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šimt vieną mylią atstu nuo 
austrą, didžiąją laivyno ka- 
nuolią šūvio tolumoje. Ma
žas austrą pirmyn pažengi- 
mas šią saviatę duos progą 
bombarduoti Vicenzą, o gal 
ir užimti miestą, kuris yra 
raktu į Veneciją.

Italą pozicija yra di
džiausiame pavojuje. Vienas 
tiktai pasitraukimas paduos 
Vicenzą austrams. Jau da
bar austrai, po pastebėti
nai didelio pasistūmėjimo, 
yra Italijos pusėj. Kad tik 
jie sykį išeis ant upės Po 
lygumos, tai austrą pirmyn 
žengimui nebus galo. Šią 
dieną austrą ofensyva yra 
gyviausia ofensyva nuo 
pradžios karės. Jie pergalė
jo ne tik Italijos armijas, 
bet taip-gi neįveikiamus Al- 
pą čiukurus.

Ruso-turką karėj nau
jo išsivystymą nebuvo. Pet
rogradas oficialiai paskelbė, 
kad rusą jiegos susijungė 
su anglą jiegomis Mesopo
tamijoj žinia, kuri parėjusi 
iš Kermanša. Visą žinovą 
yra pripažinra, jog tai vie
nintelis kelias. Nėra žinoma, 
kiek rusą bus užtektinai 
kad sutriuškinti tur
kus. Vienok yra aišku tas, 
kad turką Mesopotamijos 
kariumenė yra pavojuje, nes 
ji gali būti greitu laiku ap
supta, kas priverstą ją grei
tai nešdintis iš tos vietos.

Pirmų kartu per kelias 
savaites buvo pagarsinta 
veikmė ruso-vokiečią fronte. 
Vokiečiai, taip išrodo, yra 
užpuolikais, bet jie ten nie
ko nelaimėjo. Pagal prane
šimus vokiečią linija Rusi
joj beliko visai plonutė,nes 
didžioji pusė kariumenės ta
po nusiąsta į Francijos lau
ką. Todėl matyt, kad vokie
čiai rusą fronte nestiprąs.

Taikos overtures vis la
biau ir. libiau skamba po 
Europos sostapiles, bet pa
sekmės visai dar nė žymios. 
Pirmu kartu Vokietija ap
skelbė savo maisto stoku- 
mą visam pasauliui. Bet tas 
nereiškia, kad jau Vokietija 
trokšta taikos. Ji dar gali 
pasilaikyti ilgą laiką. Ir ji 
stato talkininkams tokias 
taikos išlygas, ant kurią jie- 
nenori visai nė kalbėti.

VISOKIOS ŽINIOS.
$1, 000,000 LENKAMS.

—Filantropiškas Rocke- 
fellerio institutas paskyrė 
$1,000,000 Lenkijos, Serbi
jos, Juodkalnijos ir Albani
jos nelaimingiemsiems.

Išgauta perleidimas 
mantos į tas šalis. Apart to 
Vokietija žadėjo kas mėnuo 
duoti po $3,000,000 pirki
mui maisto alkstantiems.

TAIKA.
Vokietijos spauda labai 

sujudo rašyti apie taiką. J. 
B. Gerard, Amerikos pasiun
tinys Berlyne sekdamas vo

taika visai arti. Jisai sako, 
Wilsono prakalba apie taiką 
labai didelę lošia Vokietijoj 
rolę. Dabar Vokietijos at
mosfera kaslink santikią su 

(Suv. Vai. žymiai persimainė. 
Dabartiniame momente vo
kiečiai norėtą matyti Wil- 
soną taikos tarpininko ro
lėje.

Iš Hagos praneša, kad 
Popiežius Benediktas ir Iš- 
panijos ir Švedijos karaliai 
“taiso dirvą “taikai. Jie taip
gi nori susijungti su Wilsonu.

ITALIJOS FRONTE.
Aaustrai veda antpuolį 

Vicenzos lenkėje, šiaurryti- 
nėj Italijoj, trimis atskiro
mis kariumenėmis. Tarp kal
no Madžio ir upės Assos ita
lai kontraatakomis atmušė 
teutoną užpuolimą.

VAKARŲ KARES TEAT
RAS.

Verduno fronte su ne- 
mažtančiu baisumu eina mū
šiai ant rytinio kranto upės 
Meuse. Vokiečiai pristatė 
naujas divizijas ir veda nuo
latines atakas nusprendę 
ant žūt ar but, bile tik su
triuškinti franeuzą besiprie- 
šinimą.

Į vakarus nuo Douau
mont vokiečiai atsiėmė kele
tą dieną atgal pražudytus 
tunelius, o į rytus nuo kaimo 
Bra ir į vakarus ir pietus 
forto Douaumont paėmė dar 
keletą franeuzą taanšėją.

Franeuzą skaitlinės tvir
tina, kad visas paskutinis 
Verduno kovos mėnuo davė 
vokiečiams 300 metrą gel
mės teritoriją. Pereitą sa
vaitę vokiečią nuostoliai už
muštais ir sužeistais atsėjo 
po 30,000 žmonią į dieną.

Douaumont pabuvo 
keletą dieną franeuzą ran
kose ir vokiečiai jį vėl atėmė. 
Nuo pat pradžios Verduno 
kovos nebuvo tokią žiauriu 
musiy, kaip pereitą savaitę. 
Vokiečiai sustiprintomis jie- 
gomis perkūno smarkumu 
trenkė j franeuzą linijas ir 
karžygiškai stengiasi jas 
perlaužti. Užėmimas Dou- 
aumonto yra svarbiausiu 
pereitos savaitės nuotikiu.

Vokiečiai ne tik rytuo
se Meuse taip narsiai kovo
jo. Vakaruose taip-gi kai
zerio sunaus kareiviai ir ją 
kanuolės norėjo perlaužti 
francuzy linijas. Kaipo Nu
mirusio Žmogaus Kalnas, 
taip ir Kalnas 304 buvo nuo
lat užpuldami. Neužtvirtin
tos žinios sakė, jog čiuku
ras Numirusio Žmogaus 
Kalno užimtas, bet vokie
čią oficialis patvirtinimas 
pranešė, kad vokiečiai užė
mė tik nesvarbesnės vietas 
žiemiy pakraščiuose. Kalnas 
304 taip-gi pasiliko francu
zy rankose uežiurint ant 
smarkaus vokiečiy bombar
davimo.

Mušis vakaruose Meu
se buvo davęs vokiečiams 
kaimą Cumiers, bet francu- 
zai jį vėl atsiėmė. Ši vieta 
nėra didelė strategikos vie
ta. Kaimyniški kalnai yra 
kur-kas naudingesni.

Užimdami Cumiers vo
kiečiai pažengė pirmyu ly
giai dvi myli nuo pradžios 
vakarą pusėj Meuse atakos. 
Originalis antpuolis buvo ry
tuose upės Meuse, kuriame 
jie staiga paėmė Douaumont. 
Kuomet rancuzai laikėsi prie 
suardyto kaimo ir sunaiky- 
to Douanmont forto, tai 
vokiečiai sustiprinę savo li
nijas padarė didelį antpuolį 
vakaruose. Pirmu pasikėsi
nimu vokiečiai paėmė Forge. 
Forges yra dvi myli žiemiuo
se nuo Cumiers. Nežiūrint 
ant to viso, francuzai ant! 
kalną yra tokioj pat čiely-i 
bėj, kokioj jie buvo pradžioj 
kovos.

Todėl, kaip matosi, nors 
pereitos savaitės kova buvo 
pataikaujanti vokiečiams, ji 
jiems vienok nieko gero ne
davė. Douaomont, nežiūrint 
ant to, kad yra paaugštinta 
vieta, pasirodė mažos ver
tės pozicija, o francuzai ant 
kalno į vakarus nuo 
upės Meuse valdo lauką,nors 
vokiečiai dėjo savo paskuti
nės jiegas.

Alpuose austrams se
kasi gerai. Austrą linijos da
bar yra jau Italijos terito
rijoj. Du kartu pereitą sa
vaitę italą komandieriai bu
vo priversti pasitraukti at
gal į naujas apsigynimo po
zicijas. Svarbusai mieštas 
Vicenza dabar yra tik dvide

Vilnius—Po vokiečią 
valdžios įsakymu Vilniuje 
pradėta daryti gyventoją sta
tistika. To pavardžią sura
šo svarbiausiu mieriu yra 
ištirti, kiek kurios tautos y- 
ra Vilniuje gyventoją. Var
du užrašinėjimo komisija su
sideda iš įvairią tautą Vil
niaus gyventoją.

DR. WAYTE KALTAS.
New York— Pasibaigė 

sensacijinis procesas, dentis- 
to Wayto, kuris trokšdamas 
įgyti milioninį turtą, nunuo- 
dino savo pačios tėvus Pec- 
kus.

Šeštadienyje teisėjai ta
rėsi per valandą ir 25 min. 
atskirame kambaryje ir išė
ję pasakė, kad nunuodyto- 
jas yra kaltas. Prasikaltė
lis tą nusprendimą priėmė 
šaltai.

Berž. 1 d. teisėjai išneš 
verdiktą ir paskirs dieną nu
žudymui.

Kada Waytą atvedė iš 
teismo į kalėjimą, tai jisai 
švilpavo tūlos operos melio-

kiečią spaudą ištyrė, kad diją.

Iš Berlyno praneša, kad 
kaizeris paskyrė “maisto 
diktatoriumi “ social-demok- 
ratą, Augustą Millerį. Tai 
pirmutinė karališka tarnys
tė, kurią užims Vokietijoj 
socialistas.

