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S KARE J
Airijos sukilimas, ant 

kurio tiek daug buvo atkrei
pta pasaulio atydos, praktiš
kai jau beveik pasibaigė. 
Muštynės Dubline, Airijos 
sostinėje,buvo baisios ir kru
vinos. Numalšymui to suki
limo Anglijos valdžia priver
sta buvo pavartoti kariume- 
nę. Sinn feineriai ir ju są- 
jungiečiai larkinitai kariavo 
narsiai, bet ju jiegos vis-gi 
neįstengė atlaikyti gerai iš
lavintu regimetu po vado
vyste Gen. Maxwell.

Iš pradžios buvo mano
ma, jog sukilimas nebuvo iš
siplėtojęs aplink Dubliną, 
bet vėlesnės žinios iš Angli
jos nurodo, kad jis buvo pa
sklidęs po vakarinę ir pieti
nę Airiją. Tie iš
siveržimai, vienok neapskel
bė pilnai Dublino apsireiški
mu ir gal jie bus lengvai nu
tildyti.

Viena priežastis, dėl ku
rios Sinn Fein sukilimas išro
do nepasisekusiu, yra fakte, 
kad Sinn Fein nėra atsto- 

tautiškos nuomonės. Tai yra 
nesektariška organizacija, 
kuri neturi jokio sąryšio su 
Rymo-Kataliku bažnyčia, 
nors jos diduma nariu yra 
katalikai. Jos užduotis buvo 
įsteigti pilną politišką nepri- 
gulmybę Airijai. Pirm karės 
jos veikimas buvo akademiš
kas. Paskutiniu laiku, vie
nok, ji pasitarnavo sukrista
lizuoti radikaliam tautiečiu 
pasipriešinimui prieš Red- 
mond’ą ir kitus žymus tauti
ninkus vadovus, kurie piršo 
prigulmybę prie Didbritani- 
jos. Šiadieninė Sinn Fein or
ganizacijos nuomonė yra, 
kad visu Airijos patriotu tu
ri būti užduotimi pasinaudo
ti iš dabartinės Anglijos ne
laimės ir duoti jai ir Airijos 
išdavėjams, sunams Erino, 
kurie stovi už Angliją, pas
kutinį smūgį.

Ikišiol Airija paprastai 
buvo išsidalinusi pagal reli
giją. Protestonai ulsteriai 
visuomet buvo priešingi vi
siems airiams, kurie yra ka
talikai. Išimant keletą pro- 
testonu tautiškasai judėji
mas buvo beveik visas kata
likiškas. Dabar katalikižkoji 
Airija yra išdalinta. Tauti
ninku vadovai yra uoliai iš
tikimi savo tautai ir jie yra 
kaltinami už šį sukilimą. A- 
part to tūkstančiai kataliku 
airiu mušasi Britanijos ka- 
riumenėj, o daugelis ju atsi
žymėjo Flanderiuose ir ant 
Gallipolio pussalio. Po tokio
mis! šlygomis Sinn Fein suki
limas negali būti rokuojamas 
visuotinu airiu sukilimu ir 
net toli nevisuotinas Airijos 
tautininku sukilimas.

Be abejonės airiu suki
limas davė kiek pratiškos

naudos Vokietijai. Gal vokie
čiu agentai nekurstė airiu 
prie to išsiveržimo, bet nėra 
abejonės, kad jie btivo arti 
su Airijos nuotikiais ir koo- 
peratyviai veikė su Sinn Fein 
vadovais. Atvažiavimas ant 
pat suokalbio Sir Roger Ca- 
semet’o yra užtektinu paliu- 
dyjimu.

Jeigu Sinn Fein užsiti
ke jo ant Sir Roger vadova
vimo, tai ji pasijus pavojuje 
iš pat pradžios. Casement 
dabar randasi Londono bok
šte ir anglai nori, kad jį pa
kartu. Asquith, kuris yra 
minkštos širdies valdovas, 
gal išras jam būdą išbėgti 
nuo kilpos apskelbdamas jį 
bepročiu.

Tuom pačiu laiku, kaip 
Airijoj siautė ta pairutė, vo
kiečiu laivynas išplaukė bom
barduoti Anglijos pakraš
čius, bet tapo nuvytas atgal. 
Britanijos garlaiviai vijosi 
vokiečius, kol tik jie nedasi- 
griebė minomis apsaugotu 
Vokietijos pakrančių. Zepe- 
linai taip-gi pasirodė nepa
prastai veikliais ir per keletą 
dienu jie vis lankėsi Angli
joj-

..Šąląs, savaites buvo .pa
žymėtas dideliu bombarda
vimu Anglijos linijų Flande
riuose. Tas taip-gi išrodo e- 
sančia dalimi vokiečiu plano 
atakuoti Didbritaniją. Nėra 
abejonės, jog vokiečiai nopėjo 
padaryti paniką. Gal jie ma
nė, kad Anglija bus priver
sta ištraukti kareivius iš 
Francuzijos. Ištikruju buvo 
tikimasi, jog įgabenimas 
anglu į Francuziją sumažės. 
Gal ir buvo kokia pasekmė. 
Bet anglai Flanderiuose lini
jų nesutrumpino ir jie yra 
gatavi ir laukia užpuolimo, 
kuris paprastai seka po 
bombardavimo.

Bet kur-kas didesnis 
smūgis, negu sukilimas Ai
rijoj ar ataka Flanderiuose 
puolė ant britanu Mesopota
mijoj. Apsupimas Townshe- 
do Kul-el-Amaroj sujudino 
Britanijos tautą. Tai pirmas 
atsitikimas nuo pradžios ka
rės, kad armija butu priver
sta pasiduoti. Rusu užėmi
mas Przemyslo ir jo garizo- 
no buvo tiktai netikėtas atsi
tikimas, kuomet rusu tvirto
vės, kurios puolė viena po 
kitai dideliame vokiečiu už
puolime, buvo daugi aus nie
kas, kaip tik trepai vokiečiu 
pirmynžangoje.

Apsupimas Towshedo

Didbritanijos karžygystės 
Mesopotamijoj, nes nėra ga
limas daigtas, kad Aylme- 
r’io paliuosavimo kariume- 
nė, kuri nepaliuosavo ikišiol, 
tęstu tolimesnį mūšį. Ayl- 
meris gal stengsis pasitrau
kti.

Britanijos pranešimas 
nurodo, kad tik 8,000 žmo
nių yra apsuptu Kut’e. Bet 
kadangi Townshedo armija

Lęnku grafienė Markiewicz, 
kuri vedė sukilėliu gaujas 
prie Dublino vartų ir pirmu
tinė iššovė šūvį iš savo revol
verio, kuris užmušė polyc- 
moną, dabar sėdi kalėjime.

Keletas šimtu maištinin
ku nusiusta Anglijos teis
man. Dubline viskas aprimo.

ATEIVIŲ~SKAITLIUS 
AUGA.

Washington— Ateiviu 
skaitlius auga kas mėnesį. 
Imigracijos biuras atspaus
dino skaitlines, kurios pa
rodo, kad kovo mėnesyje at
keliavo į Ameriką 33,000 
svetimtaučiu. Vasario mėne
syje buvo 24,000, o Sausio 
tik 17,000.

5 laivaTnuskendo.
Londonas—Du Brita

nijos laivu Hedonhall ir Lom- 
sburg tapo paskandintu. Bri
tanu garlaivis City of Luck
now taip-gi nuskendo.

Ginkluotas laivas Algu- 
so užėjo ant minos Mediter
ranean juroje ir nugrimzdo 
su šešias žmonėmis.

Anglijos narūnas nu
skandino turku laivą Chirke- 
ti Hairie Marmuro juroje. 
DAUGIAUS RUSŲ FRAN-

sakoma buvo apie 50,000, 
tai abejojama, kad tiek ma
žai ju tenteapsupo. Anglija, 
matomai, nori sumažinti 
laimę.

ne-

VISOKIOS ŽINIOS.
MILIŪNAI DĖL KANUO- 

LIŲ.
Stockholm— Švedijos 

valdžia prašė Reksdago vo- 
tuoti ant 40,000,000 kroneriu 
armijai; 12,500,000 kroneriu 
laivynui, 4,000,000 paskubi- 
nimui pastatymo ardytoju ir 
narunp. (Krone-27c.)
VOKIEČIAI PAĖMĖ 5,000 

RUSŲ.
Berlynas—Karės ofi

sas praneša, kad vokiečiai 
užimdami rusu pozicijas 
pietuose nuo Naroč ežero 
tarp Stanaročy ir Stahowcej, 
paėmė 5,000 rusu nelaisvėn.

