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SKARE!
Ar pereitos savaitės ka

rės nuotikiai nurodo pabai
gą Verduno kovos ir persi
kėlimą vokiečiy kariumenės 
į Flandierius? Per tris pe
reitas savaites nestok avo 
prirodymy, jog Vokietijos 
strategikai planuoja didelį 
užpuolimą ant Flandrijos. 
Keletą karty vokiečiai bom
bardavo britany tranšėjas, 
nekurios atakos buvo taip 
didelės, jog jas rokuoja už 
preliudiją baisaus mūšio a- 
teityje. Didelės kariumenės 
prieš Britaniją, kol-kas, dar 
nepanaudota, bet nėra abe
jonės, jog ji bus panaudota 
trumpoje ateityje.

Vokiečiy pėstininkai a- 
takavo Flandrijoj linijos da
lį, kurią laiko belgu kariu
mene. Tas antpuolis įvyko 
apielinkėje Dixmude. Vokie
čiams pasisekė užimti šmo
telį Belgijos tranšėjų. Belgu 
vienok kontraataka išvijo vo
kiečius atgal ir jie vėl sus
tiprino liniją.

Paskutiniu laiku Brita
nijos kariumene Flandrijoje 
buvo išdalinta į dvi dali. 
Viena dalis laikė liniją nuo 
Dixmude iki Lens’o. Kita 
Britanijos sekcija driekėsi 
nuo Arraso iki Som
me. Francuzai laikė li
niją nuo Lens’o iki Arras’o. 
Bet pavasarinis Britanijos 
padauginimas kariumenės 
padarė galimu Francijos ka- 
riumenę ištraukti. Todėl da
bar Britanijos linija tęsiasi 
nuo Yser iki Somme,

Kur-nors šitoj linijoj vo
kiečiai padarys sekančią o- 
fensyvą, kuomet jie galuti
nai persitikrins, jog tolimes
nis bombardavimas kiety 
akmeniniu Verdyno sieny 
yra veltas. Jau britanijos 
generolai dabar yra pasiren
gę sutikti vokiečius, nes jie 
žino gerai, kad jeigu vokie
čiui nepasikeka vienur, tai 
bando kitur.

Tuom-pat laiku yra dau
giaus, negu galimu daigtu, 
kad tašką dėl sekančios bai
sios kovos išsirinks ne vo
kiečiai’ bet talkininkai. Stro
piai rengiamasi prie atakos, 
kuri, talkikinkai mano, tu
rės nuspręsti karės laimėji
mą. Rusų kariumene Fran- 
cijoj yra čedyjama dėl šitos 
atakos. Kol-kas dar ji nėra 
pasirodžiusi ant karės lauko 
nė Verdune, nė kur kitur. 
Didelės sankrovos amuni
cijos yra gatavos.

Vakietijos pasaloms ne
ims. Jinai žino, kokia ata
ka jos laukia trumpoj atei
tyj. Jos ankstybas pavasa
rinis užpuolimas ant Verdu
no norėjo tai atakai užkenk
ti. Tas jiem nepavyko. Ver
duno padėjimas mažą tepa
darė įtekmę ant talki- 
ninky ofensyvos. Abejoja-

ma, kad vokiečiy antpuolis 
Flandrjoj ar kur kitur ga
iety tolį atidėti talkininky 
ataką. Faktas gręsimo tal
kininku atakos yra pamatu 
gando Vokietijos reikalavi
mo taikos. Privatiškas kai
zerio laiškas į Suv.Valst.pre
zidentą Wilsoną ir atsišau
kimas Popiežiaus Benedik
to į amerikonus to gando 
teisingumą patvirtina.

Veikmė Flandrijoj nėra 
tai vienintelis ženklas nuro
dantis galą Verduno kovos. 
Per visą savaitę nelaimėjo 
nieko. Pirmynžangos jie taip
gi padaryti neįstengė. Kuo
met iš kitos pusės, gen. Pe
tain laimėjo nuolatos. Jo pa
sistūmėjimai visi buvo trum
pi, ir žymys. Didžiausi savai
tės mūšiai buvo apielinkėje 
Douaumont ir žiemvakarinia- 
me krašte Numirusio Žmo
gaus kalno. Berlynas pa
tvirtino keletą francuzams 
laimėjimy, o apie atėmimą 
jy atgal nieko nepraneša. 
Vokiečiai nedavė niekur di
delio smūgio.

Bet silpnėjimas vokie
čiu ofensyvos tai dar nereiš
kia, jog jau jie galutinai at
sisako nuo Verduno kovos. 
Visai galimas daiktas, jog 
jie jieško naujy spėky sus
tiprinimui savo linijos, o pro
gai pasitaikius kirs. Jau jie 
yra taip padarę seniaus. Bet 
francuzy komandieriai ir 
žmonės pradeda jausti, jog 
Franci j a išlošė didelę Ver
duno kovą. Reikia žinoti, jog 
francuzai pralošė žemės; bet 
vokiečiams nepasisekė įvyk- 
dinti savo plany: užimti Ver
duno. O antra, Vokietija bū
dama kaipo užpuolančioji 
spėka, nukentėjo kur-kas 
daugiaus, negu apsiginačioji 
Francija. Vokietija negali 
mėtyti savo žmonių, nes jie 
jai bus reikalingi atsispiry- 
mui tolimesniame su talki
ninkais besikamavime.
Airijoj tapo sugražintatai- 

ka. Angljios valdžia nužudė 
septynis ar aštuonis Airijos 
revoliucijos vadovus. Jy pa
sekėjai matydami veltumą 
tolimesnio besigrumimo ir 
bereikalingai kraujo liejimą 
—padėjo ginklus. Ir sukili
mas, kuris buvo toli ne vi
sos Airijos, buvo nepavyku
siu.

Iš Mesopotamijos šią sa
vaitę nėra jokiy žirny. Di- i

ru-

jog britanai traukiasi. Užim
ti dvi britany armiji į vie
ną mėnesį Halil Paša neįs
tengs.

V okieti j os atsakymas
ant Amerikos ultimatumo, 
kuris buvo paslystas bal. 19 
d., turi užtikrinimus, kad 
be abejonės užganėdins Suv. 
Vals. valdžią. Tame atsa
kyme yra apsklembtai pab- 
riežta, kad naruny koman- 
dieriams buvo įsakyta ven
gti beteismišky naikinimy 
laivy ir jy skandinimy. Prie 
to yra pridurta pasarga, kad 
Suv. Vai., iš savo pusės, tu
ri taip-gi pertraukti Brita
nijos blokadą. O jeigu Suv. 
Vai. to negalės arba neno
rės padaryti, tai naruny 
re bus žiauresnė, negu 
buvo pirma.

visoms žinios.

ka-
ji

Reuter

džioji Britanija, kuri 
pinasi gen. Aylmerio pa- 
liuosavimo ekspedicija, kol- 
kas, neatsiekė savo tikslą: 
apsupty kareiviu nepaliuo- 
savo. Townshedo kariume- 
nei prasišalinus turkai bent 
kuriame momente gali Ayl- 
meriui užduoti smūgį. Ar 
tai Townshedas tebelaiko 
poziciją netoli Kut, -ar jis 
traukiasi link juros—neži
nia. Kadangi Halil Paša, 
kuris turi piukią turky ka- 
riumenę, neatakavo angly, 
tai galima tikėtis, jog Halil 
Paša yra užganėdintas iš to,

93 NAŠLES GAVO PENSI
JĄ.

Elyrija, O.— Devynios 
dešimt trįs našlės motinos 
Lorain paviete aplaikė visos 
į mėnesį $900. Motinos ga
vo nuo $5 iki $8 kiekvieną 
mėnesį kožnam kudykiui.

SUGAVO ŽMOGŽUDĮ.
Thomson, Conn. — Su

gavo J. Elliot, kuris užmu
šė p-lę Sybil Pettis ir josios 
tėvą. .Sugriebė jį apie tris 
milias nuo tos vietos, kur 
jis papildė tą žmogžudystę. 
Kuomet jį gaudytojai su
čiupo ir nuginklavo, tai jis 
visai nesipriešino. Tapo nu
vežtas i Thompson© kalėji
mą.

APLEIDŽIA MIESTĄ 
METZ.

Londonas—
Amsterdam korespondentas 
telegrafavo, kad civiliai gy
ventojai jau kraustosi iš 
Metz, Loraine sostinės, kur 
yra ąpie 60,000 gyventojų. 
Tai viena stipriausiu pasau- 
tvirtoviy. Metzyra apie pen- 
kioliką myliy į žiemį nuo 
mūšio linijos ir keturiasde
šimt myliy nuo Verduno.

