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Dideji Kare. 
Nors iš visu karės frontu vis 

* 
j 

prieštaraujančios ateina žinios, ku- 

riais leidžiama raminimui visų karę 
veriančių tautų. Petrogrado žinios 

vis rašo apie vokiečių sumušimus, 
tai sulyg lierlino žinių vokiečiai, 

jeigu nesumuša i usus, anglus ir 

fraiicuztts, tai bent jų pirmyn žen- 

gimą sulaiko; bet iš kariumenių 
pasikrutinimų aišku, kad vokiečių 
ir au-trų padėjimas šiuom tarpu 

negeriausias, jiems visuose fron- 

tuose gręsia pavojus. Visuose 

frontuose jie vienu svarbiu pra- 

laimėjimu gali nužudyti visky, ka 

iki šiol laimėjo, kuomet jų prie- 
šai, pralaimėję vieną liniją, gan 

traukt*:, kiton. Net nužudę Ver- 

dnną francuzai nesijaustų karę pra- 

lošę, ties iki Paryžiuj turi priren- 
gę daugiau tokiu pozicijų, kaip 
prie Verduno. \ okiečiai gi, nu- 

žudę Francuzijoj, ar Rusijoj ten 

sudrutintas dabartines savo pozic- 
jas, turėtų trauktis jau namon, nes 

daugiau prirengtų pozicijų neturi, 
o prirengti priešai laiko neduos. 

Keiktų j nuišius stoti atvirame lau- 

ke, kaip buvo seniau, o tokiuose 

mušiuose visuomet skaitlinge-nė 
kariumenė muš j laimi, jeigu priešu 
ginklai vienodos vertės. Dabar tal- 

kininkai turi jau daugiau kaiei- 

vių, o ginklai visų vienodi. Jeigu 
vienam pasiseka gnkltis pagerinti 
tai j trumpą laiką ir priešas kar- 

tais dar labjau pagerina. 
Ant vakarinio fronto smarkiausi 

mūšiai buvr prie \ erdun, nes vo- 

kiečiai geresnes pajiegas siuntė 

prieš Krancuzus, nesitikėjo, kad an- 

glai išdrjstų griebtis ofen-yvo. Bet 

su tuoin apsiriko. Anglai Francuzi- 

jon ir ilelgijon sutraukė daugiau 
kareiviu, negu vokiečiai manė ir 

pradėjus francuzams ofensyvą, ang- 

lai dar smarkiau pradėjo pirmyn 
žengti ir tas jiems, nors vokiečiai 

netikėjo, iki šiol gana gerai sekasi. 

Anglai ant savo fronto nužengė 
net toliau už francuzus, nes men- 

kesnį patinka vokiečių pasiprieši- 
nimą. Ant viso fronto šiaurinėj 
Prancūzijoj augiai, sutraukę savo 

kariumenę iš Belgijos, nes ten, iš- 

traukus daugumą vokiečių, pakan- 
ka pačiu belgu, pradėjo smarkią 
ofensyvą ir perlaužė jau dvi vo- 

kiečių atsigynimo linijas, pradeda 
laužti trečią, taigi paskutinę, jų 
grabių liniją, už kurios daugiau 
prirengtų grabiu jau vokiečiai ne- 

turi. Anglai šiaurinėj Francuzijoj 
smarkiai žengia prie paskutinės vo- 

kiečių atsigynimo linijos tarp Po- 

zieres iki Guillemont ir paėmė iš- 

laukinius vokiečiu apkasus prie Po- 

zieres. Smarkus mūšiai buvo taip- 
gi prie Conguval. Abiejose vietose 

mūšiai buvo labai smarkus, nes 

vokiečiai smarkiai gynėsi. .\ngių 

kolionijų kariumenė, ypač Austra- 

lijos kariumenė, kurią vokiečiai lai- 

kė u menkos vertės, užpuolė l'o- 

2 i eres nuo piet-vakarų ir piet-ryčių 
ir patine išlaukinius vokiečių apka* 
sus. Mūšiai dabar eina už patį 
kiimą l'ozieres. Pats vokiečiai pri- 
sipažįsta, kad anglai uėžmė namus 

kaimo pakraščiuose. Kitose to 

fronto vietose eina taipgi smar- 

kus mušis, bet jis neužbaigtas ir 

iš ikišioliško jo bėgio dar nieko 

spręsti negalima. Išsyk anglai t- 

yo užėmę kaimą Longueval, bet vo- 

kiečiai, sutraukę atsargos kariume- 

nę, atgavo šiaurinę kaimo dali. 
Varžosi priešai po kelis kartus 

taipgi pozicijas prie Guillemont, 
kurias nuo vokiečių stengiasi at- 

imti australiečiai. l>et vokiečiai 
'tinasi čia su visu smarkumu ir iki 

—•-šiol jų nepasisekė įveikti. Cit. mu- 

šyj dalyvavo taipgi anglų raiteliai, 
taigi, matyt, anglai tikėjosi susirė- 
mimo ir atvirame lauke, nes imant 
apkabus ir grabes raitelių vartoti 
negalima. Dabar anglai tur atvi- 
rą kelią į vokiečių laikomą svarbu 
nuėstą Caupaume. Ant viso kelio 
jie neturi jau tvirtų pozicijų, turi 
jv.prastas šaulių grabes. 

Ant francuzu ironto domine pa- 
upiuose eina artilerija imtynės. 
Prie Somyecourt vokiečiai nakti- 
niu užpuolimu mėgino veržti fran- 
cuzu pozicijas, bet tapo atmušti. 
Mušasi artilerija ir rankiniai gra- 
natai būva vartojami susirėmimuo- 
se francuzu su vokiečiais Meusf 
paupiuose, bet smarkesni susirėmi- 
mai buvo vien prie Fleury. 

Prie Esparges vokiečiai mėgino 
pirmyn žengti, vienok franeuzai ne 

tik juos sulaikė, l»et atgal atmušė. 
Francuziški orlaivininkai subom- 

bardavo vokiečių karitnnenės jtai- 
-as Muclheim, ant dešiniojo, taigi 
rytinio kranto upės Reino. Vokie- 
čiu aeroplianai stengėsi neleisti 

jiems atgal sugrįžti, bet susirėmi- 
me keturi vokiški aeroplianai tapo 
išnaikinti, o du franeuziški taip 
pagadinti, kad turėjo nusileisti ir 

teko vokiečiams. 
Ant mūšio lauko šiaurinėj Pran- 

cūzijoj lankėsi Vokietijos ciesorius 

drąsinti kareivius. Tas jau rodo, 
kad čia vokiečiai smarkiai yra prie- 
šu spaudžiami. Dabar kaizeris iš- 

važiavo Rusijos frontan. Matyt 
ir ten vokiškiems kareiviams pri- 
truko drąsos. 

Vokiečių užpuolimai prie Ver- 
dun tapo atmušti. Toj fronto da- 

lyj nieko svarbesnio neatsitiko. 
'l ies licrlinu atlėkė franeuziškas 

orlaivis, bet, matyt, vien parody- 
mui, kad už mėtymą bombų Pary- 
ži -n, galėtų ir franeuzai vokiečiams 
atkeršinti, bet ten bombų nemetė, 
tik atsišaukimus. Paskui jis no- 

rėjo lėkti Rusijon, bet ties Len- 

kija motoras paegdo, turėjo nusi- 
leisti ir teko vokiečiams. 

Ant itališko karės lronlo tikrai 
svarbaus nieko neatsitiko. Tarp 
Adiga ir Brenta veikė vien arti- 

lerija, o tarp Brenta ir Plava mė- 

gino pirmyn žengti ir infanterija, 
bet nenužengė, turėjo atgal sugrįž- 
ti. Maži susirėmimai buvo čia 
Vanoi ir Ciemon klonyj. Čia ita- 
lams teko keli šimtai asutrų nelais- 
viii. Plava klonyj italai apvaldė 
kalvą Cima Valone. Italams tekę 
austrų pozicijos aut kalnų Varal- 
lazzo ir Cpl Briccon. Nužengė jie 
toliau Zebia kalno šone. Čia pa- 
ėmė kiek nclaisvių ir amunicijos. 
Austrai praneša apie gana smar- 

kius mušius ežero Garda apielinkė- 
se, taipgi į pietus nuo Sugana, 
kur buk austrai atmušė kelis ita- 

lių užpuolimus. Austrai atmušė ita- 

lų užpuolimą taipgi prie Paneveg- 
gio. 

Balkanuose pereita savaitė per- 

ėjo gana ramiai. Nei talkininkai, 
nei jų priešai čia dar nepradėjo 
žadėto veikimo ir ofensyvo. Ru- 
manija iki *iol dar karėti nejsikiso, 
bet gyventojai kelia demonstracijas 
ir reikalauja susiėji- 
mo su talkininkais, nes mano, kai 

jie V-yę laimėr Rumanija, nu 

tyt, nori karėti įsikišti ir stoti dru- 

tesniojo pusėj, nes kuri pusė lai- 

mėtu, Rumanija viis turi ką pelnyti, 
nes lygiai Austrija, kaip Rusija, 
<turi gana didelius plotus rumanų 
apgyventus. 

