jau 
visiems žinoma, į europinį 
karą ir Anglija įsimaišė. 
Dabar Anglijos darbininkų 
tarpe viešėj a neramumas. 
Vieni, eidami karau, turėjo 
apleisti savo šeimynas, žmo
nas, vaikus ir šiaip gimines 
ir pažįstamus. Tečiau kaiku- 
ric anglai, eidami karau, 
buvo labai linksmi. Daugu
ma įvairių dirbtuvių mažai 
teduoda dirbti, arba suvis 
duris uždaro nekuriam lai
kui. Mat, karo laiku viso
kius išdirbinius į kitus kraš
tus negalima išsiųsti. Darbi
ninkams vargas, viena, nė
ra darbo, gi antra — viskas 
labai pabrango. Kur tik pa
sisuksi, tai vis dabar dau
giausia kalba vien tik apie 
karą. Iš lietuvių yra daugu
mas tokių, kurie tik ir lau
kia, kad tik rusai išloštų 
karą. Mat, jie mano, buk 
caras suteiksiąs pilną am- 
nistiją, laisvę, busią galima 
be baimės grįžti Lietuvon. 
Lietuviai tarp savęs kaip 
kada karštai ir pasiginčija 
todėl, kad nėra vienos nuo
monės, mat, ne visi laiko ru
sų pusę. Tečiau tėvynę Lie
tuvą retas kuris neapgailėtų 
ir bijo jos pražūties.

Dabar mus bobelės lietu
vės skleidžia tokias baugi
nančias kalbas viena kitai, 
kad buk ir lietuvius varysią 
karau arba į Lietuvą, tai 
vėl, kad bankai neduosią pi
nigų, tai busiąs badas. Vie
na'moterėlė sakė, kad ji ma
čius ant dangaus baisius re
ginius ir tt. Tokios kalbos, 
žinoma, yra be pamato.

Sekmadienį, rugp. 9 d., 
buvo laikytas lietuvių susi
rinkimas. Susirinko daugy
bė žmonių. Susirinkime da
lyvavo ir svečias, kun. 
Kraujalis, iš Vilniaus, 
“Aušros” redaktorius.

Kun. Kraujalis papasako
jo daug žingeidžių dalykų, 
kas jau yra nuveikta po su
grąžinimo spaudos tarp lie
tuvių. Esą tik tam labai 
daug kenkia, kad rusų val
džia grąžinanti senuosius 
laikus, ty. varžanti lietuvių 
teises. Kalbėjo ir apie karą. 
Karas grasiąs pavojumi ir 
Lietuvai. Kun. P. Krauja
lis apgailestavo Lietuvą, sa
kydamas, kad jei mūšiai nu
sitrauktų kiton pusėn, tad 
Lietuvai nebūtų toks dar di
dis pavojus. Pabaigus kal
bą visi plojo rankomis kal
bėtojui. Kun. K. Matulai
tis galop pasakė kelis juo
kingus žodžius, kad net ir 
kun. svečias juokėsi. Beje, 
delei karo šiandien kliube ir 
linksmybės tarp lietuvių 
šiek-tiek sumažintos.

Taippat tą dieną, parda
vinėjant J. Sleznikui pas 
lietuvių bažnyčią “Išeivių 
Draugą”, priėjęs policma- 
nas prie pardavėjo nusipir
ko 1 egz., užsimokėdamas 
l1/^ ši. Klausinėjo, kas tas 
per laikraštis, kas jį leidžia 
ir tt. Užsirašęs Slezniko pa
vardę su adresu, nuėjo sau 
sveikas. Galijotas.

“Šokių rinkinys”.
Netrukus žada išeiti “Šo

kių rinkinys” del orkestros. 
Toji sritis lietuvių muzikos 
ligšiol buvo beveik tuščia, 
taigi, išleidžiant šį “Šokių 
rinkinį”, bus užlopyta vie
na spraga lietuvių muziko
je. Tame rinkinyje telpa 
sekantieji veikalėliai: Var
pelis (valsas), Liepelė (pol
ka), Čebatėlis, Nemuno Vil
nys (valsas), Dėdienė (pol
ka), Aguonėlė (mazurka), 
Žirgelis (šokis), Lietuvos 
maršas, Vamzdelis, Sukti
nis, Klumpakojis, Noriu 
miego, Himnas, Tautiškas 
himnas.