Žinios is Londono sako, 
kad vokiečiai be persergė
jimo nuskandino du garlai
viu “Denbud“ ir “Herku- 
les. “ Matrosai išsigelbjo iš- 
sikeldami ant kranto.

Paryžius sako, kad vo
kiečią narūnas inuskandino 
italą garlaivį “Moravia.“ 
Matrosai išsigelbėjo.

Kinijos prezidentas Y- 
uan-ši-Kai apreiškė, jog jis 
turi apleisti savo sostą, kaip 
tik bus pašaukta nauja val
džia.

Kaukazo fronte rusaidur- 
tuvą atakomis aistumė di
deles turką eiles Mosulyje.

Vokiečią skraiduoliai 
metė bombas ant salos E- 
zel Ryžskoj Baltijos kojoj 
Rusai didelia ugnimi priver
tė vokiečius prasišalinti.

Austrai praneša, kad 
jiems Trento fronte pavy
ko paimti nelaisvėn 2,500 i- 
talą, 4 kanuolės, 4 kulkas-’ 
vaidžius ir didelę daugybę 
amunicijos.

Anglija šaltai atsineša 
prie taikos. Anglą ^spauda 
mena, kad jeigu Vokietijai 
taip stropiai subruzdo dar
buotis skelbime taikos paro
do, kad jinai silpsta.

SKAITO VILNIAUS GY
VENTOJUS.

’ UŽMUŠĖ RUSĄ.
Philadelphia,Pa.—Bu

vo užmuštas ant gelžkelio 
Nikolaj Ivanovič Matvejev, 
žymus Petrogrado fabrikos 
narys.

Velionis atvažiavo Ame
rikon su tikslu, kad nupirk
ti šimtą tukstančią dolerią 
vertės visokią mašiną. Ma- 
tvejevą godojo visi, su kuom 
tik jisai nesusitikčlavo. Už- 
muštasai paliko pačią ir 4 
vaikus.

ATSISKYRĖ NUO VAL
DŽIOS.

Šanhai, Kinija—Atsis
kyrė nuo respublikos ir pas
kelbė neprigulmybę kiną 
provincija Šešuant. Toj pro
vincijoj yra apie 70,000,000 
gyventoją.

Anglijos marią eksper
tas spėja, kad sekančiai vo
kiečiai užpuls ant IšiaurinėS 
Rusijos. Jie atakuos nuo ju- 
rią ir žemės, jeigu jiems pa
vyks pereiti per Dviną, tai 
tąsyk maršuos ant Petrogra
do.

Tomsk. Žinomas Sibe- 
rijos veikėjas P. L Maku- 
šin paaukavo 1,000,000 rub- 
lią ypatoms nukentėjusioms

nuo kares.

Iš Japonijos atvežta į 
Rusiją tavoro 98,000,000 
rublią vertės: iš Suv. Vals. 
94,000,000 rublią vertės; iš 
Didbritanijos47,000,000 rub
lią vertės ir iš Kinijos 15, 
000,000 rublią vertės.

KOKIOS PREKĖS SARA
TOVE.

Viename Saratovo laik
raštyje įdėta žingeidi žinu
tė kaslink pakėlimo prekią 
ant visokią tavorą ir valgią. 
Štai sulyginimas prekią 
pirm karės ir dabar. Juoda 
duona prekiavo 1 ir puse ka
peikos svaras, o dabar 4 k.; 
baltos duonos svaras buvo 
4 kap., o dabar 8 k.; druska 
nuo 28 k. iki 1 rub. ir 20 k. 
už pūdą; bulvės nuo85 k. iki
3 rub. 25 k.; karvės sviestas
nuo 40 k. iki 1 rublio; suris 
nuo 11 k. iki 28 k’; 100
kiaušinių nuo 1 rub. iki 5 r. 
50 kap.; cukrus nuo 15 k. iki 
25 k. svaras; tabakas ma
chorka nuo 28 k. iki 48 k.; 
degtukai 10 dėžučią nuo 9 k. 
iki 35 k.; prastas muilas nuo 
15 k. iki 45 k.; mastas storo 
audimo nuo 1 rub. ik 5 rub. 
50 kap. Proporcionaliai ly
ginant druska, audimas, deg
tukai ir anglis labiausiai pa
brango,

4 UŽMUŠTI, 18 SUŽEIS
TŲ.

Dallas, Tex. — Einant 
prisiruošimo parodai labai 
daug žmonią stovėjo ant ša- 
lygatvią. Prie vieno namo 
lango medinis padanginys 
krito ant žemės ir 4 žmones 
užmušė, o 18 sužeidė.

SUKILO KINAI.
Shanhai—Hu-Nan pro

vincijos gyventojai apskel
bė neprigulmybę. Ten Vokuo
jama apie 22,000,000 gyven
toją. Keletas kaimynišką 
provinciją taip-gi apskelbė 
neprigulmybę nuo to laiko, 
kaip prasidėjo sukilimas 
prieš prezidentą Yuan-Shi- 
Kai.

SINN FEIN VADAS I KA
LĖJIMĄ.

Dublin—Profesorius J. 
Me Neill, Sinn Feiner orga
nizacijos prezidentas, kurį 
pereitą savaitę pripažino kal
tu dalyvavime airią sukili
me, tapo nuteistas kalėjiman 
ant viso amžiaus.
AUSTRAI APSUPO AR- 

SIERO.
Berlynas— Oficialis 

Austrijos pranešimas sako, 
italai buvo išvyti iš Gailio 
ir kad austrai paėmė Monte 
Baldo ir Monte Fiara.

Austro-vvengrą kariu
menė pasidarė kelią peš u- 
pę Posiną, vakaruose nuo 
Arsiero ir paėmė Puntac 
Ordin.

Šioj karžygystėj austrai 
paėmė 30,388 nelaisuią.

SKAITYTOJAMS
PRANEŠIMAS.
šiuomi turime už gar

bę pranešti savo gerbia
miems skaitytojams, jog 
nuo šio numerio, birž. 1 'd. 
“SANTAIKA“ iš pavienio 
leidėjo p. P. Szukio pereina 
į rankas Lietuvią Ohio Val
stijos Spaudos Bendrovės, 
kuri čia susitvėrė birž. 1 d., 
1916.

Tikslu šios permainos y- 
ra abelnas pagerinimas 
“SANTAIKOS,“ kuri bus 
padidinta iki aštuonią pus- 
lapią. Įrengimas mašiną ir 
sutvarkymas bendrovės biz
nio ims apie mėnesį laiko. 
Apart to, “SANTAIKA“ į- 
gijusi didesnę medžiaginę 
jiegą stengsis padidinti ir 
dvasines spėkas. Kvies ga
biuosius rašė jus, korespon
dentus, beletristikus,peilinin
kus ir abelnai centralizuos 
visus musą plunksnos vei
kėjus. Atsidarius platesnėms 
skiltims bus platesnė dirva, 
ir geresnė proga įvykdini- 
mui įvairią patobulinimą.

Nors ūžvardyjimas yra 
Lietuvią Ohio Valstijos 
Spaudos Bendrovė, pereiga 
“SANTAIKOS“ vienok bus 
tarnauti plačiai lietuvią vi
suomenei čia Amerikoj ir 
Lietuvoj. Ir, kaip iki-šiol, 
taip ir toliaus, o dar ir la
biau, stengsis atsakyti savo 
antgalviui, t.y. glausti lie
tuvią pakrikusias jiegas vie- 
nan bendran žydinin, žino
ma, su pagelba musą inte
ligentijos.

Kaip tai linksmas apsi
reiškimas jaunutės “SAN
TAIKOS“ gyvenime! Dar 
vos tik pusė metą besuka- 
ko, o jau gali dalintis su sa
vo skaitytojais tokiomis 
linksmomis naujienomis. 
Nors “SANTAIKAI“ iš vi-* 
są pusią ūžė audros -ir kiek
viename momente grėsė pa
vojus, ji vienok ant to netik 
ką nieko nepaisė,bet atpenč, 
žengė savo užbriežtu kelią 
nešdama musą broliams 
spindulius meilės, šviesos ir 
sutikimo.S

Ir nėra abejonės, kad 
sekančio pusmečio periode 
gerbiamiejie skaitytojai pa
matys “SANTAIKĄ“ kaipo 
vieną didžiausią literatūros 
dirvoj faktorią ir kaip vie
ną tobuliausią ir pažangiau
sią laikraščią išeinančią lie
tuvią kalboj.

Dešimtdoleriniai Šerai 
jau parsiduoda dabar. Re- 
miantieji ir prijaučiantieji 
švarią ir naudingą spaudą 
esate kviečiami prisidėti me
džiagiškai. Taip-gi už laiko 
prašome visą gerbiamą 
bendradarbią ir naują plunk
snos valdytoją gaminti 
straipsnius ir ruošti žinias į 
padidintą “SANTAIKĄ,“ 
kuri neužilg pasirodys.



SANTAIKA

Bukime atsargus.
Dabar darbai .eina ge

rai. Eina jie, taip sakant, 
pilnoj spėkoj. Iš kur neskai
tai korespondenciją, tai vis 
randi: “pas mus pastaruo
ju laiku darbai taip eina, 
kad net pyška viskas; atva
žiavus iš kitur darbą gauti 
nesunku. “

Tiesą pasakius darbai 
taip eina, kaip, turbut, nie
kad pirma. Atėjo laikai, kuo
met ne darbininkas jieško 
darbo, bet darbas darbinin
ko. Pajieško darbininku a- 
merikonu laikraščiai net di
delėmis raidėmis; pajieško 
jU ir per svetimtaučiu laik
raščius. Agentai turi dau
giau vietų, negu jie gal pri
pildyti.

