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“SANTAIKOS” SKAITY
TOJU ŽINIAI.

Šiuomi apreiškiu visiems 
“Santaikos” skaitytojams, 
kad su šiuom nume
riu “Santaika” sustoja ėjus, 
reiškia, šis numeris yra pa
skutiniu. Ant toliaus, vie
ton “Santaikos” eis kitas 
laikraštis “Dirva”, kurį leis 
tam tikra bendrija, The 
Ohio Lithuanian Publishing 
Company.

“Dirva”, užimdama “San
taikos” vietą, eis tomis pa
čiomis dienomis, kas savai
tė. Pirmas numeris išeis 
ateinančią savaitę.

, “Dirva” bus didelio for
mato, 8 puslapių ir todėl 
kaštuos $1,50 metams. Su
lyginus su brangumu popie- 
ros ir visų spaustuvės daly
kų, teipgi darbininkų algų, 
“Dirvos” prenumerata yra 
gana pigi.

Kurie yra užsimokėję pre 
numeratą už “ Santaiką”, 
ir kurių prenumeratos lai
kas dar neišsibaigęs, tie 
gaus “Dirvą” tomis pačio
mis išlygomis.

Visi skaitytojai, sandar- 
bininkai ir rėmėjai “Santai
kos”, liekasi ir prašomi pa
silikti tokiais prie “Dirvos”. 
Visi rankraščiai, kurie ne- 

. suspėjo tilpti “Santaikoje” 
dėlei vietos stokos, yra per
duodami “Dirvos” redakci
jai. Žodžiu sakant, visi rei
kalai, kurie ikišiol buvo ve
dami su manim, nuo šios 
dienos pereina į rankas 
“Dirvos” leidėjų bendrijos. 
Todėl ant toliaus, su viso
kiais reikalais, teip-pat sių
sdami pinigus ar : 
ščius? i 
resu:

ANGLAI SUMUŠĖ TUR
KUS.

Londonas. Pereitą pėtny- 
čią įvyko mušis anglų su 
turkais atstume 22 mylių 
į vakarus nuo Suezo kana
lo. Po ilgam mušiui turkai 
turėjo trauktis panešdami 
sau didelius nuostolius. 
Turkų kariumenė šiame 
mūšyje susidėjo iš 14,000 ka 
reivių, vedamų vokiškų 
oficierų, aprūpintų gerais 
ginklais ir šoviniais. Anglų 
mūšyje dalyvavo irgi apie 
tiek. Anglai išėjo pergalėto
jais sumušdami priešą, pa
imdami 2,500 sveikų karei

vių ir daugybę amunicijos. 
Anglų nuostoliai maži, ne
verti minėjimo.

RUSAI PAĖMĖ 6 KAI
MUS IR DAUG NELAI- 

SVIU.
Petrogradas. Rusų štabo 

oficiališkas pranešimas sa
ko: I pietus nuo upės Gra- 
berka ir Sereth,mušis tęsė
si visą dieną už paėmimą 
pozicijų prie kelių kaimelių, 
kur priešas buvo gerai su
sitvarkęs ir todėl reikėjo pa 
dėti daug darbo, kol su juo- 
mi apsidirbome, paimdami 
kaimus: Svi jin, ~ 
Gnidova, Thistopady, 
dzigary ir Zalvoce. 
mant šiuos kaimus 
teko 95 oficierai ir daugiau 
negu 5,500 paprastų .karei
vių nelaisvėn.

Ratische, 
Mei- 
Uži- 

mums

PRANCŪZAMS PO BISKI 
SEKASI.

Paryžius.
portas sako,

o

nelaisvių, kuriuos męs paė-! jų eiles, bet padarę jam 
dar ' nesuskaitytas, daug nuostolio, paėmėme 

fortą Thiaumont ir suvirs 
400 nelaisvių.

mėme, 
Bus paskelbtas vėliau.

suAUSTRAI GRUMIASI 
ITALAIS.

Vienna. Austrų oficiali- 
škai skelbiama: Mūšiai Go- 
rizia aplinkose tęsiasi to
liau. Męs atmušėme kelioli
ka priešo atakų ir tvirtai 
laikome savo pozicijas. Nuo 
6 d. Rugpjūčio pusdienio, 
męs paėmėme 2,933 nelai
svėn, tame 72 oficierus. 
Dėlei didelių nuostolių prie 
Alpų, priešas turėjo biskį 
pasitraukti atgal.

HINDENBURGAS EIS I 
PETROGRADĄ.

Berlynas. Vokietijos lai
kraščiai pradėjo skelbti, 
kad fieldmaršalas Hinden
burgas kaizerio tapo pakel
tu į augščiausį laipsnį ka
riškos valdybos ir todėl 
Hindenburgas yra vyriau
siu perdėtiniu ant vokiškos 
armijos visuose frontuose. 
Hindenburgas atidėkavoji- 
mui už tokį augštą urėdą,

ŠVEICARAI REIKALAU
JA DEMOBILIZACIJOS.

Geneva. Šveicarijos gy
ventojai reikalauja, kad vai 
džia demobilizuotų kariu- 
menę, kuri prieš kiek laiko 
buvo sumobilizuota. Zuri- 
che atsibuvo susirinkusių 
gyventojų demonstracijos, 
kurių minioms einant, gat
vėmis, nešta vėliavos su 
užrašais: “męs reikalauja
me visuotinos demobilizaci
jos”. Policija minias išvai
kė. Keliolika ypatų sužei
sta.

VOKIETIJA TURI MAI
STO DVIEM METAM. 
Berlynas Vokietijos lai

kraščiai, beveik tie patys, 
ką neseniai buvo pradė
ję skelbti 
joje, dabar 
minti Vokietijos gyvento
jus, kad bado laikas jau 
praėjo, Vokietijoj žmo
nės turės maisto užtektinai, 
nes kiek parodo žinios iki- 
šiol surinktos, Vokietija sa
vo žmonėms turi maisto 
užtektinai dviem metam.

badą Vokįeti- 
pradčjoYa-

’ rengia visuotiną ofensivą 
ITALAI PAIMA AUSTRU j ant Rygos fronto, kad kuo- 

POZICIJAS. : greičiausia paėmus Rygą ir 
Rymas. Italų kariško šta- i tada visu smarkumu trau- 

bo oficiališkai pagarsinta: Į kti į Perogradą. Tuomi ma- 
Laparina klonyje artileri- j noma atitraukti rusų jiegas 
jos kova nesiliauja. Prie iš Galicijos.
Asiago priešo atkaklus ata-
kai atmušti, teipgi ir prie |8 
kalno Zebio. Isonzo žemu ;
muose ir prie Gorizia eina 
atkakliausi mūšiai. Kalnas

IS VISUR
:i«j

BAUDŽIA BELGUS
Londono žinios skelbia, 

kad belgai surengė dalios 
parodą (kur, nepasakyta), 
kurion vokiečiai pastatė 
kaizerio biustą. Parodos 
komitetas biustą išmetė. Ka 
riški vokiečių valdininkai 
uždėjo ant komiteto 10,000 
markių baudos už kaizerio 
ir tuomi visų vokiečių įžei
dimą.

Iš Amerikos

nr

Zabotano ir St. Michal te- ZEPPELINAI VĖL AT 
ko į mus rankas. Prie Gori-: 
zia męs paėmėme priešo po
zicijas, 8,000 nelaisvių su 
200 oficierų ir didele daugy
be amunicijos.

KA SAKO VOKIEČIU RA
PORTAS.

Berlynas Nuo La Basse 
iki Loos eina gyva kova. 
Tarpe Thepval ir Somme, o 
labiausia prie Pozieres ir 
Bazentin -le-Petit, į pietus 
nuo Manrepas, priešai veda 
smarkiausius a takus, tan-

Francuzų ra- klausia ranką rankon, bet 
kad į pietus iki kol vis dar mus viršus, 

mums teko keli

LANKE ANGLIJA. '
Per Londoną pareina ži

nios, kad paskutinėse die
nose pereitos sanvaitės, 
Vokietijos zeppelinai vėl 
atlankė rytinės 
jos valstijas, 
metė kelias
Angių orlaiviai užtėmiję ne 
geistinus svečius, stojo su 
jais į kovą ir, kaip spėjama, 
vienas zeppėlinas tapo su
gadintas. Vienok visi jie 
nuskrido šalin.

Angli- 
kur nu- 

bombas.

VOKIETIJOJ NAUJI PAŠ- 
PARTAI.

Iš Berlyno pranešama, 
kad su pirma diena Rug
pjūčio, Vokietijoj pradėta 
išdavinėti naujus pašpar- 
tus. Naujieji pašpartai, pa
gal policijos reikalavimo, tu 
ri būti pažymėti ženklu pir
što atspaudimd to žmogaus, 
kuriam pašpartas išduoda
mas.

“DEUTSCHLAND” LAI
MINGAI IŠKELIAVO.
Norfolk, Va. Vokietijos 

submarinas “Deutschland” 
kurs anais sykiais pribuvo 
Baltimorės prieplaukon, ga
le pereitos sanvaitės, po il
go rengimosi, iškeliavo Vo
kietijon. Dienraščių repor
teriai, kurie kitu laivu sub- 
mariną palydėjo iki rūbe- 
žiui neutrališko vandens, 
pasakoja, kad submarinas, 
dabojo Virginijos pakraš- 
laimingai praėjo nepatėmy- 
tas Anglijos laivų, kurie jį 
čiuose, ir pasinėrė į vandens 
gelmes. Jaigu nepaklius į 
anglų tinklus, tad laimingai 
parkeliaus Vokietijon.

KALBAMA APIE GENE- 
RALIŠKA STRAIKA.