Visą rinkinį pagal įvai
rių kompozicijų prirengė 
orkestrai p. V. Niekus. Tai
gi dabar lietuvių orkestros 
turės gerą progą išmokti ir 
lietuviškų šokių, kaip tai: 
suktinį, klumpakojį ir tt.

Red. prierašas: Šį “Šokių 
rinkinį” nupirko ir urnai iš
leis “Kataliko” leidėjai.

ANGLIJOS LORDAS 
SUŽEISTAS.

Londonas, rugp. 25. — 
Anglijos lordas Leven esąs 
sunkiai sužeistas. Londone 
vieši nusiminimas, nes Fran- 
cijon pasiųsta geriausia ka
riuomenė ir mūšio lauke bu
vo įveikta.

TRIS ŠIMTAI GARVE
ŽIŲ J FRANCIJĄ.

Paryžius, rugpj. 25. — Iš 
Belgijos į Frą pergabenta 
300 garvežių. Gabenama bu
vo del to, kad vokiečiai ne
galėtų jais pasinaudoti.

Dr. G. M. Glaser
Šiuomi apreiškia paguodotsi vi. 

suominiai, jog įsu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St. 
Kerti 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius Steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

Įsitėmyk šį 
Pakeli!
Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiurifk j 
įkąrą .ir atmink 
Richtero vardą 
25e. ir 50e. pas 
visut pasitikėtinus 
aptidkininku*.

F.A.Richter&Cfl.
74-00 Washintan St., 
New Yerk.N. Y.

PRANEŠIMAS.
Atidariau Naujausios mados dentis- 

torijos ofisą ant Town of Lake, 4712 
So. Ashland Ave.

Taisau dantis atsakančiai, gydau 
visokias ligas burnoje, o taip-gi ati
taisau dantis, kurie yra kreivai išau
gtą. Malonėkite atsilankyti, o busite 
užganėdinti.

TYRINĖJIMAS UŽDYKĄ.
Blogi dantįs reiškia blogą sveikatą.
Jaigu turit blogus dantis ateikite 

pas mane aš išgydysiu ir užtaisysiu 
atsakančiai be jokio skausmo.

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis), 
Lietuvis dentistas.

4712 S. ASHLAND AV. CHICAGO.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

lig 9 vai. vakare. Nedeliomis nuo 9 
v. ryto lig pietų.

Russ. Am. Line praneša savo cirkuliofinj ttuo rugp. 
21 d., 1914 m., jog pasažieriai, kaip Rusijos, Lenkijos, 
Lietuvos, taip ir Serbijos gaali keliauti be persėdimo- 
tiesiog iš New Yorko i Archangelską, Rusijoj. Vande
niu tiktai 13 dienų.

Specialiai išplaukia laivas Dwinsk Russian Ameri
can Line rugpjūčio (Aug.) 29 d., 1914. Kainos — antra 
klesa $65.00, trečia — $40.00.

Platesnių informacijij kreipkitės į

Tananevicz Savings Sankt 
3253 SOUTH MORGAN ST,, CHICAGO, ILL.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Ritine.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 4658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lain pas ir t- t.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 
PO 2 CENTU.

omoAGO, ill.
8. Bartkui

922 W. 33rd St.
M. J. Damijonaiti!

901 W. 33rd St.
V. Daukša, 

4513 So. Wood St.
M. M. Dudas

3815 S. Kedzie Avė.
Jagello ’s Pharmacy

4559 So. Hermitage Ave.
P. Kenutia,

3238 S. Halsted B.
J. J. Polekas 

1802 W. 46th St,
K. Ražynas

2341 W. 23rd S*.
M. J. Tananevicz 
870 W. 18th 8t.
M. G. Valaskas

Yra gėnoralis “KATALIKO” A- 
gentas, Konsingtone, Roseland ir West 
Pullman.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. Ii. Zacharevlčl*

2336 S. Oakley Avė.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Dulbis, 

595 S. Main St.
WATERBURY, CONN.

K. Ch. Kazemekas 
785 Bank St.

J. P. Wasiliauskas, 
820 Bank St.

MEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče
2255 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milaudkas 

S3 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika
820 E. 14tk St.

