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Vokiečiai rusus sumušė ties Stalupėnais.
Vokiečiai Bruselio dar nepaėmė bet kruvini mūšiai tęsiasi.

Rusams Austrijoje, esą, gerai sekasi.
Mirė Popežius.

ROMA, rugp. 20. — Ši ry
tą 1:20 vai. mirė popežius 
Pius X. Jau kelinta diena 
kaip sirguliavo, bet pusėti
nai laikėsi iki trečiadienio 
ryto.

Per ištisią dieną dakta
rai Marchiafava ir Amici 
dabojo popežių ir teikė jam 
sustiprinančiu vaistu.

Apie jo nusilpnėjimą bu
vo pranešta kardinolams ir 
jie susirinko i ligonio kam
barį. Buvo širdį draskančiu 
valandų, ypač kuomet Šven
tasis Tėvas pasikeldamas 
kalbėjo.

Kartą jis išsitarė: “Se
nuose laikuose popežius ga
lėdavo vienu žodžiu sustab
dyti skerdynę, bet dabar jis 
yra bejėgis.’’

Trečiadieni po pietų vi
sose Romos bažnyčiose bu
vo išstatytas Švenčiausias, 
gaudė varpai ir tūkstantinės 
minios rinkosi bažnyčiosna 
melsties už Šventąjį Tėvą.

Popežiaus nusilpnėjimas 
padarė didelį sujudimą ka
raliaus rūmuose.

Vėlyvu laiku buvo suteik
ta 4>opežiui paskutinis pate
pimas.

Prie mirštančio lovos klū
pojo mirštančio seseris, kar
dinolai ir Vatikano tarnai.

Mrištant popežius dar iš
tarė: “Dabar, mirčiai arti- 
nanties, aš pradedu manyti, 
kad Visagalintis Dievas per 
savo neišpasakytą gailešir- 
dystę nori paliuosuoti mane 
nuo baisenybių:, kurios apė
mė visą Europą.”

Popežius sunegalėjo nuo 
pat pradžios europinio ka
ro. Per valandas jis ant vie
tos užsimąstęs išsėdėdavo. 
Vis mąstė apie baisųjį Eu

ropoj kilusį karą. Naktį sap
nuodavo apie skerdynių bai- 
sumua, o dieną apkalbinėda
vo su artimaisiais.

“Aš nenustosiu melsti 
Dievą sustabdyti tą žmonių 
skerdynę”, sakydavo jis.

Kalbėdavosi su kardino
lais ir apsvarstinėdavo da
lykus, ar nebūtų kaip nors 
galima sustabdyti karą.

Kuomet buvo nužudytas 
Austrijos įpėdinis, tai tuo- 
mi didžiai buvo sujudintas. 
O kuomet Austrija ėmė Ser
bijai grūmoti, tai popežius 
kreipėsi į Praną Juozą, Aus
trijos imperatorių, prašyda
mas, kad nedavestų dalykų 
iki karo.

Su Serbija popežius buvo 
geruose santikiuose ir nese
nai buvo su ja padaryta su
tartis.

Devintą dieną po mirimo 
popežius yra laidojamas, o 
dešimtą buna kardinolų su
sirinkimas.

Paskutiniai Po-
° D V' ■ ■paziaus žodžiai 

pasauliui.
Popežius Pius X prieš pat 

savo galutiną nusilpnėjimą 
ištarė sekančius žodžius:

“Šitoj valandoj, kuomet 
veik visa Europa yra trau
kiama baisiausio karo ver- 
petan, su jos dabartiniais 
pavojais ir vargais ir sekan
čiomis pasekmėmis, apie ku
rias jau pati mintis turi 
kiekvieną perverti širdper
ša ir pasibjaurėjimu, mes, 
kurių rupesniu yra gyveni
mas ir gerovė taip daugelio 
piliečių ir tautų, jaučiame

(Tąsa ant 4-to pusi.).

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
LONDONAS, rugp. 20. — 

Vokiečių kariuomenė jau 
prisiartino veik prie Ant
werp© priemiesčių ir, sako, 
artinasi Bruselio link.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Mūšiai tarp vokiečių ir tal
kininkų prasidėjo visa lini

ja ir tęsiasi nuo Diest, Bel
gijoj, iki Šveicarijos paru- 
bežių. *

LONDONAS, rugp. 20. — 
Iš Bruselio pranešama, kad 
vokiečių armija vietose tarp 
Gembloux ir Jodoigne yra 
po truputį stumiama atgal 
sujungtomis belgų ir fran- 
euzų armijomis.

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Telegrama iš Bruselio pra
nešama, kad kanuolių šau
dymai aiškiai buvo girdimi 
Bruselyj. Sako, kad vokie
čių kariuomenė traukia lin
kui Bruselio nuo Huy ir Jo
doigne.

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Oficialė, bet nepatvirtinta, 

atėjo žinia, kad belgų armi
ja traukianti link Antwer- 
po.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Oficialė iš Paryžiaus atėjo 
žinia, kurioj patvirtinama, 
kad serbai išblaškė 80.000 
austrų kareivių ir užmušė 
3.000, o sužeidė 5.000. Mušis 
atsibuvo 40 mylių į vakarus 
nuo Bielgrado.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Atėjo nepatvirtinta žinia, 
kad Juodojoj jure j nusken
do rusų karo laivas, užplau
kęs ant minos. Taipgi pra
nešama, kad Odesos dokai 
dega.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Į Melburną. Australijoj, at
plaukė vokiečių garlaivis 
Wildenfels. Garlaivio kapi
tonas sako, kad nežinojęs, 
jogei Europoj karas.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Telegrama iš Cetinje sako, 
kad Černogorijos armija už 
dviejų valandų busianti ar
ti Ragusos. Ragusa yra Aus
trijos tvirtovė ant Adriati- 
kos kranto Dalmacijoj.

BRUSELIS, rugp. 20. — 
Šiaurinėj Belgijoj susirėmę 
vokiečiai su franeuzais. Lau
kiama čia didelio mūšio.

ROMA, rugp. 20. — Italų 
emigrantai, grįždami namo, 
Magdeburge sušukę: “Viva 
l’Italia!”. Tuomet vokiečiai 
šovę ir keliatas buvo užmuš
ta, o 50 sužeista. Vokiečiai 
užginčija tą žinią.

rugp.OTTAWA, ONT.,
20. — Kanados parlamentas 
parėmė Angliją jos europi
niame kare ir visos partijos 
susivienijo veikti išvien.

Rusai sumušti 
Mažojoj Lie

tuvoj.
LONDONAS, rugp. 20. — 

Bevieliu telegrafu iš Berly
no apturėta žinia, kad ties 
Stalupėnais, Rytų Prūsijo
je, ty. Mažojoje Lietuvoje, 
vokiečiai uždavę didį smū
gį įsiveržusiai ten rusų ar
mijai. Vokiečiai be to paė
mę nelaisvėn daugiau kaip 
3.000 rusų kareivių, šešis 
kulkosvaidžius, daug kanuo
lių ir amunicijos. Daug ka
nuolių rusai pirm to su
sprogdinę. Tasai smarkus 
mušis buvęs rugpjūčio 17 
dieną. Vokiečių pusėje ten 
krito majoras generolas von 
Buelow, buvusio Vokietijos 
kanclieriaus, princo Buelow, 
brolis. Rasi, dabar pasiseks 
vokiečiams atmušti iš rusų 
ir Eitkūnus.

Angly Francijoj 
yra 200.000.
Washington, rugp. 20. — 

Iš pasitikėtinų šaltinių su
žinota, kad Anglija išsodi
no Francijoj 200.000 karei
vių. Pirmiau buvo paskelb
ta, kad pasiuntus tik 90.000 
kareivių. Tuomi, žinoma, no
rėta suklaidinti vokiečius.

