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Visus “Santaikos ’ ’ bendradar
bius, skaitytojus ir rėmėjus 

sveikina su 
ŠVENTOMIS VELYKOMIS 

'•‘Santaikos’’ Redakcija ir Administracija.

VELYKOS
Seniaus ir Dabar

Viskas jau artinasi prie 
pavasario. Medeliu pumpu
riukai pamažu jau sprogsta. 
Paukščiukai laukuose čiulba, 
o ir miškas pradeda jau at
sigaivinti iš po liūdnos šal
tos žiemos, leisdams tą pa
vasario kvapsnį, kuris gaivi
na ir stiprina suvargusius 
žmonelius.

Viskas, o viskas artina
si prie pavasario. Kur-ne- 
kur jau galima matyti užar
tus laukus. Jauna žolelė ža
liuoja viliodama prie savęs 
kiekvieno akis. Pavasario 
saulutė kyla vis augštyn ir 
augštyn skleisdama šiltes
nius spindulius. Malonus pa
vasario vėjalis dvelkia pa
mažu pūsdamas gaivina ir 
kelia tą, kas buvo užmigę 
per šaltą žiemelę. Visa gam
ta atrodo pasipuošusi nau
jais rubais. Visur, o visur 
toks malonumas širdį tik 
traukia, ir vilioja...

Sodžiuose kaip ir visuo
met pavasario lauke. Vyrai 
taisosi prie darbo lauke, o 
šeimynininkės triŲsiasi a* 
pie namus. Daro tvarką 
laukdamos ateinant Šv. Ve
lykų.

Velykos! Velykos! Ir kas 
juju nelaukia? Seni, jauni ir 
maži—visi su džiaugsmu ir 
ilgesiu laukia ateinančiu Šv. 
Velykų.

Ateina diena šventės 
Prisikėlimo. Diena, kurioje 
visi varpai po visą plačiąją 
Lietuvą sugaudžia visur iš
kilmingu balsu vienyjančiu- 
si su tuo linksmu žodžiu Al
leliuja! Diena, kurioje vil
ties saulės spinduliai išsi
skleis plačia šviesa ir galės 
kiekvienas atsiminti, kad kas 
pernešė kokį laiką kančių ir 
skausmu—gali prisikelti su 
džiaugsmu ir iškilme. Toje 
tai dienoje užgaudžia link
smybės varpai, apsupa baž
nyčias iškilmingos žmonių 
procesijos; gaudžia linksmos 
ir garbingos giesmės.

Nuo stovinčiu ant kalne
liu bažnyčių plaukia skardas 
giesmių ir varpu ant žaliu, 
samanotu bakūžėlių, ant iš
siskleidusiu daržu, sodu, ir 
paskui atsimuša net į tolimą 
mišką, plastena, kaip Aniuo- 
lo sparnas, kaip motinos 
šauksmas.

Žmonės, sodžiai, grin-1 
čiutės, lankos ir miškai klau-

pergaleta! Kristus ją per
galėjo. Nuvertė grabo ak- 

imenį, pergalėjo galybę var
gu- Jis išliko nuo mir
ties... gyvena...

Meldžias Lietuvos sod
žiai, meldžias ju bakūžės, 
laukai ir miškai. Su varpu 
gaudimu, su minios balsais 
viskas susilieja ir visur ap
linkui tik gaudžia: “Links
mą dieną apturėjom. Allelfu- 
ja! Alleliuja! Alleliuja!!“

Tuom tai laiku džiaugė
si visa Lietuva, visi jos var
gingi vaikai. Laukė to pava
sario laiko, tu iškilmingu 
šv. Velykų.

Žinojo, kad toje dienoje 
su Kristaus Prisikėlimu pri
sikels ir juju dvasia prie nau
jo atgimimo, prie naujo at
gaivinto laiko.

Toje dienojo skambėda
vo ant visu lupu tas links
mas žodis Alleliuja!

Bet kur tas viskas šian
dieną yra?

O, brangi Lietuva, kur 
dingo Tavo tas gražumas 
pavasario? Kur Tavo puikus 
sodžiai, bažnyčios, grinčiu- 
tės. medeliai, laukai, takai 
ir takeliai?!... Viskas išny
ko!... Likosi priešo žiauru
mu nuteriota, krauju aplais
tyta.

Nebeskamba bažnyčių 
varpai apskelbdami taip likn- 
smą tą dieną Šv. Velykų! Nu
tilo ir tas linksmas žodis Al
leliuja! Dingo jo skar
das ant suvargintu lupu, vie
toje jo, gal, liejasi tik skun
das su žodžias: vargstam... 
žūstam nuo bado mirties... 
gelbėkite!...

O brangi Lietuva! Nuo 
senu laiku liūdna ir vargin
ga yr Tavo dalis, bet tikėk 
ir turėk viltį Dievuje. Dar 
šviečia dėl Tevęs iš augštai 
šviesi vilties žvaigždutė. 
Tūkstančiai sykiu sudeginti 
ir išarti musu gimtinės lizdai 
atgims iš naujo prisikels.

Ateis ir vėl ta linksma 
diena Šventu Velykų, kuomet 
ir vėl po visą Lietuvą vi
suomet skambės pilnas gar
bės ir pasididžiavimo žodis- 
Alleliuja!

Z. Bagdžiuniutė.

EXTRA!
Wilsonas skaitys Kon

grese ultimatumą Vokie
tijai, po kurio gal seks ir 
kare.

Suv. Vals. rengia milio- 
ninę armiją.

T K A REp
Septinta savaitė Verduno 

karės nedavė svarbiu išlai- 
mėjimu nė vienai pusei. Vo
kiečiai šturmingai bombar
davo Kalną 304 ir Le Mort j 

! Homme, bet jokio progreso 
nepadarė. Vokiečiu ataka iš
vijo francuzus iš Bethin- 
court’o. Bet pirm negu jie jį 
apleido, jau francuzu ,ka- 
mandieriai turėjo gatavą 
stiprią tiesią liniją nuoCumi- 
erse iki Meuse. Bethincour- 
t’o žmonės tik pasitraukė at
gal prie tos linijos ir ją sus
tiprino. Numirusio Žmogaus 
kalnas yra svarbiausias lini
jos taškas. Jog vokiečiai užė
mė sklypą tos augštumos, 
francuzu karės ofisas to neuž
gina. Vienok vokiečiai fran
cuzu linijų pavojun nepasta
tė, nes Kalnas 304 priguli vis 
pilnai francuzams.

‘ Vokiečiu kamandieriai 
iš pradžios buvo labai nepa
stovus. Natūraliai jie galė
jo užimti Bethincourt.ą ata-į 
kuojant pozicijas į pietus 
nuo Forges upelio. Per tris 
dienas ju raiteliai ir pėsti
ninkai baisiai bombardavo 
šitas tranšėjas. Ju vieninte
lis laimikis buvo sklypas Nu
mirusio Žmogaus kalno, ku
ris nėra vertas išeikvotu 
spėkų. Kaip tik dasižinota, 
kad progresas į tą pusę yra 
užblokuotas, tuoj veikmė 
persimainė. Didžioji vokie
čiu ataka tapo pasiusta į ry
tus nuo Meuse ir dar vieną 
kartą buvo padarytas pasi
kėsinimas perlaužti francu
zu linijas pietuose nuo Dou- 
aumont. Bet čia francuzai 
buvo taip gatavi, kaip ir ant 
Numirusio Žmogaus kalno. 
Vokiečiu besistengimas ne
padarė jokios pirmynžan- 
gos.Mušis čia buvo taip 
baisus, kaip ir vakaruose 
nuo lenkės, ir kumštinė ko
va paženklino atakos prog
resą.

Savaitės kova neprivedė 
vokiečiu arčiau Verduno. 
Francuzai, iš kitos pusės, 
taip-gi nieko nelaimėjo.

Tokios pasekmės turi but 
rokuojamos naudingos fran
cuzams. Francuzai nėra ant 
ofensyvio. Jie siunčia skait
lingas pėstininku minias 
prieš vokiečiu pozicijas. Jie 
užsiganėdina buvimu savo 
tranšėjose ir atmušimu už
puolančio priešo. Tas jiems 
sekėsi visą savaitę. Tokioj

syki te:
Štai, didelė garbės ir iš- 

kilmybės diena, štai mirtis

Rusai užėmė Turkų 
svarbiausį ant Juodųjų 
marių miestą Trebizond.

kovoj pirmynžengiantiejie 
turi pralošti daug daugiau, 
negu apginantiejie. Dar nuo 
pat pradžios kovos vokiečiai 
neatakavo taip žiauriai ir su 
tokiu tikru nusprendimu. 
Pietuose nuo Forges upelio 
ir apielinkėse Douaumont’o 
jie atkartotinai metėsi ant 
francuzu linijų ir kiekvieną 
kartą buvo atmušti atgal.

