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2,000,000 Teutonų 
veržiasi Varsa vos link.

Daug Rusų pateko nelaisvėn.
Berlynas, liepos 2. — Nuo 

birželio pradžios austro-vo-, 
kiečiai Galicijoj paėmė ne
laisvėn 409 rusų ofic., 140,- 
650 kareiviu, 80 kanuolių ir 
268 kulkosvaidžiu.

Austro-vokiečiu veržimosi 
per pietinę Lenkiją vis di
dėja. Aišku, kad teutonai 
taiso sau kelią linkui Varšu
vos.

Ant šiaurinio fronto vo
kiečiai prieš rusus išstatė 
■2,000,000 kareiviu. Vokie
čiai ūžtelėję iš Galicijos Į 
pietinę Lenkiją ir pasivarė 
joj jau 30 myliu. Užėmė 
tvirtovę Žarnose, kuri yra 
25 mylios nuo rubežiaus. 
Žarnose randasi arti 100 
myliu Į pietus nuo Lietu
viškos Brastos. O Varšava 
guli už apie 100 myliu i 
šiaurės vakarus nuo Ža
rnose. o pusią ūkelyje yra I- 
vangorod. Dabar turbūt 
vokiečiu tikslu yra eiti ir 
paimti tvirtovę Ivangorod.

Arcivyskupas gyvens dar 
kelias valandas.

Rochester, N. Y., liepos 2. 
-—Daktarai, apžiūrėję šį ry
tą 3 vai. Ghicagos arcivys- 
kupą Quigley, paskelbė, jog 
jis dar gyvensiąs bent iki 
saulėtekos.

t

Iš visą Amerikos kaupiu 
ateina sągailiavimo telegra
mos.

Nebijo nuskęsti.
Washington, D. C., liepos 

2. — W. W. Bride plauks 
į Londoną ir bus ten atsto
vu Amerikos pirkliu. Kad 
apsisaugoti nuo nuskendi
mo, jei jo garlaivis butu 
sutorpeduotas, jis pasidirb
dino guminius drabužiu.^ su 
korkii pamušalu. Su tais 
drabužiais jis bus dieną ir 
naktį.

Austrų karuomene.
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Austru karuomenė mieste Tarnovo, Galicijoje. Kareiviai vedami karo laukan,

Pjaus garsų stumbrą.
----------------------- i

New York, liepos 2. -

Perkrausto kareivius. Daug Meksikony badauja.

Rytine Galicija Rusų nepalai- 
griuvesiuose. mti priežastis

International News Ser
vice korespondentas prane
ša iš austru vyriausios sto
vyklos—via Vienna, Berly
nas ir Amsterdamas—iš bir
želio 30 dienos sekančias ži
nias apie pasibaisėtinus ry
tines Galicijos išnaikini
mus, kur pastaraisiais lai
kais buvo kruvini rusu su 
teutonais susirėmimai.

Desėtkai tūkstančiu Gali
cijos sodiečiu apylinkėse, 
kur smarkus mūšiai siautė, 
atsiranda be jokios pasto
gės. Kai kur sodiečiai bu
vo pasilikę ant savo vietų 
ir tai]) baisiąją šaudymu 
apdirbinėju žemę, sodino ir 
sėjo daržoves. Jie neturi 
nei arkliu, nei galviju, ku
riuos nuo ją 
nančios rusą 
skaitlingosios

iš Londono, 
šiame kare 

aiškina rusu 
priežastis, 

kur rusai tik 
keliai visuo- 

Bet aršiausia

Paryžius, liepos 2. — Vo
kietija uždarė keleiviams 
Šveicarijos rubežią. Nieko 
neįsileidžia, nei išleidžia. 
Prasidėjo didis vokiečių ka
reiviu perkraustymas.

Įveike Turkus.

Mexico City, liepos 2. — 
Kas diena daugiau badau
jančių atsiranda Meksiko 
sostinėj. Tarptautinė gel
bėjimo komisija valgydina 
40,000 meksikoną.

Sostinė yra zapatistų ran
kose, ją nori paimti carran- 
zistai.

ra pagarsėjęs puikus stum
bras (bizonas). Jo paveik
slas puošia vieną pusę ni
kelio. Taipgi daugelis tep
liorių ir skulptorių tą stum
brą turėjo už modeli.

Dabar tas stumbras pase
no ir atgyveno savo dienas. 
Jau parduotas. Gauta $700. 
Už keliu dienu bus papjau
tas. Stumbras sveria vie
ną toną. Yra 19 metu se
nas.

Gimimų skai-
ir a v •cius sumažėjo

Londonas, liepos 2 .— Te
legramoj iš Atėnų praneša
ma, kad talkininkai paėmė 
ant Gallipolio turkų drut- 
viete Kritimu Jau pirmiau 
buvo pranešama, kad talki
ninkai atakavo ta drutvie- 
tę.

Pasmerkė miriop.
Londonas, liepos 2. — G. 

Smith, kurs nužudęs yra 3 
pačias, kuomet jos valioj 
maudėsi, pasmerktas mi
riop. Jisai užmušinėjo, kad 
galėtų vis pačiuoties ir gau
ti pasogos. Taip norėjo 
pralobti.

Skandis Adriatic.
New York, liepos 2. — 

Vietos vokiečiai paskleidė 
gandą, jog tik ką iš]Jaukęs 
iš New Yorko į Liverpool 
garlaivis Adriatic busiąs 
nuskandintas. Ant garlai
vio yra daug karinės me
džiagos ir karinių daiktą. 
Yra tai plaukiojantis arse
nalas. Priegtam dar ant 
garlaivio tarp pasažierių y- 

!ra daug garsių anglą. Yra 
ant jo Sir Robert Borden, 
Kanados, premieras.

Kalnakasiai sustraikavo.
Joplin, Mo., liepos 2. — 

Daugiau kai]) 40 kasyklų 
užsidarė Webb City ir Jop- 
link apylinkėse. Tose ka
syklose buvo kasama cinas 
ir cinkas. 3,000 darbinin
kų metė darbą.

Ne visos kasyklos tų mie
stų apylinkėse užsidarė.

Paryžius, liepos 2. — Ka
rui prasidėjus, Francijoj la
bai sumažėjo gimimą skai
čius. Pernai gimimų būda
vo po 1,000 dienoje. Šią 
metą pradžioje gimimų bū
davo jau tik 850. Karui 
einant tai dar labiau mažė
ja tas skaičius. Dabar ten 
tiek gema per mėnesį, kiek 
pirma pqr dieną. Per sa
vaitę, nuo birželio 6 iki 12 
d., gimimų tebuvo tik 356 
visoje Franci joje. O atsi
menant kiek žūva karo lau
ke, kiek žūva iš vargo, tai 
ištikro del karo bus didis 
franeuzų pamažėjimas. Bet 
gal ne kiek geriau dedasi ir 
kitose karau įveltose šaly
se — Belgijoj, Serbijoj. 
Lenkijoj, Lietuvoj ir 
pačioj Vokietijoj.

Vėliausios 
Telegramos.
— Roma, liepos 2. — Iš 

Anti vari, Černogorijoj, pra
nešama, kad du dideliu 
riu graiką karuomenės 
briovė į Albaniją.

ba
isi -

— Londonas, liepos 2. — 
Anglijos torpedinis laivas 
'Lightning užėjo ant minos 
ir buvo sprogimas. Laivas 
bųVo pažeistas. Žuvę 14 
jurininku.

— Bruselis, liepos 2. — 
Belgijos gen.-gubernatorius 
von Bissing užgynė belgams 
nešioti tautinius ženklus. 

’Už neklausymą bus sodina
mi kalėjimai! arba pinigiš- 
kai

— Auburn, N. Y., liepos 
2. — David Dunn, 20 metą 
amžiaus, žuvo elektrikinėj 
kėdėj už nužudymą IT. Ed
wards.

baudžiami.

net

DUODA PELNO.

atėmė prari
ji* vokiečių 

armijos.
Graudu darosi pagalvo

jus, kokį skurdą turės kęs
ti tie žmonės, kuomet pri
siartins žiema. Bet dar la
biau žmonės nugąstaują, i- 
dant nauji kruvini prieši
ninkų mūšiai ten neatsi
naujintą.

Keliaujant į pietvakarius 
iš Lvovo pravažiuojama 
miestelis Grodek, kuris ro- 
mybės pietų turėjo 14,000 
gyventoją ir apsčiai buvo 
lankomas pravažiuojančių į 
maudykles keliauninką. 
Šiandie iš to miestelio pali
kę tik pajuodavusieji griu
vėsiai, tarpe kurių slapsto
si daug pabėgėliu iš apy
linkių.