Paprastai kareiviai bū
davo siunčiama arčiausiu 
keliu iš Denver į Calais. 1 da
bartės kareiviai sėdo Į gar
laivius Portsmouth’e ir ne
žinia kokiam mieste Fran< i- 
joj išsėdo.
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Musupastabos.
KARO PRIEŽASTIS.
Daug rašoma apie šio eu

ropinio karo priežastis. Sa
ko, kad nužudymas Austri
jos įpėdinio uždegė šį eu
ropinio karo gaisrą, lieps
nos kurio gali išsiplėtoti po 
visą pasaulį. Taigi tokia 
menka priežastis pagimdė 
pasaulinę nelaime. Bet ir se

klio vės laikais kildavo karai 
del menku, o kartais ir del 

-juokingą, dalyką. Kaip-pa
prastai, žmonės susipeša 
del didžiausią menkniekių, 
taip ir valstybės kartais in- 
traukiamos karau del maž
možių.

Daugeliui žinoma, kaip 
žiloj senovėj trojanai pavo
gė graikų gražią karalienę 
Aleną ir kaip paskui sekė 
tą pavogimą garsus dešimt- 
mctinis karas, kurį apdai
navo nemariose poemose 
Homeras.

Viduriniuose amžiuose 
Francijos karaliaus barzdos 
nusiskutimas įvėlė Franci- 
ją karau, kurs tęsėsi 300 me
tų. Buvo šitaip:

Roueno arcivyskupas pri
prašė karalių Liudviką VII 
nusiskusti savo barzdą. Tas 
nusiskuzdinimas baisiai ne
patiko karalienei. Galop pri
ėjo iki to, kad karalius su 
karaliene persiskyrė.

Gyvanašlė karalienė ište
kėjo už Anglijos karaliaus 
Henriko II. Tas vestuves se
kė šimtmečiai kariavimo. 
Tris šimtus metų kariavo 
Anglija su Francija.

Modenoj, Italijoj, kated
ros bokšte galima matyti ge
ležinėj dėžėj kibirą, kurs 
900 metų atgal buvo prie
žastimi baisaus karo. Mode- 
nos kareiviai pavogė nuo 
viešo šulinio Bolognoj kibi
rą ir nenorėjo jo sugrąžinti. 
Nors Modena ir Bologna 
buvo abu italų miestu, bet 
buvo savistoviu ir šnairavo 
vienas į antrą. Kibiras bu
vo priekaba užvesti mūšius. 
Iš to kilo vėliau baisus ka
ras ir didelė Europos dalis 
buvo nuteriota, ir Sardinijos 
karalius buvo . iki gyvos 
galvos uždarytas kalėjimai!.

Apie 250 metų atgal Čhi- 
nijoj kilo didelis karas del

, ,............,. . ' i , i —M

•f'žino. Po to sekė ilgas karas 
tarp genčių Pamire ir Af
ganistane.

Yra ir daugiau karų, ku
rie kilo del mažmožių. Be 
abejones, buvo karų, ku
riems tokie mažmožiai buvo 
priežastim karo. Bet ki
tiems buvo jau tik priekabe 
pradėti karą, nes jau nuo 
senai kerštai ėjo tarp dvie
jų pusių. Sakysim, Modenos 
karas su Bologna del kibiro 
pavogimo. Tuodu miestu 
jau nuo seniau kerštavo ir 
kibiro pavogimas buvo prie
kabe pradėti karą.

Reikia atskirti priežastis 
nuo priekabių.

KAS LAIMĖS KARĄ.
Anksčiau ar vėliau euro

pinis karas turės pasibaigti.
Viena ar kita kariaujan

čiųjų pusių turės laimėti. 
Kuri gi laimės ?

To niekas nežino, o spėlio
ti neužsimoka.

Sakysim, viena pusė lai
mėjo karą, išėjo pergalėto
ja. Ką-gi ji laimės?

Karas yra lyg koks biznis. 
Yra tai seniausias žmonijos 
historijoj biznis. Tas biznis 
jau buvo vedamas tuomet, 
kuomet dar žmonės puspliki 
slapstėsi miškuose ir urvuo
se.

Karo biznis veda savo 
pradžią nuo seniausių laikų 
ir todėl jis yra bjauriausias 
biznis, nors tai ir karališkas 
yra biznis.

Kadangi karas yra lyg 
koks biznis, tai iš apgalėtų
jų reikalaujama atlyginimo 
pinigais ir žeme.

Jei Vokietija bus įveikta, 
tai Francija pareikalaus su
grąžinimo Alzacijos ir Lota
ringijos, kurią Bismarkas 
išpiešė iš jos. Lygiai parei
kalaus Francija penkių tūk
stančių milijonų frankų, ku
riuos Bismarkas išreikalavo 
iš jos. Žinoma, reikalaus 
nuošimčių už 40 metų.

Ką laimės Rusija ir ką 
Anglija?

Rusija gal panorės Kon
stantinopolio, bet jo negaus.

Anglijos diplomatai yra 
gudrus ir mandagioj formoj 
pastatys savo reikalavimus. 
Bet turės gerą kąsnį gauti.

Kuomet pasibaigs kraujo 
liejimąsi ir kanuolių krioki
mas, tai prasidės ilgos de
rybos su visai kitokiais ru- 
bežiais.

Kuomet derybos pasi
baigs ir atlyginimai bus iš
mokėti, tai visgi pergalėto
jai pamatys, kad blogą biz
nį tepadarę.

Faktai ir patemijimai a- 
pie kariaujančias šalis.

Valstybės, kurios dabar į- 
veltos karau, turi arti 850 
milijonų gyventojų.

Trįs vyrai iš tų 850 mili
jonų pasiuntė pjautis, žu
dytis, terioti šalis ir ap
šlakstyti didžias platybes 
kraujais ir ašaromis.

Šitame laike ne tiek svar
bu, kuri šalis kurią įveiks, 
kiek tos permainos valsty
bių rubežiuose ir vidurinės 
permainos, kurios seks po 
karo.

sukulinio arbatinio puode
lio. Puodelis prigulėjo augš- 
tam mandarinui, kurs ypa
tingoj malonėj buvo pas 
bogdichaną. Mandarinas la
bai mėgo savo puodelį. Kar
tą, keliaujant .per maištin
gą provinciją, plėšikai už
puolė mandarino palydovus 
ir atėmė nuo jų visą turtą. 
Tarp brangenybių buvo ir 
mandarino mėgiamasis puo
delis. Plėšikai pačiupinėjo, 
apžiurėjo puodelį ir metė į 
žemę, kaip mažos vertės 
daiktą. Puodelis sudužo. 
Mandarinas pasiguodė bog- 
dichanui apie savo nuostolį 
ir paniekinimą. Chinijos 
valdovas pasiuntė ton pro- 
vincijon kelis pulkus karei
vių ir tie išteriojo arti pu
sės milijono gyventojų.

Lordas Palmerston kartą 
pasakė, kad tris žmonės te
žinoję tikrą priežastį Schles
wig-Holstein keblumų, ku
rie vedė prie didžių dviejų 
karų. Du tųdviejų žmonių 
mirė prieš karo prasidėji
mą, o trečiasis visai pamir
šo apie tas priežastis, kuo
met abu karu pasibaigė.

Baisus karas Vokietijos 
su Francija kilo per Bis
marko šelmystę. Buvo taip. 
Francijos ambasadorius as
meniškai nuvyko pas vokie
čių imperatorių Vilių I ir 
prašė, kad jis nepatartų 
princui Leopoldui stoti kan
didatu į Hispanijos kara
lius. Pats karalius galutino 
atsakymo nedavė, bet prin
cas Antanas Hohenzollern 
atitraukė savo sūnaus kan
didatūrą. Nutarimai apie tą 
dalyką buvo pavesta Bis
markui paskelbti laikraš
čiuose. Bismarkas perkeitė 
nutarimus taip, kad jie į- 
žeistų Francija. Ir tuomet 
kilo pragaištingas karas. A- 
pie dokumento perdirbimą 
paskui pats Bismarkas pri
sipažino.