Kova pereitos savaitės

parodė francuzu sumanumą 
padavime Bethincourt’o. Da
bartinė francuzu linija yra 
beveik tiesi ir pavojaus vo- 

: kiečiu įsibrovimui niekur nė- 
I ra. Žmonės, ką taip narsiai 
1 gynė Bethincourt’ą mažai te
nuveikė apgynime Verduno. 

' Tiktai nepraktiška tautiška 
garbė galėjo jiems diktuoti 
palaikymą šitos pavojingos 
pozicijos, o francuzai karėje 
šiandien nėra nepraktiški.

Apart Verduno mažai 
kas atsitiko. Svarbiausiu 
nuotikiu bene bus rusu pasis
tūmėjimas Armėnijoj. Per 
nekurį laiką Didysai Kuni
gaikštis Nikolas buvo ant 
vietos. Buvo abejotina, ar 
jis nustojo stiprumo, ar jis 
rinko spėkas kokiam nau
jam, kaip kad buvo ant Er- 
zerumo, užpuolimui. Prane
šimai iš Armėnijos nenuro
do, kad Didysai Kunigaikštis 
butu nusilpnėjęs taip,, kaip 
neparodo pradžios svarbaus 
pirmynžengimo.

Mesopotamijoj anglu lai
mėjimas Umm-Hannah’os 
galutinai dar nėra užtvirtin
tas. Londonas apskelbė ma
žą anglu laimėjimą, kuomet 
Konstantinopolis apgarsino 
turku laimėjimą. Kol-kas 
sultano spaudos agentai, vie
nok, nepripažino pergalę 
Umm-el-Hannah’os, ir dėl 
tos priežasties paskelbimas 
pergalės paprastai teisingos 
turku spaudos biuro gali bū
ti abejotinas. Iš antros pu
sės, net optimistiški anglu 
pranešimai neduoda tvirto 
užtikrinimo, kad paliuosavi- 
mas Townshed’o butu paran
kus ir Kut dar vis apsuptas 
sultano kariumene. Reikės 
daugiaus, negu vienos Umm- 
el-Hannah’os, kad atidaryti 
vartus Kut-el-Amaroj ir pa- 
liuosuoti anglu armiją, ku
ri ten uždaryta per tiek 
daug mėnesiu.

Europoj Rusijos ofensy- 
vas priėjo prie galo. Žie
miuose Kuropatkinas kim
šo savo legionus prieš Hin- 
denbnrgą su tokiu atsidavi
mu, kaip kaizerio sūnūs prie 
Verduno. Bet Hindenbur- 
gas juos atmušė. Jisai kaip 
kur pasitraukė taip, kaip pa
sitraukė francuzai prie Ver
duno, bet jo linija yra čiela 
ir rusu komandierius mato
mai pažino veltumą tolesnio 
besistengimo.

Galicijoj jokios, veikmės 
nebuvo.

Italo-Austrijos karžy- 
gystė, kaip paprastai, neat-

didesniu Italijos armijų, jei
gu Austrija mėgins permai
nyti stalus.

Didbritanija, matyt,intere
suojasi rytinės Afrikos kare. 
Smuts, boąru vadas, koman- 
dieruoja britanu kariumenę, 
bet jo pasisekimai buvo ma
ži, o jo karžygystė negali bū
ti ligynama su vokiečiu per
gale pietvakarinėj Afrikoj 
per gen. Bothą. Kiek intere- 
singesnė Smuto ataka yra 
tuomi, jog portugiečiai už
ėmė vokiečiu teritoriją ir už
ėmė keletą kaimu. Tas pa
ženklina pirmą Portugalijos 
dalyvumą karėje po kariavi
mo dekleracijos. Kuomet Por
tugalija dar teoretiškai bu
vo neutralė, portugalu ir vo
kiečiu kariuomenė jau buvo 
susikirtę Angoloj.

Vokiečiu narūnu karžy
gystė nesilpsta. Daug neut
raliu laivu sunaikinta. Suv. 
Vals. aplaikė iš Vokietijos 
notą kaslink Sussex ir kitu 
laivu, kuri pasirodė aiškiai 
ne ganėtina Suv. Vals. val
džiai.

Hollandija nuo prisiruo
šimo perėjo prie kariavimo. 
Karalystė yra galutinai pri
sirengusi, bet nėra abejonės, 
kad ji pasiliks neutralė, kol 
tik jai savegodojimas daleis. 
Hollanderiai yra labai drą
sus, bet jie taip-gi turi kietas 
galvas.

VISOKIOS ŽINIOS.
3 LAIVAI NUSKENDO.

LONDONAS-Britanu gar
laivis Shenandoah ir vokie
čiu garlaivis Hispania tapo 
minu nuskandinti. Danu lai
velis Proven buvo nuskan
dintas vokiečiu narūno pie
tuose nuo Stockholmo, o Da
nu garlaivį Kasan užgrobė 
Cattogat’e didelis vokiečiu 
narūnas.

UGNIAKALNIAI DEGA.
Sew are, Alaska— Dar

bininkai nuo garlaivio Dora 
pranešė, kad -durnai ruko iš 
vieno ugniakalniu ant Mitro
fan salos, kuris neveikė per 
ilgą laiką.

PANAMA KANALAS AT
SIDARĖ.

Panama—Panama ka
nalas tapo atidarytas plau- 
kinėjimui laivu. Tuoj palei
do 16 laivu: 7 į žiemį ir 9 į 
pietus. Po prašalinimo nuo- 
slanku dabar kanalas vėj 
gerame padėjime ir einan
ti laivai neturi jokio pavo
jaus.

nešė jokio reikšmingo rezul
tato, bet jinai matė austrus 
daugiaus, negu kartą ant o- 
fensyvos. Jeigu kareiviai, ku
rie taip pasekmingai atlaikė 
užpuolikus, tai karžygystės 
padėjimas persimainys, nors 
išrodo, kad užpuolimui aut 
Italijos progos nėra. Gam
tos spėkos, kurios taip įtek
mingai kovojo už austrus, 
kovos dar įtekmsngiaus dėl

NAUJOS FRANCUZU KA-
• NUOLĖS.

Paryžius— Akyveizdo- 
je prezidento Poincare, iš
radimu ministerio Painlevel 
amunicijos ministerio Tho
mas ir keleto kitu parlamen-; 
to nariu mieste Borges 
buvo praktika šaudymo iš 
nauju baisiai smarkiu ir to
li nešančiu kanuoliu. Buvo 
prirodyta, kad francuzu ar

tilerija dabar, jeigu.ne augš- 
tesnė, tai lygi su Vokietijos.

BRAVARNĖJ PAKĖLĖ 
MOKESTI.

St. Louis, Mo.— Apie 
5,000 bravarnės darbininku 
gavo pakelti mokestį. Tas 
įvyko po pasirodavojimo bra- 
varninku su sanjvnginėmis 
bravarniu unijomis. Ant 
kiek pakėlė mokestį, nepa
garsinta.

WILSONAS ATSIIMS KA
REIVIUS.

Washington— Jeigu 
bus priparodyta, kad Villa 
negyvas, tai Amerikos ka
riumene tuoj bus ištraukta 
iš Mexikos. Tokį statmentą 
padarė administracija Wa
shingtone remdamiesi ant 
pranešimu, jog Vilios kūną 
nuvežė iš Cusito į Chichua- 
hua.

NUŽUDĖ DU DAYTO- 
NIEČIU.

Dayton, O. —Čia atsiti
ko baisi žmogžudystė, kaip 
policija praneša, J. Nikols 
ir D. Brooks, abudu garsiu 
vyru, likosi užmuštu netoli 
Big Four stoties. Tą žmog
žudystę papildė du jaunu vy
ru: E. Jenings, 20 m. amž., 
ir O. Grabenstine, 10 m. am-. 
žiaus, yra laikomi policijos 
kaipo pirmo laipsnio užmu
šėjai.