CARAS UŽDRAUDŽIA 
GERTI.

Petrogradas— Įvezdi- 
no dumon biliu, kuris duos 
valdžiai spėką kontroliuoti 
alkoholiškus gėrimus ir po 
karei. Apie tą biliu “Novoje 
Vremia“ taip sako:

’1 “Y ra uždrausta' išdirbti 
vodką, Taip-gi uždrausta į- 
vežti alkoholį iš kitu žemiu 
ir iš Finland!jos.. Gaminimas 
alkoholio privatiškoms įstai
goms ir ypatoms yra uždrau
sta, taip-gi uždrausta par 
duoti privatiškam arba šei
myniškam vartojimui.

‘ ‘Techniškiems ar medi- 
kaliams reikalams galės ga
minti tik valdžia arba kon- 
traktoriai. Valdžia turi teisę 
pardavinėti spiritą.

“Pardavinėjimas leng
vu vynu bus leidžiamas tik 
miesteliuose. Provincijose 
ir distriktuose, kur auga 
vynuogės, vyną parduoti ga
lima. Kiek alkoholio reikia 
dėti į vyną ir alų, valdžia pa
ti nustatys.

“Alų pardavinėti gali
ma bus tiktai miestuose. 
Miesteliu rodininkai turės 
teisę išleisti suvaržymą arba 
visai uždraudimą pardavinė
ti alų arba lengvins vynus.“

BERLYNO ATSAKYMAS 
GATAVAS.

Berlynas— Vokietijos 
atsakymas ant Amerikos no
tos jau gatavas. Nekurios 
permainos įvyks tekste, bet 
reiškimas pasiliks tas-pats. 
Yra manoma, kad atsakymas 
bus pasiustas trumpame lai
ke.

Vokietija nusilenksian
ti. Pertraukimo diplomatiš
ku ryšiu nebus, nes, anot 
kaizerio, tas pailgintu Euro
pos karę. Vokietija sušvel- 
nysianti narūnu veikimą.

DUBLINE UŽMUŠTA 500.
Dublin— Mažiausiai 

500 maištininku tapo užmuš
ta ir 1,500 sužeista savaitės 
riaušėse ant Dublino gatvių.

skandino danu laivą Chris
tian. Darbininkai išsigelbėjo.
DAUG FIRMŲ PAKĖLĖ 

MOKESTĮ.
Geg. 1 d. daug darbi

ninku gavo pakelti mokestį.
Bethlehem Steel Co. 10 

noušimtį, 24,000 darbininku.
Audimo fabrikas, Pro

vidence valstijoj ir kituose 
Naujosios Anglijos miestuo
se, 10 nuošimtį, 10,000 dar
bininku.

International Paper Co. 
10 nuošimtį, 6,500 darbinin
ku.

Jūreiviai, virėjai, ugnia- 
kuriai ir tarnautoj ai prie sta
lu, 10 nuošimtį.

Steel Car Forge Co., 
Newcastle, Pa. 30c. į dieną 
ir daugiaus, 900 darbininku.

LIETUVOJ VALGO KA
TES IR ŠUNIS.

Po tokiu antgalviu tilpo 
straipsnelis Clevelando an
glu laikraštyje “Plain Dea
ler. “Nors autoriaus nepažy
mėta, bet galima spręsti, 
kad tą žinutę, kurion įeina 
ištrauka iš Martaus straip
snio tilpusio “Tėvynėje“ ir 
iš L. G. iš Aut. Fondo rapor
to, padavę, p. J. J. 
Žilinskas štai los ^brąpd’m- 

CUZIJOA Uys: ............  "
Marseilles— Trečiu į “Pagal apturėtą nuo p. 

kartu atvyko į Marseiles ru- Žilinsko pranešimą, baisus 
su pagelba. Kareiviai visi prispaudimas apsiautė Euro- 
rinktiniai. Jie atėjo pagelbė- pos gyventojus, kurie randa- 
ti franeuzams vakaru fron- si Baltiko pakrančiuose nuo 
te.  Koenigsbergo iki Rygos.Ma-

BUELOW UŽIMS JAGO- Liet^voj, kuri
WO VIETĄ.

Paryžius—Žinios iš Ge- 
nevos sako, kad Herr von

i apima 
| Rytu Prūsijos Lietuvą ir Di
džiąją Lietuvą, kur įeina 
miestai Kaunas, Vilnius, Su- 

_ _ I valkai ir Grodno, daug nu-
Jagow rezignuos, o.vonBueHkentėjusi sakom numirė. 
low nzims ministers vietą. Stoka maisto ir (|rapanŲ pa.

GIRDI PER PIRŠTUS.
Akla' ir kurčia moteris; 

Hellen Keller uždėjo savo 
jautrius pirštus ant garsiau
sio 
Caruso burnos ir “girdėjo, 
kaip jis jai dainavo ištrauką: 
iš Saent-Saens operos “Sam
sono Lamentavonė. “ Ji sa
vo jautriais pirštais taip 
atjautė reikšmę ir liūdnumą 
dainos, kad jos akįs buvo 
pilnos ašarų, kuomet ji kar
tojo žodžius, “Ah, kaip pui
kiai.“ “Nors aš negaliu ma
tyti tavo veido, bet aš jau
čiu gilumą tavo dainos, ‘ ‘ sa
ko p-lė Keller. O Caruso tu
rėdamas jos ranką prie savo 
burnos sako, tavo pirštuose 
aš jaučiu tavo sielą; tavo 
mėlynose akyse atsispindi 
siela.
NUSKENDO TRIS LAIVAI.

Amstetdam—Minos nu
skandino anglu garlaivį Rus
sel. Kapitonas, 24 oficieriai 
ir 676 žmonės išsigelbėjo, o 
124 žmonės žuvo.

Taip-gi nuskendo vokie
čiu narūnas rytiniame pa- 
krantyje. Oficieriu ir 17 žmo
nių apsupo ir paėmė nelais
vėn.

Vokiečiu narūnas nu-

v , ' n -i raportas.io pasaulio tenoro Enriko 1

| gimdo daug vargo ir sunke- 
i nybiu tarpe išlikusiuju-

“Kas atsitiks Lietuvoj, 
aš nežinau, ‘ ‘ skamba vienas 

. “Bet šiandieninis 
I gyvenimas tenai yra vargin
gas; kainos yra labai augš- 
tos. Pavyzdin, Lietuvoj ir 
Lenkijoj nekuriose vietose 
svaras duonos kaštuojo 17c, 
kitose vietose 30 centu. To
kiose vietose žmonės jau su
valgė kates ir šunis. O da
bar jie laukia pagelbos iš A- 
merikos ir neutraliu Euro
pos šalių.

“Jeigu amerikonai atsi
sakys gelbėti lietuvius ir jei
gu neutralūs Europos šalįs 
neišties savo pagelbos ranką, 
tai seniausia Arišku tautu, 
didžiausia taupintoja senos 
ir tyros kalbos, numirs iš ba
do.“

4 AIRIŲ VADAI NUŽU- 
DYTI.

Londonas— “Pasigailė
jimo nėra,“ buvo išsireiški
mas valdžios, kuri nužudė 
airiu trumpos revoliucijos 
vadovus. Keturis ju nušovė 
po militario teismo. Vienas 
ju buvo Patrick H. Pearse, 
kuris buvo apsišaukęs tuom- 
laikiniu Airijos prezidentu ir 
kitus tris žymius vadovus.

DARBININKŲ PADĖJIMAS.
Pawtucket, R.L—Pra

nešimai buvo iškabinėti “J. 
& P. Coots Limited, siulu iš
dirbę ju fabrike, kuriuose bu
vo pasakyta, jog pakelia mo
kestį 2,500 darbininku 1 d. 
gegužės.

Terre Haute, Ind --- 
Mainieriu komitetas neap
siėmė dirbti 11 Distriktui, 
United Mine Workers of A- 
merika, ir apleido darbą ant 
neapriboto laiko. _•

NewYork—Cloak, Suit 
and Skirt Manufacturers 
Association uždarė 400 dirb
tuvių, kur dirbo apie 35,000 
darbininku. Jeigu nesusitai
kys į 48 vai., tai 1,800 dirb
tuvių išeis ant straiku, t.y. 
70,000 liks be darbo. ’’

Pittsburgh, Pa. — Kai
mai Turtle Creek Valley, 
kur straikuoja 30,000 dar
bininku Westinghouse įstai
goj dėl 8 vai. dienos, apti
lo, kaip sargyba užėmė sa
vo vietą prie dirbtuvės. - «>

Charleroi, Pa.—6,000 
darbininku Monessen fabri
ke gaus pakelti mokestį ant 

rasti leberiai gaus 25 c. į va
landą.