Kartą Paryžiuj Tuileries 
rūmuose buvo balius. Viena 
augštos kilmės moteris ba
liuj išsitarė norinti gerti. 
Tą nugirdo Anglijos ir His
panijos ambasadorių ir abu 
nubėgo atnešti vandens. 
Kuomet juodu atėjo stiklais 
nešinu, tai ponia jau bešo
kanti su franeuzų diploma
tu. Anglijos ambasadorius, 
neva netyčiomis, pakumšė 
Hispanijos ambasadorių ir 
tam iškrito stiklas. Šis inci
dentas išsivystė į nesikenti- 
mą ir didis karas sekė tarp 
Anglijos ir Hispanijos.

Friderikas Didysis pats 
prisipažino pagimdęs septy
nių metų karą del to, kad 
labai mėgęs matyti laikraš
čiuose aprašymus apie savo 
darbus.

Turko-rusų karas, sako, 
iškilęs iš to, kad Herzogovi- 
noj vienas turkų mokesčių 
rinkėjas suteršęs kalvio 
dukterį, o kalvis už tai už
mušęs niekdarį.

Viduriniuose amžiuose 
Kastilijoj, Hispanijoj, vie
nas mauras pavogė augštos 
kilmės ponios andaroką. Po 
to sekė didis karas tarp his- 
panii ir maurų.

Vienas Florencijos gyven
tojas užpylė kibirą vandens 
ant galvos Milano gyvento
jo. Tarp tųdviejų provinci
jų sekė tuomet pragaištin
gas karas Italijoj.

Pamire vienos genties na
rys pasiskolino iš kitos gen
ties nario pypkį ir nesugrą-

Vieną, ką šis karas iškels 
aikštėn, tai demokratiją.

Miręs Anglijos karalius 
Edwardas, bešnekėdamas a- 
pie demokratijos kilimą, iš
sitarė: “Jei aš neteksiu sa
vo vietos, tai galėsiu uždar
biauti sakydamas prakalbas 
apie demokratijos perga
les.”

Užsidegė milžiniškas kros
nis Europoj ir užvirė kati
las naujo gyvenimo.

Tikėtina, kad pralietasis 
kraujas sutrauks arčiau 
tautas, užsimegs artimesni 
ryšiai, bet vargas bus des
potams, kurie privedė žmo
nes prie tų skerdynių.

Žmoniškesnė civilizacija 
išaugs ant krauju persunk
tos žemės. Sumažės skaičius 
“jų didenybių”, nes žmonės 
pajus pas save didenybes.

Kariaujančios valstybės 
nori Amerikoj paskolą už
traukti. Del karinių reikalų 
Amerika neduosianti, bet 
del prigelbėjiino žmonėms 
darysianti ką gali. Amerika 
todėl užsakė Paryžiuj už 
$60.000.000 šilkinių audeklų 
ir drabužių. Moterių darbai, 
tad, Francijoj eis gerai.

Vokietijos oro laivynas 
gązdina talkininkus.
Šiame europiniame kare 

pirmą kartą visą svarbą pa
rodys naujas karo įrankis — 
orlaivis. Šis įrankis dar vis 
iki šiol nebuvo išbandytas. 
O visos kariaujančios vals
tybes turi gerus oro laivy
nus. Pasisekimas ore gali 
būti sprendžiančiu fakto
rium pergalėj. Del pergalės 
nesvarbu kariuomenės skai
čius. Ne visuomet ta pusė 
išlošia karą, kuri tūri dides
nę armiją.

Nors Francijos oro laivy
nas nemenkas ir net dides
nis už Vokietijos, vienok, 
vokiečių oro šarvuočiai gąz- 
dina talkininkus. Vokiečių 
orlaiviai yra skirtingos rū
šies, negu Francijos arba ki
tos šalies.

Vokietija turi 80 milžiniš
kų Zeppeįino orlaivių. Yra 
tai tikri šarvuočiai ore. Ir 
tie orlaiviai gatavi del ka
ro, ir vokiečiai, be abejonės, 
apsčiai juos panaudos da
bartiniame kare. Taigi tas 
vokiečių oro laivynas ir ga
li būti jų sprendžiančiu 
faktorium pergalėj.

Zeppeįino orlaiviu telpa 
25 žmonės ir iki 25 tonų 
eksplioduojančios medžia
gos. x

Šitokie orlaiviai priegtam 
gali iškilti tūkstančius pė
dų augščiau, negu kad gali 
pasiekti šautuvo kulipka ar
ba kanuolės šovinys. Jei ir 
pataikys jin keliatas kulip- 
kų, tai vis vien jis gali dar 
kilti ir iškilti iki augštu- 
mos, kur šūviai nepasiekia. 
Tas orlaivis susideda iš 18 
skyrių ir tik kuomet šeši jo 
skyriai yra gerai apdaužyti, 
jam yra pavojus nukristi.

Orlaivis tas gali lėkti 60 
mylių valandoj. Ir gali la
kioti po orą nenusileidžiant 
bent 36 valandas.

Per metų metus vokiečiai 
tobulino savo oro laivyną ir 
praktikavo mesti ir pataiky
ti sprogstančią medžiagą į 
pageidaujamą vietą ant že
mės. ----- .

BELGIAN SOLDIEP.S IN EM^OSSF.I
Belgijos kareivių tipas, kurie kariauja priešais vokiečius.

Spėjama, kad vokiečiai 
turi visoj savo linijoj šen li
teli orlaivių stotis. Tose sto
tyse randasi tonai sprogs
tančios medžiagos, kurią vo
kiečių chemikai išdirbo pa
gal vėliausius mokslo nuro
dymus.

Vokiečių oro šarvuočiai 
yra keliami augštyn tam 
tikromis dujomis, kurios y- 
ra lengvesnės už orą. Orlai- 
vyj yra mašinos, kur tos du
jos yra gaminamos.

Mūšiui prasidedant orlai
viai bus prikraunami sprog
stančia medžiaga, sės į juos 
gabus lakūnai ir leisis pa
dai! gėsna, ir paskui priešo 
linkui. Iš augštybių mes 
eksplioduojančią medžiagą 
ir žemai tūkstančiai žmonių 
žus.

Kaip viršuj minėta, prak
tikoj dar neišbandyti yra 
tie didžiuliai orlaiviai. Gal 
franeuzams su savo mažais 
aeroplanais nesunku bus 
koptis su oro šarvuočiais. 
Juk jau iš praktikos žino
ma, kad jūrės milžiniškam 
šarvuočiui yra tikra pra
pultis, jei susitinka su ma
žu torpediniu garlaiviu. Gal 
taip grasmingas bus didžiu
liui orlaiviui aeroplanas, 
kaip torpedinis garlaivis 
šarvuočiui. Juk jau pačioj 
karo pradžioj matėme, kaip 
franeuzų lakūnui Garros pa
sisekė nudėti Zeppeįino or
laivį su savo mažu aeropla
nu.

Ar yra gyviai ant Marso.
Jau nuo senai mokslo vy

rai laužo galvas ir džiovina 
smagenis tyrinėdami žvaig
žde Marsą. Vienas franeuzų 
astronomas ilgą laiką gal
vojo, kad padaryti tokį žiū
roną, su kurio pagelba ga
lima butų matyti visą Mar
są. Pieną sugalvojo. Pradė
jo daryti; darė kelis metus, 
išleido ant to žiūrono visą 
savo turtą ir, rodosi, 1910 
m. jis buvo užbaigtas. Bet, 
pradėjus daryti bandymus, 
pats astronomas išėjo iš 
proto, o jo žiūronas pasiro
dė neatsakančiu.

Kiti astronomai Taipgi 
nemažai vargo padėjo tyri
nėdami, ar ant Marso gy
vena kokie nors gyviai? Bu
vo labai daug tvirtinimų, 
jog Marsas taipgi apgyven

tas, kaip ir musų žemė. 
Daugelis darodinėjo, jog 
ten yra iškasti ravai, kurie 
sujungia vandenis, daugelis 
darodinėjo kultūros ženklus 
ant Marso ir tvirtino, jog 
ten tokie pat gyviai, kaip 
ant žemės žmonės.