WAUKEGAN, ILL.
Juozas Matulenas
1408 Lincoln Av.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis

8756 Houston Av.
BALTIMORE, HD.

J. Pilipavičius
437 8. Pae* S*.

BALTIMORE, MD.
A. Kurelaitis

604 W. Lombard St.
Lith National Library 

112 N. Greene St.
Kaz. Salinas, 

628 Portland St. [j
CAMBRIDGE, MASS.

P. Bartkovicz
877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas

131 E. Merimack St.
NORWOOD, MASS.

Jonas Jaroševiče
1048 Washington St.

ŠIPKORTES
■- ............^ss^^^^MBsassiMh^ihMMfcfc

‘LUA VER HILL, MASS.
C. J. Kazlow, 

80 A Ėivėf St.
ŠOtlTH i MASS.

Paulis
248
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MONTELLO, MASS. 
[Vyčiu 1 Kuopa J
B. P. Miškinis -
SS ArtktriBt.

WOBOESTEE, MAGS.
M. Paltanaviči* 
16 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskai 

101 Oak St.

DETROIT, MICH.
J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas, 
143 Delmar Ave.

GRAND RAPIDS, MIOH. I
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.

NASHUA, N. H. . .
Jonas StraSkauskiS, 1

26 Washington st.
8. L. Zapenas "'j

28 WaahBlgton St. ’"Til
JJLIZARETHPORT, N. J.

D. Boezkus 
211 First St.

HARRISON, N<J.
Jurgis Svetulevwia, -p H □

201 John St. iJuJ

A. K. Kalitus, 
195 Duke St.

KEARNEY, N. J.

NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskas 

196 Now York Av.
V. Ambrazevičius, 

178 Ferry St.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas ' 1
119 Grand St.

J. Derengdwski 1*1
166 Grand St. *

A. Grudzinskas
184 Grand St.

A. J. Plochockl 1 ’
87 Grand St.

šlikas & Bagdonas, 
31 Hudson Av.

E. Youngstown, O.
B. Palšunas, 

Box 53
CLEVELAND, OHIO.

M. Šimonis
1383 E. 30th St. <

P. A. Szukys,
2120 St. Clair Ave. «' t

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL, ’

28 Murdock St.

' pittstom, pa. ryįįfįgf
P. Bataitis,
18 Sand St.

FOBEST CITY, PA. .
Jos Dzikas, "T.’JSl

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas ' J-

46 S. 22nd Gt.

SHENANDOAH, PA.
T. P. KrižaiUuskaS ~ f %

102 E. Centre St. ' W

BENTLEYVILLE, PA. ’
Š. P. Mažetis 1

MINERS MILLS, PA.
J. Nofeika, 

42 W. Thomas St.
PHILADELPHIA, PA.

S. Puskepalis, 
2334 Orthodox St.

Pr. Statkus
1306 Carlton St. ■'*

LONDON, ENGLAND.
M. Narvnlaitis,

71 Mansfield St., Kingsland Rd.
SKOTIJOI.

A. Šimanskis
2 Etna St.

Craigncuk, Wishaw.

3
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KATALIKASEXTRA!
LONDONAS, rugp. 25. — 

Mons apylinkėse girdisi ka- 
nuolių kriokimai. Spėjama, 
kad kaizerio artilerija jau 
atsistojo prieš franeuzu ap
kasas ir ėmė jas bombarduo
ti.

MILANAS, rugp. 25. — 
Prancūzu ir anglu karo lai
vai, bombarduodami Austri
jos miestą Cattaro, sunaiki
no jo visus fortus. Austrai 
nespėjo sudėti minu uoste.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Pranešama, kad vokiečiu 
zeppelininis orlaivis anksti 
iš ryto skraidė Antwerpo 
padangėse ir metė keliatą 
bombų. Du namu sugriauta 
ir keliatas žmonių užmušta 
ir sužeista.