Kaukazo fronte, sttlyg Petrogra- 
do žinių, Erzengan apielinkėae tur- 

kai, matyt ga ę pastiprinimą, mė- 

gino pirmyn žengti, bet rusai juos 
atgal atmušė visur, kur tik jie 
mėgino pirmyn žengti 

]" Konstantinopolio praneša apie 
turku laimėjimus Persijoj, kur buk 
rusų kariumenė iš visų, pusių sun- 

kiai turkų suspausta ir atsirado di- 
deliame pavojuje. Puik prie Re- 
\vanduz rusai liko sumušti taip, kad 
nuo mūšio lauko bėgti turėjo, liet 
Persijos frontas neturi nei jokios 
svarbos. 

Sulvg Konstantinopolio žinių, 
turkai vėl rengiasi paimti Suez 
kanalą ir įsiveržti Egyptan ir buk 

•yra tik 30 mylių nuo kanalo. Bet 

j reikia abejoti, kad turkai, rusų ir 

[anglų stumiami Azijoj, skaldytų 

savo pajiegas ir mėgintų siųsti 
Egyptan. Jie neturi ganėtinai pa- 

jiegų suvaldymui sukilusių arabų, 
kurie užėmė jau svarbiausius Ara- 
bijos ir mahometonų miestus Mek- 
ką ir Mediną ir apšaukė Arabijos 
neprigulmystę. 

Smarkus mūšiai eina ant rusų ir 

austrų karės fonto Styro paupiose, 
prie Lipa, Volyniaus gubernijoj, 
Galicijoj ir Bukovinoj. Čia aus- 

trai neįstengia atsilaikyti, rusai ant ] 
viso to fronto veja austrų kariu-Į 
menę, kaip avių pulką, nors jie, 
sustiprinti vokiečių, mėgina smar- 

kiai priešintis. Smarkiausi mūšiai 
eitia dabar prie Galicijos rubežių, ; 

prie miestelio Herestečko, pagarsė- 
jusio mūšiais lenkų su kazokais. 
Nuo čia mat rusai vėl veržiasi Ga- 

licijon ir nori užpulti kariumenę 
vokiečio generolo Bothmero. 

Volyniaus gubernijoj sujungta 
austro-vokiečių kariumenė užpuolė 
su vksu smarkumu rusus prie l>e- 
reznica, bet rusų artilerija privertė 
juos atgal grįžti. Nepasisekė vo-Į' 
kiečiams mėginimai ir kitur. Yo- 

lvniaus gubernijoj austro-vokiečių 
kariumenė labai didelius nuoisto- 

lius turėjo. \ ien vokiečių gene- 
rolas Linsingen nuo 16 iki 22 lic-1 

pos dienai nelaisviais nužudė 50,- 
000 kareivių. 16 ir 17 liepos ge-j 
ncrolas. Sacharov paėmė 14,000 ne- 

laisviu. 18—21 liepos, bėgant nuo, 
Bere*tečko, paimta 27,000 austru, [ 
o Styro paupiuose 8,000. Galicijoj j 
rusu generolas Brusilov stengiasi 
apsiausti armiją generolo Botli-į 
mero. Dabar rusai vėl veržiasi prie i 
Lembergo (Lvovo), kurį jau kartą J 
turėjo, bet turėjo austrams atiduoti. 

Ir kariumenė generolo Kuropat- 
kino Latvijoj i Lietuvoj smarkiau 
veikti pradėjo, l'rie Rygos rusai 

nuistumė vokiečius 12 mylių atgal. 
Čia tapo rusų sumušti geriausi vo- 

kiečių kariumenės regimentai. Vo- 
kiečiai mėgino pirmyn žengti ir 

prie Smurgainių, bet kanuolių šū- 

viai privertė juos atgal grįžti. 
Buvo pereitą savaitę ir maži lai- 

vynų susirėmimai. Rusų laivynas 
Baltiko jūrėse suismušė su vokišku, 
o angliški laivai susirėmė su vokiš- 
kais Belgijos pakrantėse, bet mū- 

šiai tie pasiliko neišrišti. 

Iš Kares Lauko. 
RUSAI MUŠASI 
KARPATUOSE. 

Petrogradas, liepos 21 d. | 
Rusu mvlžiniškasai užpuolimas, 
praisdėjusis birželio 1 d., inėjo 
jau į antrų laipsnj ir pradeda 
įgyt didžiausias spėkas. Užpuo- 
limas išsiplatino ant viso ryti- 
nio fronto ir rusu armijos kaip 
kuju kala į teutonišką sieną nuo 

Ry gos net iki Rumanijos rube- 
žiaus. Pietuose gen. Brusilovo 
armijos jau inėjo j Karpatų kal- 
nus ir pasekmingai imasi ten su 

besitraukiančiais atgal austrais 
Jablonica spragoje. Į šiaurius, 
nuo Rygos net iki Baranavičių, 
gen. Kuropatkino armijos su di- 
dele spėka spaudžia gen. von 

Hindenburgi, kuris šiuosmet pa- 
sirodo toli-gražu ne taip smar- 

kus, kaip pernai. 
Austro-vokiškos armijos gina- 

si su dideliu desperatiškumu, 
bet, nors telegramai iš Berlino 
praneša apie vokiečių laimėji- 
mus, žinios iš rusų štabo nurodo, 
kad vokiečių kontr-atakai tik lai- 
kinai rusus sulaiko, bet jų Įveikti 
negali: rusai tai vienur, tai ki- 
tur vokiečius sumala ir atstumia 
juos atgal. 

Dideli lietus Galicijoj pagimdė 
diktus potvinius Galicijos upėse, 
ypač plačiai išsiliejo upė Dnies- 
tras; daugelis tiltų tapo nunešta 
ir keliai baisiai sugedo. Visa 
tai, anot rusų oficialio štabo, 
pusėtinai trukdo tolimesnę rucų 
pirmyneigą. 

Sulyg bevielinio telegramo iš 
Rymo j Londoną, girdėti, kad 
milžiniškas mušis verda tarp ru- 

sų ir austrų Jablonica spragoje, 

Karpatuose; jis dar nėra pasi- 
baigęs, bet rusai, sakoma, iki šio- 
ci ima viršų. 

Toliaus į šiaurius, sulyg tos 

lačios žinios, rusai, sulaužo teu- 

onų pasipriešinimą, vėl atnau- 
ino savo pirmyneigą linkui Ko- 
relio, svarbaus geležinkelių maz- 

jo. Jablonica yra spraga Kar- 
patų kalnuose, j pietus nuo Ko- 
omya. 

Neoficialės žinios pasakoja, 
cad antra dalis mūšio už Kove- 
io apvaldymą prasidėjo su ne- 

paprastu smarkumu. Rusų gen. 
Brusilov'as sutraukė čia daug 
tariumenės iš Galicijos, idant 
sulaužyti vokiečių pasipriešini- 
ną. Telegramai iš Berlino jau 
įurodo j abejonę, ar pasiseks 
/okiečiams šitą milžinišką rusų 
spaudimą atlaikyti. 

VOKIEČIAMS NESISEKA. 

Petrogradas, liepos 21 d. 
Rusų oficialis pranešimas skel- 
jia, kad vokiečių pradėtasai 
contr-ata'kas prie upės Stokhod 
icpasisekė. Pranešime kalbama 
sekančiai: 

"Liepos 18 d septyniolika vo- 

dškų orlaiviu užpuolė ant sto- 

:ies Zamieren, į šiaur-vakarius 
įuo Baranoviči. Jie numetė 27 
jombas ant ligonbtičio ir laza- 
rieto. Tris daktarai tapo u ž 11111 š- 
:i, o penki kiti sužeisti. Iš ten 
isančiii ligonių 10 tapo užmušta, 
■) 23 sužeista. 

"Išsiliejimas upės Dniestro vis 
lar nesiliauja. Kaimyniški klo- 
įiai tapo užlieti iš mažesnių upe- 
ių. kuriuose vanduo išsiliejo iš 
<rantų. Kalnų ir augštumų šo- 
lai pasidarė taip slidus, kad be- 
keik negalima ant jų užlipti. 
Daugelyj vietų nunešta tiltai." 

DIDELĖ UGNIS. 

Berlinas, via London, lie- 
pos 21 d. Smarkus mušis atsi- 

naujino Volyniuje, j piet-vaka- 
■ius nuo Lucko. \*okiška kariu- 
nenė po vadovyste gen. von 

Linsingen'o nekuriose vietose 
igijo laimėjimų. Rus;ū 'oombar- 
1 r.oja teutonų linijas išilgai upės 
Lipa su didžiausiu smarkumu. 

AUSTRAI VĖL SUPLAKTI. 

