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Vladimyr—Volynską. dešine ranka karės ministe- atneša.

BI pietus nuo čia, vokie- rio, kurs pasakoja, kad tarp priešas 
čip armija, vedama generolo anglp kareivip toks į

-tyA; Bothmero, ginanti Lember- karščiavimas, kad nieko jie atrėmėme

Prie upės Stohod 
laikinai užviešpata- 

įsi- vo kairį krantą, bet męs jį 
Prie Volyniaus 

ru-RUS M PAĖMĖ MIESTĄ išZBrody puses, traukiasi nekalba daugiau, kaip tik a- paėmėme nelaisvėn 2,000 

BRODY.
Kuomet ėjoužėstini mū

šiai rusp su teutonais už mies
tą Kovei, kur rusams ’ truk
do veikimą daugybė balu ir 
girip, rusp armija permainė 
taktiką, pradėjo savo veiki
mą iš šono, visai kitoj pusėj, 
kur įvarė savo plėšiką teu- 
tonp,armijon ir šturmu paė
mę miestą Brody, kurs teu
tonu rankose prabuvo ikišiol 
nuo 1 d. Rugpjūčio 1915 m. 
Kuomet teutonp jiegos buvo 
traukiamos prie gynimo Bro
dy, rusp armijos kita dalis 
gulė visu smarkumu ant Ko
vei ir čia paėmė 9,050 teuto
np nelaisvėn, nors pats Ko
vei ikišiol nėra paimtu.

Brody yra už Kovei pir
miausiu į Lembergą, todėl 
skaitomas Lembergo raktu. 
Iš čia veda svarbus geležin
kelis Rovno—Lembergo. Ek
spertai tvirtina, kad už dvie- 
jp savaičip rusai jau bus 
Lemberge, iš kurio gyvento
jai didžiausiame persi gaudi
me jau kraustosi. Bet išro
do, kad toks tikrinimas greit 
neįvyks-, nes teutonai 
atkaklumu stengiasi 
Brody atimti, tad čia rusai 
užtrukti turės daug ilgiau 
negu 2 savaites ____ _____ 7 __ _

Užėmimas Brody gręsia dienp užpuldinėjimp vienp! 
pavojum ir Vladimyrui—Vo- ant kitp, šoko atakan ir per-; 
lynskui, kur austrams gru- galėję bulgarp atkaklias jie-;prie Estrees žingsnis po žin- 
moja rusp apsupimas iš visu gas, paėmė jp pozicijas, šitą gsnio eina pirmyn, užimda- 
pusip.

70,000 TURKŲ PRIE 
KARPATŲ.

Nesvietiškai nudžiugino 
teutonus ši savaitė, kuo
met 70,000 turkiškos kariu- 
menės atvyko prie Karpatp 
gelbėti ten merdėjančius 
teutonus. Iš to džiaugsmo 
kaizeris sultonui nusiuntė 
karštą padėką, o Austrijos 
ciesorius, nors sirgdamas, iš
važiavo mušip frontan. Da
lis turkp kariumenės jau įė
jo į Karpatus ir susivienyjo 
su teutonais, kita dalis yra 
dar nesutvarkyta.

70,000 kareivip, tai di
delė pagelba teutonams,bet 
tokią armiją atėmus iš Tur
kijos, nestebėtina, kad ten 
rusai viską ima pilnu glėbiu.

VOKIEČIAI'TRAUKIASI
NUO STOHODO.

. Nuo seniai besitęsianti 
ko.va vokiečip su rusais prie 
upės Stohod, kurią vokiečiai 
norėjo pereiti, baigiasi tuo- 
mi, kad rusai nutiesę savo 
valčip tiltus, pradėjo keltis į 
kairę upės pusę, iškur vokie
čiai padėję dalį savo spėkp 
traukiasi linkui Kovei, kurs 
svarbus tuomi, kad čia subė
ga visa eilė geležinkelip, ko 
rusai ir geidžia. Dar keli 
smūgiai ir vokiečiai turės 
rusams atiduoti Kovelį ir

j į šalį, bijodama rusp apsu- pie vokiečiu pergalę. Daug sp. 
pimo. | yra. tokip, kurie tikrina, kad

Į šiaurius nuo Čartoris- jiems nėra reikalingas atsil- 
ko, rusai sulaužę vokiečip Ii-1 sis, kol galutinai nesumuš 
nijas, paėjo pirmyn apie 100 i vekiečius ir nenueis į Berly- 
mylip, tame užimdami 10]ną. 
myliy priešo teritorijos ir 39,; SU3!ReM{MASGUREsE. 
000 nelaisviu su 100 kanuo-; 
lip. Tai rusu laimėjimas mp 
šio, kurs tęsėsi dvi paras 
Prie šitp nuostolip prisipa
žįsta patys vokiečiai.

AUSTRAI TRAUKIASI
LINK LEMBERGO. ] 

> Petrogradas. Rusp šta
bas oficiališkaiskelbia: Prie! 
upės Stohod mps kariumenė 
eina pirmyn. Viename punk-;

Konstantinopolis. Tur- te męs apart kitp nelaisvip,' 
| kp šarvuočius (‘Medžidžie“ paėmėm cielą 31 pulką ven- 
; (pirmiau buvęs vokiečiu o-py kariumenės, s^kiu su 
"Breslau'^) susirėmė su ru-j pulko vadu ir jo štabu. Ki-į 
sp laivu “Imperetrica Mari-;tame punkte, prie upės Sto-' 
ja“, į pietus nuo Sevastopo-; ą0CĮ paėmėm 21 oficierą ir] 

Berlynas. Vokiečip ka- 6°- Ė° kovos, kuri tęsėsi į 9,14 kareivip, vokiečip ir au-l 
riško štabo raportas sako: Per keturias valandas, “Im- strp, prie to 4 kulkasvaič 
Anglp atakas prie Pozieres; per. Mar.‘‘ pasitraukė paga- džius. Prie Kovei eina kru- 
nenusisekė. Nenusisekė ,ata-1 dytas.
kai ir franeuzams apielinkė-) 
se Barleux, į pietus nuo upės 
Somme. Prie Verduno fran- 
euzai pakėlė kelioliką atakų 
arti Froide, Perre ir Freury,; ėmę turkp mies

KĄ VOKIEČIAI SAKO.

viniausis mušis už miesto 
paėmimą.

Apygardoje Brody męs 
jvejamėsi austrus, kurie vi- 

Petrogradas.Rusai pa-1 su greitumu traukiasi link 
>tą Erzingan, j Lembergo. Miestą Brody 

bet visur tapo atmušti. Reim-laimėjo ten r part gerp for- subombardavo priešai sun-

] KĄ LAIMĖJO RUSAI ER- 
ZINGANE.

so apielinkese nušauta vie- tifikacijp, didelius magazi
nas iš franeuzp orlaivip.

BALKANUOSE OFENSY-
VAS JAU PRASIDĖJO.

Atėnai. Balkanuose law

kiomis kanuolėmis, pirmiau

visu 
dar

nūs. prikrautus maistu, dra- gavo pasitraukimo', teip-gi ir 
bužiais ir amunicija. Paim- hips persikėlimą per upę 
ta 5,000 rankinip granatp, 
1,000 sunkipjp šuvip(kanuo- 
lėms), 600 skrynip su pat- 

ktasis ofensyvas jau prasi-Tonais, 1,000 svaru benzinos 
dėjo. Pradžią padarė pusmi- 
lijoninė serbp armija, kuri 
susirėmė su Bulgarais Gre- 
kijos parubežyje. Serbai pir
muose žingsniuose pasirodė

ir petrolėjaus,teip-gi daugy
bė šautuvp ir daugybė kit
ko. Miestas nukentėjo labai 
mažai.

labai narsiais, kur po trijij • FRANCUZAI KARIAUJA 
........................................ ! PRIE ESTREES.

Paryžius. Prancūzai

savo laimėjimą serbai vadi- mi vokiečip pozicijas. Ve
na sukaktuvėmis dviejp me-|lesnės žinios skelbia, kad po 
tp, kada Austrija apskelbė i Verdunu mūšiai vėl atsinau- 
Serbijai karę.

Turkai skubinasi bulga
rams pagelbon.

MUŠIS JŪRĖSE.
Berlynas. Škotijos pa

krantėse, jūrėse, susitiko 
Anglijos patrolės valtys su 
Vokietijos submarinais, kur 
ištiko mušis. Kaip skel
bia holandp laikraštis “Han- 
delsblot“, laike mūšio pas
kendo viena angliška valtis; 
ir dvi tapo pagadintos. Po riškas štabas skelbia: Su pa
to visko, likusios angliškos gelba franeuzp, a;

imps sparno,paėjome pirmyn

Boldarovka.

fe: LIS!