UŽMUŠĖ 42 VILISTU.
Columbus, N. M.—Pra

nešama iš Mixikos karės lau
ko, jog keturiosdešimt du 
Vilios bandytu tapo nušau
tu ir daugybė sužeistu, kuo
met pilna 230 žmonių eskad
ra užklupa ant jy pasaloms 
ties Ojo-Azures, 17 myliy 
nuo Cusihairiachic. Ameriko
nu nesužeista nė vieno.

ARABU SURILIMAS SU- 
DANE.

Londonas— Iš Konstan
tinopolio praneša, jog Suda
ne sukilo arabai. Iman iš 
Darfur su kariumene ir 6, 
000 kupranugariu eina prieš 
anglus žieminšj dalyj Suda
no, o anglai traukiasi prie 
upės Niliaus.

Darfur užima 160,000 
ketvirtainiu myliy plotą že-

mes ir yra anglo-egiptėny 
Sudano valstija. Tikras gy
ventoju skaitlius nežinomas, 
bet rokuojama apie 4, 
000,000. Gyventojai suside
da iš juoduku ir araby. Jie 
pildo mahometonišką tikė
jimą.

Provincija buvo nepri- 
gulminga iki 1875, kada ji 
pakliuvo egiptėny valdžiai 
Provincijos valdovu buvo da
bartinis sultanas, Ali Ninar 
nuo pat 1899. El-Fašera sos
tinė, turi apie 10,000 gyven
toju.

BEVIELIS TELEFONAS.
Washington— Pirmu 

kartu tapo įsteigtas bevielis 
telefonas tarpe laivyno de- 
partmento ir karalaivio ant 
mariy. Departmentas gali 
susinešti su visomis Suv. Vai. 
žemės stotimis ir tuomi pa
čiu laiku duoti įsakymus 
mariy laivo komendantams. 
Suv. Vai. yra pirmutinė ša
lis turinti tą sekretą. Sekre
torius Daniels ir kiti oficie- 
riai susirinko į departmen- 
ta ir kalbėjo į karalaivį New 
Hempshire, kuris buvo toli 
nuo Virginijos pakrančių,ir 
aiškiai girdėjo, ką jam at
sakinėjo komandierius.

Laivyno stotis Pensaco- 
loj yra pirmutinė žemės vie
ta, ant kurios buvo įsteig
ta komunikacija. Kitos ko
munikacijos buvo padary
tos su Didžiųjų Ežery (Gre
at Lakes), Ill., stotimi į 32 
ir pusę sekundos, su New 
Yorko laivynu į 27 sekundas 
ir su Norfolk į 41 sekundą. 
Tiktai keliy sekundy dau
giau reikėjo susinešti su San 
Diego, Gal. stacija, i kur 
admirolas Fullam, koman
dierius Pacific laivyno kal
bėjo į sekratoriy Daniels. Į 
ketnrias minutas nuslysta 
žinia net į Gorinto, Nicara
gua.
CARUSO VAŽIUOJA ITA

LIJON.
New York—Enrico Ca

ruso, garsiausias pasaulio 
tenorius, išplaukė laivu Es- 
pagne Italijon per Franci- 
ją. Pirm išplaukimo dainius 
sakė jis pagrįšęs į New Yor- 
k’ą lapkričio mėnesyj, jeigu 
jo nepašauks į Italijos ka- 
riumenę.

POPIEŽIAUS PRANEŠI
MAS WILSONUI.
Washimgton— Apašta

liškas delegatas Monsignor 
Giovanni Bonzano atnešė ži
nią nuo Popiežiaus Bene
dikto i Washingtoną ir per
davė ją Prezidentui Wilso
nui.

Pranešime sakoma, jog 
Popiežius Benediktas nori, 
kad Suv. Vai. buty kaip ir 
tarpininkė ir pagelbėtų su
grąžinti taiką Europai. Gan
das, jog tarp Voaietijos ir 
Suv. Vai. gali trukti diplo
matiški ryšiai, o gal ir karė, 
taip-gi prisidėjo prie paska-

tinimo Popiežiaus Benedik
to parašyti Wilsonui laišką. 
Popiežius, kaip Prezidentas 
Wilsonas, yra gatavas duo
ti taikos patarimus, kada 
tik laikas bus prinokęs.

VISA EUROPA LAUKIA 
SMŪGIO.

Amsterdam—Bėgyje 30 
dieny talkininkai užduos di
delį smūgį centraliniams 
sanjungiečiams- Tas smūgis 
sakoma, nusvers pasaulio 
karės pendulium arba švy
tuoki} ir parodys, kuri pu
sė turės laimėti.

Tokis įsitikinimas yra 
randamas kiekvienoj Euro
pos sostinėj. Veikmė, kokia 
yra atliekama vokiečiy pa
gerinimui apsigynimo pozici
jų rytiniame ir vakarinia
me fronte o podraug ir Bal
kanuose nurodo, jog vokie
čiu štabas turi tą opiniją 
taip-gi.

Kurioj vietoj talkinin
ku armijos kirs, tai dar neži
nia. Spėjama, Balkanuose, 
kur kelios dienos atgal tal
kininkai pribuvę į greky 
miestą Floriną rengiasi prie 
antpuolio.

Kitas vėl spėjimas yra, 
kad jie užduos smūgį Angli
jos fronte netoli Lens. Šita
me fronte vokiečiai, nežiū
rint ant Verduno kovos, lai
ko dideles jiegas bavary ir 
yra prisirengę sutikti ang
ly užpuolimą bent-kuriame 
momente.

Vienas stiprus įsitikėji- 
mas yra, kad nežiūrint ant 
naujy taikos overtury, ku
rios matomai paeina iš Ber
lyno, 'santaikos nebus tol, 
kol tik talkininkai neišban
dys savo jiegy dideliame už
puolime ant vokiečiy fronty, 
o jei nepavyks, tai turės bū
ti taika.

d.
7

METAI SUKAKO.
Londonas—Gegužės

lygiai metai sukako,kaip 
Cunard šarvuočius Lusitani-
ja tapo nuskandintas per vo- 
kiečiy narūną; nuskendo 1, 
154 žmonės, į kurį skaitliy 
įėjo ir 102 amerikony.

Todėl 7 d. š.m. Londo
nas surengė mėty sukaktu- 
viy apvaikščiojimą pamynė- 
jimui tos didžiausios pasau
lio katastrofos, nuskandini- 
mo Lusitanijos. Procesija 
maršavo iš Westminster į 
Hyde parką, kur atsibuvo 
susirinkimas. Pastatė didelį 
modelį perstatant} Lusitani- 
ją su vėliava, ant kurios pa
rašyta:

“Atmykie, Lusitanija, 
septintą dieną gegužės, 1915 
m. Te ta žmogžudystė buna 
atleista danguje, bet tegul 
ji nebūna užmiršta ant že
mės.“ ________

BRYAN DARO TAIKĄ.
Washington—Prisiruo

šimo apgynėjai sako, jog 
W. J. Bryan planuoja tautiš
ką republikony ir demokra-

ty konvenciją. Tam tikslui, 
sakoma, užmanytojas susi
rašė ir nori išleisti ilga tai
kos atsišaukimo manifestą. 
Tame atsišaukime bus daro
ma įtekmė ant abiejų parti
jų kaslink priešinimosi mi- 
litariniam prisiruošimui.Bry
an dabar siuntinėja po vi
sus miestus, kad po tuo ma
nifestu pasirašyty 1,000 tai
kos vodovy.

700,000 VOKIEČIŲ ŽU
VO.

Londonas— Daugiaus 
negu 700,000 Vokietijos ka
reiviu tapo užmušti,© 1,781, 
310 sužeisti iki geg., pagal 
spaudos biuro pagarsinimą, 
kuri rėmėsi ant oficialio Vo
kietijos nuostoliu surašo.

VOKIEČIAI GAVO PAPĖ
DĘ PRIE VERDUNO.

Londonas— Paprastai 
yra manoma,įjog atakuojan
čios spėkos turi būti ketu
ris kartus didesnės, negu 
apsiginančios spėkos. Vokie
čiu vienok kariumene yra 
dvilinkai mažesnė už fran- 
cuzy apsiginančiąją, taip 
tvirtina pusiauoficiuliškos 
žinios iš Berlyno..

Milžiniški francuzy nuo
stoliai paeina nuo to, kad 
jie yra įbauginti įtekmin
gos vokiečiy armijos, o an
tra, kad jie labai šykščiai 
laikosi prie savo tranšėjų.

Iš Frcncijos pranešama, 
jog rytuose nuo Meuse ir 
Woevre apielinkėj rytuose 
se nuo Verduno eina tik ret
karčiais atsikartojantis bom
bardavimas.