Petrogradas, liepos 22 d. 
Rusų kariumenė, žengianti Gali- 
cijoj pirmyn, vėl uždavė skaudų 
smūgį austrams, kurie mėgino 
sulaikyti rusus ties upe Styr toj 
vietoj, kur ji jpuola j upę Lipą. 
Rusų pranešimas apie tai skelbia 
sekančiai: 

"Apielinkėse upės Styr, męs 
vėl uždavėm smūgį priešui, iš- 
mesdami jį iš kaimo Yerbene ir 
iš aplinkiniu fortifikacijų; vyda- 
miesi pakrikusį priešą, męs už- 

griebėm perėjimus per upę Styr. 
"Priešas pasitraukė linkui aug- 

štumos netoli miestelio Beres- 
teeko ir pradeda jau pasidavinėti. 
Skaitlius užgriebtų čia belaisvių 
jau siekia i.Ooo, tame skaitliuje 
daugelis oficierų. 

"Narsi gen. Sacharovo armija, 
pergalėjus visas sunkenybes prie 
persikėlimo per upę Lipa, kuris 

įvyko po smarkia priešo ugnim, 
ketvergė nuvijo priešą atgal, ku- 
ris pradėjo bėgti betvarkėje. 
Musų artilerija apšaudinėja bė- 
gantį priešą. 

"Vakar męs paėmėm apie 1,000 
belaisvių ir keturias kanuolės. 
Belaisviai vis dar plaukia. 

Skaitlius belaisvių, paimtų lai- 
ke mūšio 16 d. liepos iki šiolei 
išneša 2,817 kareivių ir 75 ofi- 
cierus." Paimta taipgi didelis 
skaitlius kariškos medžiagos. 

-Austrijos štabas pripažįsta, 
kad austrai turėjo pasitraukti at- 

gal. 

RUSAI PAIMA 27,000 
TURKŲ. 

Petrograda6, liepos 23 d. 
Oficialis pranešimas .skelbia apie 
svarbius rusų laimėjimus ant 

turkų fronto: 
Po tulo mūšio m£s užčmėm 

šturmu miestelį Foll ir; pusėtinai 
nužengėm pirmyn j pietus nuo 

tos vietos. 

"Linkui Erzingan męs perėjo- 
me per upe Vakarų Eufratą. 

"Laike liepos 20 ir 21 d. męs 
paėmėm nelaisvėn 370 oficierų 
[vieną generolą ir vieną pulki- 
ninką], 13,700 kareivių ir 10 ka- 
nuolių. Abelnas belaisvių skait- 
lius, pridėjus tuos, kurie buvo 

pagarsinti vakar išryto, išneša 
iš viso 27,000 vyrų. Abelnas 
skaitlius paimtų kanuolių siekia 
40." 

VOKIEČIAI TRAUKIASI. 

Berlinas, liepos 22 d. Vo- 
kiečių oficialis pranešimas taipgi 
pripažįsta, kad vokiečiai turėjo 
pasitraukti atgal apielinkėse 
Smurgainių, Vilniaus gubernijoj 
ir apielinkėje kaimo Vcrben. 

RUSAI PERLAUŽIA 
VOKIEČIŲ LINIJĄ. 

Londonas, liepos 25 d. 
Gen. Kuropatkinas, perlaužys va- 

kar vokiečių frontą Kuršėje, j 
pietus nuo Rygos, šiądien pada- 
rė tame fronte didelę spragą, ku- 
rios ilgis išneša apie 45 verstus; 
nplčnrificp viptneo 

atmesti ant 18 verstų atgal. 
Kaizeris skubiai apleido vaka- 

rini frontą ir su štabo perdėtiniu 
nuvyko i rusų frontą, kas paro- 
do, kad vokiečiams, matomai, 
gręsia tenai didelis pavojus. 

!S AMERIKOS, 
SVIETO DRUTUOLIS 

GOTCH NUSILAUŽĖ KOJĄ. 
Kenosha, Wis. Laike imty- 

nių drutuolių, viso svieto "cham- 
piono"' Frank (iotch su liob Mo- 
nograph iš Chicagos pirmutinis 
nusilaužė koją ir kol kaulas ne- 

sugis, negalės ristynėse daly- 
vauti. 

VILTIS NEREGIAMS. 

Inžinierius American Vana- 
dium Co. Etlian I. Dodds iš 

l'ittsfburgo po ilgų mėginimų pa- 
dirbo radium tinklą, šu kurio 
pagelba neregiai gali matyti kru- 
tomus daiktus. Išradėjas dar 
tikisi savo išradimą labjau pa- 
gerinti. 

AUKSAS IŠ ANGLIJOS. 
New York. Cunard linijos 

garlaivy s Saxonai, atkakęs čia iš 
Liverpool, atgabeno jo milijonų 
doliarių auksu ir amerikoniškų 
popierų. Viskas atsiųsta John 
P. Morgan Co. 

ŠILTINĖS AMERIKOS 
KARIUMENĖJ. 

Brovvnsville, Texas. Cia gau- 
ta žinios, kad tarp sutrauktų 
prie Mcxikos rubežui, Illinois 
valstijos miliejos kareivių apsi- 
reiškė šiltinės. Valdžia vienok 
nenori to patvirtinti, kol pati ne- 

persitikrįs. 

SAUSŲJŲ KONVENCIJA. 
St. Paul, Minn. Sausųjų, tai- 

gi fanatiškų gėrimų priešų čia 
atsibuvusioj konvencijoj kandi- 
datu prezidento vietai tapo iš- 
rinktas I. Frank Hanly. Bet jis, 
turbut, vien kandidatu ir pasi- 
liks. Iki šiol vien dvi partijos 
Amerikoj gali pervaryt savo kan- 
didatus—republikonai ir demo- 
kratai, todėl kitų partijų kandi- 
datais mažai kas rūpinasi. 

BUVUSĮ VENEZUELOS 
PREZIDENTĄ LEIDO 

AMERIKON. 
Washington, D. C- Centrališ- 

koji Suvienytų Valstijų valdžia 
leido ateivių užvaizdos sulaiky- 
tam buvusiam Venezuelės pre- 
zidentui, generolui Castro išlipti 
ant kranto ir pasilikti Suvieny- 
tose Yalstjose. 

EXPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖSE. 

Haskel, Pa. Atsitiko čia ex- 

pliozija parako dirbtuvėse Du 
Pont Co. Ex?pliozija užmušė 15 
žmonių, o apie 50 sunkiai sužei- 

fSHL-. 
t % % Tarp sužeistu yra viena 

'1 £ % vta, o gal lietuvio pravardė 
■ V enkovičo. 
! > 

BEVIELINIS TELEFONAS. 

j San Francisco, Cal. Gyvenan- 
tis čia Dr. Berringcr Cox išrado 

naują bevielinį telefoną. Nauja- 
me telefone susikalbama ne per 
orą, bet per žemę. 1.-tikro tai 
nebūtų naujas išradimas, nes dar 
prieš išradimą bevielinio telegra- 
fo ir telefono francu/.ai jau mė- 

gino žemę susinešimams panau- 
doti. 

SENIAUSIA STUDENTĖ. 

Berkley, Col- Čionykštis uni- 
versitetas, turbūt, turės seniausią 
pasaulyj studentę. { čionykštį 
universitetą užsirašė 85 metu 

Ona Winship. Kasžin ar ne 

pervėlai ji griebiasi augštesnių 
mokslu? 

LAIVYNO BILIŲ SENATAS 
PRIĖMĖ. 

Washington, D. C. Senatas 
vienbalsiai priėmė sumanymą 
sudrutinti Suvienytų Valstijų ka- 
rišką laivyną. Leista į 3 me- 

tus padirbti 157 naujus kariškus 
laivus, o tame 4 milžiniškus 
dreadnoughts. Povandeninių 
laivų sumanyta padirbti 64. 

ANGLAI DABOJA 
"deutschland/' 

BaltimOre, Md. Kadangi at- 

kakęs čia vokiškas povandeninis; 
laivas "Deutschland" tapo jau] 
prikrautas ir prirengtas išplau- 
kimui, o prie kranto yra angliš- 
ki ir francuziški kariški laivai, 

[norinti ji pagauti, tai ji pradėjo 
i daboti angliški pirkliu laivai, ku- 

įrie gali suteikti žinias kariškiems 
j laivams, kada "Deutschland" i-> 
plauks. Liepos -'o d. portan 
Įplaukė angliškas pirkliu garlai- 
vis ir sustojo prie 'Deutschland.' 
Manoma, kad Anglija pakels oti- 
ciališkai protestą Amerikoj, kad 
ji išleidžia vokišką povandeninį 
laivą, davusi jam išbūti savo 

porte ilgiau, negu tai leidžia 
tarptautiškos teisės. 

NUŠOVĖ PAČIĄ IR JOS 
NUMYLĖTINĮ. 