PRANCŪZUOS PROTES-

] jokiu budu.Buvo atsitikimai, 
] kad kareiviai 'pasidėję dra
bužius, rado tik pluoštelį iš- ] 

jpašiotp siulp, o drabužiai 
■ buvo suėsti.
- SUGAUTA VOKIEČIŲ 

] ŠPIEGAS.
Marsilijoj, Francūzijoj, ■ 

; sugauta vokietė Pfadt, ku-J 
; ri po tyrinėjimp pasirodė e- ] 
santi špiegu. Kaipo Francu- i 

Azijos šalies neprietelip, ka-] 
j riškas teismas pasmerkė nu-! 
į žudymui. Pasmerktoji davė j- 
apeliaciją įaugštesnį teismą, 
bet tas patvirtino pirmąjį 

! nusprendimą ir ji bus nužu- 
] dyta.___________
SUGADINO BULGARIJOS 

GELEŽINKELĮ.
Per Atėnus pareina ži

nios, kad bombos ekspliozi- 
jos tapo išardytas geležin
kelis, vedantis iš Kostandil 
į Sofiją, Bulgarijos sostapi- 
lį. Kas bombą padėjo, nega
lima tikrai išaiškinti, bet 
spėjama, kad Bulgarijos re- 
voliucijonieriai, nes Bulgari
joj revoliucijoaierip bruzdė
jimas gana didelis eina prieš 
valdžią, kurip yvairiausiais 
budais protestuojama už 
Ptydėjimą^karės ir; reikalau- 

jjariia užmegšti tarybas su rody

pratę prie Vargp ir kariško 
gyvenimo, pradėjo rašinėt 
laiškus savo' gyminėms (o 
daugiausiai mergoms) pasis
kundimus, kad kenčia dide
lius vargus, kokiu niekas 

ikęsti negali, nes stoka viga- 
; dp, nepatinkamas valgis ir 
| kitokį nepatogumai.ypač dė
dei vasaros karščip, neper- 
i kenčiama. Dėlei tokip pasis- 
ikundimp, kariška valdžia į- 
i vedė aštrią cenzūrą, per ku- 
,'rią turi' eiti kareivip rašomi 
ir jp gaunami nuo giminip 
laiškai.-

] Rusija.________
ZEPPELINAI ATLANKĖ 

ANGLIJĄ. '
Iš Londono pareina ži

nios, kad 3 vokiški zeppeli- 
inai atlėkė į rytines Anglijos 
f pakrantes ir numetę kelioli- 
i ką bombp, pasmuko. Tai y- 
;ra pirmas zeppelinp atšilau -

Francuzijos prezidentas 
išleido atsišaukimą į neutra- 
liškas viešpatystes ir viso
kiu tautp žmones, kuriuomi 
protestuojama prieš sauvalę 
vokiečip kariškp valdininkp, 
kūne užimtoje daiyje Ėran-ipįmas TYratylijon, bėgyje 12 
euzijos įveda verguvę, pri-i 
verstinai imdami jaunas mo- 
teris, mergaites ir nekuriuos 
vyrus, gabena juos iš pri
gimtos šalies, savo tėvynės, 
ir stato prie įvairip. darbp, be 
jokio atlyginimo.

KAPITONAS FRYATT 
PASMERKTAS.

'P rHi frpneuzu transom Berlyno žinios paduoda, gaisras, kurs sunaikino 30 
-ię Gap I*.dilCUZp eransejp, lU-oz! VYkiptiios lrari51cas tpi- i__ iKaa voKieujos kawskas cel magazynp, 600 vagonp, ke- 

smas mirties bauda pasmer- į ]iolika laivŲ ir 4 dokuSi su 
ke C. Fryatt, kapitoną amunicija. Ekspliozijos tren-

j jino ir todėl franeuzams rei
kia kariauti dviejose vie
tose. Vokiečiai mėgino ata
kuoti franeuzp pozicijas 
Butte giraitėje, arti Villean- 
bois, bet franeuzp artilerijos 
ugnis juos nuvijo šalin. Prie 
Prasnes vokiečiai buvo užė-

savaičip.

Iš Amerikos
AMUNICIJOS EKSPLIO- 

ZIJA.
New York, N. Y. Ant 

salos Black Tom, kur buvo 
dirbama amunicija, užgimė

SUSPENDAVO BEVIELI- 
NI TELEGRAFĄ. ' 
New York, N. Y. Union 

Telegraph Co. paskelbė, kad 
iš Sayville, N. Y. vedantis 
į Vokietiją bevielinis teleg
rafas valdžios tapo suspen
duotas. Priežastis suspenda
vimo yra tame, kad telegra
fo kompanija nestengė už
mokėti taksp.

SKIRIA $5,000 ATLYGI
NIMO.

San Francisco, Cal. 
Miesto mojoras apskelbė,kad 
mieste paskirta 5,000 dole
rip atlygįpimo tam,kuris nu- 

fs ar sugaus piktadarį ką 
anais sykiais pametė gatvėje 
bombą laike ginklavimosi 
parodos, kur keliolika žmo- 
nip užmušta ir daugybė su
žeista.

BRANGSTA LAIKRAŠ
ČIAI.

Washington, D. C. Šio
mis dienomis paskelbta, kad 
visur pabranginama laik- 

■ raščiai. nežiūrint, ar tai dien
raščiai, savaitiniai ar mėne- 

psiniai butp. Dienraščip pa
vieniai numeriai pakįla nuo 
1 ant 2 centp. Pabrangini
mas prasideda su Rugpjūčio 
mėnesiu. Priežasčia laikraš- 
čip pabranginimo yra pab
rangimas laikraštinės popie- 
ros. Apskelbimp prekė ir-gi 
tuojaus pakils.

PERKA SALAS VAKA
RINĖSE INDUOSE.

Washington, D. C. Oficia-

bet tuojaus turėjo išsinešti, i

ANGLŲ LAIMĖJIMAI.
Londonas. Anglp ka-1 F^jos pirklybos laivo “Bru- ksmas sudrebino visą New 

................... sse\s<‘> l;urs prieš porą me- Yorko miestą ir apielinkes.
nt dešinio nesiU tapo sugautas^ jure- gimtai namu sugriauta,daug! liškai valdžios paskelbta,kad 

t se ir paimtas nelaisvėn.Pas- ĄmOniu užmušta ir sužeista.1 
į rytus nuo Deivide prie u-' merktas uz tai, kad laike,. šrapneliai apdraskė emig- 
pės Somme. Sustiprinome i vokiečip suomaiinas-p^^pj gtoįį ant Ellis Island, 
savo pozicijas į vakarus nuo! uzatakavo_ Fryatto laivą, ;kur keliolika žmonip šužeis- 
kaimelio Waterlot, Maitzin'|sis dengėsi tą submanną SugadinoLiuosybėssto- 
ir giriosTrones, kur uždavė-Pas^an(?yt^ ^ngjija, x------- .
me priešui smūgį ir paėmėm ^ridst. ii liancuzija aštiiai • jp sugriovė k 
250 nelaisvip. Ant rytojaus 
bombarduodami priešo po- 

i zicijas tarpe upip Anere ir

valtys pasitraukė.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Paryžius. Prie Vegeza 
dukart vokiečiai įsiveržė į 
franeuzp tranšėjas, vienkart 
prie Sante Marie, bet fran- 
euzai savo artilerija priešą 
privertė pasitraukti atgal. 
Trečiu kartu vokiečiai mė- ] Somme, į padanges išnešė- 
gino atakuoti tas pačias me priešo amunicijos sande- 
franeuzp pozicijas, bet frau- liūs Gorscolete. PriėYpres] 
euzai šoko ant priešo su dur- įr Loos, Belgijoj,anglai bom- i 
tuvais ir paėmė daug nelais- bardavo vokiečip tranšėjas. 
vip,o likusi e pasitraukė bet
varkėje.

ANGLAI EIS Į BERLYNĄ.
Į Londoną sugrįžo nuo 

vakarinio karės fronto Lor
das Derba, kuris vadinamas

J
Suv- vylą (Liberty) ant salos Be-

azermes.
Priežastis gaisro nežino

ma. Iki šiam laikui areštuo- 
viršin inkai|

kurie; vių Dienos,

iSuv. Vai. perka tris salas 
vakaru. Indijoje, kuriomis 
yra: šv. Kryžiaus, šv. Tamo
šiaus ir šv. Jono, šitos salos 
yra labai naudingos . Suv. 
Vai. kaip iš kariško, teip ir 
iš pirklybos atžvilgio.

protestuoja prieš tokį vokie
čiu barbarizmą.

. T 'ta visi fabriko viršininkai] Rengkites prie
DAUGEL ŽIURKIŲ. ■ dokŲ savininkai? kurie ] vių Dienos, kurią

r raneuzijoj kaier/iai. kaltinami užtai, kad neture- i lentas Wilsonas 
; skundžiasi, kad tranšėjose] j0 - - - 1

KĄ SAKO AUSTRAI.
Vienna. Austru oficia- 

liškas pranešimas sako:Prie 
Volyniaus priešas aukauja 
savo tūkstantines jiegas,ku
rios jam jokios naudos ne-

] priviso neapsakoma daugybė 
žiurkip, dėlei kurip karei
viams didelė bėda. Negali
ma atsigulti nė atsilsėti ant 
valandėlės, nes tuojaus ap
nyksta žiurkės ir jaigu ka
reivis nesigintp, jį žiurkės 
tuojaus papjautp. Valgio nė 
drabužio 'pasidėti negalima

. sargybos, kad pavo-jkus kirs auk 
jaus vietos neapsaugota nuo 
to, kas galėtp gaisrą pa-j

ATMINKITE LIETUVA!
L lėtu= 
prezi= 
netru= 
rinki=

niui visoj Amerikoj.
gimdyti. Blėdis ekspliozijos I kite prisirengę. Padėki= 
padaryta apskaitoma ant 30 te | šalį partyviškumus.