LONDONAS, rugp. 25. —

Belgijos tvirtovė Namur e- 
santi vokiečiu rankose. O 
buvo tikėtasi, kad ta tvirto
vė geriau laikysis, negu Lie
ge.

SHANGHAI, rugp. 25. — 
Be jokios paliovos verčia
ma ugnis i Tsing-Tao iš tri
jų pirmos klesos japonu ka
ro laivu. Kaip ateina laikas 
valgio ar poilsio, tai kiti tris 
garlaiviai užima jų vietą.

BERLYNAS, rugp. 25. — 
Oficialiai skelbiama, kad ke
turi Namuro fortai jau pa
imta, o kiti keturi dar tebe
silaiką.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Iš Ostend pranešama, kad 
30.000 vokiečiu užatakavo 
Malines. Yra tai Belgijos 
miestas už 13 mylią nuo An
twerpo.

Londoną, o iš ten gauti gar
laivi į New Yorką.

Senyvas žmogus apsivogė.
H. Hoffman, 68 metą am

žiaus vyras, buvo pastaty
tas prieš teisėją Petit. Vie
na moteris apskundė ji už 
pavogimą visokių brangeny
bių vertės $417.

Dvidešimts pietą atgal tas 
žmogelis buvęs du kartu ka
lėjime. Per tą laikotarpi, 
vienok, nebuvęs vagystėj 
suagautas. Dabar prisipaži
no prie kaltės. Teisėjas ne
pasiuntė jo kalėjimam

Majoras uždarė šokių salę 
ir devynis saliunus.

Majoras uždarė Freiber- 
go šokią salę ir saliuną. Ta 
vieta buvo pripažinta kaipo 
ištvirkimo lizdas, tai ir bu
vo uždaryta. Lygiu bildu 
dar astuoni galiūnai ir bu

fetai įvairiose miesto daly
se buvo uždaryti.

Už nešiojimą revolverio 
$200.

Nekokia Wm. Rice ties 
Byron avė ir Sheridan Rd. 
buvo suareštuotas, kuomet 
revolveris netikėtai iškri
to iš jo kišeniaus. Teisėjas 
Sabath uždėjo $200 bausmės 
už nešiojimą ginklo.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA

MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IR RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Margan st., Chicago.

Tananevicz SavingsBANK
TELEGRAMOS.

Italija stosianti 
talkininkų 

pusėn.

rijos ir kareiviu daugiau, 
negu Carranza ir jei Villa 
keltu maištą, tai jo butą vir-

Iškrito per langą ir už
simušė.

Benj. Metzler, 35 metu 
amžiaus, gyv. po num. 1360 
W. Randolph g., išgirdo an
ksti iš ryto ergelį po langais 
gatvėje ir paskui pasigirdo 
šūviai. Minėtasai vyras iš
kišo galvą per langą ir tur
būt paslydo ir krito ant. ša
ligatvio. Ant vietos užsimii-

Vienatinis savo rūšies lietuviškai—angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai-

Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Fanuos Parsiduoda Pigiai!
Douglas County Wisconsin

Jei nori tapti turtingu ir atrasti 
laimę, tai pirk virš minėtas farmas, 
o busi laimingas ant visados. Minė
tos farmos dabar yra pigios ir naujai 
pradedama Lietu, iška Kolionija. Į 
tas farmas įdėti pinigai į trumpą lai
ką užaugs dvigubai ar trigubai, nes 
jųjų dabartine kaina yra labai žema, 
o žemė gera ir derlinga prie žviro ir 
molio. Vietomis juodžmis ir vietomis 
maži nuolaidus Kalniukai; bet dau
giausiai lygios vietos. Puiki vieta ir 
sveikas oras. Kainos nuo $12.00 iki 
$18.00 už akrą, įmokant už akrą $4.00. 
Likusią skolą po $5.00 į menesį už 40 
akrų, kol bus išmokėta. Laike ligos ar 
neturto mokesčiai atleisti taip ilgai, 
kol bus galima išmokėti.