Washington, D. C. Pla
čiai kalbama, kad rengia
masi prie visuotinojo strai- 
ko darbininkų, .dirbančių 
prie geležinkelių, visose Su
vienytose Valstijose. Val
džia galvoja, kaip darbinin
kus neprileidus prie tokio 
straiko ir, jaigu jo išvengti 
negalint, straikas įvyktų, 
kaip reikėtų elgties. Vi
skas, kas tariama, ikikol , 
laikoma slaptybėje.

RUMUNAI APDAUŽĖ 
BULGARUS.

Bukareštas. Skyrius bul
garų kariumenės užsigeidė 
paimti Rumunijai priklau
sančią salą prie Dunojaus, 
arti miestelio Gingevo. Ru
munijos kariumenė pasto- 

jjo kelią ir bulgarus priver-

j gerai kailį. Apie nuostolius 
o tvri- i žinios nieko nesako.

liejimai ir 3 d. Rugpjūčio i POPIEŽIUS RENGIA 
jis tapo pakartas. I kartu-! PROTESTĄ.
vių galeriją palydėjo ji du į Rymas. Popiežius Benedi- 
katalikų kunigai. Kalėjimo į ktas XV rengia išleisti pro- 
. ....... i apreiškus egzekuci- ’ testą Vokietijaj uz vergimą 

■ ___1 o ypač moterių ir
už kalėjimo sienų, meldėsi į mergaičių. Proteste popie- 

—”3 griestu reikalavimu 
kad šie

CASEMENTAS JAU NU
ŽUDYTAS.

, . - v_. i „ . , Londono žinios praneša,
mą į vokiečių tranšėjas ne-■ me rrancuzai veda smar- kad mirtin pasmerktąjį Ca- 

Bet užtaigi j kius atakus^ bet męs juos sementą, kaipo sukurstyto-

ar rankra- nu0 upės Somme vokiečiai Prie Hem 
kreipkitės šiokiu ad- sulaikė francuzų besiverži- į šimtai nelaisvių.. Prie Som

“DIRVA”

Cleveland, Ohio.

Šiuomi tardamas ačiū vi
siems tiems, kurie ikišiol 
rėmėte mane ir mano lai
kraštį, liekuosi su tinka- 

’ miausia guodone,

KRUVINI MŪŠIAI PRIE 
KOVEL.

Londonas. Kruviniausi 
mūšiai tarp rusų ir teuto
nų buvo 19 mylių nuo Kovei 
prie kaimelio Rudka-Miri- 
nska, kurs ėjo iš rankų į 
rankas. Kadangi čia vokie
čiai buvo sutraukę savo di
džiausias jiegas, tad rusams 
buvo negalimu pasistumti 
pirmyn ir todėl buvo priver
sti nuo kaimelio pasitrau
kti. Užtaigi kita dalis rusų 
kariumenės persikėlusi per 
upę Stohod prie Liubišovo, 
į šiaurvakarius nuo Kovei, 
užėmė kelias kalvas ir ant 
jų tvirtai apsistojo.

Prie Rudka - Mirinska, 
kaip sakoma, kruviniausias 
mušis buvo, kur vien durtu
vai veikė; krūvos žmonių 
kruvinų, susikabinusių, var
tėsi gatvėse. Susirėmimuose 
durtuvais, nebuvo jokio par 
dono, niekas jo nė negeidė. 
Rusai pasitraukdami vie
nok-paėmė 1,300 teutonų 
nelaisvėn.

toli -Eitrees.
francuzai kitoj vietoj į šiau atmusame. Prie Thiaumont, | jaįrįu prieš Anglijos vai- pasitraukti, išpylę jiems 
rius nuo Aisne išdirbo kailį po Verdun, frąncuzai neat- į[žią, neišgelbėjo jo advoka-i n’nv’°;
vokiečiams, kurie norėjo silaiko prieš mus ugnį. Arti to apeliacija nė prob ' ’vokiečiams, kurie : 
paveržti francuzų transe- Zareč, 
jas. Prie Somme ir Fleury, ^smarkiai mus atakavo, bet 
nuo Liepos 30 iki Rugpju- panešė sau didelius nuosto- 
čio 5, francuzai paėmė 2,500 liūs. Prie Lucko buvo smar

kus artilerijos šaudymas.

prie Stohod, rusai

vokiečių nelaisvėn.
Ą---------------------------------------------------

VOKIEČIAI ATSISPIRIA 
PRIEŠ RUSUS.

■ Berlynas. Vokiečių oficia 
liškai skelbiama, kad Hin- 
denburgo armija atsispyrė 
prieš rusus į pietus nuo La- 
reč ir privertė juos pasit
raukti. Rusai mėgino už
pulti, bet po kontraatakų 
turėjo galutinai pasitrau
kti. Čia vokiečiams teko 4 
oficieriai ir 300 kareivių 
nelaisvėn.

RUSAI PAĖMĖ DAR 
7 KAIMUS.

Petrogradas. Vėliausiai 
išleistas rusų oficiališkas 
pranešimas sako: Mus pa
sisekimai prie Dniestro ei
na pirmyn. Męs vydami prie 
šą priėjome iki miesto Niž- 
nevo (apie 15 mylių į šiaur
vakarius nuo Stanislavo), 
kurį užėmę paėmėme ir kai
mus : Bratičus, Palakhiče, 
Nodvorna, Chainoloče, Kri- 
votula, Nove ir mažą mies
telį Ottinia. Dabar artina
mės! prie upės Vorona, prie 
kurios yra miestas Tismie- 
nica. I tą pusę, kurion prie
šas traukiasi, girdėtis eks- 
pliozijos. Gali būti, kad 
Į3riešas dinamituoja tiltus 
ir geležinkelius. Skaitlius

aiui cnjuo oo-uvijiiicvo. varpui apreiskus egzekucį- i
I šiaurvakarius nuo Zaloce jos momentą, buris moterių1

1 uz kalėjimo sienų, ___... _
• • už žudomąjį. Budeliui atve- žiaus

apie 100 nelaisvių ir 5 kui- j jus prje kilpos pasmerkta- nuo vokiečių yra
.. _ . . £urį užtikrinimą duotų, kad pa-

Jis atsikrei- vergtąsias moteris ir mer- 
pes i susirinkusius ten vai- Elites užlaikys sveikatos ir 

" mirštu morališkumo rybose.

rusų užpuldinėjimai likosi 
sulaikyti,/
kas'vaidžiai. Karpatuose
mūšiai iš abiejų pusių tę- pasakyti
siasi toliau. Balkanų fronte ; ■ "
nieko minėtino neatsitiko.'j dinhjkus, pasakė “
FRANCUZU RAPORTAS J į“ ““S"’'' ”

Paryžius. I šiaurius nuo ____
Somme mes turėjome pasi- i
sekimų, nes užėmėm 
didele

i gerai

jį, paklausta,

j t

. . . ne~ i Nepasisekė nulėkti i Petro-
giraitę ir ten gradą.

_ fortifikuotas prie- j Stockholmas. čia pareina 
so pozicijas, prie Lem . žinįa? pacj ip vokiškų zeppe- 
ginos. .Visas plotas,^ ku- Unų bandė pasiekti Petro- 
rį męs užėmėme išneša .6: gradą, bet bandymai nenu- 
kilomet. (3,75. myk\ ir apie'sisekė) nes tapo; rusų ūžte-: vnnl-vii ilcTin Pvnn vaiiv __ j • ei_ i____ j * j600 metrų ilgio. Prie Vaux 
Chapitre- Clonois eina di
delės varžytinės, kuriose 
žymių permainų nėra.

FRANCUZU PERGALE 
PRIE VERDUNO.

Paryžius. Kelias dienas 
traukęsis' mušis francuzų 
su vokiečiais prie Verdun o 
pasibaigė francuzų pergale. 
Oficiališkas raportas sako: 
Ant dešinio sparno upės 
Moze buvo didels mušis prie 
Thiaumont ir Freury, j 
šiaurvakarius ir pietvaka
rius nuo forto Thiaumont. 
Priešas nestengė mus iš
mesti iš pozicijų jokiu budu 
ir netik kad męs perlaužėm

niyti Sveburgo tvirtovės, 
Finioj, kur vienas zeppeli- 
nas nušautas iš bonoplano. 
įgula -pašautojo zeppelino 
suspėta išgelbėti. Kiti visi 
nuskrido link Helsingforso,

18,000 Austrų Francuzijoj.

18,000 Austrų, kurie ser
bų buvo paimti nelaisvėn 
laike karės Serbijos su Au
strija, Italijos laivais per
vežti į Francuziją ir kaip 
išrodo, bus išsiųsti į Sardi- 
nijos salas. Ikišiol tie ne- 
laisviai buvo ant salos Asi- 
naza.

i VENGRAI NEUŽGANE- 
' DINTI HINDENBURGU

Londonas. Per Šveicariją 
pasiekia žinios, kad Vengri
joj labai nepasiganėdinama 
kaizerio pasielgimu, kad 
fielmaršalas Hindenburgas 
tapo paskirtu viršiausiu 
perdėtiniu ant teutonų ar
mijų, o nepasiganėdinama 
tuom labiausia, kad Hin
denburgas įgijęs teip aug
štą urėdą, prašalino visus 
austrus, o tame ir vengrus 
oficierus ir kitus kariškus 
perdėtinius, jų vieton pa
statydamas vokiečius.

DRĄSUS PLĖŠIKAI
Detroit, Mich.' Vidurdie

nyje, 2 valandą po pietų, 
kuomet vienas iš valdininkų 
fabriko “The Burrough Ad
ding Machine Co.” važiavo 
iš bankos, veždamas 34,000 
kad išmokėti darbininkams 
algas, kada buvo tik pora 
blokų nuo fabriko, iš užpa
kalio prisivijo lengvas auto
mobilius, iš kurio iššoko ke
turi apsimaskavę plėšikai, 
pareikalavo šoferio sulaiky
ti automobilių, o kad šis ne
paklausė, tad pašovė jį į 
petį ir tuomi pasinaudoda
mi, pagriebė maišelius su 
pinigais ir sėdę savo auto
mobiliu, pabėgo.