Dirbkite visi išvien. Su= 
rinktas aukas siųskite į 
Lietuvą patįs,sbe fondų

padaryt
milijonp dolerip.

KARIŠKA CENZŪRA.
BROWNS WILLE, TEX. A-

| merikoniški kareiviai nepa- tarpinjnkystės.
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ŽINIOS APIE LIETUVA.
Vokiečių gudrumai.
Vokiečiai gerai apsistip- 

rinę rusų fronte dabar guli 
už savo vielos tinklų ir nesi- 
bruka, Jaukia, kuomet rusai 
imsią brukties. Jie nusima
no, kad rusai dabar, tai ne 
pirma; jie sugebėtų puikiai 
atremti vokiečių brukimąsi, 
ypač Rygos fronte. O antra, 
jaigu vokiečių oficierai ir pa
norėtų varyti savo kareivius 
šturmuoti rusų stiprumus, 
tai vokiečių kareiviai ne dės 
savo galvas be naudos. Jie 
tai gerai supranta ir kan
triai kenčia savo pozicijose. 
Vokiečiai dabar išsimanė iš
leisti kareivius per ankštus 
vartelius ir kareiviams išė
jus, vartelius užkelia. Ka
reiviai nebegalėdami at
gal sugrįžti, turi eiti pirmyn. 
Tokiu budu kariaujama dau
giausiai pas Dauguvą. Pa
našiai atsitiko pas Jakobšta- 
tą: mūsiškiai prisivijo vokie
čius net iki vielos tinklo, vo
kiečiai savųjų neįsileido,tai
gi anapus tinklo skaudžiai 
išsimušė* rusai su vokiečiais.

Vilnius. Vokiečiai per 
vieną balandžio ir pusę geg. 
mėn. pasmerkė mirtim apie 
20 žmonių. Einančiame iš 
Vilniaus vokiečių valdiška
me laikraštyj komendantas 
paskelbęs, kad 14 mirtim 
pasmerktųjų jau nužudyta. 
Visi nužudytieji kaltinta šni
pinėjime ir riaušių kėlimo 
agitacijoj.

Baudos., Už netikusį 
batų pristatymą kariumenei 
intupdyta kalėjimai! tre
jiems metams: Janis Netš ir 
-Mejcras Milner u. kariuos Rvr 
gos apskričio tiesos pripaži
no kaltais, kad vieton gerų 
batų yra pasiuvę batus su 
popieriniais padais ir men
kais aulais. Batų buvo užsa
kyta 500 porų, bet pristačius 
20 vas. 1915 metų 13 porų 
Nettui ir 4 poras Milnerui, 
batai buvo pripažinti netiku
siais. Apgavikus gynė žino
mas Rygoje advokatas šab- 
lovskis, stengdamas pryro- 
dyt, kad kaltininkai netyčio
mis buvo netikusius batus 
įteikę kariumenei. Tečiaus 
teismas su apgynėjo nuomo
ne nesutiko, tiktai išteisino 
Janio Netšo tėvą Teodorą.

Žydai varoma iš Uk
mergės. Tas pats “B.V.“ 
sako, kad vokiečių valdžia 
išsiuntus iš Ukmergės apie 
4000 žydų. Išsiųsta daugiau
sia neturtingieji. Iškelia žy
dus iš Ukmergės dėlei sto
kos maisto.

(“Rygos Garsas. “)

Trumpa Peržvalga,
Laikraščiuose skelbia

ma, kad Suv. Valstijų kon
gresas užgyrė rezoliuciją,pa
gal kurios pripažinta Ame
rikos lietuviams diena rinki
mui aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Dabar, 
kongresui užgyrus šią rezo
liuciją, lieka tik prezidentui 
Wilsonui paskirti dieną. Nors 
laikraščiuose ir nėra aiškiai 
pasakyta, bet lieka manyti 
kad šis kongreso užgyrimas 
benebus tai vaisius Newar- 
ko lietuvių pasidarbavimo.

Taigi dabar amerikie
čiai, lietuviai, turėtų visus 
savo ypatiškumus pakabinti 
ant tvoros ir rengtis prie au

kų rinkimo. Ar jie padarys 
tą, ateitis parodys.

oo-o-oo
LSS. sekretorius apskel

bė “ultimatum“ san jungos 
nariams, kurie norėtų prigu
lėti prie ALTS. Pagal ano 
apskelbimo, jaigu kurs iš 
san jungos narių pristotų 
prie ALTS., tas nustoja tie
sų LSS.

Nekurie laikraščiai pik
tinasi šituom “ultimatumu “, 
bet tas bereikalingu, nes L 
SS. sekretorius pasielgė ga
na logiškai. LSS. politiška 
partija ir jos nariai priešin
gi tautai (patys būdami tau
tos vaikais), kuomet ALTS, 
irgi būdama politiška, eina 
prie savo tikslo, rūpindama
si tautos reikalais. Ir jaigu 
žmonės nori prigulėti prie 
tautos rėmėjų kaip ir prie 
tautos neprietelių, tad kam 
nauda gali būti iš tokių žmo
nių, tokių narių, kurie nori 
tarnauti dviem dievaičiam. 
Iš tokių narių tik blėdis 
draugijoms, į kuri as priklau
so nariais ypatos, kurios pri
klauso su blogais tikslais, 
arba priklauso visai neturint 
supratimo, kam jų priklau
symas ten reikalingas. Ir LS 
S. sekretorius, pagrūmoda
mas savo paskelbimu, pasi
rodė sveikai protaujančiu 
žmogumi. Sandarai reika
lingi nariai, kurie skaitosi 
nariais savo tautos, o ne jos 
darkytojais.

oo-Q-oo
Tautos Taryba šaukia 

lietuvių suvažiavimą, kad 
pasitarus apie Lietuvos, at
statymą po karei. Suvažia
vimui vieta pakirta So Bos
tone, Mass., 28 ir 29 dieno
ję Rugsėjo. ..

.Atsišaukimo mintis yra 
gera ir suvažiavimo tikslas 
gali būti pagirtinas, kadan
gi apie Lietuvos ateitį pra
dėti rūpintis jau labai laikas. 
Pas mus yra paprastu daly
ku, kad iš anksto apie nieką 
negalvojama, tik laikui pri- 
sėjus, kada jau reikia imtis 
prie akty visko jo darbo, pa
matoma, kad veikti negali
ma, negalima dėlei įrankių 
neturėjimo. Ir kada darbas 
laukia, tada puldinėjama į 
visas puses, įrankių jieškant 
ir bejieškant pradedama bar
tis, vaidytis, o darbo nėra 
kam nuveikti. Todėl Tautos 
Tarybos šaukiamas suvažia
vimas yra pageidaujamas, 
kad iš laiko prisirengus prie 
tikslo ir todėl jam linkėtina 
kuogeriausių pasekmių, nors 
iš anksto galima abejoti, 
kad tas suvažiavimas galėtų 
ką daug aptarti vien dėlto, 
kad suvažiaviman galės at
vykti nedaug pasiuntinių dė
lei nepatogios vietos. Ir kas 
žin kas tuos suvažiavimus 
tempia vis į tokias užkam- 
pes.

Beje. Kasžin dėl kokio 
paniekinimo panašių suva
žiavimų pašaukimuose vis 
dar priduriama: “Kviečiame 
visus, be tikėjimo ir pažiū
rų skirtumo. “ Iš praktikos 
juk žinome, kad panašiuose 
suvažiavimuose ir apsireiš
kia didžiausi pasiskirstymai, 
kurių tik ir statomi ragai 
vienų prieš kitus. Jaigu no-! 
rimą be skirtumo darbą nu
veikti, tad ličynų neužtenka, 
bet reikia ir tikėti į tą, kas 
kalbama. O vienok, nors pas 
mus prie kiekvienos progos 
kalbama apie beskirtumus, 
bet daroma kitaip.

I AMERIKOS LIETUVIUS. 
TAUTOS TARYBOS AME
RIKOJE ATSIŠAUKIMAS.

Baisioji karė, skaudžiai 
palietusi musų Tėvynę—Lie
tuvą, uždėjo ir ant musų A- 
merikos lietuvių, daug svar
bių priedermių. Pirmiausiai 
turėjome gelbėti savo bro
lius ir seseris nuo bado ir 
šalčio. Darbavomesi, kaip 
supratome ir mokėjome;nors 
ir turime visi pripažinti, jog 
dėl bereikalingų savitarpių 
vaidų męs tik dalelę tos sa
vo priedermės išpildėme.