DU’NEGYVU.
Washington, IND.-Da- 

viess pavieto šerifo duktė, 
p-lė D. M. Jones, paveldėto
ja dalies $150,000, rasta ne
gyva savo brolėno namuo
se, turtingo ūkininko, J.Per- 
kinso, kuris buvo taip-gi ne
gyvas su perpjauta gerkle 
su skustuvu. Manoma, kad 
jis ją nužudė, o paskui save.

2 AMERIKONU IR 40 ME- 
XIKONU UŽMUŠTA.

San Antonio, Tex.-Dvi 
žini atėjo nuo Generolo Per- 
shing’o. Jose buvo praneša
ma Gen. Funston’ui, kad du 
amerikonu kareiviu buvo už
muštu Parral kovoj, kuomet 
gauja vijosi neginkluo
tus amerikonus. Muštynėse 
krito ir 40 mexikony.

SUTRUMPINO VALAN
DAS, PAKĖLĖ MOKESTĮ.

Paterson, N.J. — “A-' 
merican Locomotive Works“ 
išlipino ofišas visuos depart- 
mentuose, kad nuo 17d. bal. 
bus 9 vai. darbo diena ir bus 
pakelta mokestis ant dešim
to nuošimčio. Pirmiaus čia 
buvo dirbama 10 valandų į 
dieną.

Hague—Keliauninkai iš 
Berlyno praneša, kad tūla 
moteriškė kėsinosi nužudyti 
Dr. K. Liebknecht, socialis
tu vadą vakiečiu Reichstage. 
Jinai paleidusi du šuviu, bet 
nė vienas nekliuvo. Mote
riškė tapo suareštuota, bet 
vokiečiu spauda užgynė gar
sinti tą nuotikį.
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Velykos.
Velykos, kaipo viena prakilniausiu ir 

reikšmingiausiu krikščionišku švenčiu, y- 
ra gerai žinomos visiems, o ju idėja sup
rantama kiekvienam civilizuotam žmogui. 
Tai yra atminimas prisikėlimo iš numi
rusiu didžiausio pasaulio mokytojo—Iš
ganytojo musu Jėzaus Kristaus.

Nežinau, ar rasime nors vieną lietu
vį, kuris neištartu žodžio Velykos, bent 
vieną kartą į metus. Bet ne visi tą gar
bingą žodį vienodai taria. Vieni jį taria 
ir mini su didžiausiu džiaugsmu ir užsiga- 
nėdinimu ant veido, kiti vėl—su panieki
nimu ir pašaipa, nes dėl ju ta šventė yra 
didžiausias religijos retežis.

Katalikai tikime į tą šventę ir ap
vaikščiojamo su didžiausia iškilme ir pa
garba, nes męs tikime, kad ir musu kū
nai kelsis iš numirusiu. Męs Jezu mato
me kaipo savo Išganytoją—Atpirkėją ir 
Dievą ir tikime, kad jis mus patalpins sa
vo amžinos laimės karalystėje. Męs šia
me gyvenime nematėmo rojaus ir nesiti
kime matyti. Tiesa, męs tikime į pageri
nimą žmogaus gyvenimo, bet ne į tokį ro
jų, kokio męs laukiame po mirties. Užtat 
poteriaudami sakome: Ateik Kara
lystė Tavo.

Krikščionįs-katalikai giliai tikime,jog 
tokio mokytojo ir tokios esybės, kaip Jė
zus Kristus, pasaulyje niekad nebuvo ir 
nebus. Męs, kaipo jo pasekėjai, turėjimą 
progos pažinimo jo mokslo ir skaityma- 
si jo pašauktaisiais —laikome sau už di
džiausią garbę ir laimę. 1

Užtat mums žodis Velykos reiškia la
bai daug ir jis yra mums brangus ir mei
lus. Jisai gali mažai arba ir nieko nereik
šti tik tam, kurs panašus į akmenį arba me
dį, kurio širdis ir jausmai atšalę. O žmo
gus turintis širdį ir normalį protą dau- 
giaus nieko nemato Velykose, kaip tik 
linksmą AUeliuj ą.

Daleiskite man nors ant momento 
pernešti jusu mintis į Lietuvą. Surinkime 
atminimus, kaip ten apvaikščioja Vely
kas. Ten per visas septynias nedėlias— 
ištisą gavėnią—žmoneliai išpasninkavę su
silaukę Didžiosios Subatos eina į bažny
čią ir per naktį budi, laukia to didžiausio 
stebuklo—Prisikėlimo. Rytmetį, dar vos 
tik brėkšta, jau varpai gaudžia. Bažnyčia 
pilna žmonių. Visi, nors nuvargę, nemi
gę karštai meldžiasi, poteriauja. Prasi
deda prisikėlimas. Varpai ūžia, gaudžia 
Žmonės ir kunigas nešinas monstrancija 
eina tris syk aplink bažnyčią giedodami: 
“Pei- Tavo šventą iš numirusiu prisikė
limą“ ir vis atkartodami tą garbingiausią 
žodį Alleliuja!

Keturi vyrai apsivilkę baltomis kam- 
žomis ir su baltomis pirštinėmis ant ran
kai, užsidėję ant pečiŲ palerinus—neša 
baldakymą, po kuriuo eina kunigas su 
Švenčiausiu; Bažnyčios vėliavos (ka
rūnos) taip-gi nemažai prisideda prie pa
gražinimo procesijos. Jos, malonaus pa
vasario vėjo pučiamos, plevėsuoja aug- 
štyn iškeltos sulyg medžiu viršūnių, 
tarsi, suprasdamos ir atjausdamos tą 
džiaugsmą, kokį krikščioniškas pasaulis 
tūri Velykų Rytą. Garsas būgno ir vi
sokiu varpu, varpeliu, tarškėjimas karunu 
ir didžiausios minios Alleliujos giesmių 
meliodijos susiliejusios į krūvą padaro to
kį chaosą, kad žmogus būtumei ir kie
čiausiu jausmu ir didžiausias širdies už- 
šalėlis — tave sujudina ir sugadina. 
Juk nebereikalo Lietuvoj prasiplatinęs iš
sireiškimas, kad Velykų Rytą ir saulė te
kėdama šokinėja.

Liūdna ir skauda širdį atminus ant 
šių metu Veiyku Lietuvoje. Šį Velykų 
Rytą nesksmbės varpai taip, kaip jie ka- 
daisiai skambėdavo, nes jau ju nėra. Jie 
suskambėjo tardami paskutinį sudiev, 
kuomet vokiečiu granatos išvertė juos 
iš varpnyčiu. Baisu net pamąstyti apie 
tai, kas dedasi musu tėvynėje ir kokias 
Velykas švenčia ten musu tėveliai, sesu
tės ir broliai. Ten skurdas, ašaros ir krau
jas!

šiandien gal ne viena lietuvaitė su a- 
šaromis akyse kartoja taip brangu jai 
vardą Jonelio arba Juozelio, kuris gal jau 
senai padėjo galvą Karpatų kalnuose ar 
kur kitur. Ne viena motinėlė ištiesusi 
rankas prieš paviekslą nukryževoto Jė

zaus šaukia: “Viešpatie, už ką Tu mus taip 
baudi? Ar sugrąžinsi man mano sūnelį ir 
kada?!“ Šiurpuliai sukrato visą kūną tik 
pamąsčius apie nelaimės ir vargus, kuriuo
se paskendę musu viengenčiai, o kokis tai 
turi būti baisumas tiems, kurie tą viską tu
ri iškentėti.

Dieve duok, kad šitos Velykos prikel
tu pasaulį iš kraujo, pagiežos ir sutru
pintu ginklus, kurie dauginus niekuomet ne
kapotu nekaltu žmaneliu galvas. Trokšta
me, kad šitos Velykos sutirpdytu valdonu 
širdis, suminkštintu jb jausmą, palenktu ju 
protą prie Sandaros ir duotu sotį ju go
dumui,dėl kurio tiek žuvo žmonių ir tiek ver
kia našliu.

Adomas Pogazelskis.

Gavėnia ir Velykos.
(Iš atsiminimų.)

Turbut niekur ant viso pasaulio tain ne
pildo Gavėnią ir nešvenčia Velykų, kaip Lie
tuvoj. Ten žmonės pasninkauja visą Gavė
nią be mėsos ir pieno. Silkė ir sėmenų alie
jus—tai visas .septynių savaičių uždaras.