Tiffin, O. Veža straik- 
laužius į Webster Manufac
turing Co. įstaigą. Tikimasi, 
jog bus kryzis. Sargai da
boja dirbtuvę, 

i -------------------------------

Cincinatti, 0.-35,000 
amatninku išėjo ant straiko 
mažesnėse mašinšapėse čia 
ir Covington, Ky. Reikalau
jama 48 valandų savaitės 
darbo.

Cleveland, O.— The 
Cleveland Electric Contrac
tors Association pasipriešino 
pakelti mokestį 600 elek
trikams,kurie reikalavo dau- 
giaus algos. Taip-gi žada 
straikuoti gatvekariu darbi
ninkai.

Youngstown, O.—Ge
neral Fireproof Co. ir Wil
liam Fod Co. atmetė maši
nistu ir kitu darbininku rei
kalavimus pakėlimo algos 
ir aštuoniu valandų dienos 
ir uždarė dirbtuvę. 2,000 
be darbo. Straikuoja ir ki
tos dirbtuvės.

Akron, O.—600 darbi
ninku išėjo ant straiko.Rei
kalauja 8 vai. dienos darbo 
ir pakėlimo algos nuo 45c. 
iki 55 c. į valandą.

Taip-gi straikuoja 500 
mašinistu gumos dirbtuvėse. 
Jie reikalauja trumpesniu 
valandų ir pakėlimo algos.

Chicago, III.- Policija 
saugoja International Har
vester Co., kad sustabdyti 
betvarkę 5,000 straikierip. 
Straikas jau tęsiasi savaitę 
laiko.

V’ACv'.
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SANTAIKA

Tautininkai liuosininkauja.
Tautininkai kaip vėjo 

pučiama smilga, tai vienon 
pusėn nukrypsta, tai vėl 
dvelktelėjus iš kito šono vė- 
jaliui, linksta kitur. Jie su 
L. Gelb. Fondu, kaip auklė 
su kudykiu, siūlinėja, kad 
kas priimtų,panešiotų.Šliejo
si prie katalikų — nepri- 
sišliejo; nė koalicijos, nė blo
ko nesudarė. Mat čia, anot 
""Ateities,"‘ perdaug reikėję 
butų nusižeminti;

“Prie vienybės jie kvie
čia, bet ją supranta tik toje 
prasmėje,, kad kitų srovių 
ar pažiūrų žmonės turi eiti 
pas juos bernauti. Vienybės 
skraiste jie nori savo luomi
nę bei klerikalinę politiką 
varyti—kitų srovių žmones 
užkinkyti taip, kad jie patįs 
sau klerikalizmo retežius nu
sikaltų. Vidurinės srovės 
žmonės, nors buvo pasirįžę 
nusileisti beveik ligi negali
mo— vis-gi galų gale susi
taikinti negalėjo, nes ber
nauti nenorėjo.""

Tat ką dabar daryti? A- 
ha, palaukit vyručiai. Gi so
cialistai; paklebinkime juos. 
Na ir pilasi nuomonės “Ke
leivio“ ir ‘"Ateities"" edito- 
rialuose. Kaip čia sulipdžius 
Liet. Šelpimo Fondą sn Liet. 
Gelb. Fondu? Vienas nori ir 
kitas sutinka. Bet nė vie
nas neišdrįsta pradėti, nes 
mano, jog tas, kuris pradės, 
turės paskui kitam vergauti. 
Kaip du įsimylėjusiu: vienas 
drovisi prisipažinti, jog my
li ir kitas neišdrįsta, o abu- 

• - -du mylisi. Taip ir tiedu fon- 
duf žaidžia, kaip katė su pe
le, kol arba nubėgs pelė, ar
ba katei nusibos žaisti. “A- 
teitis“ štai ką užgieda:

“Vėl pakeltas ir laikraš
čiuose rimtai svarstomas L. 
Šelpimo L. Gelb. fondų susi- 
vienyjimo klausimas.“

“Keleivis“ protingai iš
galvojo. Mato, kad jau Bu
lota išmedžiojo visas socia
listų kolionijas, dabar reikia 
pasukti vežimuką į tautinin
kų krepšį. O kad tas darbas 
pasekmingiaus ir greičiaus 
įvyktų, tai išgalvota planas 
kuris pagelbėtų užmegsti, 
nors tuomlaikinį šiokį-tokį 
mazgą tarp tųdviejų elemen
tų.

“Ateitis“ išdeda visą 
eilę tarpininkų Vilniuje ir 
Petrograde, su kuriais Bu
lota išvažiuodamas susita
ręs, kad į juos butų galima 
siųsti Amerikoj surinktas 
aukas, kam, girdi, galėsian
ti įtikėti visa Amerikos pa
žangioji visuomenė. Ir ant 
galo “Ateitis,“ kad darodyti 
aiškiai, jog tautininkai nori 
“vienybės,“ užbarabanyja 
štai kaip:

“Iš pasikalbėjimų su pp 
Bulotais ir Žemaite patyrė
me, kad dabartinis dalykų 
stovis, į kokį jie pastatyti, 
yra jiems nepaprastai sun
kus, o musų santikiai tiesiog 
nesuprantami. Jie iš. širdies 
geistų, kad męs kaip-nors 
susitartumėme ir bendrai 
veiktumėme tą darbą dėl 
kurio jie atvažiavo ir kuris 
taip reikalingas nuo karės 
nuken tėjusiems musų bro
liams.

Sunkus dalykų stovis! 
Ką-gi tas reiškia? Nežino 
kur pinigus siųsti? O kaip

susijungs socialistai su tauti
ninkais, kas jiems tą kelią 
tąsyk parodys? Ne. Čia sun
ku dėlto, kad nėra kur ko- 
lektuoti. Reikalingas plates
nis visuomenės užjautimas.

Tai-gi tautininkai neš
kite pagelbą musų tautos 
išgamoms, tranams socialis
tams, kurie jus atsakančiai 
mokės iščiulpti.

Iš kalno galima spręsti, 
jog iš tų šiaudų, nebus gru
dų, nes tautininkai nenori 
vergauti, o gaspadorauti ’ne
turi ant ko, todėl pasiliks 
vėl liosininkais. Vaikščios 
nuo namų į namus su savo 
kromeliu prašynėdami, kad 
kas priimtų, kol nepama
tys savo klaidos ir kol vėl 
nesugrįž prie sovo motinos 
katalikiškos Lietuvos.

Tipiška kalba.
“Jaunoji Lietuva

glosto ilgais retorikos saki
niais, tai bambizas Mockus 
su savo^Įpekla—visi čiulpia 
syvus iš to vargdienio žmo
gelio. O jis eina, moka kvo- 
terį ir klausosi, leidžia sa
vo brangų laiką veltui.

Kada tu musų visuome
ne, ant tiek busi susipratu
si, kad atskirti pelus nuo 
grudų! Ar nelaikąs butų vi
siems lietuviams būti vy
rams ir sykį ant visados už
kirsti kelią demoralizuoto- 
jams. Ar ne laikas sušukti: 
‘"Šalin tokie švietėjai nuo es
tradų; pasitraukite žmonių 
mulkintojai redaktoriai; at- 
sitraukit bambizai Mockai 
su savo peklomis; mums ne
reikia “Orakulo“ ir Džian 
Bambos spyčių bei “Šakės“ 
blevyzgų! Męs norime vado
vų žmonių su galvomis.

P° 
antgalviu “Musų ’Švietėjai“ 
atspaudino sekančią tipiško 
kalbėtojo tipišką “prakal
ba:“

"".....Aš jums pasaky
siu svarbų dalyką. Tai yra 
internacionalizmo kvestija 
transcedentališkos svarbos, 
sulyg egzistencijos ir kapi
talizmo ekspansyviškos pro
dukcijos....

....Dabartinės karės me
tu nacionalizmas kaltina ka
pitalizmą,© militarizmas kal
tina nacionalizmą,bet aš aiš
kiai konstotuoju ir prapa- 
guoju rezuliuciją, kad kal
tas yra kapitalizmas su savo 
ekspansyviška produkcija, 
su koncentralizacija visų re
sursų...

...Inercija, kuri apėmė 
industriją, Jeksploatacija dar- 
b’-u’nkų klesos,. supresija 
proletariato, didelis varžy
mas proletaro edukacijos ir 
iniciatyvos, indrustriališkos 
plutokratijos naiviškumas 
privedė prie to, kad visur 
militarizmas eina greta su 
kapitalizmu, o kapitalizmas 
remia militarizmą...

