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I KAREJ
Pereitą savaitę Europos 

karėj užviešpatavo tyla. Gal 
tai tyla prieš didelę audrą. 
Nė viename fronte žymes
nio susirėmimo nebuvo.

Tiesa, buvo keletas ant
puoliu prie Verduno, bet jie 
sulyginami, taip maži, jog 
jie jokios permainos nepada
rė. Jeigu ne dydisai duėlius, 
kuris tęsėsi daugiau jau ne
gu du ištisu .mėnesiu, tai 
šiuos antpuolius galėtumė
me pavadinti dideliais.

Žiauriausi mūšiai įvyko 
ant abieju pusiu Meuse, bet 
didžiausias susirėmimas bu
vo pakraščiuose Kalno 304. 
Vokiečiai atkartotinai, su 
užsispyrimu, ir vartojo nau
jai priruoštą artileriją bandė 
užgrobti šią strategikos vie
tą, bet ju visi besistengi- 
mai nuėjo niekais. Tiesa, jie 
buvo nžėmę keletą sklypu, 
bet francuzai ir tuos atėmė. 
Taip kad pabaigoj abieju 
pusiu armijų ant Kalno 304 
praktiškai pasiliko tokios-pat, 
ką buvo septynias dideas 
atgal.

Vokiečiu ataka ant Nu
mirusio Žmogaus Kalno ne
užbaigta. Kol-kas vokiečiai 
kreipė daugiaus atydos ant 
kito kalno. Bet ant numi
rusio Žmogaus kalno taip
gi buvo mūšiai, tik be jokio 
katrai-nors pusėj laimikio.

Į rytus nuo Meuse vo
kiečiai turėjo vienos dienos 
ataką apielinkėje Vaux, bet 
pirmyn pažengti aeįstengė. 
Visur kitur vakaru fronte 
nieko žymesnio neatsitiko.

Rytiniame teatre buvo 
mūšiai, Dvinsko apielinkėse, 
bet kaip vokiečiai, taip ir 
rusai dideliu spėkų nepadė
jo. Kaip kad ir vakaru fron
te, abi pusi ilsisi ir laukia 
kokio-tai naujo išsivystymo.

Austro-i taip fronte, kaip 
paprastai, taip ir pereitą sa
vaitę buvo bevaisė kova. 
Bėgyje savaites laiko austrai 
bandė padaryti užpuolimą, 
bet staiga tapo priešo ap
malšinti. Kaslink italu, jie 
taip-gi, matyt, laukia kur- 
nors kokio-tai naujo išsivys
tymo. Yra žinoma tas, 
kad jie nemano nieko dary
ti patįs. Galimas daiktas, 
jog jie su kitais talkininkais 
susidėję laukia tik ’progos 
kirsti, o kirsti smarkiai.

Francuzp kariumenė 
šiaurinėj Graikijoj padarė 
mažą pirmynžangą, bet ar 
jie dabar randasi už Serbijos 
rubežiu ar už Bulgarijos, tai 
nežinia. Talkininkai nepa
duoda jokip žinip apie šitą 
teatrą, o teutonai ir bulga
rai taip-gi tyli. Galima ma
nyti, jog francuzai Graiki
joj rengiasi kirsti sykiu su 
savo broliais Francijoj.

Nuolatiniai turky pra
nešimai apie pasisekimus 

ant rūsy gali būti teisingais, 
kadangi Petrogradas tyli. 
Bet nė vienas ty pranešimu 
neažtikrina svarbiu užėmi
mu. Rusai buvo vienur kitur 
atstumami, ypatingai prie 
Muš, b’et nebuvo atstumti 
atgal, kaip jie nepadavė sa
vo jokip pozicijų.

Rusų kolumna, kuri stu
miasi pietuosna per Persiją 
matomai žymaus nieko ne
nuveikė. Jau jie beveik 
visai netoli Bagdado. Rusai 
tikisi laimėti ant turky te
nai, kur pralaimėjo anglai. 
Reikia vienok atminti, kad 
rusu pietinė kolumna yra 
tiktai maža dalis didžiosios 
Kunigaikščio Nikolo armi
jos. Jeigu pasiseks paimti 
Bagdadą, tai ji padarys 
daugiau gero, negu dabar 
rusai mano.