Bet štai jau laukia mus 
kitas darbas. Karė jau nual
sino kariaujančias vasltijas: 
vienoms gręsia badas, ki
toms susibankrutijimas—ir 
taika gali jau nepoilgo įvyk
ti. Turime žiūrėti, kad ta 
taika neužkluptų mus nepri
sirengusius, turime užtikrin
ti savo tėvynei laisvą, švie
sią ateitį ir gerbūvį. Ta prie
dermė turi būti aiški ypač 
mums, Washingtono šalies 
gyventojams, kur piliečiai 
džiaugiasi iš savo politiškos 
laisvės ir gerovės.

Bet tą laisvę ir gerovę 
galės užtikrinti Lietuvai tik 
sveiki, šviesų s, darbštus žmo
nės, gyvenantieji Lietuvoje, 
ir jų pinigai. Šiuo laiku ma
žiausia milijonas lietuvių 
randasi svietui', už rybų sa
vo tėvynės. Vieni išsibarstę 
po Amerikos miestus ir mies
telius, kiti vargsta po pla
čiąją Rusiją, treti Anglijoj, 
ar dar kur kitur.

Bet kada Tėvynė—Mo
tina pavojuje, visi jos vaikai 
turi pulti gelbėti jos gyvy
bę. Karė daugelį Lietuvos 
vietų pavertė į tyrlaukius^ 
Godus kaimynai kėsinasi ant 
jos žemių. Baisus klausimas 
stovi prieš musų akis: BŪ
TI, AR NEBŪTI LIETU
VAI ANT ŽEMES PAVIR
ŠIAUS. Ir jaigu po karės iš
eivių minios negrįš į Lietu
vą su sveikomis rankomis, 
su mokslu ir su pinigais— 
Lietuvos gyvybė ir ateitis 
labai bus abejotina.

Tad laikas jau mums 
pradėti ruoštis į Tėvynės at- 
budavojimo darbą.

Amerikoje dabar randa
si jau nebe šimtai, bet tūk
stančiai šviežių lietuvių ;pro- 
fesionalų, amatninkų, biz
nierių, randasi daugybė pi
nigingų žmonių. Visoje Eu
ropoje pramatomas po karės 
didelis ekonominis atgijimas. 
Apims jis ir Lietuvą, Sve
timtaučių kapitalai ir sme
genys puls į Lietuvos ūkį, 
prekybą ir pramonę, atsiras 
Lietuvoje daugybė gerų dar
bų ir uždarbių. Bet ar bus 
džiaugsmo Lietuvai ir lietu
viams, jai viską apims sve
timi? Su svetimais žmonė
mis eis ir svetima dvasia, 
svetima kalba ir papročiai. 
Taigi, kad neįvyktų visiškas 
o paskui ir tautinis Lietuvos 
pavergimas, męs turime tuoj 
po karės 'sutraukti į krūvą 
visas.savo jiegas ir Lietuvos 
žemę, pramonę ir prekybą 
imti į savo rankas. LIETU- 
VA-LIETUVIAMS!— štai 
musų pirmasis obalsis.

Lietuvių Draugija Ru
sijoj jau pradėjo ruoštis prie 
to darbo. Kaip tik karė pa
sibaigs, ji išplės savo išga
ningą veikimą po visą Lie
tuvą, kad ją atstačius iš 
griuvėsių, kad pakėlus Lie

tuvos ūkį, pramonę ir pre- 
kybą.

Bet tada Lietuva 
ir pasiges savo išeivių, 
sūnų ir dukterų. Išeiviai 
grįž su savo pirligais, jaigu 
žinos, kad ten Lietuvoje tin
kamo darbo gaus ir gerą vie
tą savo pinigams. Tad čia 
reikės tiktai geros organiza
cijos, kuri surištų Lietuvos 
pastangas su musų išeivijos 
pajiegomis ir kuri kiekvie
nam galinčiam grįžti po ka
rės į Lietuvą, nurodytų vie
tą jo darbui ir pinigams.

Turime netrukus bend
romis pajiegomis sugalvoti 
gerą planą visam veikimui 
šioje srityje ir užmegsti dar
bo pradžią. Čia daug ko ge
ro galės sumanyti ir patar
ti musų gerbiamieji amat- 
ninkai, biznieriai, pramoni
ninkai, finansistai, profesio
nalai, arba ir šiaip jau švie
sus darbininkai. Tik reikia 
visiems suvažiuoti ir pasitar
ti.

“Tautos Taryba Ameri
koje“ šiuomi kviečia i suva
žiavimą—del pasitarimo a- 
pie Lietuvos atbudavojimą 
—visus, kuriems tas atbuda- 
vojimas rupi ir kurie, nors 
prie to atbudavojimo galėtų 
prisidėti, visus be skirtumo 
lyčių, tikėjimo ir pažiūrų.

Suvažiavimas įvyks S. 
Bostone 28, 29 rugsėjo mėn. 
šių metų, tuojaus po L. R.K. 
Federacijos Kongresui.
T. TARYBA AMERIKOJE.

P. S. Visokias tame da
lyke pastabas, patarimus ir 
pranešimus prašome siųsti 
vardu T.T.sekretoriaus kun. 
F. Kemėšio,

50 W. ,6-th Str.,
So. Boston, Mass.

Lietuvių Dienos
- delei.

Vietos lietuvių pildantis 
Komitetas, gauti nuo Suv. 
Valstijų prezidento '“Lietu
vių Dienos “paskyrimą aukų 
rinkimui nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai, Liepos 25 d. 
laikė savo nepaprastą susi
rinkimą Willkes Barre, Pa., 
ir padarė šiokius nutarimus:

1) Pranešti Amerikos 
Lietuvių visomenei, per jų 
organizacijas ir spaudą, kad 
p. John J. Casey, kongres
menas iš Willkes Barre, Pa. 
atstovaujantis Luzerne Co., 
viršminėto Komiteto prašo
mas, įnešė į Kongreso žemes
nįjį butą (House of Repre
sentatives) bill’ių, idant pa
prašius Suv. Valstijų prezi
dento paskirti dieną, kurio
je butų renkamos aukos vi
soje šalyje nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai, ir kad Kon
gresas tam sumanymui pri
tarė. Tokiu budu męs, lietu
viai, turėsime savo diena, ir 
Suv. Vals. Prezidentas, kaip 
p. J. J. Casey pranešė, ne
trukus ją paskirs.

2) Pakviesti Amerikos 
Lietuvių organizacijų valdy
bas, atsiusti delegatus, pas
kiriant po vieną delegatą 
nuo kiekvienos organizacijos 
į ekstra susirinkimą Cent- 
ralio A. L. Komiteto suda
rymui, kuris tvarkytų Lie
tuvių Dienos rinkliavą. Vie
tos Komitetas pasižada da
lyvauti susirinkime, atsiųs
damas du delegatu.

3) Susirinkimo vieta, 
centraliausia, pasiūlyti Will
kes Barre,Pa., o laiką—Rug

pjūčio 17 d. 10 vai. ryto.
4) Idant butų didesnis 

Amerikos visuomenės pasi
tikėjimas, patarti susirinki
mui paprašyti Am. Raudo
nojo Kryžiaus Draugijos, 
kad apsiimtų paimti į savo 
globą amerikiečių surinktus 
pinigus, kol Centralis Komi
tetas, pasibaigus aukų rin
kimui, nepareikalaus jų nu
siuntimui į Lietuvą.

5) Kreiptis į Am. žymes
niųjų miestų Vaizbos Drau
giją (Chamber of Comorce) 
paprašant jos, kad priimtų 
surinktus vietoje pinigus ir 
ir siuntinėtų juos A. Raudo, 
namjam Kryžiui.

6) Patarti busimam C. 
A. L. Komitetui, atsišaukti 
į Kongresmenus, Senatorius, 
Federalio Augščiausiojo Tei
smo narius ir kitas žymes
nius ypatas, paprašant jų 
pritarti Lietuvos reikalui.

7) Žinių paskleidimui a- 
pie Lietuvių Dieną, kreiptis 
i Suv. Valst. laikraštiją (As 
sociated Press).

8) Atsišaukti į tai, kad 
iki laukiamai Lietuvių Die
nai greičiausiai lieka nedaug 
laiko, nutarta paraginti A. 
Lietuvių visuomenę veikti 
tuojaus, išvieno ir nepaisant 
didelių formulumų.

Su guodone
J. S. Lopatto 

Pirmininkas.
Kun. V. Dargis, 

Sekretorius.

Gėdykime už
darbį.

Dabartiniais laikais, Su
vienytose Valstijose, fabri
kuose dirbama gana smar
kiai. Darbininkams darbo 
netrūksta. Nekuriose vieto
se darbdaviai j ieško darbi
ninkų per agentus, siūlyda
mi nemažas algas. Darbinin
kų daugiausiai trūksta ma
žuose miestuose, ypač gele
žies fabrikuose. Gana daug 
darbininkų reikalauja prie 
ūkių darbų,kur mokama ne
mažos algos ir duodama val
gis. Teip-gi visur darbinin
kam algos yra keliamos, kur 
dabartiniu laiku paprastas 
darbininkas gali uždirbti 
nuo 2.50, iki 3.00 dol. už 10 
valandų darbo dienoję.