Ir ką-gi tas viskas reiš
kia? Reiškia, kad Suv.Val. 
eina gerai biznis. Kaip ore 
atsitinka visokios permainos, 
taip tautos gyvenime—vie
ną kart esti tylu, ramu, ki
tą kart karė; kartais žmo
nės negali gauti jokio už
darbio, o kartais jo yra už
tektinai.

Dabar tai ir yra ta va
landa, kuomet Suv. Valst. 
paprastam darbininkui taip, 
kaip ir visokiems amatnin- 
kams, o podraug ir kumpa- 
nams žiba gerovės saulutė. 
Kaip ji ilgai žibės—sunku 
pasakyti, bet galima spręsti, 
jog ji nežibės labai ilgai. Gal 
dar praeis keletas mėnesiu, 
gal metai, o paskui vėl ga
li užslinkti bedarbės debesis.

Darbininkai dabar nau
dodamiesi tąja geru laiku 
proga * nesnaudžia taip-gi. 
Beveik kiekvienoj dirb
tuvėj jie šį pavasarį, ypač 
gegužės mėnesyje pakėlė 
savo balsą ir, jei ne geru, 
tai per straikus reikalavo 
geresniu darbo sanlygu: su
trumpinimo valandų ir pa
kėlimo algos. Ir nors sun
kiai, kaip-kur net ir per 
kraują, vienok daugiur vie
tų ju balsas buvo išklausy
tas: dienas sutrumpino, al
gas pakėlė.

Tiesa, dabar pabrango 
valgiai ir šiaip visokie gyve
nime reikalingi daiktai. Taip 

, sakant, kapitalistai nuo vie
no galo kerpa, prie kito du
ria, o darbininkui žmoge
liui vis nieko nebelieka.

Tas iš vienos pusės, bu
tu teisybė. Bet kiek kartu 
męs per savo žioplumą ir 
nesusipratimą ir nepaisyma 
ant artimos ateities save la- 
biaus nuskriaudžiame, negu 
mus skriaudžia ir išnaudoja 
kiti.

Dabar abelnas papras
tas darbininkas uždirba a- 
pie $60 į mėnesį. O kelintas 
ju nuošimtis padeda tu pini
gu, nors kelintą dalį dėl sa
vo ateities? Dėl senatvės? 
Dėl tu laiku, kada vėl ne
bus galima gauti darbo? Ke
lintas? Gal iš šimto vienas, 
du, trįs.

Čia tai ir gludo musu 
didžiausias pavojus. Vieton 
taupinti ir čėdyti centus, 
męs juos praūžiame, prage
riame, išleidžiame ant viso
kiu nieku. Ir ar jus tikėsite, 
kad tie geriejie laikai ne tik 
ką yra nenaudingi musu 
žmonėms, bet blėdingi.Nes 
su šiais gerais laikais pla
čiai atsidarė aludžiu durįs; 
su šiais gerais laikais nevie
nas jaunikaitis prarado sa
vo dorą; su šiais gerais lai

kais daugelyje vietų pražy
dėjo girtuoklystė. Ir kokia 
mums iš to nauda?

Pas lietuvius taupumo 
instinkto nėra. Kodėl žy
dai, italai—ar geri laikai, 
ar blogi: jie valgo silkes, 
žuvis, pigią mėsą, kad tik 
sučėdinus centą. O lietuvys 
lengvai, sako, uždirbau, rei
kia lengvai praleisti. Brolau 
ir sesuo, kiek uždirbi, tai 
mažai ką reiškia, bet kiek 
sutaupini.

Todėl broliai ir sesers 
lietuviai, bukime atsargus! 
Vieton kaltinti vien kapita
listus, atsisžvelgkime patįs 
ant savęs ir pažiūrėkime ar 
tais didžiausiais savo gyve
nimo gerovės priešais tik 
nesame męs patįs. Taip męs 
patįs, o ne kas kitas mums 
sučėdys centus, su kuriais 
męs galėsime nusipirkti sau 
gražu namą; męs patįs, o ne 
kas kitas, galėsime išsimo
kyti kokio-nors amato; męs 
patįs o ne kas kitas, galime 
pasakyi sau: nuo šios dienos 
spausiu centą prie cento, kad 
nelaimei ištikus turėčiau, už 
ką nusipirkti duonos kąsnį.

Rusai Franci joj.
Ar jie atėjo iš Vladi

vostoko, kuris yra tolimoj 
Siberijoj, ar iš Archangel
sko, kuris yra ant Baltiko, 
rusu kariumcnė Franci joj 
turėjo ilgą ir karčią kelionę. 
Jie atėjo iš užpustytu žie
miu. Jie atėjo suvargę, ju
ros nukankinti į Marseilles, 
kur žibėjo saulė. Saulė šil
tesnė ir karštesnė, negu sau
lė Rusijos. Buvo tenais taip
gi ir saulė priėmimo nuo 
francuzu. Ištikruju suvar- 
gusiems, apskurdusiems, il
gos kelionės šveistainėje 
žmonės atsidarė dangus.

Kur jie dabar? Karės 
fronte ju nėra. Jie atėjo ne
apsiginklavę, bet apsigink
lavimas ne-gi ilgai užimtu. 
Kur-nors Francijoj, gal la
bai saulėtame kampelyje 
prie Rhone, tie karžygiai 
ilsisi ir laukia. Jie laukia, 
kada juos pašauks atiduoti 
gyvastį už šalį, apie kurią 
du metu atgal gal jie nebu
vo girdėję. Belaukdami,gal 
jie pirmu kartu, dasižinos, 
kaip gaivinanti yra ši žemė.

Vienok apie ju linksmu
mą galima abejoti. Jie, be 
abejonės mąsto apie Balto
sios Rusijos pelkes, apie liū
dnąsias stepes Volgos, apie 
plikus čiukurus Kaukazo-ar
ba apie užšalusias pelkes 
žiemiu pustymu. Nors tai 
nemokytu žmonių, ūkininku 
ir ju sunu mintis, vienok tai 
mintįs apie namus. Gali bū
ti geru daiktu pasilsėti prieš 
saulę, bet jos šiluma ir gai
vinantis Francijos lauku ža
liavimas daugumui ištremtų
jų nedaug tereiškia. Be a- 
bejo jie laukia kovos, nes 
tik per kovą gali būti už
baigtas biznis h' nekurie ju, 
gal tiktai keletas, galėtu 
pagrįžti į savo medines ir 
šiaudais dengtas bakūžėles, 
kurios jiems kur-kas dau
giau reiškia, negu augšti, 
puikus Francijos murai.

Atsakymas Ponui Iksui,
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num. užtektinai atsakė“ Lie
tuvos“ p. Iksui, tečiaus ne
galiu iškęsti ir aš neprisidė
jęs su savo grašiu. Mano 
asmeniškas patyrimas griež
tai priešinasi Ikso sakyniui.

Sakau iš patyrimo. “Per ke
turis ar daugiau metu 
ne tik jokiu stipriu gėrimu 
negėriau—vyno, degtinės, a- 
laus, kavos, arbatos, bet ir 
jokios mėsos nevalgiau.... 
mano mintįs nei kiek nebuvo 
blaivesnės.“ Visai netikiu, 
kad tas sakinys yra tikra tie
sa, kad butu tikra tiesa, tai 
autorius neslėptu savo tik
ros pavardės ir vardo, ne
reikalautu pasirašyti X. Ar
gi galimas daiktas, kad bu
tu autorius padaręs tokią 
svarbią reformą savo gyve
nime, kad per keturis me
tus iškentėję be mylimųjų 
svaigalu, butu galėjęs pa
miršti tikrąjį metu skaičių? 
Skaičiau ir lietuvinau veika
lus autorių, kurie per tris
dešimt metu neragauja jo
kiu svaigalu, ir su tais pa
čiais autoriais teko man kal
bėti, o jie neužmiršo, nes 
patįs pripažįsta savu pri
tyrimu, jog ir atmintis dik- 
čiai išsitobulina nevartojant 
nuodu. Mano patyrimas dar 
tik per dvyliką metu mane 
patikrina, kad per visą tą 
laiką nereikalauju gydyto
ju nei gydyklų dėl viduri
niu ligh, ir įgijau kūno sun
kumo lig trisdešimts sva
ru daugiau, negu pirmiaus, 
kuomet bent mažai svaiga
lu su svečiais vartodavau. 
O ką apie proto jiegas, tai 
mano patyrimas ne vien, ant 
savęs, bet ir ant kitu, kurie 
paklausė mano patarimu ir 
pametė gėrę jau nuo keliu 
metu, tai Iksui susiėję pir
štais akis išbadytu, ir pasa
kytu, kad alkoholio patsai 
kvapas, tai tikras mėšlo kva
pas, ir dar aršiausio mėšlo 
nebet kokio. Dvokiantis kva
pas, tai baisiai slopina visas 
sielos ir kūno spėkas. Kas 
nuolat, kasdien geria nors ir 
nepasigeria, galima pažinti 
ant kvapo už penkių pėdu 
atstumo; galima pažinti ant 
kalbos, sakiniu, išsireiški
mu; galimą pažinti ant gy
mio, ypač ant galo no
sies. Anot Tėvo Mc Erlai- 
na: “Tai rugio žiedas kar
tais pasirodo nuo degtinės, 
bet netoksai, kaip ant ru
gio. ‘ ‘ Tasai kvapas įpratimu 
pasidaro malonus, lygiai kai
po pamenu musu tėvynėje, 
kuomet dar visai nebuvo jo
kio apšvietimo, kaikurie bu
vo įpratę tvarte ant mėšlo 
miegoti, tai girdavosi, kad 
jiems daug sveikiau ant 
mėšlu miegoti, negu stuboje 
geriausioje lovoje. Vakar te
ko man išsikalbėti su vienu 
musu miesto gydytoju, kuris 
man štai ką pranešė: “Kai 
kurie musu miesto gydytojai 
mane gązdina, jei tu eidamas 
pas lietuvius ligonius neduo
si jiems morfinos arba alko
holio kaipo gydyklos, tai pa
sijusi tuojaus, kad lietuviai 
tavęs nekvies pas ligonius. “ 
Ant to jiems atsakiau, “nors 
man priseitu prieglaudos na
muose pabaigti gyvenimą, aš 
niekam jokiu nuodu neduo
siu. “Kad visi gydytojai taip 
elgtųsi, tai X niekas neklau
sytu, tai ne vienas inteligen
tas ar kunigas ar ne kunigas 
alkoholio nelypstytu budu gė
rimo. Bet nereikia būti pra
našu, kad tas laikas netoli, 
kuriame nebus X vietos inte
ligentijos tarpe. Kitą kartą 
parodysiu kitas X silpnas pu
ses. Tuo tarpu užteks skai
tytojams.