Sulaikyti atkartotiny 
antpuoliu prie kalno 304 po
zicijų vokiečiai negrįžo vie
nok prie savo atakti žiemva- 
kariniame fron-e, bet pas
tūmėjo francuzus toliaus į 
pietvakarius nuo kalno 304. 
Vokiečiai ištiesė savo pozi
cijas net iki pat kalno.

VOKIETIJAI STOKA 
MAISTO.

Londonas— Vokiečiu 
kareiviu porcijos tapo su
mažintos jau šešios savaitės 
atgal. Mėsos mažai, duonos 
taip-gi nedaug, kurios karei
viai gauna tik 12 uncijų. į 
dieną, o mantos siuntiniai 
kareiviams iš narny yra už
drausti. Stoka arkliy priver
tė sumažinti kanuoliy veži
mu skaitliy.

600 RUSŲ ŽUVO.
Berlynas— Talkininky 

transportinis laivas užėjo 
ant minos Tarpžeminėje ju
roje ir nuskendo kart su 600 
rūsy kariumenės.

1 UŽMUŠĖ, 6 SUŽEIDĖ.
Detroit—Michigan Al- . 

kali kompanijos straike, ku
riame dalyvavo keli šimtai 
darbininky, viena svetimtau
tį nušovė, o šešis sužeidė.

Paskui policija aptildė 
straiką.



SANTAIKA

Ko mums labiausiai trūksta.
Čia aš stengsiuos iškel

ti aikštėn vieną musy laik
raštijoj trukumą.

Kaip mums jau žinoma, 
musu laikraščiy yra jau ge
rokas skaitlius. Yra ju viso
kios ryšies. Vieni paduoda 
žinias, kiti gvildena visuo
meniškus klausimus, o dar 
kiti neša mokslą ir apšvietą. 
Bet nemažai ir tokiy, kurie 
tarnauja siaurai partijos po
litikai. Kaip vieni, taip ir ki
ti, bando pildyti savo prie
dermes, kad tik geriaus pa
sitarnavus visuomenei.

Bet jog jy įvairumas 
dar neapglėbia viso musy 
judėjimo, tai yra faktas. Męs 
žinome gerai, jog musy tau
tos ateitis kybo ant musy 
jaunimo. Nuo jy priguli mū
šy tautos gerovė arba pra
žūtis.

Kad atsakančiai išauk
lėti jaunimą ir kad pastaty
ti ant tvirty kojy ar mums 
šiandien užtenka vien para- 
pijiniy mokykly išlavinimo? 
Ar nėra, kaži, reikalo supa
žindinti musy jaunimo su 
platesne pasaulėžvalga? Aš 
manau, jog tam niekas ne- 
pasipriešįs.

Bet kaip tą viską atlik
ti? Suprantamas dalykas, 
jog lengviausias būdas ir 
prieinamiausias įrankis—tai 
laikraštis. Laikraštis, kuris, 
taip sakant, buty pašvęstas 
vien tik musy parapijines 
mokyklas lankančiam jauni
mui. Tokis laikraštis gaiety 
atlikti milžinišką darbą mū
šy tautos besipletojime.

Tiesa męs šiandien tu
rime vienur kitur laikraš
čiuose išbarstyty mjnčiy, ku
rios taikomos musy jauniems 
vaikučiams. Bet tos mintįs 
išsiveržusios iš visokiy pa- 
žiury ir nuomoniy asmeny 
ir nebūdamos suglaustos 
vienan žydinin atneša mažą 
naudą, o tankiai gal ir blėdį.

Naudą auklėjimo jau
nimo pamatė jau netik tė
vynainiai katalikai, bet ap- 
čiupo ją laisvamaniai, o net 
ir socialistai. Jie netik ką 
tveria vienur, kitur vaiky 
kuopeles, ir ten juos savotiš
kai “šviečia,“ bet nesigaili 
laiko ir popieros ir pašven
čia didelius špaltussavo laik
raštijoj.

Taigi, kad užkirsti ke
lią tokiems musy jaunimo 
“švietėjams“ ir kad sužadin
ti jaunutėse krūtinėse mei
lę tėvynės, kalbos ir lietu- 
vos budo ir įkvėpti josna tik
rą mokslą Kristaus—ar ne
būty laikas mums pagalvo
ti apie išleidimą vaiky laik
raščio? Apie tai - turėty .rū
pintis visi, kaip kunigai, taip 
ir svietiški e jie.

Adomas Pogazelskis.

Musy Redaktoriams.
Musų laikraščiy redakto

riai dabar taip užsiėmę “dide
liais darbais,“ jog šis mano 
patėmyjimas vargiai at
kreips jy atydą. Jy dabar 
apsuktos galvos. Jie dabar 
galvoja, kas bus S.L. A. pre
zidentu, jiems rupi, ar tau- 
tiečiai-demokratai sulips su 
socialistais, ir 1.1., it 1.1.,to
dėl Šis mano mažas dalykė
lis vargiai ras vietos jy “di
deliais darbais“ užimtose 
galvose.

Nemanau duoti pipiry 
už jy nedžentlemoniškus 
viens ant kito užsipuldinėji
mus taip, kaip nenoriu nu

rodinėti didžiyjy redagavi
mo ydy arba duoti medalius 
tiems, kurie daugiausiai iš
plūsta priešingos srovės or
ganizacijas arba pavienes y- 
patas—vien tik noriu paku
tenti opinijas kaslink vieno 
mažo,bet svarbaus musy raš
liavoj taip tankiai atsikarto
jančio dalyko, būtent, nevie
nodumo gramatikos.

Męs, kaipo tauta, netu
rime universitety, todėl ir 
negimsta profesoriai, o jy 
nesant mums nėra Šaltinio, 
iš kurio galėtumėme semti 
rašliavoj reikalingas taisyk
les; neturime autoriteto, ant 
kario galėtumėme remtis ra
šybos klausimuose..

Musų šiandieniniai ra
šytojai, redaktoriai ir viso
kios ryšies publicistai tai 
lenky, rūsy arba amerikony 
mokiniai, todėi ir neįstabu, 
jog pas mys rašytojus šian
dien kas galva, tai gramati
ka.

Nemanykite, jog aš čia 
pasmerksiu “Saulę, “kuri sa
vo senobiniu lenkišku alfa
betu ir stoka mažiausio re
toriško rašliavos taisykliš- 
kumo taip toli atsilikusi nuo 
musy laikraštijos, jog ji y- 
ra žemiaus kritikos. Neban
dysiu užgauti nė “Pasau
lio,“ kuris taip-gi toli gra
žu nesusilygina su musy pa- 
žangesniaisiais laikraščiais, 
vien tik bandysiu iškelti eik- 
štėn keletą įsiskverbusiy 
klaideliu musy taip vadina
mu pažangesniųjų laikraš
čiu redaktorių gramatikose.

Reikia žinoti, jog kol- 
kas, tai musy redaktoriai ir 
yra musy rašliavos autorite
tu. Todėl, kad sustiprinus 
tą autoritetą, ar nebūty ge
ru dalyku, kad nekuriuos 
jy laikraščiy špaltuose raš
liavos skirtingumus suglau
dus į artimesnį vienodumą, 
ko dar visai nesimato.

Paimi skaitytojas į ran
kas musy laikraščius ir kiek
viename jy randi savotišką 
gramatiką,savotiškas taisyk
les. Paimkime kad ir tokius 
paprastus terminus, kaip: 
‘ ‘dėl,“ ‘‘kodėl, “ ‘ ‘todėl. ‘‘ 
Vieni rašo “e,“o kiti “ė.“ Ži
noma, kaltinti nėra ko, nes 
męs šiandien neturime Jau
niu, kurie atsistoję prieš 
veidrodį ir pasitepę liežuvį 
juoda masa žiurėty,kurią da
lį gomurio užgau
na liežuvis tariant tokį arba 
kitokį skiemenį ir tokiu bu- 
dujtyrinėty musy kalbos tar
mę. Bet kiekvieno grynai 
lietuviškai kalbančio aštres
nio jausmo ausis gali girdė
ti, jog augščiaus minėtose 
jungėse nėra atviros “e“ 
arba garso “ia“ bet yra “ė“ 
Tiesa, kuomet męs tuos žo
džius apversime ir sakysi- 
sime: “dėlto,“ “delko,“ tą
syk persimainys ir garsas 
“ė“ į “ia,“ todėl ir rašyti rei
kės jau ne “ė,“ bet “e.“

Pas lietuvius tokis pap
rotys: kas naujo, ta ge
ra, o kas seno, tai niekai. 
Žodį ‘ ‘męs“ visuomet rašyda
vome per “ę, “ bet dabar kas 
nors, gal per klaidą, para
šė “mes,“ o daugumas ir 
priėmė. Gerai, jeigu męs ra
šome žodį “męs“ per “e“ 
tai rašykime visus pereito 
laiko veiksmavardžius per 
“e“ taip-gi,pavyzJin; “ėjęs,“ 
“buvęs,“ “matės“ ir 1.1., nes 
kaip žodyje “męs,“ taip ir 
minėtuose veiksmavardžiuo- 
se, vienas ir tas pats gar

sas “ia“ar,pagal kity tarmę 
“en.“ Tai nors bus vieno
dumas. Bet ar męs taip da
rome?

