
“Santaika” Savaitinis Laikraštis
Eina Petnyčiomis, Claveland, Ohio.

METINE PRENUMERATA:
Suvienytose Valstijose....... ..........  $1.00
Kitose Viešpatystese....... ........... $1.50

Prenumerata apmokama iš viršaus. Prnumeratos 
metai skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauju 
Metu. Apgarsinimu kainu klauskite laišku. Adre
suokite:

P. SZUKYS,
2120 St. Clair Ave. = Cleveland, Ohio

Metai II. (Vol. II) No. 28

I KARE ]
VOKIECIAI ATMUŠA 

RUSUS.
Berlynas. Prie Naroč 

vokiečiai atlaiko rusą užpuo
limus. Oficialis vokiečią pa
skelbimas sako: Rusą atka
klus besistengimas pereiti 
Dzviną, į vakarus nuo Fre- 
drichstato ir atakai į pietus 
nuo ežero Naroč, tapo mus 
apgalėtais. Toks pat stengi
masis ant kairio kranto Sto- 
kod, arti Janovka teipgi bu
vo mąs laimėjirąu; nevienas 
kareivis nežuvo. Prie Kovel- 
Rovno geležinkelio paėmė
me nelaisvėn 800 priešo ka- 
reivią.

ANGLAI ATSIIMA PAVER
ŽTAS VIETAS.

Londonas. Prieš kelias 
dienas vokiečiai buvo paver- 
žę Mamedz ir Trones girias, 
kurias anglai vėl atsiėmė. O- 
ficialis pranešimas sako: Po 
dideliu mušią męs atėmėme 
nužudytas vietas ir įsiver- 
žėmė į dalį priešo tranšėją. 
Daug vokiečią likosi užmuš
ta ir sužeista. Užgriebėme 
vieną kulkasvaidį.

100,000 SERBŲ ARMIJA.
Londonas. 100,000 ser

bą kareivią, aprengtą į an
glą ir francuzą uniformas, 
perkelta nuo salos Korfu 
prie Saloniką. Kareiviai vi
si rinktiniai, vyras į vyrą.Jie 
keturis mėnesius silsėjo- 
si ir galiaus reorganizuoti ir 
atgabenti į frontą. Transpor
tavimas ją Viduržeminėmis 
ir Eugejiškomis jūrėmis bu
vo gana pavojingas, kadan
gi austrą submarinai, žino
dami dalyką gana gerai, da
boj o, bet transportas laimin
gai ją' apsilenkė ir atėjo sa
vo vieton.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879.
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nę teutonams į pagelbą prieš 
rusą ir italą ofensyvą. Fer
dinandas vienok reikalavimą 

i išpildyti atsisakė, teisinda
masis, kad savo kariumenę 
negali išsiąst, nes pavojus 
grūmoja iš Rumunijos ir 
Grekijos pusės, kurios kas- 

I dien darosi prielankesnėmis 
I Rusijai, o nemalonesnėmis 
' Bulgarijai.
| AUSTRŲ NUOSTOLIAI

150,000 ŽMONIŲ.
Rymas. Pagal vėliausiai 

surinktas žinias, Gegužio ir 
Birželio mėnesią bėgyje, 
austrai neteko 150,000 ka
reivią, tame tapo užmuštais 
30,000, sužeistais 70,000 ir 

150,000 pateko į nelaisvę.,

RUSŲ ORINES.TORPE- 
DOS. .

Amsterdamas. Kaskart 
rusai pradeda vartoti tokius 
įrankius, kokiu nė gudrus 
vokiečiai negali išmislyti. 
Vėliausiais laikais rusai pra
dėjo vartoti torpedas, ku
rios leidžiamos iš'bombasvai- 
džią oran, puldamos daro 

| nuostolius, kokią ikišiol nė- 
; ra padarę nė didėsės vokie
čią kanuolės. Rusai teip-gi 
turi įsitaisę motorus, varan
čius orlaivius, kurie neišduo
da .jokio bildesio ir todėl 
jie yra sunkiai patėmyjami 
priešą.

RUSAI ARTINASI PRIE 
KOVEL.

Londonas. Rusai išviję 
vokiečius iš visą fortifikuo-
tą poziciją tarpe upią Styr rusą su durtuvais, bet grei- 
ir Stohod, persikėlė per u- tai turėjo trauktis į savo 
pę Styr, apylinkėse Ūgli j apkasus, palikę daug savą- 
ir veja priešus tolyn, ku- ją. Bombardavimui apsisto- 
rie traukiasi didelėje bet-į jus, vokiečiai iškėlė toblyčią 
varkėje. Netikėtu atakų va- su užrašu: “Jus geležis ne- 

i duodamiesi, rusai paėjo pir-| blogesnė už mąs plieną, bet 
myn 15 mylią ir yra jau tiki męs- jus sugniugždysime“. 
30 mylią nuo Kovei.

kiečią ir austrą generolą 
Bothmero ir Pflandzero ar
mijos dalįs atkirstos nuo pa
sitraukimo Vengrijon, kita 
dalis suvyta į Karpatus, iš 
kurią vienatinis pasitrauki
mas yra Jab lomia, betJab- 
lonna yra jau rusą rankose 
ir todėl teutonams liekasi 
kiek pasikamavus pasiduoti 
rusams.

PASKANDINTAS RUSŲ 
LAIVAS.

Petrogradas. Juodose 
jūrėse priešą submarinas 
paskandino rusišką laivą 
“Vperiod“, kuriame buvo į- 
rengtas ligonbutis. Šis lai
vas turėjo iškėlęs vėliavą su 
ženklą Raudonojo kryžiaus, 
bet tas nieko neapsaugojo. 
Nuskendo sentyni žmonės. 
Kiti suspėta išgelbėti.

VOKIEČIŲ PLIENAS IR 
RUSŲ GELEŽIS.

Petrogradas. Kuomet 
rusai sumušė austrą ketvir
tą armiją, ginančią Lucką, 
vokiečiai pasiuntė pagelbon 
prieš rusus 20 korpusą,kurs 
už savo narsumą pramintas 
“plienine divizija“. Atėjus 
šiam korpusui prie Vladimy- 
ro—Volynsko, reikėjo susi
remti su rusą kariumene,ku
ri irgi už savo narsumus 
praminta “geležine divizija“. 
Susirėmimas įvyko prie Ki
sielių, pusiaukelėj tarp Vla- 
dimyr—V olynsko ir Lucko. 
Po bombardavimui rusą po
ziciją per keturias paras, 
galiaus vokiečiai šoko ant

i Rusai perskaitę tą toblyčią, 
tuojaus iškėlė savąją su ši- 

: “Tuojaus 
j ateikite persitikrinti(Plie- 

Berlynas. Vokiečią spau-! niniai vokiečiai paklausė ir 
da pradeda rodyt savo ne- ■ ėjo persitikrinti. 42 atakais 
pasiganėdinimąir platint ne-; mėgino veržti rusą pozicijas, 
užsitikėjimą vokiečią armi- bet anie smūgis po smūgiui 
jos jiegomis. Veik visi laik- skynė vokiečius ir ją eiles 
raščiai, labiausiai Berlyne, 
išmetinėja, kam buvo skelb
ta, kad rusai jau baigia sa
vo dienas, kad neturi amu
nicijos nė kareivią ir,kad Vo
kietija liks viešpačiu. Da- 
bar-gi kaip pasirodo, rusą 
jiegos, vis eina ne mažyn, 
bet didyn ir negalima pasi
tikėti, kad vokiečiai galėtą 
laimėti bent kokį mūšį.

Komanda ramina laik-1 vėl atsinaujino ir kaip skel- 
raščius tuomi, kad jie rusus bia francuzą raportai, vo- 
prie Karpatą pamokins teip, kiečiu artilerija be pertrau

kos bombarduoja likučius 
s Chattancourto,Fleuro ir Fu- 
min girią. Abiejose pusėse 

Rusai paė- upės Možy teipgi artilerijos 
mies- ugnis nesiliauja. Prie upės 

Rymas. Kaizeris Vilius telį Delating, kur susibėga Somme francuzai paėmė 300 
ir ciesorius F. Juozas pasiun
tė raštą Bulgarijos carui 
Ferdinandui, reikalaudami 
atsiąst Bulgarijos kariume-
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VOKIEČIŲ SPAUDA PIK- tokiu atsakymu: 
TINASI.

Amerikos Žinios

VOKIEČIAI SPAUDŽIAMI 
RYTŲ FRONTE.

Londonas. Rusai pra
dėjo ofensyvą prieš Hinden- 
burgo armiją rytiniame fron
te, kurio spaudimas išsip
lėtė ant šimtą mylią nuo 
Vilniaus į pietus iki Barono- 
vičią. Rusai pradėjo neapsa
komai baisą bombardavimą 
vokiečią poziciją, kurs tę
sėsi ištisas 24 valandas. Vo
kiečiai likosi baisiai sudemo- 
lalizuoti neapsakomos ug
nies, kuria rusai apipylė vo
kiečią paimtą liniją ir ga
baus prieita prie atako. Rusai 
ėjo kaip kokia viesulą, paim
dama vokiečią pozicijas be 
jokio atsispyrimo.