Kun. P.Saurusaitis.

LIŪDNUMO VALANDOJ.
Ar gal kas dainuoti, jei širdį jo pjausto 
Gyvenimas kietas, it peilis aštrus, 
Kurio aplinkybės krutinę jam kausto, 
Kuriam apsiniaukęs laimužes dangus— 

Ar gal jis dainuoti?
Ar gal kas dainuoti, jei dainos jo pintos 
Suskamba ir žūsta tarp sienų tuščiu 
Nerasdamos aido, vėl grįžta pamintos 
Per žmonės, kurie nebeturi jausmu— 

Ar gal jis dainuoti?
Ar gal kas dainuoti, jei skurdas per langą 
Tau lenda ii* gimdo nelaimes, bėdas, 
O vargas aplinkui ir ūžia, ir kaukia 
Ir neša su savim kartybių bangas— 

Ar gal jis dainuoti?
Ar gal jis dainuoti, jei stygos svajonės 
Nelaksto po laimės plačiasias erdves, ' 
Apleistos rudyja be jokios godonės 
Ir skursta ant žemės po dulkiu gatves — 

Ar gal jis dainuoti?
Ar gal kas dainuoti, jei musu tėvynė 
Nuo ašarų tvano paskendus visa 
Vien laukia, kada pasibaigs ta žudynė, 
Kurioj dabar skęsta šalis nekalta—

Ar gal jis dainuoti?
Bepig tam dainuoti, kas kietą tur širdį, 
Kurs skausmo nemato, ne’tjaučia vargu, 
Kurs riksmo žmonelių visai nebegirdi, 
Kuris nebežino karčiu valandų—

Bepig jam dainuoti.
V. Kareivis.

GEGUŽĖS MENUO LIETUVOJ.
Gegužės kvietkynai, it marčiai vainikas, 
Papuošė gamtužės žaliąsias kasas; 
Apaugo, apžėlė ir jovaras plikas, 
Aprėdė žiedeliai medeliu šakas. 
Sukruto žvėreliai ir paukščiai pragydo, 
Mergaitės dabina gėleliu daržus, 
Kuriuose gvazdikai, jurginiai pražydo 
Ir leidžia vigdalgis buiniuosius lapus. 
Saulutė sodnelyj pro tanku vyšnyną 
Pratrynusi savo žydriąsias akis 
Vilioja bitutę nulėkt į lazdyną 
Ir rinkti medutį, kol dar ne naktis.
Būriai giesmininku prie dailiai išpuoštu 
Paveikslu švenčiausios Panos Marijos 
Suklaupę maldauja, kad ji juos paguostu 
Ir balsą išgirstu širdingos maldos. 
O kryžiai, kryželiai gėlėms apkaišyti 
Keleiviu palydi didžiausius burius, 
Kurie ei n bažnyčion mišių išklausyti: 
Sudėt prie altoriaus nelaimes, vargus. 
Per lauką keliaujant rugiai tik liūliuoja 
Sniege išsimaudę čystučiai, žali, 
Užgauti vėjalio vilniuojas, banguoja, 
Rods, lenkia tau galvą, taku kaip eini.

* , **
Amerikoj taip-gi tas pats, yra Dievas 
Ir rankomis Jojo sutverta gamta, 
Bet kaži kodėl tai, miškai jos ir pievos 
Negali sulygti su mus Lietuva.
Čia puikios gėlėlės tiek kvapo neturi, 
Kiek ten papraščiausiu kvietkeliu žiedai; 
Čia žmonės turtingi, bet dvasioj nuskurę, 
Nes jie nesupranta, kas miškas, laukai. 
O kas nepažįsta Augščiausio grožybių, 
Nežino stebuklu galingos gamtos— 
Tas dvasioje ubags: neturi brangybių... 
Gegužės žolynai pas jį nebujos.

V. Kareivis.

i
Greit namo nešu skvernus. 
Čia pačiutė tau gamina 
Riebią mėsą ir barščius; 
Kaip-kada tai prilipina 
Vieną, du, tris butukus. 
Esu prastas darbininkas, 
(Žinoms daiktas lietuvys), 
Ne poetas—dainininkas, 
Tik ot, taip sau.....lėberys.

V. Kareivis.

LEBERYS.
Esu prastas dardininkas, 
(Žinoms daiktas lietuvys,) 
Ne poetas- dainininkas, 
Bet ot, taip sau.... lėberys. 
Mano biznį visi žino: 
Kasu kalnus ir grabes; 
Pilu smiltis į vežimą;
Keliu lyginu duobes. 
O žiema kada ateina, 
Kitą džiabą atrandu, 
Jei tik darbai gerai eina, 
Tuoj į šapą šmukšt lendu. 
Čia mašinos ūžia, cypia; 
Žmonės dirba, kiek drūti, 
O aš kurinu sau pypkę; 
Bosas: “Dirbkie, ko žiuri!“ 
Kartais bosas:“Alo Džianai!“ 
Aš jam nieko nesakau;
Eikie ,sau... Kad jį kur tenai!... 
Taip sau vienas pamąstau. 
Vakarėlio susilaukęs 
Skubinuosi į namus 
Veido prakaitą nubraukęs

REPTILIJA.
NAUJOJOJ ZELANDIJOJ randasi 

seniausia reptilija, tuatara (sphenodon 
punctatum), vienintelė Rhynchocepha- 
lia padermės užsilikusi reptilija, šis sut
vėrimas turi želvio ir krokodiliaus ypa
tybių. Amžiams bėgant, pagal mokslin
čių nuomonę, evoliucijos procese kitu že
miu tuataros išsivystė į želvius ir kroko- 
dilius ir originalės tuataros išpalengva 
prapuolė, užsiliko tiktai kelios Naujoj 
Zelandijoj!

Šitos senobinės reptilijos kadaisiai 
turėjo trečią akį galvos užpakalyje, kas 
gal ją priskaitė prie tinginiavimo, nes 
triakės reptilijos gali ilsėtis ant kriaušės 
ir matyti viską netik iš abieju šonu, bet ir 
iš viršaus nepasukant galvos.

Pilnai suaugusios tuataros esti apie 
dvieju pėdu ilgio; jaunos tuataros esti 
retai kada mažiau šešių coliu ilgio, kuo
met išsirita iš kiaušinio.

Tuatarienė paprastai deda kiauši
nius žemės skylėj, apdeda drėgna žeme 
ir smiltimis ir palieka. Laikas ir saulės 
spinduliai atlieka tolimesnį darbą ir jau
nosios tuataros pasirodo į nuo dešimt iki 
dvylikos mėnesiu.

Kadaisiai tuataros buvo labai skait
lingos Naujojoj Anglijoj, bet su atėjimu 
žmogaus, jos tapo kiaulių, kačių, šar- 
mėnu ir žebenkščių aukomis, o kurios li
ko, yra ant pakrančių salų, kur jos gau
na valdžios protekciją.

Šimtinis Žmogus.
šimtinis žmogus yra žmogus, kuris 

uždirba savo algą.
Jisai daro tai, kas jam reikia dary

ti, naikina žmonijos silpnybes.
Jis elgiasi gerai.
Jeigu jis padaro sutartį, tai jis jos 

laikosi.
Jeigu jis turi nunešti “žinią Mari

jonai,“ tai jis ją nuneša. Jis neranda 
kliūčių.

Jeigu jis ką pasako, pasako tai p,kad 
nereikia pridėti ne atimti.

Jisai nepasiduoda koliojimuisi. Jo 
paprastas balso tonas reiškia daugiau, 
negu kito šaukavimas.

Jis nemėgsta įvardės aš.
Jis daugiau rupinasį apie teisingu

mą, negu apie savo teises.
Jis pildo linksmai savo pareigas.
Jis duoda pasauliui tą, ką jis nuo jos 

gauna.
Kur tik rasi šitokį žmogų, tai rasi 

devynias-dešimt devynis, kurie seka pas
kui jį įsikibę į jo skvernus.

Tik vienas žmogus iš šimto veda, o 
šimtas paskui jį seka.

šimtinis žmogus nereikalauja nuo
lankumo ir nenori pagelbos.

Bent-kokiame biznyje jis yra reika
lingas. Nes ką jisai padaro, tai padaro 
biskį geriau, negu kas kitas.