Būdavo ateina Gavėnia, pelenu rytą 
kaip sumazgoja mazginį, tai tie sudynai 
tauku nemato net be Velykų Ryto. Kam, 
kam, bet jau bulvėms ir silkėms tai rots duo
davome į kailį. Matušė padėdavo didelį pin
tinį gurbą virintu bulvių, ir tai su žievėmis 
tik bežiūrint jau ju ir nėra. Aš ir musu a.a. 
tėvelis labai mėgdavo keptas bulvės. Bū
davo priverčia pečiu neluptu, o kartais nu
luptu, bulvių, tai net nagus nudegdavova, 
kol jas visas iškrapštydavova.

Aš labai mėgdavau keptas silkes su virin
tomis bulvėmis. Bet, ant nelaimės, silkės 
daug negaudavome. Jei maža silkė, tai pa
dalindavo į dvi dali, o jei kiek didesnė, tai 
supjaustydavo net į tris šmotelius. Man la
biausiai patikdavo vuo(jega. Gal dėlto, kad 
mažai ašakų. Matušė, kaip žinodama, man 
ją vis ir padėdavo. Tos silkės, o ypač kepin
tos duodavo daug labai vandens.

Apart to, gaudavome barščiu, ikopustu, 
kurie kartais būdavo taip čysti, kad jeigu 
iš -ju susidėtu žemė, tai žiūrėdamas per ją 
iš Lietuvos matytumei Ameriką. Visaip 
męs juos vadydavome: juodbarščiais ir plik- 
barščiais. O kartais negaudavome nė to.Už- 
tekdavo šmoto juodos duonos ir svogūnu su 
druska.

Dar mano laimė, kad pas mus buvo 
daug kiškiu arba zuikiu, kaip juos jurbar- 
kiškiai vadindavo. Gaudydavome juos su 
tinklais ir kilpomis. Paskui parduonavome 
Jurbarko žydams už pusę rublio, o kartais 
ir mažiaus. Tas padarydavo gerą čėringę. 
Šventą dieną būdavo nueiname į kanditer- 
ską ar pas Leibuką, užsisteliuojame alieju
je ir miltuose keptą silkę, butelį kvaso ar
ba stiklinę arbatos, na, ir pliekdavome. Ei
name būdavo namo į Kalnėnus, tai net snie
gas po kojų tirpsta, taip įkaisdavome nuo 
arbatos. 1

Bažnyčioj būdavo taip-gi žymu, kad 
Gavėnia. Giesmės liūdnos. Būdavo kaip pra
deda apvaikščioti Kruvinus kelius, tai net 
keliai paraudonuodavo. Ypač privargdavo- 
me, kada reikėdavo prieiti Velykinės išpa
žinties. Dar bažnyčioj tamsu, o jau žmonių 
prie nuodėmklausės (spaviednyčiu) net sie
nos braška, taip daug pristoję. Prieš pačias 
Velykas žmonių prisirinkdavo taip daug, jog 
iš abieju pusiu nuodėmklausės sustodavo 
dvi eili, o paskui kaip pradėdavo iš abieju 
pusiu stumti, tai kartais nuodemklausę su 
kunigu išversdavomė iš pasienio. Silpnes
nės moterįs apapldavo ir nesulaukusios sa
vo kaleinos turėdavo pasitraukti iš eilės.

Ir taip slinkdavo ilgos Gavėnios dienos, 
o su jomis ir savaitės,kurios išrūdydavo taip 
ilgos, kaip ištisi metai. Ju monotoniškumą 
pertraukdavo tiktai skaisti pavasario saulu
tė, prieš kurią susėdę ant grinčios pamato, 
rutu darže, mėgdavome šildytis ir skai
tyti nuo šiaudu stogo krintančius la 
šus.

Daug taip-gi juoko turėdavome nuėję 
į daržinę kratyti kratinio. Ten su savo bro
liuku Pranciškum apkalbėdavova, kur dau
giausiai bėga zuikiu, kur gražiausi karve
liai, kaip geriausiai sugauti žvirblius arba 
zyles,stiglicus. O kaip-kada, nors dar mei
lės nežinojova, apkalbėdavova ir apie Kal
nėnu ir Smukučiu merginas.

Bet štai susilaukėme Verbų Nedėlios. 
Kiek džiaugsmo, kiek šnekos apie ateinan
čias Velykas! Dar tamsu, visi miega, o jau

•
“Verba plak, Verba plak, ne aš plaku. Ar 
žadi velykaiti?“ kur-nors už pečiaus skam
ba. Pas mus paimu vietą užimdavo dygus 
spygliouti kadugiai, su kuriais 'susibadyda
vome rankas ir susibraižydavome veidus 
vieni kitus besiverbuodami.

Didžioji Nedėlė būdavo ilgiausia nedė- 
lė, o dar ilgesnės pačios paskutinės dienos: 
Didysis Ketvergas, Petnyčia ir Subata. O 
kiek subatoj moterims darbo! Tai pyragus 
maišo, tai taiso ir verda mėsą. Stubą iššluo
ja ir išbarso geltonomis arba baltomis smil
timis. Langus ir siehas nuplauna; malku pri
neša; viską sutvarko ir, mažai kiek valgę 
išsirengia i Velyknaktį.

Ant šventoriaus vaikai irvyrai, vieni mu
ša būgną, kiti meta kepures.Moterįs su ryšu
liais eina. Kitos iš toliaus atėjusios nusiau
nu nagines, o apsiauna čeverykais. Po miš
parų ir pamokslo kantarkos gieda visokias 
giesmes; žmonės vieni meldžiasi per naktį, 
kiti eina kaip kur ant šventoriaus ar pas 
pažįstamus prasnausti.

Štai ir Prisikėlimas. Vaikai, kurie tar
nauja prie mišių, varžosi už kamžas. švai- 
corius su barškančia lazda iškaitęs švaistosi 
laksto po bažnyčia—daro tvarką. Didžiau
sias sujudimas. Po Prisikėlimo kunigas pa
sakęs pamokslą eina ant šventuriaus paš
ventinti ryšeliu. O paskui visi traukia na
mo.

Vaikučiai anksti atsikėlę bėga pasitik
ti pareinančiu iš bažnyčios. Jie visi dailiai 
aprėdyti' sušukuoti. Pamato matušę su Ve
lykų pyragais, net akįs juokiasi. Sėdžia vi
si už stalo ir valgo. Pirmą dieną Velykų 
visi sėdi namie. Nueisi pas kaimyną, tai 
gali gauti utinėti skrandą.

Antrą dieną Velykų matušė priverda 
daug kiaušiniu ir visokiomis spalvomis nu
dažius ir išmarginus visiems pagal ūgį pa
dalina. Gaudavome po šešis, septynis. Prie 
tu pridėjus podžiu (krikšto tėvu) margu
čius pasidarydavo apie tuzinas, o kartais ir 
daugiaus.

Paskui tuos margučius mušdavome iš 
atimtiniu ir raičiodavome. Didžiausia būda
vo nelaimė, jeigu sumušdavo kas Velykai
tį. Trečią dieną ir tą visą nedėlią valgyda
vome Velykų kiaušinius. Kaip kada užtek
davo ju net kelias nedėlias.

Tat Maironis ne be reikalo savo poe
moj sako: “Velykos, Velykos! Kas jusu ne
laukia, kaip kudykis margo kiaušinio. “

Berželis Svyruonėlis.

Velykų rytas.
( Amerikoj)

Jėzus Kristus prisikėlė,
Išganytojas žmonių,
Mums dangaus vartus atvėrė 
Duodams laimę dėl visu.

Alleliują jam giedokim 
Kart su chorais angelu. 
Jėzui garbę visi duokim 
Iš visu savo širdžių.

Kas triubelėms, kas giesmelėms, 
Siųskim Viešpačiui maldas;
Bernužėliai ir mergelės,
Pinkim Jam linksmas dainas.

Alleliuja tegul liejas 
Iš krūtiniu mus karštu, 
Prisikėlė musu Dievas 
Ir Karalius mus visu.

Kelk ir tu, brangi gimtinė
Iš po akmenio vargu,
Juk įsmilko tau krūtinė
But prispaustai nuo visu.

Alleliuja tavo sodžiuos 
Ar nors kartą dar skambės? 
Paukštužėliai mišku gojuos 
Kada-nors ar pračiulbės?