Toliaus, paimkime žodį 
“jiega.“ Beveik visi nuo 
“jiega“ peršoko ant “jėga.“ 
Čia taip-gi kokis-nors ling
vistas atsirado, o pasekėju 
juk prie naujo užmanymo 
pas mus, kaip sakiau, netrūk
sta. Tie, kurie rašote ,žodį 
“jiega“: “jėga,“ tai susimil
dami, rašykite ir žodį “jie:“ 
“jė,“ “vienas:“ “venas“ ir 
kitus panašius žodžius, ku
riuose randasi dvibalsė “ie,“ 
permainykite į “jė.“

Eikime toliaus. “La- 
biaus“ rašo“labjaus. “ Irkam 
tai? Ant ko pasiremdami 
tai darote? Gal dėlto, kad 
nekurie dzūkeliai tardami 
tą žodį priėję prie skiemens 
“biau“ prispaudžia liežuvį ir 
padaro iš “biau:“ “bjau?“

Jeigu taip, tai imkite 
visus antrojo laipsnio prie
veiksmius, kaip antai, “gra- 
žiaus, “ “geriaus, “ ir 1.1., ir 
rašykite per “j.“ O priešin
gai, kur reikia rašyti “j,“ 
kaip, pavyzdin, žodžiuose 
“pjauti,“ “spjauti,“ tai rašo 
“piauti, “ ‘ ‘spiauti. ‘ ‘

Moteriškos gymės, perei
to laiko budavar-
džiy vardininke ir šauks
mininke turi būti galūnė ne 
“ę“ bet “usios.“ O vienok 
to nesilaikoma. Vieton “nu
vargusios mergaitės, ‘ ‘ rašo 
“nuvargę mergaitės. “

“Pavardės su galūnė
mis “yčius,“ arba “yčia“ rei
kėtų taip ir rašyti. O vie
nok,pavyzdin,“ Lekavyčius,“ 
tai rašo: “Lekavičius,“ kur 
garso “i“ visai nesigirdi, o 
tik girdisi “y“.

Žodį“kudykis“reikėty ra
šyti per“y, “o ne per“i. “Jei
gu “kudykis“ rašysime: “kū
dikis,“ tai rašykime: “blaš
kymas,“ “mėtymas,“ rašy
mas,“ ir 1.1, šitaip: “blaški- 
mas, ‘ ‘ metimas, ‘ ‘ rašimas, “ 
ir t. t.

Veiksmažodžiai, kurie 
pereitame laike turi galū
nę “yja,“ turėty būti rašo
ma “vienyja,“ “liudyja, “ O 
ne “vienija,“ “liudija.“ O 
taip-gi ir iš jy padaryti 
daiktvardžiai turėty būti: 
“vienyjimas, “ “liudyjimas“ 
O ne “vienijimas,“ “liudi
jimas“ ir t. t.

Toliaus “sriovė“ turė
tu būti “srovė,“ nes taip 
reikalauja teisingoji lietu
viu tarmė.

Dabar-gi apart apsklem- 
bimy arba definicijy, reikia 
neužmiršti ir išėmimu, ku
riu kartais esti daugiaus, 
negu defincijy.

Vieną kartą tūlas f Bio
logas taisė gramatiką. A- 
teina pas jį jo draugas. Pa
matęs tą filiologą sėdint 
prie skobnio, ant kurio gu
lėjo knyga jisai paklausė: 
“Kokia tai knyga?“ Kalbos 
tyrinėtojas sako: “Tai gra
matika. “ Pamatęs didelę 
kupetą knygy šalę skobnio 
užsižingeidavęs draugas 
klausia: “O kokios čia kny
gos?“ Filiologas sako: “Tai 
čia tos gramatikos taisyk
lių išėmimai (exceptions)“. 
Draugas iš to nusistebėjimo, 
kad prie vienos knygos tiek 
daug gali būti išėmimy net 
galvą pakraipė.

Turime savo kalboj išė
mimu ir męs. Pagal taisyk
lių “pušįs, “ “dm-įs“ ir t. t.

(Pagaiga bus sek. num.)

Oda į Jaunimą.
Ko snaudi jaunime, kol dega krūtinė 
Ir traukia prie darbo širdis?
Gal tavo atšalo jausmai? Jaunime, 
Garbinga tu musy tautos ateitis, 
Kol sparnas jaunystės dar kerta jausmin

gai,
Kol kraujas dar verda karštai,
Skrajokie padangėms ir žadink griausmin-

[gai 
Mys brolius, ką miega ramiai.
Nuskrydęs, kur jiejie dar gludo tamsybėj, 
Nunešk kibirkštėlę šviesos.
Sužadink tuos brolius, kurie iš aklybės 
Pamynė jau kalbą tautos.
Jie gludo apsvaigę be mierio, be vilties 
Ir laukia pagelbos greitos;
Atšalęs jy kraujas, sustingusios širdįs 
Išvijo jausmus Lietuvos.

* t **
Dangus prasiblaivė, rytuose jau aušta, 
Iš užkalnio teka ve saulė šviesi;
Ant musy padangės jau švinta ir rausta, 
Tik, broliai, sesutės, į darbą visi!
Ledai nuo krutiniy, ką slėgė ikšiolei, 
Bematant sutirpę skeliaudroms nukris, 
O musy tėvynei, ką amžius vaitojo, 
Iš naujo giedrioji dienelė užšvis!

V. Kareivis.

Kas yra meilė?
( Sonetas.)

Džiaugsmo krislelis, laimės lašelis; 
Marės liūdnumo skausmo širdies; 
Sunkus, bet saldus dviejų kryželis; 
Skaisti žvaigždutė jy ateities; 
Aštrys takeliai, saldys žodeliai 
Viltis auksinė, džiaugsmo daina; 
Laimė tuščioji—šliubo varpeliai, 
Po kuriy seka vargo našta;
Dailiai išpinta ir padabinta 
Ta nekaltybė aukso dieny— 
Gali teisingai but pavadinta 
Meile, ryšelis dviejy širdžiy, 
Kuri poėty yr pripažinta 

. Viso pasaulio laime žmoniy.
V. Kareivis.

Jo pirmoji 
išpažintis.

Sulietuvino Z. Bagdžiuniutč.
(Tąsa.)

“Patsai būdamas neturtingu, o norė
damas užsidirbti kiek pinigy, išvažiavo į 
vakarus. Ir tuomet jydviejy laimė persis
kyrė ant amžiy. Jos tėvai subankrutino,ji- 
gi, kad tėvus gelbėti, turėjo išeiti už vyro 
ir už turtus atiduoti save senam žmogui. £

“Kuomet anas jaunas vyras pagrįžo, 
jau jo numylėtinė buvo moteris kito...

“Atsivėrė jiemdviem ant žemės praga
ras.... Bet būdami jaunais, nenustojo vil
ties. Jis laukėjos net keturis metus, bet 
kuomet jos senas vyras dar vis nemirė, ap
sivedė su kita.

“Ir ar žinote tamstos, kas atsitiko?
“Už trijy dieny po jo vestuvių senis 

numirė paleizdamas ją iš moterystės ry
šiu. Ar nematote tame Apveizdos rankos? 
Kad buty dar palaukęs tris dienas ilgiaus, 
buty sugrįžusi praeities laimė. Bet palau
kite!

“Mėnesiui praslinkus areštavo tą jau
ną vyrą už žmogžudystę ir paėmę vėl grą
žino į vakarus, kur tenai prirodė jo kal
tės ir tapo pakartas kaipo žmogžudys . Ar 
supratot apie ką eina? Trims dienoms dau
giaus, o mergaitė, kuri parsidavė į nelais
vę dėl išgelbėjimo savo mylimy tėveliu, 
buvo liuosa ir buty apsivedusi su žmog
žudžiu. “

II
Užviešpatavo tyla... tik vėsula vis dar 

siautė, o klausytojai su sunkiu alsavimu 
dvasios, rodos, kad jau parsimainė, lyg jau 
negirdi to staugiančio vėjo.

