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Genaus vėliaus, ne
gu niekad.

Dabar yra labai daug 
laikraščiuose kalbama apie 
tautininky su katalikais su- 
sivienyjimą. Gi yra apie ką 
ir kalbėti. Šitokioj pairutėj, 
kaip dabar, męs toli nenu
žengsime. Susijungti, jei ne 
šiandien, rytoj turėsime, nes 
daug aplinkybių mus prie 
to veda.

Jog katalikai su tauti
ninkais susiliesime, tai abe
jonės nėra. “Darbininkas“ 
.18 num. išreiškė, jog męs 
tikime į sutartį lietuviu ka
taliku su sandariečiais ir, 
sako, męs prie to eisime. So
cialistai tai matydami ir 
girdėdami visokiais budais 
bando pašiepti tai vienus, 
tai kitus, nes jie mato, jog 
męs protingai darome, o kas 
gera, naudinga, juk socia
listai visuomet priešinosi ir 
priešinsis. Lai jie sau dan
tis galanda, o męs glaus- 
kime pečius ir varykime 
pradėtąjį darbą pirmyn.

“Keleivis,“ kaipo fak
tu iškraipytoias, štai ką pa
daro iš “Draugo“ ištraukos:

Jei norit su mumis vieny
tis, turit mps ir klausyti, tu
rit daryti taip, kaip męs nori
me: turit pirma išsispaviedoti, 
užsidėti ant kaklo rožančių ir 
turit pripažinti, kad kataliku 
tikėjimas yra būtinai reikalingas 
žmogaus dūšios išganymui.“ 

Toliaus “Keleivis“ pridu
ria:

“Beveik šitokį ultimatu
mą “Draugas“ pastatė musų 
tautininkams, kurie užsimanė su 
klerikalais susivienyt ir buvo 
jau tuo reikalu sušaukę Brook- 
lyne konferenciją.“

Beveik šitokį, bet ar ši
tokį?

Musų socialistai jieško 
visokiu priemonių, kad tik 
kaip-nors užkenkus blokui. 
Bet tai nieko naujo, nes 
ką protingi žmonės stato, 
tai socialistai visuomet ar
do ir ant to mums nereikė
tu atkreipti mažiausios ati
dos, nes mus pareiga sta
tyti, o jie lai sau griauna.

Butu kur-kas daugiaus 
Lietuvai naudos suteikta, 
jeigu apkalbamasai blokas 
butu ivykęs, kuomet kata
likai davė pakvietimą tau
tininkams, bet, ant nelai
mės, kuris neįvyko. Gal dėl
to, kad kaip vieni, taip ir 
kiti, nebuvome prie to pri
brendę ir partijų reikalus 
statėme pirmesnėje vietoje 
už reikalus tautos. Bet ge- 
riaus vėliaus, negu niekad. 
Užteks mums darbo ir da
bar, nes jo yra kalnai, šne
kant vien tik apie šelpimą 
nukentėjusios Lietuvos.

Todėl pageidaujama ir 
labai pageidaujama,kad sykį 
ant visados męs susilietu- 
mėme į vieną kūną, nors 
kaslink šelpimo Lietuvos, 
o toliaus išsidirbtu tobulesnis 
darbo programas. Laikas

jau butu pamatyti, jog 
mums tautos reikalai yra 
pirmoje vietoje, o paskui 
partijos. Dieve duok, kad 22 
d. vasario butu Vitauto die
na, taip, kaip Washingto- 
no diena Suvienytoms Val
stijoms.

GRAIKAI MUŠASI SU 
BULGARAIS.

Londonas—Graiku ir 
bulgaru sargybiniai turėjo 
smarku susirėmimą netoli 
Doiran. Bulgarai priversti 
buvo pasiduoti, palikdami 
du užmuštu žmogų. Vienas 
graiku kareivis liko sužeis
tas.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
UŽMUŠĖ 3.

Londonas-Keturi vo
kiečiu orlaiviai užpuolė ry
tinę Angliją. Užmušė du vy
ru ir vieną vaikiną, o vie
ną jurininką sužeidė. Pri
dirbo daug blėdies mezda- 
mi bombas ant viešbučio, į 
bažnyčią ir į šiaip namus.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 250
JARDŲ TRANŠĖJŲ.

Berlynas — Vokiečiai 
šturmu užpuolė ant britanu 
prie Yser kanalo į žiemį nuo 
Ypres ir užėmė 350 jardu 
tranšėjų. Britanai bandė 
atimti atgal, bet neįstengė.

RUSAI SPAUDŽIA TUR
KUS.

Petrogradas— Erzeru- 
me rusai spaudžia turkus iš 
abieju šonu. Po dešinei, Juo
dųjų mariu pakrančiuose, su
jungtomis mariu ir žemės 
spėkomis, vėją turkus iš vie
nos pozicijos į kitą rytuos- 
na nuo Trebizond. Tikimasi 
jog neužilgo prasidės akti- 
vė veikmė, kad užimti tą 
svarbią jurip tvirtovę.

Į dvi dieni rusai užėmė 
Widję ir pasislinko pryšakyn 
į vakarus apie dešimts ar 
dvyliką myliu. Laivynas su
ardė keletą baterijų, kurios 
butu buvusios pagelba tur
kams. Suardydami tiltus jie 
apsunkino turku pabėgimą.

RUSAI PAĖMĖ DAR DU
TURKŲ MIESTU.
Londonas—Vėliausi o- 

f icialiai rusu pranešimai tvir
tina, jog jie užėmė du tur
ku miestu: Mush, aziatiškoj 
Turkijoj, aštuoniošdešimt 
trįs mylias į pietryčius nuo 
Erzerum,’ir miestą Aplatą. 
Turku kariuomenei aplei
džiant Erzerum, rusai paė
mė likusius į nelaisvę.

liną Ravigny mieste Franci- 
joj. Zeppelinas tuoj nukrito 
ant žemės. 22 žmonės žuvo. 

! Kuomet zeppelinas dasilitė- 
jo’žemės, tai ekspliodavo ja
me esančios bombos ir sud
raskė žmones į šmotelius.

________
ITALAI UŽĖMĖ DU AU

STRŲ MIESTU.
Rymas—Italijos kariau

na po keliu savaičių bom
bardavimo austru pozicijų 

; užėmė kalnuotą apielinkę 
Callo ir taip-gi paėmė mies
tus Roncegno ir Ronchi. Da
bar italai yra visai netoli 

j Trient, kuris iš visu pusiu ap
statytas tvirtovėmis, o ku
rį jie taip geidžia užimti.

1 VOKIEČIAI UŽĖMĖ 875
JARDŲ PRANCŪZŲ 

TRANŠĖJŲ.
Berlynas—Vokiečiu ka

rės ofisas pagarsino, jog jie 
užėmė 875 jardus francuzp 
pozicijos į rytus nuo Souchez.

DANIEČIAI PARDUODA 
W. INDIES.

Capenhagen — Pradė
jus straikuoti danu West 
Indijusalp gyventojams juo
dukams, vėl atsikartojo už
manymas, kad tas salas par
duoti Suv. Valst. Sutartis 
buvo padaryta 1909 m., bet 
derybose nesutikta, nes Suv. 
Valst. siūloma $4, 000,000 
prekė daniečiams pasirodė 
permaža už tris salas, ant 
kuriu auga daug cukraus 
medžiu ir romo. Žemė vieto
mis derlinga, o kaip-kur 
smiltynai ir kalnai. Gyven
tojai beveik visi juodukai, 
kuriu 1901 m. buvo 120, 891.

AUSTRAI (NUSKANDINO 
PRANCŪZŲ GARLAIVĮ.

Paryžius— Iš Viennos 
pranešama, jog austru na
rūnas iš Durazzo nuskandi-

ventoju suareštavo, kaipo 
kaltininkus tame atsitikime.

VOKIEČIAI NUSKANDI
NO BR1TANŲ GARLAIVĮ.

Londonas— Lloydas 
praneša, jog vokiečiai nus
kandino britanu garlaivį Din
gle. Tiktai vienas'išsigelbė
jo. Jokiu smulkmenų nesuži
nota, _______

CARAS DŪMOJ.
Petrogradas— Spauda 

ir publika atsilankymo Niko- 
lo į durnos atidarymo po
sėdį laiko kaipo vieną žy
miausiu nuotikiu visoj poli
tiškoj Rusijos Disforijoj. Im
peratoriaus pasirodymas du
rnoje kaip ir apreiškia žmo
nėms, jog visokia politika tu
ri būti atidėta ant tolesnio 
laiko, o imtis už pasekmin
gai užbaigimo karės, šį du
rnos posėdį pavadino: “pra
džia naujosios eros.“ Tai bu
vo pirmas sykis imperato
riaus atsilankymo į durną.

BOMBARDAVO EPHESUS.
Atėnai—Karė pasiekė 

Ephesus, senobinį Mažosios 
Azijos miestą. Sausio 28, 29 
ir 30 trįs talkininku garlai
viai pombardavo Ephesuso 
apielinkes ir 4 ypatas užmu
šė, o keletą sužeidė. Miestas 
Ephesus buvo dideliame su
mišime.

TURKAI APLEIDŽIA 
ARMĖNIJĄ.

Londonas— Turkai pul
dami 210 myliu atgal bėgda
mi nuo rusu, užbėgo ant 
skaitlingos britanu armijos 
pagal Tigris Kut-el-Amros 
link. Turkai bėga iš Armėni
jos tarp Erzerum ir Mush.