Męs už juriu išvaryti
Dedam prakaito centus,
O ar teks kada matyti, 
Kad Lietuva laisva bus?

Alleliujos šįmet vietoj 
Liejam ašaras graudžias, 
O valdonu upas kietas 
Ar atjaus musu durnas?

V. Kareivis.

Redakcijos Pastabos.
“Zeceriška“ klaida.

KATALIKUI išsivysčius iš klerikalo į 
“kataliką“ biznis taip pradėjo eiti, kad net 
redakcija šokinėja. Karo peržvalgoj žval
gas padarė milžinišką šuolį: iš Mexikos vie
noj akymirkoj nušoko į Verduną. Štai kaip

jam tas pavyko:
“Praėjusią savaitę karas Mexike sekan

čiai persistato:
“Aplink Verdun mūšiai nesiliauja. Vo

kiečiai po senovei be jokio pertraukio fran- 
cužu linijas atakuoja ir vietomis vis arčiau 
tvirtovės prisigriebia. “

Kokis Mexikoj Verdunas ir iš kur ten 
tie vokiečiai, tai gal tik vienas žvalgas' te
žino. O gal tai zecerio klaida?

Kaip šlarpštija kvailina savo skaitytojus.
Turbut, nėra reikalo aiškint, kokia fak

tu iškraipymo dirbtuvė yra šlamštas “Ke
leivis“ jo draugė “Kova“ir pasekėja “Lais
vė.“ Tai tikras melagysčių triumviratas.

Tu šlamštu redaktoriai tai tikri mela- 
giai-specialistai. Jie pagriebę bent kokį nuo- 
tikį iš kataliku ąrba tautiečiu tarpo taip jį 
išvarto, taip sufabrikuoja ir taip ištempia 
ant savo kurpalio, kad tas nuotikis pavir
sta į tokią “žinią, “kad žmogus skaitai ir 
nežinai ką skaitąs.

Tai dar tas butu pusė bėdos. Bet ta 
musu visuomenės klaidintoju šaika eina 
taip toli, kad kuris-nors šlamštu redakto
rius išlaužia iš savo piršto kokią-nos ne
sąmonę, o kiti paskui pakartodami tą ne
sąmonę taip aptašo ir apzalatina, kad žmo
gui žinančiam, iš kur ir kaip tas viskas gi
mė, net darosi šlykštu.

Dauguma skaitytoju, turbut, užtėmy- 
jote “Kovoj“ tilpusį prasimanyma, jog Dr. 
Kun. A. Malausko “Vilčiai“ rinkti pinigai 
esą vartojami dienraščiui “Draugui.“ Ir 
gal pamenate teisingą “Lietuvos“patėmy- 
jimą, kur buvo redakcijos nusistebima iš 
tokio “Kovos“ begėdiško ir niekuom nepa
matuoto, drąsaus, nebūtos žinio.s sufabrika^ 
vimo.

Dabar už kiek laiko, paima “Keleivis“ 
ir tą išmislą apzalatina. Po antgalviu: 
“Draugas“ suvalgys Lietuvos gelbėjimo au
kas tas begėdis rašo ve ką:

“Visiems jau žinotna,jog nekoksai kuni
gas atsibalodojęs nesenai iš Lietuvos, rinko 
aukas ir vis teberenka “Lietuvai gelbėti“ 
pinigus. Per prakalbas pripasakoja žmo
nėms apie baisu Lietuvos išnaikinimą, įg
raudina tamsius žmones iki ašarų ir ant 
galo sako: “Niekas Lietuvos neišgelbės, 
kaip tik geras katalikiškas laikraštis!“ Tuo 
laikraščiu esanti “Viltis.“ Ir paėmęs kepu
rę tas jėzuitas eina rinkti auku. šitokiu 
budu surinkdavo daug pinigu.

Dabar-gi laikraščiai rašo, kad šitie pi
nigai busią suvartoti Amerikos kunigu or
ganui “Draugui,“ nes jie nori padaryti iš 
jo dienraštį.

Žmonėms, kurie klauso kunigu, tas bus 
gera pamoka.“

Paprastas darbininkas žmogelis juk 
tam ir įtikės. O kiek tokiu panašiu “ži
nių“ telpa tuose šlamštuose.

Tai-gi nieko įstabaus, kad tokius šlam
štus, “Keleivį,“ “Kovą“ ir “Laisvę“ bobos 
veją su šluotomis lauk, nes melagis žmo
gus nėra pageidaujamas niekur, o laikraš
tis nė to tiek.

Bus visi metai lygus.
Jeigu kalendoriaus reformatoriams pa

vyks, tai šitie metai bus paskutiniai pri- 
buišavi metai (leap year). Kad ne karė, jau 
tas butu įvykinta. Tarptautiškas Kongre
sas nori perdirbti kalendorių taip, kad ne
būtu pribuišavu metu, nelygiu jmėnesiu ir 
kitokiu painiu, kas yra užlikta nuo Ciezario 
ir Popiežiaus Griegoro XIII. šis kongresas 
norėjo sutvarkyti kalendorių taip, kad ja
me butu trylika mėmesiu ir kiekviename 
mėnesyje keturios savaitės. Kad kožnas 
mėnuo prasidėtu nedėlioj ir baigtųsi šešta
dienyje. Tie trylyka mėnesiu sudarytu 364 
dienas. Likusioji diena butu prikergta prie 
galo metu kaipo pasaulio šventė.

Levas gali užmušti su liežuviu.
Nekuriu žvėrių liežuviai yra labai pavo

jingi įrankiai, Levas gali užmušti žmogų 
tiktai gribštelėdamas su liežuviu. Visu ka
čių šeimynos žvėrių liežuviai apdengti na- 
vatniai išraitytais akstinais. Paprastos na
minės katės tie akstinai yra labai maži,bet 
jie vistiek priduoda liežuviui šiurkštumą. 
Tokiu žvėrių, kaip levo arba tigro tie aksti
nai yra apie vieną aštuntdalę colio ar dau
giaus ilgio ir labai smailus. Kada snukis pa- 
liuosuotas.tai liežuvis minkštas ir švelnus, 
bet kada žvėris sujudintas, tai tie akstinai 
pasidaro stangus.
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Bever Fals, Pa.
Nesenai tapo nubalsuo

ta, kad miesto aludės turi 
būti otdaros nuo 8:00 a. m. 
iki 8:00 p. m. ir kad negali
ma “pundyti“ gerk už savo. 
Žmoneliai nepratę gerti “ne- 
pundyto. “ Agentai vaikščio
ja po stubas ir lietuviai 
duoda didelius orderius.

Lietuvip čia yra gal ko
kios šešios stvbos. Nekurto
se stubose ant vieno gyveni
mo randasi po dvi šeimynas, 
tai viso pasidaro apie 10 šei
mynų. PavieniŲ ar 60.

Iš laikraščip’ateina “Sau
lė.“ Bet, matyt, mažai, ma
žai ji ten šviečia.

Didžiausią rolę lošia— 
tai alkoholis.

Generaliam Agentui at
silankius į Bever Fals posi- 
rodo, kad darbai eina labai 
smarkiai. Dirbtuviv bosai 
vaikščioja po gatves, stubas 
ir aludes jieškodami darbi- 
ninkp. Darbas jieško darbi
ninko, o ne darbinin
kas darbo. Vienok laik
raštį buvo labai sunku užra
šyti Vienam užrašiau “Lietu
vą“ su didelėmis dovano
mis, “Santaiką“ ant pusme
čio ir “Ateitį.“

Vienoj stuboj susiėjau 
su alaus-šnapso agentu. Žmo
gus užsiorderiavo svaigai ų 
net už kelioliką dolerip. Ma
nau sau, čia vis-gi jiems bus 
perdaug, tėkš ir man. Bet 
apsirikau. Užsiminiau apie 
laikraščius, tai purtosi išto
lo, nors su jais buvo siūlo
mos ir didžiausios dovanos.

Įeinu į kitą stubą, o čia 
ir vėl tas peklos kukorius su 
svaigalais. Ten vėl jaunas, 
apie 20 mėty, vyrukas, gal 
tai J. Vitkauskis, 326—9 gat
vė, davė didžiulį gėrimp or
derį. Kada aš užklausiau to 
viskes agento, kiek gavo or
deriu, tai sako: apie $100.00 
vertės. Ot tai tau, sakau, 
ir musp broliai darbininkai.