ŠAUKIASI BULGARIJĄ i
PAGELBON.

kaip pamokino 1914 m.

DELATINAS PAIMTAS.
Paryžius.

mė svarbą Galicijos

teip suretino, kad minėtas 
korpusas tuoj aus buvo at
šauktas į Vladimyrą-Volyn- 
ską sutvarkimui iš naujo. 
Rusą nuostoliai irgi dideli.

PRIE VERDUNO MŪŠIAI 
ATSINAUJINA.

Paryžius. Prie Verdu- 
no mūšiai buvo apsistoję, 
bet pastaromis dienomis jie

daug geležinkelią. Čia gene- vokiečią nelaisvėn. Nuo 1 
rolo Lešickio armija sučiu- iki 10 liepos, abelnai francu- 
po didelius austrą sandėlius zai paėmė 9,500 vokiečią ne- 
amunicijos ir pro vizijos. Vo- laisvėn.

VOKIETIJOS SUBMARI-
NAS AMERIKOJE.
ši savaitė nustebino vi

są Ameriką pribuvimu į Bal- 
timorės prieplauką Vokieti
jos submarine, kuris čia at- 
i vyko nekaipo kariškas, bet 
I kaipo tayorinis, be ginklą.

Minėtojo submarine ke
lionė atsibuvo po didžiausiu 
sekretu. Iš Vokietijos, Bre- 
mo prieplaukos jam išeinant 

; žinojo tik Suv. Valstiją kon- 
i sulis, kuris įdavė jam paiiu- 
[dyjimą kelionės į Suv. Vals. 
Tokiu budu Suv. Valstijose 
jo laukta ir čia buvo visokią 
pasakojimą, kad vienur-ki- 
tur buvo matytas jūrėse.Vie
nok laukimas pasibaigė tuo, 
kad pereitos nedėlios rytą, 
4 mylią atstume nuo Balti- 
morės prieplaukos minima
sis submarinas iškilo ant 
vandens viršaus ir padavė 
signalą prieplaukos valdinin
kams. Daktarams, muitinin
kams ir inspektoriams nup
laukus ir padarius reikalin
gus ištyrimus, buvo įleistas 
į prieplauką, įvestas į tam 
tikrą užtvarą ir apstatytas 
sargyba, kuri saugoja dieną 
ir naktį.

šitas submarinas, vadi
namas “Deutshland“, buvo 
padirbtas pabaigoje 1914 m. 
ir galutinai jį užbaigus, jis 
savo bandymus darė Balti
ke jūrėse. Iš ten sugrįžus 
buvo dar kiek taisomas ir 
tūlą laiką buvo laikomas be 
naudos. 14 Birželio šią metą 
jis nunėrė iš Bremenhaven 
į Helgoland ir prabuvęs 9 
dienas, 23 d.' Birželio išplau
kė į Suvienytas Valstijas. 
Kelionėje truko 16 dieną. 
Kelionės tolumą atliko 4,200 
jurią mylią. Jis čia atėjo 
kaipo North German Lloyd 
kompanijos laivas. Kelionė
je sutikęs daug anglišką 
skraiduolią ir mūšio laivą, 
bet anie jo neužtėmijo. Lei- 
džianties kelionėn jis pasiė
mė 180 toną deginamo alie
jaus, kurio atliko 95 tonai. 
Vandens vartojamo gėrimui 
turėjo pasiėmęs 20 toną, at
liko 10 toną. Maisto atliko 
nedaug.

Tikslas šio submarine 
kelionės Amerikon, kad pir
kti čia metalo ir gurno, kas 
labiausia reikalingu Vokie
tijai šiuomi karės laiku. A- 
merikon jis atvežė ir-gi šio- 
to, ko čia labai pageidauja
ma.

šis submarinas, kaip už
tikrina jo kapitonas Koenig, 
nėra paskutiniu, nes pana
šios rūšies submariną yra 5, 
kurie yra paskirti vaikščio
jimui tarp Vokietijos ir A- 
merikos, važiojimui pačto 
siuntiniu ir tavorą. Antras 
submarinas vardu “Bre
men“ pribus Amerikon už 
dvieją mėnesią laiko.

Tas-pats kapitonas už
tikrina, kad jiems jokio pa-
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vojaus iš Anglijos pusės, nė
ra, nes jos galybė jūrėse jau 
yra sulaužyta ir todėl pirk- 
lyba tarp Amerikos ir Vo
kietijos, submariną kelią ga
li but užtikrinta.
ATVEŽE DAUG AUKSO.

New York, N. Y. Į vie
tinę prieplauką pribuvo lai
vas Whyte Star Linijos, “Ce
dric“, kurs atgabeno aukso 
už 10 milijoną dolerią. Yra 
tai siuntinys Anglijos banką, 
atlyginimas už amunicija, 
Amerikoje padirbtą talki
ninkams. Laivas apstatytas 
6 colią kanuolėmis ir turė
jo ant savęs, apart laivo įgu
los, tik vieną pasažierą, ku- 
riuomi buvo Anglijos banką 
reprezentantas.

'NEPAPRASTOS ŽUVYS.
Knoxville, Tenn. Dr. 

Kelso, turėdamas valandą 
laiko, su savo draugais išva
žiavo žuvą pasigauti. Apart 
kitu sugautą žuvą, sugavo 
40 žuvą, kurią apielinkės gy
ventojai nėra niekad matę, 
šitos žuvys turi labai dailius 
žvynus ir liežiuvius lygiai to
kius, kaip veršio liežiuvis. 
Viena iš tą žuvą svėrė 15 
svaru; reikėjo triją vyrą jos 
ištraukimui J š "vn denš. ....

PRIES APSKELBIMUS.
Washington, D. C. Se

natorius valstijos Georgia 
Smith, įnešė bilią, kad. butą 
užginta pačtui siąst į Geor- 
gijos valstiją tokius laikraš
čius, kuriuose yra apskelbi
mai, skelbianti svaiginančius 
gėrimus. Mat minėtoje val
stijoje užginta pardavimas 
svaiginančią gėrimą, tai ją 
mylėtojai, radę laikraščiuo
se apskelbimus, gėrimą sau 
parsigabena iš kitur. Todėl, 
senatoriaus nuomonė, sulai
kyti tokius laikraščius.

Užėmus vokiečiams Lie
tuvą, susinešimas su Lietu
va, lietuviams, gyvenan
tiems už Lietuvos rubežią, 
tapo perkirstas Vokietijos 
valdžios. Vėliaus, pasidar
bavus geriems tėvynainiams 
Europoje, su vokiečią val
džia sužinojus ir jai leidus, 
tapo paskelbta, kad lietuviai 
norėdami susižinoti su savo 
giminėmis ir šiaip pažįsta
mais Lietuvoje, gali susira
šyti vokiečią kalboje, tiktai 
atvirais laiškeliais.

Kadangi iš lietuviu la
bai retai kas moka vokiškai 
kalbėti, o rašyti dar rečiau, 
tad ALTS, konferencijoje ta
po atkreipta atyda į tai ir 
kad Amerikos lietuviams pa
tarnavus, nutarė įsteigti 
tam tikrą biurą, kur lietu
viai galėtą siąst savo raštą 
tekstus, parašytus lietuviu 
kalboje, išvertimui vokiečią 
kalbon ir pasiuntimui tam 
tikron vieton, kur rašytoją 
bus pageidaujama. Vietą to-

kiam biurui prisižadėjo su
teikti “Tėvynes“ ir “Vien. 
Lietuvn.“ administracijos. 
Dalyko sutvarkymas pa
vesta ALTS, valdybai.

Po minėtos konferenci
jos nutarimui eina jau antras 
mėnesis, bet apie to nutari
mo įvykdymą dar nieko ne
sigirdi. Tai perilgas laiko 
tęsimas.

So. Bostone atsibuvo 
seimas Sanjungos šv. Juo
zapo darbininką. Delegatu 
buvo 36 ir šeši valdybos na
riai su sprendžiamuoju bal
su. Iš nutarimu yra pažymė
tinu: Išleidimas kalendo
riaus 1917 metams, įsteigi
mas straikierią fondo, į ku
rį nariai mokės po 25 c. me
tams, organu palikta “Dar
bininkas“, kurs nariams bus 
siunčiamas tris kartus į sa
vaitę, mokant po 25 c. mė
nesiui, iš kurią 5 c. liks kuo
pą ižduose. Sekančiam sei
mui vietą nuskirta Newark, 
N. J.