VOKIEČIAI ATMUŠĖ 
FRANCUZUS.

Berlynas— Karės ofi
sas praneša, jog aukštutinia 
me Alsace vokiečiai užėmė 
poziciją 700 jardu platumo 
ir 400 jardu gilumo. Taip-gi 
vokiečiu kariumenė įsiskver
bė į priešo linijas dvi mylias 
žiemiuosna nuo Woevre. Sa
koma, jog talkininkai pražu
dė daugiaus, negu 3,000 ne- 
laisviu ir didelę daugybę ka- 

■ rėš materiolo.

no francuzp garlaivį Mem
phis. ________
RUSAI NORI PIRKTI LAI

VUS NUO JAPONŲ.
Tokio—Rusija tariasi 

su Japonija ir nori trumpu 
’aiku nupirkti laivus, kuriuos 
Japonija užgrobė karėje su 
rusais.
133 NEUTRALIAI ŽMO

NĖS UŽGAUTI.
Berlynas— Tose teri

torijose, kurias turi vokie
čiai Belgijoj ir Francijoj, 
vokiečiai užgavo 133 civilius 
žmones sekančiai: 10,vyru, 
13 moterų ir 12 kudykiu už
mušė; 23 vyrus, 43 mote
ris ir 27 kudykius sužeidė.

PAŠOVĖ ZEPPELINĄ 22 
UŽMUŠĖ.

Paryžius—Pirmas ka- 
nuolės šūvis pašovė zeppe-

280, 000 VOKIEČIŲ 
SKVERBIASI Į .VERDUN.

Paryžius—Verdun ka
rė auga vis su didesniu į- 
tempimu. Ji apima dvide- 
šimt-penkias mylias fronto 
ir 2807 000 vokiečiu kareiviu 
ima joje dalyvumą. Kuni
gaikštis Fredrick William 
deda daug jiegu, kad užimti 
šitą francuzu tvirtovę, bet 
pasitinka didelius pasiprie
šinimus. Jau trįs savaitės,

ANGLIJOJ MOTERIS AP
DIRBS UKES.

Londonas—Visi vyrai 
karėje. Valdžia nutarė rink
ti moteris apdirbimui ukiŲ. 
Bus išleista tam tikri at
sišaukimai į moteris ragi
nanti prie ūkės darbo. Uk- 
vatninkės galės dėvėti tam 
tikras uniformas. Moterįs 
vaikščios po stubas ir tokiu 
budu tikimasi surinkti apie 
400, 000 moterp.

ŠAUKIA REKRUTUS.
Londonas— Iškabinėtos 

i proklemacijos, kuriose šau
kiama kariuomenėn pirmo 
skyriaus rekrutai. Jie turi 
visi apsiznaiminti ne vė- 

i liaus, kaip kovo 31 d. Tan 
skyriun įeina rekrutai, ku
riems sukako aštuoniolka 
"metu 15 d. rugp. 1915 m.

NUMIRĖ ARBA SUSIŽEI
DĖ 43 ŽMONĖS.

Londonas—Trįs bulga
ru oficieriai ir keturiosde-

KAIZERIO SŪNŪS 
APSIVES.

Berlynas— Paskutinis 
nevedęs ir jauniausias kaize
rio sūnūs Joachimas apsives 
su kunigaikščiute Marie Au
guste iš Anhalto kovo 11 d. 
Vestuvės atsibus Posudam 
palociuje.

DAUG PAUKŠČIŲ IR ŽVĖ
RIŲ ANT KARĖS LAUKO. 
Paryžius— Paukščiai nepai
so ant dundėjimo kanuolip. 
Jų yra labai daug visur ka
rės fronte, kur tik jie randa 
sau gerą prasimaitinimą. 
Pamažu jie priprato ir prie 
sprogstančios medžiagos. 
Karveliu, kaip naminiu, taip 
ir giriniu, yra daugiausiai. 
Yra taip-gi ir gegužiu, juod
varniu ir strazdu.

ŽvieriŲ taip-gi nemažiaus 
už paukščius. Kiškiu vienok 
mažai tėra. Nekuriuos žvė
ris žiurkės ir pelės išvijo.

_____________________ t

Iš Amerikos"
9 MIRĖ, 50 SUSIŽEIDĖ.

Milford, Conn.—Susi
grūdo du trukiai. Devynios 
ypatos tapo užmuštos ir 50 
susižeidė. Sako, kad kaltė 
buvo signalisto, kuris pada
vė klaidingą ženklą.

TRUKIAI SUSIMUŠĖ.
Spokane, Wash. — Sep

tyniolika myliu nuo Spoka
ne miestelio susidūrė du tru
kiu. Penkios ypatos tapo už
muštos, šešios sužeistos, trįs 

i pavojingai. Vienas užmuš
tųjų turėjo $25,000 gyvas
ties apdraudos kortą, kurią 
jisai išsiėmė pirm sėdimo į 

Į traukinį.
kaip vokiečiai bombarduoja 
Verdun. Laimėjimas pasiro
do tai vokiečiu pusėj, tai vėl 
nusvyrsta atgal. Karės liniją 
tęsiasi nuo Malancourto iki 
Etain. Verdun vyduryje.

šimt kareiviu užmušti arba •----------------
sužeisti ėkspliozijoj, kuri iš- MERGINA NUSINUODI- 
tiko didelėje amunicijos san-■ NO.
krovoje mieste Nish, taip pra- Delaware, O.—Marijo-
nešama iš Odessos. Penkios- na Wilkes iš nusiminimo, jog 
dešimts to miesto serbu gy- jos vaikinas P. Straus apsi

vedė su kita mergina Viva 
Collins, išgėrė nuodu ir abe
jojama, jog ji pasveiks.

J. CRONES PABĖGO.
New York—10,000 po- 

licmonu niekaip begali su
rasti piktadario Jean Crones, 
kuris 10 d. vas. norėjo nu
žudyti Chicagos biznierius, 
kunigus, ir arciviskupą Mun
delein. Policija gavo porą 
laišku, kuriuose juokiamasi 
iš jos negudrumo. Valdžios 
įsakyta saugoti nekurias Ry- 
mo-Kataliku bažnyčias, kad 
neištiktu vėl kokia nelaimė.

2 MIRĖ ANT (MARIŲ.
New York—Iš priežas

ties didelio šturmo ant ma
riu dvi ypatos mirė atva- 
žiuodamos iš Liverpuolio. 
Mrs. S. A. Wallace ir John 
Haughey. Paskutinį palaido
jo marėse.

BANDITAS PAVOGĖ $700.
Minneapolis, Minn.— 

Vagis užrakino kasieriu ir 
darbininką Gadman Park 
State bankos skiepe, pasiėmė 
$700 ir išbėgo. Keletą sa
vaičių atgal ta pati banka bu
vo apvogta per tris bandi
tus.

500 VOKIEČIŲ REIKA
LAUJA TAIKOS.

* Londonas— Daugiaus 
negu penki šimtai žymiu ‘Vo
kiečiu pasirašė po peticija, 
kurioje jie kreipiasi į Vo
kietijos valdžią prašydami, 
kad Vokietija pradėtu taiką, 
nes šitaip jie sako, bus išnai 
kytos visos Hansos valstijos.

EPIDEMIJA UŽDARE MO
KYKLAS.

Wellington, O.—Visos 
viešos mokyklos tapo uždary
tos ant savaitės laiko delei 
besiplatinimo epidemijos 
škarletinos. Mokyklų namus 
atidžiai vėdina ir dizinfek- 
tuoja. ________

CIKLONAS”SUARDĖ
ALABAMOS KAIMĄ.

Montgomery, Ala—Iš 
Brewtono pranešama, jog 
urganas beveik visiškai su
naikino Alabamos kaimą Ap
pleton. Šturmas buvo jaučia
mas visoj centralinėj Alaba- 
moj. ______ _
SEPTYNI KUDYKIAI IŠ

KRITO PER LANGĄ.
Idianapolis— Užside

gus žemutiniam gyvenimui 
“kudykip namo“ slauginto- 
jos metė per langą 7 kudy
kius, kuriuos laimingai pąga- 
vo pro šalį einanti moteriškė. 
Dvi slaugintoji šoko žemyn 
ir susižeidė.

GALI TRUKTI DIPLOMA
TIŠKI RYŠIAI SU VO

KIETIJA.
Washington—suv. Vai. 

santikiai kaslink mariu tiesu 
gali išsivystyti į negeistinas 
pasekmes, būtent, į pertrau
kimą diplomatišku ryšiu.
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Muzikos Naujienos.
Nežinia, kas šiuomi ka

rės metu dedasi muzikos sri
tyje anapus okeano, bet iš 
aplinkybių galima spręsti, 
jog jeigu muzikos literatūra 
nenusilpnėjo, tai ir nepasis
tiprino. Nieko negirdėti a- 
pie J. Naujalį, nieko apie Č. 
Sosnauską. Tiesa, K. Pet
rauskas dalyvavo tarptauti
niame koncerte, bet tai vis
kas, ką girdėjome apie žy
mesnius muzikus Lietuvoje.

šičia-gi Amerikoje, toje 
ištremtųjų laisvės žemelėje, 
lietuviai muzikai labai subru
zdo. Negana to, kad užgi
mė “Muzika“; negana to, 
kad M. Petrauskas stipriai 
laiko muzikos sparną rytuo
se lietuvindamas ir gamin
damas originalius veikalus— 
vienur, kitur sprogsta vis 
nauji muzikos žiedai.