Vienas Belgijos mokslin
čius buvo apskelbęs pieną, 
jog jis gali intaisyti bevieli- 
nį telegrafą, kurio spėka 
daeisianti iki Marso ir tuo
met galima busią susikalbė
si! miusiečiais. Tas viskas 
galima butų intaisyti, tik 
gerbiamas mokslinčius už
miršo, kad siunčiant žinią 
bevieliniu telegrafu ant 
Marso, pirmiau reikės nu
siųsti žmogų, kuris galėtų 
marsiečius išmokinti tele
grafiškų ženklų, kad galėtų 
su musų žemės gyventojais 
susikalbėt. Kaip matom, tai 
ir šio mokslinčiaus vargai 
nuėjo ant nieko.

Bet žmonių energija ta
me nenupuola. Vienas ap
siriko kokiame nors daly
ke, tai jau antrasis tame 
neapsiriks. Todėl tyrinėji
mas eina savo keliu pir
myn. Ir štai dabar nekurie 
astronomai praneša iš sa
vo tyrinėjimų gana indo- 
mias žinias.

Teisingai pavyko išskait- 
liuoti, kad Marsas apsisu
ka aplink savo ašį per 24 
valandas ir 37 miliutas. 
Reiškia, ilgis dienos ant 
Marso maždaug tokis, kaip 
ir ant žemės. Bet sezonai, 
t. y. žiema ir vasara, aut 
Marso turi būti dusyk il
gesni, negu ant žemės, ka
dangi Marsas eina aplink 
saulę dusyk ilgiau už musų 
žeme. Pripažinta taip gi, 
kad ant Marso oras toks 
pat, kaip ir aut žemės, tik 
daug sausesnis ir beveik vi
sai nebūna vandeninių ti
ku.

Rodosi, kad viskas ant 
Marso taip, kai]) ant musų 
žemės. O jaigu taip, tai ko
dėl netikėti, jog ten gyvena 
tokie pat gyviai, kaip ant 
žemės?

Bet astronomas Kempbe- 
11 ia praneša iš savo pasku
tinių tyrinėjimų, jog aut 
Marso temperatūra daug 
žemesnė, negu ant žemės. 
Pagal jo išskaitliavimo, tai 
ant Marso ekvatoro (pati 
karščiausia vieta Marso) 
temperatūra 17 laipsnių že

miau nolio pagal Celsį. O 
pagal ištyrimą Christianso- 
no — tai 37 laipsniai že
miau nolio. Taigi prie to
kios žemos temperatūros jo
kiu budu negali gyventi ko
kie nors gyviai, nes ten vis
kas užšalę ir planeta nega
li išduoti vaisių del palai
kymo kokios nors gyvybės. 
Šie pranešimai sumuša vi
sas svajones apie marsie
čius.

Bet dar yra viena prie
žastis, delei kurios negali 
gyventi jokie gyviai ant 
Marso — tai nuolatiniai 
smilčių pusniai. Kaip jau 
minėjom, kad ant Marso la
bai sausas oras. Apart to, 
ten daug mažesnė spėka o- 
ro spaudimo. Per tai iškila 
tokie smilčių pusniai, jog 
jie buna matomi per astro
nomiškus žiūronus. Tie 
smilčių pusniai naikina vi
ską, kas tik pasipainioja 
jiems aut kelio.

Taigi, pagal paskutinius 
tyrinėjimus pasirodo, kad 
ant Marso nėra jokių gy
vių. Gal kuomet ir buvo, bet 
dabar jau išnykę. Galimas 
daiktas, kad ir musų žemė 
susilauks tokio pat likimo, 
kaip ir Marsas, jaigu at
kreipti atydą į nuolatinį 
aušimą saulės, kuri yra vie
natinis šaltinis šilumos ir 
šviesos del musų žemės.

Marsas daug toliau ran
dasi nuo saulės, negu mu
sų žemė, per tai galėjo ank
sčiau ir užšalti.

Lietuvė ir latvė.
Lietuvė (į latvę): — 

Kaip tu, kaimynėle, kalbi 
namie?

Latvė: — O gi su vyru lat
viškai, gi su šuniuku vokiš
kai.

Lietuvė: — O aš su vyru 
ir vaikais lietuviškai, gi su 
vištomis lenkiškai.

Svarbus klausimas.
— Kodėl mergaitės daž

nai nešioja ant krutinės 
medalijonus širdies pavida
le?

— Turbūt todėl, kad pa
čioje krutinėję pas jas daž
nai širdies visai nesamą.

Užsisakyki! dienraštį
“Katalikas’
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Katalikas
pinimui, į kuriuos lenda 
daugiau 15 toną metalo. 
Vienoj salėj randasi 87 
spauzdinimui mašinos (pre
sai), kuriu kiekviena sau 
turi atskirą elektros moto
rą. Yra mažesnės mašinos, 
korteliu spauzdinimui, ant 
kuriu galima atspauzdinti 
milijonas korteliu (tikietą) 
dienoje.

Skyrius, kuriame dirba
mi smulkesni spaudos dar
bai, atlieka daugiau vieną 
dieną darbo, negu bile vie
na kokia pirklybinė spaus
tuvė savaitės laiku.

Visi darbai valdiškoj 
spaustuvėj atliekami nepa
prastai greitai. Kuomet ka
ro jūreivi jos tardybinis 
teismas išdavė raportą apie 
sunaikinimą hispanais ka
ro laivo “Maine”, preziden
tas McKinley tą raportą 
perstatė kongresui po pie
tą, gi ant rytojaus ryte ta
sai raportas jau buvo at- 
spauzdintas ir padalintas 
visiems kongreso atstovams. 
Tasai raportas buvo brošiū
ros formoj, turėjo 300 pus
lapiu ir 24 iliustracijas.

Valdiška spaustuvė bėgyj 
36 valandą gali atspauzdin
ti ir pristatyti kongresui 
brošiūrą iš 2.000 puslapiu. 
Spaustuvei daugiausia dar
bo sukeikia, kongresas^ nes 
ten spauzdinami Įvairiausi 
kongreso rekordai, kongres- 
maną ir senatorių kalbos ir 
tt.

Po kongresui daugiausia 
darbo tai spaustuvei sutei
kia patentu biuras. Be to, 
ten išleidinėjama patentinis 
laikraštis kartą savaitėje, 
kuriame telpamą visokią iš
radimą piešiniai ir aprašy
mai.

Toliau daug darbo spaus
tuvei suteikia žemdirbystės 
departamentas. Svarbiau
siąja to departamento pub
likacija yra metraštis, ku
rio spauzdinama 500.000 
egz. Kiekvienas egzemplio
rius sveria aplink 3 svarus 
ir visai laidai išvežioti rei
kalaujama 25 prekiniu ge
ležinkelio vagoną.

Suv. Valstijų 
federale spau

stuve.
Suv. Valstijos turi di

džiausią ir geriausiai intai- 
sytą visame pasaulyj spaus
tuvę. Spaustuvės bustai ir 
visi viduj pataisymai lėšuo- 
ja suvirs 16.000.000, gi tos 
Įstaigos užlaikymui ir vedi
mui valdžia kas metai išlei
džia $6.000.000. Tūkstančiai 
įvairią svarbiu Įmingu ir 
brošiūrą kas metai toj 
spaustuvėj spauzdinama, 
nekalbant jau apie milžiniš
ką kiekybę cirkuliorią, bi- 
lią, taippat kitokiu smul
kesnių darbą.