Jisai yra užsitikintis. Jo nereikia 
saugoti ir žiūrėti, kad jis darytu tą, ką 
jam reikia daryti.

Jisai pralošia tankiai. Kada jisai pa
daro klaidą, tai prisipažįsta.

Kada jisai gerai nesijaučia,taiatsitoli 
na nuo visu, o kuomet tas pereinamai vėl 
sugrįžta. Jis niekam nesiskundžia.

Jisai žino auksinį pragumą. Nes jis 
yra mandagus, bet su miera; mielaširdin- 
gas, bet ne globinčiai; stiprus, bet ne 
vaidingas; švelnus, bet ne išlepintas; 
tvirtas, bet ne kietsprandingas; save go- 
dojantis, bet ne egojistąs; doras, bet ne 
perdėtai doringas; žmogiškas, bet ne gy
vuliškas; mylintis, bet ne .sentimentalis; 
atsargus, bet ne baugštus; linksmas ir 
optimistiškas, bet su miera.

Ir kiekvienas mano, kad jis arba ji 
yra tuomi šimtiniu žmogumi—išskiriant 
jį-patį arba ją-pačią.
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Pirmu kartu rodos, “San
taikos“ skaitytojai pamatys 
žinutę iš šio miesto. Gyvena 
čia daug lietuviu. Turi jie 
visokiu nuomonių ir įvairiais 
užvardyjimus draugysčių. 
Bet šiuom kart visas kitas 
draugystes atidėsim ant kito 
sykio. Paminėsime tiktai vie
tinę Lietuvos Vyčiu kuopą 
(Kokis kuopos numeris? 
Red), kurioje yra gražus su- 
sispietęs jaunimo būrelis. Jie 
visi, kaip vienas, uoliai dar
buojasi rengdami visokias 
pramogėles.

Štai gegužės 25 d. L. V. 
kuopa turėjo parengusi ant 
bažnytinės svetainės puiku 
balių, kur jaunimas smagiai 
linksminosi. Tik koki tai ne
išmintingi ir nepadorus iš
dykėliai norėdami užkenkti 
musu vakarui pabarstė ko- 
kiu-ten dvokiančiu milteliu.

Tėvai, kurie išauklėja 
tokius vaikus, užsitarnauja 
didelio papeikimo nuo visuo
menės. Daryti periškadas 
kokiam-nors viešai sureng
tam vakarui ir kenkti jo iš
pildymui yra tiesiog papei- 
ktinas darbas.

Visų žinomas.

KAS IR KAIP AT
RADO POPIERĄ.

Šimtai metu atgal po- 
pieros nebuvo! Šiądien be 
popieros vargiai butu galima 
beapsieiti, taip ji plačiai var
tojama. Ji reikalinga rašy
mui, vyniojimui visokiu 
siuntiniu, o ir spausdinimui 
visokiu knygų ir laikraščiu.

Išrado popierą Japoni
jos jaunikaitis. Jisai buvo 
pirkėjas ir turėdamas taip 
daug visokiu siuntiniu vynio
ti į šilką, pamatė, jog tai la
bai brangiai atsieina.

Jis vis mąstė ir suko 
galvą, kad tik kokiu-nors 
budu išradus ką-nors piges
nį.

Vieną dieną, bevaikšti- 
nėdamas po sodą pamatė 
vapsu lizdą ir patėmyjo,kaip 
jis stebuklingai yra padary
tas—kaip vapsos vartoja ko- 
kį-tai minkštą medį, kurį 
su savo žiotimis suminkšti
nusios išdžiovindavo.

“Jeigu vapsos gali taip 
padaryti, “ manė sau jauni
kaitis, “tai kodėl aš negaliu? 
Jeigu aš paimsiu medį ir su 
pagelba vandens jį sumink- 
štįsiu, tai ar rezultatas ne
bus tokis-pat, ką ir vapsu? 
Pabandysiu ir žiūrėsiu, kas 
išeis. Jeigu mano tas ekspe
rimentas pavyks, tai sučėdy- 
siu daugybę pinigu sau ir ki
tiems žmonėms.

Japonijos jaunikaitis 
pabandė ir jam pasisekė at
siekti to, ko jis norėjo. Ir 
lekcija, kurią jisai išmoko 
nuo vapsu, jam buvo labai 
naudinga.

Taip tai buvo ižrasta 
popierą tolimoj Japonijoj.

Kaip Laikrodys 
Prikelia.

Garsus Jono Muir laik
rodys netik jį pabudina, bet 
ir išverčia iš lovos; pristaty
davo jam reikalingu knygų 
ir sukurdavo ugnį. Tas laik
rodys dabar randasi Wiscon- 
sino muziejuje.

Muir, garsus Amerikos išra
dėjas, vartojo laikrodį, kada 
jisai lankė Wisconsin© uni
versitetą. Būdamas uoliu 
studentu ilgai mokydavosi 
vakarais jam būdavo sunku 
atsikelti rytmečiais. Išpra- 
džiu jisai prisirišdavo už ko
jos virvę ir prašydavo namu 
gaspadoriu jį prikelti kas ry
tą ant 5 vai. Tas buvo gerai, 
kol tūlas studentas jį neiš- 
vilko iš lovos. Tada jisai ė- 
mėsi už darbo ir padarė laik
rodį, kuris tą darbą atlikda
vo.

Jisai padirbo pušiniu 
lentų lovą ant trijų kojų: 
dvi po galva ir vieną kojų 
gale. Ta koja, kuri buvo ko
jų gale, buvo dvišaka ir taip 
pakrutinus vieną tos dviša
kės ražą ji virsdavo. Pavir
tus trečiai kojai griūdavo ir 
lova. Stora virvė pririšta 
prie tos kojos ėjo prie laik
rodžio; prie tos virvės galo, 
netoli laikrodžio, buvo pri
rištas akmuo. Prieš gulsiant 
Muir užrišdavo tą virvę prie 
laikrodžio, o ryte aut penkių 
laikrodys atlikdavo savo už
duotį. Triukšmas, kokį pada
rydavo puolimas Jono Muir’o 
su lova ant žemės ir kriti
mas akmens ant grindų su
keldavo visus.

Tą-patį laikrodį Jonas 
Muir vartodavo sukūrimui 
ugn ies ir pristatymui paskir 
tame laike jam reikalingu 
knygų.

Pajieškotėvo ir brolių.
Gavome nuo Gerb. Kun, 

J. Kuro laišką, kuris buvo 
rašytas į p. J. Miškauską, 
127 W. Scranton, Pa., nuo 
Rusijos pabėgėlio, 15 m. vai
ko, Bronislavo Kolalio, kuris 
pajieško tėvo Dominiko Ko
lalio ir dvieju broliu Leono 
ir Jono Kolaliu- Jie visi se- 
niaus gyveno Cleveland, O. 
o dabar persikėlė į Louis,III. 
Laiškas skamba.

‘ ‘Godotinas Tamsta !
Sužinojęs Jusu antrašą 

per laikraštį ‘ ‘Lietuviu Bal
sas“ labai meldžiu pajieško- 
ti mano tėvą, Dominiką Ko- 
lalį, du broliu, Leono ir Jo
no Kolaliu. Jie pirmiaus gy
veno Cleveland, Ohio, o ^pas
kui persikėlė į Louis, Ill. 
(Žemiaus paduodu ju ant
rašus).

Karės metui užėjus aš 
labai sunkiam e atsiradau 
padėjime: motina ir gimi
nės nepaspėjOjpasitraukti, o 
tėvas ir broliai ant mano nu
siustu jiems laišku neatsa
kė. Tai-gi aš turėdamas tik 
15 metu vargstu visai sve
timoje šalyje.

Dar kartą prašau, kai
po lietuvio brolio, dėl Die
vo meilės išpildykite mano 
prašimą.

Lauksiu atsakymo.
B r. K o 1 a 1 i s.

Mano antrašas: (Rašy
tas rusiškai. Red.)

Kostroma. Spaso-Ni- 
kolskaja sloboda, Mehani- 
českii zavod, Naslednic L. 
F. Plo, Bronislavu Domini- 
kovu Kolalisu.

Tėvo antrašas: Domi
nikas Kolalis, 1934 St. Clair 
avė., Cleveland, O.

Brolio antrašas: Leo
nas Kolalis, 211 Hamilton 
avė., Cleveland, O.“

Nuo redakcijos. Jeigu 
kas iš gerb. “Santaikos“ 
skaitytoju žino meldžiame 
jiems pranešti.

F JUOKELIAI 1
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NELIJA, TIK VARVA.
Motina prižadėjo penkių 

metu Jonuką vestis pas te
tą, jeigu nustos liję. Po va
landėlės lytus apsistojo. Jo- 
——ir■ -rwr— -k-jiiĮM,irr->• -Vir—
nukas žiūrėdamas per lan
gą su nusistebėjimu sušu
ko: “Oh, mama, jau nelyja, 
tik taip biskį varva.“

JIE NORI JO.
Trijų metu vaikas klau

sia savo motinos, ar jis gali 
eiti į bažnyčią. Ji sako, “Ne.“ 
Tada vaikiukas pribėgo prie 
lango, o bažnyčios varpai 
pradėjo skambėti.Vaikas pa
žiurėjo į motiną ir sako: “Ma
ma, aš manau tie varpai 
šaukia mane.“

GERAI PRISIŽIŪRĖJĘS 
VAIKAS.