Čia aš turiu omenyje 
keletą paskiausiai iš spaudos 
išėjusiu muzikos šmoteliu. 
Kas nežino kiek gero yra pa
daręs M. Petrauskas žadin
damas savo dainomis apsnū
dusią ir nuvargintą lietuvio 
dvasią. Jo trečias dainų sa- 
siuvinys “Lietuviškos dai
nos“ yra daugiaus niekas, 
kaip tik pluoštas gėlių, ku
ris puoš musu jaunutę muzi
kos literatūrą. Visos apart 
“Gaudeamus“ ir “Marsalie- 
tė“ yra puikios, švelnios ir 
chorams prieinamos mišriems 
balsams originalės dainos. 
Toliaus, ar nereikia gėrėtis 
iš tokio žiedo kaip solo 
“Meilė“. Jon jaunas muzi
kas A. Aleksandravyčius, 
matyt, įdėjo daug jausmo ir 
padarė gera prie“Gradus ad 
Parnasum“ bandymo žings
nį. Dainos žodžiai, kuriuos 
parašė L. šilelis, yra lyriški- 
romantiški. Todėl neįstabu, 
kad kompozitorius juose ra
do tokį gilu įkvėpimą. Dai
nos meliodija parašyta dvie
ju oktavų apėmyje (range), 
nuo B su žemuku, ką randasi 
po po kripe pridėta linija iki 
B su žemuku, ką randasi ant 
viršui kripės pridėtos linijos. 
Tinka sopranui arba tenorui. 
Kompozitorius, kad priduoti 
gilesnę reikšmę harmonijai 
parinko tam tinkamą gamą, 
būtent, švelnią, liūdną, B su 
žemuku liūdnąją gamą (B 
flat minor). Viršeliai pui
kiai papuošti meilės sim- 
bolu.

Turbut nė vienas tiek 
nesidarbuoja supopuliariza- 
vime tautišku meliodiju, 
kaip S. Šimkus. Kiek jo iš
leista chorams ir solo dai
nelių, visos puikiai nupiešia 
musu dainos turtingumą. 
Štai kad ir paskutinės iš 
spaudos išėjusios keturios 
dainos: Vai varge, varge; 
Vai nėkukuok; Keleliu jojau 
ir Pamylėjau vak.ai' — visos 
parodo lietuviu meliodijos 
charakteristiką. Arba “Ože
lis“ nuosekliai sutaisyta 
ant lietuvišku motyvu imi
tacijos tiesomis dainelė.

Tai tiek kaslink balso 
instrumento dainų.

Dabar eikime prie S. 
Šimkaus piano šmotelio 
“Sherzo. “ Čia lai buna leis
ta man išreikšti, jog kompo
zitorius perdaug ima liuosy- 
bės. Disonansai kokius męs 
patinkame trečioje ir ket
virtoje spragoje, yra peraš- 
tnjs. To peraštrumo neištei

sina nė jokios harmonijos 
nė kontrapunkto tiesos. Pa
imkime basą. Trečioje spra
goje pabaigoje antro muši
mo randame C su aukštuku, 
kurį jinai remia. Pavadintu
mėme ją papuošimo (grace) 
nota arba pereinama (pas- 
sing)nota,bet ar šiaip ar taip 
ji perdaug aštriai užgauna 
ausį, nes ji nėra tikusiai prie 
to diskordo privesta. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie se
kančioje spragoje pabaigoje 
paskutinio mušimo nota Č, 
kuri, beabejonės yra pereina
ma notajji taip-gi perdaug 
išsikiša peraštriu skambėji
mu, sekančios spragos akor
de ji tinkamai išsiriša. Diso
nansai gerai kompozicijoj 
pavartoti, bet reikia žinoti 
kaip. Kitaip jie bus, kaip 
į vandenį pilami taukai, 
kurie kaip juos nemaišyk, 
jie vis ant viršaus. Bet a- 
belnai paėmus, šmotelis yra 
vertas grojimo, nes nekurio- 
se vietose susitinki su gana 
simpatiškais akordais.

Paėmus darbą, kuris y- 
ra atliekamas muzikos srity
je čia Amerikoje ir sulygi
nus jį su nuotikiais,kokie at
sitinka Lietuvoje, noroms- 
nenoroms lenda omenin šis 
figuris išsireiškimas: Kada 
laivas skęsta, tai kvailas įie
ško ryšelio. Ir ištikruj p, 
matant tokias nelaimes Lie
tuvoje ir praktikuojant to
kius visp srovip-srovelip be- 
sikandžiojimus, o kartu pas
tebint tokius žingsnius mu
zikos besitobulinime—reikia 
labai nusistebėti.

Dar kaip historija yra 
historija, tokio ekscentriško 
fakto nebuvo, kad muzika 
eity kartu su kare. Męs iš 
dailos historijos gerai žino
me, jog kiekviena tauta,kuri 
taupino, krovė ir tobulino 
dailą, o ypač muziką, kuri 
yra opiausia dailos šaka, bu
vo liuosa nuo naminės ir lau
kinės karės. Tauta norinti 
sukrauti muzikos turtą, turi 
iš visp atžvilgiŲ būti pilna
me savo žydėjime, kaip iš 
politiškos pusės, taip ir finan
siškai. Priegtam, joje turi 
žydėti meilė, sutikimas ir 
harmonija. Bet kaip visur 
yra išėmimv, o kaip kada 
net daugiaus,negu apsklembi- 
my, taip ir šį atsitikimą, ga
lime priskirti prie išėmimy.

IŠ GYVENIMO LIETUVIŲ 
PABĖGĖLIŲ RUSIJOJ.

Vladivostokas.
Kas dieną čia atkeliauja 

apie 20—30 šeimynų pabėgė
liu, tarp ju nemaža ir lietu
viu. Pabėgėliai talpinami 
kazarmėse, kur jy yra jau 
arti 500 žm. Daug pabėgėliu 
per Vladivostoką keliauja 
Amerikon, ypač lietuviai. 
Kelias ir maistas lig S.Fran- 
cisko per Jokagamą kaštuo
ja arti 200 rb., be to, reikia 
dar turėti bent 100 rb. atva
žiavus Amerikon. Daugu
mas keleiviy—žmonės netur
tingi, tad vietiniai lietuviu 
kolionijai tenka jiems pa
dėti.

Matydami didelį vargą 
Vladivostoke apsistojusiu 
pabėgliy lietuviu ir tu, ku
riems būtinai reikia keliauti 
toliau, vietiniai lietuviai no
ri steigti draugiją ir įdavė 
karo gubernaturiui prašymą 

patvirtinti jos įstatus. Ji 
vadinsis “Lietuviu Tolimų
jų Ryty Draugija materijali- 
nei, moralinei, kultūrinei pa- 
gelbai teikti pabėgėliams lie
tuviams.“

Kol kas atsakymo dar 
neturime, bet tikimės grei
tai gausią.

SIS TAS DEL POEZIJOS.

Kazane.
Lietuviu pabėgėliu vil

nis pasiekė ir Kazanę, kur 
ju privažiavo daugiau ne 
3000 žmoniy, daugiausia mo
tery ir vaiku. Kiek lietuviu 
dabar randasi aplinkiniuose 
sodžiuose, nežinia. Tur but, 
tiek pat. Valstiečiai gyve
na Lietuviu Komiteto ben
drabučiuose, gi inteligentai 
nusamdytuose savo butuose. 
Išskiriant Komiteto narius, 
inteligentai pabėgėliai gyve
na nuošaliai nuo kitu musy 
pabėgėliu.

Komitetas rūpinasi mū
šy pabėgėliais; jo įsteigta 
pradedamoji mokykla musy 
vaikams. Bent atsigaus mū
šy vaikeliai nuo dvasiško 
skurdo! Komiteto nariai, 
kuriy yra tik keletas, nespė
dami duona aprūpinti musy 
pabėgėliu, iki šiolei negalė
jo rimtai užsiimti pabėgėliu 
dvasios reikalais. Reikalingi 
inicijatyvos ir darbo žmo
nės,- supranta ir pajaučia pa
bėgėliu vargus, myli artimą 
nelaimėje.

Labai reikalinga, kad 
dažniau lankytųsi apšviestie
ji žmonės pas pabėgėlius. 
Gerai butu, kad vienas, ar 
kartu bent du žmogų apsii
mtu žiūrėti kokį vieną pabė
gėliu butą ir jeigu ne kas 
dien, tai bent porą karty per 
savaitę jį lankyti.

Kur tarp pabėgėliu 
daugiau jaunimo, ten gali
ma, sutraukus jį burin pa
dainuoti, šį-tą paskaityti, 
knygučių padalinti, pamoky
ti vaikus žaislu, rašto.

Dabar mergaitės, net 
moters draugauja su viso
kiais nedorėliais praeiviais 
vyrais, nuslysta, niekais nu
eina.

Mūsų inteligentams rei
kia rupinties ne tik duona 
pabėgėliams, bet ir jy dva
sios reikalais, kad po karo 
sugražintume, juos namon 
ne išdykėlius-nedorėlius, bet 
žmones.

(iš “Liet. Bal.”)

SENIAU5, O DABAR.

Štai pavasaris atėjo:
Širdžiai daros malonu:
Saldžiai čiulba paukštužėliai 
Plonu, dangišku balsu.

Tai gegutė užkukuoja, 
Tai užgieda vyturys; 
Piemenėliai užraliuoja, 
Tai dantis kalen garnys.