“Niekad nesitikėjau išgirsti apie tokius 
atsitikimus tokioje šviesoje kaip šią nak
tį, “ atsiliepė milionierius.

“Klausykite, gerbiamiejie, siautimo vė- 
sulos“ tarė misijonierius. “Primena man 
tas vieną naktį, keletą mėty atgal, baisią 
naktį, panašią į šitą, kuomet ant mano 
grinčiutės siautė baisi vėsula ir kuomet 
Augščiausias pavėlino man išklausyti pir
mos išpažinties mano gyvenime.

“Noriu jums, gerbiamiejie, apsakyti tą

atsitikimą, kad geriaus suprastumėte 
Dievo ranką ir Jo galybę.

“Yra tai kaipo pamokslas turintis 
savyje didelę reikšmę iš mažy dalykėliu 
ir atsitikimy. “

“Jeigu tamstos norėtumėte, apsaky
čiau jums visą tą atsitikimą.

“Prašom, prašom,“ atsakė visi vienu 
balsu, o vienas kėliaujančiy agenty net 
prisiartino prie kalbėtojo.

“Buvo tai baisi naktis, panaši šitai 
nakčiai,“ paantrino misijonierius. “Gi
rioje, kaip ir toji, tik toli nuo čia.

“Pasiysta mane tenais, kad atlikčiau 
misiją, tai-gi toje tai baisioje naktyje 
svajojau savo grinčiutėje apie ateinan
čios dienos planus.

“Po kiek laiko kaž-kodėl suėmė ma
ne lyg koks neramumas ir sujudo'nervai. 
Dar tuomet nerūkiau, todėl niekas nega
lėjo manęs užimti apart minčiy, kurios 
nebuvo man linksmos.

“Man rodėsi, kad jaučiau ant savo 
galvos pušy šakas, kurias lingavo baisi 
vėsula, kuri laiks nuo laiko daužėsi i 
grinčiutės stogą su tokia galybe, kap net 
šiurpuliai perimdavo mano kūną.

“Baimė girios yr labai baisi ir kan
kinanti, o tuom labiaus, kuomet esi pats 
vienas tokioje baisioje audroje, be jokio 
draugo.“

Čia misijonierius pertraukė savo kal
bą ir įsižiūrėjo per langą į tamsiąją nak
tį, iš kur girdėjosi balsas treškančiu pu
šy šaky, verkiančiu ir dejuojančiu au
droje. Kiti ir-gi pradėjo sunkiaus alsuo
ti.

“Tūkstančius sykiy tą naktį,“traukė 
toliaus misijonierius, “ rodėsi man, kad 
girdžiu žmoniy balsus ir desėtkus. sykiy 
ėjau prie dury, atstumdamas jasias lau
kiau.... ir vėl grįžau į savo vietą....Ir taip 
sėdint prie ugnies atsiminiau vieną atsiti
kimą, apie kurį buvau seniau skaitęs, at
sitikimą ant juriy, rodos, apie negalintį, 
bet paprastą aisitikimą ir didelį didvy
riškumą.

“Taip gyva atėjo man ta atmintis 
į galvą to atsitikimo, kad lyg, rodos, bu
čiau ją skaitęs dieną pirmiaus.

“Atėjo man ant minties tas aprašy
mas tos audringos baisios nakties, kuo
met toji didvyrė, kuri gyveno prie ju- 
riy žuvininko griučiutėj, pastatydavo 
degančią lempą ant lango, kad jos nu
mylėtiniui ji butu kaipo kelrodys audros 
laike ir kad jis lengvai dasigauty į na
mus.

“Mano Gerbiamiejie! Perskaitytos 
apysakos mano kudykystės metuose buvo 
tai neapeinamu dalyku, nes skaičiau jyjy 
tūkstančius, bet vienok toji atėjo man į 
atmintį, nes taip Augščiausias surėdė. Ir 
tuomet tai atsikėliau paėmęs uždegtą 
lempą pastačiau ant lango.

“Penkioliką minučiy palaukus davė
si girdėtis prieš duris stebėtinas šlamė
jimas, o kuomet jas atidariau, sukniubo 
prie mano kojy dar jauna ir graži mote
ris.

“O tojaus už jos ant ranky ir kojy 
šliaužė vyras. Uždariau duris įtraukda
mas į vidy aną vyrą, kuris virto ant že
mės ir pirmučiausiai atkreipiau savo aty
dą į moterį. Buvo visa apsnigta sniegu, 
ilgi ir grąžys sutaršyti plaukai siautė jos 
pečius ir veidą, lyg, kad buty apsiausta 
su kuom nors.

“Didelės juodos akįs žiurėjo ant ma
nęs su tokiu maldavimu ir jose galima 
buvo patirti didelį persigandimą ir skau
smą, ko niekad nebuvau matęs. Pasilen
kiau prie jos, kad ją nunešus ant savo 
patalo, bet ji ištrukus metėsi tuojaus 
prie savo vyro gulinčio ant žemės. Užsi
kabinus ant kaklo jam savo rankomis pra
dėjo gailiai verkti. '

“Ir tuomet, nors ji man nieko apie 
nieką nesakė, bet persitikrinau, kad gu
lintis vyras, buvo tai brangiausia ypata 
jos širdžiai. Alsavo jis skubiai, akįs pla
čiai išverstos buvo atgręžtos gailestingu 
žvilgsniu ant moteries.

“Ir tuomet tik pastebėjau, kad visą 
veidą turėjo sudraskytą ir sukruvintą o 
lupas ištinusias. Marškiniai ant kaklo bu
vo sudraskyti, o ant kūno mėlynos žymės 
piršty.“Neesu ligoniu,“ atsiliepė vyras, 
atsigręždamas į mane ir gaudydamas

(Toliaus bus.)
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Bedford, Ohio.

Nors mažas miestelis 
ir mažai lietuviais apgyven
tas, bet gero sutikimo tarpe 
vietinip lietuviįi nėra. Ta ga
li paliudyti, kad ir iš praė
jusiu Velykų atsitikimas.

Žinoma, čia saliunu nė
ra, bet rudžio per Velykas 
buvo tiek daug, jog norin- 
tiejie išbalzamavojo ne tik 
savo vidurius, bet išsimaz
gojo plaukus, o nekurie ir 
ausis.

Mat vienas lietuvys lei
do ant išlaimėjimo laikrodė
lį. Na, žinoma, ir surengė 
pokylį. Atvažiavo keletas 
vaikinu ir merginu iš Cleve
land©. Iš pradžios visi pui
kiai linksminosi. Toliaus tę
sėsi išlaimėjimas. Pradžioj 
savininkas apreiškė, jog kas 
laimės laikrodėlį, tai turės 
duoti $2.00 ant alaus. Visi 
sutiko. Išlaimėjo J.B. iš Cle
veland, O. Paskirtu du do
leriu padavė savininkui ar
ba šeimyninkui. Greitu lai
ku pasirodė stuboje stati
nė alaus. Pradėta ragauti. 
Iš pradžių nieko, bet kuo
met visu pakaušiai gerokai 
apmirko, pradėjo pyktis ir 
vartyti vienas kitą nuo kė
džių. Svečiai pamatę, jog 
oemalonios žaismės, tuoj 
prasišalino į kitą kambarį ir 
užsidarę duris lauke galo. 
Kiek apsimalšins svečiai grį
žo atgal į CleveJandą. Pasi
likę vieni bedfordiečiai pra
dėjo vaikštinėti vieni pas ki
tus. Ir susitiko vienoje stubo
je du peštuku.Tuojaus griebė
si už plauku. Savininkas 
nenorėjo suleisti peštis, bet 
matydamas, jog nieko nepa
darys, išstūmė lauk. Už tą 
atmokėjo išmušdami langą. 
Priegtam, iš niekur nieko, 
vienas niekuom nekaltas pa
sižiūri, jog jau petyj turi 
žaizdą, o naujas siutas ge
rokai supjaustytas.

Tai taip nekurie pas 
mus šventė Velykas.

J. Včpietis.
Homestead, Pa.
Žmoneliai taip įbaugin

ti bedarbės, jog bijo strai- 
kuoti. Nekurie yra gerai pa
siturį, bet yra ir suvargusiu. 
Paklausi kurio-nors užsira
šyti laikrašti, tai gauni at
sakymą: kam man jo reikia, 
nes jie visi meluoja.

Girtuokliavimas, kaip ir 
daugiur kitose vietose, čia 
lošia svarbiausią rolę. Žino
ma yra ir šiek-tiek susipra
tusiu. Nekurie skaito laik
raščius, bet darbininkišku 
reikalu vargiai kuris ju be
supranta.