Na, paklibinau minėtąjį 
V. užsirašyti bent-kokį laik
raštį. Neužsirašė. Aš tyčia 
siūliau dideles dovanas, pa 
žiūrėsiu, sukau, ar neužsira
šys. Na-gi ne. Tada aš jam 
pridūriau:

“Brolau, sakau, ant gė
rimo tai nesigaili $10.oo ar 
$15-oo, o ant laikraščio tai 
gailiesi net 50c. O jis man 
ant to atšovė:

“Alus, viske— tai ne 
laikraščiai. Kam man jp rei
kia? Aš nenoriu skaityt ir 
dėl jp aš pinigp neturip. “

Generališkas Agentas-
Akron, Ohio.

Lai man buna leista 
“ “S a t a i k o s “ skiltyse 
tarti Akrono čepsukams pa
skutinį atsisveikinimo žodį. 
Nekartosiu ir nekelsiu aik
štėn aš jp visp nuodėmip, 
nes man gaila jiems tokios 
garbės, o antra, tai butp 
peršvankus dalykas talpinti 
rimtame laikraštyje.

Pirm negu tarsiu pasku
tinį sudiev, aš norėčiau pa
klausti Akrono storžievip štai 
ko:

Delko šv. Juozapo Drau
gystė (taip ten yra pasivadi
nusi cincilikp šaika) nedaly
vavo prakalbose, kurias su
rengė Lietuvos Vyčip 31-kp. 
ir S. L. R. K. A. 178-kp. su 
tikslu, kad parinkti aukp 
nukentėjusiems nuo karės 

Lietuvoje? Jps netik ką ne
norite nieko veikti bendrai 
su kataliku draugystėmis, 
kokiomis yra augščiaus mi
nėtos kuopos, bet jps jiedvi 
niekinate ir šmeižiate. Ant 
savo susirinkimo neva nuta
rėte dalyvauti. O komitetai 
atėjo ant Vyčip ir S.L.R.K. 
A. susirinkimo ir sako, kam 
tuos pinigus rinkti? Ar kad 
čikagiečiai sau statytu ban
kas? Jei sutversime ketvir
tą fondą Akrone, tai prisi
dėsime. Tai tokis šv. J. Dr. 
komitetu supratimas apie 
Fondus ir rinkimą aukp.

Rodos, jau butp laikas 
Šv. J. Dr. komitetams žinoti 
apie Fondus ir kaip jie yra 
vedami ir tvarkomi, bet kur 
tau, ar-gi jiems rupi tautos 
reikalai? Jie tik žino pasau
lyje rudą kultūrą. Jie nema
to, kas dedasi laikraščiuose. 
Jie nemato, kad amerikos 
valdžia paskiria Lietuviu 
Dieną rinkimui aukp. O gal 
ir matyti nenori. Tai-gi bro- 
lau-čepsuke tavo tokis są- 
protavimas kaslink aukp su
naudojimo yra žemiaus kri
tikos.

O gal šv. J. Dr. nedaly
vavo prakalbose todėl, Vy- 
čai rengė blaivai. Tegul dėl
to jums galvp neskauda. Ju- 
sp agentas Vyčiams 
alaus nevežė ir neveš ant jU 
rengiamu balip arba prakal
bu.

Linksma yra pranešti, 
kad gerb. Clevelando lietu
viu klebonas, kun. J. Hala- 
burdą žadėjo atsilankyti Ak- 
roną,kaslink aprūpinimo su 
Velykine. Laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliaus.

-Dievo Muzikantas.

F'juokeliaTI
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ŽINGEIDI.
—Mamyte, ar žmonės 

auga žemėj?
—O kam tau?
—Nes ponas Jonas va

kar klausė tėvo: “Oiškur tu 
tokią bobą iškasei?“

MOKYKLOJ.
—Pasakykie man Bar- 

čy, kodėl Jokūbas ėmė dvi 
dukteris.

—Kad... kad daugiaus 
gauti kraičio.
NESULAUKE APETITO.

Ligonis. —Ką man 
daktarėli daryti, kad nesino
ri valgyt?

-Daktaras —Tol ne
valgyk, kol neateis apetitas.

Ligonis parėjęs namo 
laukė, laukė apetito. Eina 
prie vieno lango, eina prie 
kito—nėra. Ką daryti? O čia 
valgyt noris. Ligonis neiš
kentęs ėmė ir valgė, nesu
laukęs apetito. Paskui nuė
jęs pas daktarą drebančiomis 
kinkomis pratarė:

—Ponuli, daktarėli, ąr 
barsi, ar ką darysi, bet aš 
jusp prisakymo negalėjau iš
pildyt.

D a k t .—Na, o ką?
Lig. — Daktarėli, aš 

valgyt taip norėjau, taip no
rėjau, kad jokiu budu nega
lėjau sulaukti to apetito ir 
ėmiau valgyti.

D a k t.—Nagi tu, glu- 
šoke, o norėjimas valgyti 
kas, ar ne apetitas?

Lig.—Tai vadinasi,
jau aš sveikas?

D a k t. — Žinoma, kad 
sveikas. Duokš penkinę, o 
tąsyk žinosi, kas yra apeti
tas.

NAIVUS.
—Ar tu žinai, Antuk, 

kad gužutis tau atnešė bro
liuką, gal nori jį pamatyti?

—Eh... geriaus tėte, pa
rodyk man tą gužutį.

PERGYRĖ.
—Matei mano sužieduo

tinę?
—O, taip...
—Netiesa, kokias turi 

rankeles?
—Ir dar kokias!
—O akis?
—Ir kokias turi akis!!
—Tik gaila, kad biskį 

kuprota.
—Ir dar kaip kuprota!
tuoTpošliubo.
—Taip, dar tik savaitė 

po šliubo, jau taip pasigėrei.
—Dovanokie, aniuolėli, 

aš tik norėjau žiūrėti, kaip 
tu su manim apsieisi.

—Na, o kaip ' aš apsiė
jau, tu bjaurybe?

—Kad, tikėkie man, nie
ko, o nieko nepamenu. 

P KRISLAI
“Keleivis“ turi 14,000 

skaitytojų, “Naujienos“ 12, 
000, “Laisvė“ 10?00, “Ko
va“ 5,000. Skradžiai žemių! 
Ir tu man pasitaikyk rihtih 
lygios skaitlinės. Ar tik “Ke
leivis“ dėdamas tą statis
tiką nepriskaitė dar negi
musių.

** *
“Katalikas“ muša iš a- 

timtinių kiaušiniais su 
“Draugu“ ir “Darbininku.“ 
Kaži kurio pirma truks.

** *
“Keleivis“ vienoj rankoj 

tautininkų fondui rodo špy
gą, o su kita mojuoja ir šau
kia: kuman,Džian, kuman.

** * 
Jurgi-Spurgi, šen į ratą, 
Ant Velykų už sveikatą 
Mus atgimstančios tėvynės, 
Burbulų, Dutkų gimtinės, 
Naują dainą uždainuosim. 
Draugui Jackui solo duosim, 
Hocus-Focus čyruos striuną. 
Krambambulis pamuš būgną 
Linksmą pokylį iškelsim: 
Brangų vyną, midų gersim: 
Lietuva karalių turi. 
Aleliuja! Aleliuja!!
Prūsas Oskar ją valdysiąs, 
Visus lenkus laukan vysiąs. 
Bravo! Bravo! Tegul gujd. 
Aleliuja! Aleliuja!!

Krambambimbembambulis.

Nori Darbo?
Reikia rankų siuvėjų del fi- 

nišiavimo svederių ir kotų. Mo
kanti arba ir nemokanti.

Darbas ant visados.
The KELLER KNITTING CO. 

1538 E. 49th Street.
Tarpe Payne ir Superior.

BIZNIS "W
ANT PARDAVIMO.

Patsiduoda kendžių Šta
ras su pirmos kliasos sodo 
fantalu, sodo darymui maši
na ir kitais ten reikalingais 
rakandais. Kadangi esu ne
vedęs, o tas biznis kaipo rei
kalaujantis nolatinė savinin
ko priežiūros, man yra nega
lima gerai prižiūrėti. Ir 
dėlto esu priverstas parduo
ti, nežiūrint ir to, jog da
bar prisiartino patogiausias 
metų laikas to biznio dary
mui.

Atsišaukite
’’SANTAIKA“

2120 St. Clair Avenue N. N.
Cleveland, Ohio.

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UZ ORGANA.

