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IKAREJ
Nėra abejones, kad tal

kininkai rengiasi prie didelio 
užpuolimo vakaruose. Ren
giamasi labai uoliai. Visą mė
nesį Anglija siunčia karei
vius. O pereitą savaitę atė
jo į Marselles rūsy.

Taškas,į kurį tas užpuo
limas bus nukreiptas, gali 
būti tik spėliojamas. Pirmu
tinė užduotis, žinoma, bus 
arba galutinai pergalėti vo
kiečius prie Verduno, arba 
sustiprinti francuzu linijas 
taip, kad vokiečiai pamaty
ty, jog jy tolimesnis bombar
davimas yra veltas. Po to, 
gali talkininkai pasiimti Ver- 
duną sau už antpuolio vie
tą. Jie gali pasikėsinti ne
tik atsiimti praloštą žemę, 
bet net persilaužti per vo
kiečiu linijas. Praeities paty
rimai aiškiai porodė, kad 
to negalima, todėl dabar nie
ko nedarys tol, kol neturės 
jiegy daugiaus, negu kada- 
nors pirma.

Kitchenerio ‘ 'Gegužės 
l"tapo atidėta tik vienus me
tus" vėliaus. Britam j os’“ 'karės” 
lordas neapsvarstęs pagarsi
no, kad Anglija pradės mū
šį geg. 1, 1915. Pradedant 
apie geg. 1, 1915, vokiečiai 
ir pradėjo būti galingais. 
Antpuolis ant Rusijos buvo 
smarkus, o karžygystė Ser
bijoj retai gali būti sulygi
nama. Iki gegužės 1, 1915 
talkininkai mušėsi beveik 
lygiai su teutonais. Vėliaus 
teutonai visur buvo pergalė
tojais. Net vokiečiy sanjun- 
giečiaį turkai pasekmingai 
užbaigė Gallipolio karžygys- 
tę. Tautoms einančioms 
prieš teutonus padrąsinimo 
nebuvo niekur. Tiktai 1916, 
užėmus Erzerum talki
ninką pakilo upas. An
glams, kurie rengėsi' pradė
ti mūšį geg. 1, nebuvo nie
ko pataikaujančio, kaip tik 
narsumas kariauningy žmo- 
niy. Fliandrijoj angly nar
sumą nusilpnino stoka vado
vavimo, kuomet. Gallipolyje 
ir Mesopotamijoj buvo vien 
nepasisekimai.

Bet iš prigimimo anglas 
niekuomet nepasiduoda. Jie 
nebuvo pergalėti jokioj svar
bioj Europos karėj. Angli
ja praleido daug nupuolimą, 
bet ji niekuomet nenusiže
mino. Vokietija niekuomet 
neabejojo, kad Anglija, ku
rią ji laiko už savo stipriau
sią ir didžiausią priešą, ren
gėsi prie didelio smūgio. Ir 
dėl tos priežasties Vokieti
ja kirto į Verduną pirm pa
vasario. Ji tikėjosi išlošti 
pergalę vakary fronte pirm 
Anglijos prisiruošimo.

Francuzy drąsa ir prisi
rengimas padarė zero iš vo
kiečiy plany. Jau beveik du 
mėnesiu kaip tęsiasi Verdu
no mušis. Vokiečiai išlošė 

nuolatos, jy narsumas buvo 
neperviršyjamas, o jy vado
vavimas gudrus ir be klaidy. 
Bet jie pasitiko žmones to
kio pat narsumo ir su ga
biais generolais. Rezultatas 
dviejy mėnesiy mušimosi 
yra beveik nežymus. Vokie
čiai prisislinko arčiau prie 
miesto Verdun, jie atkarto- 
tinai atmušinėjo francuzy 
apsigynimo linijas, bet prak
tiškai jie nėra arčiau perga
lės dabar, kaip kad jie buvo 
pradžioj.

Franci j a pasiliko viena 
atmušti atgal Verduno už
puolikus. Nerangi anglija’ 
nesuspėjo prie pavasarinio i 
mūšio. Bet ji yra gatava’ 
dabar, o Rusija taip-gi pa-; 
sirengusi. Galima tikėtis, kad! 
1916 m. gegužės mušis per
viršis visus mušius kurie bu
vo. Talkininkai labiausiai 

Juodasias marės. Užėmimas 
Erzerumo vasaryje po perė
jimo užšalusias ir žiaurias 
Kaukazo pustynes, buvo di
delis rūsy nuveikimas. Da
bar rūsy pirmynženga, kuri 
remsis ant Trebizond’o, bus 
labai paranki. Galima tikėtis, 
kad pergalės angly Galli
polyje ir Mesopotamijos kar
žygystė atsigriebs su pagel- 
ba to nenuilstančio Anglijos 
sanjungiečio, ruso.

Amerikos ultimatum 
yra Vokietijos valdžios ran
kose. Jo atmetimas dar ne- 
reikštąkarės. Bet reikštų, 
kad vieno Vokietijos didžiy- 
spėky draugo nustoty.

Gaudymas Vilios kaip 
ir aptilo. Buvo paskelbta, 
jog jau Villa negyvas, bet 
vėlesnės žinios tvirtina, jog 
tai buvusi melagystė. Dabar 
gaudymas Vilios prigulės 
nuo Carranzos. Vargiai ir 
jis įstengs jį sugauti. Nors 
jau buvo Carranzos, įsakyta 
kad Amerika atsiimty savo 
kareivius iš Mexikos, bet kaip 
matosi, jie dar žada ten už
silikti ir ant ilgiaus.

VISOKIOS ŽINIOS.

stengsis išvyti vokiečius at
gal iš Franci jos arba užduo
ti jiems tokį smūgį, kad jie 
persitikrintu, jog jiems to
lesnė pirmynžanga negali
ma. Abi pusės pripažįsta, 
kad prie to rengiamasi gy
vai.

Jau dabar Verduno ko
vą galima priskaityti prie 
vokiečiy nepasisekimo. Ta’ 
didelė ataka buvo rengiama 
su tikslu, kad užimti vieną 
svarbiausiujy francuzy ap
sigynimo linijos tašky pirm, 
negu talkininkai prisirengs 
prie atakos ir tokiu budu 
juos nustebinti. Pasirįžimas 
nepavyko. O dabar Vokieti
ja, prieš kurią stovi pavo
jus baisaus atnaujinto už
puolimo, šaukia visus savo 
žmones į Meuse lenkę. Jie 
renka pasistiprinimą iš Kur- 
landijos, Pinsko ir Serbijos 
pirm, negu jos pasistumėju- 
sios rytinės ir pietritynės 
armijos pasijus pavojuje.Vo
kieti j a neišrišusi savo pir- 
mynžangos plany dabar tu
ri rengtis prie apsigynimo.

Rusija dar vis turi dide
lę armiją Kurlandijoj ir Ga
licijoj. Jos stiprybė nesuma
žėjo nė per nusiuntimą ar
mijos į Franci ją, nė per sus-Į 
tiprinimą Didžiojo Kuni
gaikščio Nikolo Armėnijoj. 
Jeigu rytinės vokiečiy linijos 
pasidarytą plonos, tai net nė 
augščiausias militaris geni
jus Hindenburgo ir Macken- 
son’o neatlaikys rūsy nuo 
persilaužimo per jas.

Ant Balkany pussalio 
talkininkai braunasi gilyn. 
Salonikuose visą žiemą reng
tasi. Bulgarijai bus riestai, 
kada užpuls anglai, f rančų- 
zai ir serbai. Vokietija turi 
turėti žmoniy Serbijoj, o jei- s 
gu ne, tai ji gali būti tikra, 
kad pereito rudens perga
lės pavirs į zero. Austrija 
laikydama rusus įš vienos 
pusės ir italus iš kitos, ma
žai ką tegali veikti Balka
nuose.

Vienas svarbiausiy pe
reitos savaitės nuotikiy, tai 
užėmimas Trebizondo. Didy-

sai Kunigaikštis Nikolas ne
šoko ant turky pasalomis. 
Turkai senai žinojo, kad jis 
rengiasi paimti tą svarbą 
portą. Jie rengėsi prie apgy
nimo pagal savo išgalės. Ka
da rūsy komandierius buvo 
prisirengęs, užpuolė ir Tre- 
bizond puolė po vienos die- • 
nos mūšio.

Turky pozicija yra des
peratiška. Jy sostapilei ne- 
gręsia pavojus, bet Azijos 
viešpatystė yra beveik rūsy 
rankose. Tvirtovią, kaip Er
zerum arba Trebizond turky 
rankose nėra. O kas labiau
siai, rusai dabar užvaldė

dainininky duos koncertą- 
Antradienio vakare gros 
Chicagos Symfonija ir tre
čiadienio vakare Ossip Gab- 
rilovyč skambins pianą.