Reporteris.

Braddock, Pa.
Čia darbininkai strai- 

kuoja, bet nežino, kaip. E. 
Pittsburgo darbininkai buvo 
atėję išvesti Carnegie dirb
tuvės žmonės straikuoti. Bet 
kas pasirodė? Nesupratimas 
reikšmės ir svarbos straiko 
jiems yra didžiausias priešas 
Visokie boseliai, furmonu- 
kai ir šiaip darbininkai pra
dėjo laižyti skvernus,šie pra
dėjo grįžti atgal.

Mieste kilo mušis tarp 
darbininku ir policijos. Pa
baigoj susirėmimo pasirodė, 
jog policija du nušovė mir
tinai, kiti pašauti ir šiaip 
pavojingai sužeisti. Vado

vus suareštavo ir įmetė į ka
lėjimą. Dabar žmoneliai ne
tekę vadu nežino, ką dary
ti. Dirbti nenori, o išlygų ir
gi jokiu nestato. Nekurie 
jau pradeda net grįžt prie 
darbo.

Lietuviai vienok dar lai
kosi. Sako neisime, kol nepa
sirodys rezultatas.

Lietuviai skaito laikraš
čius. Moterįs apsišvietusios. 
Lietuviai beveik visi turi su
pratimą apie straikus ir ju 
reikšmę.

Reporteris.*

Cicero, III.
Bal. 29 d. vietinė L. V. 

kuopa surengė balių Chica- 
gos L. Vyčiu Apskričio Cho
ro naudai. Apart šokiu buvo 
ir skrajojanti krasa. Gražiai 
pašokta, pasilinksminta. La
bai chicagiečiams yra malonu 
iš tokio ciceriečiu prijautimo 
L. V. Chicagos Apskričio 
Chorui.

Kazys Tautkus.

Chicago. III.
Chicaga kuom, kuom, 

bet teatrais ii’ baliais tai la
bai turtinga. Mat čia labai 
daug esama visokiu draugy
sčių. Užtat nedėldieniais esti 
po kelis balius ant sykio. 
Žmogus skalydamas plaka
tus nežinai nė ant kurio eiti. 
Tai supykęs nė ant vieno. 
Kaip-nors chicagiečiams rei
kėtų padaryti tvarką, kad 
vienoj dienoj tame pačiame 
krašte miesto nebūtu rengia
mi keli vakarai.

Gegužio 1 d. Keistučio 
draugija surengė vakarą su- 
programu. Visupirmiausiai 
kalbėjo M. Kadževski apie 
minėtos draugystės gerumą 
ir vertę. Ponas M. Kadžev- 
skis savo draugiją iškėlė į 
padanges, o kitas pamynė 
po kojų. Girdi, Keistučio 
draugija rūpinasi darbininku 
reikalais, nes apvaikščioja 
gegužines. Taip-gi labai pa
smerkė svaigalus. Bet kas iš 
to? Čia pasmerkia, o čia pat 
svetainėj žmonės maudosi 
gėrimuose. Iš to matyt, kad 
vienaip kalba, o kitaip daro.

Lošimas komedijos ‘ ‘Ge- 
riaus vėliaus, negu niekad“ 
butu nusisekęs, jeigu Moni
ka, Gentruda ir Karys butu 
turėję tiek gyvumo, kaip 
dvarponiai. Nors iškarto vi
si buvo nusigandę, bet to
liaus, reikia pasakyti, Bau- 
dila senis savo rolę atliko ar
tistiškai. Taip-gi gerai lošė 
Juzė. Monologas išėjo gerai.

Chicago labai didelis 
miestas, tai daug ir visokiu 
atsitikimu: tai muštynės, tai 
vaidai, o vis daugiausiai per 
straikus. Daugybė darbinin
ku straikuoja. Išėjo ant 
straiko ir Mc Kormick kom
panijos darbininkai. Čia bu
vo visokiu atsitikimu. Girdė
jau, kad daug šužeidė mer
ginu-

Jog mums straikas rei
kalingas, tai to niekas ueuž- 
ginčys. Bet tik ne tokis, ko
kį veda musu taip vadinami 
socialistai, kurie tik sukelia 
riaušes, o paskui pasėdėję 
kiek laiko namie ir netekę 
centu vėl grįžta atgal. Nes 
jau kompanijos tokiu lekcijų 
perdaug praleido ir straikuį 
iškilus žino, kaip pasielgti, 
kad gauti viršų ant darbi
ninku.

S. Dainorius.

DU MYLIMU.
—Apie ką taip užsimąs

tė!, Jonai?
—Apie tą-patį, ką ir tu, 

Onute.
—Shame on you (sar- 

matytumeis).
TEISINGUMAS.
—Ah, tamsta Vincai! 

Pavogei nuo manęs butuką!
—Didelis tai daigtas! 

Mokėjau pavogti, mokėsiu ir 
vėl atgal atiduoti.

REIKIA ATMINTI.
—Prie buteliuko saldaus 

vyno užmirštu apie viską.
—Tai negerai, reikia 

paminti apie užmokestį.
TAI NE KARJERA.

—Tamsta gali mane pa
sveikinti, nes vakar susižie- 
davau-

—Na, tai sveikinu. O 
kiek tamstos sužieduotinė 
turi?

—Aštuonioliką...
—Tūkstančiu?
—Ne, metu.
—E, tai tu ne kraitį 

skaitai, bet metus. Tai ne 
karjera.

BUČERNEJ.
—Duokie man svarą 

mėsos. Tik žiūrėkite, kad 
butu kieta.

—Kieta? O kam tai?
Nes jeigu minkštos duo

site, tai musu tėvukas visą 
suvalgys ir man neliks nie
ko. ________

JAUNA IR PROTINGA.
Tėvas klausia savo duk

terų, kokiu jos norėtu vyru.
Pirmoji. Aš norė

čiau gauti aristokratą.
Antroji. Inteligen

to.
Trečioji. Turtingo.
Tėvas—O tu jaunesnioji 

stirna, kodėl nieko nesakai?
Jaunesnioji. Aš 

pilnai sutinku su mano sesu
čių nuomone: aš norėčiau, 
kad mano vyras butu aristo
kratas, inteligentas ir kad 
daug pinigu turėtu.

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

Kaip-kada pasitaiko, 
jog męs susitinkame, anot 
Jerome, su žmonėmis, kurie 
yra nekvailesni už mus.

** *
Vestuvės, apie kurias 

mažiausiai tesigirdi, yra ge
riausios.

* , **
Kaip tik suskamba tai

kos styga, tai žinokie, jog 
vokiečiams nesiseka. Jie vis 
veikia, kad ne kardu, tai 
plunksna. * . *

Ši didžioji karė Prezi
dentą Wilsoną padarys notų 
rašymo specialistu.

* , **
Socialistai su sauja na

riu giriasi ir “tiešinasi,“kaip 
nuogas dilgėlyne.

* * *
C.L.T.C.D. su savo Kan

tata kažinkur nukantatavo. 
Gal kur po krumus jieško 
lakštingalo-tenoro. Jeigu 
taip, tai Kantata pagulės 
ilgus, ilgus metelius, nes 
“Mirtos tenorai visi serga, 
o Caruso, girdėjau, išvažia
vo į Italiją.

** *
Mockus, matyt, daro 

nemažą įtekmę ant socialis
tu. Nekurie ju jau tapo ak
lais jo vergais.

Krambambimbembambulis.

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UŽ ORGANĄ.

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

8123 Korman Ave.
Vice-pirm. F. SAUKEVI^IUS, 

1629 E. 36th Str.
Nut. ras. S. BINKIS, 

8123 Wade Park Ave.
Iždo ras. 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. 
Kapitop. 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.

Draugystės susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio 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 Sony Kareivių 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. 

Oficieriai:
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 

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

Valdyba Draugystes 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 Lilis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS, 
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti prenumeratą.
HARTFORD CONN.

A. J. Pateckis, 234 Park Avenue.
BENTLEYVILLE, PA.

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

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

M, Vaikšnoras, 411 Ann St.,
NO DANA, MASS.

S. Gasiunas, Box 244
SHENANDOAH, PA.

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

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

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

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

Pa j ieškojimai.
Paj ieškau darbo. Moku lie

tuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Taip-gi suprantu truputį ir loty
niškai.

Jeigu kam reiktų panašaus 
darbininko atsišaukit į “Santai
kos“ redakciją.