Kur neeikie, paukščiu chorai 
Tave sveikina linksmai, 
Taip mužiką, kaip ir poną, 
Pasitikdavo balsai.

Bet dabar kitaip jau virto:
Paukščiu koncertu nėra: 
Kare jy balsus pakirto 
Ir aptilo jy daina.

Jau dabar aptilo viskas,
Vien tik retkarčiais girdi, 
Kaip medelis tuščias, plikas 
Verkia, girgžda, kaip eini.

Baisios bombos juos apdraskė 
Jujy liemenis, šakas, 
O kitu šaknis išblaškė 
Taip, kad girius ju neras.

Kaip-gi gali tat giedoti 
Paukštužėliai Lietuvos?
Jų lizdeliai išterioti
Nevilioja prie dainos.

Dabar kulkos pavaduoja 
Paukščiu čiulbančiu garsus. 
Dabar nieks ten nedainuoja, 
Apsiniaukęs jiems dangus.

V. Kareivis.
2-18-16

Ar tu žinai, kad —
Yra “karvės medis,“ 

kuris auga Venezueloj, na- 
turališka pieninyčia. Jo sula 
yra panaši į pieną ir, kaipo 
tokia, yra vartojama ten- 
gimiy.

Gegužės 10,1872m. buvo 
iškastas didžiausias aukso 
šmotas pietinėje Valijoje 
(Wales). Jisai buvo 4 pėdu 
9 coliu augščio, 3 pėdu 2 co
liu pločio, 4 coliy storio ir 
svėrė 540 svaru. Vertė to 
metalo šmoto buvo apie 
$145,000.

Messina, Italijos mies
tas, kurį 1908 žemės drebė
jimas buvo sunaikinęs, spar
čiai auga iš griuvėsiu. Nau- 
jasai miestas yra statomas 
tokiame styliuje, kuris galės 
atlaikyti žemės drebėjimą.

Daugelyje krautuvių Pet
rograde pryšakyj dury yra 
paveikslai ty daiktu, kurie 
ant pardavimo viduj.

“Naujienų” N. 17 ir 29 tūlas Gub. savo 
straipsnelyje “Keletas žodžiu apie poeziją“ 
trumpai paliečia lietuviu poeziją, poetus, ju 
vertę, eilių skambėjimą, ritmą, rimą ir t. t.

Rašo: “tūli eilių rašytojai, ypač iš dar
bininku turi visai menką supratimą apie 
poeziją“, o kad parodžius, kaip mažai turi 
supratimo, įdeda pavyzdin tūlo N. prisiųs
tas eiles, kurias ir talpina be eiliavimo ir 
gramatikos taisyklių, o toliaus tas eiles už
gula Jovaro eilėmis:

Žukite eilės, jausmo rašytos,
Gulkit archivan, dulkėse pukit, 
Verkit, liudėkit, ten uždarytos 
Ir neatspaustos, užmirštos bukit.

Panaudojo tas eiles p. Gub. lyg norėda
mas pasakyti, kad jys visi lietuviški poetai 
guldykit savo eiles archivan ir lai jos ten 
puna. Man rodos, rašydamas Jovaras tas 
eiles nepanaudojo kaipo įrankį musy poe
tams, kad savo eiles guldytu archivan, 
bet nusiskundė, kad eilės yra negeros, ne- 
taisykliškos, daug ko trūksta ir t. t. Tiesin- 
gai sako:

“Pagal Kriaušaitį ritmo neturit.“ 
Aiškiai pasako, kad mums lietuviams truko 
ir trūksta iki šiai dienai, suprantamu eilia
vimui vadovėliu, kuriuose musy darbinin- 
kai-poėtai galėtu rasti smulkiai išdėstytas 
eiliavimo tiesas. Lietuva dainy šalis — lie
tuviai dainininkai — sako prof. Nemi. Ir 
ištiesu, kiek tai šiandien turime poetu, y- 
pač jaunimo. Pažįstu net kelias ypatas, 
kuriy eilių rankraščius turiu savo rankose. 
Mintis gili ir jausmai pribrendę, bet kodėl 
negalima sunaudoti? Dėlto, kad nėra jose 
eiliavimo taisyklių. Rašytojui trūksta mo
kslo, pažinimo eiliavimo teorijos ir t.t.

Kiek šiandien galima priskaityti redak
cijų atsakymu, kuriuose irgi poetiškai 
skamba: “eilės netinka.“ Gavęs-gi rašyto
jas tokį atsakymą nerašys jau daugiaus, 
norint turėtu puikias mintis bei jausmą, 
nes. jam jau vis skambės “eilės netinka.“

Atamenu, kaip aš pats norėdamas susi
pažinti su eiliavimo taisyklėmis, išskaitęs 
lamdžiau rūsy kalboje vadovėlį pirmiausiai 
sartiruodamas ‘ ‘čto ty spiš mužyčok. ‘ ‘ Kiek 
reikėjo padėti triūso,kolei iš nesuprantamos 
man kalbos reikėjo sužinoti, kad eilėse 
svarbiausia yra ritmas, rimas, o be tu rei
kia žinoti, kad eiles statant reikalinga žod
žius skirstyti ant skiemenų ir žiūrėti, kad 
akcentas vienodai pulty, nes be to eilės bus 
negeros. Dėlto, kad reikia žinoti taip vadi
nami, mierai: choreus,jambus,amphibra- 
chijus, anapestus, dactiliusir kitokiu,su- 
lyg kuriy ir yra statomos eilės. Vėliaus 
teko užeiti ir lietuviu kalboje paaiškinimą 
(Žiūrėk Vinco Kudirkos Raštai tom. III 
“Tiesos eilėms rašyti.“) bet ir ten smulkiai 
neišaiškinta vien tik nurodyta svarbesnės 
eliavimo tiesos.

Taigi, jeigu eiliavimas reikalauja tiek 
mokslo, tai ką-gi rašyti apie musy darbinin- 
kus-poėtus? Poezija reikalauja jausmo, 
bet, kad tą jausmą skirti poezijai, reikia ži
noti poezijos teoriją, o nežinant jos, męs ir 
gauname tankiai “eilės netinka.“

Bet visgi męs neturime žiūrėti ant Jo
varo “Žukite eilės jausmo rašytos“, nes 
Jovaras tas eiles rašė dar anksčiaus neg 
1904 m., (Būnant man Seinuose mano mo
kytojas p. J. Jorkunas iš Vilniaus 1911 m. 
atsiuntė perrašęs iš laikraščio “Kovos“ re
gis iš 1904 m.) o visi žinome, kokie tada 
laikai buvo, ir pats Jovaras vėliaus kaipo 
socialistas revoliucijos laike buvo tąsomas 
po kalėjimus, nuo ko ir džiovą gavo.

Šiandien jau kitaip. Šiandieną musy 
literatūra kyla aukštyn, pradeda žydėti, it 
pavasaryj rožė, o poezija yra jos vienas iš 
dailiausiu l^pu.

Musų tarpe randasi jauny poetu, kurie 
nors ir menkai supranta poeziją, bet su lai
ku gal susilauksime vadovėliu, kuriuose bus 
išdėstyta eiliavimo teorija. O jeigu šian
dien dar jy neturime, tai parašius nedėti į 
archivą. Jeigu kokiam nors laikraščiui 
netinka, nereikia nusiminti. Patarčiau 
kiekvienam darbininkui-poėtui savo parašy
tas eiles duoti tam, kuris supranta apie ei
liavimą (jeigu turime Amerikoje), kad iš
taisytu, nurodytu, ko joms trūksta ir t. t.

(Toliaus bus.)

Plato vv Reusner.

Al i=Bėgas.
Mokslas ir dora išaugština žmogų. 

Sulietuvino I. Sakalas.

(Tąsa.) 
drąsiai atsakė. Tada šachas pasakė kuo 
esąs ir prižadėjo Ali-Begą paimti su, savi
mi į sostapilį, kad paskui atidavus į mok
slą. Bernaitis puolė po kojomis šachui ir 
prašė kad leistu jam pirma pranešti apie 
tai tėvui, šachas pašaukė du kareiviu ir 
liepė nujoti pas Ali-Bego tėvą ir pasakyti, 
kad kuogreičiausiai čia pribūtu. Kada 
pribuvo Ali-Bego tėvas, šachas pasakė, 
kad norįs paimti su savimi jauną Ali-Be
gą prižadėdamas jį atiduoti į mokslą. Tė
vas pradėjo verkti iš džiaugsmo ir nuliū
dimo: iš džiaugsmo, kad jo sūnūs galės 
mokintįs ir bus dideliu žmogumi, o iš nu
liūdimo, kak gaila atsiskirti su sunumi, 
gal ant visados.

Sugrįžęs šachas sostapilin, tuojaus 
Ali-Begą atidavė į globą mokyty. Moky
tis Ali-Begui puikiai sekėsi, kad net gėdą 
darė vyresniemsiems už save, o už gerą 
mokinimąsi visuomet gaudavo dovanas. 
Pasibaigus mokslui šachas priėmė jį į sa
vo rumus ir mylėjo kaip tikrą sunŲ. Nors 
Ali-Begas buvo dar jaunas, bet šachas 
klausinėdavo jo patarimu, o matydamas 
jo išmintį, paskyrė užveizdėtoju viešpaty
stės turtu (kaip pas mus vadina ministeriu 
iždo). Ali-Begas buvo žmogus teisus ir 
be jokiu įpratimu. Savo priedermes pildė 
labai gerai. Buvo duosnus ir be jokios 
puikybės, nežiūrint ant to, kad buvo 
kaipo dešinė ranka šacho. Nesigėdino 
visai to, kad paėjo iš prastu tėvu ir 
net tuom didžiavosi. Tėvą šelpė, kiek 
įmanydamas o paskui prisiėmė pas save, 
sostapilin.