Kaip rodosi, laikai geri 
ir šiądien stiprus darbinin
kas gali pasinaudoti savo 
darbu, paimdamas didesnį 
užmokestį. Teisybę sakant, 
pragyvenimas dabar yra ga
na brangus; vieno žmogaus 
pragyvenimas atseina 25 dol. 
į mėnesį, prietam drabu
žiai ir-gi gana augštoj pre
kėj. Bet dirbant pilnai ir 
gaunant didesnį užmokestį, 
galima savo darbo pelno da
lį sučėdyt ateičiai. Darbinin
ko ateitis nėra užtikrinta, 
kad jis galėtų toj ar toj dirb
tuvėj dirbt ir jam bus ten 
ant visada darbas ir pelnas 
pragyvenimui. Ne. Šiądien 
dirbi čia, bet rytoj darbda- 
vis atstatė nuo darbo ir eik 
sau j ieškot, kol vėl kur gau
si. O jai fabrikuose darbai 
sumažėja, paleidžia darbi
ninkus nuo darbo ir, kad 
darbo gavimas nėra galimas, 
tai tokie darbininkai, kurie 
neturi sučėdyję centą ge
resniame laike, turi kęst 
vargą ir skurdą. Bet kurie 
dirbdami pirmiau rūpinosi 
del ateinančio laiko, Gėdyda
mi savo centus, tokių ir 
darbui sustojus kitokia vil

tis.
Męs, lietuviai darbinin

kai, turėtume kuodaugi au
siai naudotis šiais gerais lai
kais, dirbti kiek tik galint 
ir uždirbtus centus čėdyti. 
Neneškime karčemon, kaip 
gauname savo užmokesnį, 
bet dėkim ten, kur ateityje, 
sunkiuose laikuose, galėtu
me rasti. Ypatingai dabar, 
kada musų tėvynėj Lietuvoj 
baisioji karė naikina musų 
tėvų ir brolių turtus, kur gal 
liks tik pustynės, mus pri- ' 
valumas kuodaugiausiai ten 
siųst pagelbą. Teip-gi ku
riems rupi grįžt į Lietuvą, 
turi būti prisirengę ir laukt 
karės pasibaigiant, nes po 
karei gal bus kokios atmai
nos. Gal musų tėvynė Lie
tuva liks laisvesnė kaip kad 
pirmiau buvo, su plačiu ir 
liuosu keliu kiekvienam par
grįžti. Užtaigi, jai męs, lie
tuviai, busime taupus ir mo
kėsime naudotis dabartinio 
darbo laiko gera mokesčia, 
tai męs, sugrįžę suvargusion 
tėvynėn, galėsime paleng
vinti ten gyvenimą. Taigi, 
dirbkime ir čėdykime.

K. Aksomaitis.

Kazokai’.
Berlyno korespondetas, 

buvęs mūšio lauke, stebisi iš 
kazokų narsumo ir jų takti
kos. Pasakoja, kaip kavale
rija rusų kariumenės, susi
dedanti daugiausiai iš kazo
kų, po altilerijos atako, ata
kuoja priešo pozicijas. Yra 
tai tikri velniai, sako. Jie 
staiga raiti leidžiasi į priešo 
pozicijas ir čia įsibriovę, pri
dirba daug nuostolių ir su
mišimo, o kuomet užpultųjų 
atyda atkreipta į juos, tada 
užpuolikų pėkstininkai, ne
kliudomi, sparčiai eina ar
tyn priešo pozicijų. Kazokai- 
gi suardę tvarką, greit trau
kiasi atgal ir greit nusėdę 
nuo arklių, gula į eiles čia 
jau esančių pėkstininkų ir 
su jais veikia, arba puola a- 
takan visu smarkumu. Ir jie 
pirmiaus nepasitraukia, kol 
saviejie prieina arti priešo 
pozicijų.

Kazokų atakai pradeda
mi su didelėmis gudrybėmis. 
Jie leidžiasi link priešo pozi
cijų, kaip pykčiausi žvėrys, 
leisdami arklius visu greitu
mu,'plačiai pasiskirstę.Kuo
met yra visai arti savo prie
šų, nušoka nuo arklių ir pri
gulę pradeda smarkiai šau
dyti, Kuomet užpultiejie už
imti darbu su kazokais, jų 
pėkstininkai artinasi visu 
greitumu. Kada jau pėksti
ninkai arti, tad jie šoka ant 
arklių ir kaip viesulą greit 
joja keliais, tyčia paliktais 
pėkstininkų minioje. Kada 
kazokai traukiasi pėkstinin
kų užpakalin, tuomkart pėk
stininkai puola ant priešų 
su durtuvais, o rusų durtu
vai yra pavojingesni už dur
tuvus kitų kariumenių.

Kazokų arkliai yra teip 
išmokinti, kad prisiartinus 
prie užpuolamųjų pozicijų, 
kazokui sušukus, arklys tuo
jau puola ant žemės, gula 
ant šono, o kazokas už jo 
pasislėpęs, lyg ’už barikados, 
šaudo į priešus. Priėjus lai
kui, kazokas sušunka, ar
klys šoka nuo žemės, kazo
kas greit ant jo užšoka ir a- 
kimirkoj abudu išnyksta 
kaip paukštis greit lekian-. 
tis.



SANTAIKA

, Pervelai.
Oi sugrįžk šviesi saulute, užtekėkie ant dangaus, 
Apšviesk spinduliais langelį to namelio man bran

daus.
Kur sena matutė mane maža liūliavo,
Kur mano miela sesutė saldžiai dainas dainavo, 
Kur raiboji gegužėlė sode nuolat kukavo, 
Kur balandis ant stogelio tupėdamas burkavo.
Ten man lengva ant krutinės, gyvent ten buvo 

(ramu.
Jaunas dienas, sidabrines, gamta ramin meilumu. 
Ten dainelė linksmai skamba, piemenėlių trimitai, 
O vėjalis meiliai pusdams, lyg kalbėjo man rim

bai: 
—Neapleisk tu tėvynės, brangios šalies Lietuvos, 
Nes varguose tu prapulsi ir nematysi jau jos. 
Nemylėjau aš to visko ir apleidau ją urnai, 
Dabar gailiai reik raudoti, bet jau yra pervėlai.

Vyturėlis.

Vejaliui.
Puskie vėjali iš tos šalelės— 
Parneškie žinią man nuo mergelės...

Pusdams banguoji tu vandenėli, , 
Glaudi prie savęs ir žolynėlį.

Tu tenai uždams žalioj girelėj
Ir lyg čiulbėdams ten su paukšteliais;

Tu ten atlankai mielą namelį, 
■Matai lietuvio sunkų vargelį.

Girdi kaip ten jie gailiai raudoja, 
Dėl vargo, bado, labai dejuoja.

r Matai, vėjali, skausmus mergelių, 
Kurios raudoja savo brolelių.

Per dienas ilgis, sėd’ prie langelių, 
Laukia pagrįžtant savo brolelių.

Matai mus brolius kraujuose plukant, 
Girdi ten trenksmus kanuolems ūžiant.

Skriskie vėjali mano gimtinėn,
Nunešk tėveliams nuo manęs žinią, 

Kad aš dar gyvas, nors ir neramus, 
Skaitau aš jų ten nelaimes vargus.

Sveikink sesutę, jauną brolelį,
Mano mergelei pratark žodelį,

Kad ji, brangiausia, yr’mano miela, 
Prie jos yr’ širdis ir mano siela.

Puskie vėjali iš tos šalelės 
Ir nunešk žinią mano tėveliams....

Vyturėlis.

40 VALANDŲ UGNYJE.
Paveikslėlis iš karės lauko.

(Pabaiga).
suteškėsime į šmotelius. Kaskart vis blo
giau ir blogiau.

Sekundinė pauza; tik tiek, kad dar 
kartą atsikvėpti, nes laiko trumpai; netruks 
ilgai, vėl pyška granatos į dešinę ir kairę, 
priešakyje ir užpakalyje, žemės rūksta, tar
tum prie vulkano, apkasai įgriuva, jau ir 
šautuvai lekia; kasžin-kokio šautuvo kulbė 
pralėkė pro mus ir įstrigo į žemę. Rėkiu 
kiek turiu spėkos:

—Šautuvai į grabę!...
Kareiviai pašoko, griebia už ginklo ir 

vėl' jau guli ant žemės. Valandėlė pertrau
kos. Žiuriu į laikrodėlį. Ta pekliška ugnis 
tęsėsi vieną valandą ir 20 minutu.

Oras mažumu prasiblaivė. Atsistojau 
ir žiurau per skylę. Del Dievo! Rusai arti
nasi. Surikau:

—Ugnies!
Ir vėl baubia šūviai. Kulkasvaidis čia- 

pat prie manęs pyška ir sėja kulkas, tartum 
bitės lekia pirmyn. Artilerija atsiliepia. 
Trenksmas, męs vėl gulime ant žemės.

Penkios sekundos ir vėl viskas apsiaub
ta durnais ir dulkių debesiu. Žinau kas dė
sis. Mus nori apsupti; jų pėkstininkai kas
kart vis arčiau mus. Prasideda tragiška sce
na. Pilasi salvos, męs gulime kniūpsti ant 
žemės. Griebiamės ir valandėlę šaudome 
šautuvais. Vėl ant žemės, vėl prie ginklų.