Kadangi pašartės nėra, 
tatai tūkstančiai arklių' 
'krinta be ėdesio. Arklių 
lavonų visais pakeliais pil
na ir baisiausiai teršia orą.

Lvovo, Poromis, ir Strijo 
apylinkėse, kur buvo kru
viniausi mūšiai ir kur iš a- 
biejų pusią
tukstanč ia i k-a re i vi u, 
vių lavonus laidoja 
čiai, nes prisibijoma 
tinojo maro.

1 Chicagos “Daily News” 
karinis korespondentas J. 
A. Bass rašo 
kodėl rusams 
nesiseka. Jis 
nepasisekimo 
Jis sako, kad 
žengia, tai jų 
met migloti.
tas, kad Rusija ligi šiam lai
kui nesuspėjus savo viduri
nių reikalą sutvarkyti. Ru
sijoj ligšiol gyvena daug 
vokiečiu, kurie ligi vienam 
užsiimdinėja šnipinėjimais 
ir apie visą rusu veikimą 
praneša vokiečių valdžiai. 
Už tai kalta esanti Rusijos 
biurokratija, kuri perarti 
buvo susigiminiavusi su vo
kiečiais, didžiausiais Rusi
jos priešininkais. Šiandie 
kilo baisusis karas. Visi 
vokiečiai nusisuko nuo bi- 
činolin biurokratą ir ėmė 
tarnauti savo kaizeriui ir 
jo valdžiai. Ir nors karas

suvienijo priešais lentomis, • 
bet iš seno įsigalėjusi vokie
čių intekmė Rusijoje vis- 
vien savo veikia, Tarnauja 
Vokietijai ir podraug pačią 
Rusiją gramzdina pražūtim 
Ir pati caro šeimyna nėra 
liuosa nuo vokiečių intek- 
mės.

Vienas didkunigaikštis 
taip išsitaręs: .

Kuomet šiame kare kur- 
nors vokiečiai ima viršų — 
•jtnj'i caras verkia; kuomet 
rusai vokiečius sumuša — 
carienė verkia; gi kuomet 
mūšiuose nei viena pusė ne
gauna viršaus 
Caro šeimyna

1«i

Užsakė daug cukraus.

nių priežasčių
4i, jei šiandie

Norėjo sukelti maištą,
Roma, liepos 2. — Grai

kijos garlaiviu septyni Tur
kijos oficieriai norėjo nu
plaukti į Tripolį. Bet jie 
buvo sugauti. Jie prisipa
žino, jog jie buvo bevažiuo
ją į Tripolį, kad ten sukel
ti arabus prieš italus.

New York, liepos 2. — 
Viena Anglijos kompanija 
tiek užsakė cukraus, kiek 
vienu kartu dar nekuomet 
Amerikoj nebuvo užsakyta. 
Užsakė Federal Sugar Re- 
'finery kompanijoj. Užsakė 
'55,000 tonų cukraus ir už 
tai bus užmokėta $5,000,- 
000.

Alabamoj uždare saikiuos
Montgomery, Ala., liepos 

2. — Visoj Alabamos val
stijoj nuo vakar dienos už-1 
daryta sabiniai ir išgaben
ta už valstijos ribų visi 
svaigalai. Viskas rainiai 
atsibuvo.

Suareštavo lenką.
New York, liepos 2. — 

Suareštuota lenkas laikraš
tininkas A. Chrastowsky 
už siuntimą pykinančių 
laišku prezidentui. Sua
reštuota panašiai, kaip au
stras Malick.

Panama, liepos 2. — Pa
namos kanalo prižiūrėtojas 
skelbia, kad pirmi metai 
naudojimo kanalą duos pel
ną. Gryno pelno per pir
mus vartojimo metus busią 
$250,000. Karui pasibai
gus, kuomet pirklyba gy
viau eis, tuomet ir pelno 
daugiau bus.

AREŠTAVO AUSTRĄ.

New York, liepos 2. — 
Rudolph Malick, austras, 
buvo suareštuotas. Jisai 
siuntė grūmojantį laišką 
prezidentui. Bus teisiamas.

• aivas paguldė 
karei- 
sodie- 
visuo-

— Paryžius, liepos 2. — 
Prasidėjo smarkus vokiečių 
veikimai Argonne apskri
tyje. Vokiečiams čia vado
vauja kaizerio įpėdinis.

— Londonas, liepos 2. — 
Šiandie vokiečiai sutorpe- 
davo ir nuskandino tris An
glijos garlaivius — Ingle- 
moore, Caucasian ir Welbu- 
ry.

— Ocean City, Md. liep. 
2. — Žvejų garlaivis apsi- 
vožė ir keturi žvejai nusken
do, o trįs kiti išsigelbėjo. 
Apvožė didžiulė banga.

— Londonas; liep. 2. — 
Premieras Asquith pranešė 
parlamente, kad Darcjane- 
Jiuose Anglijos armija iš vi
so neteko iki gegužio 31 d. 
38,635 kareivių ir oficierių.

— Londonas, liep. 2. — 
Pranešama, kad Porfirio 
Diaz, buvęs Meksiko prezi
dentu, Paryžiui iau laukias

— Laredo, Texas, liepos 
2. — Meksike tarp Tampico 
ir Moterey ištiko nelaimė 
ant geležinkelio. Užmušta 
300 Carranzos kareiviai ir

— Londonas, liepos 2. — 
Anglams pasisekė pagauti 
vieną vokiečiu mašina, ku
ria jie vertė ant talkininką 
degantį skystimą.

— Amsterdam, liepos 2. 
—Zeppelinui iškilus padan- 
gėsna, ištiko sprogimas. De
gantis zeppelinas krito že
mėn.

Šiauliai. Del nežinomos 
priežasties kilo gaisras Zu
bovo gatvėje. Prasidėjo 
degti nuo sinagogos. Sude
gė “Varpo” dr-jos butas su 
scena d-ro Laucevičiaus, 
Datnauskio namai ir dar 
kelios dešimtis namukų. 
Latvių Ekonomiškoji san
krova ir “Progresas” pali
ko sveiki nuo ugnies, taip- 
pat ir savitarpinio kredito 
bankas.

rusu karuo
menė visur mušama ?

Be to dar vokiečiu diplo
matai ir mokslininkai tvir
tina, kad Rusija iki šiam 
karui yra buvus liekno ki
tu, tik vokiečiu provincija, 
nes ten vokiečiai buvo visur . 
įsigalėję, tatai sunku daliai* 
su Vokietija ir kariauti.
' Delei tą ir kitą priežas
čių caro karuomenci nesi
seka ir, sakoma, nesiseks.

Labiausia yra kalti patįs 
carai, kurie visuomet vokie
tes vedė ir su jais susigimi
niavo. Dabar tą klaidą iš- 
tikro sunku atitaisyti, nes 
patsai caras Nikalojus yra 
vokietis visoj to žodžio 
'prasmėj.

Jame buvo 26 žmo-
savo galo, keliatas šimtu sužeista.

— Londonas, lie]). 2. — 
Anglijos moteris be atlydos 
siūlosi į amunicijos dirbtu
ves. Amunicijos ministeris 
David Lloyd George priims 
moterių delegaciją, kuri iš
aiškins, kad moteris turi 
būti priimamos į tas dirb-

— Evansville, Ind. liep. 
2. — Elisha Huinpries, 18 
metu amžiaus, mirė suval
gius nenukosiu obuoliu.

ftessir visi žuvo, tuves

— Amsterdam, lie]). 2. — 
Talkininkų lakūnai suardė 
vokiečių orlaivių stotį ties 
Briuseliu Belgijoj.
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Kas kara laimes?
aišku, 

pergalės, 
laikysis

Inžinierius Butler

Dienon.
Nors “Naujienos” andai 

ir buvo pasisakiusios, jogei 
su “Kataliku” eiti į ginčus 
Bernardo Montvido reika
le joms butų peržemas dar
bas, tai tečiau 
sios visgi dar 
musų pastabas, 
sius Bernardui

neiškenčiu- 
atsikerta i 
kad pana- 
Montvidui

žmogžudžius auklėja cicili- 
kiniai raštai, prakalbos etc. 
Turime pabrėžti, jogei mes 
matome didi skirtumą tarp 
cicilikų ir socialistų, idei- 
nių veikėjų. Bet kiek lie
tuvių tarpe galima surasti 
tų socialistų, kurie su atsi
davimu darbuotųsi darbi
ninkų pagerinimo būvio i- 
deai? Vargiai surastu
mėm vos kelis, gi visi kiti, 
tai tik gaujos suklydėlių, 
kurie apie socializmą neturi 
nei mažiausios nuovokos. 
Ot, kurs piktai, bet dailiai 
sugeba pašiepti katalikus— 
tas pas juos jau ir rokuo- 
jasi pilną galva socialistu. 
Todėl tokių B. 
Krakų ir kitų
mes ir primetame 
kams, tiems, kurie save va
dina 
kiais

Montvidų, 
auklėjimą 

cicili-

socialistais, 
nėra.

bet to-

w Kas laimės? — indomam 
ja kiekvienas. Tai labai 
svarbius klausimas, ir nors 
visuomeniniu gyvenimo 
nuotikių negalima išanksto 
atspėti, bet šiame kare, prie 
dabartinių sjĮSygų, 
kas laimės, kas 
Tegu Vokietija
dar ilgokai, bet vienok ji 
turės nusileisti, .lies prieš 
jų eina visas pasaulis. Ru
sija, Francija, Anglija ker
tasi su vokiečiais; Japoni
ja išpradžių, kol neišvijo jų, 
įsivyravusių prieš keletą 
metų Tolimuose Rytuose, 
taippat padėjo ir dabar dar j 
ji karo stovyje; Belgija nar
sioje ir nelygioje kovoje 
dar tebšilaiko, lygiai tebsi- 
laiko Serbija ir net Juod
kalnija.