SMARKUS VEJAS.
Longview, Tex.— Vė

jas pakėlė 20 namu iš vietą, 
daug daržiniy sudraskė ir 
užmušė daugybę galvijy. La
bai baisus vėjas siautė tarp 
Longview ir Big Sandy mies
tą. Žmoniy neužmušė.

LENKIJA ATKUTO.
Berlynas - Herr von 

Kries, galva civilės adminis-
’ kiy atsišaukimą Wilsonas 
gavo 78,000 tik į vieną parą, 

į Daugiausiai, žinoma, nuo vo- 
kiečiy-amerikony.
DAUGIAU RUSŲ FRAN- 

CIJON.
Marseiles — Marseil

les buvo vėl centras didelio 
entuzijazmo, kuomet mokė
tai atvyko antra rūsy armi
ja. Žodis, jog ateina dau
giaus rūsy tuoj pasklido po 
visą miestą. Juos pasitikta 

į su didžiausia iškilme. Fran- 
i cuzy benai grojo rūsy himną 
o rusai jiems atsiliepė su 

jjMavsęlĮaįsę T .šaukimui J 'u- 
į ra!" nebuvo , galo.

į Į 18 MĖN. 616 UŽMUŠTA.
Columbus, O.— Vienoj 

Ohio valstijoj į 18 mėnesiy 
užmušta 616 darbininką. 2, 
417 ypaty likosi sužeisto
mis amžinai, o 86,952 tik 

| ant trumpo laiko.

NUSKENDO 4 LAIVAI.
i

Londonas- Italijos gar
laivis Joseph Agost Therzee, 
francuzy laivelis ĮChanaral, 
Anglijos garlaivis Feliciana 
ir Tregantik nuskendo. Dar
bininkai išsigelbėjo.

; tracijos užimtose dalyse Len
kijos nupiešia jos padėjimą 

I šeimyninkaujant vokiečiams, 
i Staigus atnaujinimas ir da- 
’ vimas lenkams daugiaus 
liuosybės padarė didelę per
mainą. O maisto ji turi už
tektinai iki kitai rugiapjū
tei ir namy gyvenimas tapo 

, žymiai pagerintas.

MUŠIS ŽIEMINĖJ JUROJ.
LONDONAS-Eskadra vo

kiečiy šarvuočiy bombarda- 
■ vo per 20 minučiy Lowestof- 
tą. Užmušė du vyru, mote
rį ir kudykį. Angly -laivai 

f bandė’ vdkiečiy “ 1 ai ~ u s ‘‘ ~§u: 
gauti, bet nepavijo. 

-■2*----- :--------
$90,000,000 KAŠTUOJA

KARĖ KASDIEN.
NewYork—Pagal išro- 

kavimą ‘ 'Mechanics & Me
tals National "bankos dabar
tinė Europos karė atseina 
daugiaus kaip $90,000,000 į 
dieną. Anglijai, Franci j ai ir 
Rusijai tik į vieną va
landą išeina apie $2,500,000, 
o teutonams apie 1,000’000. 
Visa karė, jeigu ji tęsis iki 
1 d. rugpjūčio, atsieis $45, 
000,000,000.

I
SUMIŠIMAS AIRIJOJ.

Londonas—Visa Airi
ja sujudime. Maišatis kilo 
Dubline. Vienuolika ypaty 
yžmušta. Priežastis tos riau
šės kilo Parlamente. Viely 
1 susinešimas pertrauktas. An
glijos kariumenė malšina 
maištininkus.

NEREIKIA KARĖS.
Washington — Wilso- 

nas gauna daugybę laišky ir 
telegramų nuo visokią drau- 
gysčią ir pavienią ypaty su 
išsireiškimais, jog Suv. V- 
reikia vengti karės su Vo
kietija. Laišky ir šiaip viso-

YOUNOSTGWNIECIAMS i
PAKELS MOKESTĮ.
Youngstown, O. — Dau

giaus negu dvidešimt tuk- 
stančiy plieno dirbtuviy dar
bininką gaus dešimtą nuo
šimtį pakėlimo mokiesties 
gegužės 1 d. Prezidentas 
Campbell sakė, jog jis tą da
ro dėlto, kad darbininku pra
gyvenimas pabrango.

E. Youngstown mies
to majoras W.H. Cunnin
gham prisaikino ir pastatė 
daboti plieno dirbtuves, kad 
vėl neiškiltą maišatis, 150 
speciališky uredninky.

MUZIKOS MOKYTOJŲ 
KONVENCIJA.

Springfield, O. — Pane- 
dėlį, bal. 24 atsidarė Ohio 
Muzikos Mokytoją S an jun
gos konvencija, kuri tęsis 
tris dienas. Ten bus apkal
bama, kaip sulyginti muzi
kos mokslą viešose mokyk
lose su kitomis mokslo ša
komis. Tikimasi, jog atsilan
kys apie 1,000 nariy. Apie 
2,000 ar 3,000 svečiy ateis 
išgirsti programą, kurie at
sibus vakarais. Pirmą naktį 
choras susidedantis iš 750

MEXIKOS PADĖJIMAS i 
LAUKIA KONFERENCIJOS

El Paso, Tex. — Mexi-! 
kos padėjimas prigulės nuo į 
konferencijos, kurią laikoj 
Carranzos karės ministeris, 
gen. Obregon su Suv. Vai. 
armijos štabo galva, gen. 
H.L. Scottu. Konferencijos 
pasekmės pasirodys už sa
vaitės laiko- Dabar gaudy
mas Vilios visai apsistojo.

j PARAKO DIRBTUVĖ PLY
ŠO.

Atėnai—Didelė vokie- 
čiy parako dirbtuvė .eksplio- 
davo Dedeagache ir užmu
šė daug žmoniy. Tarpe už- 
muštujy yra ir Bulgarijos 
priemeras Radoslavov.

SUDEGĖ DAUG ŠIENO.
Bryan, O.—Ugnis su

degindama Poast& Dawso’o 
šieno daržinę pridirbo $30, 
000 nuostoliy. Sudegė šimtai 
tony šieno. Sudegė taip-gi 
ir važmos traukiniai ant 
Cincinati Northern gelžkelio. 
Vėjas išgelbėjo keletą gy
venimą nuo sudegimo. Gais
ro priežasties nesužinota.

1,000 KINŲ ŽUVO.
Peking—Shanghai ži

nios tvirtina, kad 1,000 jū
reiviu ir kareiviy žuvo jū
rėse, kuomet garlaivis Hain- 
Yu susimušė su kreiseriu 
Hai-Yung.

NUMIRĖ MILŽINAS.
NewYork—Nė vienas 

graborius neturi tokio dide
lio grabo, kad į jį įtilpty 
kūnas B. Hugo, italo. Jam 
turės daryti grabą ant or
derio. Hugo buvo 8 pėdą, 
4 coliy augščio ir svėrė 536 
svarus, Jo draugas B. Pau- 
cci, atėjęs į šermenis norė
damas gerai pamatyti velio- 
nies kūną turėjo užsilipti 
ant kėdės.

NUŽUDYS CASEMENT,Ą.
Londonas— Sir Roger 

Casement bns nužudytas 
trumpame laike. Kaip pra
nešama, jisai bus apkaltin
tas augšto laipsnio išdavys
te. Sakoma, jog jis agituoja 
airius prieš valdžią. Jį suė
mė ant vokiško laivo, kuriuo 
buvo vežami ginklai į Airi
ją. Asquith’as sako, jog var

tos aštrią pabaudą, kad nus
telbti Sinn Fein sukylimą 
Dubline. Pranešama,jog ap
malšinimui gerai apsiginla- 
vusiy revuliucionieriy valdžia 
vartoja kanuoles. Visur ki
tur Airijos miestuose esą 
ramu. Triukšmas kilęs vien 
tik Dubline, kur apie 10,000 
maištininką sukilo prieš An
glijos valdžią. Užpuolime 
ant krasos namo Dubline 
19 užmušta ir 27 sužeista.

KO SUV. VALS. NORI?
Berlynas— AmerikosI

į ambasadorius J. W. Gerard 
turėjo konferenciją su Dr, 
Von Bethmann-Hollwegu. 
Kanclerius nori dalyką ištir
ti nuodugniai. Perskaitęs 
notą nori suprasti, kas už 
jos slepiasi ir j ieško tinka
miausio Suv. Vals. atsakymo, 
kad išvengus karės-

Velykos, kurios svarbią 
vokiečiy gyvenime lošia rolę, 
sutrugdė atsakymą.Bet gali 
stačiai būti pasakyta, kad 
Hollwegas ir jo patarėjai 
negeidžia pertraukti diplo
matiškus ryšius su Suv. Vals. 
ir, jeigu tik bus galima, 
jie stengsis to išvengti.