Valdžios spaustuvėj išlei- 
dinėjami dienraščiai ir sa
vaitraščiai, taippat mėnesi
niai laikraščiai ir didi dau
gybe visokią metinių rapor
tą. Norint turėti šiokį-tokį 
supratimą apie kasmetini 
valdžios spaustuvės darbą, 
pridera peržiūrėti bile kat
rą metu darbą rekordas. 
Pa v. 1910 metais tenai at- 
spauzdinta suvirs 3.000.000.- 
000 puslapiu kningos forma
to, milijonas skilčių, taippat 
700.000.000 blanku, korteliu 
in tp. 72.000.000 antgalvelią 
laiškams ir vokams, taippat 
atlikta labai daug kitokio 
darbo. Spaustuvėje nesinau
dojama naujausio išradimo 
mašinomis ir todėl darbinin
kams daugiau išmokama, vi
so aplink $4.000.000 metams. 
Be to kas metai $300.000 iš
mokama laikinai samdo
miems darbininkams. Pope- 
ros sunaudojama vertės mi
lijono doleriu, muilo ran
koms mazgoti už $2.000, a- 
liejaus mašinoms $2.000, 
drukorinio juodyto 24 tonai 
metais. Labiausia taupiama 
popera. Ten kiekvienas ma
žiausias šmotelis kam-nors 
panaudojama.

Toje spaustuvėje yra ap
link 80 statomąją mašiną, 
vadinamąją 111 inoty pe ’ ’.
Ten yra katilai metalo tir- «/

Vyriausias komendantas Anglijos armijos, kuri pasiųs
ta franeuzams ir belgams pagelbon priešais vokiečius.

ap-

Korespondencijos.
CICERO, ILL.

Pėtnyčioj, rugpjūčio 14 
d., vakare, atsibuvo čia pra
kalbos. Kalbėjo svečiai — 
p. J. Gabrys ir kun. Gustai
tis

Vakarą atidarė kun. E- 
žerskis, prakalbėdamas 
trumpai apie tikslą atsilan
kiusią svečių, ir paskui per
statė kitus kalbėtojus. 1-mas 
kalbėjo kun. Gustaitis; kal
bėjo daugiausiai apie
svietą, mokslą ir apie tai, 
kaip reikia kiekvienam sten
gtis, norint ką išmokti. 
Taipgi išaiškino reikalą 
šelpti Lietuvos draugijas, 
platinančias apšvietą ir pa
pasakojo apie Marijampolės 
mergaičių gimnaziją. Antras 
kalbėtojas, p. Gabrys, iškal
bingai nurodė, ką lietuviai 
turėtu dabar veikti, kad po 
šio baisaus Europoje karo 
butą tinkamai prisirengę 
pareikalauti sau prigulinčią 
teisią tarpe pasaulio tautą. 
Nes lietuviai gali tą pada
ryti, tik jie esą nerangus, 
tingus ir, kaip nekurie sa
ko, buk dar esą nepribren
dę. Bet ištiesą, pasak kal
bėtojo, lietuviai jau yra pri
brendę ir gali pareikalauti 
sau autonomijos taip, kaip 
ir lenkai, ir, gavę ją, netu
rės bėdos, nes valdyties mo
kės geriau, negu kad rusas 
juos valdė. Toliau sakė,' 
kad, užsibaigus šiam karui, 
turės būti sušauktas tautą 
kongresas, kur ir lietuviai 
turės teisę pareikalauti sau 
didesnės laisvės. Žinoma, 
jaigu lietuviai saldžiai mie
gos ir vien tik aukas terinks 
nukentė j tįsiems, tai apie
mus niekas nesirūpins.

Auką surinkta $45.68. Be 
to, kun. A. Ežerskis paža
dėjo duoti po $100 visoms 
trims draugijoms — “Sau
lei”, “Rytui” ir “Žibu
riui”. Lietuvių Informaci
jos Biurui Paryžiuje priža
dėjo duoti 50 rublių. Galop 
publiką palinksmino vieti
nis šv. Grigaliaus choras 
savo maloniomis dainelėmis.

Kiškis.

GARDNER, MASS.
Rugp. 9 d. čia atsibuvo 

prakalbos. Jas surengė šv. 
Petro ir Povilo dr-ja. Kal
bėjo kun. Meškauskas iš A- 
tliol, Mass., A. Petraitis iš 
Worcester, Mass, ir P. Juš- 
kaitis iš Athol, Mass. Baž
nytinis choras, po vadovys
te vargonininko p. Bara
nausko, padainavo tautinį 
himną ir kitokiu gražią tau
tinių dainelių. Žmonių buvo 
nepaprastai daug.

Kalbose buvo minėta ir 
svarstyta svarbus klausi
mai. Užsiminta apie tikybą 
ir tikybos niekintojus. Pra
kalbos suerzino vietos soci
alistus. Jie buvo ėmę rėkau
ti it laukiniai žmonės. Vie
ną, jau buvo norėta suareš- 
tydinti, bet paskui jam bu
vo dovanota.

Bedarbis.

KENOSHA, WIS.
Nuo birželio 21 dienos lie

tuvių jaunimas buvo pradė
jęs užsiimti kimo lavinimu. 
Jie be ręikalo ėmė ir pasi
vadino kareiviais.

Buvo geras sumanymas. 
Kūno mankštinimas yra 
svarbus daiktas. Bet dabar 
apsistojo lavinesįs. Turbut 

del kaitrą. O gal, kaipo ka
reiviai, išvažiavo carui pa
gelbon.

Butą gerai, kad Kenoshos 
jaunimas, rudeniui ir žie
mai atėjus, imtųsi uoliau 
kūno inankštinimosi.

Žvirblukas.

ATHOL, MASS.
Rugp. 10 d. persiskyrė su 

šiuo pasauliu Kazys Kapi- 
čauskas. Buvo geras, visą 
godojamas vyras ir “Katali
ko” skaitytojas. Velionis vi
sai nesirgo. Išryto žadėjo 
eiti darban, bet netikėtai 
apalpo ir mirė. Pašauktas 
daktaras pasakė, kad turėjo 
širdies ligą.

Prigulėjo prie Aušros 
Vartą dr-jos. Prigulėdamas 
per 10 metą daug jai pasi
darbavo. Velionis buvo 45 
metą amžiaus. Amerikoj iš
buvo 19 metą. Kilęs iš Kau
no gub., Panevėžio pa v., Va
balninką par., Butninką so
džiaus. A. R-lis.

SYNDORA, PA.
Šis miestelis yra už 33 

mylią į žiemius nuo Pitts- 
burgo. Yra čia tris dirbtu
vės. Lietuviu tėra šešios šei
mynos ir vienas pavienis. 
Bet ir tie patįs nesutikime 
gyvena. Lietuviu skaičius 
čia nesididina.

Yra čia apsčiai rusą, slo
vaką, lenką ir chorvatą.

Lietuviai nelabai teindo- 
inauja, kas pasaulyj dedasi 
ir nedaug kas skaito laik
raščius. Pareina “Kataliko” 
2 egz., “Lietuvos” ir “Sau
lės” po 1 egz. Pora šemyną 
susideda iš beraščių, nemo
kančią nei skaityti, nei ra
šyti. Bet užtatai rudį tai 
moka gerai maukti.

Uždarbiai čia nedideli; 
nuo $1.75 ir augščiau.

KINGSTON, PA.
Nesenai čia penkių 

daugiau metą mergelė besi- 
bovindama degtukais apsi
degino ir baisiose kančiose 
mirė.

Rugp. 2 d. atsibuvo antras 
parapijos susi rinkimas. 
Mat, pirmas atsibuvo be 
klebono ir todėl klebonas 
šaukė antrą susirinkimą. 
Viskas gražiai pasibaigė ir 
parapijonai pasiliko su kle

bonu geruose santikiuose.
Prie progos atitaisau sa

vo pereitą korespondenciją. 
Ten buvo parašyta, kad mo
kykloj nėra tvarkos. Turiu 
pridėti, kad tai yra iie del 
mokytoją kaltės. Mokykloj 
suolai nebuvo sutaisyti ir 
tame buvo netvarka. Reikia 
tikėties, kad dabar viskas 
bus atsakančiai sutaisyta.

K. K.

Balsuokite už

Wal'r A. Rooney
Republikoniškas kandi

datas į Kongresą nuo 
4-to Distrikto.