Vokietija liko visai atrėž
ta nuo kitų valstybių. An
glija trukdo plaukyti josios 
laivams, vežti sau maisto iš 
kitur. Ypač Vokietijoje 
pritruko duonos ir už kokių 
dviejų mėnesių gali jų tik
rai ištikti badas. Jūrėmis 
privežti negali, sausu keliu 
vėl ne: Austrija, kuri turė
jo didelius duonos išteklius 
— ji, kaip ir Rusija, dau
giau žemės ūkio šalis, — pa
ti neišteks ligi rugpjutės: 
iš Italijos su Rumunija iš
vežti negali: pirmoji, iš šių
dviejų kariauja, antroji gi 
rengiasi karau. Del to nie
ko nėra nuostabaus, kad vo
kiečių valdžia leidžia įsa
kymų už Įsakymo Įvardin
dama, kad< žmonės stengtųsi 
kuomažiiti suvartoti 
uos.

Tuo tikslu Įsakyta 
syti prie grynų miltų 
galima daugiau bulvių, kad 
tokiu budu 
žiati grudų, 
nės duonos 
prastiems 
negalima 
kymas kepykloms, kad pa
čios nepardavinėtų baltos 
duonos, o iškepusios neštų 
į vaistines, iš kur turės bū
ti išduodama tiktai ligo
niams. Tokiuo taupumu, 
žinoma, pratęs šiek-tiek šio 
karo ilgumą, nes kol turės 
ko valgyti, vokiečiai spirsis 
prieš visus kitus, nes šio 
karo pralaimėjimas — ga
lutinas jų žlugimas; tos i- 
deos, kurios tai]) viliojo vo
kiečio protą, turėtų išsi-

duo-

mai- 
kick

reikėtų kuoma-
Baltos, kvieti-

žmonėms visai 
gauti. Yra įsa-

blaškyti, nes jiems nepa
vyktų užmesti visoms pa
saulio tautoms savo apy
nasrio. Suprantama, kad 
jie mušis, kol galės, tikėda
mi, kad kokia nors kariau
jančių valstybių prakalbės 
apie taikų.

Bet to vokiečiai negali ti
kėties: rugpjūčio 22 d. per
eitų metų Rusija, Anglija 
ir Franci j a padarė Londone 
sutartį nedaryti taikos at
skirai, o kai daryti, tai vi
soms kartu. Paskiau prisi
jungė Japonija, dabar gi ir 
Italija laikysis vienaip su 

j'savo sėbrais. Vokiečiai, 
nieko nuostabaus, labai nu
sigando del to, bet vienok 
to neparodė, kaip ir apskri
tai jie nieko neparodo ir ne- 
sipasakoja apie save šiame 
kare, atbulai, karčiai pasi
juokė: esą tai poperos lape
lis. Išpradžių, kaip žino
me, visa pajėga puolėsi 
Belgijon ir Francijon: čia 
Vokietijai pasisekė, ir jų 
karuomenė buvo priėjusi 
prie Paryžiaus. “Paimsi
me Paryžių,” manė vokie- 
či, “padarysime su francu- 
zais santaiką geriausiomis 
sau sąlygomis ir, suardę 
tokiuo budu Londono su
tartį, gulsime ant Rusijos.”

Francija, nors ir butų už- 
leidus Paryžių, pasirengė 
vienok muštis ligi paskuti
nes, kas aišku iš to, kad jo
sios valdžia pervažiavo i to
limą miestų Bordeaux. Ka
da vokiečiai buvo atmušti 
nuo Paryžiaus, pasidarė pa
čiai Vokietijai aišku, kad 
ji turės pralaimėti, jei ne
pasiseks suardyti tos Lon
dono sutarties. Sumušti 
franeuzus ir priversti juos 
tokiuo budu išeiti iš Vokie
tijos priešų tarpo nepasise
kė. Su rusais kova taipgi 
nevyko, nes nors priėjo ar
ti prie Varšavos, buvo pri
versti atsitraukti.
pražūtis Vokietijai 
klaususiai vokiečių 
jai.

Nieko nepešę karo lauke, 
jie bando supykinti sųjun- 
giečius vienus su kitais. 
^Vilhelmas ir jo geriausias 

, generolas Hindenburgas 
kartą išsitarė, kad šiame 
kare tas laimės, kas bus la
biausiai kantrus. Na, jei 
atrasta tokia tiesa, tai ir 
reikia taip veikti į priešus,

Canadian Steel Fondries 
kompanijos inžinierius, ku
ris viešėjo Rusijoj ir su 
valdžia padarė kontraktą 
’del šovinių pristatymo už 

$83,000,000.

Ko čia dar taip daug rū
stauti, jei Bern. M. pri
klausė tariamųjų socialistų 
srovei ir jei tas yra šven
ta teisybė. Rasi, kuomet 
nors tasai nelaimingasis ir 
buvo katalikas, rasi, kuomet 
nors ir lankė bažnyčia, bet 
gangreit jis susisėbravo su 
musų tariamaisiais socialis
tais, kuomet paliko jų ar
timuoju bičiuoliu, tuomi pa
čiu savo persivertimu nu
stojo ir kataliku būti. Juk 
visi musu tariamieji socia
listai ir cicilikai taippat ki- 
tuoinct buvo katalikais, o gi 
dabar kokiais jie yra! Taip, 
be abejonės, galėjo būti ir 
su minėtu galvažudžiu, ku
ris reikia tik apgailėti.

Aiški 
ir pa- 
Turki-

nekuomet jis neimtų atlikęs jon ir tik tuomet iš viso sa- 
panašaus baisaus darbo.
Gilus tikėjimas neleidžia sprendžius, kokie joms pa
nel mažiausios skriaudos 
padaryti bile vienam savo 
artimui. Kas elgiasi prie
šingai, aišku, kad jis yra 
arba anonnaliam stovyj 
ha kokių nors teorijų 
klaidintas. J r nedorai 
steigiantį niekas nedrįs 
vadinti tikinčiuoju. Ve 
del ir B.
kataliku, ty 
Dievą, i pomirtinį gyveni
mą, į atsakomybę už blo
guosius darbus ir t.t.

vo vieko tegu išneša nuo-

ar- 
su- 
pa- 
pa- 
ko-

M. negalėjo būti 
tikinčiuoju i

tinka. Bet “Naujienos,” 
kaip ir kiti tos rųšies .laik
raščiai, visuomet Įpratusios 
kišties į nesavus reikalus, 
b i tik ieškoti avanturų ir 
nereikalingai drumsti van
denį.

pagerėjimo. Vokietijos di
plomatija išsijuosusi dirba, 
kad patraukus nekariaujan
čias šalis savon pusėn. Sta
tomos paskutinės pastan
gos, kad padaryti reikalau
jamų intakų į Rumuniją, 

1 Bulgariją!; ligi paskutinių 
dienų buvo labiausiai vei
kiama Italijoj, kad tik ji 
nesikištų karau, bet čia 
jiems labai nevyko, ką pa
rodo Italijos karau stoji
mas. Tie vokiečių nepasi
sekimai lengva išaiškinti.