Juozukas, kuris ką-tik 
pradėjo lankyti mokyklą, la
bai mėgo bučiuoti. Vieną 
dieną jo tėvas paklausė, ar 
jis dar nepabučiavo savo 
mokytojo. “Ne. “ “Ar tu ne
pabučiuosi?“ “Ne.“ “Kodėl 
ne?“ “Dėlto, kad tai mer
ginu darbas.“

NATURALIšKAI.
—Tamsta esi graži, kaip 

rožė, todėl daleiskite man 
padovanoti Jums šitą bu
kietą kvietku.

—Eh, Kaziukai, man 
kur-kas geriaus patiktu, kad 
tu sakytumei, jog aš esu 
brangi, kaip auksas ir pado
vanotume! ką-nors iš auk
so.

PAS ADVOKATĄ.
Tula moteris kreipėsi 

su rodą pas advokatą. Kuo
met ji pabaigė savo apipa- 
sakojimą, advokatas paklau
sė jo ar ji viską teisingai a- 
pipasakojo.

“Taip tamsta“ atsakė 
moteriškė, “pasakiau visą 
teisybę, o meluoti tai 
jau ponulis mokėsi pats.“

TAI NE DALIS.
Vaikas mokindamasis 

gramatikos.
—Tėte, kokia kalbos da

lis yra moteris1?
—Tai ne dalis, bet tai 

čiela kalba, vaikeli.

APSIVEDIMO BIURE.
—Tamsta, aš norėčiau 

apsivesti.
—O kokios norėtumei 

merginos?
—O! Aš labai daug ko 

reikalauju! Visupirma ji tu
ri būti turtinga, nes aš esu 
nuogutėlis; antra, turi būti 
graži, nes aš pats, kaip tam
sta matote esu labai bjau
rus; ir trečia, turi paeiti iš 
geriausios giminės, nes ma
no gimdytojai paliko mane 
su labai subjaurintu vardu.

—Ar žinai ką, tamsta, 
aš žinau tokią nuotaką. Tik 
vienas dalykas, kad....

—Kad ką?
—Kad ji kaip-kada gau

na sumišimą galvos...
—E, tai nesvarbu, imu 

ją, tiktai nuveskie mane pas 
ją-

—Tuoj, tuoj, tik ne taip 
aštriai, turime linkterėti..

—Lukterėti, ko?
—Turiva palaukti, kol 

ji atsakančiai pakvails, nes 
kitaip ji už tavęs neis.

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UŽ ORGANA.

--------------- e I e -------------—

Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie
globa šv. Petro. Cleveland, Ohio.
Pir. J. VERSIACKAS, 

8123 Korman Ave.
Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS,

1115 E. 68th Str.
Nut. ras. S. BINKIS, 

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M, SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

K. S AIMONAS, 1572 E. 36th Str.
Adjutantas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.
Kapiton. J. SABALIAUSKAS, 8123 Wade Park av 
Liutinantas J. ŠUKYS, 8123 Wade Parkav.

Oficierius J.MAČIULAITIS, 2003 Hamilton av.
Oficierius J. T. NEURA, 2202 Hamilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2052 Hamilton av.

Signalistas
M. GRUODIS, 2011 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekviena 
mėnesį, ketvirtų nedėldienį, 2 vai. po piety Knaus 
sveaitnėje, 6131 St. Clair avė.

Kareiviškos praktikos atsibuna kiekvieno mė
nesio pirmo nedčld. vakare, nuo 7:30 ant Knaus 
svetainės 6131 St. Clair Ave.

Valdyba Lietuvos Suny Kareivių šv. Kazimiero 
Gvardijos Cleveland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS,
1542 E. 36th Str.

« Vice-pirm. F. BARANAUSKAS,
1418 E. 27th Str.

Nutar. rast. J. POVILONIS,
5915 Dibble Ave. N.E.

Fin. rašt. CIP. SELICKAS,
6202 Heisley Avė. S. E.

Iždin. J., MIŠKINIS,
1435 E. 65th Str.

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS, 7028 Superior Ave. 

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS, 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS, 1448 E. SSrdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave. 

Signalistas,
J. ŠALČIUS, 1399 E. 41stStr.
Muštro praktikos atsibuna kiekvieno mėnesio 

trečiame Utarninke, nuo 7:30 vakare. Jai tęs Sve
tainėje, 6004 St. Clair Avenue N. E.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas antrą 
utarninką kiekvieno mėnesio nuo 7:30 vakare ,ant 
Jai tęs svetainės, 6004 St. Clar Avė.

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

Vice-pirm. STAN. VERSIACKAS,
19 Hartford Str.

Prot. sekr. ADOL. KAVOLIAUSKĄS,
1167 Washington Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILKIŠIS,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti prenumeratą.
HARTFORD CONN.

A. J. Patsckis, 234 Park Avenue.
BENTLEYVILLE, PA.

B. A. Matukonis, P. O. Box 268.
PITTSTON, PA.

A. F. Rusiackas 1406 So. Main, St.
HOMESTEAD, PA.

M, Vaikšnoras, 411 Ann St.,
NO DANA, MASS.

S. Gasiunas, Box 244
SHENANDOAH, PA.

T. P. Križanauskas & Co. 102 East 
Centre st.,

BROOKLYN, N. Y.
M, A. Milukas, 416 Hooper St., 

NORWOOD, MASS.
K. Vesula, 1160 Washington St., 
DYKEHEAD, SHOTTS. (Scotland) 
“Ežys“ 213 Station Road,

NEW BRITAIN, CONN.
Vacį. Gilevičia, 20Star Street. 

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33.
M. Šimonis, 2012 St. Clair Avenue.
R. Kruopis, 7916 Pulaski Avenue.
K. Jankevičius, 2120 St. Clair Ave.

REIKALAVIMAI.
Reikalauja leberių ir molde- 

riy pagelbininky. Geros algos. 
Proga dėl pagerinimo. Atsišau- 
kie

ALUMINUM CASTING CO. 
2042 E. 61st Str.

Tarp Euclid ir Carnegie Gatvių.

Pa j ieškojimai.
Paj ieškau darbo. Moku lie

tuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Taip-gi suprantu truputį ir loty
niškai.

Jeigu kam reiktij panašaus 
darbininko atsišaukit j ‘ ‘Santai
kos“ redakciją.

PARDAVIMUI.
Kadangi esu priverstas ap

leisti šį miestą dėl gyvenimo ap
linkybių, todėl parsiduoda labai 
įdirbtas Valymo(Cleaning)prosi- 
nimoir taisymo drapanų biznis.

Kreipkitės ypatškai.
W. H. CUNNINGHAM, 

7025 Superior av. Cleveland, O,

i ■ ui/ .'..vvyfo&L.ĄJ'lfĖ'C

BUCERNE IR GROSERNE
Daugumas musų lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti del 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti j namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę j musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. *

ai

Cuy. Central 1781-L

THE ST. CLAIR AVESAVINGS & LOAN CO.
IKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die
nos padėjimo iki dienos atėmimo.

Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 
ir aukštyn.

Viršminėta banka siunčia pinigus į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų rakandas.
Ątliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS & LOAN CO
2006 St. Glair Ave.

Prospect 953

I Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
1 “Darbininkas”eina utarninkais 
i ketvergais ir subatomis.
j “Darbininkas” paduoda daug 
1 žinių iš darbo lauko, apie unijas, a- 
i pie darbininkų judėjimą.
, “Darbininkas” paduoda daug 
' straipsnių, naudingų darbininkams
> pasiskaitymų, rašytų pačių darbi- 
i ninku.
j “Darbininkas” paduoda svar- 
' biausius nuotikius visame pasaulyje, 
, indomiausias žinias ir žingeidžiausius 
' atsitikimus.
i “Darbininkas” visuomet turi 
| smagių, gražių eilių, dailių vaizdelių 
' ir apysakaičių,
i “Darbininkas”visuomet turi vi- 
[ so to, kas darbininkui svarbu, nau- 
’ dingą, indomu ir suprantama.
i “Darbininkas” nuolatai išleidi- 
i nėja knygelių, kurios dailumu, gra- 
Į žumu, turiningumu, pigumu viršija 
' visas išleistuves.
> Skaitykite ir platykite “Darbi- 
jninką” ir jo leidinius.
1 Prenumeratos kaina: tris kartus 
i savaitėje metams $3.00; pusmečiui 
' $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisa- 
' kant tik subatinius 8 pusi, numerius, 
i metams $1.50, pusmečiui 75c.
I Adresas:
; “DARBININKAS”
; 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų 

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

iškaręs lauko, pasakoja, kas dedas 
nelaimingoje musų tėvinėje Lietu
voj, skelbia įdomiausius atsitiki
mus iš viso pasaulio. Žinios paduo
damos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina 
lietuvių katalikų draugijas, rūpi
nasi jų reikalais.

“DRAUGAS”kelia tautiškąsu- 
sipratimą, platina katalikiškai lie
tuvišką kultūrą.

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir 
visiems suprantama kalba.

“DRAUGAS” metams tekaš- 
tuoja tiktai $3.00., pusei metų $1.75. 
čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant 
atskirais numeriais po 1c.

Užrubežyję “DRAUGAS” dien
raštis metams $6.00.
“Savaitinis Draugas” Metams 

kaštuoja $1.50.
Visokiais reikalais kreipiantis 

adresuokite:
Draugas Publishing Co. 

1800 W. 46th St. CHICAGO. ILL.

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis.
Sutaisė B. K. BALUTIS
Kartografas-Geometras.

Didumas 22 colių pločio per 28 
colius ilgio. Kaina $1.00.