Amerikos Ultimatum 
yukęlė ..karšta^ _ątm,osfer^ 

' Berlyne. Kaip nota tilpo vo
kiečiy laikraščiuose, tai vi
sur tik ir girdėjos: "Ko A- 
merika nori? Ar męs gali
me užganėdinti Wilsoną pa
naikindami narūną karžy- 
gystę, ar jis nenori, kad męs 
išloštumeme karę?"

Jokią viešą nedraugišką 
prieš amerikonus parodą 
nebuvo.

KARĖS SUTRAUKA.
Dubline apskelbta ka

rės tiesos.
Berlynas tvirtina, kad 

vokiečiai užėmė pirmą ir 
'antrą francuzu liniją prie 
įkalne 532.

Britanijoj • nurodomas 
generalis privertimas kariu- 
menėn.

Vokiečiai padidino arti
lerijos veikimą žiemvaka
riuose Verduno.

Vokiečiai nuskandino 
: Anglijos laivą King Stephen.

Londonas praneša,’ kad 
zeppelinai užpuldami ant 
Anglijos keturis užmušė ir 
dvylika sužeidė.

AMERIKONAI PAVOJUJE
Torreon, Mexiko—A- 

merikoS konsulis Coen Du- 
rangos mieste patarė visiems 

i amerikonams apleisti mies
tą. Nuo to laiko, kaip Ame
rikos kareiviai susimušė su 

į mexikonais Parral mieste 
į Darango laikraščiai savo a- 
gitaci jomis sukėlė neapy
kantą savo piliečiuose prieš 
amerikonus.

Funstonas praneša, kad 
Dodd turėjo kitą mūšį 
su villistais bal. 22, arti To- 
machic, kur du Amerikos 
kareiviu tapo sužeistu, o me- 
xikony šeši krito negyvi ir 
devyniolika sužeistą.



SANTAIKA

Pagirtinas Darbas.
Pastaruoju laiku lietu

viai tankiai pasirodo ameri
konų laikraščiuose. Tas yra 
pagirtina. Tai parankiausias 
būdas supažindinimui ameri
konų su lietuviais, apie ku
riuos jie taip mažai težino. 
Tiktai perstatytojams lietu
vių tautos svetimtaučių a- 
kyse reikėtų visuomet būti 
vyrams. Imti faktus taip, 
kaip jie ištikrųjų yra ir, be 
jokio vienpusiško nušlypa- 
vimo, perduoti juos svetim
taučiams. Už vis labiausiai 
saugotis nepasiduoti ameri- 
konizmo tinklams, nepatai
kauti jų nacijonalizmo dva
siai, kas taip tankiai yra pa
daroma.

“Tėvynės“ 16 num. til- 
pęs lįetuvių ir anglų kalbose 
ilgokas straipsnelis po ant- 
galviu “Lietuviai Miršta 
Badu“ (Lithuanians Are 
Starving to Death), bene 
tiktai bus vienas geriausių 
pavyzdžių, kaip mums reikia 
garsintis. Ponas A. Martus, 
straipsnio autorius, kurs va
žinėjosi po Lietuvą ir 
matė skurdą, nes jis vedė 
7,000 pabėgėlių nuo Vilniaus 
net už Smolensko, kaip “Tė
vynė“ sako, trumpais saki
niais ir aiškia kalba puikiai 
perstato dabartinį padėjimą.

Gaila, kad stoka vietos 
neduoda mums jo viso per
spausdinti. Ten autorius aiš
kiai išdėsto lietuvių vargus 

• ir nelaimes, kurios juos pati
ko ši žiaurioji karė. Jo nu
piešiamo tos baisenybes, ku- 
noš’1h'į)s1ia5tebinusų šalį. Ir 
po išdėstymą tų visų žiauru
mų autorius sako, kad jeigu 
Amerika ar kitos neutralės •
tautos neišties Lietuvai pa- 
gelbos rankos taip, kaip iš
tiesė Belgijai, Lenkijai ir 
Žydams, tai seniausioji Ariu 
giminės tauta išmirs badu. 
Nuo bado Eeropoje pakils 
didžiausios ligos, epidemijos. 
Tuokart kils panika, tęsia 
autorius. Tąsyk pasaulis pa
regės, ko, turbut, ikišiol. ne
regėjo. Ligų nesulaikys nė 
apkasai, nė durtuvai, negar
siosios vokiečių kanuolės.

Straipsnis yra įdomus ir 
labui gera medžiaga supa
žindinimui' svetimtaučių su 
lietuviais. Ypač jeigu kuri- 
nor kolionija rengtų “Tag 
Day,'“ labai daug galėtų iš 
to straipsnio pasinaudoti. 
Tokis darbas, kaip p. A. M. 
Martaus, yra labai pagei
daujamas ir pagirtinas.

Po Karei. 4*' »
Daugelis mano, kad po 

karei tūkstančiai Europos 
žmonių plauks į Suv. Vals., 
kad išbėgti nuo karės baise
nybių ir taksų, o rasti čia 
apsaugos dangų. Bet nekuriu 
plačiau matančių yra kitaip 
spėliojama. Vienas žy
miausių šios šalies žurnalų 
tvirtina, kad gelžkelių urėd- 
ninkai pertikrina, jog ma
žiausiai 500,000 svetimtau
čių važiuos iš Suv. Valst. į 
Europą tuoj, kaip tik užsi
megs taika. Draugai ir gimi
nės užmušti, padėjimas 
draugų nežinomas, šeimynos 
išmėtytos, o namai sunaikyti. 
Ir labai galimas daigtas, 
kad jie norės grįžti į savo 
gimtinį kraštą ir jam pa
gelbėti.

Šitie gelžkelių urėdnin- 
kai persitikrino, kad jau ir 
dabar Europa kviečia visus 
stiprius vyrus pagrįžti į sa
vo prigimtas žemes ir pagel
bėti atbūdavo j imo darbe. 
Europa reikalauja tų žmonių 
ir jų kapitalo, kokį jie sudė
jo bebūdami Amerikoj. Tik 
200,000 su $500 kožnas pri
sidėtų su 100,000,000 prie 
Europos kapitalo.

Toliaus nurodoma, kad 
karei sunaikinus turtus pir- 
kikai su maža suma pinigų 
galės daug pasinaudoti. Sa
vininkai turtų užmušti arba 
subankrutino, o ūkės darbi
ninkai visur išsisklaidė—sto
ka visokių žmonių.

Gal būt, kad Suv. Vals. 
neteks geriausių savo pilie
čių ne dėlto, kad čia valdžia 
pradeda varžyti svetimže- 
mių atkeliavimo teises, bet 
dėlto, kad Europa juos pa
vilios.

Cleveland,!) Viešas 
Knygynas.

Clevelando Viešas Kny
gynas turi rinkinį dauginus 
negu 450 lietuviškų knygų. 
Tomis knygomis gali naudo
tis! visi žmonės, kurie gyve
na Clevelande ir gali skaity
ti lietuviškai. Tai kodėl ne
aplankyti knygyną, kuris ar
čiausiai namų ir pasakyti 
knygyninkui, jog nori būti 
nariu ir skaityti knygas. Tas 
nekaštuos tau nieko, o kny
gynas yra linksmas tuve tu
rėti.

Didysis knygynas (Main 
Library) yra ant Euclid av., 
1375; yra taip-gi ir ant St. 
Clair av. 2818; ir vienas ant 
E. 55th str. ir St. Clair av.; 
ir ant E. 79th str. 1001, ir 
po visas dalis miesto galima 
rasti knygynų.

Čia paduodame keletą 
autorių ir knygų, kurios ran
dasi Clevelando knygynuose:

Basanavyčius— Lietu
viškos pasakos; Buchner— 
Spėka ir medega; Daukantas 
—Lietuvos istorija; Gabrys 
—Skaitymo knyga; Geikie— 
Geografija; Geikie—Geolo
gija; Gužutis—Ponas ir mu
žikai; Haberlandt—Ethnolo- 
gija; Kalvaitis—Prūsijos lie
tuvių dainos; Korzieniowski 
-Medicinos daktaras; Kudir- 
ka—Raštai; Lynch—Ameriko
niškas Raudonas Kryžius, 
sutrumpintas rankvedys a- 
pie pirmąją pagelbą; Shake- 
speare-Hamletas; Shakespe
are—Macbeth; Tūkstantis 
naktų ir viena; Veckenstedt 
-Mythai, pasakos ir legen
dos; Vidunas—Amžina ugnis; 
Vidunas. -Prabočių šešėliai; 
Vojeikov-Apsireiškimai at
mosferoj; Žemaitė-Raštai.