Bet atsiminus tai, kad 
Vokietijos valdžia, Vokieti
jos mokslininkai ir rašyto
jai iš širdies pranašauja i- 
deas “pasaulinės” Vokieti
jos ir “išrinktosios” tautos, 
su kuria negalinti susilygin
ti jokia kita tauta, aišku, 
kas lauktų tų kitų tautų, 
laimėjus vokiečiams. Žino
ma, taptų labiausiai nuže
minti rusai, fraucuzai, an
glai ir visoje Europoje stip
riausi pasidarytų- vokiečiai; 
o žinant jų politikų, nega
lėtų tokie italai, rumunai 
būti ramus — juk vienų 
gražių dienų gali įsiveržti 
vokiečiai į Italija ar Rumu
niją, kaip jie įsiveržė i Bel
giją, arba gali iššaukti jas 
karau, kaip iššaukė Franci- 
jų T 870 metais, ir, kadangi 
iš niekur negalėtų susilauk
ti pagelbos, turėtų pasiduo
ti ir paskui žūti, nes juk 
vokiečiai vien tik save pri
sipažįsta, vien tik save ver
tais skaito.

Italai tai mato ir dėlto 
ne tik neprisidėjo prie Vo
kietijos, sulaužydami tokiuo 
budu sayo sutartį su ja, bet, 
atbulai, stojo su ja karau. 
Žinoma, jei vokiečiai butų 
laimėję, tai jei Italija bu
tų susilaikiusi nuo karo, 

grasė jai pavojus. Juk vo
kiečiai butų negalėję
miršti tokio Italijos pasiel
gimo ir sutvirtėję butų pa
sistengę atmokėti. Aišku 
tada, kad Italijai svarbu 
Vokietijos nugalėjimas, ir 
ji, pamačiusi, kad sąjungie- 
čiai negreit gab’s apsidirbti 
su savo priešais, stojo prieš 
vokiečius. Paskui Italija 
eis ir Rumunija, nes tiesiog 
sveikas politikos protas to 
reikalauja: jei Rumunija 
padėtų Vokietijai laimėti 
karų, tai po kelių metų pa
ti pasijustų pavojuje, nes 
jokios lygsvaros Europoje 
nebūtų. Politikoje niekas 
netiki gražiais žodžiais, gra
žiais prižadėjimas; čion 
kiekvienas remiasi vien ant 
savo spėkų, o laimėjus vo
kiečiams, didžiausioji pajė
ga jų rankose liktų ir nie
kas pasaulyj negalėtų jiems 
nors kiek pasipriešinti.

Svetainė buvo pilna žmo
nių. Jų jausmingi delnų 
plojimai drąsino ir pridavė 
spėkų mažutėliams ant es
trados. Vakare buvo daug 
■svečių ir iš kitų miestų — 
New Britain’o, Union City, 
New Haven ir iš kitur.

Kun. Karkauskas, New 
Haven lietuvių klebonas, 
pasakė prakalbą, nupiešda- 
mas ir išrūdydamas reika
lingumų lietuviams parapi
jinių mokyklų. Skatino vi
sus remti iš visų jėgų sa
vo mokyklas. Atidavė pa
garbos žodi kum P. Sauru- 
saičiui, mokytojoms, para- 
pijonams už nesigailėjimą 
lėšų mokyklai ir vaikeliams 
pasakė padrąsinimo žodi, 
kad griebtus augštesnio 
mokslo, kad nepamestų sa
vo prigimtos kalbos.

Klebonas, kun. P. Sauru- 
saitis, baigusiems mokyklų 
suteikė paliudijimus ir do
vanas už pasižymėjimų.

Mokyklų šiemet baigė šie 
mokiniai: Al eimtė Vaitu- 
kaitė, Onelė Mitutė, Albina 
Jurkuniutė, Adelė L.utkevi- 
čiutė, Alfonsas Jurkumis. 
Juozukas Etiklius, Vincu
kas Jarmola, Juozukas Ma
žeika, Benjaminas Rinkevi
čius.

Visi gavusieji paliudiji
mus bus leidžiami mokyties 
toliau, Į high schooles. Prie 
progos su garbe del lietuvių 
šv. Juozapo mokyklos turiu 
paminėti, kad jau 28 tų mo
kyklų baigę mokiniai lanko 
high schooles ir kolegijas.

Šiemet ta mokyklą lankė 
arti 700 mokinių.

Kai programas pasibaigė,' 
tai, klebonui norint, p. J. V. 
Kovas kalbėjo apie mokyk
lą, kurioj jis jau 10 'metų 
kai yra katechistu ir lietu
viškos kalbos išguldytojo.

Ponas Kovas pasirodė 
ant estrados apsiašarojęs, o 
tos ašaros buvo tai džiaug
smo ašaros. Jisai sakė, kad 
kas metai, kai dalinama 
paliudijimai, tai jaučiąs di
di susijudinimą ir negalįs 
ašarų sulaikyti. Linkėjo 
savo numylėtiems moki
niams laimingos kloties a- 
teityje. Paskui kalbėjo a- 
pie tai, kad musų lietuviai 
permažai dar brangina mo
kslą, permažai jo griebiasi, 
neleidžia savo vaikelių į 
high schooles (Jei tolimesnio 
lavinimosi ir amatų moki- 
nimosi. Todėl Hii žadino ji
sai savo kalboje meilę prie 
mokslo ir lietuvystės pamy
lėjimą. Papeikė kaikurių 
lietuvių didžsprandžiavinių. 
kurie gyvena iš lietuvių, da
ro iš jų sau lengvesnį pra
gyvenimą, o pačius lietu
vius žemina ir neprisideda 
savo -veikimu, nedraugauja 
su jais.

Galop mokytojas sveiki
no dar baigusius mokyklą 
mokinius, ragino nesustin- 
gti, užlaikyti ir ugdyti savo 
širdyje gražius pamokymus, 
girdėtus mokykloje. Drą
sino nesibukštinti sunkaus 
gyvenimo, o kovoti gerai su 
visokiais trukdėsiais.

Gausus buvo delnų ploji
mas, kuomet mokytojas pa
baigė savo kalbą.

Vakaran atsilankęs.

LIETUVIS
GRABORIUS

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

Piic kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139
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DR. RICHTER'S

EXPELLEE 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi- 
su SĄNARIŲ SU
STINGIMO.
• Tikras Expellcr 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurio yra 
neužpeeėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N. Y.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLOM 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves. 
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

kad pasėti tarp jų nepasi
tikėjimų, kad atimti jiems 
kantrumą. O tai daro to
kiuo budu. Paperka laik
raščius, išeinančius neka
riaujančiose šalyse, kad tie 
laikraščiai varytų reikalin
gą vokiečiams darbą — py
kinimų sąjungiečių vienu 
su kitais. Be to dar ilgai 
po karo apšaukimo išeidi- 
nėdavo Rusijoje vokiškų 
laikraščių, kurie taippat, 
užjauzdaini iš paviršaus 
Rusijai, varė savo agitaci
ją

Laikraščiuose, skiriamuo
se Rusijai, mėgsta vokiečiai 
išrodinėti, kad ji viena, Ru
sija, nešanti ant savo pe
čių nepajėgiamųjų karo 
naštų; anglai su franeuzais 
tupį, girdi, vien savo apka
suose, kada Rusija žudanti 
savo narsiuosius, kareivius. 
Vėl vieni pagyrimai tenka 
Francijai nuo tų laikraščių, 
kurie jai skiriami: vokiečiai 
nesitikėję, girdi, kad tokie 
narsus esu fraucuzai, kųd 
taip moka atsiginti; tiktai, 
girdi, nesu ko tikėties Rusi
jai, kurios karuomenė esu, 
girdi, visai neišmokinta ir 
bijanti, girdi, eiti karau. 
Rusija ir Francija kartu 
pasakoja apie tai, kaip šie- 
dvi kenčia del angių, kurie 
taip puikiai jaučiasi ant sa
vo tolimosios salos; kada, 
girdi, Rusijos bei Franci- 
jos turtai plėšiami, j e sau 
ūžimų naujas rinkas ir tuli
ką kitų nelaimėmis.

Aišku, kad skęstanti Vo
kietija griebiasi ir už šiau
delio. Jai aiškus pralai
mėjimas, bet ji vienok ti
kisi stebuklais ir nepaliau
ja veikusi. Josios karuo
menė neįstengia eiti tolyn, 
tai nors pykinimu tikimasi 
atsiekti šiokio-tokio stovio

‘*11’ Haymarket 6 212

Lietuviai pas Li etnj
Kas iurit si*i‘nas ai*,a 
skaudančias akis arba 

galvos skausmą, atsilankykit pas 
DR. W. YUSZKIEWICZ

1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL.
Vai. nuo 9 r. iki 9 vak. Neri, nuo 9 r. iki 1 n. p.

uz
Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprcdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutę ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252 54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

G Tel. Randolph 5246

| A. A. S!ak!s
ADVOKATAS

g 19 SO. LaSALLEST.
™ (Room 815) Chicago, Ill.
S Res. 3255 So- Daisied St.

Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jys 
pusę piuigij. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 —- $5 ir augščiau: Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
kę drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasJlti-į vakart ii iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Mokslo metų 
užbaigimas.

Waterbury, Conn, Birže
lio 27 d. šv. Juozape lietu
vių parapijos mokiniai, pa
baigdami mokslo metus, iš
kėlė iškilmingų pramogą, su 
plačiu programų. Buvo dai
nų, deklemacijų, žaislų ir 
t.t.

Mokiniai, parodydami sa
vo gabumus moksle, išpildė 
pi'ogramą abiejose kalbose, 
lietuviškoj ir angliškoj. Va
karas puikiai nusisekė. Vai
kučiai atliko savo roles la-

“Draugas,” kaip matosi 
iš paskutinio šios savaitės 
numerio, iš rimtojo laikraš
čio pakeistas humoro ir pa
šaipos laikraščiu. Pilnos 
skiltis juokingų aprašyjnų 
apie L. Sp. Dr. Am., apie 
kokias ten “auksines plun
ksnas” ir kt. Bet iš to vi
so “Draugo” humoro ir pa
šaipos nei šis-nei tas išeina. 
Turbūt “Draugas” iš per
di del io savo rimtumo per- 
rimtėjo, ar koks 
jį patiko.

" Dr. S. A. SLAKIENE
“ SPECIALISTE
D MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST.
B Tel. Drover 5326 :-: CHICAGO, ILL.
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“Naujienos” dar pastebi, 
jogei “Katalikas” nepiktas 
LSDA. nutarimų etikos 
žvilgsniu. Ar “Kai 
do
tai ne “Naujienoms 
sti.

ar nepildo nutarimus, 
sprę- 

Jei “N.” norisi tame 
le spręsti, tegu jos 

pilnoj to žodžio prasmėj, tai j pirmiau įstoja minėton Dr-

Vienų dalykų turime dar 
pažymėti. Jei B. Montvi- 
das butu buvęs praktikuo
jąs katalikas, ty. katalikas

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI" BENT VIENOS

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

būti parduotas į 30 dienų. Na- 
randasi vienu bloku nuo Apyeiz- 
Dievo bažnyčios. Geras kampas

turi 
rruis 
dos

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimai teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Americnn oi Languatea

jaunu diegu negalima tiek 
tikėties.

pigiai. Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

670 W. 18th Btr., Chicago, 111. 1741 W. 47th Street Chlctto,
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katalikas

Kaip mes Vokiečių už
plūdimą pergyvenom

va; Labos geležinkelio sto
tį susprogdinę, sudeginę, e- 
są jau ir Smilgiuose, Roza
lime, Klovainiuose ir t.t. 
Vienu žodžiu, .visa šalis e- 
santi vokiečių užpludusi.

Galima pabėgti dar tik 
ant Vabalninku, Biržės i 
Dvinsko pusę.

Iš Panevėžio, esą, jau gu
bernatorius išvažiavęs ir vi7 
sa policija su visais valdi
ninkais išsikrausčiusi. Iš
važiuodama, policija sutru- 
bijusi, duodama tuo ženklą 
žmonėms bėgti. Žmonės iš 
Panevėžio upėmis plaukią 
į visas puses. Geležinke
liuose nesą vietos. Negalė
dami kitaip, žmonės išbė
gioję ir gyveną giriose. Už 
porą arklių ir vežimą, kac 
tik iš Panevėžio išvežtų ir 
nors porą mylių toliau nu
vežtų, mokama po 75 iki 100 
rublių. Iš Visų miestelių 
iškraustyta jau ir valsčių 
kanceliarijos ir pačiai. To
kie labiausiai nuošaliai gu
lintieji miesteliai, kaip 
Pumpėnai, Joniškėlis, Pas
valys, Vabalninkai, Troškū
nai, Andrioniškis, Anvkš- 7 7 v
čiai — esą pilni pilniausi 
pabėgėlių. Pro musų vien
kiemį traukė dar pabėgėliai 
balandžio 18 ir 19 d.

Vienas senis, važiuoda
mas pro šalį, šuktelėjo mu
sų vaikams:

— Ko jus nesikraustote ? 
Vokietis jau Šeduvoje dai
nuoja...

Mūsiškiai juokais nulei-

Musų šeimynos vienkie
mis guli į rytus nuo Šiau
lių. Vedant žemlapyj tie
sią liniją tarp Panevėžio ir 
Šiaulių, musų gyvenamoji 
vieta randasi kaip tik tru
putį į šiaurę nuo tos linijos 
vidurio. Topografiškai i- 
mant, šią valandą musų 
vienkiemio padėjimas nėra 
blogiausias. Iki geležinke
lio turime 17 verstų, iki go
rėlesnio vieškelio (nuo Pa
nevėžio į Šeduvą) 14 vers
tų. Artimiausieji mieste
liai: Smilgiai — 8 verstai. 
Rozalimas — 12 verstų, 
Klovainiai — 13 verstų, Pa- 
krojus — 19 verstų, Šeduva 
— 24 v.

Balandž. 15 d. buvom dal
ines Panevėžin nukeliavę. 
Grįžom vėlybą vakarą — ir 
apie neprašytus svečius nie
ko nebuvom gidėje o po vi
są apylinkę jau iš ryto, ba
landžio 16 d., ėjo balsus 
gandas: “Vokiečiai, vokie
čiai eina pas mus!” Nors 
tam gandui 'iškarto netikė
jome, bet netrukus turėjo
me patikėti. Pergyveno
me, turbut, tą patį, ką ži
loje senovėje musų protė
viai, kryžeiviams pasikėlus 
musų tėvynės terioti.

Visi susinervavę blaškėsi, 
vis klauzdami: “kas dary
ti? kas daryti?” — O ką 
tu čia žmdgus patarsi. Juk 
ką-tik laikraščiuose buvom 
skaitę, kad vokiečiams blo
gai eina, kad jų spėkos 
tirpstančios. Iš inteligento 
rolės neišeinant, vienintelis do tą pastabą, atkirzdami 
kelias 
drauge 
gumas 
turtina 
vus sėti, skubėti su sėja; 
jauniems vyrukams ir mer
gaitėms pasišalinti; seniems 
kasties sau urvus žemėje, 
ir apkloti juos iš viršaus, 
kad nukritus bombai ne
sprogtų, pataikius į minkš
tą patalą; tų urvų nekasti 
miške, nes griųvantieji me
džiai gali suardyti dubas; 
džiovinties duonos ilges
niam pragyvenimui tokiuo
se urvuose; pakvietus se
niūną ir liudininkus kal
nuotoj us, kainuoti ir sura
šinėti savo judinamąjį tur
tą ir trobesius. Tai ir vis
kas. Na, žinoma, ir lauk
ti, uoliai klausau ties ir žiū
rint, kas aplink darosi.

O tai, kas aplink darėsi... 
tuo laiką, negalėjo nieko 
džiuginti. Vieškeliais, gir
di, žmonės vežimais, pėsti, 
raiti plaukte plaukia. Vis 
nuo vokiečių bėga. Kanuo- 
lių šūviai, nors ir toli, be 
paliovos dundėte dunda. 
Visas oras pilnas tų balsų, 
net ir kambariuose duslus 
atgarsiai dūsauto dūsauja 
iš ryto iki vakaro. Balan
džio 17 d. vakare, dar sau
lei nesileidžiant, jau ir pro 
mus einančiu mažu keleliu, 
visokios mantos prikrauti 
ir moterių bei vaikų priso
dinti vežimai ėmė traukti il
gomis eilėmis.

Paklausus tų pabėgėlių,, 
išgirzdavoni visokių žinių: 
Šiauliai esą jau paimti vo
kiečių; vokiečiai einą ant 
Panevėžio; Ši lavoj vokiečiai 
apsikasę, paėmę Radviliškį, 
Šeduvą, Baisogalą, Pakruo- 
jų, einą į Kuršą, pro Linku-

buvo raminti, bet 
patarti, kad atsar
gios nedaro. Pa- 
todel, kas gali, ja-

— Jei dainuoja, kodėl čia 
negirdėti ?

Iš rimtesnių žinių buvo 
ta, kad vyriausybė pareika
lavusi statyti vežimų ir ar
klių į S. ir į R., idant butų 
kuo valsčiaus ir pačto man
ta ir valdininkai išgabenti.

Vienintelis šaltinis, iš kur 
dar galima buvo tikresnių 
žinių pasemti iki balandžio 
19 d., buvo telefonai. Iš ten 
žinojome, kad vokiečių per
daug didele galybė ant mu
sų užplūsti negalėjo: šešios 
baržos jų išlipusios ties Jur
barku ir pro Raseinius.