...Žiūrėkite, Anglija už
blokavo Vokietiją ir sustab
dė jos komerciją, supara- 
ližavo jos eksportą ir impor
tą. Vokietijos industrija jau 
ant mirtino patalo! Vokie
tija su savo submarinais 
torpėduoja Anglijos dredno- 
tus ir kruizerius. Vokietija, 
privertusi Belgijos valdžia 
evakuoti, mano aneksuoti 
netik Belgija, bet ir kitus 
kraštus.

...Kas kenčia nuo karės? 
Ne kapitalistai,—jie važiuo
ja į resortus ir puotas kelia, 
cheresą geria. Kenčia prole
taras, kurs negalėdamas 
emanciputis, yra priverstas 
pasiduoti eksploatacijai...

...Ko-gi mums reikia? 
Mums reikia edukacijos, 
mums reikia socializacijos, 
mums reikia idėjų asosiaci- 
jos mums reikia hemoroida- 
cijos!... O kaip tuos dalykus 
akceptuosime, tuokart nebe
reiks jokių paliatyvų nei le- 
vatyvų, nebeliks vietos ka
pitalizmo ekspansijai. Prog
resui atsivers ostija į dide
lį ateities hermitažą!....“

Tai tokių dar esama 
mulkintojų musų visuome
nės. Ir kas ta musų minią 
nevaddžioja už nosų? Tai 
visokie “tipiški oratoriai“ 
su savo ciceroniškomis iškal
bomis mulkina, tai kokis 
studentpalaikis laižęs o ne- 
dalaižęs mokslo norėdamas 
užsidėti biznį švelniai ap-

Sapnuojame tik vieną 
sekundą.

Kaip miegas yra natu- 
ralis apsireiškimas gyveni
mo, taip sapnas yra natu- 
ralis apsireiškimą, miego. 
Medicinos žmogus mus per
tikrina, kad ilgiausi sapnai, 
kokius-nors męs kada turi
me—net tokie sapnai, kurie 
rodos, tęsiasi keliatą dienų 
—ištikrųjų jie ilgiaus neuži
ma, kaip vieną sekundą.

Nekurie tvirtina, kad 
jeigu kuris-nors musų sap
nų tęstųsi ilgiaus, negu vie- 
sekundą, męs numirtumėme. 
Kiti vėl autoritetai laikosi 
to, kad męs nesapnuojame 
visai kada miegame, bet tik
tai laike, kada męs esame 
(kaip Shakespearas išsireiš
kė), "‘tarp miego ir pabudi
mo "".

Yra taip-gi daug sako
ma, kad sapnai yra daugiaus 
niekas, kaip tik iškraipytos 
mintįs ir svajonės pareinan
čios per musų miegūstą pro
tą ir yra nepaprastos veria- 
cijos daiktų, kurie atsitiko 
arba apie ką nors mąstėme 
ar skaitėme, kuomet budė- 
jome, jie neturi jokio sąry
šio su musų ateitimi. Bet iš 
kitos pusės, nuo tų dienų, 
kada dar pasaulis buvo jau
nas, sapnams duotas kredi
tas pranašavimo; ir sapni
ninkai dar vis yra spausdi
nami ir parduodami milijo
nams žmonių, kurie randa 
rodą.

Bagdado laivai 2,000 m.
Upėj Tigris dar galima- 

matyti vartojant rundinus 
laivus ties Bagdadu. Jie išro
do taip, kaip 2,000 metų at
gal,kada Herodas rašė:“Lai
vai, kurie ateina upe Baby
lon yra rundlni ir padaryti 
iš skuros. Gluosniniai rėmai 
yra kertami armėnų šalyje 
viršui Assyrijos. Ant tų rė
mų užtempia skuras ir tokiu 
budu laivai esti be smaiga
lių, apvalus.

Paskui juos prikemša 
šiaudais, o įkrova eina ant 
viršaus. Jų svarbiausia važ
ma yra vynas, sukrautas į 
skrynias,kuriys,padarytos iš 
palmes medžio. Tuos laivus 
varo du stačiu vyru, vienas 
jiedviejų traukia, o kitas 
stumia irklą.

Laivai esti visokio didu
mo. Kiekvienas laivas turi 
gyvą asilą; didesniejie turi 
du asilu“.

Oi Grįžčiau.
Oi grįžčiau, grįžčiau į tą šalelę, 
Kur traukte traukia mano širdelę;
Kur mano mintįs kasdieną plaukia, 
Ten, kur tėvynė prie darbo šaukia.

Ten kenčia badą seni tėveliai;
Vargsta sesutės, jauni broleliai.
Rods, ten ramiausia, nes ten gimtinė;
Ten gal tvirtesnė butų krūtinė.

Šiandien akyse man viskas stovi, 
Brangios Tėvynės, rods, skamba'žodžiai: 
“Lietuva tavo gimta šalelė 
Visa paplukus kraujų upelyj.

Tavo tėveliai mirdami šaukia,
Savo sūnelio pagelbos laukia,
Bet tas visai tau negraudin širdį, 
Nes per tolumą tujų negirdi.“ .

Lietuva mano, brangi šalele, 
Kurioj gyvenant rami širdelė.
Sunkus vargelis ten nekankina, 
Ten man nespaudė skausmas krutinę.

šiandien grožybės tavo sugriautos.
Gėlės sumintos, girios išrautos.
Jau nesigirdi paukščių dainelių, 
Nes jau jų nėra tarp tų girelių.

Lietuva brangi, gimta šalele!
Nebregės tavęs mano širdelė.
Gal ilgi metai tavo vargelių, 
O aš čia nykstu^ gęsta širdelė.

Spaudžiamas vargo baigiu jau džiūti, 
Šitoj žemelėj reiks man suputi,

, Sudiev Lietuva! aš atsidusiu;
Mintim žodelį aš tau nusiųsiu.

Vyturėlis.

Kulkos nesužeidė šventos žvakes.
Viena historiška relikvija, kuri išliko 

po bombardavimo Arras tai buvo žvakę, 
kuri rokuoja yra kelių šimtų metų senumo. 
Ta žvakė yra senobinėj bažnyčioj, Notre 
Dame dės Aadens, kuri taip-gi išliko ne
suardyta per bombardavimą.

Toji relikvija pra žinoma kaip šventa 
žvakė. Ji yra saugojama sidabrinėj skrynėj, 
kuri padaryta Jeanui de Sasquepee, lordui 
Baudimont’o, Arras savininkui. Apie tą 
žvakę yra užsilikusi įdomi historija. Gegu
žės mėnesyje, 1105 m.pasirodė dviem dai
nininkams šv. Panelė.

Tuom laiku baisus maras marino Ar
ras, o švenšiausioji Panelė—taip eina legen
da— davė tiem dviem dainininkam žvakę, 
kurią jiedu atidavė Arras’o vyskupui Lam- 
bertui ir pasakė jiemdviem, kad karštas 
vaškas šitos žvakės sumaišytas su tyru van- 
dieniu išgydys Arras’o gpventojus nuo tos 
baisios ligos.

Toji gyduolė pasirodė veikli ir dėkingi 
žmonės pastatė Ardent’ų bažnyčią. Žvakė 
yra sargiai saugojama. Arraso gyventojai 
tvirtai tiki, kad ji daugel kartų išgelbėjo 
juos nuo pražūties.

Didžiausi mūšiai nedeldieniais.
Yra pastebėtinas dalykas, kaip daug 

kovų buvo nedeldieniais. Pavyzdin, Sale- 
mankoj mušėsi nedėlioj, liepos 2, 1812, Vi- 
miero, Fuestes d’ Onoro, Čludad, Rodigo, 
Othez, Toulouse ir Vittoria—tie visi mūšiai 
buvo nedeldieniais. Mušis Waterloo buvo 
taip-gi nedėlioj. Paskui kova Paardeberge 
irgi buvo nedėlioj, vas. 18, 1900, o didžiau
sia kova Aisne, reikia nepamiršti, buvo ne
dėlioj, rugp. 20, 1014.

Pittsburg© Konduktoriai Užbaigė Strai-

Pittsburg, Pa. — Pittsburgh konduk
toriai ir motormanai nubalsavo 4 prieš 1 
priimti pasiūlytas algas ir grįžti prie darbo. 
Tikimasi, kad neužilgo karai vėl normaliai 
vaikščios.

Perpjautas vyras sve
ria 20 svarų daugiaus, negu 
perpjauta moteris.