RUSIJA IR JAPONIJA.
Londonas. Pagal naujai 

užmegstų tarybų tarpe Ru
sijos ir Japonijos, Rusija 
Japonijai parduoda pietinę 
dalį geležinkelio tarp Char- 
bino ir čangučuno ir pri
pažįsta Japonijai privilegi
jas prie upės Sunpari tarp 
Kirino ii' Petuno.

KOVA PASAŽIERINIO 
LAIVO SU SUBMARINU.

New York, N. Y. I vieti
nę prieplauką atėio itali
škas pasažierinis laivas “Re 
d’Italia”, kurio kapitonas 
pasakoja, kad jam parsiėjo 
pergyventi valandas, kurio
se turėjo kovoti su submari- 
nais Viduržeminėse jūrėse. 
Tris submarinai buvo pas
toję kelią. “Re d’Italia” bu
vo apsiginklavęs ir todėl nuo 
užpuolikų gynėsi. Kaip ka
pitonas mano, vienas sub
marinas tapo sugadintas ir 
tuojau nuskendo. Kiti du 
vijosi laivą per 7 vai., ir 
vis daugiau atsiliko, net 
galiaus visai išnyko. Rei
škia, laivas pabėgo.



SANTAIKA

ŽINIOS APIE LIE1UVA.
“Kuryer Polski” paduo

da žinių apie nukentėjusius 
Suvalkų gubernijos pavie
tus. Rašo, jog Kalvarijos 
pavietas nukentėjo del ka
rės baisiai. Nekurie to pa
vieto kaimai paversti į pus- 
tynę. O laukai 1915 m. bu
vo išrausta revais.

Kalvarijos miestas turė
jęs 14,000 gyv., ir-gi išgriau 
tas.

Marijanpolės pavietas tai 
vienas baisiai nukentėjusių 
pavietų Suvalkijoj. Didesnė 
kaimų dalis išnaikinta. Vi
sas pavietas daro labai liū
dną įspūdį. Pats miestas 
labai apgriautas.

Štabinas skaudžius karės 
smūgius panešė. Iš štabino 
ir apielinkių vokiečiai su
rinko gyventojus ir išsiun
tė Vokietijos gilumon. Iš 
vežė ir kunigą. Iš viso iš- 
čia vokiečiai išvežė apie 
4,000 žmonių.

Iš “Dabarties” matyte 
matyti žmonių nepasitenki
nimas krašto netvarka. Va
gystės, žmogžudystės; pa
baudos del menkiausių nu
sikaltimų lig 50,000 markių 
ir trejų metų kalėjimo, ar
ba net ir tat drauge. Vy
riausybės skelbimai del tų 
piktadarių gaudymo ir pa
žadėjimas už kiekvieną gal
vą po 1,000 markių. Jeigu 
jau net tokhj priemonių 
griebiasi, tai daug kas aišku

Žmonėms užginta išeiti 
iš savo sodžių, peržengti 
valsčiaus sienas. Bažny- 
čiosną žmonės įleidžiami su 
tam ^ikrais ženklais, į mu
gę tep pat. Privalomas pas- 
partas su fotografija kiek
vienam žmogui, vis viena 
ar jis namie sėdės ar norės 
kur išeiti. Ir paspartas iš
duodamas tik 3 mėnesiams. 
Kunigas bažnyčioje priver
stas skelbti iš sakyklos vi
sokius vyriausybės įsaky
mus ir raminti žmones.

Laukų darbus dirbti ir 
kiekvienam darbui paskir
tas tam tikras laikas ir vi
sai Lietuvai tas pats ne
žiūrint nei oro, nei dirvos 
skirtingumo. Pavyzdžiui, 
pūdymas rugiams turi būti 
paruoštas lig liepos 15 d., o 
kviečiams lig rugpjūčio 15d. 
Del mažiausio pavėlavimo 
— kalėjimas.

Žmogus sukaustytas ga
lutinai. Tokia vergija pačioj 
Rymo imperioj butų atro
džiusi baisiausia.

Ar gali Lietuvoj dabar 
būti pavasaris ir nors ko
kia daina?

Ig. Jur.
“Liet. Balsas”.

VILNIUS.
“Deutsche Lodzer Zei- 

tung” rašo, kad vokiečių 
valdžia Vilniuje uždarė mu- 
zėjų, visus knygynus ir au- 
gštesnes mokyklas. Užda
rytų įstaigų durys pažymė
tos antspaudomis komen
danto.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO.
Waterbury, Conn. Čia yra 

draugystė Lietuvos Jauni
kaičių, kurios nariai užsi
dėję speciališkas mokestis 
karės laiku. Jie moka po 
10c. kiekvienas. Tie sumo
kėti dešimtukai eina sušel
pimui nuo karės nukentė
jusių lietuvių.

Tai pavyzdis kitoms drau 
gystėms, ne vien Water bu- 
ryje, bet ir kitur. Ar yra 
kurnors kitur draugystė, 
kuri savo privalumu skai
tytų teip šelpti savo nelai
mingus brolius? O beto ši
ta draugystė dar ir iš savo 
iždo yra paaukavusi $90,30 
tam pačiam tikslui.

New Haven, Conn. Atsi
buvo prakalbos šv. J. D. S. 

kp. į kurias susirinko daug 
žmonių. Kalbėtojais buvo 
kun. šeštokas ir Radaskis. 
Kun. šeštokas plačiai kalbė
jo apie reikalingumą Lie
tuvai autonomijos. Po ai
škiai kalbai kun. šeštoko 
buvo renkama aukos. Su
rinkta $48,65. Aukos pa
siusta Lietuvos Autonomi
jos fondan.

Waterbury, Conn. Čia ta
po areštuotas plačiai pagar
sėjęs savo pliovonėmis X. 
Mockus, kurs save vadina 
“kunigu”. Čia jis atsibaldė 
“prakalbas” sakyti ir pak
liuvo į kilpas. Iš kalėjimo 
jį išėmė iki teismui vienas 
karčiamninkas, užstatęs 
kaucijos 500 dolerių. Kas 
jį areštavo, nėra žinios, bet 
manoma, kad tam pasidar
bavo vietiniai lietuviai.

Painiotis į tokius dalykus 
ir su policijos pagelba jieš- 
koti sau ramumo, autorite
tas nekasžinkokio dvylekio 
yra vertas. Išmintingiausiu 
butų, kad lietuviai susitar
tų, ir į tokius jomarkus ne
silankytų. Tuomi jie paro
dytų savo panieką negeisti
niems gešeftninkams ir jų 
gešeftas turėtų tuojaus už
sidaryti.

Lawrance, Mass. Atsibu
vo susirinkimas lietuvių ne- 
prigulmingosios parapijos. 
Susirinkime vienas “gro- 
sernykas” savo kalba įžeidė 
kun. Mickevičių. Tas paju
tęs savo įžeidimą, iš susirin
kimo pabėgo. Ant rytojaus 
kelios moters susitarė at
keršyti minėtam “groser- 
nykui”. Nuėję užsimokėjo 
savo skolas ir pasakė: “Kad 
tamista mus kunigą vakar 
įžeidei, męs pas tamistą 
daugiau nieko neimsime”.

Daug šeimyninkių gyve
nimus šluojant langų nea- 
tidarinėja, kambariai pilni 
musių, o jų vaikai su
skretę vaikščioja užkam
piais ir iš bačkų ran
kioja išmatas. Pereitą 
pavasarį buvo paroda, kad 
moteris pamokinti, kaip už
laikyti namuose švarumą ir 
apsisaugoti nuo musių. Bet 
mus šeimyninkės tuomi ne
sinaudoja.

Trumpa Peržvalga.
Tautos Fondas, kurs iki- 

šiol yra surinkęs ir pasiun
tęs daugiausiai aukų nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių sušelpimui, pereitą san- 
vaitę vėl pasiuntė 9,000 do
lerių. šita suma pasiųsta 
į vokiečių užimtą Lietuvą; 
7000 dol. pasiųsta į Vilnių, 
o 2000 i Kauna. C- t-

S. L. A. pastarame seime 
nutarus leisti moterims mė
nesinį laikraštuką, atsira
do ir daugiaus norinčių at
sižymėti leidimu moterims 
laikraščių. Ir teip. Moterių 
K. S. pasiryžo leisti savo 
laikraštuką, tam jau vardas 
ir laikas paskirta. Dar to 
neužtenkant, laikraščiuose 
kurstoma L. M. P. S. irgi 
leisti panašų laikraštuką, 
nes, girdi, iš pirmesnių jų 
nebus jokios naudos darbi
ninkėms.

Jau ką, ką, bet pamėg
džiotojais męs tai esame 
turtingi. Kol ko neturime, 
tai ir nereikia, bet jeigu tik 
kas naujo pasirodė, tai jau 
viens, du, tris ir pamėgdžio
tojai jau čia.

“Darbininkas” 87 nume
ryje kalbėdamas apie “blo
ko” reikalus, • prisimena, 
kam A. L. T. S. konferenci
joj Šliupui norint, pakeista 
Sandaros programo parag
rafas, vieton — visus tikė
jimus gerbti, pamainyta 
žodžiu — toleruoti. Kąm 
Rimkos sumanymas priim
ta ir į programą įrašyta, 
kad įvedus demokratišką 

tvarką į parapjinės mokyk
las.