Walter A. Rooney, gimęs 
rugs. 27 d., 1880 m., prie 
2982 Archer avė., gyveno 
šiame distrikte 34 metus. 
Darbavosi pieno pramonėje 
per ilgus metus su savo tė
vu ir broliais. Mokinosi šv. 
Brigydos mokykloje, šv. Vi- 
ateuriaus kolegijoje, Bour
bonnais, Ill. ir baigė teisiu 
skyrių Chicagos universite
te. Prileistas prie teisių 
praktikavimosi 1907 m. Da
bartės yra asistentu City 
Prosecutor Fort Dearborn 
Name. Niekad negeidė poli
tiško darbo. Narys Knights 
of Columbus, Irish Fellow
ship Club, Chicago Bar As
sociation ir kitų prakilnių 
organizacijų.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DRAUGĄ" Į Lietuvą inleidžla 

"DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Ill. 

Telephone Drover 6114

Dadedant prie naudingumo, kaipo instru
mento vietos susinešimuose, tavo Bell te
lefonas gali būti panaudotas

vietose.
tolimais

Atlikti dalykus tolimose 
Laikytis susidūrime su 
draugais. Pasikalbėti su namiš
kiais, kuomet keliauji. Surasti to
limus asmenis reikalui ištikus. Pa
kalbėti vaikams mokyklose.

Mg
Bell patarnauja visuose atsitikimuose ko- 
mercialiuose ir socialiuose.

Vartok vietinį ir Long Distance telefoną 
apsčiai.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA

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

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:
3249 S. Margan st., Chicago.

PARSIDUODA Bueernė ir Groccr- 
uė. Geroj vietoj. Biznis išdirbta per 
daugel metų. Savininkų turi dar ki
tus du biznius. Kreipkities:

Amerikos Lietuvių Dienraščio.
“KATALIKO” Adm.

PARSIDUODA lietuviška karčiama 
“Saloon”, labai biznėvoi vietoj. Prie
žastis pardavimo jog savininkas turi 
išvažiuoti į kitą miestą. Perkantis 
Kreipkities šiuo adresu:
600 State St.. Racine, Wis.

AR NORI GYVENTI ANT SAVOS 
ŪKĖS.

Kur jūsų daržas duos šviežių dar
žovių per dešims mėnesių j metus? 
Kur gali turėti savo pieną, šviežius 
kiaušinius ir vištienos? Kur gali tu
rėti savos mėsos, kiek tik tu gali su
naudoti? Kur gali greitai išmokėti sa
vo ūkę ir vėliaus palikti ūkę savo 
vaikams? Rašyk arba ateik, o aš pa
sakysiu kur tu galėsi tą visą įgyti.

L. M. Alien, P. T. M.
Roek Island Lines, Rooom 718 
LaSalle Station, ’ Chicago.

“Kataliko” dienraščio 
generates agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.
CHICAGO, ILL.

S. Bartkus 1
922 W. 33rd Bt

M. J. Damijonaitis 
r 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. Kenutis, 

3238 S. Halsted S.

r J. J. Pelekas 
1802 W. 46th SL ’j

A. S. Preėinauskas, 
2415 W. 46th St.

J. Raslavičius 
, 3308 Wallace St., 

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

/ Petrošius, 
f 139 E. 107th St.

Z M. šlikas, |
y 135 E. 107th Bt.

V M. J. Tananevica 
F 670 W. 18th Bt.

M. G. Valaskas
Yra gęneralis “KATALIKO” A- 

gentas, Kensingtone, Roseland ir West 
Pullman.

M. Wabol, 
/ 1700 N. Ashland Av.

’A. E. Zacharevlčla 
2336 S. Oakley Avė.

' SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonie

/ 8766 Houston At.
' CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

P. Borneika
/. 820 E. 14th St.

■OOKFORD, ILL. 
,K. -Masalski!

' 1202 8. Main St.
/ WAUKEGAN, ILL. 

F Juozas Matulenu 
j1408 Lincoln Av. »' ‘

J.

HARTFORD, CONN.
J. Milausku 

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanausku

101 Oak St

. 1
? J

i
NEW HAVEN, OONN.

Kaz. Makareviče
* : 

■ i

2255 Walla as St. - 1.

WATERBURY, OONN. '* 1
K. Ch. Kazemeku •

785 Bank St.
BALTIMORE, MD. -1

J. FilipaviiSius
437 S. Paca St .' ■ 1

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanausku

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas

131 E. Merimack St.
’ 7i*’<

MONTELLO, MASS. 1

B. P. Miikini!
. ..

35 Arthur fit.■1 1 *
Vyžių 1 Kuopa fl ,

BALTIMORE, MD. '"<n
Kaz. Salinas, • 1

628 Portland St 0’fcl
NORWOOD, MASS.

Jonas Jaroševiče i

1048 Washington St i' 1
SOUTH BOSTON, MASS. 1

Paulis Mikalausku 1
248 W. 4th St 1 

, T

WORCESTER, MASS. 1
M. Paltanavičia
15 Millbury St. 1

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas . 1

119 Grand St.
i

A. Grudzinskas *
184 Grand St.

J. Derengowski
166 Grand St.
A. J. Plochocki 7 ' 1

87 Grand St.
is

NASHUA, N. H. i
Jonas Straškauskis, i

26 Washington st.

S. L. Zapenas 'Twrui
28 Washington St. *381^

NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

ELIZABETHPORT, N. 
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia, 

201 John St.
CLEVELAND, OHIO. 

M. Šimonis 
1383 E. 30th St.

P. A. Szukys, 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL, 

28 Murdock St. 
PITTSTON, PA. -’FJTWI

P. Bataitis, E S5F 3 
18 Sand St. '

’ j
■> s i
-p i

FOREST CITY, PA.
Jos Dzikas, ms

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

PITTSBURG, PA. 
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd Bt. 
SHENANDOAH, PA. 
T. P. Križanauskae 

102 E. Centre St.

7 1

SCRANTON, PA. 
J. Petrikys 

1514 Ross At.
PHILADELPHIA, PA. 

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND. 
M. Narvalaitie,

71 Mansfield St., Kingsland
CRAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND, 

A. Šimanskis,
2 Etna St., _______ !

Rd.
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EXTRA!
BRUSELIS, rugp. 20. — 

Liege fortai dar tebesilaiko. 
Iš visos apylinkes gyventoju 
vokiečiai pareikalavo sudė
ti $10.000.000.

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Paryžius taisosi sutikti vis
ką. Krauna pro viziją, stip
rina apkasas. Privežė 20.- 
000 jaučią.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Iš Berlyno atėjo oficialė ži
nia, kad Vokietija atmetė 
Japonijos ultimatumą.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Pranešama, kad anglai išso
dinę keliatą korpusu šiauri
nėj Vokietijoj.

TELEGRAMOS.
Didysis mušis 

prasidedąs
Londonas, rugp. 20. — 

Pamažėli visgi žengia pir
myn vokiečiai Belgijoj. Tie
sa, vokiečiai, be abejonės, 
nesitikėjo užtrukti taip il
gai toj mažoj šalyj.

Dabar jau, kaip vėliausios 
telegramos praneša, mušis 
jau prasidėjo visa linija, ku
ri tęsiasi per 250 myliu. Ta 
linija tęsiasi nuo Šveicari
jos parubežio iki Diest, Bel
gijoj-

Dešiniajam vokiečiu armi
jos sparnui Belgijoj sekasi 
po truputį, bet kairiajam 
sparnui, Alzacijoj, nesiseką.

Vokiečiai, sujungę spė
kas, daro naujus pasisten
gimus, kad kaip norint į- 
veikti Belgiją ir įsigrūsti į 

kima, kad talkininku spėką 
iš Belgijos nepasiseks iš
krapštyti.

Kaizeris almė
siąs Japonijos 

ultimatumą.

ĮI

Washington, D. C., rugp. 
20. — Oficialiuose ir diplo
matiniuose sluogsniuose 
spėjama, kad vokiečiai at
mes Japonijos ultimatumą 
ir kad ateinantį sekmadienį 
japonai ims bombarduoti 
Kiao-Chou.