Kas gali apsakyti ir apvertyti tą vis
ką?

Bet šaudome bepertraukos,žemyn, aug- 
štyn ir vėl žemyn, augštyn.

Tas viskas traukiasi iki 3 valandai po 
pietų. Pertrauka ugnyje. Rusai jau nusilp
nėjo, męs dar laikomėsi. Vienas iš dviejų: 
Arba rusai nori mus supainioti, suklaidinti, 
arba jiems pritruko amunicijos. Gal už va
landėlės pekla vėl išsivystys. Vienok tuo- 
tarpų atsilsėsime.

Troškulys pradeda mus kankinti, bet 
kenčiame dantis sukandę. Apsidalinome pa
pirosais, kurių dar turėjome šiek-tiek, ir 
juokavojame, lyg maži vaikai. Prasispriau- 
džiau ir nusiyręs prie poručnyko, klausiu:

—Kaip einasi?
—Neblogiausiai! Dievo galybė su mu

mis, nes ikišiol dar nuostolių neturime jo

kių.
Baigiant kalbą, padavė man cigarą. 

Atsilsėjome ir pradedame nerimauti.Teip 
traukiasi pora valandų laiko.

Po penktos valandos vakare, šūvių 
trenksmas vėl prasidėjo. Rusų artilerija 
susistiprino ir pradėjo veikti. Skaitome: 
vienas, du, trįs, keturi, septyni, aštuoni. 
Aštuonios granatos ant syk. Žemė dreba, 
traukiasi tartum nuo skausmo.fMUS kelia 
į viršų. Dabar artinasi prie mus. Rusų 
šūvių pusė puola ties mus galvomis, ki
ta pusė užpakalyje mus.

šūviai artinasi kaskart arčiau mus. 
Per valandą nieko nejaučiu, tik sunku
mą ant krutinės, lupos pilnos smilčių. 
Kenčiu kiek galėdamas, bet gyvas esu; 
jaučiu didelį galvos skaudėjimą dėlei sto
kos oro. Dairausi, poručnykas ir-gi gyvas, 
nieko su juom neatsitiko. Šluostomės 
prakaitą su purvais ir juokiamės. Turi
me sekundą laiko, bet girdime jau šūvį 
atūžiant. Slenkame krutinę į šalį ir gu
lame ant žemės.

Prisiglaudę prie sienos praleidžiame 
salvą. Čia kasžin kas šliaužia prie mus: 
kasžin-koks kareivis išpėkstininkų pulko.. 
Prišliaužęs, prikimusiu balsu sako:

—Telefonas.
Drebu tarpe kulkų lytaus, bet turiu 

eiti paskui jį
Ištikimas telefono operatorius laiko 

savo vietą, prisidėjęs taurę prie ausies ir 
galvą įsmeigęs į smiltis. Gulu šalę jo ir 
paėmęs nuo jo taurę, dedu sau prie au
sies.

—Kas čia?
—Batali jonas.
Bum! Pralėkė granata ir užteršė orą.-
—Kas čia? Batalijonas?
—Kas čia?
Išgirdau kelis, silpnai skambančius 

žodžius vengrų kalba, kurios nesuprantu.
—Kas čia? šauliai?
Bum! vėl granata pralėkė.
Dabar jau niekas neatsiliepė iš tele

fono. Bereikalingai rėkiu į aparatą, nie
kas neatsiliepia. Suprantu. Granatos ske
veldra nukirto telefono dratą. Žinią pa
siųsti negaliu.

Rėplomis grįžtu prie poručnyko ir 
atnešu jam gautą žinią: “Išlaikytisu šal
tu krauju“. O juk “su šaltu krauju męs 
ir laikomės“

Grįžtame į savo vietas. Bombardavi
mas traukiasi iki sutemų. Pradėjo temti, 
bet ugnis olyštančių granatų ties mus 
galvomis, mus apšviečia. Apie 8 valandą 
šaudymai nutyla.

Apie 9 vai. gaunu paliepimą: “Kom
paniją pulko X pakeis kita kompanija 
šaulių“. Apie 10 vai. permaina sutvar
kyta.

Susiimu savo daiktus ir išeinu iš gra- 
bės. Ką męs paisome tų menkučių kulkų, 
kurios zvimbia pro. mus ausis. Einame 
tolyn į tamsios nakties prieglobą. Priei
name duobėtas ir akmenuotas vietas.Jau 
pavojus mums negresia. Dar du tūkstan
čių žingsnių ir jau batalijono komandan- 
tura.

Gilioje kertėje dega žvakė, kurios 
silpnai tvaksint! liepsna apšviečia šėtrą. 
Užsimelduoju:

—P. Podpulkauninke! nužemintai ap- 
reiškiu, jog plutonas antros kompanijos 
sugrįžta iš pozicijų.

—Gerai, vyrai. Gulkite ir išsimiego
kite.

Męs negulame, bet tiesiog virstame 
nuo kojų ir miegame. Niekam neatėjo į 
galvą mislis, kad ką-nors suvalgyti, ar 
išgerti šilto vandens. Puolė, kur kam 
pakliuvo, ar ant akmenų, ar ant medžių 
apmintų šaknų. Ir miega visi ilgai ir kar
štai, ilgai lauktuoju miegu......

ŠIS-TA5.
Kansas City, Mo., miesto valdžia į- 

rengė parką, kuriuomi naudotis leidžia
ma vien moterims. Kiek laiko atgal, New 
Yorko miestas buvo įtaisęs speciališkus 
gatvekarius, vien moterims, bet mote- 
rįs jais nesinaudojo ir karai turėjo būtį 
panaikinti. Benebus tas pats ir su šiuom 
parku.

Turbut moterįs visuomet su vyrais 
nori dalyvauti.

9 francuzai paėmė 113 
vokiečių.

Prancūzai nugązdino vo
kiečius ir tai nepaprastu bū
du. Prie upės Somme, prie 
išlaukinio forto prie kaimo 
Biaclies, kur vokiečiai buvo 
gerai apsikasę ir fortą ap- 
valdę, ištiko mušis ir bom
bardavimas iš francuzų pu
ses, kad fortą atėmus. Vo
kiečiai buvo pilname veiki
me, kulkasvaidžiai jų veikė 
visa jiega. Tad vienas fran
cuzų oficieras susekė, kad jų 
bombardavimo fortas vienoj 
veitoj yra dikčiai apdaužy
tas. Pasiėmęs su savim kitą 
oficierą, du seržentus, vieną 
kaprolą ir keturis kareivius, 
nušliaužė per dideles žoles į 
tą vietą, kur fortas buvo ap
daužytas, vokiečių nepatė- 
myti. “Pirmyn, ant durtu
vų!“ Suriko teip, du oficie- 
rai ir seržentas staiga šoko 
į forto vidų ir iš čia pradėjo 
leisti į vokiečius rankines 
granatas, be perstojimo šau
kiant: “Vyrai pirmyn! Ant 
durtuvų! “Kiti likusieji fran- 
cuzai,gulėjo žolėse, kad ban
dymams nenusisekus, galė
tų pabėgti.

Vokiečiai teip staiga už
klupti rankinių granatų ir 
baimingų šauksmų, teip nu
siminė, kad net nepamislijo, 
kad reikia gintis. Ir kada vie
nas iš jų krito pervertas re
volverio kulkos, paleistos 
francuzų oficiero, nusiminė 
visi ir pradėjo lipti laukan 
iš apkasų ir mest ginklus 
ant žemės, pasiduodami fran- 
cuzams nors tų čia dar nebu
vo. Pamatę tai francuzų o- 
ficierai, šoko iš pasislėpimo 
vietos, tiesiog prie vokiečių, 
šaudydami į juos iš revolve
rių ir mesdami rankinėmis 
granatomis. Vokiečių oficie- 
rai pradėjo nervuotis, maty
dami, kad jų kareiviai, vie
ton gintis, bėga iš apkasų ir 
meta ginklus. Bet tuomsyk 
iš žolių išlindo ir tie šeši ka
reiviai francuzai, kurie buvo 
pasislėpę, atstatę šautuvus 
pirmyn. Pamatę tuos karei
vius vokiečiai, patikėjo, kad 
užpakalyje yra didesnis fran
cuzų buris ir nieko nelauk
dami, metė ginklus ir iškė
lę rankas, visi pasidavė.Tuo 
jaus apšoko francuzai ir 
krykštaudami nusivarė su- 
viltuosius vokiečius, kurių 
viso buvo 113.

F^juokeliaF^ 
TEISINGAS VAIKAS.

Jonuk, ar mėgsti vaik
ščioti mokyklon?

Jonukas:-Teip. Aš mėg
stu eiti į mokyklą, mėgstu 
eiti ir iš mokyklos, bet tik 
nemėgstu mokykloje sėdėti.

ATVIRUMAS.
—Na, brangiausia, da

bar tai visas pasaulis apie 
mane kalbės.

—Kas atsitiko?
—Nusisekė viena iš sun

kiausių operacijų.
—Tai gaila, kad nežino

jau tos pasekmės pirm šešių 
metų.