Alpine Te:<as. Važiuojant au- 

tomobiliu kariumenės majorui 
M. C. Butler ir moterei H. J. 
Spanell, abudu nušovė moteries 
vyras, hotelio savininkas. Jis 
manė, kad jo moteris yra majo- 
ro numylėtinė. Atlikęs savo 

darbą, Spanell pats apie tai po- 
licijai pranešė ir tapo suimtas. 

AUDRA. 
Muscatine, Iowa. Liepos 20 

dieną siautė čia smarki audra, 
l'žmušta 3 žmonės. Ant Gcnc- 
va Island vėtra daug namų iš- 
griovė. 

ŽYDŲ ORGANIZACIJA. 
\\ isconsino valstijoj tveriasi 

žydų organizacija, kurios tikslas 
yra—kalbinti žydus keliauti Pa- 
lestinon ir ten apsigyventi, vie- 
toj trankytis po visus svieto 
kraštus. 

PAGAVO REKINĄ. 
Lewis, Del. Delavvare įlankoj 

žvejai pagavo didelį rekiną 
(žmogėdę žuvįl. Žuvis ta tu- 

rėjo 9 pėdas ilgio ir svėrė 410 
svarų. 

EXPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJ. 

New York. Liepos 20 d. at- 
sitiko expliozija parako dirbtu- 

vėj Hercules Po\vder Co., Ken- 
vill, N. J. Expliozija sunkiai 
sužeidė 7 darbininkus. 

KVAILAS PASIKĖSINIMAS. 
San Francisco, Cal. Laike pa- 

rodos ginklavimosi šalininkų, 
koksai beprotis padėjo su degan- 
čiu knatu Vombą prie vienos 
gatvės kertės, kur paroda eiti 
turėjo. Bomba expliodavo ir už- 
mušė 6 žmones, o sužeidė suvir- 
šum 20. Iš sužeistų bent vieno 
daktarai nesitiki išgvdvti Už j 

padėjimą sugauti bepročius pa 
skirta dovanos $1000 ir $5000. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

San Antonio, Texas. Netoli 
Bav City susimušė gabenantis 
kariunienę traukinys su pasažie- 
riniu St. Louis, Bro\vnsvilic & 
Me.vican geležinkelio. Sužeista 
prie to 4 kareiviai. 

ŽMOGŽUDYSTE. 
Lake Forest. Dar nežinomos 

pravardės vyras, atkakęs čia. už- 
mušė savo pačią ir pusės metu 

vaiką ir pats nusižudė. Mano- 
ma, kad užmušėjas yra gatvinių 
karu tarnas iš Flint. Mieli. Ku- 
lius užmuštų rado <1 vi moterįs 
netoli tilto per Skokia upę. 

NAUJAS MAISTO 
PRODUKTAS. 

Gyvenanti prie Puget Bay ja- 
ponai išmokino amerikonus nau- 

dotis nauju valgomu produktu, 
kokiu iki šiol nieks nesirūpino. 
Naujas produktas yra tai papar- 
čių virkščios ir šanknjs. kuriose 
daugiau yra maisto negu bulvė- 
se. 

Harrisburg, Pa. Sustreika- 
vo čia gatvinių karu tarnai, nr 

kompanija atmetė jų rcikalav*. 
mus. Kompanija, iš kur tik ya 
li, traukia čia streiklaužius. 

Philadelphia, Pa. Midvvalc 
Steel Co. gavo nuo talkininkų 
užsakymą padirbti už 8 milijo- 
nus doliarių kanuolėms šūvių. 

Milwaukee, Wis- Sustrei- 
kavo pusė darbininkų A! 1 i s Chal- 
mers dirbtuvių. Fabrikantai ne- 

nori visai tartis su darbininkais, 
todėl turbut sustreikuos visi dar- 
bininkai. Dirba ten 5,000 darbi- 
ninkų. 

U New York- Laikraščiai pra- 
neša. jog pasibaigė čia gana i!- 
i;ai besitraukęs siuvėjų stre sas, 

Ii VISUR. 
Į| Turkai vėl mėgina prieki 

prie Suez kanalo. Dabar yr;\ 
nuo jo tik 30 mylių. 

Į| Kanada, sustiprinimui savo 

kariumenės Francuzijoj. pasiuu- 
tė ten vėl 10.000 kareivių. 

'j Šjtuetinis javų užderėjimas, 
dėl lietaus stokos, bus blogas: 
Anglijoj, Indijose, Francuzijoj ię 
Rusijoj. 

|Į Finliandiioj atsibuvo seimo 
atstovų rinkiniai. Išrinkta ir ją 
moterįs. 'l okiu budu seime bus 
12% moterų. 

|| Brazilijoj, valstijoj Motto 
(irosso prieš valdžią sukilo po- 
licistai. Jų suvaldymui reikėj<» 
siųsti kariumenę. 

|| Pagarsintas Ispanijoj karės 
stovis dėl geležinkelininkų streiko 
tapo atšauktas, palaikyta jj tilt 
angliniuose apskričiuose. 

|Į Austrijoj Įvedė korteles ka- 
vos gavimui. Vienas žmogus 
savaitėj negali suvartoti kavos 
nedaugiau, kaip pusę svaro. 

|| Vokietijoj sumažėjo alaus 
išdirbystė. Ala u į kitus krašt u 

Vokietija visai nesiunčia. 1'ava- 
rija aprūpina alum vien savo, 
net j kitus Vokietijos kraštus 
alaus nesiunčia. 

[Į Dalmatijos pakrantėse že- 
mės drebėjimai ypač Austrijos 
portiniame mieste Fiumc labai 

[daug nuostolių pridirbo. Mies- 
Į tas tas yra išdalies išgriautas. 



Į| \Vashingtone gama žinia, 
jog buvęs airių vadovas, suren- 

gęs airių sukilimą, Roger Case- 

ment, nebus nužudytas, bet bus 

pasiųstas beprotnamiu. 

Įj Krakove lenkų besimokinan- 
ti jaunuomenė surengė lietuviš- 

ką dieną, kurioje visame mieste 
rinko aukas sušelpimui nuo ka- 

rės nukentėjusių lietuvių. I'et 
kiek aukų surinko, nežinia. 

jj Vietoj pasitraukusio Suvie- 

nytų \ alstijų ambasadoriaus 

Turkijoj žydo Morgenthau, pre- 
zidentas paskyrė advokatą Abra- 

hamą Klkus, rodosi taipgi žydą. 

|; Kanad >j, Prince Albert dis- 
trikte policija suareštavo 10 ru- 

sių moterų ir 31 vyrą duchoborų 
sekto*, kurie nuogi laikė proce- 
sijas Kamsa^k apskrityj. Visus 

pasiuntė pusei metų kalėjimam 

įj Ccylono pakrantėse, Pieti- 
nėj Azijoj, siautė ciklonas, ku- 
ris užklupo išplaukusius žvejoti 
žvejus. Nesugrįžo j portą su- 

virsum 100 valčių. Manoma, 
kad prigėrė apie 200 žvejų. 

I! J EI Paso Texas atėjo ži- 
nia, jog Carranzos garnizonas, 
paliktas ginti miestą Torreon, 
valstijoj Durango, pasidavė 
Moxikos banditų vadovui Viliai 
ir jam miestą atidavė. 

fį Vokietijos valdžia, vokiečiu 
užimtuose Lietuvos ir Latvijos 
kraštuose leido miestams pasko- 
las užtraukti. Leista paskolas 
užtraukti miestams: Kaunui, 

Atsiniinim 
(Ui 

Nekurie žmonės, palrkę viską 
narnose ir greituoju sugraibę kas 
po rankomis pakliuvo, sustojo 
apie Ciruzdžius ir "apsigyveno" 
NariŠkino *) miškuose. Kiti 
turėjusie su savim daugiau duo- 
nos ir kitokio ištekliaus, traukėsi 
toliaus linkui Meškuičių ir Lygu- 
mu. Tarp .šitų pastarųjų buvau 
ir as. 

Sustojome su gyvuliais Nariš- 
kino miškuose, ant upelės Kulpės 
krantu. Tai buvo pirma musu 

■pabėgėliu naktis. 

Pabėgėliu vargus kas gali tin- 
kamai apsakyti, kas juos tikrai 
vaizdingai gali aprašyti? Kjome 
su gyvuliais, su vežimais. Pakelyj, 
žinoma, sutikdavome žmonės, 
•kurie dar, kaip sakoma, sėdėjo sa- 

vo gūžtose. Bet ar manote, kad 
pas ju s sutikdavome užuojautą? 
Visai ne! Xors tai buvo tie pa- 
tįs niusij broliai lietuviai, bet 
priimti, pagelbėti, palengvinti mu- 

šu sutikit padėjimą niekas neno- 

rėjo. Kiti—net sarmata pasakyti 
—net keikdavo ir su pagaliais 
svaidydavo: kam su gyvuliais ei- 
name ir laukus bei pievas, girdi, 
ganome ? 