Iškirpkie šitą surašą ir, 
jeigu nori kurią-nors iš šių 
knygų, nusinešk jį pas kny
gininką.

Ištikrųjų, reikia mums 
nusistebėti, jog svetimtau
čiai apie mus daugiaus rū
pinasi, negu męs patįs apie 
save. Kiek tai brangaus lai
ko praleidžiame bereikalin
gai, vieton kad krauti tą di
džiausi turtą-mokslą, kurį 
galima rasti gerose knygose.

raštį naskaityti, o atskrydę 
į tą šalį, kurioj galima lais- 
viaus kvėpuoti savo tautos 
dvasia, žodžiu,-męs išsižada
me savo prigimtos kalbos. 
Ar tai geras būdas naudoji
mosi liuosybe?

Štai paimkime kad ir 
Valparaiso lietuvius mokslei
vius, nuo kurių taip daug 
yra laukiama musų visuo
menės. Ten keli metai atgal 
lietuviai—pionieriai, tikri tė
vynainiai, buvo praskynę 
kelią besiplėtojimui lietuvys
tės, šiądien nekurie “lietu
viški amerikonai“ tą viską 
apželdino. Keli metai atgal 
per didelį vargą tapo iškovo
ta nuo mokyklos valdžios 
lietuviškos klesos ir susirin
kimai, o dabar per laikraš
čius ir iš lupų nekuriu val- 
paraisiečių girdim, jog susi
rinkimai vedami anglų kal
boj. Ot, tai tau ir laisvė!

Kad tokį aktą butų pa
daręs būrelis juodarankių 
darbininkų, tai dar butų do
vanotina, bei čia-gi darbas 
moksleivių, nuo kurių prigu
lės Lietuvos ateitis, darbas 
stulpų, ant kurių remsis mu
sų tautos išganymas! Valpa- 
raisiečiai, kur žengiate?!

Gal šis patėmyjimas 
jums ir nepatiks ir teisinsi- 
tės argumentais, jog jums 
reikia žinoti, kaip naudotis 
iš sunkiai sūtaupintų centų. 
Tas tiesa. Bet tiesa taip-gi 
ir tas, jog jeigu jus neišsila
vinsite per visą savaitę lan
kydami angliškas klesas, tai 
ką išmoksite per tą vieną ar
ba porą valandų į savaitę, o 
antra, juk lavinimuisi anglų 
kalbos turite debatus, įvai
rias omerikoniškas draugvs- c3-' 
tęs. Kodėl jus nesinaupojatė 
iš jų? Aiškus dalykas: atšali
mas ir nepaisymas ant savo 
kalbos.

O apleidę mokyklos suo
lą stengsitės sau duonos kąs
nio jieškotitarp lietuvių, Real 
Estate biznį dėsitės ne tarp 
amerikonų arba kitokios 
tautos žmonių, bet tarp savo 
tėvynainių :redakcijose darbo 
j ieškosite ne kur pas ameri
konus, bet tik pas tuos pa
čius lietuvius. Tai-gi ir lavin
kitės lietuviškai, nes per ge
rai dar jus nemokate nė vie
nas; o kiek yra tokių, ką 
visai nemoka ir nenori mo
kėti.

Išsižadėdami susirinki
mus laikyti savo prigimtoj 
kalboj, kokį jus duodate pa
vyzdį kitiems lietuviams mo
ksleiviams? O musų miniai? 
Tokiu savo pasielgimu jus 
užtraukėte didžiausią sar
mata ir panieką tiems, kurie 
tiek dauė padėjo triušio ir 
energijos padėdami pamatą 
lietuvystei, kuria jus taip 
lengvai pamynėte po kojų. 
Tą jųsų darbą papeiks ne tik i 
lietuvys, bet ir kitatautis, o 
kartais net ir ta pati moky
klos valdžia.

Žodis Valparaisiečiams.
Lietuviai augę, kaip 

klėtkoj paukštis, iš jos iš
sprukę nežino, kaip naudotis 
plačia oro drdve. Rusijoj 
męs džiaugėmės gavę savo 
kalboj maldaknygąarba laik-

Pietines Amerikos skru
zdės yra labai darbščios. Jos, 
sako, padarė trijų mylių il
gio tunelį.

Ant žemės skritulio yra 
672 ugniakalniai,270 jų yra 
veikiančiu.

Brazilijos gyventojai yra 
arba turtingi arba vargšai. 
Ten nėra pasiturinčių žmo
nių klesos.

Pirmutinę kelionę ap
linkui žemės skritulį atliko 
Magellan’as 1519 iki 1522 m-

Ten už jūrių.
Ten, ten už jūrių, 
Ten prie Baltijos, 
Ten prie kaimynų 
Žemės Latvijos—

Mus Lietuva.
Ten ta žiemelė, 
Ką mus augino 
Ir motinėlė, 
Kuri mokino

Mumis visus.
Ten jos lizdelis, 
Ten ta grinčiutė, 
Ten tas ratelis, 
Maža lemputė

Mus mokykla.
Ji tik prikėlė 
Musų tėvynę, 
Ji mums įgėlė ,
Į mus krutinę

Meilę tautos. 
Šiandien ji viena 
Vargo prispausta 
Verkia kasdieną, 
Liūdi ir rausta,

Tėvynė mus.
Dega grinčiutė, 
Dega ratelis, 
Gęsta lemputė, 
Žuvo sūnelis

Viskas liepsnoj.
Ji mus augino, 
Ji mus mylėjo, 
Maistą gamino, 
Vargą kentėjo,

Šelpkime ją.
Broliai, sesutės, 
Sau prisiminkim, 
Vargus močiutės 
šiandien atminkim—

Gelbėkim ją.
J. D. Žit.

Vištiena padaro augštą 
charakterį.

Profesorius Jaffa, Cali- 
fornijos Universiteto mais
to ekspertas paskelbė, kad 
maistas turi įtekmę ant cha
rakterio. Jeigu kas vien val
go vištieną, tai jis įgauna 
geriausias kokybės. Jautie
na padaro nuožmiu,laukiniu. 
“Lengvesni valgiai, kaip va 
daržovės, priduoda estetiš- 
kumo,“ sako Disraelt. Tą 
teisybę galima prirodyti. Tė
vams nereikia būti nusimi
nusiems, kaslink troškimo 
jų vaikų karjeros.Kodėl šim
tas metų atgal amerikonai 
taip būdavo ištroškę? Dėlto, 
kad kaip daugelis keleivių 
tvirtina, jų svarbiausiu mais
tu buvo sūdyti lašiniai. Jei
gu jie butų linkę labiaus 
prie daržovių, tai jie butų 
buvę estetai, artistai ir raš
tininkai. Ėriukų mėsą arba 
aviena turi būti maistas ra
miu žmonių; arba žąsiena. 
Pusžalė jautiena dėl karei
vių, struso mėsa ir vištos 
širdis dėl politikierių, aus- 
teriai diplomatams, guiena 
paukščiai oratoriams ir t. t.

Vorai yra geri ženklai.
Vorai, tikint į papras

tus prietarus, yra visuomet 
ženklas gero giliukio arba 
laimės ir pinigų. Todėl už
mušimas jų visuomet iššau
kia rūstybę ir atneša nelai
mę.

Į prietarus tikinti žmo
nės sako, kad jeigu nuotaka 
randa vorą kvalduose savo 
vestuvių rūbuose gali tikėtis, 
kad jos gyvenimas už vyro 
ateityj bus pasekmingas ir 
atneš didelius turtus. Ir kad 
jeigu sėdi kambaryje su ki
tais žmonėmis, o voras išsi
renka tave iš visų ir leidžia
si vortinkliu prie tavęs, tai 
reiškia, kad ateityje turėsi 
daug pinigų.

Jūreivių ženklai.
Navatnius ženklus kar

tais vartoja jūreiviai. Jie sto
vi taip navatnųs, kad nė jū
rių prieplaukų mies
tų gyventojai negali 
įspėti, ką jie reiškia. Ant 
šniūro pririšta pintinė ir ky
bantį iš didžiojo stiebo yra 
jūreivių ženklas reiškiantis, 
kad laivo įkrova jau sulio- 
duota arba iškoduota ir 
kad jau laivas yra gatavas 
išplaukti. Paprastai miste
riškas simbolas kybo šluota 
pakabyta stiebe, kas reiškia, 
jog tas laivas yra ant par
davimo. Kaip-kada galima 
matyti ant laivo išdriektą 
tamsiai mėlyną kaspiną ar
ba stangą, kas ženk
lina jūreivių gedulius 
(želabą). O jeigu yra įmai
šyta ir juodo, tai jau kas- 
nors mirė.