Prie tų formų yra statomas dide
lės geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
laukų darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nepraleiskite pro
gos, nes iš lietuvių yra daug geni u- 
kininku ir daugelis iš jų gali tapti 
turtingais.
..Taipgi mės parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus ant. pirmų morgičių.

Del platesnių žynių kreipkitės pas, 
K. J. Pilipavičių.

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

arba vakarais
858 W. 33rd St..arti Auburn Av.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicago,je ir kituose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai uekiais jie 

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

PADARO Dovierennastis ir visokius
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštus

(Boxes) saugiausiai Įreng

Paryžius, rugp. 25. — Iš 
Įvairiu šaltiniu ateinančios 
žinios nurodo, kad Italija 
mobilizuoja savo armiją ir 
gabenanti kareivius Į Aus
trijos pasienius.

Vėliau ar anksčiau Italija 
stosianti talkininku pusėn 
ir užpulsianti Austriją. Au
strija iš savo pusės siunčia 
kariuomenę i Italijos paru- 
bežius. Austrija, todėl, apsi
stojo veikus prieš serbus.

Austrijos siunčiamoji ka
riuomenė prieš Italiją susi
dedanti iš kroatu ir vengrą.

Paskalos jau eina, kad I- 
talijos valdžia nusprendžius 
stoti talkininką pusėn. Mat, 
Italija pramato, kad jei vo
kiečiai Įveiktą dabartinius 
talkininkus, tai jie imtą 
keršyti Italijai už atsimeti
mą nuo sutarties.

Italija nuo Fraucijos ir 
Šveicarijos parubežią ima 
kariuomenę ir gabena į Aus
trijos pasienius. Aišku, ko- 
kiuo tikslu tai daroma.

Italijai yra išrokavimas 
užpulti Austriją. Juk Aus
trijoj yra 2.000.000 italą. 
Taigi po karo Italija galėtą 
išsiderėti, kad prie jos bu
tą prijungtos žemės, italą 
apgyventos. Miestai Tries
te, Fiume, Trent yra italą 
apgyventi, o dabar yra po 
Austrijos valdžia.

DEL KARO PRITRUKO 
SKUDURŲ.

Bloomington, Ill., rugp. 
25. — Marseilles Roofing 
Paper kompanija turėsian
ti sustabdyti darbus savo 
Įioperos dirbtuvėj. Ištikus 
karui Europoj negalima esą 
iš ten gabenti skuduru, iš 
kurią popera buvo dirba
ma. Amerikos skudurninkai 
pasinaudoję tuo tarpu ir pa
kėlę kainas.

SUKILO ALBANAI.
Londonas, rugp. 25. — Iš 

Romos pranešama, kad Al
banijoj kilęs maištas. Maiš
tininkai užėmę miestą Avie
ną. Eina gandas, kad jiems 
suteiktasis valdovas, princas 
Vilius, apleidęs sostą. Tarp 
albanu esą irgi daug parti- 
jėlių. Jie sutinka dviejuose 
dalykuose — visi nenori mo
kesniu mokėti ir tarnauti 
kariuomenėje.

UŽ AUGŠTAS KAINAS 
KALĖJIMAM.

New York, rugp. 25. — Iš 
Bergen, Norvegijoj, atplau
kė garlaiviu Kristian iafjord 
daug amerikonu. Pasakoja, 
kad kaip tik karas Europo
je prasidėjo, tai tuoj kaiku- 
rie krautu vninka i pakėlė 
kainas. Bet valdžia tokius 
aštriai nukandus. Paliepus 
sugrąžinti pirkėjams per
mokėtus pinigus ir daugelis 
krautuvninkij pateko net 
kalėjimai!.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
dėl išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai. paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Toliaus seka žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding. delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs j šitą šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos pilie
čiais......................................... $1.25

Ta pati audimo apdaruose 1.56

PARSIDUODA Saliunas lietuviais 
apgyventojo vietoje. Labai pigiai. Biz
nis jau nuo senai išdirbtas. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja į 
California, todėl galima pigiai pirkti.