Minėta Sanjunga, kaipo 
organizacija, yra guodoja- 
ma. Vienok jos šiame seime 
padaryti du žingsniai negali 
būti pagiriamais. Mat, sei
me nepriimta reporteris 
nuo teitie-s“ tai. vienas 
žingsnis, o antras tai nutari
mas atspaudinti ir platinti 
lapelius užvardintus “Lais- 
vamanią žiedai“, šitokiais 
tarimais ir pasielgimais, or
ganizacija negali tikėtis į- 
gyti sau simpatiją .visuome
nėje.

Eina gandas, kad Chica- 
goj tveriasi draugija iš tur- 
tingesnią ir gabesnią ypatą, 
leisti naują lietuvišką dien
raštį. Kiek patirta,dienraštį 
geidžiama leisti pagal ge
riausią reikalavimą dieninio 
laikraščio, kaip iš tehniškos 
teip ir literatiškos ipusės.

Mat, šiądieniniais dien-. 
raščiais visuomenė nepasi- 
ganėdina del jąkrypsnię vie- ‘ 
non pusėn ir tūluose ’daly
kuose labai šiurkščiai atsi
mušančiu į skaitytoją įsiti
kinimus. Todėl manoma įs
teigti dienraštį tokio kryp
snio, kad užganėdinus skai
tytojus kokio nebūk įsitiki
nimo. ___ •__ •__

“Tėvynė“ paduoda su
manymą, kad Lietuvos Au
tonomijos fondo iždo padi- 
nimui, butą galima štai ką 
padaryti, jaigu atsirastą 
žmonės, pasišventę remti. 
Lietuvos politiškus reika
lus. Priimt aukas nuo to
kią aukautoją, kurie aukautą 
po 10 dol., 5 dol. ir 25 do
lerius metams. Aukautojai 

i butą kaipir nariai to fon
do ir todėl skaitytąsi: mo
kantieji po 10 dolerią skai
tytąsi nariais rėmėjais, mo
kantieji po 5 dolerius me
tams nariais tikraisiais ir 
mokantieji po 25 dolerius ir 
daugiaus metams, nariais 
garbės.
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Cleveland, O. Liepos 4 
d. apsivedė Vytis p. Petras 
Žvinys su Anele Andruške- 
viČiute. Vestuvės buvo iš
kilmingos. Laike šilubo šv. 
Jurgio bažnytinis choras 
gražiai pagiedojo Veni Cre
ator. Vestuvės atsibuvo sve
tainėje. Susėdus prie skanią 
pietą, p. R. švedaitis pratarė 
keletą žodžią, išreikšdamas 
jau navedžiams geriausius 
linkėjimus. Teip-gi priminė 
apie brolius nukentėjusius 
nuo karės, kurie kenčia ba
dą ir vargą ir paragino,kad 
jiems suaukavus nors keletą 
centą. Visi vienbalsiai pri
tarė ir paaukavo:

Po$2.00: R. Čiutas.
Po $1.00: P. Žvinys, A. 

Žvinienė, R. Švedaitis, J. Ži
donis, J. Skripkauskaitė, T. 
Jakutis, S. Ramanauskienė, 
A, Navikiutė, M. Miseyičiu- 
tė, A. Sabaliauskaitė, B. Žvi
nys, J. Vikriaičiutė, J. Ved- 
rickaSj A. Čiutas, V. Karec- 
kiutė, B. Zinkus, P. Žvinys 
ir U. Rekiutė.

Po 50 c.: B. Žala,K. Že- 
gunis, A. Gudelis, M. JVIatu- 
kaičiutė, J. Židonis, K. Pet- 
kevyčius, S. Stankevyčius, 
F. Masavičius, M. Baraikis, 
F. Krasuckas, D. Zlatkau- 
skas, K. Ramanauskas, A. 
švedaitis, F. Gaižutis, K.Mi
liauskas ir P. Burkauskaitė.

Lukoševy- 
Guščia, J. 
A. Jakutis

čia, J. Čiutas, B. 
Guščia,J. Guščia, 
ir J. Maroziutė.

Po 20 c.: P. Sadulis.
Smulkiu auką 75 c.
Viso labo $31.20 c.

duos T.F. skyriaus iždinin
kui.

Vestuvės buvo labai lin
ksmos: sudainuota daug dai
nelių ir žaista įvairiu žaidi
mu. Visi buvo pilnai paten
kinti iš tokiu vestuvių.

Linkėtina jaunai pore
lei laimingo sugyvenimo.

M. š.

Detroit, Mich. Liepos 
4 d. čia atsibuvo didelės iš
kilmės pašventimo akmens 
naujai statomos lietuviškos- 
katalikiškos bažnyčios šv. 
Jurgio. Pašventimo apeigas 
atliko pats vyskupas, jam a- 
sistavo kunigai iš Chicagos: 
kun. Petraitis, Skripka, La
pelis, Krušas, Serafinas ir 
keliūtas kitu, nežinomu. An
glą kalba pamokslą sakė 
pats vyskupas, lietuviškai 
kun. Krušas.

Iškilmėse dalyvavo vie
tinės lietuviškos draugystės: 
Sv. Jurgio, šv. Juozapo, šv. 
Antano ir merginą šv. Onos. 
Teip-gi ir lietuviškas benąs.

6 vai. vakare, tąpat die
ną atsibuvo prakalbos. Čia 
kun. Petraitis kalbėjo apie 
astronomiją. Jo kalba buvo 
moksliška ir todėl nevisi iš 
klausytoją ją suprato. To- 
liaus kalbėjo kun. Lapelis; 
kalbėjo apie socialistus ir 
nurodė ją blogąsias puses. 
Kun. Skripka kalbėjo apie 
labdarystę ir klausytojus ra
gino tverti kuopas labdarys
tės draugijos. Kun. Serafi
nas kalbėjo apie daug daly
ką ir ragino skaityti pamo
kinančius, gerus laikraščius 
ir knygas. Teip-gi ragino 
platinti katalikišką spaudą. 
Gaižaus užbaigtinę kalbą pa
sakė vietinis klebonas kun. j

K. Skripka.
Čia yra vienas lietuvys 

advokatas B. F. Martauskas 
ir vienas gydytojas Dr. D. 
Čepas. Abudu geri lietuviai. 
Vietinis klebonas K. Skrip
ka pasekmingai darbuojasi 
parapijos labui ir parapijo- 
nai yra labai užganėdinti 
juomi.

M. J. Šimonis.

Jau
nu-

aša-

Lawrence, Mass. Lie
tuviu čia gyvena diktas skai
čius, ypač jaunimo. Tik var
gas-, kad iš ju nieks gero ne
išeina. Kaip tarp senu, teip 
ir tarpe jaunąją, vien piktu
mai ir nesutikfmai. Rodosi, 
kad jie ką pametę, jieško. 
šitą ju blogą pobūdį, kiek 
matoma, yra pasėję nešva
rios rūšies laikraščiai, kurie 
pasiėmę sau už tikslą, pju- 
dinti tarpe savęs žmones ir sė
ti tarpe ju nesutikimus. Lai
kas ir didelis laikas mąs 
žmonėms pažinti skirtumą 
tarp blogo ir. gero, ir atmest 
kas blogo, o imtis už gero. 
Ypatingai laikas jau butu 
imtis prie skaitymo gerą 
laikraščiu, o šiukšles mesti 
šalin.

Išdygo nesutikimai tar
pe kun. Jusaičio ir parapijo- 
nu. Kerštininkai nusipirko 
kitą bažnyčią ir jon kunigu 
parsikvietė neprigulmingąjį 
Mickevičių.

Darbai pas mus tai dau
giausiai audyklos. Audikai 
pusėtinai uždirba, 10 iki 30 
dol. į savaitę. Bet šiuomkart 
darbai pradėjo eiti silpnyn, 
kiti visai sustoja.

J. Žukauskas.

dę musu broliukai, nereikia 
linksmybės ir mums“:

O męs ką darome? 
musu geliu žiedai seniai 
vytę, mus seni tėveliai
rose paskendę, o ar męs pa
mename, kaip mąs tėveliai 
vargo kol užaugino mus? Ar 
matėme kiek ašarą išliejo 
mus augindami? Męs šiądien 
išvažiavę į svetimą šalį, už
miršome savo senelius visai, 
nenorime ją ašaras nušluos
tyti. Musų tėveliai, broliai 
ir seselės kasdien šaukia, 
rankas ištiesę: Gelbėkit su- 
nai, gelbėkit duktės,gelbėkit 
broliukai, gelbėkit sesutės, 
nes jau męs mirštame.....

Tūkstančiai musą jaunu 
broliuku mirs netik nuo žuvi
mo kulkos ar plieno kardo, 
bet daugybė miršta ir mirs 
iš bado. O męs turėtume žiū
rėti į jaunuosius brolius, ku
rie galės paduoti tėvynei sa
vo ranką ir išgelbėti ją iš ne
laimės.

Užtatgi neleiskime ne
reikalingai pinigą, bet gel
bėkime savo tėvelius iš mir
ties nasrų. Broliai, tie kurie 
karčemose praleidžiate pini
gus, galėtumėt šimtus išgel
bėti.