Rusijos Duma.
Svarbiausios reformos 

Rusijoj įvyko dabartinėj Du
rnos sesijoj, kuri tuoj užsi
darys Velykų šventės delei. 
Transportacijos pagerinimai, 
kurių stokumas buvo di
džiausiu Rusijos militarizmo 
ir ekonomijos silpnumu, jau 
tapo žymiai padidinti pasi- 
dėkojant Durnos darbui sta
tyme naujų gelžkeliuose iš
sukų (switches) ir šalykelių, 
kas daugiaus negu padvigu
bina galėjimą pervežimo vi
sokių daiktų ir pagerinimu 
navigacijos visose didžausio- 
se Rusijos upėse, kuri atei
tyje bus vartojama pilnoj 
spėkoj transportuoti mantą 
ir kitus tavorus į svarbiau
sius centrus, kur jų stokuo- 
ja arba kur ant jų uždėtos 
neprieinamos kainos.

Tokiu budu mantos kri- 
zis, kuris dabar dideliems 
miestams gręsia, taps pra
šalintas, o inercija, kuri iki 
šiol nedavė pasinaudoti Ru
sijai iš savo gausaus turto 
bus pergalėta.

Kita reforma, kuri tiki
masi, kad pagerįs ekonomi
nį Rusijos padėjimą, yra su
darymas kooperatyvės sis
temos, kuri dabartinėj Du
rnos sesijoj perėjo per nau
jas teises, tapo nepriimta. 
Tos teisės yra manoma, jog 
turės įtekmę numušti pre
kes žemyn.

Vienas durnos vadų in- 
formovo, jog bilius sutei
kiantis dvi pasninko nuo mė
sos dieni į savaitę, tikrai bus 
priimtas arba pirm paleidi
mo Durnos, arba laike poil
sio.

Tose dvejose pasninko 
dienose nebus liedžiama 
pjauti gyvulių ant mėsos ar
ba ją parduoti. Šitą regulą 
seks kitos, kurios prisidės 
prie pagerinimo paprasto e- 
konominio gyvenimo ir už
draus visokios rųšies eikvo 
j imą karės metu.

Tuoj po poilsio arba per
traukos Durna ims bilių, ku
ris uždraus ant visados par
davinėti vodką ir visus ki
tus stiprius alkoholinius gė
rimus Rusijoj. Ta miera,jei
gu pereis, padarys galą Ru
sijos girtuoklystei.

—

Žinios iš Danijos.
Juozas Bosas, kuris du 

mėnesiu kaip atvažiavo į A- 
meriką iš Danijos, papasako
jo keletą įdomių žinučių apie 
tą mažą, bet puikią šalį. 
Draugas J. Bosas išgyveno

Danijoj keturis metus, moka 
daniškai ir šnekėti, todėl ži
nutės yra autentiškos.

Pagal jo pasakojimą 
Danija turi tik apie 2,080,000 
gyventojų. Visi protestonai. 
Tik paskutiniu laiku atsiran
da katalikų. Copenhagene 
esančios jau dvi katalikiškos 
bažnyčios.

Žmonės labai esą man
dagaus apsiėjimo ir myli 
šviesą. Vieton kozyravimo 
arba girtuokliavimo, skaitą 
naudingas knygas ir laikraš
čius. Užsiimą daugiausiai 
žemdirbyste.

Lietuvių ten visai kaip 
ir nesą. Tik kelios ypatos.

Gyventojai visokiais bu
dais stengiasi išsisaugoti nuo 
dalyvavimo karėje, nors An
glija juos kurstanti.

Danija, ypač Copenha
gen, Danijos sostapilė, esanti 
labai puiki šalis.

Juozas Bosas važiavo ant 
to paties laivo, ką ir Fordas, 
Oscar II. Važiavo net šešioli- 
ką parų. Mat norėta apsilen
kti Anglijos kratymo.

Kaslink karės, Bosas sa
ko girdėdavome, kaip šaudo 
ir matydavome vokiečių or
laivius skrajojant po orą. 
“Vienas orlaivis“ sako jisai, 
“parlėkdamas iš Anglijos 
nukrito, tai kapitonas tuoj 
užliejo kokia ten masa ir 
kuogreičiausiai sudegino. 
Kapitoną ir jo kitus su juo 
važiavusius Danijos valdžia 
suėmė nelaisvėn. Šiaip vis
kas gana ramu. Tik daug 
vargo turėjau, kol manę iš
leido važiuoti į A meriką. ‘i

DrJ5ra!šiL|,ne4saišKas<
Labai yra malonu, kad A . 

pas kitų miestų lietuvius 
tveriasia gera mintis apie 
cleveląndiečius. Visokios 
rųšies pagyrimai ir paskati
nimai priduoda mums ener
gijos. Nors kol-kas Clevelan
do lietuviams stoksta dakta
rų, advokatų ir kitų profesi
jų inteligentijos, vienok tau
tiškame susipratime, kaip 
matyt iš kitų nuomonių, męs 
lenktynių o j ame net su tokiais 
miestais, kaip Chicago, imant, 
žinoma, vįską proporciona- 
liai.

štai kaip išreiškia savo 
nuomonę apie Clevelando 
lietuvius Dr. A. L.Graičiunas, 
kurs čia buvo atsilankęs su 
prakalbomis. Laiškas Rašy
tas p. J. J. Žilinskui skamba 
šitaip:

“Gerb. tamista: Ilgai 
pasiliks mano omenyje Cle
velando lietuviai už jų vai
šingumą—mandagumą ir at
jautimą prakilniems dar
bams ant labo Tėvynės.

Su tikra pagarba
Dr. A. L. Graičiunas.

Ar tu žinai, kad—
Senuose laikuose vieš

bučiuose viršuj durų kybo- 
dava šakos parstupo, kuris 
būdavo pašvęstas Bachus’ui, 
vyno dievaičiui.

Kiekvienas bulgaras tu- s 
ri savo dalį. Kožnas ūkinin
kas turi nors po mažą skly
pą žemės. Dvarponiai jiems 
nežinomi.

Trečiasai kairės rankos 
pirštas, ant kurio nešiojama 
sužiedavimo ir vestuvių žie
dai, anatomiškai yra silp
niausias pirštas iš visų.



SANTAIKA

darbuotis mums 
labo juk jau yra

glaudėmės prie

■ KORESPONDENCIJOS |
Youngstown, Ohio.

Darbai eina labai gerai, 
pribuvusiam iš kito miesto 
darbo galima lengvai gauti. 
Darbininkai rašosi į unijas; 
tai gerai ir daro.

Mus miestelyj per ga
vėnią nieko neveikė. Bet 
kaip girdėjau, po Velykų 
rengia balių.

Neturint savo svetainės 
sunku yra ką nuveikti. Ka
da jos reikia, negalima nė 
gauti, reikia mokėti didelius 
pinigus.

Ar nebūtų gerai, kad vi
si youngstownieciai susitar
tumėme ir pasistatytumėme 
tautišką svetainę, kaip pa- 
vyzdin padarė lenkai ir sla- 
vokai. Padarė $10 Šerus ir 
išpardavinėję padarė svetai
nei pinigų. Šv. Juozapo 
Draugystė turi namą ir už
tektinai vietos pastatymui 
svetainės.

Žinoma, vienai draugys
tei tas yra sunku atlikti, nes 
trūksta pinigų. Ar nebūtų 
naudinga, kad visos musų 
kuopos ir kliubas tą dalyką 
apsvaidytų. O draugystėms 
pradėjus nėra abejonės, kad 
ir pavieniai, ne tik išYoung- 
stown’o, bet ir apielinkių, 
prisidės. O 
ant tautos 
laikas,

Pirma 
lenkų, paskui prie slavokų, o 
dabar prie vokiečių. Kur 
reikės eiti, kada pavarys vo
kiečiai? Gal prie salveišių. 
Męs lenkams ir slavokama 
padėjome pastatyti bažny
čias',’’ bet 'tea's uiWŠ'', p^dėš, 
tai nežinia,

Turime priaugančios 
jaunumenės, bet kas iš to, 
kad ji išauga ne mums, 
bet svetimtaučiams- Męs vi 
si esame paprastais darbi
ninkais žmoneliais, Jupame 
kur nors prie karščio ar dul
kių 12 vai. į dieną, todėl, 
neturime laiko apsirūpinti a- 
pie savo jaunimą skęstanti 
amerikonizmo bangose.