Atsišaukite:
1931 Canalport. Ave., Chicago^

REIKALAVIMAS.
REIKALINGA LIETUVAITĖ STE

NOGRAPH IR TYPEWRITERS, KU
RI GALI GERAI UŽRAŠINĖTI, 
KUOMET ANGLIŠKAI DIKTUOJA
MA IR VERSTI LIETUVIŠKAI. AT
SIŠAUKITE:

“AMERIKOS LIETUVIŲ
DIENRAŠČIO ’ ’ Administracija. 

3249 SO. MORGAN St., CHICAGO.

PAIEŠKOJIMAI.

tos

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1824 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St., CHICAGO, ILL

čia prisiunčia $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė

Gatvė

Miestas

Valstija

Iškirpkite šitą laišką ir prishjskite mums su savo užsakymu ir pinigais

PAIEŠKAI! savo vyro Petro Sima
navičių iš Cižinų Kaimo Aukšta dva- 
rio parapijos, Vilniaus gub. 7 metai 
Amerikoj.

Simanavičienė,
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. 

(13-4-5-6-7)

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai. 

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tek Yards 502 JOS. J. R0ZH0X pard.

KLAUSKITE
Kiekvienas gausite atsakymą, kuris 

norite dažinoti, kur yra geros farmos. 
Aš turėjau gerą progą apmatyt daug 
farmų ir apvažinėjau Lietuvių apgy
ventas kolionijas ir drauge važinėjo 
žemės žinovas, kuris gerai supranta 
apie žemes. Norintieji klauskit ypa- 
tiškai arba laišku:

J. SINKUS,
3151 S. Halsted st., Chicago.

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
Paveikslas Popežiaus Pius’o X “kataliką”

AMERIKOS LAIVYNAS 
APLEIS MEKSIKO 

UŽLAJĄ.
Galveston, Tex., rugp. 25. 

— Atplaukė Suv. Valstiją 
karo laivas Des Moines iš 
Vera Cruz. Kapitonas sako, 
kad rugsėjo 1 d. Amerikos 
laivynas apleisiąs Meksiko 
pakrantes. Vera Cruz’e e- 
santieji amerikoną kareiviai 
jau pasirengę apleisti mies
tą. ■ ' . .

Ex-prezidentas Carbajal 
sako, kad Villa turis amuni-

Iš Chicago.
E. F. Young sugrįžo.

Ponia Ella Flagg Young, 
Chicagos publiškąją mokyk
lą superintendente, sugrįžo 
iš Europos. Europoj išbuvo 
šešias savaites ir tyrinėjo 
Europos pradinių mokyklą 
sistemas. Karui ištikus, tu
rėjo daug nesmagumą, bet 
jai pasisekė nusidanginti į

Nemažai yra padaręs Katalikų 
bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c

tus

nio

Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; į visus pajudin- 
musą gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kulturi- 
darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipą pusei.
Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvią, o

ypač Amerikos naujokynuose gyvenančią, S. Valstiją ir kitu šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinią iš Europos karo lauko ir visuomenės gyvenimo.

Dienraščiui “Katalikui” užvis labiausia rūpės tik lietuviu kultūrinis kilimas 
ir ją gerovė. Bet nebus vietos tautiškai neapykantai.

Dienraščio “Kataliko’’tikslas — kelti apšvietimą tarpe lietuvių, siekis — lie
tuvių gerovė ir augščiausias kultūrinis laipsnis.

Taigi, kas prijaučia musų tikslams ir siekiams, kam rupi kultūrinis Amerikos 
lietuvių kilimas, tas privalo užsisakyti Amerikos Lietuvių Dienraštį “Kataliką”.

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti: v

4. a. -; A'--,y-

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, : : : CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaua Piu- 

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde................................................................ ...........................

Gatve............................................................................... ..............................

Miestas............................................................. Valstija.......................................

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

8uv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.
pusei metų $3.00. 

trims mėnesiams $1.75.
Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00. 

pusei metų $4.00.
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
3249 S0. MORGAN ST., - _ CHICAGO, ILL.

X._ _sS
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