Tarpe tų vokiečių buvę 
žmonių, kurie gražiai lietu
viškai su musų žmonėmis 
susišnekėję. Musų išsigan
dusioms žmonėms jie deja
vę, kad ir jiems esąs tas ka
ras didelis vargas: jie jau 
septyni mėnesiai bastą si ir 
vargstą, apleidę savo žmo
nas ir vaikus, ir veikiausiai 
reiksią čia jiems svetimoj 
šalyj galvas padėti. Nuo 
'balandžio 20 d. pabėgėlių 
plaukimas bent musų kele
liu liovėsi. Kitur girdėti, 
kad iki šios dienos (geg. 3 
d. ) žmonės tebėgą. Mes pas
kutinėmis balandžio dieno
mis matėm pabėgėlius, pro 
mus bėgusius, pamažu jau 
grįštančius atgal.

Šiaip baisiausias 
;eko išgyventi nuo 
džio 20 iki 27, 28 d.
ikrų — iš niekur. Kas va
karas ir kas naktis pietva
kariuose ir vakaruose dan
gus degė pašvaistėmis, ki- 
suliomis nuo gaisrų. Die
nomis ta pati dangaus puse 
rūkų debesiais apsiausta. 
Šūvių dundėjimas tai kilo, 
:ai vėl liaudavosi. Kart

kartėmis supoškėdavo kaip
, t. - ■? -'Vv' ■ ■ -1 7 :. '.y.< •■.

dienas 
balai i-
Žiniii

griaustinio garsas. Eidavo 
tuomet gandas, kad vokie
čiai tai šen, tai ten geležin
kelio tiltą susprogdinę. Vie
ną naktį siautė ir kaukė 
baisus vėjas. Pro Smilgius 
vokiečiai tuomet savo ka- 
mioles su baisiausiu bilde
siu, esą, gabenę. Buvo žmo
nių, kurie naktimis nenusi- 
vilkdavo, vis laukdami ko 
baisaus atsitinkant. Žmo
nės ėmė kalbėti, tai čia, tai 
kitur manę rusų kareivių 
jojant. Į Panevėžį atva
žiuoją kareivių traukiniai 
ir kareiviai dingsta kasžin- 
kur, tarsi jie po žeme lįstų. 
Atsirado žmonių, kalban
čių: jie matę rusų kareivius, 
besitraukiančius nuo Šiau
lių, kuriuose jau vokiečiai 
šeimininkaują. Kaip ru
sams pasisekė ties Kelme— 
niekas nieko pasakyti ne
mokėjo.

Įbauginta vaidentuvė ėmė 
spėlioti, kad būtinai kur 
netoli nuo musų vokiečių 
karuomenė turėsianti susi
durti su rusų kareiviais — 
ir piešė baisius dabartinių 
mušiu ir jų pasekmių vaiz
dus...
' Balandžio 20 d. pasikvie
tėm drauge su artimiausiais 
kaimynais seniūną ir pa- 
prašėm surašyti bei apkai- 
nuoti ir musų vienkiemio 
gyventojų mantą.

Balandžio 21 d. vėl suėjo
me pasitarti, kur kasus ir 
kaip kasus sau urvus pasi
slėpti. Iš visų musų apy
linkės žmonių drauge su 
tarnais ir vaikais butų rei
kėję tuose urvuose bemaž 
30 žmonių. slapstyties. Ai
šku, kad vieno urvo neuž
tektų. Balandžio 22 d. visi 
susidėję darbavosi pas mus 
prie tų urvų, bet darbavo
mės šitaip ne mes vieni: 
toliau, girdėti, visi apylin
kės žmonės, metę sėją, ėmė
si urvų kasimo. Kasė sau 
urvus sodiečiai ii' mažesnio 
turto gyventojai, gi visi be
veik turtingesni dvarinin
kai su žmonėmis ir su vai
kais jau senai, jau nuo pat 
pradžios kilusio, sumišimo, 
buvo išbėgioję, išlakstė. 
Tiesą pasakius, jei mano 
šeimyna nebūtų toki didelė 
(4 vaikai ir mokytoja), tai 
ir bučiau ją gabeenusi, kur 
į ramesnę vietą? Gerų žmo
nių juk yra dar pasaulyj. 
Nemaža žmonių buvo žadė
ję pavojaus valandoj mus 
visus priglausti.

Bet dvi kliūti sulaikė ma
ne nuo manųjų išgabenimo. 
Pirmiausia, jų pačių neno
ras, tiesiog pasipriešinimas; 
— Nekeliausime ir tiek! To 
jaunų žmonių nenorėjimo 
bėgti nuo pavojaus, psycho- 
loginiai imant, kiek paste
bėjau, svarbiausia priežas
tis buvo indomumas. Per- 
jauni jie (16 ir 14 m.), kad 
Tavojų suprastų, o visos į- 
vyksiančios naujienos juos 
"iesiog perdaug interesavo, 
<ad lengva širdimi galėtų 
nuo jų skirties, jų išsižadė- ( 
ti. Mane gi sulaikė įsitiki- i 
n imas, kad penkis žmones i 
užmesti kam nors penėti — 1 
tai ne lengva našta, kurios 1 
pakelti kadir nuo geriau- , 
sios širdies žmonių negali- j 
ma reikalauti, tikro reikalo i? 
nesant, tikram pavojui ne- 
grąsiant.

Tokiuo budu belaukdami 
ir paprastos namų ruošos ir 
vaikų mokslo nepertraukda
mi, tik duonos prisidžiovi- 
_________ . -______ . ■ . y. : ' -

Gvarantuote 
1 metams 

per 
Ansonia 
Clock Co.

CO

Telefonas Canal 3737

■

BĮAKUSERKA
■ Mrs. A. Vidikas
I
■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
g vusi Pennsylvani.jos hospitalčse ir Philadel- 
g ph’joj* Pasekmingai patarnauja prio gim- 
I dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso

kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai,
* rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.
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nę ir urvą išsikasę, sulau
kėm jau gegužės 3 d. ir su 
ja ramesnių žinių: vokiečių 
musų užkampyj visai ne
matę, neregėję. Vokiečiai 
išbėgę jau ir iš Šeduvos ir 
iš Pąkrojaus, kur ilgėliau 
buvo sustoję... Valdininkai 
esą visur pagrįžę, dargi pač
ias pradėjęs veikti. Su pač
iu prasivers turbut ir mums 
langas i platesnį pasaulį: 
gausime lakraščių, kurių 
nuo balandžio 15 d. nesame 
regėję...

Galite įsivaizdinti, kaip 
spauzdinto žodžio tokiose 
sąlygose pasiilgome.

Šiaip, girdėti, vokiečiai, 
kur tik buvę, pusėtinai gy
ventojus ištuštinę: ėmę ar
klius, karves, skerdę kiau
les; liepę javus kur razda- 
mi gabenti į savo šalį ir 
jaunesnių vyrukų (tuos jau
nus Prūsų žemėn nugabe
nusių) jau grįžti nebepalei- 
dę. 'Miesteliuose tai ten, 
tai šen ėmė iš sankrovų mil
tų, papirosų, saldainių, če- 
kolado nieko nemokėdami.

Kad mes tuo tarpu ir li
kome nepaliesti to baisaus 
karo sukeltos žmonių nuo
skaudos bangos, vis dėlto— 
kaip matote—buvo ta ban
ga jau visai arti musų pri
sunkusi. (L. Ž.).

Gvardijos ypatybes
Cleveland, Ohio. Jau bus 

du metu, kai susitvėrė ši
tame mieste dr-ja vardu D. 
L. K. Vytauto gvardija po 
priegloba šv. Petro. Gal ir 
pasekmingai augtų ta karei
viška draugija, bet nieko 
negali nuveikti. Dargi at
sirado daug priešų, kurie 
tai draugijai nori kenkti. 
Atkalbinėja žmones nuo 
prigulėjimo ton organizaci
jom Pravardžiuoja jos na
rius, vadina meksikonais, 
banditais ir t.t. Tas, be a- 
bejonės, pakenkia organiza
cijos pietojimuisi. Gi tie, 
kurie jau priguli, tai jau 
nepaiso šnektų, o tik dirba.

Ta gvardija susitvėrė per
nai per pasidarbavimą p. K. 
Saimono.

Jei pasitaiko koks ap-

a
a

I

i

■
i

Geriausi 5c. Cork=Tip Cigaretai Amerikoje
Parduodami visų pardavėjų visur.

Fountain Plunksna su kabliuku,! auksinė, gvarantuota 14K.

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.

Kišeninis Peilis. 2 Geležtes.