Męs turime ką-nors pra
dėti.

Kaip girdėjau mus mies
telyje J. Mičiulis, T. Fondo 
iždininkas, turi surinkęs au
kų apie $44.00. Už tokį nau
dingą darbą, kaip šelpimą 
nuo kardės nukentėjusių bro
lių, aukavusiejie užsitarnau
ja didelės padėkos. Ant kiek 
paaiškėjo, dar kolektoriai 
nebuvo ant So. Side’s, Shrut- 
hers’e ir E. Youngstown’e. 
Tikimės, jog ten žmonės 
taip-gi aukaus.

Broliai ir sesers, dabar 
prisiartinus gražiam pavasa
riui sukruskime ir neapsilei
skime su kitomis, dar mažes
nėmis tautomis. Skaitykime 
dorus laikraščius. Nepamir
škime “Santaikos,“ ku
ri taip gražiai mums patar
nauja.

“Santaikos“ Skait.

Youngstown, O.
Aukavusiųjų nuo karės 

nukentėjusiems į Tautos'Fon- 
dą pravardžių garsinti nega
lime, nes dar neužbaigėme 
kolektavimą,

Aukų rinkėjai: J. P.S a- 
bel ir M. Lukoševy- 
č i u s.

Chicago, Ill.
Šiaip-taip nusibalado- 

jau į Chicago. Įžengus į to

kį didelį miestą net baugu 
pasidarė. Mat neturėjau, kur 
apsistoti: nė giminių, nė pa
žįstamų. Bet vežiausi su sa
vim vieną geriausį prietelį: 
“Metraštį.“ Jisai man sura
do viską.

Suradęs “Metraštyje“ 
antrašą Dievo Apveizdos 
bažnyčios, klaidžiodamas nuo 
Grand Central stoties, atra
dau tą lietuvių kolioniją. La
bai nudžiugau. Maniau, kad 
jau šidlava. Dabar, sakau, 
visgi nežūsiu.

Užėjus į kleboniją ir pa
siaiškinus, kad ką tik pribu
vau iš kito miesto ir netu
riu jokios apsistojimui vie
tos, mane kunigas, ačiū jam, 
pridavė Vyčiams, o šie mane 
viskuom aprūpino. jSujieš- 
kojo butą, o net ir darbą. 
Sako, tik varge pažįsti savo 
draugus. Taip ir aš. Aš tik 
dabar pamačiau, kas yra Vy
čiai ir ko jie verti. Jų gera
darystės neužmiršiu amži
nai.

Pamatęs tokias prakil
nias Vyčių širdis nė kiek 
nelaukęs prisirašiau prie vie
tinės 4 kuopos ir kiek mano 
spėkos išneš, darbuosiuos. Iš 
jųjų malonės šiandien galiu 
pasigirti, jog esmi linksmas, 
nors aš to, rodos, dar visai 
neužsitarnavau.
Lietuvos Vyčių Chicagos Ap

skričio susirinkimas.
Bal. 9 J. atsibuvo L. V. 

Chicagos Apskričio susirin
kimas. Tarp kitko nutarta 
geg. 30 dieną atidengti a. a. 
velionės p-lės Laurynaitės 
paminklą. Tai-gi kuopoms 
vertėtų išanksto prisirengti 
atsakančiai prie to iškilmin
go dalyvavimo, kur yra ’(už
kviestos kuopos, ne tik iš 
Chicagos, bet ir iš apielinkių.

Taip-gi p. A. Aleksan- 
dravyčius paaiškino, kad jis 
turi puikų ir nemažą apskri
čio chorą. Visi tuomi pa
sidžiaugė ir nutarė rudeniop 
surengti koncertą.

Negalima iškęsti nepri
minus, kaip Vyčių susirin
kimai tvarkiai ir pavyzdin
gai vedami? Rodos žmogus 
nesigailėtumei nei pusės do
lerio įžangos vien pasiklau- 
simui tokių susirinkimų, štai 
paėmus kad ir apskričio kon
ferenciją, kurioj atsibuvo 
beveik prakalbos. Kuris ne
atsistos, tas pasako ko-nors 
naudingo su išvadžiojimais 
ir pamokinimais. Pirminin- 
kavo L. šimutis.
L. Vyčių 4-tos kuopos vaka

ras.
Bal. 16 d. L. V. 4 kuo

pa surengė Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje vakarą. 
Sulošė puikų veikalą “Karės 
Metu. “ Visupirmiausiai bu
vo parodyti krutamiejie pa
veikslai “The Lust of Gold“ 
Kun. M. Krušas aiškino, ką 
kuris kam sako.

Paskui prasidėjo loši
mas “Karės Metu,“ kuris 
labai puikiai išėjo. Artistai 
beveik visi buvo gabus sup
rantanti sceną. Nekurie pub
likos net apsiverkė žiūrėda
mi.

Ant programo pabaigos 
vėl parodė krutamuose pa
veiksluose Kristaus gyve
nimą. Tuom ir užsibaigė va
karas. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Tokie vakarai yra 
pageidaujami tankiai.

Per 40 vai. atlaidus žmo
nių per visas tris dienas bū
va pilnutėlė bažnyčia.

* Tyrinėtojas.

f JUOKELIAI 1
jfeHr—r-n----
NĖ PRAGARAS, NĖ DAN

GUS.
—Delko tamsta neapsi- 

vedi?— klausia Rožė savo 
vyro draugo.

—O tamsta! Apsivedi- 
mas, tai dangus arb praga
ras. Dangaus dar neužsitar
navau, o pragare tai pats 
nenoriu būti!...

man
APTIEKOJ.

—Tamsta kokios 
davei mosties, kad mano vi
si plaukai iš galvos išbįrėjo.

—Tai kuom-gi aš kaltas, 
juk be Dievo valios nė vie
nas plaukas nuo galvos ne
nukris.

TEISME.
—Kaip tai, kad kątik 

pasiliuosavai iš kalėjimo ir 
jau vėl papildei vagystę? 
Ar tai dėlto tave išleido?

—Mums gerbiamasai teisė
jau, liepė grįžti prie senų už
siėmimų, o aš kalėjime 
vau už vagystę.

PAS DAKTARĄ.
Daktaras— Delko 

taip užsimastėtė apie tą re
ceptą?

Ligon ė— Nes turė
jau draugę, kuri vartojo tas 
gyduoles ir numirė.

D akt aras a-0 aš tu 
rėjau draugą, kuris nevar
tojo tų gyduolių ir taip-gi 
numirė- 

bu-

TURI SOTĮ.
—Kodėl, dukrele, neval- 
daugiau?
—Labai, mamyte, norė

čiau valgyti, bet kad jau ne-

gai

lenda.
SUSITIKUS.

— Kur taip skubinies?
—Neturiu laiko nė mi

nutės, nes veduosi, tai-gi ei
nu greitai pas sužieduotinę.

—Na, tai aš eisiu išpa- 
lengviau, nes jau aš apsive
džiau ir einu pas savo pačią.

VAIKAI.
—Ko nori?
—Norėčiau dar valgy-

—Dieve susimilk, tai ar 
dar tu neprivalgei?

—Žinoma, ne, nes dar 
man pilviuko neskauda.

KRISLAI
❖—------------------------------------o

V alparaisiečiai-pionieriai 
daug turėjo darbo, kol iš
gavo nuo mokyklos valdžios 
leidimą lietuviškai vesti su
sirinkimus, o dabar .lietuviai 
moksleiviai turi darbo, kol 
išsiprašo nuo draugystės na
rių (kurie yra visi lietuviai) 
kad jie leistų kalbėtojui iš- 
si reikšti savo mintis lietu
viškai. Tai kur tau ameriko
nai negirs lietuvių?

*❖ \ *

Nori tapti amerikonu? 
Jes. Orait, tai pakuokis va- 
lyzą ir tuoj važiuok į Valpa
raiso. Ten jie turi lietuvišką 
draugystę, kuri lietuvius per
dirba į “amerikonus“ irtai 
visai radavei, kvik.

* *

Cincilikai geriausiai iš
kirstų, kad jie šičia Ameri
koj sutvertų pabėgėlių biu
rą. “Keleivio“ štabe. Tąsyk 
visos pabėgusios, pačios, ku
rių pajieškojimais dabar ap
krauti cincilikų šlamštijos 
špaltai, turėtų šokią-tokią 
prieglaudą.