Nors Sandaros progra
mo pataisymai Pitsburgo 
konferencijos vdar nėra įvy- 
kdinti, kadangi tie progra
mo pataisymai turės perei
ti per įstatų komisiją, kuri 
galės pridėti pataisymus, 
primti ar atmesti konferen
cijos pasiūlymus, ir tik bu
siantis seimas turės galę 
tą viską įvykdinti, tad nėra 
reikalo tuos konferencijos 
taisymus girti ar peikti. 
Bet del aiškumo visgi nie
ko nekenks pasakius, kad: 
1) Ką konferencija priėmė, 
tas yra konferencijos daly
ku, o ne Šliupo ar Rimkos, 
todėl ypatas šian ir ten tam
pyti nėra reikalo. 2) Ar ti
kėjimus gerbti ar toleruoti 
reikia, tą konferencija su
prato gerai, kad yra tikė
jimų (kaip marmonų ir ki
tų), kurie jokiu budu nega
li būti gerbiamais; tas “ger
bimas” pas mus jau liko vie
toj purvo, kurį kas tik nori, 
ir kur nori, ten jį drebia, 
neturėdamas net nuomonės, 
ka reiškia ir kam tas gerbi
mas tinka ir 3) Demokrati
škos tvarkos reikalingumą 
parapijnėse mokyklose iš
šaukė gandas, kaip laikra
ščiai tada skelbė, kad Chi- 
cagos antvyskupis Munde- 
leinas pasikėsino išvyti iš 
parapijinių mokyklų sveti
mas kalbas, paliekant tik 
anglišką ( po dviejų mėne
sių tas paskalas šiap-taip 
atšaukta).

Reikalaujant atitaisymo, 
to kas čia paminėta, grūmo
jimas, kad to nepadarant 
katalikai priversti bus žiū
rėt į tautininkus ( o juk 
tautinikų dauguma yra ka
talikais) kaipo savo prie
šus, neturi nieko po savim. 
Klerikalai, kurie dengiasi 
katalikų skraiste, į tauti
ninkus juk ir žiuri, kaipo į 
savo priešus, kimšdami į jų 
kišenius neužtarnautas nuo 
dėmes, pravardžiuodami 
juos “laisvamaniais”, “ša- 
kininkais” ir kitokiais.

L. S. S. organe tūlas Fri- 
cas ilgokai rašo savo strai
psnį, kuriame atkreipia aty- 
dą socialistų, kad jie varto
ja netikusius įrankius pla
tindami socializmo idėją, 
niekindami tautą ir tuomi 
užsitraukia ant savęs panie
ką tautininkų. Autorius ano 
straipsnio priveda pavy
zdžius iš svetimtaučių so
cialistų kurie visur ir visuo
met yra prisirišę prie savo 
tautos ir ją gerbia. Galiaus 
pataria saviemsiems refor
muoti savo taktiką ir eiti 
arčiaus nrie tautos idealu, 
nes šiądien dauguma žmo
nių,. tautą mylinčių, socia
listus vadina tiesiok išga
momis.

Ar paklausys Frico tie, 
kuriems, j is savo straipsnelį 
pašvenčia, ateitis parodys. 
Šiuomi lieka tik pažymėti, 
kad tai pirmas toks sąži
ningas ir nuoseklus raštelis 
pasirodo socialistų spaudo
je, taip drąsiai pasakantis 
teisybę ir duodantis tikrąjį 
receptą.

“Draugo” bendrijos val
dyba paskelbia, kad orga- 
naujant SLRKA. turėta 
nuostolių. Todėl valdyba iš- 
sireiškia, kad kaip greit 
SLRKA. pasirinks sau kitą 
laikraštį už organą, “Drau
gas” paliaus organu tarna
vęs minėtai organizacija j.

Mat, pas mus paprasta, 
kad jeigu kur susispiečia bu 
relis prie kokio nors daly
ko, tuojau visi skaitosi “bo
sais” ir įgija drąsą manyti, 
kad jie šitą ar aną palaiko 
savo grašiais. Teip ir “Drau 
gui” pradėta išmėtinėti, 
kad SLRKA. jį palaiko. Tas 
ir priverčia “D” atsisakyti 
nuo organavimo.

ATMINKIME LIETUVA!
Jau treti metai, kaip mus 

tėvynė Lietuva kenčia did
žiausią vargą. Jau treti me
tai kaip mus tėvai ir moti
nos, broliai ir seserįs kla
bina į mus amerikiečių šir
dis, melsdami pašelpos. Mes 
juos šelpėme iki šiol mažai 
Vieni iš mus tam tikslui, 
tam šventam darbui, išnau
dojome visokius progumus, 
iš kurių galėjome išspausti 
kokį skatikėlį, kiti neprisi
dėjo ne su mažiausiu pini
gėliu, o treti jai ir davė au
ką, tai kaip sakoma, tik del 
svieto akių.

Dabar ateina viena proga 
ir tai visų didžiausia. Ge
riems tėvynainiams kreipu
sis į šios šalies valdžią, pra
šant leisti rinkti aukas vie
šai, sušelpimui Lietuvos, 
valdžios leidimas jau kaip 
ir gautas. Trūksta tiktai 
žinios kuri diena mums bus 
valdžios paskirta, kad ga
lėtume aukas rinkti ir Lie
tuvą sušelpti.

Dabar lieka mums imtis 
prie darbo. Reikia prisiren
gti, iš laiko turėti surengtus 
planus, kad valandai atėjus, 
stotume prie darbo, kuriam 
męs rengtis turime iš an
ksto. Dėlei šito darbo, aur 
kų rinkimo, pirmiausis rei
kalas visoms draugystėms, 
o kur draugystės tuom ne
norėtų užsiimti, tad priva- 
tiški žmonės turi pasidar
buoti.

Pirmiausiai reikalinga su 
tverti komitetą, tik vieną 
komitetą kiekvienoj lietu
vių kolionijoj, kurio parei
ga susižinoti tame dalyke 
su vietine miesto valdžia. 
Toliaus, sumobilizuoti bū
rius gabių moterių ir mer
gaičių ir jas išdalyti visuo
se miestų distriktuose, o 
ypač ten kur daugiausiai 
praeivių praeina. Joms ko
mitetas turi parūpinti tam 
tikras skryneles pinigų 
metimui. Apart tų komite
tai turi parūpinti tam ti
kras kortukes, “tags”, ku
rias aukų rinkėjos duos pra 
eiviams, aukas duodan
tiems.

Nėra reikalo čia nurodi
nėti visas smulkmenas, ži
nant, kad šiądien kiekvienoj 
lietuvių kolionijoj yra žmo
nės, kurie apie tokius daly
kus nusimano. Jie pataikys 
apsidirbti ir be mus patari
mų.

Svarbiausiu vienok męs 
matome ir skaitome reika
lingu patėmyti vieną ir tai 
tampriausi dalyką. Užmir
škime save, užmirškime sa
vo užsispyrimus. Bukime 
vieni kitiems nuolankiais ir 
nesivaržykime už pirmeny
bes. Neužgauliokime kitų 
įsitikinimus. Eikime prie 
darbo visi. Atsiminkime, 
kad besivaržymais ir nenu- 
sileidimais męs nieko nepel
nysime šiuomi momentu. 
Atminkime, kad šiai musų 
progai išnaudoti yra mažai 
laiko — tik viena diena. Ne
sirūpinkime rytojaus dar
bais, bet žinokime, kad dar
bas reikalauja nuveikimo 
šiądien.
Atminkime, kad mus nute- 
riota tėvynė Lietuva reika
lauja pagelbos. Mus broliai 
ir sesers, mus tėvai ir moti
nos šaukiasi prie mus pa
gelbos. Tad girdėdami jų 
šauksmą, suprasdami ir at- 
jausdami jų kritiškąsias va
landas, neužmirškime, kad 
čia nedaro skirtumo iš 
kokių rankų jiem pašelpa 
bus suteikta, ar iš kataliko 
ar iš protestono. Nekelki
me trukšmų ir už tai, per 
keno rankas tos aukos bus 
Lietuvon siunčiamos. Ten 
visi mus broliai ir sesers, 
lietuviai, ar jie butų sociali
stai ar demokratai, visi 
lygiai kenčia badą ir ligas, 
visi lygiai tos pačios gilti
nės bus glamonėtų jeigu 
mes del savo nesusipratimų, 
dėl savo partyviškų varžy

tinių, trukdysime laiką, ne
mokėsime išnaudoti dabartį 
nę progą.

Bent kartą pasirodykime 
suprantančiais savo parei
gas ir pasistengkime, kad 
pasirodytume svetimtau
čiams, kad męs dirbame 
darbą savo tėvynės, savo 
brolių naudai, su atvira 
širdžia. Imkime paveizdą 
nuo svetimtaučių, • kurie 
bruzda nešdami pašelpą sa
vo tėvynei ir savo broliams, 
visi dirbdami išvien!

Pasiskubinkime. Atmin- 
kim Lietuvą!

PARTYVIŠKUMAI
Pas mus gyvenančius čia 

ant tos “ašarų pakalnės”, 
priviso daugybė partyviš- 
kumų, lyg dilgėlių patvo
riuose. Su jų privisimais bu 
tų mažas daiktas, bet, kad 
jų veisiasi daugiau ir kas
kart vis keistesnių ir nai- 
viškesnių, tad neprošalį bus 
kartą į juos žvilterėjus paa
bejoti, ar tų partyviškumų 
sėjikai, jų veisėjai, žino ką 
jie daro, ar žino ką jie pro
tauja.