Dideles Riaušes Pittsburge.
Pittsburg, Pa.—Valdžia turėjo pavar

toti kariumenę malšinimui straikierių. Du 
užmušta, 4 pavojingai sužeisti kaipo re
zultatas svetimžemių gaujos atakavimo Car
negie Steel kompanijos dirbtuvės Brodock 
mieste. Vienos valandos mūšyje iššauta 
400 šūvių.

Prancūzams sekasi.
Londonas— Pasekmingoj ofensyvoj 

franeuzų generolas paėmė 550 jardus vo
kiečių tranšėjų pietryčiuose nuo Fort Dou- 
amont.

Paryžiaus karės ofisas taip-gi tą žinią 
užtvirtina.

Jo pirmoji 
išpažintis.

Sulietuvino Z. Bagdžiuniutė.
Vieną vėsulingą gruodžio nakti, per 

užpustytą amerikonišką girią, tarp siau
čiančios vėtros, bėgo greitasis traukinys 
visomis garo spėkomis į tolimus vakarus. 
Trūkis pagal savo greitumą ir vadi
nosi " "Transkontynentalnin Flieren“. 
Bet štai jis įpuškavo į pusnyną ir susto
jo.

Mašinistas nukabinęs lokomotyvą 
leidosi jieškoti pagalbos į artimiasią stotį. 
Visi pakeleiviai sulindę vagonuose su ne
kantrumu laukė kokio-nors galo.

Laukė jau net dvi valandi, o vėsula 
nė kiek nepaliovė siautus, bet vis kaskart 
kilo augštyn su įnirtimu versdama snie
go pusnynus net pagal pat vagonų langus. 
Kas valandžiukę per langus žiurėjo išba
lę ir baimės paimti pakeleivių veidai.

Pradėjo juos ir šaltis gnaibyti. Ne
vienas pradėjo jau labiau įsi vynioti į sa
vo apsiautalus. Moterįs glaudėsi prie 
savo kailinių.

O visur aplinkui ant pušynų šakų vė
jas jausmingai švilpavo liūdną dainelę.... 
Rukomamjame vagone sėdėjo būrelis 
vyrų susidedantis iš penkių ypatų, tarp 
kurių radosi milionierius, du keliaujan
čiu agentu, vienas pakeleivis, kurs grį
žo į savo namus, o penktas misijonierius 
kunigas Karolis.

Visi buvo užsiėmę rukymu ir laukė, 
kokį giliukį atneš jųjų lemta dalis, gi 
kun. misijonierius baigė jau net trečią ci
garą, kuomet vienasįiš jo kompanijos pra
dėjo pasakoti naują apysaką apie Ameri
kos populiarišką gyvenimą ir jos budus. 
Tokiu budu trumpino savo ilgą laukimą, 
o ir laikas sparčiaus bėgo, nes kiekvienas 
jų turėjo ką-nors dėl papasakojimo ar 
tai iš savo prityrimų, ar iš atsitikimų.

Jau beveik visi jie išpasakojo savo 
atsitikimus, tik vienas misijonierius klau
sėsi ir tylėjo. Retkarčiais išbalęs jo vei
das šypsojosi, kuomet kas kokį gerą špo- 
<53 nanasnkoin bet. savo Junu vienok ne--„. 
pravėrė, kad ką-nors pasakyti.

Maža iš jo buvo ypata, ant kurios 
visi su žingeidumu žiurėjo. Iš jo akių ir 
gan tvirtos, pagal jo amžių sulinkusios 
išvaizdos, galima buvo matyti, kad ne iš 
vieno kakalio jis valgė duoną ir kad jau 
nemažai savo gyvenime pergyveno var-

Tik staiga milionierius metė jam 
klausimą: Kunige, ar kunigas negalėtu
mei mums papasakoti ką-nors pritinkan
čio prie šios nakties?

Misijonierius išleido kamuolį durnų, 
išsitiesė,© išėmęs iš lupų cigarą tarė “"Tu
rėjau šiandien temą dėl papasakojimo, 
bet ji jau dingo.

Skubinuosiu į miestą N., kur turiu 
surišti moterystės ryšiu dvi mylinti ypa- 
ti.

Tenai vestuvių svečiai manės lau-. 
kia. Viskas sutaisyta, bet manęs ten nė
ra. šliubas neatsibus, svečiai išsiskirstys. 
Neištirti Apveizdos surėdymai. Turėjau 
jiemdviem duoti šliubą jau prieš tris va
landas laiko ir buvau tuom užtikrintas, 
bet dabar atsitiko kitaip, šliubo negaus.

Laimė surėdė kitaip, o Augščiau- 
sias sudžia pasakė:‘"ne"".

Ir nėra žinios, kas per pasekmės iš 
to išeis. Rytoj apsives, pertraukė vienas 
keliaujančių agentų,o kitas pridūrė: Ga
lės palaukti. Kartais gali išeiti ant gero. 
Kartais ir gali išeiti, o kartais ir ne, at
sakė misijonierius.

""Kas tai gali permatyti,ką tas atsitiki
mas gali reikšti tiemdviem sielom, o gal 
ir man?

Suvėlintos trįs ar keturios valandos 
nevienam mus važiuojančiam tuo trau
kiniu gali daug ką reikšti.

Amžinasis rėdo ir valdo viską. Kar
tais mažiausias atsitikimas nevienam ga-r 
Ii reikšti gyvenimą ar mirtį. Per tai ir 
šiandieninis atsitikimas nėra be reikšmės.

Su nauju įsiutimu vėsula užgavo va
gonų langus. Milionierius užsidegė už
gesusį cigarą, o misijonierius tęsė toliaus: 
Metai atgal pažinau vieną vyrą, kuris no
rėjo apsivesti su. savo mylymaja.

(Toliaus bus.)
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l’KOKESPONDENCI JOS
Hartford, Conn.
Gavėniai praėjus ir šven

tėms pasibaigus prasidėjo 
pasilinksminimai. Štai bal. 
24 d. Lietuvos Vyčių 6 kuo
pa turėjo vakarą su daino
mis, perstatymais ir lietu
viškais žaislais.

Programas prasidėjo su 
Vyčių himnu. Dainavo Šv. 
Cecilijos Choras po vadovys
tei gabaus vietinio vargo
nininko p. O. Rosmauskio. 
Taip-gi dainavo keletą dai
nelių kiek vėliaus. Visos pui 
kiai išėjo. Monologas ir-gi 
nemažai prijuokino publiką. 
“Dvi sesutės“ gražiai atliko 
p-lės Z. Gurkliutė ir M.Mic- 
kiutė.

Atvaidinta viena juokin
giausiu komedijų “Dėdė at
važiavo. “ Visi aktoriai savo 
užduotis atliko labai gerai. 
Nors vardu čia neminėsiu, 
bet daugelis jų užsipelnė pa
gyrimą.

Maža mergaitė p.O. Pa- 
pikiutė savo aiškia kalba ir 
gera iškalba deklemuoda- 
ma eilutes labai nudžiugi
no publiką.

Ir ant galo jaunimas žai
dė lietuviškus žaislus. Visi 
juos labai pamėgo. Ma
lonu buvo net pažiū
rėti.

Ateina vasara, jaunimas 
rengiasi prie visokiu doru 
pasilinksminimu. Tik gaila, 
kad Hartforde nesusiorga
nizavo “beis bolninkų“ ra
telis. Buvo pradėta, bet ne
pavyko, taip ir pasiliko.

Žirgvaikis.

f*o. ~ .Vi n vagų, m.
Kas Chicago j e nebuvo, 

tai nori jos pamatyti. Aš 
kol nebuvau Chicagoj, tai 
vis maniau, kad ji yra mies
tas, kuriame atsibuna viso
kie seimai, konferencijos,kad 
visokiu organizacijų valdy
bos vis Chicagoje. Nekurie 
mano manymai buvo teisin
gi, o daug ne. Bet kaip ten 
nebūtu, o Chicagoj visgi ki
taip.