K. F. Petraitis.

Keli žodžiai lietuviams.
Pavyzdis mums broliai 

ir sesutės, iš kurio męs turė
tume labai pasimokinti. Męs 
kasdien kalbame, kad Lie
tuvoj karė naikina šimtus 
kasdien; žūsta ten musą tė
vai, broliai ir sesutės, o męs 
mažai interesuoiamėsi tuom.v
Męs tik linksmybės ir puiky
bės taku einame, kada musą 
tėvai, broliai ir seselės eina 
kruvinais ir ašaromis maz
gotais takais. Ar-gi męs ne
galėtume vietoj išleisti pini
gus ant linksmybių, sušelp
ti tą musą brangę ir numy
lėtą tėvynę^-Lietuvą? Iš ki
tos pusės žiūrint, argi mums 
gali būti linksma matant to
kią tragediją?

Męs jau visi žinome Eu
ropos ir* Amerikos padėji
mus. Europa jau seniai 
mirksta kraujuose ir ašarose, 
o čia nors tik pradžia, bet 
matosi ateinant didelį debe
sį su audra, kuri gali apsem
ti krauju ir musą žemę čia 
Amerikoje. Jau visas pasau
lis paplūdęs kraujuose, o męs 
šiądien, broliai ir sesutės, 
turėdami tokias širdis, hega- 
lime atjausti šio pasaulio 
liūdnumą. Aš paduočia jums 
pavyzdį iš amerikoną, čia 
Clevelande. Kada buvo išly
dėjimas kareivią į Columbus 
30 birželio, kiekvienam su
judino širdį, matant -svyruo
jančius, nuliudusius karei
vius, lydimus gailios muzi
kos. O čia moterįs ir mer
ginos, išleisdamos savo vyrus 
liekasi vienos su mažais vai
kučiais, merginos išleisda
mos savo brolius ir artymus 
draugus, meta kareiviams 
po koją net puikiausias gė
les ir sako: “Žąsta musą 
jauni broliukai, tegul žąsta 
ir musą gražios gėlės; nuliu-

Lietuvoje stoka 
daktarų ir mokin

tojų.
Lietuvoje yra neišpasa

kytai stoka inteligentą lie
tuviu, ypač mokintoją ir da
ktarą ! Lietuvos daktarai, 
kaip žinome, vieni buvo tuoj 
paimti į rusą armiją, kiti pa
sitraukiant, buvo išgabenti 
arba patįs iškeliavo į Rusiją, 
teip, kad Lietuva liko fak
tiškai be daktarą; o ligos kur 
kas smarkiau siaučia nei pa
prastais laikais.

Kad epidemijos nesipla- 
tintą, vokiečią rėdąs tuoj 
nuo pat pradžios Užėmimo 
Lietuvos ėmė rūpintis, kad 
bent į pavietą miestus butą 
atsiąsti gydytojai iš Vokie
tijos. Del stokos daktarą pa
čioje Vokietijoj, tas projek
tas pilnai nėra vienok įvyk- 
dintas ir ikišiol Lietuvoje y- 
ra neišpasakyta stoka gydy
toją, ypač lietuviškai susikal
bančią, bavokiečiai-daktarai, 
kad ir užima čion vietas, 
skundžiasi, kad su žmonėms 
nesusikalba ir turi didelę sun
kenybę su tu Įkais.

Aš esmi užklausęs atsako
mose valdiškose vietose, ar 
nebūtą galima, kad lietuviai 
daktarai iš neutralią šalių 
galėtą grįžti į Lietuvą?

Man atsakyta, kad tas y- 
ra galima, tiktai norintieji į 
Lietuvą grįžti turi jie 
asmeniškai kreiptis į minis
teriją (Kriegsministerium, 
Leipziger str.Berlyn). Pirm 
rašant į ministeriją, geriau 
gal butą susirašyti ir užklau
sti informaciją lietuviškame 
laikraštyje “Dabartis“ Kau
ne Rittm. Steputat, Presse- 
verwaltung, Kowno).

Tas pats yra ir su mokin
tojais. Ypač stoka mokintoją 
augštesniomsioms mokyk
loms. Pradinėms mokykloms 
mokintoją teipgi labai trūk
sta. Į kvalifikacijas ir liudi
jimus nėra teip žiūrima,kaip 
kitados. Vietą galybės. At
sakomas užlaikymas užtik
rintas. Daktarams uždarbis 
didelis. Svarbiausia vienok, 
tai yra patarnavimas sa
viems! ems šiuom vargo me
tu. Kun. Žilinskas. (V. L. )

Paukšteliui.
Bepig tau paukšteli
Augštai paskraidyti,
Tarp žaliu šakelią
Linksmai belandyti.

Vargas ten nespaudžia, 
Skausmai nekankina, 
Geležiniai pančiai 
Tavęs nesunkina.

Nereikia beširdžiams
• Savo brolius žudyti, 

Likusius našlaičius 
Ašaroms girdyti.

Nejauti, paukšteli, 
Sąžinės graužimo, 
Negirdi tu trenksmo, 
Kanuolią ūžimo.

Kodėl nenuskrendi
Į aną šalelę,
Ten, .kur žalios girios
Ir sriaunąs upeliai?

.Kur skaisti saulutė
Teip maloniai šviečia, 
Tartum meiliai kalba 
Ir prie savęs kviečia?

* *
Nemalonu skristi
Ten, kur broliai žūsta
Už brangią tėvynę
Jie kraujuose plusta.

Tos šalies grožybės
Kraujo klanuos mirksta, 
Namai, augšti bokštai 
Liepsną stulpais virsta.

Ten jaunos sesutės
Linksmai nedainuoja;
širdis ją suspaustos,
Vien gailiai raudoja.

Kasdiena jos ilgis’ 
Jaunąją brolelią, 
Kurie gal kur ilsis 
Šaltojoj žemelėj.

Negaliu ten skristi,
Nėr ten kur čiulbėti,
Reik šioje šalelėj
Su jumis liūdėti,

Nes seniai jau pakirst’s 
Žaliasis medelis, 
Kur buvo suvytas 
Manasis lizdelis.

Nenoriu brolelią
Varguose matyti,
Svetimoj šalelėj
Geriaus nus’raminti.

Vyturėlis.KARIŠKI NUOTIKIAI.
Gegužio men. 1916 m.

(Pabaiga)
Rusai atmušė vokiečius apielinkėse 

Ostrovo, ežero Norok ir Čartorisko.
Austrai paveržė italams Lavaroną.
24 d. Vokiečiai paėmė kaimą Cumie- 

re, į šiaurvakarius nuo Verduno ir atė
mė fortą Douaumont.

Vokiečiai garsinasi, kad pasislinkę į 
pietus nuo Rygos.

Italą skraiduolis, Adriatiko jųrėse, 
paskandino Austrą aeroplaną.

Italai spaudžiami austrą, pasitrau
kė į klonį Sugana.

Austrija skelbia turinti italą nelais- 
viu 24,400 ir 101 mašininią kanuolią.

25 d. Du amerikonai, aviatoriai, tar
naujanti francuzą kariumenėje, į šiau
rius nuo Vaux, numušė žemėn tris vo
kiečią aeroplanus.

Italai mėgina veržt klonį Sugana, 
austrai pasislenka pirmyn.

26 d. Italai stoja kruvinau mušin 
su austrais netoli Artico. Abiejose pu
sėse dideli nuostoliai. Austrą aeropla
nas metė bombas ant Bari. 18 žmonią 
užmušta.

Vokiečiai atmuša francuzą atakus 
prie forto Douaumont ir paima nelais
vėn 600 francuzą.

Anglai ant turkiškojo fronto paima 
El-Fasher, sostinę sultanato.

27 d. Austrą ofensyvas perlaužia i- 
talą eiles prie Asera ir paima daug a- 
municijos.

Bulgarai paima greką fortus: Ronpel, 
Kanivo ir Dragotin.

28 d. Vokiečiai bombarduoja Verduną. y 
Prancūzai skelbia vokiečią nuostolius už
muštais kareiviais 300,000. _ ' *

Rusai skelbia, jog sulaikė vokiečius 
prie ežero Drisviatin.

Serbu armija 80—100,000 reorganizuo
ta ir pervežta iš Korfo į Salionikus.

Paaiškėjo, kad bulgarai užėmė greką 
fortus ir perėjo Grekijos rubežią, su žinia 
Gre.kijos valdžios.

Vokiečiai paima 328 mastus francuzą 
apkasą į vakarus nuo Meuse.

30 d. Austrai perėjo Posiną ir užėmė 
Panta Garda.

• Rusai pradeda ofensyvą prieš austrus, 
Galicijoj.

Talkininkai skelbia, kad prie Verduno 
yra 120,000 kareivią.

31 d. Vokiečiai artinasi prie kalno L’home 
Morte.

Austrai veržia nuo italą Monte Balde, 
Monte Flara ir Monte Criafora.
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Pasakojimas austrų ofi= 
ciero.