Visokiems skersakiavi- 
mams, nesusipratimams ir 
kivirčams tarpe savęs dau- 
ginanties, atsirado’ party
viškumai; radosi partyviški 
žmonės, partyviški laikra
ščiai, party  viškos draugijos 
ir tam panašiai. Tie party
viškumai nėra tokie kaip 
nupieštas paveikslas, kurs 
kabo sau ramus, neatkrei
pdamas atydos, ar jis kabo 
ant medinės, ar murinės 
sienos. Partyviškumai kru
ta, kraiposi, pešasi, barasi, 
vaidinasi. Žodžiu sakant, 
veikia. Ir nieko stebėtino, 
juk tai žmonių susitelkimai, 
žmonės ir partyviškumai 
su jais, kadangi žmonės yra 
partyviški, pasiskirstę į par 
tijėles ir partijas ir veikia 
partyviškus darbus. Kiek 
naudos ar blėdies partyviš- 
kumuose, ne čia vieta apie 
tai teirauties.

Neužtenkant tų partyviš- 
kumą, kurių daugybes šią
dien turime, radosi žmonės, 
kurių norais yra .priveisti 
dar daugiau tų partyvišku- 
mų. Na ir veisia, lipdo juos 
net iš tokios medegos, iš 
kurios nulipinti nėra galima 
Ir taip, neseniai, radosi to
kie, kurie išrado, kad par- 
tyviškumus galima nulip- 
dinti iš dailos. Pasiginči 
jus kiek, nutilta. Dabar skai 
tome laikraščiuose, kad So. 
Bostone atsibuvo vakaras, 
kuriame vieno kalbėtojo 
stengtasi publikai įkalti, 
kad muzika, girdi, yra par
ty viška, . nes, pagal to kal
bėtojo nuomonę muzika 
bažnytinė žmones padaro 
nuolankiai vergais, o svie
tiška daila (?) esanti kas- 
kita....

Žiūrėkite. Muzika party- 
viška; bažnytinė muzika ir 
svietiška daila. Ogi muzika 
ar ne daila? Čia, matoma, 
tas “išradėjas” nemokėjo 
padaryti du skyrius muzi
kos, tad visą savo temą su
painiojo vien todėl, kad pu
blika nesuprastų ir jį nepa- 
sigautų bekrypuojantį ap
link tokius dalykus, kokių 
jis nepažįsta, suvėlė krūvon 
ir muziką, ir dainas, kuo
met matutė prie lopšio dai
navo, ir ant galo — svieti
šką dailą. Ir tuomi pasiro
dė, kad pats nežino ką nori 
žmonėms įkalbėti.

Muzika partyviška. Rei
škia, harmonija partyviška. 
Jeigu jau muzika' skaito
ma partyviška tik todėl, kad 
ji naudojama vienoj ir ki
toj pusėje bažnyčios sienos, 
tad sekant šita absurdiška 
nuomonę, išeitų, kad ir sti
klas, kurs randasi bažny
čios ir kitų triobėsių languo 
se, teipgi partyviškas. Me
dis, iš kurio padirbamas 
kryžius ir tvorai stulpas, 
teipgi yra partyviškas. Ele
ktra, kuri apšviečia bažny

čią ir gatvių kampus, ir-gi 
partyviška. Vanduo, kurs 
naudojamas bažnyčioj ir 
paprastuose namuose, irgi 
partyviškas. žodžiu sakant, 
viskas: anglis, garas, meta
las, vėjas, saulė, ir viskas, 
kas tik gali but reikalingu 
bažnyčiai lygiai kaip ir ki
toms įstaigoms ar papra
stiems žmonių namams, tu
ri būti ir yra partyviška. 
Ir kad anas kalbėtojas bu
tų teip pasakęs viešai, butų 
labai gerai padaręs, nes bu
tų atvirai pasirodęs, kad 
jis yra naivu ir nežino ką 
tauzija.

A. Z. ■

A PLEA FOR THE LI
THUANIANS.

Kadangi dabar visa Eu
ropa ugnyje ir kraujuose, 
podraug musų brangi tėvy
nė Lietuva, viso pasaulio 
tautos žiuri ant tų atsitiki
mų su dideliu žingeidumu, 
kas bus po karės. Visos tau
tos, ypač mažosios, kurias 
slogina didesnės tautos, lau
kia po tos baisios Europos 
karės kokios norint geres
nės ateities bei savyvaldos 
arba autonomijos.

Su tuo tikslu ir skundžia
si pasauliui savo skriaudas 
ir kentėjimus įvairiais bu
dais per laikraščius ir pam- 
pletus, kad supažindinti ga
lingesnes tautas su savo 
tautos istorija ir reikalavi
mais busiančiame po karės 
pasauliniame kongrese.

Kad tą tikslą pasiekus ir 
Lietuvos tauta pradėjo sku- 
sties pasauliui savo vargus 
ir reikalavimus svetimtau
čių kalbose, beje, Europo
je francuziškoj kalboj “Li- 
thuanie” (Gabrys), čionai 
Amerikoj “A Plea for the 
Lithuanians”.

Kad supažindinti didžiau
sias tautas su Lietuvos pra
eita istorija, jos dabarti
niais vargais ir jos troški
mais ateityje, ir kad tą ti
kslą pasiekti, reikia tuos 
pampletus platinti tarp sve
timtaučių kuoplačiausiai.

Iki šio laiko išėjo penki 
pampletai (šeštas jau spau
doje). Redakcija minėto 
pampleto stengiasi prapla
tinti kuoplačiausiai, kiek
vienas numeris liks išsių
stas visiems Amerikos kon
gresmenams, visiems sena
toriams, visiems ambasado
riams, visiems katalikų vy
skupams ir visiems Phila- 
delphios ir apielinkės dip
lomatams ir politikeriams. 
Vaisiai jau pasirodo, daug 
gauta padėkavonių nuo pra
kilnių senatorių ir kongres
ui onų.

Jau dabar žino, kad Lie
tuva yra visai atskira tauta 
nuo Slavų. Mėginta siunti
nėti minėtus pampletus į 
visus žymesnius Amerikos 
lietuvius, kad juos platin
tų tarp svetimtaučių.

Deja, davėsi, girdėti, kad 
dauguma musų inteligentų 
visai nesirūpina jų platinti. 
Gavę pampletus numetė 
kur į kampą. Žinoma, tokiu 
budu męs Lietuvos vardą 
nepakelsime. Svetimtaučiai 
apie musą reikalus ir tro
škimus nieko nežinos. Juk 
tas darbas ne vieno žmo
gaus, reikia sutaisyti kiek
vienam numeriui atsakan- 
biausiai — finansinis padė- 
čią medžiagą, o kas svar- 
jimas. Iki šiol penki nume
riai pampleto kainavo apie 
$1.500., o užsimokėjo tiktai 
apie $200. Taigi leisdamas 
šeštą numerį, šaukiuosi į 
visuomenės lietuvių inteli
gentus; jeigu nesulauksiu 
geresnės materiališkos pa
gelbos, busiu priverstas ant 
toliaus sulaikyti leidinėjęs 
anglišką pampletą “A Plea 
for the Lithuanians”.

Kun. J. J. Kaulakis
324 Wharton st., 

Philadelphia, Pa.



SANTAIKA

JUOKAI.

NUSKRIAUSTA NAŠLAITE.

Rodykit man kelią link žalios girelės, 
Gal išgirsiu dainą našlaitės, mergelės, 
0 aš ją išgirdęs, teipgi uždainuosiu, 
Nuo sunkių vargelių gal ją išvaduosiu.

Tuoj sena močiutė, su ranka pamojo, 
Apie žalią girią, daug man pasakojo, 
Kokia ji galinga, kaip maloniai šlama, 
I vidų įėjus, kiltos mintis gema;

Štai jaunas berneli, žalioji girelė,
Ten gailiai vaitoja nuskriausta merge- 

(lė, 
Nuėjęs paklauskie ko ji nerimauja, 
Gal savo tėvelius ji apgailestauja?

Bet jie jau numirę, ilsisi žemelėj, 
Jų kapą jau puošia gėlelių žiedeliai! 
Ten jaunas klevelis teip liūdnai siū

buoja, 
Jam raiba gegutė, pritariant kukuoja..

Priėjo bernelis prie žalios girelės, 
Išgirdęs graudingą balselį mergelės; 
Ji rauda, vaitoja, ant rankų vaikelis, 
Jos mirė matutė, ir senas tėvelis!

Neverkie, vargdiene, mergelia jaunoji, 
Nes nebeprikelsi savųjų tėvelių, 
Nors ir ašarėlėms jų kapus apmerksi; 
Bet su jais gyventi daugiaus nesueisi!..

Laikas tau našlaitė nustoti vaitoti; 
Laikas ir gegutei linksmai užkukuoti; 
Laikas tau girelia jausmingai šlamėti, 
I našlaitės širdį linksmai prakalbėti.

Aš visų apleista — tarp girios medelių, 
Suraminu sielą vien paukščių balseliu. 
Jų galngas balsas teip maloniai skamba 
Ir mėlsvon padangėn su greitumu 

(skrenda.

Ir aš čia vargdienė našlaitė, mergelė— 
Nuskriausta bernelio, kaip pušies ša- 

(kelė, 
Mažutį vaikelį ant rankų supuoju, 
Su girios paukšteliais, daineles dainuo- 

(ju. . . .
J. Svyrūnėlis.

KOVA SUBMARINO SU HYDRO- 
PLANU.

Pasakojimas lekiotojo hydroplanu.
Observatorius davė telefonu man ži

nią, kad jūrėse matomas submarinas.
Ilgai nelaukęs, sėdau orlaivin, 

idant persitikrinti, ar teisybė. Subma- 
riną patėmyti iš orlaivio labai lengva, 
nes matymui kelio niekas neužstoja; 
matyti visas plotas kaip ant delno ir 
todėl lengva patėmyti kas dedasi arti 
vandens paviršio; submarinas prieš 
orlaivį yra beginkliu.