Nebagai, kvaili tie žmoneltai- 
ptkčiurnos! Xet rukus ir jiem.3 
leii?ta. buvo pavirsti ir tokius pal 
pabėgėlius kaip męs ir jeigu pri- 
siėjo ir jiems išgirsti nuo kitų to- 

kį patį priėmimu, koki jie su- 

teikė mums, tai jie bent turėje 
tą susiraminimą, kad "kaip niį-s 
darėme kitiems, taip kiti darc 
mums." 

Lauk iš čia! 

Kad geriaus sau išsivaizdintu 
mete neužvydėtiną pabėgėlit 
likimą, aprašysiu čia bent vien^ 
iš daugelio atsitikimų. 

Apsistojome, kaip minėjau 
Nariškino miškuose ties upe Kul 

pe. apie 3 verstai nuo M i skaičių 
Cia išbuvus mums apie sąvait< 

laiko, Nariškino miškų o k o 1 o 

d oč n a s (miškų sargas), pasi 
'kvietęs dar keletą žmogystų i: 
Šiaulių,—sakoma, pijokėlių,—atė 
jo mus pabėgėlius iŠ šito miške 
■išvaryti. 

Pasitaikė tas. pamenu kaip šią 
dien, išryto anksti. Moterįs, su 

sistatę puodukus ir katilukus an 

ugnie-;, taisėci savo menkus 
.pusryčius virti Ateina tasai sar 

gas s.i keturiais vyrais,—viena: 
jų. pamenu, buvo vardu Keršu; 
iš Šia.tlių. Priėjęs varo laukan 
turit išsinešt iš čia—esą, nevali; 
čia but. 

Šiame musų burelyj buvo apii 
19 vyrų, apie tiek pat moterų i 
krūva mažų vaikų. Dauguma jt 

f) NarlSkinai—senoviška bajorų šel 
myna, apdovanota daugeliu dv&ri 
Lleturoje. 

Liepojut, Mintaujai, Suvalkams, 
Vilniui, Gardinui ir Biclostokui. 

Įl Grekijos karaliui prisakius, 
visi greku kariumenės oficicrai, 
dalyvavę užpuolime ant redak- 

cijos prielankaus talkininkams 
laikraščio P e z v a s t i s, kuomet 
mirtinai tapo sužeistas jo redak- 
torius, tapo degreduoti. Jie ta- 

po teisman patraukti ir rasti 
kaltais. 

Pabėgę nuo Vilios po mu- 

ši u i prie Jiminez Carranzos ofi- 
cierai pasakoja, jog Yilla pa- 
imtus nelaisvėn sustatė prie sie- 
nos ir leido išsirinkti sušaudy- 
mą, arba ausu nukirtimą. Tu- 
luose miestuose V i Ha nelaisvių 
ausis išstatė pardavimu languo- 
se. 

|| Prancūzija vėl pradėjo ta- 

rybas su Amerikos piniguočiais 
apie naują čia paskolą ioo mili- 
jonų doliariti. Pinigus apsiima 
parūpinti nauja susitvėrusi or- 

ganizacija American Foreign Se- 
eurities Co.. kurios vedėju yra 
garsus Amerikos finansistas J. 
P. Morgan. 

|[ Lenkijos mieste Lodzėje poli- 
cija gaudo suskretusius, pasiro- 
džiusius ant gatvės žmones, gp.- 
bena j maudynes ir ten aštriais 
Šepečiais šukuoja nugarą. Daro 
P-ai, be: tuom budu vokiečiai 

turėtų švarumo mokyti ir Lietu- 
voj savo draugus žydus. T\ir- 
but nėra pasaulyje kitos tautos, 
kuri taip, kaip žydai nešvariai 

t užsilaikytų. 

ai iš Kares 
>aiga) 

buvo tai paprasti žinoueliai, dau- 
giausia dvaru darbininkai iš 
Antoni^kių palivarko, k a r a u 1 š- 

jčikai (sargai) nuo geležinkelio, 
iš Budų pali\^rko ir t. t. Žmones 
visai neišlavinti ir savo teisių 
nežinantieji. 

Šitą pabėgėlių būrelį vedė 
Juozas Skipitis, jaunas Jar ir 
pusėtinai apsišvietęs vyras, buvęs 
Amerikoj ir, kaip sakoma, sviete 
jau apsitrynęs; apart to jis galėje 
susikalbėti rusiškai ir vokiškai— 
dalykas šiais laikais visai nemen- 

kos vertės. 

Taigi, 'kaip sakiau, atėjo tas 

j sargas su savo vyrais ir, parody- 
damas savo "valdžią", spyrė koja 

i j verdantį puodą. Verdantis puo- 
de vanduo išsilėjo ir vos moterį, 
neapiplikino. 

—Lauk iš čia!—rūsčiai sušitkc 
valdišku balsu šisai sargpalaiki; 
(Jeigu jo nematytum, o tik girdė 

įtum, tai iš balso manytum, kac 
čia mažiausiai koks didis genero 
las paliepimus duoda).—Lauk i1 
čia!—sako jis,—o jeigu ne tai tnę 
čia jtts.kaip žąsukus iššaudysitn 

Vienas vyras—Jonas Lauka 
galis, AntoniŠkio dvaro "pirmi 
ninkas,"—pynė sau nagines, se 

dėdamas šale ugnies. Tasai pa 
siputęs kvailys, priėjęs prie jo 
išgriebė nuo jo naginę ir užsi 
mojęs norėjo icžti jam su ta na 

'gine per burną, bet tasai greita 
i pasitraukė., 

Mušu žmonės, kaip minėta, bu- 
vo prasti, nieko nežinantieji žmo- 

nės, todėl ir bailus. Pamatę krū- 
velę šitų užpuolikų, jie iškriko po 
alksnynus. Geriau, sako, ''neku- 
syk" velnio: šaus—na, ir ką tu 

jam padarysi ? 

Pabėgėliu vado Skipičio tuom 

tarpu nebūta,—buvoję nuėjęs ko 

Į ten miškan. Sugrįžęs atgal ir 
i pamatęs trukšmą, Skipitys pradė- 
jo rokuotis su sargu, tvirtinda- 
mas, kad jis neturi teisės su ne- 

laimingais žmonėmis taip elgtis 
ir patardamas jam "nusiraminti", 
nesa jeigu karė—tai karė visiems 
ir jeigu jis nori muštynių, tai gali 
gauti pirtį... Žodis po žodžio, pri- 
ėjo prie stiprių žodžiij...—Šitie 
žmonės nėra gyvuliai,—pagalios 
sušuko Skipitys,—męs ne iš savo 

noro pabėgome iš namų ir jeigu 
jus pajudinsite pirštu šituos ir be 
to nelaimingus žmonės, tai žiū- 
rėkit... kad paskui nssigailėtut... 

Iskrikusie alksnynuose bernai, 
išgirdę Skipitį besirokuojant su 

sargu ir jo kompanija, įgijo drą- 
[ sos ir, išlindę iš krūmų, pradėjo 

rinktis apie Skipitį;'iš jų išvaiz- 
dos galima buvo suprasti, kad jie 

ir Skipitys; išrodė jie pasi- 
dahar buvo tos pačios nuomonės 

■■""usf, o jų ak}a bekloju rmu sar-| 
go ant Skipičio, tarsi norėdamos 

•šiam pastarajam pasakyti: "Tik 
tu pasakyk mums žodj, tai męs 
taip išdirbsim šiem šunsnukiams 
kailj, kad jiems ir jų sena bobutė 

atsirūgs..." 
Sargai pamatę, kad vyrai ištik- 

ro pradeda šiauštis, taip ir nudū- 
lino atgal, n it ko nepešę. Vėliaus 
Skipitis nuėjo pas p. Biržišką—jis 
buvo etapnas komandierius Meš- 
kuičiuose, lietuvis—kad gauti nuo 

jo raštą pabėgėliams, kad j u ne- 

varinėtų kaip šunų iš vienos vie- 
tos kiton. Biržiškos jau buvo 
išvažuiota ant pozicijų; prisiėjo 
jieškoti pagelbos nuo kitu kariš- 
ku viršįninkų. Pagalios gauta 
nuo 38-tos Divizijos generolo 
raštas, kuriame buvo prisakyta ir 

paliepta, kad niekas neturi teises 

varyti pabėgėlių, kol nenurodys 
jiems naujos vietos, kurioj jie ga- 
li apsistoti. 

Taip męs išbuvome čia apie 
pusketvirtos savaitės—sakytum, 
tie čigonai po atviru dangum, be 

pastogės. Čia mūsų būrys pakri- 
ko. >"ekurie, norėdami buti ar- 

čiaus savo tėvyškių, pasiliko čia 

pat Nariškino miškuose, laukda- 
mi kol rusų kariumenė neišvarys 
vokiečio atgal. Kiti su visa sa- 

vo gerybe, su vežimais ir gyvu- 
liais pasileido toliau vargingu pa- 

bėgėlių keliu. Pakelėj prie jų 
pristojo daugiaus tokių pat pabė- 
gėlių ir įsusidarė vėl ilga eilė vyrų 
moterų, vanai, vežimu ir gyvu- 
liu. Visa tai traukė Lietuvos ke- 
liais linkui svetimų, nepažįstamų 
ir nežinomų jienis Rytų... 