Rusą, paimtas nelaisvėn prie Černovi- t 
cą vienas austru oficieras pašoko jo kores
pondentui baisius dalykus iš savo prityri
mo: Mį

“Pirmose dienose ofensyvo armijos ge
nerolo Brusilovo, męs nustojome 250,000 
savąją užmuštais ir sužeistais. Tai 'buvo 
skaudus rusą smūgis, iš kurio austrai jau 
neprisikels. Austrija butą daug laiminges
nė, nustojusi visos Galicijos ir pusės Veng
rijos, negu tokios daugumos kareivią, tik 
vienos savaitės bėgyje.

Rezervose ’vyrą jau neturime. Ikišiol 
kariumenėn imta vyrai 53 metą amžiaus, 
bet ir tu jau neliko. Didžiausiu smugiu Au
strijai yra netekimas tokios daugybės ofi- 
cierą. Pražudyta pusė milijono kareivią, 
užmuštą, sužeistą ir paimtą nelaisvėn, nes- 
veria teip daug, kaip kad nustojimas to- . 
kios daugybės oficierą.

Prieš generolo Brusilovo ofensyvą męs 
jautėme didelę stoką oficierą. Du trečda
liu musą korpuso oficierais buvo vaiki
nukai 17 ir 20 metą amžiaus. Jie buvo e- ' 
nergiški, bet jiems stokavo reikalingo ga
bumo ir išsilavinimo. Jaigu Austrijai yra 
lemta liktis ant žemlapio, tad kuoveikiau- ’ 
šiai, vokiečiai turi atsiąsti Austrijai pa- 
gelbą bent iš pusės milijono kareivią su
sidedančią. Bet nėra vilties, kad vokiečiai 
galėtą tokią pagelbą suteikti, kadangi ' ir 
jos rezervos kasdien mažėja labiau ir la
biau.

Fieldmaršalas Hindenburgas džiūvo, 
rūpinosi, kad kaip-nors paėmus Rygą. Šią
dien jis turi jau planus, pagal kuriuos ga
lima paimti Rygą ir traukti prie Petrogra
do. Jam tame daug gelbėtą laivynas, bet 
nelaimė, kad vokiečiai neteko jiegą mūšy- A 
je jūrėse ties Jutlandija, kas prisidėjo 
prie žymaus nusilpnėjimo nevien vokiečią, 
bet ir austrą armijos. Teisybę pasakius, 
Hindenburgas gali dar paeiti pirmyn ke
lis kilometrus. Bet tai ir viskas. Vokiečiai 
nužengė į vakarus gana toli, toliau jau jie 
eiti negali ir turi j ieškoti sau tako atgal.

šis oficieras buvo tai vienatinis aus
trą oficieras, kuris liko gyvu šiame baisiame 
mūšyje su rusais, bombarduojant austrą 
tranšėjas. Jo kariauna susidėjo iš slavoką, 
guralią ir magerą. Dviem valandom prieš 
išsivyystymą mūšio, su pagelba mikrofono, 
gaudančio priešo telefoną susikalbėjimus 
atsakančiame tolume, jis susekė pasitari
mus rusą tranšėjose, iško jis sužinojo,kad 
už valandėlės iškils baisus mušis ir bom
bardavimas jo poziciją. Tada jis pergyve
no valandas, kurią aprašymas nėra galimu. 
Jam rodėsi, kad pasaulis griūva ant jo po
ziciją. Visaip besistengiant jam gintis,ru
są šrapneliu kortina atkirto pasitraukimo 
kelią.

Buvo tai gyvoji pekla—pasakojo jis. 
Žuvo daugybė mano kareivią nevien nuo 
kulką ar bombą skeveldrą, bet ir nuo ak
stinuotą dratą, šuvią sutraukytą, kuriais 
buvo aptvertos tranšėjos. Lygia dele ant 
mąs krito įvairios rūšies stulpai, balkiai, net 
ir akmens, kuriais buvo sudrutintos sienos 
tranšėją. Mačiau savo akimis, kaip šūvio į 
tapo pagautas vienas mano kareivis, eks
plozijos tapo išneštas į augštą ir žemyn

(Pabaiga kitame num.)



SANTAIKA

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

Santaikos” Agentai

East

kurie

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

SPALVUOTAS

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UŽ ORGANĄ.

JIS PAŽĮSTA'JĄ, BET....
Mokinto j as(pirš tu rodyda

mas į raidę E mokiniui): Pa
žįsti ją?

Mokynis. Teip. Iš maty
mo pažįstu ją, bet nežinau 
kaip ji vadinasi.

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausią rašamąjų 
įrankią, Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą paranką jį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigiu, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigu iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystės. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m, 
daugesome męs ją parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

ĮKORPORUOTA 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 namu rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvu 

išlygų-

Daugumas musŲ lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti del 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
rnusp važiuotoją arba atsilankę j musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti mup kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangps broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuves. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE

patavę visas mineralų kasyk 
las. Federacijoj Malaiškų 
valstijų, japoniški piniguo
čiai rengiasi statyti didelius 
gurno fabrikus.

Japonijos valdžia suor
ganizavo speciališką komisi
ją ir josužduočia paskyrė, iš
tirti vietas biržoje nupuolu
sias dėlei šiądieninės kares 
Europoje. Komisijos tos pa
reiga atlankyti Indijas, Au
striją, pietiniu jūrių salas, 
Pietinę ir Šiaurinę Ameriką, 
kad ištyrus kaip pirklybos 
dalykai ten stovi. Nors ko
misija, keliaujanti į Pietinę 
Ameriką ir žada lankytis tik 
į Peru, Boliviją, Ekvadorą, 
Chili ir Columbiją, vienok 
jos mieriu yra ištirti ir Ar
gentiną, Porugvai, Braziliją, 
ir Ufugvai.

Japoniškos bankos teip- 
gi plėtoja savo rubežius. 
Banka Sumitomo, Osake,tu
ri jau surengtą planą įstei-

Honolu-

J. Pogazelskiui. Ačiū. Tilps ki
tame numeryje. Rašykite 
daugiau.

Vyturėliui. Prašome rašynėti 
tankiau.

J. Naujokaičiui. Atsakymas pa
siusta laišku.

K. F. Petraičiui. Rašynėkite 
tankiau, prasilavinsite ge
riau.

J‘The Evening Mail“ tal
pina aprašymą link Japoni
jos ambicija, kaipo lekciją 
amerikonams, iš kurios šie 
turėtu pasimokinti. Rašo ši-

PAS DAKTARĄ.
—Na, o kaip tos dielės? 

Ar gelbėjo jus vyrui?
—E, daktare! Dvi tai

Valdyba Draugystes 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 Ave.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Washington Str.

BANKOS VALANDOS:
Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare

DYKEHEAD, SHOTTS. (Scotland) 
“Ežys“ 213 Station Road,

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

BEDFORD, O.

ŠEIMYNOS SLAPTYBES.
—M.... kastai, tamista tu

rite dešinį veidą sutinusį?
—Ką padarysiu.,., mano 

pati vartoja kairę ranką.

ATSPĖJO.
Švilpakauske! Pasakyk 

kodėl šuva laikomas namie' 
—Kad kas nepagautu. '

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

NORWOOD, MASS.
Vesula, 1160 Washington St.

dar šiaip-teip suvalgė gyvas, 
o keturias turėjau jam iš
kepti.
ZOOLOGIJOS LEKCIJOSE.

—Pasakyk, tamista, koks 
žvėris yra nerangiausis.

—Blakė.
— Ką, blakė?... Kodėl?
—Kadangi’ ji visą dieną 

neišsirango iš lovos.

“Darbininkas’’eina utarninkais 
ketvergais ir subatomis.

“Darbininkas” paduoda daug 
žinių iš darbo Jauko, apie unijas, a- 
pie darbininku judėjimą.

“Darbininkas” paduoda daug 
straipsniu, naudingu darbininkams 
pasiskaitymu, rašytų • pačių darbi
ninkų.

“Darbininkas” paduoda svar
biausius nuotikius visame pasaulyje, 
indomiatisias žinias ir žingeidžiausius 
atsitikimus.

“Darbininkas” visuomet turi 
smagių, gražių eilių, dailių vaizdelių 
ir apysakaičių,

“Darbininkas”visuomet turi vi
so to, kas A VrĖ Vh žvarbų, nau
dinga, indomu ir suprantama.

“Darbininkas” nuolatai išleidi- 
nėja knygelių, kurios dailumu, gra
žumu, turiningumu, pigumu viršija 
visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbi
ninką” ir jo leidinius.

Prenumeratos kaina: tris kartus 
savaitėje metams $3.00; pusmečiui 
$1.50; vieną kartą savaitėje, užsisa
kant tik subatinius 8 pusi, numerius, 
metams $1.50, pusmečiui 75c.