Šiuom tarpu mano žingeidumas ir 
akyvumas, bemažko nepasekmingai pa 
sibaigė. Baisu net atminti.

Diena ■ buvo saulėta, oras gražus, 
tik lakstė sniegai ir smarkiai putė vė
jas, ant žaliai-mėlsvo vandens pavir
šiaus, po mumis, vartėsi, vandens vil
nys, vėjo blaškomos, teip, kad jūrių 
paviršius išrodė lyg kad butu priden
gtas sniego pusnynais. Iš įtakos pusės, 
per melsvas miglas, atplaukė tris juo
dos, torpedinės valtys link submarino.

Kuomet observatorius tėmyjo į 
dalykus ant jūrių paviršiaus, mus la
kūnas, pridengtas šviesiais debesiais, 
nuskrido tolyn. Staiga observatorius 
atbėgęs griebė mane už peties, pusbal
siai kalbėdamas, lyg išsigandęs:

— Ten, ana, plaukia submarinas!
— Nu, tai turime leistis pirmyn 

— atsakiau.
Submarinas mus užtėmyje ir pra

dėjo kraipyti savo kelionę į šalis, lyg 
žaltys, kad męs negalėtume nuskaity
ti jo judėjimą ir nutykoję, numesti 
bombą.

Lėkėme greitai, leidomėsi žemyn 
ir jau mus ausis pasiekė piktas vilnių 
šniokštimas, kurs maišėsi su ošimu 
mus lakūno greitai besisukančių spar
nų.

Observatorius metė 15 centimetri
nę bombą, vanduo tiško į šalis ir sau
lės šviesoje pasirodė milijonai vandens 
gražiai žibančių lašų.

Žalioji žuvis plaukia sau tolyn, 
kartais pasislėpdama jūrių vilnyse ir 
tik vandens sūkurys parodo jos įrimą- 
si tolyn.

Nusileidome žemyn, galbūt ant 
kokios 10 metrų nuo vandens pavir
šiaus ir žiūrėdami žemyn, su nekan
trumu laukėme pasirodant submarino

(*Submarinas — povandeninis lai
vas, plaukiantis po vandeniu.

(**Hydroplenas — orlaivis, kurs ga
li plaukioti ant vandens.

periskopo. Mano draugas buvo prisi
rengęs su bomba, kad ją mesti....

.— Po šimts velnių, jokiu budu ne
leisime jiems pabėgti. Staiga atsigrį
žau persigandęs, žiuriu, kad durnai su 
kibirkštimis verčiasi iš užpakalinės 
dalies^mųs mašinos, o motoras kriokia, 
kaip šuva dvėsdamas.

Kas čia dabar pasidarė, klausiu 
savęs. Turime kuogreičiausiai leistis 
ant vandens paviršiaus, kitaip nustosi
me lygsvaros ir pražūsime.

Greitai sulaikiau motorą ir nupuo
lėme žemyn; vandens šniokštimas kas
kart girdisi vis arčiau ir arčiau, ir ant 
galo męs atsiduriame ant vandens pa
viršiaus. Smarkus vilnių blaškymasis 
mus užtikrina, kad submarinas prie 
mus lengvai neprieis.

Staugdamos ir prunkščiančios vil
nys blaškosi apie mus visose pusėse. 
Mus valtis svyruoja, kilnojasi ir šoki
nėja lyg riešuto lukštas. Męs peršlapę, 
nuo galvos iki kojų. Turime skubinties 
taisyti motorą, nes gręsia pavojus val
ties parvirtimas ant šono. Observato
rius užimtas motoro taisymu. Kartas 
nuo karto, man per veidus ir lupas bė
ga, lyg vilnys, suraus jūrių vandens.

Klūpodamas vandenyje, kankinuo
si, o čia rėksmas mano draugo:

— Po velnių!....
Pašokau ir dairausi. Žiuriu, neto

liau kaip 100 metrų nuo mus, lenda iš 
vandens submarino periskopas. Iš 
lengvo siūbuodamas, artinasi prie mus 
žalias tvarinys. Kaskart vis arčiau ir 
arčiau mus.

Submarinas pamatęs mus nelaimę, 
drąsiai plaukia prie mus. Netrukus il
gai, apart periskopo, pasirodo iš van
dens ir baltas, tartum sardoku apsi
dengęs, submarino priešakis, pasikel
damas vis augščiau ir augščiau ir ga
ilaus, iš vilnių išlenda ir visame savo 
pilnume pasirodo visas submarinas.

— Prapuolėme! šaukiu observato- 
riui — kas yra motorui? Klausiu jo. 
Ar lauksime kol prie mus prisiartins?

Observatorius dirba prie motoro, 
ir lyg proto nustojęs, rėkia.

Durys submarino atsidaro. Matosi 
jau dvi žmogystos. Nežinau ką jie no
ri nuo mus, tik pakeliu sugniaužtą ku- 
mščią ir jiems grumoju. Viena žmogy
sta pakelia šautuvą ir taiko į mus šau
ti. Dabar suprantu....

Šūvis prašvilpė! Kulka, švilpdama 
pro mus, prakerta vieną sparną mus 
lakūno. Submarinas vis artinasi prie 
mus, šaudydamas ir nyksta jūrių vil
nyse. Šokau aš prie kulkasvaidžio.... 
Negalima juomi naudotis, nes mus val
tis, tai vartosi į šonus, tai šokinėja 
augštyn ir žemyn ir todėl mašinerijos 
vamzdis tai pasikelia peraugštai, tai 
vėl nupuola peržemai. O submarinas 
vis artinasi prie mus.

— Hallo, hallo! — rėkia man ob
servatorius, iš viršaus.— Mėgink lei
sti motorą, gal jau bus gerai.

Griebiau už rankenos, patraukiau 
ir motoras pradėjo klegėti.

Kulkos vis tankiau ir tankiau la
ksto apie mus. A, kad juos perkūnas! 

1 Matoma, kad jie nejuokais taiko į mus.
Submarino įgula jau atidarė savo 

ugnį visa jiega. Viena kulka pataikė 
į sieną mus valties. Jau sveiki dingę, 
męs, pamislijau. Jie jau yra pilnai pri
sirengę mus nepaleisti.

Observatorius prišoko prie moto
ro ir griebęs rankenos pasuko ją iš visų 
spėkų, kurias turėjo.

— Kad nors pradėtų greičiau su
ktis!

Ant submarino pradėta veikti vi
same pilnume. Granata prašvilpė ore.

Čia motoras pradeda burgsti ir ra
tai išvalios jau sukasi. Ir pradedame 
keltis į orą, augštyn. Jau ir laikas. Dar 
keli šūviai, jau butų po mus, bet męs 
kįlame augštyn ir lekiame tolyn nuo sa 
vo pražūties.

Atsigrįžtame. Na, reikia juos pa
vaišinti bombomis. Bet tuomsyk bok
štas sumirgėjo vilnyse ir didėji žuvis 
panėrė į prapultingasias gelmes.

LAIKE NULIUDIMO.
Ji: — Ko teip nulindęs, mieliau- 

sis?
Jis: —To paties ko ir tu, saldžiau

sia.
Ji: — Fe! Nemandagus esi!

NEREIKIA NUSTOTI VILTIES.
Tėvas: — Ir vėl parnešei negerą 

paliudyjimą... Na, bet turėkime vilti, 
gal kitas bus geras.

Sūnūs (astuonių metų): — Bravo, 
tėveli! Tai man patinka; nereikia nus
toti vilties.

ČIAUDĖJIMAS. •
Čiaudėjimo istorija yra 

žmonių surišta su burtais. 
Daugelis iš mus turįs katarą, 
arba nosinės kremzlės už
šaldymą, čiaudi po kelias de
šimts kartų ant dienos, o 
prieteliai jam linki sveika
tos, kiti išto daro spėjimus.

I čiaudėjimą mus prose
niai buvo įtikėję, nekurie iš 
mus dar ir šiądien tų įtikė
jimų prisilaiko, nes vienam 
čiaudint, kitas jam sako:— 
“į sveikatą”, nors anam 
prasta sveikata, kada nosį 
kaip ylomis varstoma. To
kie sveikatos linkėjimai ki
tam čiaudint/ yra tai suš- 
velnytoj formoj burtai, ku
rie pas nekurias tautas gy
vuoja dar ir iki šiai dienai, 
kurius čia galima pažymėti:

Pas Zadzus (Afrikos mu
rinai) yra įtikėjimas, kad 
čiaudėjimas yra palaima, 
nes pagal jų įtikėjimo, į 
čiaudintį (kuomet tas čiau
di) įeina dvasia jo prosenio, 
todėl jie prieš čiaudintį nu
sižemina ir meldžia prose
nių palaiminimo.

Gvenijos (Vidurinė Afri
ka) gyventojai 18 amžiuje, 
turėjo paprotį pulti ant že
mės ir bučiuoti žemę, lin
kėdami išminties '■ ir proto 
čiaudinčiam.

Naujoj Zelandijoj, čiaudė
jimas mažo vaiko skaityta 
jo užkeikimu ir atlikinėta 
tam tikros pamaldos, kad 
čiaudintį vaiką paliuosa- 
vus nuo užkeikimo.

Europoje įtikėjimų į čiau
dėjimą buvo įvairių ir tai 
užsilikusių nuo labai senų 
laikų. Grekijos filosopas 
Aristotelis, gyvenęs prieš 
Kristų, sakė, kad čiaudėji
mas yra Dievo mylista, o 
kosulys, velnio “žabangas”.

Žydų formula: čiaudint 
kitam, sakoma —- laimingo 
gyvenimo.