—Ką tas reiškia?
—Tamista butum išgy

dęs mano pirmąjį Vyrą.

POROJE.
Pati:- O! mirtie, ateik 

greičiau 'ir pasiimk mane.
Vyras:- Viešpatie! Iš

klausyk prašymą savo vaiko.

i:

jVETJRA.
BUČERNĖ IR GROSERNE

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 
musų važiuotoją arba atsilankę Į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muy kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangys broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. * Cuy. Central 1781-

THE ST. CLAIR AVE
SAVINGS & LOAN |

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 svietb.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų rakandus.
Atliekame 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.

2006 St. Clair Ave.
hl? tau1 Su v 1 R 11 vvo

Cleveland, Ohio
Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 

“DARBININKAS”
“Darbininkas”eina utarninkais 

ketvergais ir subatomis.
“Darbininkas” paduoda daug 

žinių iš darbo lauko, apie unijas, a- 
pie darbininky judėjimą.

“Darbininkas” paduoda daug 
straipsnių, naudingų darbininkams 
pasiskaitymų, rašytų pačių darbi
ninkų.

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

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

“Darbininkas”visuomet turi vi
so to, kas darbininkui svarbu, 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.

ii

"DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuviu Kataliku 

DIENPAS f IS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

iškaręs lauko, pasakoja, kas dedas 
nelaimingoje musų tėvinėje Lietu- 

' voj, skelbia įdomiausius atsitiki- 
' mus iš viso pasaulio. Žinios paduo- 
i damos kuogreičiausiai.
[ “DRAUGAS” remia, stiprina 
Į lietuvių katalikų draugijas, rupi-
> naši 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. 
J Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50.
> Nuo vaiky ir nuo agentų perkant 
i atskirais numeriais po 1c.
) — Užrubežyje“DRAUGAS” dien-
> raštis metanTs $6.00.
; “Savaitinis Draugas” Metams
Į kaštuoja $1.50.
> Visokiais reikalais kreipiantis 
į adresuokite-:
! Draugas Publishing Co.
I 1SOO W. 46th St. CHICAGO, ILL

“Santaikos5’ Agentai
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” ir ušsimokėti prenumeratą.

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

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

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas & Co. 102
Centre st.,

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

NORWOOD, MASS.
Vesula, 1160 Washington St.,

East

K.

NEW BRITAIN, CONN.
Vacį. Gilevičia, 20Stai’ Street.

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausių rašamųjų 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti prgiy', kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigų 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
panijas, nes bėgyje 3 m. 
daug esome męs jų parda- 

" vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten- 

■ kinti ir užganėdinti.

GAUNAMOS
“SANTAIKOS“- KNYGYNE

2120 ST. CLIAR AVĖ.

Skaitykite ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį

“ŽVALAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniaūsis 

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

[ST METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus šiųski- 

te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond Str., Philadelphia, Pa.



j VIETINĖS ŽINIOS 1
Atminkite Lietuvą!

Clevelando lietuviai pri
valo rengtis prie Lietuviu 
Dienos, kurią prez. Wilson 
netrukus paskirs auką rinki
mui visoje šalyje. Aukos bus 
renkamos nevien pas lietu
vius, bet ir pas svetimtau
čius. Reikia išanksto susi
vienyti visiems, išrinkti ko
mitetą išdirbimui plano, pa
gal kurio aukos turės būti 
renkamos. Tik nesiskirstyki- 
į partijėles ir nepradėkite 
darbą pasiskirstę, nes teip 
darant neką pelnysite, o an
tra,nužeminsite lietuviu var
dą prieš svetimtaučius.

Rengkitės prie darbo. 
Užmirškite ypatiškumus. 
Naudokitės iš progos, kuri 
daugiau nepasitaikys. Lietu
va laukia pagelbos. Atminky- 
te Lietuvą!

Atsilankys didelis sve
čias. Pradžioje ateinančios 
sanvaitės, Clevelande viešės 
p. R. Karuža, lietuvių ger
biamas kaipo geras lietuvys 
ir pirmininkas Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros. Cle- 
velandiečiai, ypač nariai 
ALTS, kuopos, įdomaujanti 
atsilankymu gerbiamo sve
čio, žinias ir informacijas 
gausite “Santaikos“ redak
cijoje.

P. Karuža atlanko di
desnes lietuvių kolionijas, 
kur yra Sandaros kuopos, 
Sadaros tikslu. Sutuom tik
slu keliauja Chicagon, tad 
prie progos atlankys ir musų 
kolioniją.
_, -26.-d.--Liepos — atsibuvo 
susirinkimas Clevelando Lie
tuviškų Draugijų Sanryšio, 
kuris lietuvių vadinamas 
centru. Susirinkime priimta 
ir užgirta šie įnešimai:O r

1) Išleisti Clevelando lie
tuviškų draugysčių, kurios 
priklauso prie sanryšio, isto
riją.

2) Draugysčių (kurios 
priklauso prie sanryšio) na
riai, kad nelaikytų įnamių 
(burdingierių) tokių, kurie 
nepriklauso bent prie vienos 
pašelpinės draugystės, nes 
numirus tokiam nariui, tan
kiai pasitaiko keblumai, kad 
reikia daryti kolektos jų pa
laidojimui ir sušelpimui liku
sių po jais šeimynų.

3) Kad lietuviai pasi
skirtų vieną iš miesto kny
gynų, kuriame butų lietuvių 
skyrius, kuriami lietuviai už
laikytų lietuvį, kurs vaka
rais ten galėtų lietuviams 
suteikti reikalingas infer 
macijas, ir

4) Kad visos draugystės, 
priklausančios Sanryšyje,be 
įžangos įleistų į savo vaka
rus,kuriuose imama apmoka
ma įeiga, reportierius dabar 
einančios “Santaikos“ ir vė
liaus eisiančios ‘ ‘Dirvos ‘ ‘,kad 
iš tokių vakarų žinios galėtų 
patekti į minėtuosius laik
raščius.

J. J. Žilinskas.

Ištiko skandalas, kada 
miesto majoras pradėjo ty
rinėti vietas, kuriose lošia
ma iš pinigų. Pasirodė, kad 
profesionališki lošikai be jo
kios baimės varo savo ama
tą, yvairiais budais išvilioda
mi lengvatikių pinigus. Aik
štėn eina, kad šitas “biz
nis “varomas su policijos ži
nia, nes išėjus prisakimui iš

naikinti lošimo vietas, poli
cijos viršininko prisakyta 
policistams neareštuoti nie
ko, tik gražumu taikytis su 
lošikais.

Karščiausia naktis buvo 
pereitoj nedėlioj, iš 30 į 31 
d. Liepos, nes 1 valandą vi
durnakčio, termometras ro
dė 98 laipsnius pagal Fah- 
renheitą. Dauguma žmonių 
nakvojo ant stogų, kiemuo
se ant žemės ir skiepuose. 
Mieste pritruko ledo ir todėl 
ledo prekė pakilo 3c., bet ir 
už tokią prekę sunku buvo 
gauti.

Lietuviai, atkreipkime 
savo atydą ant politikos. Rug
pjūčio 8 dieną šių metų, bus 
teip vadinama ‘Primary‘die
na. Tą dieną kiekvienas pi- e
lietis turi prisirengti sąžinin
gai ir atiduoti savo balsą už 
tinkamiausią ypatą, kuri 
eina ant kokio urėdo, nes nuo 
jų tinkamumo musų gerovė 
priklauso.

Toje dienoje, kiekvieno 
lietuvio šios šalies piliečio y
ra pareiga būtinai balsuoti 
už bent kokį kandidatą, ei
nantį ant urėdo. Už ką bal
suoti? Už ypatą, kuri yra 
daugiau ir geriau tinkanti 
tam urėdui, nežiūrint kokios 
partijos savo kandidatūrą 
stato, visuomet geras pilietis 
žiuri į ypatą, o ne į partiją, 
nes nuo ypatos viskas pri
klauso; kiekvienas geras pi
lietis stato ypatą pirmoje vie
toje, o partija antroje.

Tankiai girdėti kalbant, 
jog jis nepažįsta nė vieno 
kandidato, pertai jis negali 
balsuoti, nes jis gali atiduoti 
savo balsą až netinkančią y- 
patą. Toks išsikalbėjimas ne
tik yra blogas, bet ir Medin
gas tam pači am piliečiui kaip 
ir šaliai; toks pilietis nu
sideda prieš tą šalį, kurios 
piliečiu jos yra, nes toks išsi
kalbėjimas nuo balsavimo, 
palieka blogas ypatas ured- 
ninkais, nesulaiko tuomi blo
gos ypatos, bet greičiau jas 
išrenka į urėdus, nes kuo- 
daugiau sumažini skaitlių 
balsų, tuo lengviau blogai y- 
patai yra tapti išrinkta į u- 
rėdą.

Bet jaigu pilietis gali a- 
tiduoti savo balsą už blogą 
ypatą, nežinodamas, tai jis 
gali nežinodamas pataikyti ir 
gerą ypatą, už kurią jis ati
duoda savo balsą.