ANT RANDOS.
Forniš-rumas. Švariai užlai

komas. Randa pigi. Atsišaukite 
pas:

J. P. GARMUS, 
1329 St. Clair Avenue N. E.

PARDAVIMUI.
Kadangi esu priverstas ap

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

Kreipkitės ypatškai.
W. H. CUNNINGHAM, 

7025 Superior av. Cleveland, O.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
V. Lukošiūnas (Newark, N.J.) 

Tamsta, geriaus parašykite, 
kokių-nors žinučių iš jūsų a- 
pielinkes, nes žinote, jog ra
šyti eiles, tai reikia gabumo 
atba tam tikros Dievo dova- 
nos-talento. Jūsų eilutes per- 
silpnos, netilps. Ačių vistiek, 
kad neužmirštate.

s

t 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 į namus. Galite jduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sapžiningai 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

THEST. CLAIR AVĖ.SAVINGS & LOAN CO.
ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

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

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“Darbininkas”eina utarninkais 

ketvergais ir subatomis.
i “Darbininkas” paduoda daug Į 
1 žinių iš darbo lauko, apie unijas, a- 1 
i pie darbininkų judėjimą.
I “Darbininkas” paduoda daug | 
' straipsnių, naudingų darbininkams 1 
i pasiskaitymų, rašytų pačių darbi-< 
i ninku.
[ “Darbininkas” paduoda svar- 
i biausius nuotikius visame pasaulyje, 
, indomiausias žinias ir žingeidžiausius 
' atsitikimus.
i “Darbininkas” visuomet turi’ 
| smagių, gražių eilių, dailių vaizdelių < 
1 ir apysakaičių,
i “Darbininkas”visuomet turi vi-’ 
i so to, kas darbininkui svarbu, nau-, 
J dingą, indomu ir suprantama.
' “Darbininkas” nuolatai išleidi- i 
, ne j a knygelių, kurios dailumu, gra- 5 
žumu, turiningumu, pigumu viršija Į 
visas išleistuves. <

Skaitykite ir platykite “Darbi-5 
ninką” ir jo leidinius. S

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, s

Štai kur gera proga pirkti

N A MU S
$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. 
Clair.

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

Julius Vitkauskas, 
1437 E. 2Sth Str.

PARSIDUODA NAMAI.
$3,800 už du namu dėl 3 šeimynų su 

maudyklėms ir kitais paranku- 
mais, tarp superiorir 78 gatves.

$3,300 dviem šeimynom, 11 kambarių. 
Ant 63 arti Superior. Įmokėti rei
kia tik $300, o kitus kaip rando- 
mis išsimokės.

$3,800 dviem šeimynom, 10 kambarių ir 
visais parankumais. Netoli bu1 
senčios lietuviškos Bažnyčios.

$3,600 šešių kambarių namas su visais 
parankumais ir ant lengvų išmo
kėjimų. Galima pirkti turint. $500 
Randasi arti 158 str. ir St. Clair.

A. Rasimas,
2120 Tt. Clair Avenue.

‘ ‘Santaikos ‘ ‘ office.

AA___2.

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Kataliku 

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

iš karės 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 tautiškąsu- 
sipratimą, platina katalikiškai lie
tuvišką kultūrą.

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir 
visiems suprantama kalba.

“DRAUGAS” metams tekaš- 1 
tuoja tiktai $3.00., pusei metų $1.75. I 
Čhicagoje. siunčiant pačta $4.50. | 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant 1 
atskirais numeriais po 1c. <

Užrubežyje“DRAUGAS”dien- j 
raštis metams $6.00.
“Savaitinis Draugas” Metams i

kaštuoja $1.50. |
Visokiais reikalais kreipiantis J 

adresuokite: (
Draugas Pubilshing Co. < 
1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL <

(ar NORI PIRKT?
Ž NAMĄ? į
*1 Jei taip, tai kreipkis prie t 
•i manęs, nes aš turiu daugy- į

bę gėry namu ant pardavi- f 
** mo ir ant prieinamiausiu iš- r 
*> lygu. Ypatingai apilinkčje f

E. 67-tos, Superior ir Payne P 
gatvių. Reikalaujanti kreip- r4 tęs šiuo antrašu: r

4 - n • • į 
j Jonas Brazaitis j 
į 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.

C3T METAMS ATSIEINA TIK $2.00. “®J

Korespondencijas ir pinigus siųski- M 
te šiuo antrašu:

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

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapls.
Sutaisė B. K. BALUTIS 

Kartografas-Geometras.

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

Gaunamas

“Sant.“ Redakcijoj,
2120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO
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Gegužio 7 d. šv P. Auš
ros Varty motery draugystė 
turėjo vakarą ant E. 55th, 
vokiečiu svetainės. L. V. 25 
k. pildė programą. Statė 
scenoje aštuoniu akty trage
diją “Genavaitę, “ padaina
vo dvi daini ii' padeklemavo 
keletą eilučiy. Tarpakčiais 
C. L. Taut. Benas grojo vi
sokius šmotelius.

Visupirmiausiai vakaro 
vedėjui p. I. Sakalauskui 
atidarius programą pasirodė 
ant estrados Gerb..kun, J. 
Ftalaburda, kuris trumpoj sa
vo kalboj perbėgo Aušros 
Varty motery draugystės 
historiją pridurdamas, kokią 
didelę rolę šiandien moterįs 
lošia Viešame gyvenime.

Veikalas ‘ ‘Genavaitė, ‘ ‘ 
kuris sutraukė tokią didelę 
publiką, jog daug atėjusiu 
turėjo grįžti namo dėl stokos 
vietos, —pavyko gerai ir atsi- 
lankiusiejie neapsivylė.

Svarbiausias roles turė
jo: p-lė B. Skripkauskiutė 
rolėje Genavaitės, p. J. šeš
tokas —Sigyto, p. M. Šimo
nis—Gobaus, p-lė P. Čeriau- 
kutė—Raganos, p-lėL.Skrip- 
kauskiutė Genovaitės sunaus 
rolėje, šie visi savo rolės at
liko puikiai. Taip-gi reikia 
pažymėti p. A. Staseliuną 
tarno rolėje ir J. Slavinską 
—Alkiaus. Abudu buvo tikę 
į roles. Kotai, kareiviai ir 
kareiviy vadas taip-gi gerai 
atliko savo užduotis.

Žinoma, priekabiy jieš- 
kant buty galima rasti neda- 
tekliy, bet aplamai paėmus, 
reikia sakyti, jog šį kartą 
Vyčiai vadovaujant p. M. 
Rusiackui žmonėms davė to, 
ko jie taip ilgai laukė.

Žaibus ir ugnį pagami
no fotografistas p. A. D. Žit- 
kevyčius.

L. V. Choras diriguo
jant p. V. Greičiui puikiai pa
dainavo dvi daini :‘Saltyšius“ 
ir “Keleivio Daina.“ Pasku
tinės dainos meliodija žmo
nėms taip patiko, jog atšau
kė net du kartu. Dainas pia
nu lydėjo p-lė O.Skunskiutė.

Meliodijas dainy, ku
rios įėjo į teatrą, pagamino 
p. V. Greičius-

0 tai vis ačiū Clevelan- 
do moterims, kurios tiek 
daug triūso padėjo, kol su
rengė tą vakarą ir vyčiams, 
kurie daug pasidarbavo 
rengdami programą, o taip
gi CLT. Benui, kuris vado
vaujant p. K. Bučiui, taip 
daug ir gražios suteikė mu
zikos.

01. Liet. Teatr. Choro 
Draugystė laikys savo mėne
sinį susirinkimą panedelio 
vakare, geg. 15 d. 7:30 p.m. 
ant Žvaigždės svetainės, 
2041 Hamilton av. Visi na
riai ir norintiejie prisirašyti 
maloniai esate kviečiami at
silankyti.

Šią savaitę p. A. Raši- 
mas pradeda Real Estate 
biznį. A. Rašimas yra moky- 
nęsis Valparaiso Universite
te, o paskutiniu laiku prak
tikavo Real Estate btznį 
Chicago  je.

Reikia tikėtis, kad p. A. 
Rašimas teisingai patarnaus 
lietuviams pirkime nejudina
mojo turto (Real Estate). 
Antrašas: 2120 St. Clair av.

Apie du mėnesiu atgal, 
vagiliai nakties laike įsilau
žė per užpakalinius langus 
į p. P. Kaminsko barzdsku- 
tyklę, kuri randasi 1429 E. 
17th str. Jie buvo išnešę: ci
garus, cigarėtus ir kešeninį 
šautuvą. Detektyvai greit su
gavo nepilnamečius “ameri
konus.“ Vieną pasodyno į 
kalėjimą,© kitą išsiuntė į pa
taisos namus.