Gaunamas 
“Sant.“ Redakcijoj,

2120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO

Cleveland, Ohio.
Central 6488

Geriausios Farmos.
Pirkite farmas pas mus, nes tai 

viena iš didžiausių, gražiausių lietuviš
kų fermerių kolionija. Ji yra ne tik di
džiausia čia Amerikoj, bet didžiausia 
visame pasaulyje, kuri randasi labai 
puikioj vietoj Michigan valstijoj, Ma
son paviete, apylinkėje miesto Scottvil- 
les ir kitų miestelių. Toj apielinkej męs 
esame tos lietuvių kolionijos uždėtoja 
ir jos gyventojai. Žemė yra puiki, der- 
lidga. Jau dešimt metų, kaip męs čia 
kolionizuojam lietuvius. Jau apgyvendi
nome 379 lietuvius farmerius ir kas savai
tę vis daugiaus lietuviams farmų par
duodame. Męs turime parduoti 20,000 
akerų neišdirbtos geros žemės parduoti 
nuo $6 iki $25 už akerį. Parduodame vi
sokio didumo plotais ir ant mažiausių į- 
mokėjimų ir išmokėjimų. Ir turime 500 
gatavų su budinkais ir sodais farmų vi
sokio didumo ir visokių prekių ir par
duodame ant lengviausių išmokėjimų. 
Męs tas farmas turime užpirkę ir 
paėmę nuo anglų ir norime apkolioni_ 
zuoti Amerikos lietuvius, kad jiems ne 
reiktų vargti po fabrikus. Pirkit pas 
mus farmas, kad ir mažai pinigų turė
dami, išmokėsite tuoj iš jų pačių uro- 
dzajaus. Busite laimingi ir darysite pui
kiausia pragyvenimą. Yra šimtą kartų 
geriaus turėti pas mus farmą, negu 
mieste turėti biznį. Iš farmos turėsi 
daugiaus pelno ir linksmiaus gyvensi, 
negu iš biznio. Miesčionkos moterįs 
jums bus tūkstantį kartų linksmiaus ir 
maloningiaus ant farmų gyventi pas 
mus, negu mieste. Moterįs, bandykite 
apsigyventi ant musų farmų, o pama
tysite, kaip bus jums linksma. Turėsite 
savus gyvulius: karves, arklius,kiaules, 
vištas, žąsis, antis ir visokių sodo vai
sių ir savų daržovių, o pastoges pilnas 
javų ir visokių mašinų. Kur eisite ant 
savos farmos, jums bus miela ir gražu. 
Jūsų locni budinkai, locnažemė ir visi 
gyvuliai ir mašinos. Busite tikros kara
lienes. Nemislykite.kad Lietuvoj gyven
damos skurdote ir sunkiai dirbote, čia 
vyrai melžia karves, šeria kiaules, į 
laukus moterims nerteikia eiti dirbti 
taip, kaip reikėjo vargti Lietuvoj. Čia 
musų lietuvės farmerkos turi puikius 
namus, Lietuvoj tik palociai tebūdavo 
tokie. Čia pas mus lietuvius farmerius 
yra tokių namų, kurie turi po 10 ir 20 
ruimų. O jus mieste skurstate turėda
mos tik po tris, keturis ruimelius ir dar 
turite burdingierių purvus grandyti. 
Gana jums to mieso gyvenimo, kurie 
turite žmogiškus jausmus ir kiek pini
gų, pareikit gyventi pas mus ant ūkių, 
busite jus vyrai ir moterįs laimingi ir 
mums dėkingi, kad męs jus išvadinome 
iš miestų nevalios. Atvažiuokite tuoj 
dabar gerinusiame laike viduryj vasa
ros pasirinkti farmas. Rašykite tuojau 
įdėdami 4c. štampą prisiuntimo kaš
tams, o męs prisiusime puikų su pavei 
kslais iš lietuvių kolionijos parduoda
mųjų farmų Kataliogą ir mapas dova
nai. Adresas:

A. Kiedis & Co.
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.
—.. w

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį Į
“ŽVAIAGŽDĘ” I

“ŽVAIGŽDE” yra seniausia I 
lietuvių katalikų laikraštis, 16 pusi. M 
didumo suteikia įvairių žinių iš A- ra 
menkos ir viso pasaulio gyvenimo. 9

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.

Korespondencijas ir pinigus siųski- I 
te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond Str., Philadelphia, Pa. I
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VIETINES ŽINIOS
Clevelandiečiai, turbut, 

paskutiniu kartu šių me
tu sezone turėjo tokį puiku 
vakarėlį. Nes vasarai prasi
dėjus saulutė vilioja į parkus, 
miškus ir šiaip ant tyresnio 
oro. Prasidės visokie pasi
vaikščiojimai, piknikai, ir 1.1.

Todėl užbaigimui žie
mos pramogėlių Šv. Juozapo 
Draugystė ir surengė margą 
vakarą, kuris atsibuvo Ul- 
manno halėj. Programą, ku
ris buvo gana įdomus ir už
imantis, pildė Cl. Liet. Teat- 
Choro Draugystė, kuri statė 
scenoje trijų veiksmu kome
diją “Prieš vėją nepapūsi “ir 
Choras iš apie 70 dainoriu 
sudainavo dvi daini.

Clevelandiečiams žino
mas šokiu ir teatru mokyto
jas, p. J. Klimavyčius, kaip 
visuomet, taip ir šiuo kartu 
tvarkiai ir - atsakančiai pa
skirstė lošėju roles, todėl ir 
minėta komedija padarė pui
ku įspūdį ant žmonių.

Komedijos “Prieš vėją 
nepapūsi“ rolės buvo paskir
stytos sekančiai; Daunoru 
buvo p. F. Mockaitis; Barbo
ra—p. lė V. Kareckiutė; Ju
lija—p-lė Daudžiutė; Vero
nika—p-lė O. Mantviliutė; 
Ragaišienė— p-lėZ. Židoniu- 
tė; Arvislas—p. F. Sutkus; 
Antanas—p. A. Zdanevyčia; 
Katrytė—p-lė H.Miliauskiu- 
tė.

Iš mėgėju-lošiku geriau
siai pasižymėjo p. Mockaitis, 
p-lė Kariackiutė, p. Sutkus; 
A. Zdanevyčia ir p-lė Dau
džiutė. Nors kiti ir-gi lošė 
gerai, bet ju mažos rolės ne
davė jiems pilnai parodyti 
publikai savo talentu.

Choras, nors ir be 
ky to j aus, savo užduoti 
ko gerai. Nuolatiniam
kytojui p. L.Krampui nega
lėjus ateiti, dirigento vietą 
užėmė p. Senkus, vienas 
Choro dainininku. Sudainavo 
“Prašom, prašom“ ir “Oi, 
oi, oi.“ Abi išėjo pusėtinai- 
gerai. Paskutiniąją publika 
delnu plojimu privertė at
kartoti.

Cl. Liet. Taut. Benas, 
nors jau sumažėjęs, vienok 
po vadovyste p. K. Bučio 
puikią tarpakčiuose ir šo
kiams patiekė muziką.

Abelnai paėmus vakarė
lis buvo linksmas ir gerai 
pavykęs. Žmonių buvo pilna 
svetainė, nors tą pačią dieną 
buvo ir LSS.3kp. vakaras, bet 
apie pastarojo pasekmes 
nieko nesužinota.

mo- 
atli- 
mo-

Opera namas buvo pa 
vojuje nuo ugnies, kuri iški
lo iš šalę stovinčio Euclid 
namo. Newmano krautuvė 
daugiausiai nukentėjo. 
Nuostoliai $25,000.

Councilmanai tariasi, 
kaip pagerinti miesto gat
ves. Tam planui yra skiria
ma $10,000,000. Gatvės bus 
grindžiamos, taisomos ir 
platinamos.

Apie 50,000 viešųjų mo 
kyklu vaiku turės pirk 
naujas Wentworth & Smi 
aritmetikos knygas, kuri
bus įvezdintos į Cleveland 
mokyklas ateinančią žiemą.

Šunis įkando septynio
ms ypatoms tik per vieną 
dieną. Majoras Davis sten-

giasi įsteigti įsakymą, kad 
visi šunįs butu pažaboti.

Miesto ligonbučio mo
kykloj keturiolika slaugin- 
toju užbaigė mokslą slaugi- 
nimo.

Sumišėliu skaitlius au
ga Suv. Vals. Prie to skait- 
liaus didėjimo daug priside
da Europos karė, taip išsita
rė Newburgo ligonbučio už- 
žiurėtojas A. G. Hyde.

Nuo 10 iki 15 nuošimčio 
siŲČiamuju Newburgan eina 
tenais dėlto, kad jiems labai 
apeina pasekmės dabartinės 
karės.
“Beveik visi Clevelando sve
timu žemiu gyventojai turi 
gimines Europoj, dauguma 
kuriu tapo užmušti karės 
metu, “ sakė Dr, Hyde. “O 
daugelyje atsitikimu cleve- 
landiečiu net čielos šeimynos 
žuvo karėj. “

“Daug žmonių, kurie 
dabar Clevelande, atvažiavo 
iš Lenkijos, Belgijos, Lietu
vos ir Serbijos, kur siau
tė baisi karė. Nekurie ju 
siuntė pinigu ii' dasižinojo, 
kad ju giminės jau nebegy
vena. Tas nevienam sumaišė 
protą.‘ ‘

Paprastai Newburgo su- 
mišėliu name esti tik 1,300 
žmonių, o šįmet 1,740.

Dekoracijos diena ilgai 
užsiliks clevelandiečiu šir
dyse. Vėsus vėjalis putė nuo 
ežero. Vidutinio šiltumo sau
lė aiškiai žibėjo ant gied
ro dangaus. Desėtkai tūk
stančiu žmonių maršavo gat
vėmis.