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

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Avė.

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

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

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

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

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

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

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 56th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS, 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr. .
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

Signalistas,
J. ŠALČIUS, 1399 E. 31stStr.
Muštro praktikos atsibuna kiekvieno mėnesio 

trečiame Utarninke, nuo 7:30 vakare.

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

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

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė. •

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILKIŠIS,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” ir užsimokėti prenumeratą.

CLEVELAND, O.
J. Čeriauka, 1332 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. Palionįs, 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.

HARTFORD CONN.
A. J. Patackis, 234 Park Avenue^

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

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

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

NO DANA, MASS.
S. Gasiunas, Box 244

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

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

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

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

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

jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantų, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl šiuomi pranešame, kad 
musų orchestra yra prieinamiausią, 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan- 

i 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

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
“Sant.“ Skaitytojui— (Youn

gstown, Ohio )
Žinutes iš jūsų kolionijos 
kiek susivėlino į šį numerį. 
Tilps sekančiame. Ačiū.

J. D.Žitkevyčius-(Vietinis) Ei
lutes gavome. Peržiurčsime. 
Ačiū.

Tyrinėtojui-(Chicago,III.) Ži
nutes gavome. Ačiū. Tilps 
sekančiame numeryje.

BUČERNEIR2 GROSERNE

Daugumas musų lietuvių 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 j musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogėriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ. * Cuy. Central 1781-L

THE ST. CLAIR AVE.
SAVINGS & LOAN CO.

[KORPORUOTA 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 & 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 

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

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

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

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

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

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

Skaitykite ir platykite “Darbi
ninką” ir jo leidinius.

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

Adresas:
“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.g “SANTAIKOS” |

ATLIEKA

VISOKIUS

B
-NVISOKIUSP<

4SPAUDOS<> 3

sDARBUS I

Siųsdami užsakymus adre
suokite šitaip:

P- SZUKYS

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.

2120 St. Clair Ave. N.E. 8ft
CLEVELAND, O. H

TELEF. CUY. CENTRAL 1847-K K

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį 

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausia 

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., Hilladilphla, ra.

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

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

“DRAUGAS” remia, stiprina < 
lietuvių katalikų draugijas, rupi- j 
naši jų reikalais. i

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

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir i 
visiems suprantama kalba. į

“DRAUGAS” metams tekąs- 1 
tuojatiktai $3.00., pusei metų $1.75. i 
Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. J 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant 1 
atskirais numeriais po 1c.

Užrubežyje“DR'AUGAS”dien- Į 
raštis metams $6.00.
“Savaitinis Draugas” Metams ! 

kaštuoja $1.50.
Visokiais reikalais kreipiantis 

adresuokite:
Draugas Publishing Co. ! 
I860 W. 46th St. CHICAGO. ILL IAR NORI PIRKT

N Jei taip, tai kreipkis prie 
i manęs, nes aš turiu daugy- 
1 bęgery namy ant pardavi- 
1 mo ir ant prieinamiausiu iš- 

lygy. Ypatingai apilinkėje 
E. 67-tos, Superior ir Payne 

j gatviy. Reikalaujanti kreip
ėtės šiuo antrašu:

į Jonas Brazaitis
4 16,19 E. 43rd STREER.

>

■MiOtBBBBOnnaMMnBHiHHBB

F. DECKER,
Gelažies Krautuve.
HARDWARE

Rioberinės ir smalinė stogy 
dengymui popieros. Įvairiau- 
šiy ryšiy maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir t.t.
Didelis rinkinis Pečių, visokių sūdy
mų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central J785-W

■n HRanBUmMUHai

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Mil n 3518-J Cantr. 7B4I-K



SANTAIKA

VIETINES ŽINIOS
Bal. 13 ir 14 d. Germa- 

nija svetainėje, žinomas lie
tuviams Amerikoje, Račiūnas 
rodė krutamuosius paveik
slus. Apart paveiksiu, kuriuo
se daugiausiai buvo rodoma 
rusu armija, prisirengimas į 
karą ir veikimas karės lauke, 
rodė ir paprastas juokingas 
komedijas, kurias Račiūnas, 
vadino “lietuviški sportai.“ 
Publikai labiausiai patiko 
tarpas,kuriame p. .Račiūnie
nė dainavo ir prie ty dainų 
buvo rodomi spalvuoti ne- 
judinamiejie paveikslai piešti 

. Račiūno. Klausant dainos 
“Už giružės “ir žiūrint į tuos 
paveikslus nei nepajunti, 
kaip mintimis perskrendi į 
Lietuvą ir ten upiu krantuo
se, žaliose pievose, tarp čiul
bančiu paukščiu tyru oru 
kvėpuoji. Tokie paveikslai 
sužadina gilius jausmus, nes 
perstato, jog męs čia esame 
lyg ištremtiejie iš tokio pui
kaus krašto. Taip-gi patiko 
žmonėms ir kiti iš Lietuvos 
paveikslai, k. t. tautiški šo
kiai, kviečius pjauna, palu- 
dienius valgo ir t.t. Tiktai 
kaikurie pašonėje zurzėjo sa
kydami, jog Lietuvoje jau 
jaučiais nearia ir žagrės ne 
tokios.

Publikos pirmą dieną bu
vo pilna prisikimšus svetai
nė, antrą dieną mažiaus. Į- 
žanga buvo 25c.,vaikams 10c 
Pelnas buvo per jjus: pusė 
Račiūnui o pusė Sv. Jurgio 
parapijai.

Balam...
Subatoj, bal. 15 d. A. L. 

T. S: 18 kuopa turėjo prakal
bas ant Popovyčiaus svetai
nės. Kalbėjo du moksleiviu 
iš Ada, O. Pirmas kalbėto
jas J. J. Bagdonas turėjo te
mą “Pilietystė.“Kalba buvo 
silpna, be jokio suvedimo. 
Antras kalbėjo K. Zykus te
moj: Karalius Žemės.“ šis 
kalbėjo kiek aiškiau ir gali
ma pasakyti, jog ateityj ga
lės būti geru kalbėtoju.

Auky per šias prakal
bas surinkta $7.15, kuriu 
$1.00 eis į L. Š. Fonda, o kiti 
j L. Aut. Fondą.

Po $1.00 aukavo: J. J. Ži
linskas, K. Aksomaitis ir V. 
Jankauskas.

Po 50c. :J. šaltis, J. Pler
pa ir J. Baškevyčius.

Po 25c.: J. Marozas, P. 
Kariackas, P, J. Purvis, J. 
Biškunas ir V. Žibrauckas.

Smulkiu 40c.
F. Januška $1.00,į L»Š. 

Fondą.___________
Nedėlioj, bal 16 d. ant 

tos pačios svetainės, paren
gė prakalbas T. M. D. 20 kp. 
Kalbėjo tuodu pačiu studen
tu, tik jau šį kartą kalbėjo 
kiek aiškiaus; ypač neblogai 
nusidavė paaiškinti K.Zykui 
apie savo piešinius, kurie bu
vo užvardyti “šviesa, “ arba 
astronomiškas aiškininimas 
apie saulės šviesą.

Iš pasikalbėjimo K. Zy
kus pasirodo esąs bepartyvis. 
Jis ant rudens žada geriaus 
prisirengti su prakalbomis ir 
tada galėsiąs apsiimti kal
bėti bile kuriai draugijai, kuri 
jį kvies.

Abudu vakarėliu nenu
sisekė,nes publikos buvo ma 
žai. Tik per T. M. D. vakarą 
atsilankius gerb. Dr. Grei
čiūnui, kuris tuoj buvo pak
viestas pratarti keletą žo-

džiu, publika nudžiugo. Ži
noma kalbėjo trumpai, bet 
savo kalboje parodė paveik
slą T.M.D. ir S. L. A. Tuoj po 
Dr. Grėičiuno kalbos prisira
šė 5 nauji nariai (prie kurios 
draugystės? Red.)

Čia reikia paminėti, kac 
pirmam prakalbu vakare 
ant pabaigos atsilankė “mir- 
tiečiai. “ Ir nežinia kokiu 
priežasčių delei sukėlė di
džiausią klyksmą, kabinėjęs 
ant sienų, rėkavo. Ju nega
lima buvo niekaip sustabdy
ti, ypač kada publika skir
stėsi eiti namo, tai jie tyčiai 
susikabinę į būrį visokiais 
balsais kaukė.