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.
(ši dovana bus duodama iki Dec- 31. 19IS)

vaikščiojimas, tai gvardija 
pasalintuoju lietuvius šū
viais iš karabinu, išmušda
mi 200 ar daugiau šūvių. 
Tai negirdėtas daiktas, kaip 
Clevelandas stovi, kad taip 
lietuviai gali padaryti. 
Gvardijos Įkūrėjo pasidar
bavimu liko sudarytas an
tras skyrius — raitelių.

Neprigulmybės dieną bus 
didis pikninkas, o iš ryto 
bus apvaikščiojimas Petrų 
varduvių. Pamaldos atsi
bus šv. Jurgio bažnyčioj 8 
vai., po mišių bus apvaik
ščiojimas lietuvių pagerbi
mui. Po pietų atsibus pik
ninkas “Elen Raus” par
ke. Ten atsilankęs kiek
vienas galės pamatyti . iš 
Vytauto kareivių veiklumo 
ir muštro. Parapijonas.

buvo arti ke- 
Buvo kelios 

ir TAI D. cho- 
Zdanio veda-

Negražus dr=jos 
pasielgimas.

Gardner, Mass. Birželio 
27 d. TMD. kuopos kliubas 
šalę miesto turėjo pikuin
kų. Žmonių 
turiu šimtų, 
deklemacijos 
1-as, p. Jono
mas, padainavo kelias dai
nas.

Nelabai senai katalikiška 
dr-ja šv. Petro ir Povilo ap
vaikščiojo 10-metines savo 
gyvavimo sukaktuves ir pa
sikvietė pakalbėti iškilmėse 
garsų špitogo]ninką iš So. 
Bostono. Dr-ja už tai ver
ta papeikimo. Tai nedova
notinas nesusipratimas ir 
davimasi už nosies vedžio
ti. Taip sakant, savo prie
šui padavė bizūną, kad 
jiems kailį iškarštų. Pa
kvietė kalbėti laisvamanį, 
“socialistą,” kurs anuomet 
vienoje byloje padarė krei
vą prisiegą ir paskui pama
tęs, kad to prasižengimo 
detektivas turi pėdsakus, 
atšaukė aną prisiegą.

Juk So. Bostone yra pra
kilnių vyrų, kurie sutiks 
patarnauti tokiuose atšili
muose. Katalikiškos srovės 
yra pp. Adamavičius, Ivaš
kevičius, tautininkų srovės 
pp. Vitaitis, Z. Jankauskas, 
Dr. Matulaitis ir kiti.

Reporteris.

Atnešk Savo Sučedytus Pinigus i Stiprią Banką
Mokam nuošimti nuo Liepos 1 už pinigus padėtus iki Liepos 15 ■Security Bank of Chicago t

MILWAUKEE AVE. ir CARPENTER ST. i
- IR - *Second Security Bank of Chicago ■

MILWAUKEE AVE. ir WESTERN AVE. 

Po ypatiška priežiūra g

JAMES B. FORGAN, ■
I’rez. First National Bank of Chicago. ■

šis bankas duoda toki pats užtikrinimą, kaip ir vidurmiest io bankas. K 
... ... ' ■

Atdaras panodėlio ir subatos vakarais iki 8 valandai.

h-N .. : . . ... <...... .
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Už 125 
K u po
nus ar
ba Pake* 

S/ liųPrie* 
x šakius.

Siųskite kuponus 
laiškuose ne (par
cel post) arba ex- 
presu apmokėtai, 
pas

NEBO
DEPARTMENT

9S First St.
Jersey City, N. J.

11 ‘2 i

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
įfi Dunj, lentų, lentelių, rOmų, švinakalivių daigtų ir stogo popieros.
f MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šita Kuponai.

z Šitas specialis KUPOLAS vertas lt , 
Ha.«san Cigaretų kuponų, kada yra pitfduo-; 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanu Stotyje arba pasi

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St.,. New York, N. Y. 1 
(Vertes kupono gere iki 31 <L Gruodžio, 1915.) Aji

M’-KART NEDEL1N1S LAIKYTIS '

"SAULE” \

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS^ 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

i.s6ina kas uiarninKas Ir peirela, —r—xWMMX— I I iwSii imu

—-PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------~--------

AMERIKOJ, ę pusei matų $1.25EUROPOJ [ Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-1
' I, joj ir Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m.

Rašyk toįaiaSo © gauss vteuą mmeq dykr’fe

W. 0. Boczkauskas & Bo.
f ŽO-SO W, South HU * Wahanoy City, Pa,

r*M#»

JAU EINA DIDELIS LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS IK 
VISUOMENĖS MĖNESINIS ŽURNALAS.

“PAŽANGA”
“PAŽANGA” eina tautiškai-krikščionjškoje .dvasioje.
“PAŽANGOJ” sandarbininkauja žymiausi kaip Amerikos, taip 

Europos lietuviu literatūrai.
, “PAŽANGOJ” nuolatos vedami šie skyriai:Į
1. Politikos ir visuomenes dirva kitur ir pas mus. 2. Krislai. 3
16. 6. Bibliografija ir kritika, as ir išradimai. 5. Literatūra ir dai-
Įvairus straipsniai. 4. Moksl

“PAŽANGA” yra 48 pusi, didelio formato.
“PAŽANGOS” kaina metams $3.00, pusei meti} $1.50. Askiri num. 25c.

DRAUGAS PUBLIS&fflG CO.
IS00 W. 46th Street Ch*w>. UI

:==
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KATALIKASIš Chicago.
IŠKIRTO ŠPOSĄ.

Vienas lietuvis ant Town 
of Lake pereitą sekmadieni 
susivaidijo sir savo stalau- 
ninku (burdingieriumi) ir 
jį smarkiai partrenkė ant 
aslos. Parblokštas stalan- 
ninkas ėmė šaukties piigcl- 
bos ir prasitarė, kad jam 
šonkaulis Įlaužta, šeiminin
kas baisiai persigandęs pa
sileido į daktarą. Šiam pra
nešė apie visą atsitikimą ir 
prašė sužeistąjį stalau- 
ninką paimti ligoninėn. Da
ktaras pamatęs, kad šeimi
ninkas labai girtas, suma
nė iškirsti jam šposą. Para
šė ant korčiukės ir su ta 
korčiuke pasiuntė ji polici
jos nuovadon ties 47 gatve, 
prndurdanias jogei jis ten 
gausiąs sužeistajam ainbu- 
lansą. Kuomet šis nutimpi- 
nęs policijos nuovadon pa
davė vyresniajam polician- 
tui raščiuką, tasai perskai
tęs liepė brolį lietuvi iškra
tyti ir uždaryti 1 už grotu. 
Vargšas iš nuovados buvo 
paleistas tik ant rytojaus 
po pietų. Sugrįžęs namo at
rado savo stalauninką svei
kutėlį. Abudu pasibučiavę 
nusprendė daktarui atlygin
ti už tokį nepaprastą špo
są. Rcp.

ir dar labiau įsikarščiavus, 
stalauninkas nutvėrė peilį 
ir savo šeimininkui suraižė 
veidą. Veidą daktaras su- 
siuvinėjo, o stalauninkas 
atsidūrė šaltojon prasivė
dinti ir susilaukti sau pri
gulinčio užmokesčio.

Tai vis girtuoklybės auka.
Rcp.

• “LOCKOUT’AS” NE
PASISEKĖ.

Vakar pergarsiai buvo 
kalbama, kad vakare užsi
darysią visi Chicagoje “lum
ber vardai" ir visos plytų 
dirbtuvės. Tečiau šiandie pa
aiškėjo, jogei tik dalis “lum
ber vardų” uždaryta ir pa
leista darbininkai, gi plyt
inčiose visi darbininkai pa
likta ir po senovei plytos 
dirbama. Tik plytos nebus 
pardavnėjamos, kol namų 
statymo kontraktoriai pa
galiau nesusitaikysią su 
darbininkais. Tokiuo bndu 
fabrikantams “lockautas” 
nepasisekė. Ir šiandie tuo 
ta r] m nėra tokios didelės 
bedarbės, kai]) angliškų lai
kraščių buvo piešiama.

Mėsos brangumo priežas
tis yra jos siuntimas i Eu
ropą — neknrie tvirtina. 
Daugiausia Europon siun
čiama kiauliena ir aviena, 
tatai tos rūšies mėsa ir pa
brangusi.

Skerdyklų firmų agentai 
taippat sako, kad mėsą pa
branginęs dabartinis karas, 
nes labai daug mėsos išsiun
čiama į kariaujančias val
stybes.

Už mėsos brangumą kal
tinamas karas Europoje. 
Bet kuomet pirm karo mė
sos kaina nežmoniškai buvo 
keliama, tai kas gi tuomet 
buvo kaltas?

O, jie moka surasti prie
žastis.