Pereitą sykį pasakojau, kad miš- 
kuose ties upe Kulpe išsiskirstė- 
me. Didesnė dalis liko, laukdami 
progos, ar neteks vėl į namus grei- 
tai sugrįžti, o kita, daug mažesnė 
dalis pasileido į rytus linkui Pane- 

vėžio. 
—Už Panavėžio bus jau- ramu 

ir vok ietys taip toli nepasieks— 
ramino save.žmonės. 

Taigi ir pradėjome įsavo kelio- 
nę. kuriai lemta buvo pasidaryti 
daug ilgesne, negu iki Panevėžio. 

Pasikėlę leidomės linkui Šiadu- 
vos. Netoli Šiaduvos yra Rad- 

vilonių dvaras. Šito dvaro ponas 
buvo vokietys, taigi anksti dar 

prieš vokiečių atėjimą jrs pasisku- 
bino išvažiuoti į saugesnes vietas. 

Čia, sustoję miške, pragyveno- 
me apie dvi sąvaiti. 

Čia buvo šiek-tiek geriau—nors 
lietus ant galvų neužlijo: miške 
radome daržinę—taigi vis šiokia- 
tokia pastogė, o ir šieno gyvu- 
liams nestokavo. 

Maisto šiek-tiek vežėmės su sa- 

1 vim, o duonos gaudavome iš nc- 

tolimo Baukų sodžiaus. 
Netrukus vienok ir čia mumis 

I pasidarė perkaršta. 
Vokiečiai pradėjo smarkiai verž- 

: tis giliaus Lietuvon. Persilaužę 
per rusų frontą ties Papilės mies- 

teliu, vokiečiai pradėjo smarkiai 
eiti linkui Joniškio miestelio ir nuo 

čia pradėjo sukti į pietus, mėgin- 
dami apsupti ir atkirsti rusus, dar 

esančius Šiauliuose ir Radviliš- 
kiuose (Radviliškis yra svarbi ge- 
ležinkelio stotis, nes iš čia viena 

geležinkelio šaka eina į Vilnių ir 
Kauną, o kita per Panevėžį į 

1 
Dvinska"). 

Vokiečiai taip greit pradėjo ap- 

supti, kad rusai, negalėdami su- 

spėti atsilaikyti, buvo priversti kuo- 

grelčiausiai trauktis linkui Pane- 
vėžio—gali sakyti galvatrūkčiais. 

Tuom sykiu ir žmonėms prisa- 
kyta tuoj aus pasitraukti nuo fron- 
to ant 150 verstų užpakalin. Tai- 

gi ir męs vėl turėjome iš savo 

gūžtas pakilti ir keliauti toliau. 
Šitas besitraukimas jau galuti- 

nai sukėlė visus žmonės, nes, tai 
buvo ne besitraukimas. bet jau ti- 
krasai bėgimas. Iki Panevėžio bu- 
vo '.'kra "sudna diena." 

Kariumenė—pėstininkai artile- 
rija, obozai—galvatrūkčiais traukė 
visais keliais linkui Panevėžio, 
Raiteliai, kazokai—daugiausiai ėjo 
per laukus per javus. 

Šiuom mat laiku rusai jiu per- 
sitikrino, kad vokiečiai veržiasi 
Lietuvon ne ant piknyko, bet su 

didele galybe, kad ją užėmus. To- 
dėl tuomet ir išėjo ta' garsus pri- 
sakymas nuo kariškos valdžios, 
kad visus javus laukuose numin- 
ti ir kiek galima sunaikinti, kad 
jie netektų vokiečiui. Žmonėms 
pasakyta, kąd už sunaikintus ja- 
vus bus valdžios atlyginta. Taigi 
kazokai, jodami per Lukus, ir pil- 
dė tą valdžios įsakymą. 

Męs pabėgėliai iš dalies ir ne iš 
savo noro jiems tame gelbėjome. 

Kaip jau «uma, visi keliat bu- 
vo užimti bėgančios kariumenės, 
vežimu, transporto], kanuolių. Pa- 
liegėliams i daugiausiai prisiėjo 
bėgti laukais. i>u gyvuliai-, su 

vežimais bėgome, per javais užsė- 
tus laukus. Laikas buvo prieš pat 
rugiapjūtę; javai jaugę, įnokę. 
Net gaila buvo—bet ką padarysi? 
[Iki kaklų pasinėrę, šlapi bridome 
per laukas.n Vietiniai, tų laukų sa- 

jvinink^is ašanomis dalgiais kir- 
to nunokinus jftvus pakeliais, kad 
bėgantieji nenumindžiotų. kad 
bent šį tą išgelbėjus. Ašaros bu- 
vo visur, nes toki > bėgimo kaip 
gyvas neesu matęs ir, duok Die- 
ve, kad niekados daugiau nematy- 
čiau. Vokiečiai pradėjo greitai 
veržtis, ir kuomet pradėjo kristi 
vokiečių bombos, žmonės tiesiog 
pamišo: pamiršo miškuose ar na- 

muose net savo vaikus ir, palikę 
juos, didžiausiame .sumišime, šauk- 
dami. verkdami, bėgo nuo neprie- 
teliau-s į rytus linkui Panevėžio, pa- 
likdami užpakalyj namus ir viską, 
ką turėjo. 

Dvi dieni mums užėmė, kol to- 

kiu budu pasiekėme Panevėžio. 
Tr čia nesustojome. Traukėme 
vis toliauis. Už Panevėžio keliai 
jau šiek-tiek pasiliuosavo. Kariu- 
menės didesnė dalis buvo užsili- 

kusi apie Panevėžį ir upę Nevėžį, 
kur rusai buvo pasiryžę besiver- 
žiančius vokiečius sulaikyti. Tai- 
gi, kaip sakiau, keliai šiek-tiek pa- 
siliuosavo ir męs, pabėgėliai, jau 
nereikalavome bėgti laukais, per 

javus, bet keliai iš Panevėžio ant 

Raguvos per Miežiškius. 
Miežiškio bažnytkaimyj, ar tei- 

singiaus pasakius, tuojaus už Mie- 
žiškio buvo toks. truputį net juo- 
kingas, atsikimas: 

Pašaro męs pabėgėliai, žinoma, 
>su savim nesivežėm: arklius, gy- 
vulius pasišerdavome pakeliais. 
Nors k i tą kartą reikėjo ir pake- 
liui esančius javus sugadinti, bet 

ką padarysi? Juk pats nestipsi ir 

gyvuliams stipti neduosi. O apart 
to, valdžios buvo prisakyta ir pri- 
žadėta, kad už visus karėje sunai- 
kintus javus ir gėrybę bus atly- 
ginta; reik tiktai aptaksuoti. 

Taigi todėl ir męs, pabėgėliai, 
didelių sąžinės išmetinėjimų 
neturėjome. 

Išvažiavę už Miežiškių, susto- 

jome pakelėj. Kiaules suvarėme 

balon—kad atsilsėtų,—buvo nuo 

kojų bai/siai nusivarę. Karvės su- 

gulė, o arklius suleidome tiesiog 
J 

i avižas... 

Kaip tyčia—atleisk, Viešpatie, 
sunkius griekus,—pataikėme tie- 

siog ant Miežiškių klebono avi- 

žų... 
Miežiškiuose tuomet naują baž- 

nyčią tik baigė statyti. Klebonui 

(pravardės neteko sužinoti) ne- 

trukus pranešė, kad pabėgėliai 
"baisią iškadą" jo avižoms daro. 

Kunigėlis, palikęs ir statomą baž- 

nyčią, atidundėjo vežimu pas mus. 

Pamatęs, kas s'i jo avižomis da- 

rosi, supyko kunigėlis. ]'radėjo 
bartis: 

— Kad jau jus be mielaširdy- 
.stės—tarė kunigėlis.—Kad jau 
jus patjs nelaimingi likote, tai ir 

mus norite nelaimingais padaryti, 
visą musų gerą naikindami... 

Buvo pasiryžęs, kaip matyt, dik- 

tą 111111115 pamokslą išrėžti. Bet 

musų buvo nemažas būrys—apie 
koks šimte." žmonių; sykiu buvo 

įsimaišę ir keli rusiški raiteliai. 

Taigi nelabai bijojomės, o prie 
"pamokslų" tai jau buvome įpra- 
tę,—gerai, kad nieko aršesnio už 

pamokslus negalėjo atsitikti. Bet 

kunigėlis tikrai pradėjo ant mus 

pykti. Tuomet du kareiviai—du 
dikti aiškiai—priėję prie klebono, 
paėmė jį už rankų ir sako: 

— Tu, sako, batiuška, labai čia 
nosibark! Žinai, kad valdžia tau 

už iškadą užmokės, tai ar nori, 
sako, du syk gauti užmokėt? Sėsk 

vežiman, sako, ir greičiaus grįžk 
namo, kol dar kailį čielą turi, ba 

karė, žinai,-pkarė, ir ilgų baikų 
nėra... 