Pas muzulmanus primta 
paprotis sakyti kitam čiau
dint — garbė Allahui.

Pas lietuvius paprotis yra 
sakyti kitam čiaudint — j 
sveikatą. Čia maža reikšmė 
ir toki burteliai nėra dide
liu daiktu. Užtat Lenkijoj 
žmonės tame turi visą eilę 
burtų.

Lenkijoj yra paprotis, 
ypač apie Pšemislį, kad 
prieš kelionę čiaudima, tai 
žmonės tiki, kad kelionė 
bus laiminga.

C helm o gubernijoj yra ti
kima, kad čiaudi mažas vai
kas, tai jį velnias yra apsė
dęs ir todėl čiaudintį žegno- 
jama kryžium, kad velnę iš- 
vijus.

Apie Krokavą žmonės 
dar kitokius burtus prilai
ko kaslink čiaudėjimo, nes 
ten tikima, kad sučiaudima 
panedėlyje, tai pasigirs ko
kia naujiena, utarninke — 
gėrynė, seredoj — svečiai, 
ketverge — šermenys, pėt- 
nyčioj — nusiminimas.

Galicijoj žmonės tiki, kad 
kuomet mažas vaikas čiau
di, tai jam į nosį įlenda vel
nias.

. Tūlas S. Bakauskas laike 
ALTS, prakalbų Worcester, 
Mass, sukritikavęs kalbė
tojus, ir pačią ALTS, priro- 
dydamas (pirštu), kad jei
gu ALTS, rūpinsis emigra
cijos ir apšvietos reikalais 
tai užstos kelią toms drau
gijoms, kurios jau dabar 
tais reikalais rūpinasi. Rei
škia ALTS., toms draugi
joms užstatytų tokią bloka
dą, kokią dabar talkininkai 
vokiečiams užstatė, kad jos 
prie emigracijos ir apšvie
tos reikalų nė artyn prieiti 
negalės. Do you understand 
this?

Kalvis.

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 musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muy kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausi. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuves. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. Cuy. Central 1781-L

THE ST. CLAIR AVE.SAVINGS & LOAN CO
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 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.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS S LOAN CO.
2006 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
• “Darbininkas”eina utarninkais
• ketvergais ir subatomis.
| “Darbininkas” paduoda daug
• žiniy iš darbo lauko, apie unijas, a- 
> pie darbininky judėjimą.

“Darbininkas” paduoda daug 
’ straipsnių, naudingy darbininkams 
pasiskaitymy, rašyty pačiy darbi
ninkų.

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

“Darbininkas” visuomet turi 
smagiy, gražiy eilių, dailių vaizdelių 
ir apysakaičių,

“Darbininkas”visuomet turi vi
so to, kas darbininkui svarbu, nau
dinga, indomu ir-suprantama, ~ 1

“Darbininkas” nuolatai išleidi-1 
nėja knygeliy, kurios dailumu, gra- i 
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- j 
kant tik subatinius 8 pusi, numerius, • 
metams $1.50, pusmečiui 75c. <

Adresas: Į
“DARBININKAS” ;
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 1

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Kataliku 

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žiniy 

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

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

“DRAUGAS”kelia tautišką su
sipratimą, platina katalikiškai lie
tuvišką kultuvą.

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir 
visiems suprantama kalba.

“DRAUGAS” metams tekaš- 
tuojatiktai $3.00., pusei mėty $1.75. 
Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. 
Nuo vaiky 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. 46th St. CHICAGO, ILL.

“Santaikos9’ Agentai
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti 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, 20Star Street.

t—

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 pirkinę-^ 
tf pigių,- 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
panijos, 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. CL1AR AVE.

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį 

“ŽVAIAGŽDĘ” 
“ŽVAIGŽDE” .yra seniausis 

lietuviy kataliku laikraštis, 16 pusi, 
didumo suteikia įvairių žiniy iš A- 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo.

Korespondencijas ir pinigus siyski- 
te šiuo antrašu:

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

Sustačius “Santaiką” 
gauta žinios iš karės lauko, 
kad: Italai paėmė Goritz. 
Italai paveržė austrams for 
tifikuotą miestą Goritz ir 
paėmė nelaisvėn 10,000 au
strų su daugybe ginklų ir 
amunicijos.

Rusai paėmė Nadvorną, 
Galicijos miestą su 10,000 
gyventojų. Nadvorna yra 
svarbus, nes čia subėga 
daug geležinkelių. Suėmė 
7,400 nelaisvių, tame 3,500 
vokiečių.

Vokiečių zeppelinai vėl 
Anglijoj. Keli zeppelinai at
lankė Anglijos ir Škotijos 
pakrantes. Metė bombas. 
Užmušta 5 moters ir 3 vai
kai.

Miesto taryboje eina 
svarstymai, ar nebūtų geru 
daiktu, kad miestas policis- 
tams įtaisytų skėčius apsi
saugojimui nuo saulės ir ly
taus. Vieni pritaria, kiti iš- 
to juokus sau daro. Sako, 
kad ar nebūtų gerai policis- 
tams įtaisius ir elektra su
kamas vėdyklas.

Pereitos nedėlios naktį iš
tiko ekspliozija elektros 
stotyje “Westinghame Ele- 
ktric Manufacturing Co.” 
prie 58 gatvės. Ekspliozijoj 
žuvo 2 darbininkai ir maši
nistas E. Hoff. Keli darbi
ninkai sužeisti. Apart žmo
nių gyvaščių daug nukentė
jo pati stotis ir kaimyniški 
triobėsiai.

VIENATINE

Clevelando Lietuviška Nainy ir Paskolos Draugystė-Banka
Įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metą.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.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 liotų ant lengviausių išlygų; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taupinimui,o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelando Lietuvą Tautiškos Bankes ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 Iki 10:30 vakari. Subatomis nuo 7:30 iki 9:30 vakaro.

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

Draugystes Kurios Turi “San- ' 
taiką“ už Organą.

Jei Trokšti Apšvietos^

(vietinesŽpr]
Keliatas Įžymesnių vie

tos lietuvių šiomis dieno
mis išvažiavo praleisti savo 
vakacijas.^ Visi išvažiavo 
automobiliais. Atlankys jie 
Detroitą, Buffalo, New 
Yorką, Negara Falls, Bos
toną ir kitus miestus.

Ateinančiame nedėldieny- 
je TMD. 20 kuopa turės sa
vo išvažiavimą, kurs turės 
savo vietą giraitėje prie 
Bedford miestelio.

Gatvekarių kompanijos 
“Cleveland Railway Co.” 
prezidentas Stanley aprei
škė miesto tarybai, kad už
baigus statyti naują tiltą 
“Superior avė. bridge”, kom 
panija panaikins 3 centų 
mokestį ir vieton to pasa- 
žierai turės mokėti 4c. Mie
sto valdyba tam priešinasi.

Nellie Price padavė skun
dą į teismą, reikalaudama 
iš Luna Park 10,000 dolerių 
atlyginimo. Ji lankėsi perei
tą savaitę minėtame parke 
ir maudykloje, panėrus van
denin susižeidė sau akį ir 
užtai dabar skundžiasi, rei
kalaudama atlyginimo.

Prasidėjo priėmimai ap
likacijų nuo kandidatų į 
laiškų nešiotojus. Aplikaci
jas galima gauti pas J. J. 
Collins, sekretorių Civil 
Service komisijos. uačto 
rūme. Aplikantų egzaminai 
atsibus 7 d. Spalio. Lietu
viai, kurie yra piliečiais 
šios šalies, mėginkite gautis 
į kandidatus.

Jau prasidėjo persekio
jimai lošikų. Pereitos nedė
lios dieną buvo pirmutinis 
lošikų areštavimas po No 
2841 prie Central avė., ga
tvės. Lošikų žvalgai dabojo 
policijos patrolės vežimus, 
bet policija ir detektivai čia' 
atvažiavo vežime, kuriuomi 
ledai važiojama. Areštuo 
ta 9 lošikai.

Austrijos pavaldiniai, 
kaip tai slavokai, magerai, 
horvatai ir kiti, paraginti 
Austrijos konsulio pradeda 
rinkti aukas sušelpimui au
strų nelaisvių, kuriuos ru
sai ištrėmę yra Siberijon. 
Austrų draugystės rengia
si išgauti miesto leidimą 
mergoms ir moterims parda 
vinėti gatvėse praeiviams, 
gėles, raikštukus it tp.

Pačiame vidurdienyje, 
prie Amlies place ir Nickel 
Plate geležinkelio, 6 plėši
kai susilaikė einantį G. Che- 
tman, gyvenantį po No. 
1324 Central avė., nuo ku
rio plėšikai atėmė 25,00 pi
nigais ir laikrodėlį. Žmonės 
nors ėjo šion ir an on pusėn, 
bet į reikalus plėšikų ir už
pultojo neatkreipė jokios 
atydos.

Pereitą utarninką buvo 
balsavimai. Dauguma perė
jo republikonų partijos 
žmonės. Buvo tai tik nomi
nacijos. Iš kandidatų rinki
mai bus rudenyje.

Su 26 Rugpjūčio prasidės 
seimas čeku moterių san
daros .“Sesterska Podporu- 
jici Jednota”. Seimas tęsis 
visą savaitę salėje “Sokol” 
prie Clark avė., Sandara 
turi 10,000 narių. Tik Ohio 
valstijoje turi 20 kuopų.

Panedėlio rytą, prie Sco- 
vel gatvės iškilo muštynės 
ledo stotyje, kur ledas yra 
pardavinėjamas. Mat, dėlei 
karštų dienų pritruko ledo 
ir todėl niekas negalėjo gau 
ti nusipirkti ledo daugiau 
kaip 15 svarų, tad susirin
kę čia žydai, italai ir negrai, 
kiekvienas nepasiganėdin- 
damas maža “porcija”, pra
dėjo vienas su kitu bartis ir 
galiaus prieita prie mušty
nių. Ledo prekė pašoko ga
na augštai ir tai galima 
gauti lik pusę tos dalies ko
kia reikalaujama.