Vieną kartą buvo susirinkę pas Ali- 
Begą svečiai ir pranešė jam, kad kokis 
tai senukas nori su juom pasimatyti. 
Buvo tai Ali-Bego tėvas. Ali-Begas įsi
vedė jį į kambarį, kur buvo susirinkę 
svečiai ir pranešė, kad tas senukas, tai 
yra jo tėvas. Paprašė svečiu, kad užlei
stu jam pirmą vietą, sakydamas: “Ant 
to užsipelnė gerai mane auklėdamas. 
Jeigu dabar aš užimu tokią augštą vie
tą, tai tik dėkavojant tam išauklėjimui.“ 
Ali-Begas nebuvo godus ant turtu ir 
savo pragyvenimui visai mažai išleizda- 
vo. Nežiūrint ant tokiu jo gėry priva
lumu blogi žmonės visados stengdavosi 
apkalbėti jį prieš šachą, ir darydavo 
visokias pinkles savo liežuviais. Bet

(Toliaus bus)
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Lietuviai, Ypač Biznieriai Už
sidekime Karo Taksas.
Perskaičiau Tautos Fon

do Centro valdybos atsišau
kimą, kuris buvo atspaudin- 
tas ant tam tikry lapu ir 
paskleistas po lietuviu ko
lonijas. Atsišaukiama ja
me buvo, kad kiekvienas, 
daugiaus ar mažiaus uždirb
damas, aukautu, kiek galė
damas nukentėjusiems nuo 
karės ir vargą velkantiems 
broliams Lietuvoje. Buvo ra
ginta, kad kiekvienai pro
gai pasitaikius ar tai ves
tuvėms, krikštynoms, ar 
šiaip kokiose pramogėlėse, 
kad atmintumėm savo bro
lius už okeano.

Iš tu visu bene svar
biausia yra kame pažymėta, 
kad musu biznieriai ir inte
ligentija, kurie minta iš dar
bininku, pirmutiniai visada 
turėtu pasirodyti su auko
mis. Tas labiausiai atsiliepia 
mano sieloje, kadangi ir aš 
esu šioks-tokis biznierius.il- 
gai galvojau, kokiu budu 
galima butu arčiau prieiti 
prie biznierių su aukomis; 
Pats sau maniau tuoja'us pa- 
aukasiu $10 i vietinį Tautos 
Fondo skyrių, pagalvojau, 
kad aš vienas juk negaliu 
sušelpti, ir kad rasis mažai 
tokiu biznierių, kurie aukau
tu po $10.

Staiga man atėjo į gal
vą mintis, kaip Suv. Valst. 
turi uždėję karo taksus tam 
tikrais padirbtais ženkleliais, 
kuriuos prilipina ant įvairiu 
reikalingu kasdieniniam gy
venimui prekių.

Ar praktiškai butu,kad 
T. F. padirbtu tam tikrus 
ženklelius, kuriuos privalė
tu turėti kiekvienas biznie
rius. Perkant prekes, pirkikai 
turėtu reikalauti, kad biznie
rius tuos ženklelius lipintu 
ant prekių, arba tam tikro
se knygutėse. Ženkleliai tu
rėtu būti padirbti vertės 1, 
2 ar daugiaus centu kožnas 
ir ant kiekvieno dolerio ver
tės prekės, turėtu būti lip
domas vienas ženklelis. Jei
gu kuris biznierius neturė
tu tu ženkleliu, pas tą nie
ko nepirkti. Nuo inteligen- 
tu-gi pav. daktaru, advoka
tu ir k., ligonis ar jieškan- 
tis teisiu turėtu reikalauti 
tu ženkleliu tiek, kiek užmo
ka doleriu. Su šiaučiais, 
kriaučiais ir kitais amatnin- 
kais ir panašiai turėtu bū
ti , pasielgta. Draugystės 
rengdamos vakarus, kiek lie
ka gryno pelno, užtiek tu
rėtu lipinti ženkleliu, redak
cijos gaudamos prenumera
tas turėtu lipinti ženklelius. 
Prie to neapleisti ir darbi
ninku- Seimyninkės apmokė- 
damos knygutės bučernin- 
kams ir groserninkams, tu
rėtu reikalauti ženkleliu. Vy
rai, kurie esti ant “burdo“ 
apmokėdami šeimyninkui, 
turėtu reikalauti ženkleliu, 
žodžiu, kad kiekvienas do
leris eidamas per lietuviu 
rankas turėtu nešti T. F. 
vis du ar daugiaus centu. 
Tokiu budu Tautos Fondo 
iždas žymiai pradėtu augti. 
Bandykim daryti anot prie
žodžio: Kylys kylį varo. Gal 
tas ir sunku butu įvykdinti, 
bet nežiūrėkime ant darbo, 
nes musu broliai šaukia pa- 
gelbos ir reikalauja auku.

R. Žitkevyčius.

Užkvietimas.
15 vasario draugystė Lie

tuvos Sunu Kareiviu Šv. 
Kazimiero Gvardija laikė 
savo paprastą susirinkimą 
bažnytinėje Šv. Jurgio sve
tainėje. Tarp kitko, musu 
draugai pranešė ant susirin
kimo, kad 30 d. sausio Di
džiojo Liet. Kunigaikščio Vi- 
tauto Gvardijos šeimyniška
me vakarėlyje atsilankė mi
nėtos gvardijos vadas, Ka
zimieras Saimonas, kuris ir 
pratarė į besilinksminančius 
keletą žodžiu pagirdamas 
Vitauto Gvardiją ir kitas 
kareiviškas draugystės. Bet 
tik prieš vieną kokią-tai nau
jai tveriamą draugystę (ne
pasakė kokią) griežtai pro
testavo, sakydamas, jog tai 
nėra veikiamas naudingas 
darbas, bet tik yra ištauti- 
nimas musu jaunuomenės 
ir, kurie tai daro, tai kenkia 
piešdami garbę Vitauto 
Gvardijai, nes jie ją pravar
džiuoją išvadindami narius 
meksikonais ir t. t., ir ant 
galo kalbėtojas sakęs, jog to
kie, kurie taip elgiasi, yra 
daugiaus niekas, kaip tik 
išgamos.

Šitas pranešimas Liet. 
Sunu Kareiviu Šv. Kazimie
ro Gvardijos Draugystėje 
padarė didelį nemalonumą. 
Todėl visi vienbalsiai nuta
rė, kad daugiaus patyrus 
apie tokį nedorą darbą. Kas 
tokie yra, kurie drįsta orga
nizuoti tokias draugystės, ku
rios kenkia ir plėšia garbę. Vi
tauto Gvardijai ir nori ištau- 
tinti musu jaunuomenę Cle- 
velande. Liet. Sunu Kar. 
Šv. Kaz. Gvardijos drau
gystė padėjo labai daug darbo 
ir vargo, kol surišo musu 
jaunuomenę į vienybę ir san
taiką, nes męs gana gerai 
pamename, kad dešimts me
tu atgal Clevelando jaunuo
menė buvo pasidalinusi į 
tris dalis: St. Clair, Broad
way ir Poznanie. Šios trįs 
dalįs negalėdavo suseiti ir 
pasikalbėti taip, kaip dabar. 
Jeigu kada pasitaikydavo 
suseiti vienai arba kitai da
liai su kitais, tai būdavo 
kraujo praliejimas. O kada 
prasidėjo organizuotis L. S. 
K. Sv. Kaz. Gv. Draugystė 
ir jinai įsikūrė, tada prasi
dėjo sutikimas, meilė ir vie
nybė Clevelando jaunimo 
tarpe. Taigi L. S. K. Šv. K. 
G. Draugystė praskynė ke
lią į ateitį ir bėgyje dešimts 
metu pagimdė tris kareiviu 
draugystes. O priegtam šiaip 
visokiu pasilinksminimo 
draugijėlių ir kuopelių susi
organizavo pasiimdami pa
vyzdį nuo L. S. K. Š. K. G. 
Dr. Bet ir šiais dešimtais 
savo gyvavimo metais mu
su draugystė ne tik ką nenu- 
ilso, nenustojo darbavusis, 
bet kuo toliaus, tuo uoliaus 
darbuojasi, ypač musu jau
nuomenės tarpe. Męs gerai 
supratome ir sužinojome,kad 
musu broliai clevelandiečiai 
yra besaužiniškai išnaudo
jami per svetimtaučiu ap
saugas (Insurance Co.) Tam 
tikslui įkūrėme savo drau
gystėje skyrių, į kurį butu 
galima priimti 14 metu vai
kus ir duoti jiems teisingą 
medžiagišką pašelpą, o prie
taru mėginti pamažu glaus
ti juos prie savęs, kad to
kiu budu galėtu jie išaugti 
dori lietuviai-katalikai ir pa
siliktu narsiais kareiviais 
Lietuvos, ir kad butu taip 

stiprus, kaip męs, kurie se- 
kėme pavyzdžius^ didvyriu, 
kurie taip narsus buvo, jog 
ju vardas skambės per am
žius. Apart to, musu drau
gystė nutarė, kad laike ne
laimės—mirties kareivio mo
teriai išreikšti širdingą at
siskyrimą padovanojant iš 
savo iždo $10 ant geliu vai
niko.