Štai kiek laiko atgal ta
pau ir aš apdovanotas ta 
laime—pamačiau tą garsųjį 
miestą Chicagą. Pasivaži
nėjau, patyrinėjau—miestas 
didelis, kaip Lietuvos grin- 
čioj kakalys. Daug jame ir 
lietuviu. O taip-gi nemažai 
ir lietuviu advokatu, dakta
ru, redaktorių, kunigu, mok
sleiviu, mokytoju ir šiaip vi
sokiu amatninkų ir papras
tu darbininku žmonelių. Bet 
iš visokiu bizniu saliunų dau
giausiai. Daugumas tu lietu
višku saliunčikų savo “ama
tu“ labai didžiuojasi. Jiems, 
matyt, yra garbė, kad pa
deda ant lango lietuvišką 
parašą. Tas nieko, bet štai 
vienas parašas, diktatorius 
kurio nemoka nė skaityti, nė 
rašyti. “Letuweks salunas. “

Tai mat kur nekuriu či- 
kagiecių garbė. Oi vyru
čiai šalinkitės nuo tokios 
garbės. Buvo laikai, kuomet 
saliunčikas tai visur vadas. 
Dabar jau kitaip, šiandien 
turime kitokius vadus. Tu
rime kunigus, daktarus, ad
vokatus ir šiaip mokytus vy
rus. Saliunčiko biznis tik 
saliune. Jis moka kaip ap
sukti praščiokėlio smegenis 
su nuodais, o tąsyk jis daro 
ką nori.

Laikas jau butu susip

rasti ir išlįsti iš to dvokian
čio urvo ir susirasti prakil
nesnį biznio vertimąsi.

Kas geidžia Chicagos 
pamatyti ir nori joje gyven
ti, tai tegul taip nesirūpi
na, nes daugumas atvažiuo
ja ir už poros dienu, savai
čių arba mėnesiu keliauja 
atgal arba kitur. Ten gerai, 
kur mus nėra.

Roseland, Iii.
Čia kokia tai laisva

maniu šaika rengė vakarą. 
Nors ant plakatu buvo gar
sinama, jog programos pra
sidės nuo 6 vai., o prasidė
jo tik ant 7:25. Net sustibau 
belaukdamas atidarymo.

Teatras butu gerai išė
jės, jeigu aktoriai' butu mo
kėję savo rolės. Bet dabar 
jie suflioriu taip pamėgo, 
kad kur buvę nebuvę jau ir 
trypia apie jį ir laukia kol 
jis pasakys, ką toliaus dary
ti. O antra, kalbėjo tiktai 
sau po nosimi. Maža svetai
nė ir tai tik pusė sėdynių 
tebuvo apsėsta.

Teatras publikoj buvo 
geresnis, negu ant scenos. 
Neiškenčiau net nesusijuo
kęs, kuomet pamačiau būrį 
laisvamaniu su raudonomis 
“nektaizėmis. “ Dantyse ci
garai arba cigaretai. Ke
purės ant pačiu pakaušiu ar
ba pakreiptos ant šono.Trau- 
kia ir pučia durnus net akis 
primerkę.

Bravo vyrai! Jus neno
rite imti pavyzdžiu iš doru 
draugyščiu, tat lankykitės sa
vo. Negana, kad patįs ruk- 
state bet ir kitus smilkinate 
karčiuose durnuose.

Chicaga pavasariui atė
jus tik Juda, kruta, kaip bi
tės avylyj. Apgarsinimu 
pilni langai. Vieni rengia va
karus, kiti koncertus; tie to
kius, kiti kitokius—tik ver
da.

Daug taip-gi veikiama 
ir Vyčiu. Mat ju čia daug 
esama.

S. Dainorius.

Chicago, Ill.
Tautinės Sandaros kuo

pos susitvėrimas. Pėtnyčioje 
bal. 28 d. “Mildos “ svetai
nėje liko sutverta pirma A- 
merikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros kuopa Chicagoje. 
Susirinko nedidelis būrelis 
žmonių, kuriuos sukvietė spe
cialiais laiškais p.J.M.JDa- 
mijonaitis, kurisai ir vedė šį 
įsteigiamąjį susirinkimą, J.. 
Chmieliauskui raštininkau
jant. Po visai eilei prakal
bu ir diskusijų, kuriose da
lyvavo Dr. Draugelis, adv. 
Bradchulis, Dr. Zimontas, 
Dr. Greičiūnas, pp. Pr. Ki- 
bortas,K. Kasputis, B. K. Ba
lutis, p-lė Radzevičiūtė, J. 
Trijonas, J. Strimaitis, J. A. 
Chmieliauskas ir kiti, rašy
ta nariai prie naujos kuo
pos.

Surašius naujus narius, 
užbaigta visuomeniškasai 
susrinkimas, ir atidaryta 
naujosios kuopos susirinki
mas. Jįjį atidarė ir vedė p. 
M. J. Damijonaitis, pasilie
kant tam pačiam raštinin
kui. Raštininkas pranešė, 
kad naujon kuopon išviso 
prisirašė 34 nariai ir narės. 
Nauji nariai ir narės sudė
jo mokesčiu išviso $27.00.

Kuopos valdybon išrink
ta per akliamacija (apšau
kimą); pirmininku—F. P. 
Bradchulis, pirm, padėjėju— 

K. Kasputis, raštininku—J. 
A. Chmieliauskas, iždininku 
—M. J. Damijonaitis.

Delei laiko vėlumo, ki
tu reikalu svarstymas buvo 
atidėtas sekančiam kuopos 
susirinkimui, kurį sušaukti 
ankstyviausiu ir patogiu lai
ku liko įgaliota kuopos val
dyba.

J.A. Chmieliaskas,
Kuopos raštininkas.

Akron, Ohio.
Bal. 29 d. Lietuvos Vy

čiu 31-kp. turėjo balių. Ka
dangi tą patį vakarą buvo 
rusu ir vokiečiu baliai, tai 
publikos daug neprisirinko. 
Tas parodo, kaip augštai čia 
stovi tautiškas susipratimas- 
Mat lietuviai papratę remti 
svetimtaučius, tai ir remia.

Susirinkusiejie smagiai 
pasilinksmino, pasišoko ir a- 
pie 11:00 vai. išsiskirstė.

Ten buvęs.
Gegužio 15 d. atsilankys 

gerbiamas Cleveland© lietu
viu klebonas, kun. J. Hala- 
burda su tikslu, kad aprū
pinti akroniečius Velykine 
išpažintimi. Atvažiuos iš ry
to ant 6:00 anksti į vokiečiu 
bažnyčią.

Tas pats.

Pittsburgh, Pa.
Dideli straikai. Miesto gy

ventojai eidami į darbą turi 
važiuoti automobiliais arba 
eiti pėsti, nes visi karai ap
sistojo; straikuoja apie 3,200 
konduktorių, reikalaudami 
pakėlimo algos iki 33 ir 36c. 
į valandą. Kompanija duo
da tik 32c.

Me Kees Rocks apygar
doj kompanija siūlo 10 nuo- 
SliTitį, bet ‘ nėdllO'dci,' -g- ■ ygj-- 
dienos darbo. Bet spėjama, 
jog darbininkai išlaimės.

Pragaro Kukorius.

F JUOKELIaFI
NETAIP.

Ponaitis — Štai ir 
garnys jau parkeliavo, tik
rai bus pavasaris.

Dzūką s—Klysci, po- 
naici, klysci, ce ne garnys, 
cik busilas,

GERAS PATARIMAS.
—Ar nežinai, kaimyn- 

kėle, ką man daryti,su čeve- 
rykais? Tik apsiaunu, žiūrėk 
jau ir nuplyšę, ir turiu vaik
ščioti su nuplyšusiais.

—Kaip tik vieni nup
lyšta, tuoj pirkie kitus; tą
syk visuomet vaikščiosi su 
naujais.

RESTAURACIJOJ.
Svečias pavalgęs vaka

rienę į restauranto savinin
ką.

— Ką tamsta darote su 
tais, kurie neužsimoka už 
valgį?

—Ką-gi turiu daryti? 
Išmetu už pakarpos lauk.

—Tokiame atsitikime, 
meldžiu tamstos nesirūpinti: 
aš pats išeisiu.

ŠTAI KOKIŲ YRA.
Dalykas dedasi ant gat

vės:
— Kaip tai, jau metai, 

kaip man kaltas $100, o ne- 
pasiklonioji?

— Ko tamsta nori? Pri- 
sikloniojau užtektinai, kol 
tuos $100 gavau; dabar klo- 
niokis tu, kad juos atimti.

SKIRTUMAS.
—Ar turi pačią?

—Ar turiu pačią,

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UŽ ORGANĄ 

----------- —<1 ■ I I — -----------------------------

Valdyba Dr. O.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. BINKIS, 

8123 Wade Park Ave. 
Iždo raš. A. REMEIKA. 

8024 Sovineki 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 
Liutinantas J. ŠUKYS, 8123 Wade Parkav.

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

Draugystes susirinkimai atsibuna kiekvieno 
menesio ketvirtą nedėldienj 12:00 po pietų.

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

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 Heisley Avė. S. E.