Vokietija buvo pasiren
gus prie tokio dalyką stovio. 
Prieš prasidėsiant karui, 
Vokietija numanė, kad iš 
visą pusią bus atakuojama 
ir todėl sustiprino Kiao- 
Chou. Ta tvirtovė išlaiky
sianti metinę ataką, veik 
taip ilgai, kaip Port Artu
ras. Jei taika įvyks ir Kiao- 
Chou nebus paimtas, tai, ži
noma, ta tvirtovė ir liks vo
kiečiams.

Todėl ir užbaubs kanuo- 
lės Tolimuose Rytuose. Su
vienytos Valstijos tuomi pa
tenkintos, kad Japonija pa
žada nekliudyti Chinijos.

ROMA, rugp. 20. — Ku
nigas Ksaveras Wernz, gal
va jėzuitu ordeno, mirė 1:30 
vai. iš ryto, dešimčia minu- 
tu vėliau popežiaus mirties.

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Vokiečiai apstabdę francu- 
zu žengimą pirmyn Alzaci- 
joj. Miestas Ville esąs atim
tas iš francuzu.

MAASTRICHT, Holandi- 
ja, rugp. 20. — Tūkstančiai 
vokiečiu kariuomenės virsta 
Belgijon. Per tris dienas be 
sustojimo ėjo būriai vokie
čiu vidurinėn Belgijon su 
artilerija.

VOKIEČIŲ LAKŪNAS 
NUSILAUŽĖ KOJAS.

Bruselis, rugp. 20. — Bel
gijos sostinės netoliese bu
vo pašautas vokiečiu mono
planas. Lakūnas, oficierius, 
su savo mašina nukrito že
mėn. Jis tebeturįs tris re
volverius, bombą ir daug 
kariniu pieną. Krintant nu
silaužė abi koji, bet į belgus 
dar norėjo šauti.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
MLAWA.

Berlynas, rugp. 20. — Vo
kiečiai užėmė miestelį Mla- 
wą, kurs stovi prie geležin
kelio, vedančio Varsa von.

a----------------
PRANCŪZĖ NETEKO 

KETURIŲ SUNŲ.
Paryžius, rugp. 20. — Pa

ryžiaus municipaliame ofise 
pranešama tėvams ir gimi
nėms apie užmušimą, sužei
dimą arba prapuolimą karei
viu. Viena moteris turėjo 
išgirsti baisią žinią. Jai pa
sakė, kad jos keturi sunąs 
žuvo mūšio lauke.

Klausimai!, kokias žinias 
gavo iš ofiso apie sūnūs, mo
teris atsakė: “Jie visi jau 
saugus ant ranku Tėvo. Aš 
didžiuojuos, kad visus pa
aukojau tam dalykui.”

Kas vakar dėjosi 
ant karo lauko.
Daug buvo paskalą apie 

Bruselio paėmimą, bet fran
cuzu karo žinyba tą užgin-

Vokiečiai apstoję Namur 
ir atsigabenę didžiausias ka- 
nuoles. Paėmę tą tvirtovę 
galėsią eiti tolyn, nebijoda
mi užpuolimo iš užpakalio.

Louvain dar tebesąs di
džiame pavojuj. Vokiečiai 
esą už kelią mylią nuo Bru
selio.

Londono laikraščiai da- 
leidžia, kad umu laiku Bru
selis turėsiąs pasiduoti. Nes 
vokiečiu Belgijoje jau dabar 
yra 400.000, o atsargoj esa
ma dar 750.000.

Washingtone sužinota, 
kad Anglija pasiuntus Bel
gijon 200.000 kareiviu.

Iš Antwerpo pranešama, 
kad apylinkėse užtėmyta

Paskutiniai Pope
žiaus žodžiai 

pasauliui.
(Pabaiga nuo 1 pusi.).

didžiausią sielos susijaudini
mą ir mus širdįs draskoma 
karčiausios širdgėlos.

Ir viduryj šitos visuotinos 
maišaties ir sujudimo, mes 
jaučiame, kad tėviška mei
lė ir apaštališka pasiunti
nystė reikalauja iš mus, kad 
mes su pilnu atsidavimu 
kreiptume krikščioniu min
tis ten, “iš kur pagelba a- 
teina” — prie Kristaus, Ro- 
mybės Kunigaikščio ir ga
lingiausio tarpininko tarp 
Dievo ir žmogaus.

Mes liepiame, todėl, viso 
pasaulio katalikams prisi
artinti prie sosto malonės 
ir gailiaširdybės, kad visi 
ir kiekvienas, o labiausia 
dvasiškija, kurios pareiga 
yra kiekvienoj parapijoj, 
pagal parėdymą vyskupą, 
surengti viešas maldas, i- 
dant Gailestingas Dievas, 
nualsintas savo vaiką mal
domis, teiktųsi atitolinti 
piktas karo priežastis, sutei
kiant tiems, kurie valdo, tai
kos mintis, o ne skausmo.

Iš Vatikano rūmą, rugp. 
2 d., 1914.

Pius X, Pontifex Maxi
mus”.

POPEŽIUS BUVO ŪKI
NINKO SŪNŪS.

Mirusis popežius Pius X 
kilęs yra iš žemiausio ūki
ninką luomo.

Jo trumpas gyvenimo bė
gis buvo šitoks: gimė bir
želio 2 d., 1835 m. Kunigu 
Įšventintas gruodžio 18 d., 
1858 m. Lapkričio 10 d., 
1884 m. liko Mantuos vys
kupu. Birželio 15 d., 1893 m. 
buvo paskirtas kardinolu ir 
Venecijos patriarku. Rug
pjūčio 4 d., 1903 m. išrink
tas popežium. Rugp. 20 d., 
1914 m. persiskyrė su šiuo 
pasauliu, išbuvęs popežium 
11 motą.

Būdamas kilęs iš žemo 
luomo, visuomet pasiliko 
varguoliu prieteliu ir pats 
pasižymėjo paprastumu. Ne
kentė didžių ceremoniją ir 
mėgo visame paprastumą. 
Stojęs popežium ir beapžiū
rinėdamas Vatikano romus, 
rado daugybę virėją ir tar
ną virtuvėj. Pasakė jiems 
popežius: “O, tokia jus čia 
daugybė. Na, jus visą nerei
kės čia, kad išvirti man tru
putį sriubos”. Ir atleido' iš 
Vatikano daug tarną.

Pasaulis visai nustebo, 
kad naujai išrinktasis di
džiausias pasaulyj valdovas 
yra žemos kilmės, kad jo 
brolis yra neturtingas ūki
ninkas ir kad visi jo gimi
nės buvo tarp bėdiniausią I- 
talijos žmonių.

Vatikane, tarp augščiau- 
sią luomu žmonių, tarp gra
žiausiu rūmą, jis paliko pa
prastu žmogeliu, prieinamu 
visiems. Kuolabiausia sekė 
pavyzdį — Bažnyčios Įstei
gėją — ne vien atidavinėjo 
bėdiniems, ką turėjo, bet ir 
tą, ką galėjo gauti.

vokiečių kavalerija. Visi 
vyrai Antwerpe apsiginkla
vo.

Iš karinio žinią ofiso pa
sklydo žinia, kad Juodojoj 

juroj rusu karo laivas užė
jęs ant minos ir nuskendęs. 
Taipgi sužinota, kad Odesos 
dokai degą. Žinios nepatvir- 
tinta.

Ties Sabac serbai išblaš
kė 80.000 austrą ir užmušę 
ją 3.000, o sužeidę 5.000.

Iš Peterburgo pranešama, 
kad rusai perėjo Austrijos 
rubežiu ir jiems gerai seką
si Galicijoj ir Bukovinoj.

Iš Chicago.
Chicago turi 740.192 bal

suotoją.
Vakar Chicagoj, visose 35 

wardose, užsiregistravo 50.- 
557 vyriškiai ir 16.738 mote
ris pilietės. Kadangi kovo 
mėnesyj š. m. buvo užsire
gistravusią 455.283 vyriš
kiai ir 217.614 moterių, tai 
dabar Chicagoj išviso bal
suotąją yra 740.192, ty. 505.- 
840 vyriškiu ir 234.192 mo
terių.