Todėl, kad pastoti kelią 
tiems niekšams, kokius p. 
K. Saimonas patėmyjo, nu
tarėme turėti tam tikrą ap
svarstymą 27 d. vas. tuojaus 
po sumai Šv. Jurgio baž
nytinėje svetainėje. Ir mel
džiame Gerb. Kazimiero Sai- 
mono nepraleisti šito patė- 
myjimo, bet atsilankyti mu
su kareiviu vadu posėdin ir 
plačiai apie tai nupiešti, o 
męs stosime į kovą ir kovo
sime dar narsiau, negu bė
gyje dešimties metu.

Vadai: Jonos Rakauskas, 
Plecidas Šarkauskas, Juozas 
Maksymavyčia, Juozas Urb- 
šaitis, Juozas Šutris ir Jonas 
Gaidelis.

Signalistas: Juozas Šal
čius.

F JUOKELI Al"!

TARP STUDENTŲ.
— O tai man nesiseka— 

skundėsi studentas savo ko
legai— neturiu jau laikrodė
lio!

—O man taip-gi bėda— 
atsako kolega—aš neturiu nė 
šalbierkos, ant kurios laikro
dėlį pakabinti.

* * * 
SKĘSTA.

Vaikas pamatė vandeny
je savo šešėlį ir ėmė rėkti.
- Motina— Ko verki vai

keli?
Vaikas rodydamas pirštu 

į šešėli vandenyje:
. —Mamytė, gelbėkie, 
prigersiu.

* * *
PAS KURPIŲ.

Mergina— Meisterėli, 
perilgus batus pasiuvai.

Kurpius.— Aš maniau, 
kad tamistos koja tiek iš
augs, kol pasiusiu.

* *
ĮSIKANDO.

Motina— Kaziuk, kur 
tu nusi mušei kaktą?

Vaikas—Nenusimušiau, 
bet įsikandau.

Motina— O kaip tu pa
siekei.

Vaikas— Užsilipau ant 
suolelio ir pasiekiau.

* **
TEISME.

Teisėjas— Kaip matau, 
tik žiemą vagi.

Kaltininką— Taip po
nuli, o ką bedaryti tokiais il
gais vakarais.

* *
SKUBUS DAKTARAS.

Gydytojas - Tai-gi sa- 
kykie tamsta, kas kenkia, tik 
greitaij

Ligonis—Turiu labai di
delį aperitą.

Gydytojas— Aa, imkie 
šitij milteliu, o viskas praeis 
į tris dienas.

*
PERSITIKRINO.

Vaikas— Tėveli, kodėl 
šitas medis pavirtęs į rytus, 
o nestovi tiesiai.

Tėvas— Dėlto, kad ka
da aš išsigeriu, tai guliu po 
juo iki rytui.

Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie
globa šv. Petrę.

Pir. J. VERSIACKAS,
8123 Korman Ave.

Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS,
1629 E. 36th Str.

Nut. ras. S. BENKIS,
8123 Wade Park Ave.

Iždo raš. A. REMEIKA.
8406Sovinski Avė.

Iždin. M. SAUKEVIČIUS,
3815 Kelly Avė.
Kareiviškas Maršalas.

K. SAIMONAS, 
1572 E. 36th Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti prenumeratą. 
CLEVELAND, O.

J. Čeriauka, 1532 E. 36th Street.
J. Kazlausks, 2475 Professor Avenue. 
Kaz. Bucis, 1040 E. 71st Sstreet.
J. Klimavičius’ 2012 St. Clair Ave. 
Jur. Brazaitis, 7709 Aberdeen Ave.
J. Montvila, 3718 Burwell Avenue.
A. Palionis, 2012 St. Clair Avenue. 
.A Janulionis, 3581 E. 71th Street:
J. Alekna, 3816 Kelly Avenue.
M. Šimonis, 2012 St. Clair Avenue.
R. Kruopis, 7916 Pulaski Avenue.
K. Jankevičius, 2120 St. Clair Ave.

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33.

AKRON, O.
K. Štaupas, 695 Edgewood Ave.
St. Daunoras, 695 Edgewood Ave.

HARDFORD, CONN.
A. J. Pateckis, 234 Park Avenue.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. SARAČKA 28 Murdock St.

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

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

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

NO DANA, MASS.
S. Gasiunas, Box 244

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

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

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

KRISLAI
❖— -------------------------------------- 0

“Keleivis“ nori padary
ti reformą lietuviu literatū
roje: jis bando įvezdinti hiė- 
roglifišką raštą. Pereitame 
numeryje visą antrą puslapį 
apklojo paveikslais ir apgar
sinimais. Tas pagamįs labai 
daug kandidatu į “šakės“ 
skaitytojus, nes ji tik hiero
glifais ir maitina savo skai
tytojus.

*
❖ *

Nekuris socialistu orga
nas išmetinėja, jog kun. Ke
mėšis visai nematąs skirtumo 
tarp socialistu ir anarkistu. 
Toliaus organas sako, jog 
skirtumas yra tokis, kaip 
tarp dangaus ir žemės. Aš tą 
taip-gi patvirtinu, nes anar- 
kistai tiktai nuodina, o so- 
cialitsai šiaip jau žudo žmo
nes.

Musu tautos išmatos 
matydami, jog katalikai su 
tautininkais vienyjasi, da
bar zirzia, kaip tranai išmes
ti iš avilio. Bet toliaus, kaip 
kiek labiau praalks, tas ju 
zirzejimas persimainys į vil
ku staugimą.

Rusija turi 400,000,000 
galionu degtinės, su kuria 
nežino, ką daryti. Ar ji nega
lėtu padovanoti Amerikos 
lietuviams, kurie nedėldie- 
niais, kaip kur, neturi nė la
šo.

•J
Ų' 
,'il

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

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti j namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muy kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musy krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. * Cuy. Central 1781-L

THEST. CLAIR AVE. | 
SAVINGS & LOAN CO.

ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

ViršminCta banka siunčia pinigus į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namij rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčiij (property) ant lengvu I 

išlygŲ.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488 11

ORCHESTRA
I = DEL =

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

jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantų, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl šiuomi pranešame, kad 
musy orchestra yra prieinamiausią, 

i nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan- 
tų muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: 
JONAS CHIPURNA

2002 ST. CLAIR AVE. N. E.
Antrss lubos. Kambario num. 4

•DRAUGAS"
NESUGRIAUNAMA TVIRTOVE.

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužo
mu, neišgriaunamu tvirtovių. Netiesa'.

Jau daug metu, kai socialistai ir laisva
maniai sujungtomis spėkomis atkakliausiai 
bombarduoja ir antpuldinėja Amerikos lietu
viu kataliku tvirtovę “draugą.” Ta tvirtovė 
netik kad atsilaikė, netik kad nubloškinėjo 
visus priešu smūgius ir antpuolius, bet dar 
išleido savo spėkų statyti tvirtoves kitur, kur 
priešininkai yra įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus 
tas laikraštis “draugas.” Jo spėkos šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, neper
galimųjų pusėn, užsiprenumeruok “draugą.”

METAMS $2.00 PUSMEČIUI $1.00.

Pažiūrėjimui vienas numeris dykai. Taip- 
gi knygino katalogas siunčiama dykai pri- 

' siuntus 2c. krasos ženklelį.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Slreet. Chicago, III.

DOVANA
Kas užsirašys per ma

nę “Santaiką” ir “Draugą,” 
ir prisius $3.oo, tas gaus 
tuodu laikraščiu per metus 
ir puikp Amer. Liet. Kat. 
“Metraštį,” vertės 75c. 
O kas užsirašys “Santaiką” 
“Žvirblį” ir “Vytį,” ir pri
sius $3.50, tas gaus tuos 
laikraščius per visus metus 
ir dovanai “Metraštį.”

Ši proga bus tik iki 
28 d. Vasario. Naudokitės 
gera proga.

M. ŠIMONIS, 
2012 St. Clair Ave. - Cleveland, 0.

AR ŽINOTE
Naują ir Geriausią

Saldumyny Krautuvę?
Kas atsilankys pas manę, bus pil
nai užganėdintas. Laikau visokius 
saldumynus. Didžiausias pasirin
kimas įvairiausių saldainiu (kan
dies). Taip-gi krautuvė cigarų, 
cigarėtų ir tabako.

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Mačionis
2209 ST. CLAIR AVENUE N. E.

MljAl jAl jAl jAk. jAcjAljAljAk.AR NORI PIRKT f 
| NAMĄ? į

Jei teip, tai kreipkis prie S’ 
•j manęs, nes aš turiu daugy- r 
i bęgerij narny ant pardavi- r 
j mo ir ant prieinamiausių iš- f 
j lygų. Ypatingai apilįnkėje r 
ti E. 67-tos, Superior ir Payne r 

gatviy. Reikalaujanti kreip- f 
yes šiuo antrašu: f

j Jonas Brazaitis į
< 1619 E. 43rd STREER. > 
fr-v ’SFW V -V W W

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos: 
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 8 
vai. po piety. Nedėliumie ant pareikalavimu.

Atikas Ofisas, 1374 E. 25-tos Galvas.
valandos:

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

Main 3518-J Centr. 7349-K

| "SANTAIKOS” |
AT LIEKAI

VISOKiUSr

4)

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.