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

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

Ofieieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55th 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. 41stStr.
Muštro praktikos atsibuna kiekvieno mėnesio 

treciame 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 KAVOLIĄUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Washington Str.

tai ant to gerai negaliu at
sakyti, bet kad pati mane— 
tai esu tikras.

Į KRISLAI
---------------------------------------- o

“Kat. “ “nė šis, nė tas“ 
ištikrujų yra nė šis, nė tas. 
Kad aš bučiau buvęs to kam
pelio krikštynose, tai bučiau 
prašęs menedžerio pavar
dyti: * “Kat.“ skaitytoju jo
valas. ‘

* * '*
“Laisvė“ Dievą padeda 

iš mažos raidės, o Perkūną 
iš didelės. Ar reikia geresnio 
prirodymo, jog laisvamaniai 
dar tebegyvena šešiolikta
me amžiuje?

Krambambimbembambulis.

Paj ieškojimai.
Aš Anupras Pranaitis, pa- 

jieškau savo tikros sesers vaikų, 
Juozo ir Antano Mališauckučių. 
Jie gyveno Minersville, Pa. Jie 
patįs ar kas kitas suteikite apie 
juos, žinią, nes turiu prie jų svar
bų reikalą.

An. Pranaitis, 
2120 St.Clair av. Cleveland, O.

Pa j ieškau Jono ir Juozo Šie- 
beikų. Jonas gyveno Fitchburg, 
Mass., o Vincas Montello, Mass. 
Turiu labai svarbų reikalą. Malo
nėkite atsišaukti šiuo antrašu:

Vytautas Štaupas,
2118 St.Clair av. Cleveland, O.

PARDAVIMUI.
Parsiduoda Groserne ir Bu- 

černe visai arti šv, Jurgio lietu
vių Bažnyčios. Biznis išdirbtas 
nuo keliolikos metų.

Bet. Abromaitis, 
2026 St.Clair av. Cleveland, O.

Kadangi esu priverstas ap
leisti šį miestą dėl gyvenimo ap
linkybių, todėl parsiduoda labai 
įdirbtas Valymo (Cleaning) prosi- 
nimoir taisymo drapanų biznis.

Kreipkitės ypatškai.
W. H. CUNNINGHAM, 

7025 Superior av. Cleveland, O.

3

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

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kūogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti i 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 kuogeriausj. 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

THE SI. CLAIR AVE. SAVINGS A LOAN C0.
2006 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio 

Prospect 953 Central 6488

ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

Viršminėta banka siunčia pinigus į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.
BANKUS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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- 
' dingą, indomu ir suprantama.

“Darbininkas” nu/^tai išleidi- 
> nėja knygelių, kurios dailumu, gra
žumu, turiningumu, pigumu viršija 
visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbi
ninką” ir jo leidinius.

Prenumeratoskaina: 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. band $32. oo.

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

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

Julius Vitkauskas, 
1437 E. 25th Str.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

K. R. VlDGlNlS— (Vietinis) Jūsų 
straipsnelis “Gyvenimo tik

slas“ persilpnas talpinti į laik
raštį. O eilutės “Liūdna“ neturi 
eiliavimo taisyklių, tai viena, o 
antra, jos nėra originalės bet 
vertimas iš rusko arba nuorašas. 
Netilps.

J. Vėpietis—(Bedford,O.)Žinutę 
gavome. Peržiūrėsime ir su
vartosime sekančiame nume
ryje. Ačiū.

B.Vaišnoras— (Pitsburg, Pa.) 
Gaila, kad stoka vietos mums 
neduoda patalpinti T. F. At
skaitos.

"DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikių

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

iš karės lauko, pasakoja, kas dedas 
nelaimingoje musų tėvinėje 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- 
tuoja tiktai $3.00., pusei metų $1.75. 
Chicagoje, siunčiant pačta $4.50.

atskirais numeriais po 1c.
Užrubežyje“DRAUGAS” dien

raštis metams $6.00.
“Savaitinis Draugas” Metams 

kaštuoja $1.50.
Visokiais reikalais kreipiantis 

adresuokite:
Draugas Publishing Co.

1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL

r
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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-

►

<s _______ ,
^tes šiuo antrašu:

1 Jonas Brazaitis
1619 E. 43rd STREER.

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.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųski

te šiuo antrašu:
“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond Sir., Philadelphia, Pa.

SPALVUOTAS

Suvalkijos Zsmlapis.
Sutaisė B. K. BALUTIS 

Kartografas=Geometras.

Didumas 22 colių pločio per 28 
colius ilgio. Kaina $1.00.

Gaunamas

“Sant.“ Redakcijoj,
2 120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO



S. RUTKAUSKAS į

EJEJE

731 W. 18th Str.

Tas Nesvarbu
F. DECKER

asm

Gelažius Krautuvė.
HARDWARE

iono

Teip-gi užlaiko ant pardavimo

nuos Edgewater parke. Toj 
pačioj dienoj, birž,4 160 dai
nininkų, po vadovystei prof. 
J. A. Nusserio atidarys Gor
don parką.

1
1

Puikiausiai pasiuva visokius 
vyriškus drabužius ant užstelia- 
vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- 
si ja; viską atlieka pigiai, greitai 
ir gerai.

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

Rioberinės ir smaline stogu 
dengymui popieros. Įvairiau
sių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiy, visokiy sudy- 
ny, plačiausia rinkinis įvairiy-įvai- 
riausiy dailydems įrankiy ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central 3785-W

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

6 ^£7 y"r s ®i

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Didžiausia vasarinių drapanų lietuviška krautuve 
Clevelande tai

Žitkevičiaus & Palonio Krautuvė
2012 St. Clair Ave. N. E. :: Cleveland, Ohio

3 kambariu popieravimui popiery, 3 
maliavos, aliejaus, šepety ir t.t. m 
Aodraudžia nuo ugnšs namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygy, rašomy dalyky, 
aiskrimo ir saldumyny.

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

1 ■>' ——rni-tm i
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Smalskiu-
Brazaus-

sutiko ir 
ir aukavo

su- 
tu-

J

6502 FleętAvė., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirbą lietuvys registruotas aptieko- 

rius— 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.

te, P. Botyrius, J.
kas, J. Mockus, J. Stepo-

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.

X|ViSOKIUSP<

SPAUDOS^

ORCHESTRA
— DEL =

VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ.

Siųsdami užsakymus adre- 
suokite šitaip: nR

P. SZUKYSf 
2120 St.Clair Ave. N.E.

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

Męs jau ne vieną sykį pastebė
jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantę, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl šiuomi pranešame, kad 
musy orchestra yra prieinamiausią, 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan- 

11 ty muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: 

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

les mokėta po $90. Ir taip 
į kelias valandas laiko 
rinkta $4,000. Kas daug 
ri, tam lengva gauti.

_______________________ 0

Detektyvai užklupo
gilius, kurie norėjo įeiti į Dr. 
E. C. Konrado augštą. Vie
ną plėšikų nušovė mirtinai, 
du suareštavo, o ketvirtasai 
išspruko ir pabėgo.

K “SANTAIKOS

Bal 30 d. TMD 47 kuo
pa buvo surengusi vakarą. 
C.L.T.ch. Dr-tė statė sceno
je trijų aktų dramą: “Mili
jonai vandenyje“. Vaidini
mas režisuojant p. J.Klima- 
vyčiui, nusisekė. Artistai 
savo roles atliko labai gerai. 
Į pirmą vietą reikia pasta
tyti p. V,Kiverį—Juozo ro
lėje, p. P. Mockaitį—Viedro 
rolėje, p. J. Urbšaitį—Puk- 
šinskio rolėje ir p-lė V. Ka- 
reckiutę—Barboros rolėje. 
Taip-gi gerai atliko savo ro
les pp.P.Mušinskas—Vilsono, 
S. Baranauskas—Vyšnės, 
p-lė J. Daudžiutė—Katrės, 
A. Zdanevyčia—Švilpkevy- 
čiaus ir J. Raila—tarno.

Po vaidinimui p. L Sa
kalauskas padeklemavo eiles 
“Tėvynė.“ Paskui C.L.T. 
choras sudainavo dvi daini: 
“Svečių pasveikinimas“ ir 
“Atsisveikinimas su Alpais.“ 
Po dainų p. J. Marozas (cor- 
neto) ir p. J. Čipurna (sex- 
sifon) sugrajino duetą. Ant 
galo dar choras sudainavo 
“Tėvynė,“ kuri išėjo silp
niau negu pirmos dvi. Prog
ramą užbaigė C. L. T. Be
nas Tautišku Himnu.