Adresas:

“DARBININKAS” 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vaidyba Lietuvos SiuiĮjtareiviįį 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. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

Signal) stas.
J. ŠALČIUS, 1399 E. 41stStr.
Muštro praktikos atsibuna kiekvieno menesio 

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

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas antrą 
utarninką kiekvieno menesio nuo 7:30 vakare .ant 
Stockes svetainės, 6021 St. Clar Avė.

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. raš. S. BINKIS, 

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

K. SAIMONAS, 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 kiekvieną 
menesį, ketvirtą nedėldienj, 2 vai. po piety Knaus 
sveaitnėje, 6131 St. Clair avė.

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

Pas kuriuos galima visados užsiskyti 
Santaiką” irušsimoketi prenumeratą.

HARTFORD CONN.
A. J. P&tackis, 234 Park Avenue.

BENTLEYVILLE, PA.
B. A. *Matukonis, P. O. Box 268.

HOMESTEAD, PA.
M, Vaikšnoras, 411 Ann St.,

DRAUGAS’
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS’.’duoda daug žinių 

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

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

“DRAUGAS”kelia tautišką su
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.

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

kaštuoja $1.50.
Visokiais reikalais kreipiantis 

adresuokite:
Draugas Publishing Co. 

1800 W. 46ilt St. CHICAGO, ILL.

Skaitykite ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį 

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

lietuvių katalikų laikraštis, 16 pusi, 
didumo suteikia įvairių žinių iš A- 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo.

L®” METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųski

te Šiuo antrašu:
“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond Str., , Philadelphia, Pa.

NO DANA, MASS
S. Gasiunas, Box 244

SHENANDOAH, P;
T. P. Križanauskas & Co. J 
Centre st.,

gudrus. Jie matė progą pa
sipelnyti trumpu laiku, tad 
ir pirko tuos laivus, mokė
dami dvigubus pinigus, kad 
tik greičiau pasinaudojus 
proga, o namie statant lai
vus, nors ir pigiau butą par
siėję, bet ilgai but reikėję 
laukti ir tokiu būdu, gera 
proga, suteikianti pelną, bu
tų praslydusi pro sukeistas 
rankas.

Suvienytose Valstijose, 
prie laivų statymo, darbinin- 
ninkų algos yra pusėtinos, 
gal ir gana atsakančios 5.00 
už dieną. Japonijoj prie tų 
pačių darbų darbininkų al
gos eina 39—45 centai į die
ną. Pažiūrėkite, koks dide
lis skirtumas. Amerikoje, 
prie tokių darbų gana tan
kiai iškila straikai, kuriuo
se darbininkai tankiai pra
randa savo uždarbį. Japo
nijoj straikai nėra galimi. 
Japonai net ir už tavorų per
vežimą laivais, ima 20 nuo
šimtį pigiau negu ameriko
nai.

Japonų energija prie 
statymo laivų, parodo, kaip 
didelę ambiciją jie turi. Pir
moje eilėje savo naudos jie 
mato Chinįją, kurią jie gei
džia išnaudoti įvairiais bu
dais, kaip politiškai teip ir 
medžiagiškai. Chinija yra 
neapsakomai turtinga savo 
giriomis, kuriose Japonija 
mato sau neapvertinamą a- 
teitį, tad progoms atsitikus, 
visokiais budais prie Chini- 
jos kabinasi, kad tik arčiau 
savęs pritraukus matomą 
naudą. Europa dabar yra 
užimta kare ir todėl neturi 
laiko matyti Japonijos mie- 
rius, tad iš Europos pusės 
čia šiądien pavojaus nėra. 
Karei pasibaigus, Europa 
teip-gi neturės laiko žvalgy
tis, nes turės pilnai darbo, 
kurio daugybės reikalaus 
gydymui locnųjų žaizdų. Ka
da Europa galės stoti ant 
kūjų, tada bus jau vėlu pa
žiūrėt į tolimuosius rytus, 
tada Chinija bus Japonijos 
įrankiu. Japonai jau šiądien 
oponuoja Chinijoj kasyklas, 
fabrikus, geležinkelius. Kon
sulato raportas paduoda san- 
matą japonų veikimo Chini
joj, tik už vieną mėnesį, kas 
parodo, kad:

Japoniška kompanija 
“Sino“įgijo tiesas naudojimo
si kasyklomis “Lao Chung “ 
prie Anhui, kur rengiasi sta
tyti fabrikus ir tiesti gele
žinkelius su kapitalu 20,000, 
000 yenų. .

Geležinkelio kompanija 
pietinėj Mandžiurijoj įgijo 
tiesas naudotis ’septyniomis 
kasyklomis Anshnazane.

“Maigai “bovelnos kom
panija Osake rengiasi didin
ti savo fabrikus ant 20.000 
verpyklų, su kapitalu 2,000, 
000 yenų,’ Shanghae. Ten 
pat ir-gi tokia jau kompani
ja teip-gi išeina su tokiu pro
jektu prie firmos “Mitsui“.

Firma ‘ ‘Suzuki “rengiasi 
statyti bovelnos verpyklas 
Chinijos pietinėje dalyje, nes 
chinai visur duoda atvirą 
kelią japonams.

Japonų ambicija pasie
kia visur. Japonų piniguo
čiai Yokohame, sutartyje 
su rusų piniguočiais daro 
planus, kad įsteigus bovel
nos verpyklas Maskvoj, su 
kapitalu 10,000,000 yenų 
(4,985,000 dolerių).

Ant * salų prie pietinių 
jūrių, japonai jau yra užvieš-

Sutaise B. K. BALUTIS
Kartografas=Geometras.

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

Gaunamas
“Sant.“ Redakcijoj, 

2120 ST.CLAIR A V. CLEVELAND, OHIO

gimui savo 
lu ir San Francisco. Banki
ninkų draugija Mitsubishi 
atidaro savo filijas New 
Yorke ir Londone.

Netrukus, Nippon Yae- 
san Kasha rengiasi paleisti 
savo laivus tarp New Yor- 
ko ir Japonijos, Panamos 
kanalu. Ir kada šių laivų ke
lionė prasidės, turėsime nu
mažintus muitus nuo perve
žamų tavorų, tarpe Ameri
kos ir Azijos. Metuose 1915; 
Japonija perleido savo tran- 
sportacija 1,886,319 tonų ta- 
voro. 1916 metais, skaitlynė 
bus žymiai didesnė ant pu
sės.

Keli metai atgal, Japo
nija buvo žinoma kaipo ša
lis žmonių mažai apsipaži- 
nusių su civilizacija ir ne
šanti sunkią naštą skolų, už
krautų karės su Rusija. Šią
dien ta šalis skaitoma kaipo 
viena iš turtingiausiųjų. Ja
ponijos finansinė jiega nėra 
sulyginama su Suvienytų 
Valstijų, bet tautiška dvasia 
japonų, perviršija visas ki
tas šalis, o ypač Suvienytas 
Valstijas, nes apie ką šios 
dar tik svajoja, Japonija jau 
tą naudoja.

Gale šio aprašymo ' yra 
pridėta šiokia pasarga:

Priežasčia Amerikos sil
pnybės yra tai stoka vieny
bės. Dėlei šios priežasties, 
Suvienytos Valstijos napa- 
jiegia sugriebti ploniausio 
siūlelio prekybos jūrėmis, 
kuomet tokia nedidelė Tauta 
kaip japonų, turi jau veik 
visą kamuolį.

Apie japonus 
prieš 70 metų buvo skaito
mi necivilizuotais žmonėmis, 
šiądien jie verti pagyrimo, 
kaipo gabus ir išmintingi. 
Amerikonai privalėtų visa
me ir visados sekti pavyzdi 
japonų ir nuo jų imti lekci-

Japonija yra sena pelė
da šiądien. Ji yra rami, ty
li, mandagi ir tarsi ausis su
glaudus vien savo vyrui į 
ausį pasakoja, mokina jį pa- 
čėdumo, darbštumo ir api
brėžia jam planus visasvie- 
tinės pirklybos. Ji, Japonija, 
supranta gerai, kad Euro-, 
pa, išmušta iš lygsvarumo, 
negalės susilyginti su ja, ir 
kad ir šimtą metų gyventų 
ramume, negalės išpildyti 
savo planų, kuriuos ji turi 
sau užsibrėžus.