Nieko nepešęs, klebonas paklau- 
sė rodos, ir sugrįžo namon, o męs 

pasiganę, leidomės toliaus į Ra- 

guvos miestilį. 
-c. 

_ 
O 

Neviešningi lietuviai. 

Pernakvojome Raguvoj, o ant 

rytojaus traukėme toliaus pro 
Traupius, Kavarską, Kurklius į 
Aluntą. 

Čia turiu paminėti apie bjau- 
riausį atsitikimą, kurio prityrėme 
musų ilgoj ir vargingoj kelionėj. 
To atsitikimo nepamiršime ilgai— 
taip jis buvo mums nesmagus, o 

ypač dar labjaus mums širdį 
skaudėjo, kad tų nemalonumų su- 

Šliaukėme ne nuo kokio vokiečio- 
nq>ricteliaus, ne nuo ruskio, bet 
nuo savo tautos žmonių, nuo savo 

brolių lietuvių, iiuvo taip: 
l ik išvažiavom vieškeliu iš Ra- 

guvos. Buvome besiartinę prie 
Traupio bažnytkaimio. Pakelyj, 
pamenu, buvo susėti žirniai. Ank- 
štis buvo jau gerokai užsimezgę, 
ir vienas kitas pabėgėlis, ypač 
pusvaikiukai, žinoma, pradėjo sau 

ankščių skintis. 
Netrukus, žiūrime, eina būrys 

vyrų—apie šešių jų Imta.—Išpuo- 
lė jie iš artimo kaimo (vardo to 
kaimo, ant nelaimės, nejsidėmė- 
jau), ir toki biaurųs, žiaurus,— 
sakytum laukiniai.... 

Tuojaus užsipuolė, kam męs esą 
jų žirnius naikiname. Kitur tai 
žmonės daugiausiai pasibardavo, 
o čia šitie tuojaus pradėjo paga- 
liais, kuolais ir akmenais mėtytis. 

— Lauk iš čia!'—rėkė jie. 
— Žmoneliai, ko jųs taip užsi- 

puolate—teisinosi pabėgėliai.—Jųs 
žinote, kad valdžia jums atlygins, 
o vokietys ateis, tai visviena viską 
sunaikins, arba atims nuo j tisų. 

—Tai tegul atima—atsikirto 
tie pikčiurnos,—kaip męs išlaiky- 
sim viską, tai vokietys mums duo- 
nos duos, jeigu ir paims... 

— Duos—palaukit, jie jums 
duos—kad tik perdaug nuo to da- 
vimo nenutuktut. 

Nenorėdami su jais muštis, pra- 
dėjome trauktis skubiai toliaus. 
l»et turiu čia pasakyti, kad dėl' 
tokio maž-možio niekur męs to- 

kių bjaurių, žvėriškų žmonių ne- 
auimuiuc. j.\ei piKta ir sarmata, 
nes kaip sakiau, tai buvo nc 

svetimi, bet savo tautos žmonės. 

Aluntoj. 
Po kelių dienų atvykome į 

Aluntos bažnytkaimi, Panevėžio 
pavieto. Čia sustojome apie sa- 

vaitę laiko. Radome jau dide- 
lius burius pabėgėlių, suėjusių i?> 
išvairių pusių. 

Aluntoj męs užėjome pirmą ko- 
mitetą nukentėjusiems dėl karės 
šelpti. Teisybę pasakius, mums 

beesant jis čia ir susitvėrė. Pir- 
mininku šio komiteto buvo Ra- 
folas Skipitis, jaunas juristas, pri- 
stojusis prie mūsų kompanijas iš 
Panevėžio. Čia šis komitetas įtai- 
>ė pabėgėliams virtuvę ir mėgino 
aprūpinti bent didžiausius ir neati- 
dėtinus pabėgėlių reikalus. At- 
sirado šiek-tiek ir pinigų iš Tat- 
janos komiteto. Cia galima pa- 
žymėti, kad į Aluntą buvo suva- 

žiavę daugelis rusų kolionistų nuo 

Raguvos. Šie suspėjo su savim 
brikuose išsivežti pusėtinai viso- 
kio maisto ir kitokio turto; kiti. 
sako, buvo net ir pasiplėšę krau- 
tuvėse ir apleistuose namuose. 
Kaip ten ištikro buvo—nežinia; 
gana tik, kad jų brikai, kaip mi- 
nėta, buvo įvairios gerybės pri- 
kimšti.* 

liet žmogus yra žmogus — ne 

angelas. Ar žinai, kaip ilgai .dar 
reiks taip keliauti? Ar žinai, kas 
dar ateityj gal tave laukti? Tai- 
gi nei n .dyvai, kad kaip su pa- bėgėliais, taip ir su kitais žmo- 
nėmis pasitaikydavo dalykų, kurie 
paprastais laikais butų negeri, ne- 
gražus, pasmerktini. 

Taip atsitiko, kaip jau pasako- 
jau, 'SU anais musij lietuviais netoli 
Traupio, taip atsitiko ir čia Alun- 
toj su tais rusais kolionistais. 

Nors maisfo (miltu ir kitokios 
gerybės) jie turėjo, bet mėgino 
kuodaugausia išgauti nuo Komi- 
teto. Kiti užsirašydavo po kelis 
sykius komitete, kad daugiaus pa- 
gelbo? gavus—pinigais, ar maistu. 

Netrukus juos pažino, o policija 
sužinojo ir apie jų brikus, prikim- 
štus pavogtais daiktais. Ceremo- 
nijos buvo trumpos: policija tuo- 
jau tokius suareštavo ir sukimšo 
juos šaltojon prie kanceliarijos. 
Kad prigrūdo jų kambarėliu, tai 
badavo kai eini pro šalį, tai tik 
barzdos iš už-grotų kyšo... 

Varo kasti apkasų. 
Netrukus valdžia pasirūpino 

"duoti darbo". Vokiečiai veržėsi 
vis toliaus ir aišku buvo kad 
Kaunui ir Vilniui gresia pavojus. 

Kariškoji valdžia sumanė pabė- 
gėlius vyrus ir vietinius sunaudoti 
pylimui apkasų ir kasimui tranšė- 
ją 

Skirtumo nebuvo jokio—pabė- 
gėlis. ar nepabėgėlis—visus vertė 
eiti dirbti. Už darbą užmokėda- 
vo. Tikrai nepamenu, bet. be- 
rods. apie pusantro rublio žmogui 
ant dienos; kas buvo su arkliais 
ir vežimais—tiems daugiaus. 

Netrukus iš Aluntos išvažavo- 
me: jautėme, kad ir čia ilgai nc- 

išsilaikysim ir kad ir čia bus vėl 
mums perkarsta. 

iš Aluntos, per Malėtus, Untur- 
kę ir Joniškį, pasiekėm l'abrugdę 
—didelė stotis ant geležinkelio 
tarp Vilniaus ir Dvipsko. 

Kelionė nuo Aluntos buvo di- 
džiai varginga: kalnai, smiltynai 
—nei pasiganyt kur, nei pasilsėt 
—biednau tai kraštas. Ališkų daug, 
bet nei žolės, nei nieko. Bet 
v uogų (juodų) ir grybu—gražių 
baravykų—baisiai daug. Žmonės 
juokėsi—jegu duonos pritruks, tai 
bent grybais, gal Dievas duos, 
išliksime gyvi. 

Nuo Aluntos beveik nei arklių 
neatkinkėm—važiavom ir važia- 
vom, nes nei posiganyti nebuvo 
kur. 

Nusiprausę burnas Žeimenoj 
upėj ties l'abrugde, pasukome j 
šiaurius ir išilgai geležinkelio 
traukėme j Švenčionis. Net iki 
šiolei męs varėmės su savim ar- 

klių ir kitokių gyvulių, traukėme 
su vežimais, o mums pasakė, kad 

Švenčionyse, Vilniaus gubernijoj, 
yra rekvizicijos punktas pabėgė- 
liams Kauno gubernijos. 

Ten atvykę, męs ir palikome 
viską: valdžia atpirko nuo mus 

paskutinius gyvulius, vežimus ir 
viską. V ald/.ia čia pat ir užmo- 

kėjo už viską pinigais sulyg rcgu- 
liariškos'taksos. Taigi palengvėjo. 

Švenčionėliuose gavome vago- 
ną ir vargais negalais nutraukėme 
j rytus pakol neatvykome Mask- 
von. 