&
$

Siųsdami užsakymus adre
suokite šitaip:

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

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

Kiekvienas gaus g

ii

® DOVANU!|

31

kas per mane užsisakys sau 
lietuvišką Laikraštį.

Dovaną ir laikraščitj surašus išsių
siu kiekvienam, kuris prisius savo 
adresą ir už 2c markj.

MAT. MILUKAS 
416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

ha w ■ w ■ ■ mgrranmranmgwnpww wwwwi
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! VIETINĖS ŽINIOS I
--------------

Vasario 21 d. vietinis 
Tautos Fondo skyrius laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Atidarius susirinkimą per
skaityta tapo T. Fondo kon
stitucija. Paskui liko išrinkta 
nauja 1916 metams valdyba. 
Pirm. A. Kranauskas, prot. 
rašt. L Sakalauskas, iždin. 
kun. J.Halaburda. Atstovas 
į Centralinę Tautos Fondo 
Komisiją L Sakalauskas. 
Vienbalsiai nutarta, stengtis 
pritraukti kuodaugiausiai i 
T. F. skyriy nariy. Ant galo 
buvo svarstyta apie rinkimą 
drabužių. J. Montvila pirmu
tinis paaukavo visą eilę nau- 
jy drabužiu (siutą, marški
nius, čeverykus, pančekas) 
vertės $15. oo. Vietą sukrovi- 
mui drabužių davė kun. J.Ha
laburda klebonijoje. Nutar
ta greitu laiku pradėti rinkti 
drabužius.

Iždininkas atidavė at
skaitą iš kasos stovio. Apart 
pirmiaus išsiystyjy pinigų, 
kasoje dar yra $75.71c.

Rašt. J. Sakalauskas.

jaunimo nebuvo. Turbut dėl
to, kad L. Neprigulmingas 
kliubas buvo surengęs šokly 
vakarėlį, kuriame visas jau
nimas dalyvavo.

Ugnis sunaikino didelę 
Patterson Auto Carriage Co. 
dirbtuvę, 2261 E. 14th Str. 
Visas tarpas nuo E. 14 gat. 
iki E. 18 gatvės netoli Cen
tral, buvo apimtas liepsno
mis. Nuostoliu bus daugiaus 
$250,000. Daug aplinkui gy
venančiu šeimyny turėjo ap
leisti savo namus. Gaisro 
priežastis nesužinota.

Sakoma, jog Pranas Šy- 
vokas nuteistas į pataisos na
mą (reformary) ant neapru- 
bežiuoto laiko. Kaži, ar musy 
raudoniemsiems apeis Praną 
Syvoką užstoti ir paliuosuoti 
iš po vąldžios priežiūros?

Tas parodo, jog musy 
cincilikučiai visai panašys 
žvirblius, kurie šokinėja po 
laukus ir čirška: “ aš vyrs, 
aš vyrs. “O kada vanags pasi
rodo, tai visi ‘ ‘vyrai ‘ ‘ bur-r-r 
į žagarus.

I VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ^ 
IR PIRMOS KLIASOS 

|KRIAUČIUS|
’V Ateikite nas mane. Rasite didžiausi nasirinkima Vvris-Ateikite pas manę. Rasite didžiausį pasirinkimą Vyriš

kų Siutų, Overkotų, Kelnių, Marškinių, naujausios mados 
kalnieriy ir 1.1. Siuvu vyriškus drabužius ant orderių, taip
gi perkant gatavas pertaisau sulyg pirkėjo noro. Pavasari
niam sezonui turiu jau naujausios mados siuvimui formas, 
sulyg kurių darbą atlieku gražiai, sąžiningai ir pigiai.

Frank Foje,
4015 ST. CLAIR AVE. N. E. CLEVELAND, OHIO

Cuy. Central 7622-R

Mokykla Šokių.
Yra tai viena iš geriausių mokyklių. Užtikrinu, kad 

išmokinu šokti geriausiai ir per trumpą laiką. Esu persi
tikrinęs, kad jaunuomė, kuri lankė mano šokių mokyklą, 
baliuose ir šeip vakaruose nebuvo pašiepta šokiuose, bet 
visados skaitydavos pirmos kliasos šokėjais.

Taigi mylintieji išmokti gerai šokius'šokti, malonėki
te atsilankyti j mono šokių mokyklą, kuri randasi svetainė
je ant kampo St. Clair ir E. 25-tos gatvės.
Lekcijos asibuna kiekvienos seredos nuo 7 iki 11 valan. vak.

Prof. J. F. KLIMAVIČIUS
2012 St. Clair Ave. Cleveland. O.

Nelauk, Jieškok, Rasi Sveikatą.
Aš per 35 metus jieškojau ir išradau gyduoles kurios išgy

do labai pasekmingai Rematizmą, Skilvio nusilpnėjimų; Plau
čių ligas, Moterų Reguliavimą ir Slėptas visokias ligas. 

užlaikau krajavą trajanką.

Lietuviška Aptieka
IG. A. USEVIČIAUS

1172 E. 79th Str. Cleveland, Ohio.
Cuy. Princt. 1539-R Bell Rosedale 2417

Vasario 20 d. Germania 
Worwaerts Turn svetainėje 
“Mirtos“ choras buvo su
rengęs vakarą. Vaidino 4-riy 
akty dramą “Valkata. “ Vai
dinimas buty išėjęs labai 
gerai, jeigu artistai buty bu
vę tinkami savo rolėse ir 
jas gerai mokėję. Matyt ne
turėjo gero ir suprantančio 
rezisoriaus. Iš visy artisty 
reikia pastatyti pirmoje ei
lėje p-lę Julę Baltrukoniutę, 
Liudmilos rolėje. Ši mergai
tė, nors dar jaunutė ir pir
mą sykį išėjo ant scenos,bet 
gabumus parodė nepapras
tus. Kalbos aiškumu, akcen
tu ir judėjimu tiesiog trau
kė į save publikos akis. Ne- 
kuriose vietose taip sujudi
no publiką, kad net pradė
jo apliauduoti. Tai viena iš 
šuly gabiausiu nariy kiek tu
ri “Mirtos“ Draugija. Gai
la, kad ten nėra prakilnes
nio ir labiaus išsilavinusio 
jaunimo, kuriy tarpe gaiety 
savo jaunus gabumus išla
vinti. P-as P. Dauderis Val
katos rolę irgi gerai atliko. 
Po vaidinimui buvo, mono
logas “Našlaitis“ kurį pasa
kė V. Ivanaičiutė. Laike šio 
monologo publika tesiog 
snaudė, nes viena, niekas jo 
negirdėjo, (apart pinnyjy sė
dynių,) o kita, kas ten per 
monologas buvo nežinia, nei 
eilės, nei proza. Tiek tik ga
lima spręsti, kad autorius to 
monologo yra bene vienas iš 
mirtiečiy,nes pabaigoje,kada 
ėjo litanija prieš ką turi ko
voti, pasakė: “kovosiu ir 
prieš vietinę “Santaiką.“

Po monologui buvo dai? 
nos. Pirmiausiai buvo su
dainuota duetas: Teklytė ir 
Pranulis, kurį sudainavo J. 
Baltrukoniutę ir B. Rimkus. 
Sudainavo gana puikiai} A- 
biem įteikta po gėliy bukie
tą Paskui maišytas choras 
sudainavo Himną ir “Eikš 
priemys,“ kurios išėjo g&- 
rai, ypač antroji. Stebėtina 
tiktai, kad uždainavus tau
tišką himną visi sėdėjo it 
prikalti, išskyrus keletą, ku
rie turbut bene klerikalai 
buvo.

Ant galo buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Žmoniy 
buvo ne labai daug, ypač

Clevelandas norėdamas 
pasirodyti,, kaip stovi prisi
ruošime, Washingtono gimi
mo dienoje turėjo parodą iš 
1.200 kariuomenės. Beny 
tautiškos meliodijos ir bugny 
užimąs sveikino tūkstančius 
stovinčiy šalygatviuose. Vi
sa panorama sukėlė patrio
tiškus jausmus kiekvieno šios 
šalies gyventojo.

ant 
sve- 
31st

Penktadienio vakare,va
sario 25, 8:00 p. m. bus 10-to 
Wardo susirinkimas, 
Goodrich Auditorium 
tainės, 1420 E.'
Str. Tenais bus apkalba
ma, kaip ir kokiu budu nau- 
dingiaus pavartoti Sterling 
Playground. Apart kity žy- 
miy kalbėtojy bus ir miesto 
majoras, Davis.

20 d. vas. Cl. Liet.Nepr. 
Kliubas turėjo linksmą vaka
rėlį ant Koenig svetainės. Sį 
kartą Cleveland© jaunimas 
galėjo atlieti savo širdis, nes 
šokiai tęsėsi nuo 4:30 iki vė
lyvam vakarui.

Apart šokiy buvo viso
kiu juoky iš kontestanty, ku
rie valgė ant siūlo pakabin
tus obuolius. Publika gardžiai 
prisijuokė.

Tarpuose jaunimas žai
dė lietuviškus žaidimus.

Pelnas eis L. V. 25-kp. 
knygynui.

Nežiūrint ant to, kad tą 
pačią dieną buvo kitas vaka
ras ir dar du privatišku va
karėliu, žmoniy buvo apie 
300 ir visi smagiai praleido

as

Taupinkime vienos dienos 
uždarbį, kad paskui nereiktu 
išsikalbinėti, jog nežinojau. 
Žinokime, jog tai bus iškil
mingiausia diena. Apart cho
ru, kurie rengiasi visomis 
savopastangomisbusdu sve
čiu: pp. Račkus ir Purvis.