Sekanti registracija prieš 
lapkričio rinkimus atsibus 
spaliu 3 ir 10 dienomis.

Mažas žydams džiaugsmas.
Rusijos generalis konsulis 

Chicagoj, Anthony Wolff, 
vakar gardžiai pasijuokęs iš 
pranešimo, kad buk Rusijos 
caras pažadėjęs žydams su
teikti pilietines teises savo 
imperijoje. Konsulis apreiš
kė, kad žydai Rusijoje tu
rinti jau visas “teises” ir 
“privilegijas”. Konsulis be 
to sako, kad caras tuo tiks
lu nemanąs išleisti jokio 
special io manifesto.

“Nėra tam tikros priežas
ties, kad caras turėtu ką 
nors žydams žadėti” — tarė 
Wolff — “kadangi žydai 
Rusijoje naudojasi visomis 
pilietinėmis teisėmis.”

“Taippat Rusijos valdžia 
nekuomet negali žydą kal
binti, kad jie kareiviautų, 
kadangi iš ją yra prasti ka
reiviai ir neišgali susivaldy
ti. Atpenč, valdžia rūpinasi 
be ją kareiviavimo apsiei
ti.”' '

Moksleiviu atbalsis.
Paprastai sakoma, kad 

pradžia visada sunki buna. 
Pirmtakunai turi pravesti 
kelią — kelią, kuris butą 
tiesus, neklaidingas. Aišku, 
su kokiomis didelėmis sun
kenybėmis surištas tas dar
bas.

Jau greitai sukaks ištisi 
metai nuo to, kaip mokslei
viai atsidūrė pirmtakuną 
rolėje. Susispietęs nedidelis 
būrelis pažangiosios moks
leivijos, nutarė išleidinėti 
savo organą “Jaunimo Sap
nus”. Nėra abejonės, kad 
tas metas buvo tik bandy
mu. Jis parodė, kad moks
leiviams reikia tik suremti 
pečiais ir ją darbas bus kur 
kas pasekmingesnis.

Taigi dabar, prieš seimą, 
kad paraginus miegančius 
ir kad parodžius susispie- 
tusiąją moksleiviu širdį ir 
veidą, sumanyta išleisti žy
miai padidintas “Jaunimo 
Sapną” numeris. Šis nume
ris bus išpildytas ne vien 
tiktai moksleivių raštais, 
bet į jį pasižadėjo parašyti 
vienas-kitas iš pasižymėju
sių kaip Amerikos, taip ir 
Lietuvos literatų.

Moksleiviai — tai atski
ras organas viso organizmo

Antras Didelis Piknikas
Parengtas

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS
NEDELIOJ, 23 d. RUGPJŪČIO [AUG.], 1914 m.

NATIONAL GROVE (REISSIG’S), : : : RIVERSIDE, ILL.
Pikninkas prasidės 9-tą valandą ryte

Įžanga

Nuoširdžiai užkvieeiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į tą musų puikų 
Pikninką, kur galėsite pasilinksminti ir pakviepuoti tyru oru. Bus skanios užkandos, 
gardžių gerymų, kvepiančių cigarų ir puikaus pasilinksminimo iki sočiai. Užtikrina
me, kad visi buvę busite užganėdinti. Kas nebus, tai gailėsis.
PASARGA: Važiuodami imkite 22 karus iki 40 Avė., nuo ten La Grange karus, kurie priveža iki 
daržo.

25c. Porai

REIKALAVIMAS.

REIKALINGA LIETUVAITĖ STE
NOGRAPH IR TYPEWRITERE, KU
RI GALI GERAI UŽRAŠINĖTI, 
KUOMET ANGLIŠKAI DIKTUOJA
MA IR VERSTI LIETUVIŠKAI. AT
SIŠAUKITE:

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO’’ Administracija.

3249 SO. MORGAN St., CHICAGO.

PAIEŠKOJIMAI.
PAIEšKAU savo draugės Maros 

Bružič.ios, paeina iš Birželiu valsčiaus, 
Panevėžio Pav. Sykiu važiavome iš 
Lietuvos iki Boston ir dabar nežinau 
kur jį yra. Turiu svarbą reikalą. Jį 
pati ar kas teiksities pranešti adresu: 

Veronika Puodenaičia,
1106 14th Ave. Rockford. III.

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav. 

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PAIEšKAU savo vyro Petro Sima
navičių iš C'ižinu Kaimo Aukšta dva- 
rio parapijos, Vilniaus gub. 7 melai 
Amerikoj.

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

(13-4-5-6-7)

— visuomenės. Bet kad ar
čiau pažinus tą organą, rei
kalinga pažvelgti į jo vidi
nį gyvenimą, veikimą. Te
piau, anot tos patarlės,’me
dį pažinsi tiktai iš jo vai
sią. Lyginai ir moksleiviją 
tegalima pažinti vien tik iš 
jos darbą, norą.

“Jaunimo Sapnai”, kaip 
sykis, ir yra tuo raktu, ku
ris atrakina duris, vedan
čias į moksleivijos dvasinį 
gyvenimą. Visuomenė, užsi
prenumeruodama ‘ ‘ Jaunimo 
Sapnus”, ne tik geriau pa
žins mus, bet jau tuo pačiu 
ir rems musu, dar jauną, or
ganizaciją. Pirmai pažinčiai 
mes pasiūlome užsiprenume
ruoti padidintąjį numerį, 
kurio kaina, sulyginus su 
didumu (apie 70 puslapiu) 
ir turiniu, visai maža, tik 
35 centai už egzempliorių.

Užsiprenumeruoti galima 
šiuo antrašu:

“J. S.” adm., St. J. Dar
gužis, 1720 Ruble st., 

Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Sto

rus ant lenvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštas 
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreng
toje 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 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedėliomis nuo 9 ryto ikivl po pietų.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORAOIJA 
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 84041
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai Ir Cigarai.

Pasenęs pirm laiko.
Kaikurie žmonės pasėsta 

pirm laiko. Jie neatboja sa
vo sveikatos, ypatingai re- 
guliario savo vidurių veiki
mo. Jie pavelija maisto lie
kanoms likti viduriuose ir, 
rugstant tenai, nuodinti 
kraują ir platinti tuos nuo
dus po visą kūną. Tai reiš
kia pergreitą pasenimą, ner
vingumą, negaliavimą. Šia
me stovyje esantiems mes 
patartume Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine. 
Jisai išvalys iš kimo visus 
nešvarumus ir nuodingas 
atmatas ir sustiprins kūną 
naujam maistui priimti ir 
pilnai suvirškinti. Skilvio ir 
vidurių ligose jisai yra la
bai veiksmingas ir pagelbin- 
gas. Laikydami savo virški
nimą tvarkoje, jąs ilgiau bu
site jauni. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
39 So. Ashland Ave, Chica
go, Ill. Reumatizmo ir neu
ral igi j os skaudėjimuose
bandykite Trinerio Linimen- 
tą. (Advt.).

, ,.. i.

Už asmeninę ir tautinę laisvę Caribaldi noriai but 
paaukavęs savo gyvastį. Jis nenorėtų įstatymų, 
varžančių jo privatinį gyvenimą lygiai, kaip mili
jonai laisvės mylėtojai italai. Garibaldi paprikriktų įsta

tymu, kuris uždraustų visiems, del to, kad vienas žmogus 
iš tūkstančio geria per daug.

57 metai atgal Anheuser-Busch, Budweiser 
išdirbėjai, įsteigė savo bravarą kas dieną, per 57 
metus pasišventė darymui tikro miežmės sely- 
klos ir Saazer apynių alaus — blaivystės gėra
lo. Budweiser pardavimas pereina pardavimą 
milijonais butelių kitokio alaus. Į

ANHEUESR-BUSOH
Pilstomas į butelius tiktai namie. ST. LOUIS
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