Visas Clevelandas susi
jungė su tauta pagerbimui 
numirusiu kareiviu pildyda
mi Atminimo Dienos prog
ramą.

Ant kapiniu iš ryto žil- 
galviai senukai brangiose u- 
niformose nusiėmė kepures 
suklaupė ant kapu savo nu
mirusiu draugu.

Maži vaikučiai ir tie pri
sidėjo. Apie 10,000 kvietku 
puoduku kurias padovano
jo mokyklų vaikai, padėta 
ant kapu.

Dekoracijos dienoj kele- 
gerai įsismaginusiu sa-tas

Hune ant Lorain gatvės po 
numeriu 7809 pradėjo kumš- 
čiuotis ir šaudytis.

M. Dowd atakuojamas 
gaujos girtu vyru paleido 
du šuviu, vienas kuriu teko 
L. Moreheadui į dešinę ran
ką, o kitas šūvis pateko į T- 
Mc Entee blauzdą.

Apart šių dvieju dauge
lis parsinešė sudaužytas 
galvas ir sudraskytas dra
panas. Tai taip nekurie ap
vaikščiojo tą amerikonu 
šventę—Decoration Day.

M. Weingartener, 52 
m. senumo, aplaikė pavo
jingas žaizdas, kuomet jį 
parmetė interurban karas 
ant St. Clair ir 49 gatvės. 
Abi koji buvo baisiai sulau
žyti ir galva sudaužyta. Jis 
mirė St. Clair ligonbutyj

Geg. 31 d. • Popovyčiaus 
dvetainėj atsibuvo prakal
bos, kurias surengė Vytauto 
Gvardija. Kalbėjo P. J. Pur
vis. Kalba, kuri rėmėsi ant 
Lietuvos historijos, buvo 
žingeidi ir užimanti. Žmonių 

vo nemažai.___
7-kp.T.M.D siunčia de

legatą, p. I. Sakalauską, į 
seimą, kuris atsibus Pitts-

w*<

VIENATINE

Clevelando Lietuviška Namu ir Paskolos Draugyste-Banka
Įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.06.
Parduodame sheras kaina $100. oo ant lengvų išmokėjimų, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namų ir liotų ant lengviausių išlygų; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taurinimui, o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelardo Lietuvy Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 Iki 10:30 vakare. Subalomis nuo 7:30 iki 0:30 vakare.

1934 St. Clair Ave. N. E. -:- Cleveland, Ohio.

GERIAUSIOS GYDUOLES

DEW0YN0S
APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. PricE. 17 g.

* 6502 Flee Ave., Cor, E. 65th (Tod) 
Bfl Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 
Ls rius— A. ŽAGARAS.

I 5608 Fleet Ave., Cor. E. 57th,
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

ffl rius— J. Smailis.

d 4052 E. 71st, Cor. Harward
| 3878 E. 71st, Cor. Lansing
PS Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
\\lima gaut teisingus patai imus. EI

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s,
tai žinokie, kad prekes ir

kokybe yra gera.

DR. LE. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

VALANDOS:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Nedeliomis ant pareikalavimu.

Antras Ofisas, 1S7-1 E. 25-!as Gatves. 
valandos:

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1:30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedeliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Main 3518-d Centr. 7649-K

“PASAULIS”
IŠEINA- DU-KABTUS j savaitę. 

Utarninkaiu ir Pėtnyčioms, eu 
įvairiais visokiais paveikslais. 
Prenumerata: Amerikoj.... $2,00 
Kitur..................... $3,00

Adresas:
C. KENTRAITIS PUB. CO. 

448-450 Leonard St. N. W. 
GRAND RAPIDS, MICH.

burge birž. 8-9; ketverge ir 
pėtnyčioje.

Ant 73 gatvės gelžkelio 
penkiy vaiku moteriškė Ju
zė Kellyon,73metu amžiaus, 
rinko anglis, o trūkis atbėgo 
ir ją suvažinėjo.

Ties Ansel road ir Belle
vue gatve, einant į Gordon 
parką automobilius sulamdė 
apie šešių metu vaiką. Nu
vežė į ligonbutį.

Gatvekariy ’ komisijo- 
nierius Sanders sakė, kad 
East Clevelando gyventojai 
turės mokėti po 5c. vieton 
3c. ___________

Šv. Jurgio draugystė sa
vo laikytame mėnesiniame 
susirinkime bal. 16 d. paau
kavo Tautos Fondui $25.00. 
Pinigai priduoti vietiniam 
T. F. iždininkui

Priedėlį, 5 d. birž. L.V. 
25-kp. laikys paprastą mėne
sinį susirinkimą, kuris atsi
bus puikioj naujoj svetainėj, 
viršum Columbia teatro, 
priešais Povylausko, ant St. 
Clair ir 25 gatvės.

Birželio 2 d. bus prakal
bos ant Popovyčiaus svetai
nės. Rengia 14-kp. S. L. A. 
Užkvietė pp. Bratchulį ir 
Jokubyną, kuriuodu važiuo
dami ant seimą apsistos Cle
velande ir turės prakalbas 

ie 7:30 vakare.

dvi 
riu
m

Parsiduoda labai puikus 
ju šeimynų po 4 kamba- 
NAMAS. Dveji porčiai, 
dyklės ir kiti paranku- 

i. Prekė tik $4,400. Ran-
si ant 76 gt. tarp St. Clair 

r Superior avė.
A. RASIMAS, 
“Santaikos“ offise.

L. Bednarski
O& parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

Dabar yra laikas 
pirkti vasarines 

drapanas.

Ateikite ir pažiū
rėkite, kiek męs 

.turime

]EC

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruota jaunimo laikrašti

66 99

“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau
nimo laikraštis Amerikoje.

“VYTYJE” telpa geriausi raštai musu jau
ny rašytoju, literatu ir studentu.

“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 
Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“VYTĮ’Teidžia Lietuvos Vyčiu organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui 75c. L. Vyčiu organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. k ra
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Str. Chicago, III.
3I"-  IS F---   iris. 11=

MARŠKINIU, 
VEISČIŲ, 
VIRŠUTINIŲ 
IR APATINIŲ 
IR ŠIAIP 
VISOKIŲ 
DRAPANŲ.

^1

lt)

F. DECKER,
Gelažies Krautuvė.
HARDWARE

RioberinCs ir smaline stogu 
dengymui popieros. Įvairiau
siu tųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe- 
tų ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių Rūdy
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1. ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central J785-W

i “SANTAIKOS” g

MUSŲ SPAUSTUVE 
Spausdina knygas, kon
stitucijas, plakatus, cir- 
kuliorius, visokias kvi
tas, laiškams antgal- 
vius, kupertus, tikie- 
tus, vizitines korteles 
ir 1.1. Atliekama gerai, 
greitai ir nebrangiai.

Siųsdami užsakymus adre
suokite šitaip:

P. SZUKYS
2120 St.Clair Ave. N.E.

CLEVELAND, O.
TE LEE. CUY. CENTRAL 1847-K

PARSIDUODA NAMAI.
$3,800 už du namu dėl 3 šeimynų su 

maudyklėms ir kitais paranku- 
mais, tarp superior ir 78 gatvės.

$3,300 dviem šeimynom, 11 kambarių. 
Ant 63 arti Superior. Įmokėti rei
kia tik $300, o kitus kaip rando- 
mis išsimokės.

$3,800 dviem šeimynom, 10 kambarių ir 
visais parankumais. Netoli bu- 
senčios lietuviškos Bažnyčios.

$2,600 šešių kambarių namas su visais 
parankumais ir ant lengvų išmo
kėjimų. Galima pirkti turint. $500 
Randasi arti 158 str. ir St. Clair.

A. Rasimas,
2120 St. Clair Avenue.

“Santaikos“ office.

L. 0. GOLOHAMERI CO

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

1935 St. Clair Ave. N.E. 
(Ant kampo St. Clair Ir East 20 gatves) 

Ant PakUčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:30 iki 10:30. 
Vakare: nuo 5 iki 7:30.

TELEFONAI:
Cuy. Centr. 4236, Bell Prosp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
Prlnc. 1558-R

EI

ORCHESTRA:
= DEL. =

VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ.
Męs jau ne vieną sykį pastebė

jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantų, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl šiuomi pranešame, kad 
musų orchestra yra prieinamiausią, 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan
tų muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: 

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

Mergaičiy ir Bemaičiy einan-

Žitkevičiaus & Pelenio

-mpnr— ,.ie

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

EXTRA
civ Pne

PIRMOS KOMUNIJOS
Sukneles ir Siutukus, Kąsni- 
kus ir Kvietkas galima

KRAUTUVĖJE.
2012 St. Clair Avenue N. 

CLEVELAND, OHIO.
©

i Kraįąya Pirtis •
Teip-gi užlaiko ant pardavimo

■ kambarių popieravimui popierų, ; 
maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
iodraudžia nuo ugnes namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygų, rašomų dalykų, 
aiskrimo ir saldumynų.

. 1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave. ■
Cuy. Central 6201-K

Li: "=ioe3oi i

H Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
ra puikiai išsivanoti karštame gare 
Į® su vanta, tai atsilankyk į musų

— ■ TT~~ PIRTĮ —■ j 
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatoms per ifitisą naktį;

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gri statome bankas,

A. SOQOLOWITZ,
2S47 E. 38 GATVE. Arti Woodland.

' Central 2595-W

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pas

w- WISZMEyVSKI
Cit' 1024 KENILWORTH AVE. S. W.

Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
kad mano rytoj vestuvė, tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokių nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.
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