Tad kiekvieno piliečio y- 
ra priderystė būti nariu bent 
kokios politikinės partijos, 
kuri jam geriausia išrodo ir 
patinka.

Jaigu nežinai kandidato 
vertės, tada balsuok už savo 
partijos kandidatą. Kas gali 
balsuoti? Visi šios šalies pi
liečiai, kurie yra išbuvę vie
nus metus Ohio Valstijoje, 6 
mėnesius Cuyahoga paviete, 
3 mėnesius Clevelande ir 30 
dienų skyriuje (precincte), 
ims dalyvumąbalsavime. Ge- 
riausia'balsuoti anksti išryto, 
nes tuomi laiku žmonės nėra 
įsikarščiavę, pertai yra ma
žiau nesupratimų.

Imkime dalyvumą poli- 
tikėję ir mokirikimės supra
sti kas yra politika. Nuo po
litikos priklauso musų laisvė, 
nuo laisvės gerovė. Taigi, 
jaigu norime kad butų gerai 
mums, tai męs lavinkimės 
politikoje. Politikoje lavintis 
galima vien prigulint prie 
politikinių draugijų.

J. J. Žilinskas.

SANTAIKA

VIENATINE

Clevelantlo Lietuviška Narny ir Paskolos Oraugystė-Banka
įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metą.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,OOO.oo.
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 botų 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 taupinimui,o užtikriname, jog lengviausiai sučedysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelando Lietuvą Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 iki 10:30 vakare. Sukatomis nuo 7:30 iki 3:30 vakare.
1934 St. Clair Ave. K. E. Cleveland, Ohio.

Draugystes Kurios Turi “San
taiką“ už Organą.

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

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

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

615 E. 97th Str. N. E.
Iždo rąš. A. REMEIKA 

8024 Sovinski Ave.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Ave.
Vadas ir Komandierius

K. SAIMONAS, 1572 E. 36th Str.
Kapitonas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av. 

K-apiton. J. SABALIAUSKAS, 615 E.97th Str.NE. 
Liutinantas J. ŠUKYS, 615 E. 97th Str. NE.

Oficierius J.MAČIULA1TIS, 2003 Hamilton av. 
Ofieierius J. T. NEURA, 2202 Hamilton av. 
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2052 Hamilton av.

Signalistas
M. GRUODIS, 2011 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną 
menesį, ketvirtą, nedeldienj,.2 vai. po pietų Knaus 
sveaitnėje, 6131 St. Clair avė.

Kiekvieną menesį atsibuna 2 sykiu praktiki. 
Pirmą Utarninką ant dairės Hales, 6004 St. Clair 
avė. ir kiekvieną pirmą Ketvergą ant Knaus Ha
le“, 6131 St. Clair ir 62 gatves.

Valdyba Lietuvos Sunu Kareiviu šv. Kazimiero 
Gvardijos Cleveland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMA VYČIUS,
1542 E. 36th Str.

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

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
5915 Dibble A ve. N.E.

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

Iždin. J., MIŠKINIS,
1532 E. 33th Str.

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55thStr.
J. MAKSIMA VYČIUS, 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS, 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

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

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

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

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 Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Washington Str.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda labai pigiai 2 fami- 

lijų namas. Prekė tik 2,800. Ant 
72 gatvės, arti Superior. Kreip
kitės prie:

A. RASIMAS, 
“Santaikos“ Offise.

REIKALAVIMAI.
Reikalaujame vaikinų arba 

merginų, mokančių arba ir mo
kintis prie moteriškų drabužių 
siuvimo. Puikiausios išlygos.

Kreipkitės tuoj:
JUOZAS BINDOKAS, 

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

Reikalaujame kriaučių prie 
sijonų siuvimo, ant sanvaičių 
(week work) ar šmotų (piece 
work). Gera užmokestis.

Kreipkitės šiuo antrašu.
Vincas Brazaitis,

1306 E. 68th Street.
Reikalaujame darbinko į bu- imti ukesistes 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
ją, angliškos kalbos rankvedžių ir rank- 
vedėlių, žodynų, puikiausių maldakny
gių, kryželių ir kitokių religiškų reik- 

šeimynų, po 7 kambarius, Mau- menų ir 1.1, 
dynės, porčiai ir kiti parankumai. 
Didelis lotas. Ant 43 gatvės, tar
pe Payne ir Superior. Kreipkitės:

L. BEDNARSKI,
“Santaikos“ Redakcijom

černę. Turi gerai mokėti bučerio 
darbą ir, kad butų apsipažinęs su j 
išvežiojimu orderių. Kreipkitės:

T. Neura,
2202 Hamilton avė.

Parsiduoda namas, dėl dviejų

Draugijų reikalai.
Susirinkimas Vyčių 25=tos kuopos 

Atsibus panedėlyje, 7 d. Rug
pjūčio, 7:30 vakare, Columbia 
svetainėj. Nuoširdžiai kviečiama 
visus narius atsilankyti.

I. Sakalauskas, rašt.

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruotą jaunimo laikraštį
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“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau
nimo laikraštis Amerikoje.

“VYTYJE” telpa geriausi raštai musp jau
nu rašytoju, literatu ir studentu.

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

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“VYTĮ’'leidžia 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. kra- 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

G \7 V T I C. ’ i

a
fn

G 731 W. 18th Str. Chicago, III. $
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LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.
a

i

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

Ant Pakilčio 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

1 "SANTAIKOS"!

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.

Siusdami užsakymus adre 
suokite šitaip:

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

CLEVELAND, O.
TELEF. CUY. CENTRAL 1847-K

ATLIEKA.-,
'*lVISOKIŪSI*

. Naujos Knygos.
Parankiausias būdas vokiečių kak 

I bai pramokti. Prekė 35c.
Elementorius ir vaikų skaitimėliai, 

Prekė 25c.
Mokykimės rašyti. Parankiausia kny

gutė pramokti gražiai rašyti. ?5c.
Daktaras kišoniuje. Su daugybe 

daktariškų receptų. 75c.
Kišeninis žodynlis, labai paranki 

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

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

PIGIAI! PIGIAI.
Parsiduoda pečias, stalas, ra

šymui stalelis ir visi gazo fikče- 
riai, tik už trečdalį prekės.

1574 E. 36th Str.

fAr nori, kadtavo drabužiaišvurųsbu

ir kad ta
vo kamba- 
ris nebūtų 
užverstas 
nereikalin 
gaiš dra
bužiais. 
Jeigu teip 
tai nusi
pirk skry- 
nę-Trunk 
Pas męs 
didelis pa 
sirinfci-
mas ir pristatome Į namus, Vyriškos ir moteriškos drabužes pirk geriausia musy 

DRAPANŲ KRAUTUVĖJ “VF?

ŽITKEVIČIUS

tų ir ilgai išlaikytų

■N:'-'.?

. -Sv,-»

L & Si & kJ' <?

CLEVELAND, OHIO.

atidarysiu Į ? 
ų dalykų,

Tęip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, 
maliavos, aliejaus, šepet'ų ir 1.1. 
Lndraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas a' 
krautuvę knygų, rašomų 
aiskrimo ir saldumynų.

1396 E. 33 Str. ir Senora Avė.
Cuy. Centrai 6201=K

V. UJt!5£.51a n
Tai ■* Namus iUopieruoja Kambarius H

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje L 
puikiai išsivanoti karštame garų , 
su vanta, tai atsilankyk į musų i1 

________ PIRTĮ ___ _
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį. Į

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir iį 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

A. SOGOLOW1TZ

Jonai, kur=gi tu taip skubiai begi?
Nagi pa?

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.

Gerieusios Gyduoles 
DEWOYNO’S I 

APT IE KOS E I

I 1653St.ClairAv. PrieE 17 p.
|| 6502 Fleet Ave., Cor. E. 65th (Tod) | 
į Gia dirbą lietuvys registruotas aptieko- 
I rius— A. Žagaras.

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

B rius— J. Smailis.

j 4052 E. 71st, Cor. Harward
i 3878 E. 71st, Col Lansing
Į Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- !, I 
vXlima gaūt teisingus patarimus. Z/

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

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

Tad mano draugas parnešė vaistp iš 

APTIEKOS' USEVIGIAUS
1172 E. 79th STREET.

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

I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio.
0 E ff

ę o?® parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BĖDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

NAUJA LIETUVIO

BUCERNĖ IR GHOSERNĖ,
Šiuomi pranešame gerbia, 

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

Stasys Bulota,
2026 St. Clair Avenue N. E.

Kampas E. 21 gatvės.

1

Rioberinės ir smalinė stogą 
ji dengymui popieros. Įvairiau- 
l siu rpšip maliavos, aliejaus, 
| tarpetino, maliavojimui šepe- 
Iį tp ir t. t. ir 1.1.
Ij Didelis rinkinis Pečių, visokių sudy- 
| nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
£ riaušių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Av©.
i
| Central 1785-W

tuiaess.

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

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

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gatvės.
valandos:

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

Main 3518-J Centr. 7S49-K

LIETUVYS

IškabU“”Sildų
DIRBĖJAS

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329; ST. CLAIR AV.
Room 16.