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKA” UŽ 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. raš. S. BINKIS,

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

K. SAIMONAS, 1572 E. 36th Str.
Adjutantas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.
Kapiton. J. SABALIAUSKAS, 8123 Wade Park av 
Liutirtantas J. ŠUKYS, 8123 Wade Parkav.

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

Draugystės susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio ketvirtą nedėldienj 12:00 po piety.

Kareiviškos praktikos atsibuna kiekvieno mė
nesio pirmo Utarninko vakare, nuo 7:30 ant Jaites 
svetainės 6004 St. Cląir Avė.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

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

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Washington Str.

Cincilikai norintįejie pri
eiti Velykinės ir g-ahti atsa
kančio išrišimo kreipkitės į 
“Darb. “ Dėdės Jackaus 
kampelį. Ten jis jus visus 
kaip reikiant pablagaslovins.

Clevelando“mirtiečiai, “ 
kaip avįs netekusios pie
mens, goglinėja po pakam
pius ir laukia, ar neužplus 
vėl kokis-nors “pabėgėlis‘‘ 
iš “Keleivio“ štabo, nes jau 
čia nekuriu kišenės net žeme 
velkasi, taip nusvirusios.

Krambambimbembambulis.

Lietuvių Laiškai Krasoje.
Daugeliui Clevelando lie

tuvių prapuola išsiųsti laiš
kai. Tam esti visokių prie
žasčių: tai neranda adresan- 
to, tai kitokios kliutįs. To
kius laiškus galite rasti ant 
didžiosios krasos, kuri yra 
prie Public Square. Ten kož- 
nos savaitės subatomis stovi 
vardai ir pavardės tam ty
čia paskirtoj vietoj ir pažy 
mėta, kokios tautos.

Sekantiems lietuviams 
yra laiškai uuo pereitos sa
vaitės: Alex Lagunas, Jonas 
Puskunigis, Konstantas Ze- 
kas, G. R. Kertis, Jonas Sa- 
valis,Marė Karkus (Karkiu- 
tė).

F. DECKER
Gelažies Krautuve.
HARDWARE

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

2155 St. Clair Ave.
Central J785-W

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

j TH E ST. CL Al R AVĖ.
SAVINGS & LOAN CO.

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.
BANK05 VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

2006 St. Clair Ave.
Prospect 953

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.

Štai kur gera proga pirkti

$2,400—5 kambariai. Geras lotas. 
Arti E. 74th & Superior.

$4,800—10 kambarių, 2 maudyklės, 
skalinis stogas, aukštas, skie
pe pečius, elektrikos šviesa, 
geras lotas. E. 75th arti St. 
Clair.

$4,800—12 kambarių, 2 maudyklės, 
skiepe pečius, lotas 40x100. 
Lexington av. arti E. 65th str.

$3,200—3 šeimynoms, 12 kambarių, 
toiletai. E. 61st arti White 
av. rand $32. oo.

$6,000-1-2 šeimynom, 1-4 šeimy
nom. Randa $60.oo. Lotas 
40x170 E. 70th str. arti St. 
Glair.

Mc-Kenna Bros.
1365 E. 55th Str.

Julius Vitkauskas,
1437 E. 25th Str.

r
 Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

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

Korespondencijas ir pinigus siuski
te šiuo antrašu:

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

DR. I. 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 Gatves. 
valandos:

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

Main 3518-J Centr. 7649-K

įKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS & LOAN CO.
Cleveland, Ohio.

Centra! 6488

"DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

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

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

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

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir 
visiems suprantama kalba.

“DRAUGAS” metams tekaš
- o j .^->4..- y " 7

Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. ) 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant ') 
atskirais numeriais po 1c. <

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

kaštuoja $1.50. )
Visokiais 'reikalais kreipiantis S 

adresuokite: <
Draugas Publishing Co. < 
1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL į

AR NORI PIRKT
NAMĄ?

Jei taip, tai kreipkis prie 
manęs, nes aš turiu daugy
bę gerų namų ant pardavi
mo ir ant prieinamiausių iš
lygų. Ypatingai apilinkėje 
E. 67-tos, Superior ir Payne 
gatvių. Reikalaujanti kreip- 

tes šiuo antrašu:

j Jonas Brazaitis
d 1619 E. 43rd STREER.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda kendžių sto

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.

—————



i VIETINĖS ŽINIOS
Balan. 8 d, City Hali 

svetainėje atsibuvo miesto 
coucilmanų posėdis, kaslink 
sutvarkymo parkų dainų 
programo.Buvo atstovai nuo 
įvairių tautų chorų, k. t.,vo-

ir kitų. Visi atstovai pasiaiš
kino, ką jų chorai mano ir 
kada gali imti daly vumą par
kų programe ateinančią 
vasarą.

Lietuvių chorus atstova
vo p. A. Kranauskas, CLTC 
D chorą ir p-lė O Žvingiliutė 
ir p. V. Greičius—Lietuvos 
Vyčių 25 kuopos chorą, visi 
užtvirtindami, jog minėtu 
du choru noriai apsiima ta
me dalyke pasitarnauti. CL 
TCD surengs koncertą ir Vy
čiai surengs kitą. Laiko ir 
vietos dar negalima buvo pa
skirti, nes nežinia, kaip iš 
eilės išeis. Chorų atstovai 
turi susižinoti su savo daini
ninkais ir, kaip greitai bus 
gatavi su dainomis, duoti ži
nią visų tautų chorų sanjun- 
gos prezidentui F. Waite, o 
o jis paskirs iš kaleinos lai
ką ir parką, kuriame tas ar
ba tas choras turės dainuoti.

Ten-pat to viso sutvar
kymo delei tapo sutverta 
draugystė po vardu “The U- 
nited Cosmopolitan Singing 
Society of Cleveland.“ Jos 
užmanytoji! buvo J. P. Bec
ker, coucilmanas, kuris ir 
tapo išrinktas vice-preziden- 
tu, o prezidentu išrinko F. 
Waite, publikos tarnystės 
pretorių. Apart minėtų vir- 
• jy *' į'ygni. i ančiaisiais
nariais visų Clevelando dai- 
norių draugysčių atstovai.

Tai yra labai puikus už
manymas. Viena, kad tas pa
puoš parkų programus, o an
tra, bus gera visoms tautoms 
parodyti savo gabumus, ta
lentus ir tokiu budu arčiau 
vieni su kitais susipažinti. 
Uždarant parkus bus duoda
mi visų chorų sanjungos 
koncertai, šiam rudeniui yra 
įnešta mokytis Haydn’o o- 
r ator i j ą ‘ ‘Creation ‘ ‘ iš kur 
yra imta, “Gamta mums ap
sako“ (The Heavens are Tel
ling). Žodžiu tas prisidės prie 
abelno clevelandiečių progre
so dailės srityje—muzikoj. 
Taigi lietuviai dainininkai, 
į darbą!

Užpereitame “Santai
kos1' ‘ numėryje buvo rašyta, 
kad “Mirtos“ mokytojas, 
kuri jie susirado per “Kelei
vį,“ pabėgo ir išnešė $60. 
Jog jis pabėgo, tai teisybė, 
bet jog išnešė $60, tai ne. 
Dabar iš tikrų šaltinių dasi- 
žinota, kad tas “Mirtos “mo
kytojas išnešė ne $60, bet

halėje trečiadieniais, kad su
imti muses, už kurias bus 
mokama 10c. už šimtą negy
vų musių. Tam tikslui yra 
paskirta $350, kas nupirks 
350,000 musių. Čia kai-kam 
bus gera proga pasipinigauti.

Bal. 30 d. T. M. D. 47 k. ren
gia vakarą M. Ulman sve
tainėje 1400 E. 55st. Bus 
sulošta trijų aktų drama: 
“Milijonai Vandenyje.“ Bus 
taip-gi prakalbos ir dainos. 
Dainuos C. L. T. Ch. Dr-tė. 
Po programai tęsis šokiai 
ir balius. Pirmas puikus va
karas po Velykų. Visi tu
rime atsilankyti. Įžanga 25 
ir 35 c. ypatai.

Gegužės 1 d. M. Povy- 
lausko svetainėj 7:30 vaka
re bus L. Vyčių 25 kuopos 
susirinkimas. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes 
bus svarbus susirinkimas ir 
aptarta daug svarbių dalykų. 
Taip-gi jaunimas kuris dar 
nepriguli prie L. V. 25 kp., 
kviečiame atsilankyti ir pri
sirašyti.