Pereituose balsavimuose, 
gavo didelę daugumą balsų 
John Frei ir tuomi likosi 
nominuotas kandidatu į ex
ecutive komisiją, 3 vardo j, 
1 distrik. Už trijų dienų ap
sižiūrėta, kad jau beveik 
mėnesis laiko kaip Frei nu
miręs. Jo vieton lieka kandi 
datų daugiausia po juom 
gavęs balsų, R. Lang.

Karščiai duodasi visiems 
save pažinti, o labiausiai 
mažiems vaikučiams. Perei
tos nedėlios dieną, kuomet 
Fahrneito termometras ro
dė 100 laipsnių pavėsyje, 
mirė 5 vaikučiai, o 9 turėjo 
būti nugabentais į ligonbu- 
tį. Panedėlyje mirė 12. A- 
part paralyžiaus epidemi
jos tarp mažų vaikų, apsi
reiškė ir diphterijos epide
mija.

Nuo pirmos dienos Rug
pjūčio raportuota sveikatos 
komisijaj 54 susirgimai dip- 
hteriįa ir 11 skarlatina. O 
galima tikėtis, kad dusyk 
daugiau tokių susirgimų 
yra slepiama, - sveikatos ko
misijai neraportuojant, ki
taip sakant, kenčiama be 
daktaro pagelbos.

Visi bėdavoja lytaus. Ap
linkiniai ūkininkai sako, 
kad dėlei stokos lytaus šiuo- 
smet javai labai menkai at
rodo ir todėl išanksto lau- 

’ama didelių brangumų.
anedėlio į utarninką bi- 

b’jo, bet neužtektinai.

S. J. Von Torcik tapo nu
baustas 50 dolerių piniginės 
baudos ir 30 dienų pasių
stas į kalėjimą. Torcik nu
baustas už peržengimą tie
sų, nustatytų automobi
liams. Jis nemokėdamas 
valdyti automobilių^ Madi
son avė., gatvėje, automobi- 
lium bevažinėdamas susidū
rė su vežimu ir sužeidė A. 
Nickmaną, gyvenantį prie 
E. 35 gatvės.

ATMINKIME IR ŠELPKI
ME LIETUVA!

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, 

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

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

K. SA1MONAS, 1572 E. 36th Str.
Kapitonas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av. 

Kapiton. J. SABALIAUSKAS, 615 E.97th Str.NE. 
Liutinantas J. ŠUKYS, 615 E. 97th Str. NE.

Oficierius J.MAČIULAIT1S, 2003 Hamilton av.
Oficierius J. T. NEURA, 2202 Hamilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2052 Hamilton av. j 

Sig-nalistas
M. GRUODIS, 2011 Hamilton Ave. i 

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną i 
menesį, ketvirtą nedeldienį, 2 vai. po pietų Knaus j 
sveaitneje, 6131 St. Clair avė.

Kiekvieną menesį atsibuna 2 sykiu praktiki. | 
Pirmą Utarninką ant Jaires Hales, 6004 St. Clair I 
avė. ir kiekvieną pirmą Ketvergą ant Knaus Ha- i 
le», 6131 St. Clair ir 62 gatves.

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

ii-VT-x rnmni
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“VYTIS” yra vięnaitinis ir pitmutinis jau

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

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

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

koje dvasioje.
“VYTI”leidžia Lietuvos Vyčiu organizacija.

Metams “Vytis”įkainuoja $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 paŽiurė- 
jimui prisiimsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

731 W. 18th Str. Chicago, III 
—I S E

?
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

tu ir ilgai išlaikytų
f Ar nori, kad tavo drabužiai švur

ir kad ta
vo kamba- 
ris nebūtų 
užverstas 
nereikalin 
gaiš dra
bužiais. 
Jeigu teip 
tai nusi
pirk skry- 
nę-Ttrunk 
Pas mus 
didelis pa 
sirinki- 
mas ir pristatome į namus, Vyriškos ir motsriškos drabužes pirk geriausia musą 

» DRAPANŲ KRAUTUVĖJ

ŽITKEVIČIUS & PALONIS CO
2012 ST. CLAIR AVE. . CLEVELAND, OHIO

Valdyba Lietuvos Suntj Kareiviu 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. rast. CIP. SELICKAS,
6202 Heisley Avė. S. E.

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

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
JKapiton. J. RAKAUSKAS, 7028 Superior Ave. i 

Oficieriai:
' P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55th Str.

J. MAKSIMAVYČIUS, 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS, 1448 E. 33rd Str.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Avė.

Signalistas,
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 mėnesio nuo 7:30 vakare ,ant 
Stockes svetainės, 6021 St. Clar Avė.

Valdyba Draugystes šl 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.

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, Bei! Prosp. 979.

Gyvenimo Telefonas: 
Prine. 1558-R

Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius
ė

4

O
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L-L........... ~ PIRTĮ "7Z7.
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį.

Seredos del moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

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

K Central 2595-W

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje I 
puikiai iššivanoti karštame gare ■ 
su vanta, tai atsilankyk į musų 8

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, 
maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
Aodraudžia 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 620 CK

Didelis Barmenas.
Parsiduoda labai pigiai 2 fami- į 

Ii jų namas. Prekė tik 2,860. Ant 
72 gatvės, arti Superior. Kreip
kitės prie:

A. RASIMAS, 
“Santaikos“ Offise.

Parsiduoda namas, dėl dviejų 
šeimynų, po 7 kambarius. Mau
dynės, porčiai ir kiti parankamai. 
Didelis lotas. Ant 43 gatvės, tar
pe Payne ir Superior. Kreipkitės:

L. BEDNARSKI, 
“Santaikos“ Redakcijom

VIEŠAS IŠVAŽIAVIMAS.
T. M. D. 20-tos kuopos išvaziavi- 

mąs atsibus nedėlioj, 13 d. Rugpju- 
čio-August 1916 m. Betford, Ohio, 
girioje. Pradžia išvažiavimo ųiio 9 
nių vai. iš ryto ii’ trauksis iki vėly
bam vakarui. Išvažiavimo programė- 
lis susidės iš deklemacijų, prakalbos 
ir paskaitos.

Karai reikia imti raudoni, ant ku
rių iš fronto parašyta: “Betford” ir 
tt.

Nuo Public Spuare važiuojant rei
kia mokėti 15c. ir reikia važiuoti iki 
27-tam Stapui; išlipus iš karo eikite 
tiesiai ( po dešinei) gatve pasukite 
prie geležinkelio. Eidami palei ge
ležinkelį matysite kitoj pusėj gele- į 
zinkelio taką Į mišką ir tuoni taku 
eidami rasite Susivazįavimo vietą.

Pasarga: Kurie važiuosite išanksto 
pasiimkite savus užkandžius, nes 
ten neturėsime. I šį išvažiavimą įžan
ga visiems dykai. Taigi šiuomi kvie
čiame visus be skirtumo dalyvauti 
šiame išvažiavime kuoskaitlingiau- 
siai.

Jeigu atsitiktų, kad blogas oras — 
lietus, tai išvažiavimas atsibūtų se
kančiame nedėldienyje, 20-ta to pa
ties mėnesio.

Išvažiavimo rengimo Komitetas.

Reikalaujame darbinko į bu- 
černę. Turi gerai mokėti bučerio 
darbą ir, kad butų apsipažinęs su 
išvežiojimu orderių. Kreipkitės:

T. Neura,
2202 Hamilton avė.

Nagi pas

WISZ1NIEWSK1I

iasrcr

Gerieusios Gyduoles p*

DEWOYNO’S Geležies Krautuve.
APT IE KOŠE HARDWARE
1653 St. Clair Av. Prie L17 y.

Central J785-W

Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
kad mano rytoj vestuvė, tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 

. ta ir aš kitokių nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.

Ištnaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNAR5KR 

2110 Prospect Avenue.

5502 FleetAw., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirbą lietuvys registruotas aptieko- 

rius— A. Žagaras._ v

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

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st, Con- Harward
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

F. DECKER,

LIETUVYS

lškabų==Šildų

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

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Room 16.

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

Siųsdami užsakymus adre» 
suokite šitaip:

g F. SZUKYS
2120 St. Clair Ave. N.E.

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

“SANTAIKOSfiKNYGYNE

ATLIEKA

VISOKIUS

^SPAUDOS#.

Naujos Knygos.
Parankiausias būdas vokiečių kal

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

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 ukėsistės popieras. 15c.
Gyvenimai Šventųjų. Skaitymai dėl 

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
menų ir 1.1. Taipgi įvairiausių rašy
mui dalykų ir visokių popierų.

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

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

Kreipkitės šiuo antrašu.
Vincas Brazaitis,

1306 E. 68th Street.

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

2155 St. Ciair

Aš per 6 mėnesius sirgau ir man jokie daktarai nieko 
negalėjo pagelbėti. Viena ranka mano buvo pritrąukta 
ir ant kojų visai negalėjau atsistoti.

Tad mano draugas parnešė vaistų iš

APTIEKOS OSEVIČIAOS
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. h

I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio.

Opv parduoda

Namus ir Farmas

DR. I. E. JASINSKI 
607 ROSE BLDG. 

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

Antras Ofisas, 1374 E. 25-lcs Gatves. 
valandos:

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

Main 3518-d Centr. 7649-K

NAUJA LIETUVIO

BUCERNE Iii GROSERNĖ
Šiuomi pranešame 

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

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

Kampas E. 21 gatvės.