Naktyj, iš 9 į 10 d- geg- 
į tą pačią barzdskutyklę vėl 
įsilaužė vagiliai ir išnešė 
skustuvus ir kitokius barzd- 
skutyklos įrankius. Vagiliai 
dar nesugauti, bet spėjama 
ant amerikony “gatvinės 
mokyklos“ sporty.

Am. Liet. R.-Kat. Mote
ry Sanjungos 26 kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 
panedėlyje, 15 d. geg. šv- 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Visos narės malonėkite atsi
lankyti. Taip-gi kviečiame 
moteris ir merginas atsilan
kyti ir prisirašyti prie san
jungos kuopos, šiame susi
rinkime bus įvesta pašalpos 
skyrius.

Pirm. O. Žvingiliutė.

Geg. 10 d. penktoj vai. 
vakare Antanas Statkus 
(turbut, lietuvys, Red.)22m. 
amžiaus, gyvenantis ant O- 
regon avė., 1340 pašovė į 
koją patrolmaną F.G.Rezak, 
ties savo namais, kuomet jį 
atėjo suareštuoti užtai, kad 
Statkus dienos laike šovė du 
šuviu į Fred Maxwell, kuris 
yra manadžeriu Maxwell 
Machine kompanijos ant Pa- 
wer avė. 1011.

Patrolmanai Rezak ir 
Rudolf Imholf saugojo Stat
kaus namus ir laukė jo par
einant. Kuomet Statkus par
ėjo į savo namus, tai Imbolf 
ėjo pašaukti patrolvežimį, o 
Rezak ėjo suareštuoti Stat
kaus. Patrolmanas pabarš
kino į duris. Statkus atsilie
pė. “Duokie man progą pa- 
sigalioti, “ šaukė Statkus, 
kuomet išsitraukė dešinę 
ranką iš kišenės ir paleido 
šūvį. Tuoj abudu susikibo ir 
parpuolė ant žemės. Imholf 
išgirdęs šūvį pagrįžo ir pa
matė, kaip Rezak paėmęs 
Statky už kalnieriaus tempia 
per tuščią lotą. Kulka patai
kė Rezakui į koją. Jį tuoj 
nuvežta į Lakeside ligonbu- 
tį.

Tai buvo antras Stat
kaus mušis. Pirmas mušis 
atsibuvo tą pačią dieną ank
ščiau, komet jisai nuėjo į 
darbą, Maxwell Machine Co. 
Fred Maxwell, manadžeris, 
liepė jam ką-ten padaryti. 
Statkus parėjo namo ir pasi
ėmė revolverį. Pagrįžęs į 
Maxwell ofisą jisai sako: 
“Eikš čia, aš tau noriu ką 
pasakyti.“ “Aš neisiu, bet 
tuoj pašauksiu policiją,“ at
sakė Maxwell. Statkus pa
leido du šuviu, bet nė vienas 
negriebė Maxwell.

Apie tą visą tragediją 
plačiai aprašė ketvergo ryto 
“Plain Dealer,“ kur buvo į- 
dėtas Statkaus, jo namo ir 
patrolmany paveikslai.

Cleveland© žiupony siu- 
vėjy unija rengiasi prie di
delio generalio straiko. To
dėl visi lietuviai ir lietuvės 
siuvėjai moteriškų drapany, 
malonėkite atsilankyti atei
nančio panedelio vakare ant 
susirinkimo, kuris atsibus 
ant Povplausko svetainės,

VIENATINE

Clevela n do Lietuviška Nainy ir Paskolos D raugystė-Ban ka
Įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.00.
Parduodame shėras kaina $100. oo ant lengvų išmokėjimų, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namų ir liotų ant lengviausių išlygų; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien- 
genčjai! 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 Lietuvy Tautiškas Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso salandos: Šlaminiai,. nuo 7:30 Iki 10:30 vakara. Subalomls nuo 7:30 Iki 0:30 sakara.
1934 St. Clair Ave. N. E. Cleveland, Ohio.

ORCHESTRA
= DEL — 

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

jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantų, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl šiuomi pranešame, kad 
musų orchestra yra prieinamiausią, 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan
tų muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: 

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

GERIAUSIOS GYDUOLES

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

Čia dirba 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.

ATLIEKA

8
>4visokiusK

^SPAUDOS^JDARBUS I

MUSŲ SPAUSTUVE 
Spausdina knygas, kon
stitucijas, plakatus, cir- 
kuliorius, visokias kvi
tas, laiškams antgal- 
vius, kupertus, tikie- 
tus, vizitines korteles 
ir 1.1. Atliekama gerai, 
greitai ir nebrangiai.

S

Siųsdami užsakymus adre1 
suokite šitaip:

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

CLEVELAND, O.

2452 St. Clair avė.
I. L. G. W. Union.

Pereitos nedėlios rytą 
tarp, Corrigan, Me Kinney 
& Co. formano ir darbinin
ko, kurį jis atstatė nuo dar
bo, ištiko dvikova, kuri užsi
baigė tragedija. Darbinin
kas Dominikas Termini nu
dūrė formaną W. Huston, 
kuris už septyniy valandy 
mirė St. Lukes ligonbutyje, 
o D. Termini tapo už keliy
bloku sugautas ir apkaltin
tas kaipo žmogžudys.

Namu statytoju strai- 
kas, kuris tęsėsi per dešimt 
dieny, jau pasibaigė. Apie 
5,000 darbininku gavo pa
kelti mokėti mokestį apie 
50c. į dieną kožnam.

Gatvekariu kryzis taip
gi užsibaigė. C

Dabar dar liko sutaikyti 
važinėtoju (teamsters) strai- 
kas. Apie 700 ju reikalauja

V. SIAURAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

Taip-gi 
krautuve
Laikrodžiu, žie- 
dy, diemanty, 
linciugCliy, 
branzoliety. 
špilky ir t. t.

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

kumu yra taisimas laikrodeliy 
laikrodžiy ir kity gražny.

2118 St. Clair Ave. Cleveland,0,^

seniausias

LIETUVIS KRIAUČIUS i

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

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

][
L. Bednarski

OJ3 parduoda S'o

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

■-=irat--■--"■■-iiąi........... ir^.

(u Jei Trokšti Apšvietosvi
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruotą jaunimo laikraštį

A 
“VYTIS“ yra vienaitinis ir pitmutinis jau

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

nu rašytoju, literatų ir'studentu. 
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 

Lietuvos jaunuomenės gyvenimo. 
"VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 

koje dvasioje.
“V YTI”leidžia Lietuvos Vyčiu organizacija. 

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

“VYTIS”
731 W. 18th Str.

LL-ii— . .
Chicago, III. į

imi . --ll=±J

F, DECKER,
Gelažies Krautuve.
HARDWARE

Rioberines ir smaline stogy 
dengymui popieros. Įvairiau- 

; siy i’ųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe-

I tyir t. t. ir 1.1.
i Didelis rinkinis Pečių, visokių sudy- 
! nų, plačiausia rinkinis jvairių-įvai- 
I riaušių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central 1785-W

HZBnB3SK!»asnSWKBKEams

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 va), vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. 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.
Nedėliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Main 3518-J Centr. 7649-K

pripažinimo unijos.

Vieną dieną suareštavo 
35ypatas už spjaudimą ant 
gatvių.

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

kokybė yra gera.

Dabar yra laikas 
pirkti vasarines 

drapanas.

Ateikite ir pažiū
rėkite, kiek męs 

turime

MARŠKINIŲ, 
VEISČIŲ, 
VIRŠUTINIŲ 
IR APATINIŲ 
IR ŠIAIP 
VISOKIŲ 
DRAPANŲ.

L. 0. GDLDHAMERI CO.
n 2124 ST. CLAIR AVE. Q

Bliuzkos Be dryžiu ir dryžuotos.
Didžiasis rinkinys.

Kare Su Vokietija
Tas Nesvarbu

Bet Svarbu, Kur Perki Drapanas.
Didžiausia vasariniu drapanų lietuviška krautuvė 

Clevelande tai

Žitkevičiaus & Palonio Krautuve
2012 St. Clair Avė. N. E. :: Cleveland, Ohio

Reikalinga lietuvaite mergina prie namŲ ruošos ir krautu
vėje prie pardavimo. Sąlygos geros. Atsišaukite greitai.

3 ■ rni-roi—- . 1E=V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo
■ kambarių popieravimui popierų, ; 

maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
A nd raudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygų, rašomų dalykų, 
aiskrimo ir saldumynų.

1396 E. 33 Str. ir Sonora Avė.
Cyy. Central 6201-K

Lu i ■rTzioaoi— —i i_2J

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

W. WISZMEWSKI
1024 KENILWORTH AVE. S. W.

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