Per T. M. D. prakalbas 
surinkta auku $7.35.

Į L. A. Fondą aukavo 
po $1.00: J. Bindokas, P. Šu
kys.

Po 50c.: V. Jankauskas, 
Baltrukonis, K. Aksomaitis, 
T. Neura.

Po 25c.: K.Kudis, J.Mu- 
činskas, J Stočkus, P. Ka
minskas, J.Grite, J. Grabau
skas, J. J. Bagdonas, A. Šim
kūnas, J. Saponaitis, J.Bra- 
zauskas, A. Praškevyšius.

Viso su smulkiais $6.85.
Į L. š. Fondą po 50c.: 

F. Grabuskas, P. Gavėnas.
Po 25c.: S.Banys, J.Ale- 

ksiunas.
Viso: $1.50.

Seredoje 26 d. balandžio 
bus susirinkimas Clev. Liet. 
Draugyščiy Centro (Komite
tu, Koenigs svetainėje 3704 
Superior avė., nuo 7:30 vak. 
Visi draugysčių komitetai 
turi atsilankyti.

Bal. d. Stockes svatanė- 
je Dr L.K. Vytauto Gvardi
ja buvo surengusi prakalbas, 
kuriose kalbėjo svetys Dr. 
A. Graičiunas iš Chicagos. 
Apart kalbos kokią naudą 
mums, ypač jaunimui, atne
ša panašios draugijos, kaip 
D. L. K. Vytauto Gvardija, 
kalbėjo dar ir kokiu budu 
galime męs lietuviai pagerin
ti savo būvį šioje šalyje. A- 
not kalbėtojo, męs atvykę 
čia į šią šalį turime visupir- 
ma išmokti angly .kalbą, mo
kintis! amato ir tapti pilie
čiais, nes ši šalis yra preky
bos ir industrijos. Kalba bu
vo įspūdinga. Po prakalbai 
sekė klausimai. Nors prakal
bu vedėjas paaiškino, jog 
kalbėtojas atsakinės tik ant 
tu klausimu, kurie bus paim
ti iš jo kalbos, bet kaipo 
daktarui daugiausiai klausi
mus davė apie sveikatą, ant 
kuriu gerai atsakinėjo.

Per pertrauką buvo de- 
klemaciju. Deklemavo p-lė 
J. Skripkauskiutė ir p. S. 
Pašaveckas.

Neapsieita ir be auku. 
Nors publikos buvo mažai, 
bet surinkta $35.25, kurie 
eis į L. Autonom Fondą.

Ant rytojaus t.y. 17 d- 
bal. Dr. Greičiūnas kalbėjo 
C. L. Piliečiu Sanjungos kliu- 
bui, Popovyčiaus svetainėje- 
Kalbėjo dviejose temose: 
“Pilietystė“ ir “Sveikata.“ 
Žmonių buvo nemažai.

Balam....

Ei brangus viengenti, 
Kam viens kitam kenkti?
Tu esi lietuvis,
Aš tąip-gi lietuvis
Mus vienas liežuvis.

Atjauskim viens kitą.
Gal esi turtingas, 
Tikybai priešingas:

VIENATINE

Glevelando Lietuviška Namy ir Paskolos Draugystė-Banka
Įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2'd. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.00.
Parduodame shėras kaina $100.oo ant lengvų išmokėjimų, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimūi (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namų ir liptų 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 dekie pinigus taupinimui.o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą kehu progreso. Clevelando Lietuvą Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 iki 10:30 vikare. Subitomli nuo 7:30 iki 9:30 vakare.

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

AR ŽINOTE
Naują ir Geriausią

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

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Bačionis
2209 ST. CLAIR AVENUE N. E.

GERIAUSIOS GYDUOLĖS

DEWOYNOS
APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. PricE 17 g.
6502 Fleet Ave., Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirbą lietuvya registruotas aptieko- 
riuB— A. Žagaras.

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

V. SIAURAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

Taip-gi
krautuvė
LaikrodžiŲ.žie-

diemanty,

branz°lietU- 
špilkų ir t. t.

Pirktos pas mus britvos, yra 
išmainamos, jeigu pasitaiki- 
tu netikusi. Musu speciališ- 

kumu yra tarsimas laikrodėliu 
laikrodžiu ir kitu graznų.
i 2118 St. Clair Ave. Cleveland, 0. j

A..... 1111,.... . ........nUu,„„fiUbi,.

S. RUTKAUSKAS
J seniausias

1 LIETUVIS KRIAUŠIUS
Puikiausiai pasiuva visokius 

vyriškus drabužius ant užstelia- 
vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- 
sija; viską atlieka pigiai, greitai 
ir gerai.

S. RUTKAUSKAS, 
2153 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Pavasaris Jau! Skaitykilfi!
Vyry Siutai 
ir Overkotai

-IR-

Vaiky siutai 
ir Overkotai
$3.50,
$5.oo

-IR-

$7.50.
Vienutėlis ir didžiausias lietuvio storas Clevelande. Besiar

tinant pavasariui, męs pripildėme storą naujausios mados ir vi
sokiu gatunkp vyriškais ir vaikiškais siutais ir overkotais. Taip
gi didžiausias pasirinkimas ir kitokiu drabužiu, kokiu tik vyriš- 
kir reikalauja pasirėdimui. Gvarantuojome už kiekvieną pas 
mus pirktą siutą. Atsilankykite, o busite užganėdinti.

The Mahon & Sabel Company
8713 Superior Ave. Princton 1807-L >

Gal tu cicilikas, 
O aš katalikas: • 
Tai kitas dalykas— 

Atjauskim viens kitą.
Traukiu paveikslus vi

sokio didumo, naujausios 
mados ir už sumažintas pre
kes, ypač vaikus, kurie ei
na prie Pirmosios Komuni
jos ir t.t.

Reikale, šaukite per te
lefonus prie nabašninku ir 
kitur. Važiuoju į namus, y- 
pač dar pavasario laiku ma
lonu turėti paveikslas nuim
tas prie savo namu ant ža
liuojančio kiemo.
Superior Photo Studio, 7033 
Superior Ave. N. E. Cleve
land, Ohio. Telefonai: Bell 
Rosedale 9326-J Cuy. Prince
ton 1262-L.

L. Bdnarski
parduoda G£o

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruotą 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-kfatalikiš- 
koje dvasioje.

“VYTJ”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:

8,500 darbinininkp Cl. 
įstaigose Am. Steel & Wire 
Co. ir kitose nuo gegužio 1

731 W. 18th Str. Chicago, III. 
=ir- - iri=-- ■ iRp^—-—ir=

d. gaus pakelti mokesti 10 
nuošimtį.

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

kokybė yra gera.

L D. GOLOHAMER S CO.
Esate Širdingai Užkviečiami 

Apžiūrėti Mus Visą Eilę

Pavasarinių Moteriškp Brusloty 
(vaists) Pirštinių, Čeverykp, Sijonų. 
Vaikams ir paaugusiems drabužių.

Skrybelip, Kepurip, Marškinių, 
Apatinip Drapanp bei Ceverykp 
ir abelnai visokip naujos mados 
drapanp, kurios dėvčsis šį pavasarį 

1916 m. g

Cuy. Central 7622-R

MOKYKLOS ŠOKIŲ.
SEZONAS UŽSIBAIGS GEGUŽIO 31 D.

Tat, kurie dar norite mokytisi, tai pasi
skubinkite, nes iki Spalio mėn. šių metų ne
bus šokiai mokinama.
Lekcijos atsibunakas seredąir subatąnuo 7:00 iki 11:00 vak.

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

Extra Del Velykų
PUIKIUSI 

vyriški 
marški-
mai ir
kakl a-
raiščiai

Moteri
ški ko
tai ir 
skrybė
lės vė
liausios 
mados.

Firankos nuo 50c iki $3.50 už Porą.
PARSIDUODA:

Žitkevičiaus & Palouio Krautuvėje
2012 St. Clair Ave. N. E. :: Cleveland, Ohio Į

orno

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius Krajava Pirtis

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
J kambarių popieravimui popierų, 

maliavos, aliejaus, šepetų ir t.t. 
Apdraudžia 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-Kornor

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

W. WISZNIEWSKI 
1024 KENILWORTH AVE.S.W.

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

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musp
—...........=: pirtį ...tzzz:
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktj. 

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

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

Central 2595-W
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