Paj ieškoji m ai.
Pajieškau merginos, kuri yra 

dirbusi valgomu dalykų krautu
vėj (Grocernčj). Turi gerai var
toti anglišką kalbą.

Darbas ant visados ir gera 
užmokestis, mokančiai vesti atsa
kančiai tą biznį. Atsišaukit vaka
rais šiuo antrašu:

Kaz. Lukoševičius, 
7010 Quinn et. N. E.

Cleveland, Ohio.

sirišo naują kaklaraištį. Nors 
jisai sake, jog jis ne kiek ne
paiso, bet ant jo visos išvaiz
dos buvo galima matyti, jog 
nusiminęs.

ŽINOTINA.
D.L.K.Vitauto Gvardija v

po globa Sv. Petro turės mė
nesinį susirinkimą 27 d. vas. 
12 vai. po piety ant Šv. Jur
gio bažnytinės svetainės. Vi
si nariai, o taip-gi norintiejie 
prisirašyti, esate širdingai 
kviečiami atsilankyti. Buty 
labai geistina, kad visi jauni 
vaikinai spiestysi po Vitauto 
vėliava, ne tik čia Clevelan- 
de, bet ir visoj Ohio valstijoj.

5 S. RUTKAUSKAS
J seniausias

1 LIETUVIS KRIAUČIUS
4 Puikiausiai pasiuva visokius 
a vyriškus drabužius ant užstelia- 
j vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- 
1 sija; viską atlieka pigiai, greitai 
*1 ir gerai.
f S. RUTKAUSKAS,
į 2153 St. Clair Ave. Cleveland, O.

V. Staupas
Geriausia vieta 
pirkimui laik
rodžiu, laikro
dėliu, linciugė- 
liu, žiedu. Špil
kų bei eteliavi- 
mui šliubiniu 
žiedu. Kurie tik 
pas mus perka,

visi yra pilnai užganėdinti gerumu tavoru.
Teip-gi taisome laikrodžius, laikrodėlius 

ir visocius dalykus auksinius bei sidabrinius. 
Puikus rinkinis bražalietu ir kitu gražnu.
2118 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

lorzio

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

o

Žydai surinko į dvi sa
vaites viename tik Clevelan- 
de daugiaus, negu męs lietu
viai visoj Amerikoj į 18 mė
nesiu. Jie surinko $62.407.99, 
kuomet męs tik $52,000.

, Policija vis valo miestą 
nuo paleistuviy. Krato “šil
kiniu“ namus ir kur tik ran
da, tuoj pristato Jį policijos 
rankas. Šią savaitę trijose 
vietose suėmė septynioliką 
ypaty: septynias moteris ir 
dešimt vyry, kurie paleistu
vavo. Po kvotimy ir perser
gėjimo visus paleido apart 
vienos moteriškės, kurią pris
tatys į teismą.

Clevelandiečiai gausiai 
šelpia badaujaučius lenkus. 
Paderewski’o lėlės, kurios 
buvo parduodamos nuo $5 
iki $15 viena, surinkta $166, 
216 ir pasiysta Lenkijon.

Trečiadienyje Loui
Blanchett) os
Evens, stojo ant Common 
Pleas teismo, kaipo pirmo 
laipsnio žmogžudys. Teismas 
tęsis gal keletą dienų.

Apkaltintasai atsikėlė 
anksti ir apsirėdė nauju siu
tu, naujais marškiniais ir už-

Sudegė du tvartu ir sep
tyni arkliai ant Woodland 
gatvės 2296 S. E. Taip-gi su
degė du tvartu ir du arkliu 
ii asilas vakary dalyj mieš
ti i. Policija tyrinėja ty dvie
jų gaisry priežastis.

Vasario 23 d. Statler vieš- 
butyj atsidarė plyty išdir- 
bėjy konvencija, kurioj 
dalyvauja 1,000 iš visos A- 
merikos atstovu.

Namy paroda dar vis tę
siasi Coliseum svetainėje. 
: kasdien ateina apie 10, 000 
žmoniy.

Bl

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų,-L 
maliavos, aliejaus, šepety ir 1.1, 
lodraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygų, rašomų dalykų, 
aiskrimo ir saldumynų.
1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave.

Cuy. Central 6201-K 
=x mnnr----- i e=,

Lietuviai Tėmykite!
$2,200—6 kambariai maudyklė. E. 

49 gatvė, netoli Payne.
$2,450—7 kambariai, maudyklė. E. 

47 gatvė, tarpe Superior ir 
Payne.

$2,650—8 kambariai. E. 53 netoli 
St. Clair Ave.

$4,100—2 šeimynom, 10 kambarių, 
2 maudyklės, netoli E. 71 
ir Superior. $J,000 ant ran
kos' (cash).

$3,700—2 šeimynom. Maudyklė. 
Netoli E. 68 ir Superior.

$5,000-2 namu, 10 kambarių, 2 
šeimynom, 2 maudyklės, 
skalinis stogas, dvi veran
dos, karštas vanduo šildo; 
taipogi rūmas užpakalyj, 6 
kambariai, maudyklė. Ran
da už abu namu $50. oo. 
Tarpe Suserior ir Payne g.

Mc. Kenna Bros.
1365 E. 75th STREET.

ATDARA VAKARAIS.

Julius Witkauskas
1437 E. 25-tos Gatvės.

ai--------------imi==irar------------ ifey
Jei Trokšti Apšvietos'a
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini ėliustruotą jaunimo laikrašti

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

"VYTYJE” telpa geriausi raštai musu jau
nu rašytoju, literatu ir studentu.

"VYTYJE” rasi Žinučių iš Amerikos bei 
Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.

"VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“VYTI''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 ženkleli, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Str. Chicago, III.
=ni—■. irai----, iri--.—-.-ir=

Ar tu žinai, kad Švedija 
turi 52, 000,000 akry žemės.

W. WISZN1EWSKI,
SENIAUSIAS IšDIRBEJAS

CIGARŲ
Iš Geriausios Havanos ir kilos ryšius 

Tabako Gleveland'e
Užrūkyk sykį — pirksi visados

Užlaiko taipgi Pirmos Kliasos 
PULRUMĮ

1024 KENILWORTH AVENUE S. W.

į—..------asi-'."" jBE .......— iL. BEDNARSKI,
- PARDUODA

Namus Lotus ir Faruias
Išmainau namus arba kitokią neju

dinamą savastį ant farmų.
Jeigu kas norite išmainyti namą 

ant farmos, ar farmą ant namo, arba 
jei nori pirkti namą, farmą ar liotą, 
kreipkitės prie:

L. BEDNARSKI, 
2110 Prospect Avenue.
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Moterims ir Merginoms I

□Ž1NOTINAD
Ar norite gražiai ir pigiai pavasariui drabužius Į 

pasisiūti sulyg naujausios mados? Ateikite musy I 
krautuvėn ir nusipirkite formas (patterns) tik I 
už 1Oc. Rasite pas mus didžiausį pasirinkimą mas- | 
tiniy tavory tinkamiausių dresėms, bluskoms ir 1.1. | 
Kūmos, jeigu norite gražiai parėdyti kudikėliusįdėl H 
krikšto, ateikite pas mus.
MT DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS.

Žitkevičius & Palonis Co.
2012 ST. CLAIR AVE. - CLEVELAND, OHIO

f GERIAUSIOS GYDUOLES 1

DEWOYNO’S
APTIEKOSE 
l653St.ClairAv.Prl6E. 17 fl. 
6502 Fleet A»e„ Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirba lietuvys registruoras aptieko- 
rius— A. Žagaras.

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

riuB— J. Smailis.

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

Į Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
ilimą gaut teisingus patarimus. JJj

Ar Reikalauji:
Knygy, kaip tai, an

gliškos kalbos rankvedžiy, 
rankvedėliy, žodynų bei 
kišeninių žodynėliy, 
pasakų, istorijų, sapninin
kų, mony knygy, mokytis 
rašyti rankvedėliy, puikiau
sių maldaknygių, rąžančių, 
vaškinių žvakių, įvairiau- 
siy, metalinių ir medinių 
kryžiukų, abrozėliy, visokiy 
rašymui dalykų, ir auksi
nių plunksnų?

Jei taip,tai kreipkis pas:
P. SZUKYS,

2120 St. Clair Ave. N. E. 
CLEVELAND, O. t

F. DECKER, 
Gelažies Krautuve. 
HARDWARE

Didelis rinkinis Pečių, visokių nudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaltraitį 

“ŽVAIAGŽDĘ” 
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

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

C®" METAMS ATSIEINA TIK $2.00.

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

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

AMERIKOS

LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS"

Visuomenes,, Literatūros Ir Politikos Iliustruotas

— Laikraštis. ■ =

Amerikos Lietuviu Dienraštis "katali
kas” paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus. Visuomet pilnas įdomiu 
straipsniu.

Dienraštis “katalikas” eina tautiŠkai- 
katalikiškoje dvasioje. •

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams--------------------$5.00.
Pusei metu----------------- 3.00.
Trims mėnesiams-------- 1.75.
Dviem mėnesiam-------- 1.25.
Europoje metams............7.00.
TAIP-PAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Knygų ir Mužikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siuzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249-63 So. Morgan Str. - - Chicago, III.
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