Japonija turi sau už 
mierį pasiėmusi, užviešpa
tauti sava ja pirklyba visą 
aprubį ramiojo Oceano. Ji 
nesiliauja taisius laivus ir 
juos taiso su nepaprastu 
greitumu, nesigailėdama pi- 

Yiigų nė energijos, nes pa
gal tvirtinimo amerikoniš
ko konsulio, G. H. Sęidmo- 
re, Yokohame dabar tapo 
paskelbta, kad prie laivų sta
tymo dirba 10,000 darbininkų 
Mitsubishi Kobe, prie tokio- 
pat laivų statymo dirba 2, 
400 darbininkų; Kavasake 
Kobe dirba 9,500 darbinin
kų. Kavasaki, Uraga, Ha- 
vada ir Fanadžigata, darbi
ninkų prie laivų statymo dir
ba nuo 300 iki 3,000. Viso, prie 
laivų statymo Japonijoj dir
ba 57,000 darbininkų, arba 
tiek, kiek tokių darbininkų 
dirba Suvienytose Valstijo
se, visu pakraščiu viso At- 
lantiko.Bet Suvienytose Val
stijose, nors prie laivų sta
tymo ir dirba tiek darbinin
kų kiek ir Japonijoje, bet 
laivai statomi ir svetimoms 
viešpatystėms, ir įvairios rū
šies laivai, kuomet Japoni
ja slate tik pirklybos laivus 
ir tik sau.Suvienytos Valsti
jos daug laivų dirba Anglijai 
ir Norvegijai, tame daugiau
siai naftos kompanijoms, o 
pirklybos laivų statoma la
bai mažai. ,

Japonai dargi nepasi- 
ganėdina daugybe tų laivų, 
kuriuos patįs pasistato, bet 
kur tik gali,perka kur pasi
taiko, gerus, didelius laivus 
ir svietur. Neseniai jie pirko 
du didelius ir dailius laivus 
iš International Mercantille 
Marine. Šitais vien laivais, 
ikišiol didžiavosi teip vadiA 
narna Pacific Mail Fleet.

Kaip labai japonai yra 
prisirišę prie didinimo savo 
pirklybos laivyno, parodo ir 
tas, kad čia paminėtus jie 
pirko ne del stokos savo lai
vų, bet todėl, kad jie matė 
tuose laivuose gerą sau atei
tį. Faktas: Kompanija The 
International Mercantille 
Marine pirkdama tuodu lai
vus iš kompanijos Pacific 
Mail, mokėjo 1,500,000 dol. 
už vieną; japonai jai užmo
kėjo po 2,000,000 dol.už vie
ną. Ir ilgai nelaukus japo
nams nupirktieji laivai sug
rąžino pinigus, kuriuos jie 
buvo užmokėję už tuos lai
vus ir dar pelno liko. Rodo
si, kad dėl pigesnių darbi
ninkų ir kitokiu aplinkybių, 
japonai tuos laivus galėjo 
pasidirbti namie už 1,000, 
000 dol. ir kam tad reikėjo 
mokėti dvigubai? Bet ne pi
gume dalykas. Japonai yra
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valandą popietų Wade parke 
atsibus koncertas, kuriame 
dainuos maišytas choras 
Lietuvos Vyčių 25 kuopos, 
vadovaujant-p. V. Greičiui. 
Choras susideda iš 100 ypa
tų. Dainuos Lietuvos Himną 
ir kitas dainas. Lietuviai 
privalo atsilankyti į šį kon
certą ir pasigėrėti savųjų 
dainomis.

Pradėjus siausti paraly
žiaus epidemijai, miestas 
pradėjo aštriai prižiūrėti šva
rumą gatvių ir kiemų. Gat
vės laistomos ir šluojamos 
kasdien. Net ir St. Clair avė. 
gatvė, kuri yra visų užmirš
ta ir apleista, šią sanvaitę ta
po nušluota. Gyventojai, ku
rie gyvena prie šios gatvės, 
privalėtų atkreipti miesto 
atydą ir pareikalauti, kad ši. 
gatvė butų tankiau šluoja
ma ir laistoma.

Darbininkus vežantis 
trūkis Cleveland ir Youngs- 
ton. keliu, ties 53 gatve nu
puolė žemyn 50 pėdų. Cilin-! 
deris ir vagonai sisidaužė. 
Penki darbininkai pavojin
gai sužeisti ir nugabenti į šv. 
Alexijaus ligonbutį; trįs iš 
sužeistų, rodosi, mirs, v 7

Pakraštyje ežero' Erie, 
ties 6 gatve, vakar rasta 
plaukiojantis lavonas neži- 
namo žmogaus, apie 45 me
tų amžiaus. Lavonas sveria 
175 svarus, arti šešių pėdų 
augščio, rusvais plaukais ir 
brunuotų akių. Krutinėję tu
pi žaizdą^ \ Daugiau ženklų 
nesurandama.

Seredoj bus per akcijoną 
parduodami pačto siunti
niai, kurių adresantų pačta 
negali surasti. Siuntinių yra 
daugybė, kurie susideda iš 
šautuvų,, graznų, vežimų 
budelių, automobilių ratų, 
valizų, pančiakų, čeverykų, 
kalėdinių dovanų ir tokių 
siuntinių, kurie pačtu negali 
būti siųsti.

Miesto rodoj pakelta 
klausimas, kad į gatveka- 
rius, kurių įėjimas per galu
tines duris, pasažierai butų 
išleidžiami tik per užpakali- 

- nes duris, o įleidžiami per a- 
bejes, ty., per priešakines ir 
užpakalines duris. Kurie ve
žasi lagaminus ar įrankius, 
kad butų įleidžiami ir išlei
džiami tik per užpakalines 
duris. Tuomi pačiu pataria
ma moterims važiuojan
čioms gatvekariais, kur ei- 
po du karus, lipti į priešaki
nį karą, nes čia daugiau ty
ro oro.

Subatoj 15 d. Liepos,Po- 
povičiaus salėje po nume
rių 2539 St. Clair Ave, 7:30 
vakare atsibus prakalbos, su
rengtos L. Vyčių 25 kp. Kal
bės p. K. Pakštas, Loyalo 
Universiteto studentas ir p. 
L. šimutis, ‘‘Vyčio“ admi
nistratorius. Apart prakal
bų bus dainos, deklemacijos 
ir kitokie pamarginimai.

Darbininkai kriaučių 
firmos Sunshine Clothe & 
Suit Company, kur dirba ir 
lietuvių tūlas skaitlius, pa
reikalavo pakėlimo algų. 
Darbdaviams nenorint sutikt 
su darbininkų paduodamo
mis išlygomis, grumojama

SUVIENYTOS VALSTIJOS IR 
MEXIKA.

Prietikiai Suv. Valstijų! 
su Mexika kaipir užbaigti. 
Suv. Vals. pasiuntė Mexi- 
kai antrą notą su išlygomis, 
kad butų. rubežius saugoja
mas abejų, idant atsinauji
nus negeistiniems atsitiki
mams, koki pirmi aus buvo, 
kad abidvi pusės imtųsi prie 
tvarkos užvedimo. Suv. Vals. 
nota Mexikos priimta su 
džiaugsmu ir formališkumo 
dėlei bus sušaukta konferen
cija Mexikos valstybinės 
tarybos ir,kaip rodosi,tuomi 
viskas pasibaigs. »

Amunicija, kuri buvo 
prisakyta siųst prie rube- 
žiaus, paliepta sulaikyti. Mi
licija, kuri buvo išgabenta, 
tuoj aus bus paleista namo; 
kurie yra vedę ir palikę na
mie šeimynas^ tuojaus bus 
paleisti, o nevedę dar pasi
liks kokiai sanvaitei, kitai.

Garsusis Villa su savo 
armija grūmoja prezidentui 
Caranzai ir rengiasi vėl Įsi
veržti į Suvienytas Valstijas. 
Caranza apreiškė Suv.Valst. 
generolui Funston ir Per
shing, kurie prisakė savo 
kariumenėms būti prisiren
gusioms. Su tuom tikslu, 
kaip išrodo, milicija ir yra 
darikikol laikoma, nes gali 
būti reikalinga, o tuomi la
biausiai, kad iš 40,000 suga
bentos milicijos yra dar la
bai mažai tinkamų stoti į 
mūšį nors ir su paprastais 
Mexikos plėšikais, nekalbant 
jau apie tikruosius karei
vius. O pagal skelbiamas ži
nias, kad daug Caranzos ka
reivių perėjo Vilios pusėn, 
galbūt Caranzos kariumenė 
irgi liko nedidžiausia, tad 
parsiėjus susiremti su Vilios 
armija, butų labai reikalin
gos didesnės jiegos Suv. 
Valstijų.

■■nr nii*< tui i Jiir□ muTumygaa-im m <mi 

straiku. Yra viltis, kad bus 
susitaikyta be straiko. Apart 
pakėlimo algų, darbininkai 
reikalauja panaikinti ir kon
traktų sistemą.

Pereitos seredos diena bu
vo karščiausia, nes pavėsyje 
termometras rodė 101 laip
snį. Pačiame miesto vidu
ryje saulės spindulių užgau
ta kelios ypatos, kurios rei
kėjo gabenti į ligonbutį, prie 
to du vaikučiai. Rockefele- 
rio parke policija rado% sau
lės spindulių užmuštą lavo
ną senelio 80 metų Otto Hel- 
dero, gyvenusio po num. 
4945 Central avė.