I. Sakalauskas prot. rašt.

D. L. K. Vitauto Gvardi
ja po prieglobą šv. Petro, 
laikys bertaininį susirinki
mą nedėlioję 30 d.bal. Žvaig
ždės svetainėje 2041 Hamil
ton av., 12 vai. po pietų.Vi
si, kaip nauji, taip ir seni 
nariai kviečiami neatbūtinai 
pribūti.

Taip-gi tos pačios Gvar
dijos bus mankštinimo prak
tika utarninke 2 d. gegužės 
7:30 vakare ant Jaites sve
tainės 6005 St. Clair avė. 
Taip-gi yra vis.į kviečiami 
nauji ir seni nariai pribūti, 
nes svarbi bus praktika tuo, 
jog turėsime maršuoti ap
vaikščiojime 7 d. gegužės.

K. Saimonos.

Lietuvos Sūnų Kareivių 
šv. Kazimiero Gvardija yra 
užkviesta dulyvauti Šv. Jur
gio Dr-tės apvaikščiojime 
nedėlioję 30 d. balandžio.To
dėl visi kareiviai yra kvie
čiami susirinkti M. Povylau- 
sko svetainėje 7 vai. ryto 
su pilna uniforma ir su žie
minėmis kepurėmis.

Kapitonas J. Rakauskas.

SANTAIKA

VIENATINE

Clevelando Lietuviška Namy ir Paskolos Draugyste-Banka
įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.oo.
Parduodame shėras kaina $100. oo ant lengvą išmokėjimą, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namą ir liotą ant lengviausią išlygą; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taupinimui,o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelando Lietuvį Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA,

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 Iki 10:30 vakare. Subalomis nuo 7:30 iki 9:30 vakare.

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

j ORCHESTRAI
= DĖL = H

VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ.
| Męs jau ne vieną sykį pastebė- •'
I jome, jog dauguma reikalaudami 

Ii muzikantą, nežinodavo kur kreip- 
! tisi. Todėl šiuomi .pranešame, kad 
! musą orchestra yra prieinamiausią,
Ii nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan- !’
II tą muziką ir už pigesnę kainą, ne- IĮ

gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu:

JONAS CHIPURNA I
2023 HAMILTON AVENUE

GERIAUSIOS GYDUOLES |

DEWOYNO’S
APT IE KOS E i
1653 St. Clair Av. Prie L17 g. j
6502 Fleet Ave., Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirbą lietuvys registruotas aptieko- 
riue— A. Žagaras.

5608 Fleet Ave., 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.

Vyrų Siutai
ir Overkotai

— IR—

6 Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s, n
tai žinokie, kad prekes ir 

kokybė yra gera.

L D. mw t to. s
. ir-. fil

V. STAUPAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

Laikrodžių, žie
dų, diemantų,

Taip-gi
krautuve

branzolietų. 
špilkų ir t. t.

Pirktos pas mus britvos, yra 
išmainamos, jeigu pasitaiki- 
tų netikusi. Musų speciališ- 

kumu yra taisimas laikrodėlių 
laikrodžių ir kitų gražnų.

S. RUTKAUSKAS Į
seniausias L

LIETUVIS KRIAUŠIUS j
1 Puikiausiai pasiuva visokius 
j vyriškus drabužius ant užstelia- 
1 vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- 
j sija; viską atlieka pigiai, greitai 
1 ir gerai. •
1 S. RUTKAUSKAS,
'I 2153 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Vaiky siutai
ir Overkotai

-IR-

I

I I . v—* i— 1 v V B—.

Esate Širdingai Užkviečiami 
Apžiūrėti Mus Visą Eilę

Pavasarinių Moteriškų Bruslotų 
(vaists) Pirštinių, Čeverykų, Sijonu. 
Vaikams ir paaugusiems drabužiai.

S Skrybėlių, Kepurių, Marškiniu,
Apatiniu Drapanų bei Čeverykų 

g ir abelnai visokiu naujos mados 
B drapanų, kurios devesis šį pavasarį

ooog^-oo 00-^3000 1916 m. nu?.^00......oo~ę?.°jn

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 seredą ir subatąnuo 7:00 iki 11:00 vak.

Prof. J. F. KLIMAVIČIUS
Cuy. Central 7622-R 2012 St. Clair Ave. Cleveland. O.

Anot Dr. J. Dawkon’o, 
kuris yra miesto musių nai
kinimo galva, pinigai bus 
mokami už negyvas muses. 
Ofisas bus atdaras miesto

• “Mirtiečiai“ nė šriapšt. 
Tyli tik'ir mirksi. Nerašo į 
‘‘Keleivį ‘ ‘ arba savo organą 
‘•Laisvę, “ kad tokis ir tokis 
juos apvogė. Varnas varnui 
akies nekirs. Kada jiems kas- 
nors prikiša ką-nors apie tą 
jų “šaunųjį profesorių,“ tai 
jie atsako, o ką męs paiso
me; tas pabėgo, gausime'ki
tą. Gerai brolau, tu nepaisai, 
bet kaži, kaip tas atsispindi 
ant kitu.

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

Atjauskim viens kitą.
Gal esi- turtingas, 
Tikybai priešingas:
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 
lefonus prie nabašninkų 
kitur. Važiuoju į namus,
pač dar pavasario laiku ma
lonu turėti paveikslas nuim
tas prie savo namų ant ža
liuojančio kiemo.
Superior Photo Studio, 7033 
Superior Ave. N. E. Cleve
land, Ohio. Telefonai: Bell 
Rosedale 3926-J Cuy. Prince
ton 1262-L.

Bal. 25 d. atsibuvo bal
savimas. Nubalsuota 3 prieš 
1, kad pradėti statyti Cleve
lande Auditorium. Davis sa-

te- 
ir

Vienutėlis ir didžiausias lietuvio storas Clevelande. Besiar
tinant pavasariui, męs pripildėme storą naujausios mados ir vi
sokių gatunkų vyriškais ir vaikiškais siutais ir overkotais. Taip
gi didžiausias pasirinkimas ir kitokių drabužių, kokių tik vyriš
ki? reikalauja pasirėdimui. Gvarantuojome už kiekvieną pas 
mus pirktą siutą. Atsilankykite, o busite užganėdinti.

The Mahon & Sabe! Company
M 8713 Superior Ave. Princton 1807-L .

Kare Su Vokietija
Tas Nesvarbu

Bet Svarbu, Kur Perki Drapanas
ko, jog darbas bus pradėtas 
už 60 dienų. Svetainėje tilps 
apie 15, 000 žmonių.

Du vyru pašautu, vienas 
perdurtas ir daugybė turi 
sudaužytas galvas, kaipo re
zultatas sukylimo maišti
ninkų. Policija suareštavo 
panedėlį 80 ypatų. Daugiau
siai vis tinginiai, vagįs, kri
minalai, kurie čia užplūdo 
iš Toledos.

Panedėlio vakare, bal.24 
d. tapo automobiliu suvaži
nėtas lietuvys V. Augštykal- 
nis. Toji nelaimė atsitiko ant 
St. Clair ir 23 g-vėš. Kūnas 
ilgai gulėjo Kennt & Froelk 
lavoninyčioj, kol sužinota la
vono vardas ir pavardė.

PRANEŠIMAS.
Gerb. kun. J. Halaburda 

bus Akrone Vokiečių bažny
čioj 14 d. bal. ant 6 iš ryto. 
Norintiejie atlikti .velykinę

L. Bednarski
OįS© parduoda

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

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, I

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

“VYTI”
"VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau

nimo laikraštis Amerikoje.
"VYTYJE” telpa geriau si raštai musy jau

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

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

koje dvasioje.
“VYTI”leidžia Lietuvos Vyčiu organizacija. 

Metams "Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui 75c. L. Vyčiu organizacijos na
riams "Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

731 W. 18th Str. Chic
HJ i 1B i ! HGEF1BE

išpažintį ir išgirsti lietuviš
koj kalboj pamokslą, atsilan
kykite. ,

Didžiausia vasarinių drapanų lietuviška krautuve 
Clevelande tai

Žitkevičiaus & Polonio Krautuve
2012 St. Clair Ave. N. E. :: Cleveland, Ohio
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V. DEBESIS

a o a o

Taiso Namus ir Popieruoia Kambarius
Teip-gi užlaiko ant pardavimo 

kambariu popieravimui popierą, w 
2 maliavos, aliejaus, šepetą ir t.t. «

H Aūdraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus
Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 

krautuvę knygą, rašomą dalyką, 
aiskrimo ir saldumyną.

■ 1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave. t
Cuy. Central 6201-K

... . -------r PIRTĮ —........ ■
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį. 

Seredos del motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

A. SOGOLOWITZ,

va Pirtis
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk j musą

Jonai9 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 kitokią nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.