?hon« Drover 7SO0

DR. A. J. TANANEVICZE
| GM VR, Moterių ir Vaikų Ligas
$ Ofisas fr Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan SI., Cbicago. plat

GIRTUOKLIAVIMO 
VAISIAI.

Trečiadienio vakare ant 
Town of Lake vienas lietu
vis susivaidijo su savo sta- 
launinku. Kiek palūkėjus

Vakar mieste automobi
liai užmušė du vaiku, o tre
čią sužeidė; ir šis turėsiąs 
mirti.. Užmušta Samuel Fi
sker, (i metų, 3320 Mont
rose avė., ir Peter Lavanan- 
kp, 4 metų, 408 W. Chica
go avė. Sužeista Joseph 
Zimmerman, 12 metų, 1325 
No. La Salle gatv.

Vaikus reikia saugoti nuo 
gatvių, nes gatvės nėra, ko
kios žaisma vietos.

VYČIŲ VAKARAS.
Vakar vakare šv. Jurgio 

salėj atsibuvo vyčiui vaka
ras. Programas buvo pasi
gėrėtinas. Programą išpil
dė veik išimtinai Apveizdos 
Dievo parapijos vyčiai. Tik 
p-lė Ambrozaičiutė, solistė, 
buvo iš Cicero.

Kiekviena programo da
limi galima buvo gėrėtis. 
Visas programas buvo su
taisytas ir vedamas musu 
gabaus muziko p. A. Ale
ksandravičiaus. Ypač gražu 
buvo klausytis gerai išlavin
to choro.

Žmonių neperdaugiausia 
tebuvo. Rcp.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie iš dalies debesuota 
ir pramatoma lietus; nak
čia bus vėsiau; rytoj bus 
gražus oras ir vėsu. Vakar 
a u gšči a u si < > j i tom ] įerati i r a 
buvo 77 laipsniai, žemiau
sia — 07 1.

MĖSOS PABRANGIMO 
PRIEŽASTIS.

Per pastaruoju du mėne
siu mėsa žymiai pabrango 
ir dar vis toliau eina bran
gy!). Neknrie mėsininkai 
tvirtina, jogei šiais laikais 
negalima nei laukti, kad 
mėsa atpigtų; mėsos kaina 
dar augščiau pakilsianti.

Laivakortes į Lietuvą!
Naujas pirmu sykiu iš 

Amerikos Russian Ameri
can Line laivas “Caritza” 
išplaukia July 5, 1915. Iš 
Chicagos reikia išvažiuoti 
July 3. Kaina iš New Yor- 
ko iki Archangelsko $48.00.

Del platesnių informaci
jų kreipkitės
TANANEVICZ SAVINGS 

BANK,
3249-53 S. Morgan str., 

Chicago, Ill.

EXTRA!
Parsiduoda automobilius 

pigiai. Atsišaukite į Tana- 
nevicz Savings Bank, Real 
Estate Departamentą, 3253 
So. Morgan str, K. J. Fil- 
lipovich, manager.

Parsiduoda Real Estate 
ofisas su visai Įrankiais. 
Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis pardavimo 
— savininkas turi kitą biz
ni. Kreipkitės į Tanane- 
vicz Savings Bank, Real Es
tate Departamentą, 3253 S. 
Morgan str. K. J. Fillipo- 
vich, manager.

PIKNINKAS.
L. V. šv. Kazimiero Brolią ir Se

selių dr-jos parengtas pikniukas su 
dovanomis paiicdčlyje, liepos (July) 
5 <1., .1915 m., Bergman’s Grove darže. 
Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 25c. 
porai.

Kviečiamo visus ne skirtumo atsi
lankyti ir pasilinksminti ant tyro 
oro. Bus visokiu žaidimu ant išsi
rinkimo, kokis kam geriau patiks. 
Retai kada atsitinka tokia proga, kad 
yra laiko per visa diena, nes ne ne- 
dėldienis, todėl galima nuo pat ryto 
traukti i daržu. Visus tat širdingai 
kviečia ‘ KOMITETAS.

Pasarga: Da važiuoti galima bile ko
kiais karais iki 22 str. ir jais va
žiuoti tol, kol sustos; paskui paimti 
La Grange karus, o jie daveš iki 
daržui.

Paieškai! savo brolio, Vinco Stan
čiko, paeina iš Kauno gub.. Aleksan- 
drovskos vai., Raseinių pav.. Judžiu 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksitės pra
nešti sekančiu adresu:

Antanas Stančikas. .
19G New York avė., Newark, N. J.

Paieškau savo dėdes, Mateušo Ma- 
tukaičio. paeinančio iš Vilniaus gub., 
Traki,! pav., Ježuo par.. Lyčiškėnu 
kaimo. Pirma gyveno E. Pittsburgh. 
Pa., o dabar nežinau i: u r gyvena, ir 
jau pora metų, kaip nuo jo laiško 
negaunu, o turiu svarbu reikalą. Tai
gi jis pats, ar kas žinotu apie ji, ma
lonėkite man pranešti adresu:

• Aleksas Kazlauskas.
R. F. I). No. I, e-o John Newman, 
Box T18, Wilkes-Barre. Pa.

Parsiduoda Storas iš priežasties savi
ninko senumo. Randasi priešais baž
nyčia, 2958 Lowe avė.- ■’ r

Parsiduoda pigiai tirštai apgyven
toje vietoje valgomą daiktu krautu
vė, biznis nuo senai ir gerai išdirb
tas. Atsišaukite aadresu:

101 — 14 Ewnis, kertė Mint str. 
Melrose Park, III.

Parsiduoda pigiai puikus saliunas 
lietuviu apgyventoje apygardoje. Par
siduoda dėlto, jiad savininkas yra ser
gantis. Atsišaukite po numeriu:
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.

m & -»» e k a h » Bsysa. a s s s » a ® * h ■

a ■

‘Bankes’ Papigino Kąvą,’ 
i Per Liepos Men.;

Duoda savo kostume- B 
riams Chicagoj suvirs ■ 
$3,000.00 ant šių 32rų J 
sukaktuvių. a

Geriausia Kava dabar tik 24c s va r. I 
Gera Santos Kavaf/ik 17c svar.!

Bankes’ Kavos Krautuves '
Šiaur-vakarine dalis.

8 1644 W Cniciuni avo
g 1373 Milwaukee avo

1043 Milwaukee ava
■ 2054 Milwaukeeavo

2710 W North avė

u Vakarine dalis.
1510 \V Madison st
2830 \V Madison st
1836 Bine Island ave
1217 S Hoisted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 \V Divi-ioii :-t 
720 W North ave 
2640 Lincoln avo 
3211 Lincoln avo 
3413 N Clark st

■ 
■ 
a
a

J. L. Dulbis
595 S. Main St., 

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Kueizis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

J. T. Kazlauskas
425 Grand Ave..

NEW HAVEN, CONN.
K. Ch. Kazeniek.'is

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave., 

WATERBURY, CONN.
J. P. Vasiliauskas

820 Bank st..
WATERBURY, CONN,

Jos. Matulenas
1408 Lincoln st., 

WAUKEGAN, ILL. .
Jonas J. Mereaitis

1530 S. West St., 
ROCKFORD, ILL.

Juozas Dailyde
78 Oak St.

LEWISTON, ME.
S. Buga

14 Ha we st., 
LOWED, MASS.

P. Adomaitis
054 German st., 

BALTIMORE, MD.
J. Aleknavičius

602 W. Lombard st., 
BALTIMORE. MD.

J. Filipavičius
437 S. Paca st., 

BALTIMORE, MD.
A. Kiirelaitis

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE, MD.

Frank Lazauskas
G04 W. Loinbard st.

BALTIMORE, MD.
Lith. Nat’l Library

112 N. Greene st, 
BALTIMORE, MD.

Kaz. Zalinas
628 Portland st.

BALTIMORE, MD.
P. Bartkavicz

S77 Cambridge st,
E. CAMBRIDGE, MASS.]

J. A. Gailiunas
The LitlnuMian St re 

ATHOL, MASS. I
B. Ajauskas

36 Lincoln st., 
BRIGHTON, MASS. |

I

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3127 S llalsted st 
4729 Ashland avo

tMUMBSra n H O B Hl S Ml U H ■■ ■

A CASE OF GOOD JUDGMENT

4.

Nedelioj po piet ir Paned. visą dieną, Liepos 4 ir 5
KAS NORITE NUSIPIRKTI PIGIŲ LOTŲ, TAI NEPRALEISKITE PROGOS,

t

Važiuodami imkite Ui tos Halsted St. karus iki 111-tos gat., ten išlipkit ir eikite 3 blokus i rytus, ten atrasite paskirtų vietą.

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan ave. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Areipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILL1P0VICH pardavėjas.

3249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
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