Tarpe kompanijos Cle
veland Railway Co. ir pavie
to prokuroro eina dideli vai
dai. Iš kompanijos reikalau
jama taksų, neužmokėtų už 
1913, 1914 ir 1915 metus, su
moje 21 milijono dolerių. 
Kompanija nenori mokėti, 
kadangi jos išskaitliavimu, 
parsieina užmokėti tik 16 
milijonų. Galutinam dalyko 
išrišimui pasiduota į teismą.

The American Mirror 
and Art Glass Co. padavė 
aplikaciją miesto tarybon, 
kad gauti leidimą statyti 
naują fabriką prie Superior 
viaduct, Detroit ir W. 24 g. 
Pastatymas to fabriko kaš
tuos 25,000 dolerių.

“Nemėtykite ant gatvių 
lupinų nė kitokių dalykų, 
kas veisia muses. Nespjau-

VIENATINE

Clevelands Lietuviška Nainy ir Paskolos Draugyste-Banka
Įkorporuota per vaidžię valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,OOO.oo.
Parduodame shėras 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 botų ant lengviausių išlygų; skoliname dau
giams, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią-prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taupinimui,o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Čleveiando LietuvųTautiškosBankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: U’arninkais, nuo 7:30 iki 10:30 vakare. Subafomis nuo 7:30 iki 9:30 vakare.
Cleveland, ©hio.g 1334 St. Clair Ave. PU. E.

APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. Pli6Ė. 17 0.
6502 Fleet Ave.. Cor. E. 65tli (Tod)

Čia dirbą lietuvys registruotas aptieko- 
rius— A. ŽAGARAS.

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

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st, Cgl Harward
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitinį eliustruotą jaunimo laikraštį

YPTl’’
“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau

nimo laikraštis Amerikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai musy jau

ny rašytoju, literatu ir studentu.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 

Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 

koje dvasioje.
“VYTĮ”leidžia Lietuvos Vyčiy 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. kra- 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiimsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

G V VTI C. > ,

p 731 W. 18th Str. Chicago, III
LdS Ei I"." - E £

8 j
LT į

Vėliausios mados su dide
liais kalnieriais, atdaros 
krutinės. Jie speciališkai 
padaryti išėjimams kaip 
tai, pasivaikščiojimams, iš
važiavimams, ekskursi
joms ir 1.1.

Gerai pasiūti ir puikiai 
pritinka.

Taip-gi visokiu vyrams 
| bei moterims drapanų ir ki- 
; tokiu pasirėdymui dalyku 

didžiausis rinkinis gaunama 
į pas:

"PASAULI S” 
išeina du-kabtus i savaitę: 

Utarnink-ais ir Pėtnyčioms, su 
įvairiais visokiais paveikslais. 
Prenumerata: Amerikoj.... $2,00 
Kitur.......................................... $3.00

HARDWARE
Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe- 
tų ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių sudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2^©d St. Avė.
merginų, mokančių arba ir mo
kintis! prie moteriškų drabužių 
siuvimo. Puikiausios išlygos.

Kreipkitės tuoj:
JUOZAS BINDOKAS, 

1192 E, 79th Str.
Telefonas Princt. 2820-L

A R *

C. KENTRAITIS PUB. CO 
448-450 Leonard St. N. W.
GRAND RAPIDS, MICH.

REIKALAVIMAI

S “SANTAIKOS”
PARDAVIMUI.
Parsiduoda du namai ant 

vieno loto. Pirmas namas 3 šei
mynoms po 3 kambarius. Antras 
namas vienai šeimynai 5 kamba
rių. Prekė $800. Mėnesinės rau
dos atneša $40. Kreipkitės šiuo : 
antrašu:

2207 Oregon avė.

ini ........

^ATLIEKA

B
>JVISOKIUS|><

4-SPAUDOS4-i DARBUS
DRAUGYSČIŲ SUSIRINKIMĄ!.'

Atyda A. L. Tautinės Sanda
ros 18 kuopos ir Ratelio nariams.

Mėnesihis susirinkimas bus 
laikytas 16 dieną (nedėlioję) Lie
pos, 1916 1:30 popietų A. Kra- 
nausko svetainėje, 2041 Hamilton 
avė. Malonės visi ALTS. 18-kp.ir 
Ratelio nariai pribūti i susirinki
mą.

T. M. D. 20-kp. bus laikomas 
susirinkimas pėtnyčios vakare 
7:30, Liepos 14 d., 1916 m. A. 
Kranausko svetainėje, 2041 Ha
milton avė.

Nedėlioję, liepos 16 d. T. M. 
D. 47 kuopa laikys savo susirin
kimą M. Povilausko svetainėje, 
2452 St. Clair avė. tuoj po antrų 
pamaldų.

kite ant šaligatvių, nelieki- 
te pamazgų laukan“. Tai y- 
ra pasarga sveikatos depar- 
tomento visiems Clevelan- 
do gyventojams, idant užkir
sti kelia besiplatinančiai pa
ralyžiaus epidemijai.

Moterių draugija, vadi
ndama Women Civic Associ
ation, padavė miesto tarybai 
savo reikalavimus, kad bu
tų užginta greitai važiuoti 
vežimams, automobiliams ir 
gatvekariams, ir kad vaikų 
žaidimai butų, užginti arti 
ligonbučių, nes trenksmas ir 
vaikų rėkavimai ardo ramu
mą ligoniams reikalingą.

Paskelbta, kad 
atpigo 2c. ant svaro, 
vės 12c. ant bušelio.

cukrus
o bul-

MUSU 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.
TELEF. CUY. CENTRAL 1S47-K

“SANTAIKOS“ KNYGYNE
Naujos Knygos.
Parankiausias būdas vokiečių kal

bai pramokti. Prekė 35c.
Elementorius ir vaikų skaitimeliai. 

Prekė 25c.
Mokykimės rašyti. Parankiausia kny

gutė pramokti gražiai rašyti. 25c.
Daktaras kišoniuje. Su daugybe 

daktariškų receptų. 75c.
Kišeninis žodynlis, labai paranki 

knygelė mokintis angliškos kalbos 50c.
Klausimai ir atsakimai, kaip išsi

imti ukesistės popieras. 15c.
Gyvenimai Šventųjų. Skaitymai del 

kožnos dienos su paveikslais. Skuros 
apdarais, auksynės literos $5.00.

Teipgi didžiausia sankrova visokio 
turinio knygų: pasakų, istorijų, Bibli- 
jų, angliškos kalbos rankvedžių ir rank- 
vedėlių, žodynų, puikiausių maldakny
gių, kryželių ir kitokių religiškų reik
menų ir 1.1. Taipgi įvairiausių rašy
mui dalykų ir visokių popierų.

Kuomet reikalausite, kokių nors 
knygų, malonėkite kreiptisi šiuo antra
šu.

“SANTAIKA“
2120 St.Clair Ave, Cleveland, Ohio

Outing

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

arškiniai

—pirtį —~—
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį. 

Seredos del motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

A. SOGOLOWITZ,
2547 E. 38 GATVE. Arti Woodland. 

Central 2595-W

J 2012 St. Cląir Ave. Cleveland, Ohio

Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius 
—---—--y--:--.''

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, 
maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
Aodiaudži&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

Nagi pas

W. WISZNIEWSKI
Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 

kad mano rytoj vestuve, tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokių nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.

' ■

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.
1935 St. Clair Ave. N.E. 
(Ant kampo St. Clair ir East 20 gatvės) 

Ant Pakiičio 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:
Prine. 1558-R

ORCHESTRA
= DEL =

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

1 jome, jog dauguma reikalaudami 
i muzikantų, nežinodavo kur kreip

ia tisi. 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 A

Didžiausias Žmogaus Turtas
Aš per 6 mėnesius sirgau ir man jokie daktarai nieko 

negalėjo pagelbėti. Viena ranka mano buvo pritraukta 
ir ant kojų visai negalėjau atsistoti.

Tad mano draugas parnešė vaistu iš

APTIEKOS USEVIČIAUS
1172 E. 79th STREET.

Ir tuoj man atleido ranką ir per 6 sanvaites pasilikau 
aš visai sveikas. Todėl šiuomi išreiškiu p. Usevičiui vie
šai širdingą padėką ir patariu kožnam, kuriuos ameriko
niški daktarai nepagydo, jis jus atitaisys.

L Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio. į-

L. Bednarski
Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

DR. I. E. JASINSKI |
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po piety. Nedeliomis ant pareikalavimy.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos 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. 7849-K

NAUJA LIETUVIO

BUCERNE IR 8R0SERNĖ.
Šiuomi pranešama gerbia, 

miems šios apilinkės lietuviams 
gyventojam, jog perėmėm į savo 
rankas šią bučernę ir grosernę 
užvesdami geriausią ir švariausią 
tvarką su padauginimu šviežiau
sių produktų. Prašome atlankyti 
bent sykį, dėl persitikrinimo

L1ETUVYS

Iškabų—Šildų
IVT DIRBĖJAS

2026 St. Clair Avenue N. E.
Kampas E. 21 gatvės.

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Room 16.