Kelionė buvo labai varginga. 
Vagonų kitur pritrukdavo, žmo- 
nės turėjo važiuoti ant atvirų 
pliatformų. Paveža kelias sto- 

tis, atkabina vagonus pakol kitas 
traukinys nepaims. Mat visi ge- 
ležinkeliai buvo užimti kariume- 
nės reikalams ir tie traukiniai tu- 

rėjo pirmenybę, o antra vėl buvo 

daug ir betvarkės ant rusų gele- 
žinkelių—kyšiai buvo plačiai nau- 

dojami. 
Ypač gaila buvo vaikų. Žmo- 

neliai su vaikais važiuodami ant 

atvirų pliatformų po lietum, su- 

šlapę, peršalę vėsi imis naktimis 
—dreba, išalkę, susirgę, glaudžia- 
si prie taippat drebančių motinų. 
Baisi regykla! Kiek jų išmirė— 
kas ir suskaitys? Dar ir pir- 
miaus, žiurC'k, motina glėbyje ir 

neša vaikiuką j miestelį — palaido- 
ti.... Neišlaikė nebagėlis kelionės 
sunkenybių. Kitiems tėvams iš- 
mirė visi vaikai, kokius tik turė- 

jo. 
Atvykome j Maskvą. Čia mus 

jau priėmė Lietuvių komitetas, 
prirengė mums butus ir aprūpino 
musų reikalus. Pabėgėlių čia 
daug; pašalpa didžiai reikalinga; 
ir pinigų, kad visus aprūpinti, ko- 
mitetui trūksta. 

Tupm ir baigsiu savo šituos at- 

siminimus. Daugiaus gal kada 
kitu laiku papasakosiu.— 

Ringuvos Jonas. 

VAIKŲ PARALYŽIUS. 

Ne\v Vorko miestas (hr vis ko- 

voja su viena aršiausiu vaikų pa- 
ralyžiaus epidemijų, kokios buvo 
kuomet atsitikę ir visa Xe\v Yor- 
ko valstija susirupinusi tuomi. 
Vaikai yra sulaikomi nuo kru- 
tamu paveikslų teatrų; nedėldieni- 
nės mokyklos ir daugelis kitų yra 
uždaryta ir visokie vaikų susirin- 
kimai yra leidžiami tik po didžiau- 
sia daktarų priežiūra. Xors epi- 
demija nėra dar taip išsiplatinusi, 
kaip buvusioji 1907 m. ir 1908 m., 
bet šitoji yra mirtingesnė. Su- 
viršum 25 nuoš. susirgusių vaikų 
išmirė, nors pirmiaus marumo 

nuošimtis niekuomet nesiekė aukš- 
čiau 15, apskritai gi buvo žemes- 
nis. 

Susirūpinimas dėl vaikų paraly- 
žiaus yra tuomi didesnis, kad liga 
yra nesuprantama ir kad pajuti- 
mais metais ji smarkiai platinasi. 
Ją pagimdo savotiškas antkritis 
ir yra žinoma, kad ji yra perduo- 
dama, bet kokiais budais antkriti.- 
11110 vieno pereina ant kito, ligšio! 
tikrai nėra surasta. Tarytum vi- 
sai nėra tokių draugijinių ar hi- 
gieninių apvstovų, kurios specia- 
liai šitą ligą gimdytų. Ji ištinka 
vaikus visokių luomų ir visokių 
metų, nuo 9 mėnesių iki 16 metų. 
nors didžiuma jos aukų yra jau- 
nesni kaip 5 metų amžiaus. 

Užkrečiama Maistu ir Gėrimu. 

Yra tikrai sužinota, kad ligos 
antkritis yra randamas pas užkrės- 

tuosius ja gličiose nosies ir gerk- 
lės plėvėse ir ar.tkritis yra per- 
duodama su mai-tu, ar gėrimu, ar- 
ba su dulkėmis, ar oru. Suv. 
\ alst <ų viešoji sveikatos tarnyba 
mano, kad maistas ir gėrimas yra 
galimais tarpininkais. kaikuric 
Xew Vorko daktarai uoliai gina 
dulkinę teoriją. Antra vertus, 
beždžionės, kurios beveik išimti- 
nai yra panaudojamos šitam ligos "*?, 
tyrinėjimo darbui, buvo užkrėstos 
tvartinės musės įkandimu ir šitas 
davė pradžią teorijai, kad vabz- 
džiai gali Imti i.-nešiotojais šitos 
ligos taip. kaip daugybės kitų. IJet 
niskeno nebuvo priparodyta, kad 
tvartinės musės butų kuomi pri- 
sidėję prie ligos platinimo tarpe 
žmonių. I-iga. tarytum, atsiranda 
nežiūrint jokių apvstovų, išskiriant 
tiek, kad kiekviena atskira epide- 
mija ribojasi tam tikra stritimi 
ir tas yra įdomiausiu dalyku šito- 
je ligoje. 

Augimas šitos ligos paskutiniais 
metais yra bai-iai didelis ir jei jo 

Įiiesustabdžius, tai nežinia kokį di- 
dumą jis pasiektų. Laikotarpyje 
tarp 1880 m. ir 1884 m, visame 
pasaulyje pranešta tik apie dvide- 
šimts tns susirgimus, o tarpe i<>i5 
m. ir 1909 m. pranešta apie dau- 
giau kaip 8000 susirgimų. Įdo- 
miausia gi, kad suviršutn 5000 su- 

sirgimų turėjo vietą Suv. \ alj>ti- 
iose. Paprastai buva, kad liga 
staiga išsiplečia vien dėlto, kad 
ncra anxsciau pazinama. 

1 i^'t apie vaiku paralyžių to pa- 
sakyti negalima., nes jos sumaišy- 
ti su kita liga negalima. Šitos ša- 
lie- gydytojai susitinka su smar- 

kiu besiplatinimu sunkios ligos, 
kurią jie nei supranta kaip reikia, 
nei moka gydyti. 

Paprastai liga ištinka nervų 
centrus, ypatingai nugarkauli ir 
padaro nervu skaudėjimus visame 
kūne. Kartais ji ištinka galvą, 
pirmiausiai suparalyžiuodama da- 
!j burnos. Kituose atsitikimuose 
ji prasideda nuo kojų ir pamažu 
eina augštvn Į liemenį, šitoji li- 
gos rūšis dažniausiai gali buti pra- 
žūtinga. 

P>et arši usiu dalyku vaikų pa- 
ralyžiuje yra io pasekmės. Nors 
sulyginamai mažas- nuošimtis su- 

sirgusių miršta, bet didesnis skait- 
lius jų niekuomet pilnai nepasi- 

! taiso. Pankos, ar kojos pasilieka 
suparalyžiuotomis, arba kaikitric 
raumenis tampa ištikti ir sąnarių 
besivystvmas bu va sustabdomas. 

Tas buva priežastimi blogo kū- 
no sudėjimo pas daugelį. 

Spėjama, kad liga yra atnešta 
šiton šalin epidemijos formoje iš 
Europos. Prieš 1907 m. šitoj ša- 
lyj nebuvo girdita apie šitos ligos 
epidemiją; tais metais Xe\v Yorke 

i 
susirgimų buvo 2000, kurių apie 
6 nuoš. buvo mirtingais. Po to 

laiko buvo kelios mažesnės epi- 
demijos, bet jo? kas sykis vis ėjo 
f didyn. Norš netaip mirtinga ir 
plintanti, bet padaro maždaug ią 
pati padėjimą, ką ir geltonasis 
drugys šiltose šalyse prieš suradi- 
mą, kad ligą išnešioja uo lai. 

Svarbus Užbėgamieji Žingsniai. 
Kuomet epidemija vyrauja, svar- 

biausiais apsisaugojimo žingsniais 
bus laikyti vaikus nuo viešu su- 

sirinkimų ir neleisti jiems vartoti 
viešų geriamu puodelių, šluosčių 
ir t. t. Taipogi reikia daboti, kad 
vaikas perdaug nesiviekuotų ir kad 
virškinimas butų geras, nes dide- 
lė dalis u-irgimų prasideda virš- 
kinimo klintimis. Taippat gali 
buti galvos skaudėjimas, sustiri- 
mas. apdvokimas, miegustamas. 
Pradžia dažnai esti -taiga. Vai- 
kas gali atsigulti sveikas, o atsi- 
kelti su daugeliu ligos ženklų. To- 
k-1 prie pirmo apsireiškimo ligo? 
reikia tuojau? šaukti gydytojas. 

PROGA. 

jis. Ar manai, kad tavo tėvas 

sutiks, idant mudu apsivestu.ne? 
ji. (ial ir sutiks. Jis toks na- 

vatnas. 

JOSIOS PRIPARODYMAS. 

Jaunamartė.—Aš atnešiau at- 

.jal tuos kiaušinius, kuriuos man 

rytą davėte, nes tai ančių 
kiaušiniai. 

Sankrovininkas. Ančių, sako- 

te. Poniute, męs ančių kiauši- 

nių visai nelaikome. 
Jaunamartė. P»et aš ištyriau 

juos ir žinau, kad tai ančių kiau- 
šiniai, nes jie vandenyje plau- 
kia. 
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