Negaliu praleisti nepa
žymėjęs, kad šio vakaro 
programo tarpus ypač papuo
šė C. L. T. Benas, kurio diri
gentu yra p. K. Bucis. Aktų 
tarpuose taip žavėjo publiką 
puikia ir visiems supranta
ma muzika “Rūtelių darže
lis“ ir “Aguonėlė,“ kad tu
rėjo net kelius kartus atkar
toti ant smarkaus ranku plo- 

i'ogi ahią- vedė į. M. 
Šimonis geroje tvarkoje. Pub
likos buvo pilna svetainė, 
Pirmas tai buvo vakaras po 
ilgos gavėnios. Tikimasi, jog 
TMD 47 kp. turės pelno.

Geg. 1 d. M. Povylaus
ko svetainėj atsibuvo L. V. 
25 k. susirinkimas. Turbut 
nė ant vieno susirinkimo ne
aptarta tiek daug dalykų, 
kaip ant šito. Paimta svetai
nę viršui Columbia kruta- 
mųjų paveikslų laikymui su
sirinkimų. Sutvarkyta dainų 
praktikos. Dainininkai ir mo
kytojas turi susirinkti ir pra
dėti dainuoti lygiai 7:30 pm. 
Pavėlavusio jie turės pasiaiš
kinti, o neatėję tris sykius 
iš eilės ant praktikų nustos 
teisės dainavimo, ir laike 
repeticijų, kad jokių prakal
bų ir biznio nebūtų. Išrinkta 
delegatas į Vyčių IV kongre
są. Naujus įnešimus kongre
sui sutvarkyti pavesta vei
kiančiai komisijai. Nutarta 
stropiai rengtis prie parkų 
koncerto, ir daug dar kitų 
dalykų.

Šešios draugystės daly
vaus nedėlioj geg. 7 d. ap
vaikščiojime 10 metų sukak
tuvių Aušros Vartų Moterų 
draugystės. Iškilmė susidės 
iš dviejų dalių: iš ryto mar- 
šavimas, o po piet progra
mas ant halės.

Visos apvaikščiojime da
lyvaujančios draugystės su
sirinks lygiai ant 8:00 a. m. 
Povylausko svetainėje. Iš 
ten grojant C. L. T. benui 
maršuos į bažnyčią.

Antra dalis programo, 
kurią pildys Vyčiai, prasi
dės lygiai ant keturių po piet 
Germania Turnwein Vorwa- 
erts svetainėje, 1610 E. 55 

g-vės. Įžanginę prokaįbą pa
sakys kun. J Halaburda, 
paskui seks aštuonių aktų 
tragedija Genavaitė. Choras I 
susidedantis iš arti šimto 
dainorių ^padainuos keletą 
dainų, šokiai iki vėlumui.

Lietuvos Sūnų Kareivių 
Šv. Kazimiero Gvardija yra 
užkviesta dalyvauti 7 d. ge
gužes Aušros Vartų Moterų 
draugystės apvaikščiojime. 
Todėl visi L. S. K. š. K. G. na
riai malonėsite susirinkti su 
uniformomis Įir su žieminė
mis kepurėmis į Povylausko 
svetainę? vai. ryto. Taip-gi 
nauja šaka vaikų skyriaus 
L.S. K.š.K.Gvardijos nariai 
susirinkite 7 vai. ryto Povy
lausko svetainėje.

ši naujoji L.S.K.š.K.G. 
šaka, nors dar netnri uni
formų, vienok prisidėjo imti 
dalyvumą moterų apvaikš
čiojime tuomi duodami ge
rą pavyzdį kitai jaunume- 
nei’ ir prisidėdami prie pa
kėlimo musų tautos. Tas 
yra labai pagirtina ir kitiems 
jauniukaičiams tą pavyzdį 
reikėtų sekti.

Kareivis.

C. A. Otis, Clevlando 
milijonierius licitavo mote
rų skrybėles subatos vakare, 
Statler Kotelyje. Apie i500 
draugysčių turtuoliai daly
vavo licitacijoj, kuri buvo 
surengta moterų, o pelnas 
kurios eis prisiruošimui prie 
karės.

Už licituojamus daiktus 
imta didelius pinigus. Už 
vienus moteriškus rubus gau
ta $150. Vieną vėjadarį 
(fan) pardavė už $25.00, 

Gatvekarių konduktorių 
ir motormanų straikas kybo 
kaip ant plauko. Kompanija 
siūlo pakelti 2 centų šįmet 
o 1 centą ateinančiuose me
tuose, o darbininkai reikalau
ja 8 centų pakėlimo į valan
dą šįmet ir nekuriu pageri
nimų 1917 metuose. Majoras 
Davis sako, jog jis darė 
kuogeriausiai. Yra abejoja
ma, kad be straikų apseis.

Automobiliai suvažinė
jo šešis vaikus. Vienas jų 
mirs. Kitų sulaužyti nariai.

Bal. 27 d. p-lė B. Smal- 
skiutė turėjo surengusi pas 
ponus Botyrius privatišką 
pasilinksminimo vakarėlį pa
minėjimui savo gimimo die
nos. Susirinko gražus būre
lis jaunimo. Pasilinksmino, 
pasku turėjoi vakarienę. 
Bevalgant ir besišnekučiuo
jant išrsikšta p-lei Smalskiu- 
tei geriausi linkėjimai.

Toliaus p. J. Vilimas 
davė samanymą, kad su
mesti po keletą centų dėl 
nukentėjusių nuo karės. P. 
J. Brazauskas tam pritarda
mas paaiškino dalyką pla
čiau, su kuo visi 
prasidėjo kolektą 
sekančiai:

SANTAIKA

VIENATINE

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

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,OOO.oo.
Parduodame sheras kaina $100.oo ant lengvu išmokėjimy, 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 namy ir lioty ant lengviausiy išlygy; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučiy 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. Člevelando Lietuvą Tautiškos Bankas ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 iki 10:30 vakare. Subatomis nuo 7:30 iki 9:30 vakare.
1934 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio. Dabar yra laikas 

pirkti vasarines 
drapanas.

APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. Prie L17 s.

naitis, J. Verseckas, A.Puč- 
kas, J. Raila ir vienas vo
kiety s J. Ways.

Po 50 c.: J. Vilimas, M. 
Šimonis, J. Smalckus, J. La
pinskas, P. Dackevyčia ir J. 
Kalandis.

Po 35 c.: A. Janošiunas.
Po 27 c.: P. Pauparas.
Po 25 c.: K. Bucis, J. 

Meiliūnas, A. Railiutė, L. 
Ciuzelis.

Išviso: $14. 07.
Pinigai bus perduoti vie

tiniam Tautos Fondo z iždi
ninkui.

Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū!

Clevelando dainorių 
draugysčių atstovai turėjo 
susirikimą miesto halėj ir 
nutarė birželio 4 d. nedėlioj 
atidaryti parkus su daino
mis. 150 vokiečių po vado
vystei Dr. M. Francisci dai-

V. SIAURAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

A

Taip-gi
krautuve
Laikrodžių, žie- 

Hldų, diemantų, 
linciugėlių, 
branzolietų. 
špilkų ir t. t.

I Pirktos pas mus britvos, yra Į
• išmainamos, jeigu pasitaiki- 8 
; tų netikusi. Musų speciališ- j 
kurnu yra taisimas laikrodėlių į 

■ laikrodžių ir kitų gražnų.
L 2118 St. Clair Ave. Cleveland, 0, jį 
L-.Ui ■»»■■■ i n *i im jiiMinwmi HEX Dbm

seniausias fe

LIETUVIS KRIAUŠIUS i

<|

L. Bednarski
parduoda Bįo

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue

L—.„J 01______ IS L__.____ i
w Jei Trokšti Apšvietos^

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

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

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

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“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:

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Mrin 3518-J Centr. 7649-K

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

kokybe yra gera.

Ateikite ir pažiū
rėkite, kiek męs 

turime

MARŠKINIŲ, 
VEISČIŲ, 
VIRŠUTINIŲ 
IR APATINIŲ 
IR ŠIAIP 
VISOKIŲ 
DRAPANŲ. Bliuzkos Be dryžių ir dryžuotos.

Didžiasis rinkinys.

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

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

Krajava Pirtis

Kare Su Vokietija
Bet Svarbu, Kur Perki Drapanas

Reikalinga lietuvaitė mergina prie namų ruošos ir krautu
vėje prie pardavimo. Sąlygos geros. Atsišaukite greitai.

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk j musy

-----.... —— PIRTJ-— 

Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktį.

Seredos del moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

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

Central 2595-W

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

W. WISZNIEWKKI
W 1084 KENILWORTH AVE.S.W,

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