VISOKIOS ŽINIOS.
VAGIS PRIMUŠĖ MERGI

NĄ.
Toledo, 0.—Vagis įsi

veržė į namą ir primušė p- 
lę Rožę Kraiselevič kol tik 
ji buvo visai be žado. Jos 
tėvas, pažadintas to triuk
šmo vijosi, bet nepavijo.

RADO KŪNĄ UPĖJE.
Chicago, III.—Despla

nes upėje rado, lavoną, ku
ris išrodo kunu turtingo žmo
gaus. Kuomet išimta ant 
kranto, patirta, jog kūne y- 
ra dvi šautuvo kulky žaizdi 
zemiaus širdies. Gerklė per
pjauta, nosis sudaužyta, o 
veidas suraižytas su peiliu 
Liemuo subadytas durtuvu- 
Visas kūnas buvo sudaužy
tas. Burnoj įkimštas grumu
las, juodo šilko.
NUSKENDO 96 LAIVAI.

Berlynas — Oficialis 
pranešimas sako, kad ba
landžio mėnesyje vokiečiai 
ir austrai su narūnais ar mi
nomis nuskandino 96 laivus 
su 225,000 tonu važmos.
BERLYNE ŠAUDO ALKA

NUS. '
Londonas — Socialistu 

organas aprašo žmonių mai
štus kaslink pantos. Tūlas 
keleivis atnešė žinią, į Loyd 
Naujienas, iš Berlyno. Jisai 
sako, kad vokiečiu laikraš
čiu redaktoriai yra labai bau
džiami už pagarsinimą mais
to riaušių, o Vorwaert so
cialistu organas pasidrąsinęs 
ir įdėjo štai ką:

“Susirėmimai tarp al
kanu ir policijos ėmė vietą 
pačiame miesto viduryje.

“Kaizerio šeimyna aiš
kiai girdėjo triukšmą ir šau
dymą. Visą dieną buvo civi- 
vilė karė.

“Darbininku distrikte 
būrys žmonių bandė užpulti 
keletą valgiu krautuvių, bet 
policija neprileido ir kilo ko
va. Riaušininkai tapo at
stumti atgal, bet jie vėl už

puolė. Jie metė akmenis ant 
policistu, kurie išsitraukė 
revolverius. Nekurie policis- 
tai šovė augštyn, o kiti tai
kė į žmones, nes apie tuziną 
ypatų likosi sužeisti ir nu
vežti į ligonbučius. “

Anot keleivio pasakoji
mu negalėjimas gauti mais
to privarė šimtus .berlynie
čiu prie revoliucijos. Jie pra
šė maisto, protestavo o pas
kui priėjo prie to, kad turė
jo kelti riaušes.

UŽMUŠĖ 14 CIVILIŲ.
Paryžius—Iš Salonikų 

Havos žinios sako, jog ata
ka iš oro ant Majada, netoli 
graiko-serbu fronto keturio
lika civiliu likosi užmušta. 
Taip-gi daug tapo sužeistais-

AMERIKONAI RUSIJOJ.
Clevelandiečiai turėjo 

progą pasiklausyti penkip 
Y. M. C. A. (Jaunu Vyru 
Krikščioniu Sanjunga) ir ju 
generolo prakalbu, kurios 
atsibuvo geg. 14 d. Grays ar
mory svetainėj, kuri buvo 
pilna žmonip. Tai 39 tarp- 
tautiškoji Šiaurinės Ameri
kos Y. M. C. A. konvencija- 
3,000 delegatu ir daugybė 
clevelandiečiu klausėsi žinip 
iš Kinijos, Japonijos,Indijos, 
Rusijos ir Pietinės Amerikos 
per lupas tp šešių misijonie- 
riŲ.

Žirniausiąs žinias parne
šė Gaylord’as, kuris prašė 
pagelbos misijoms tarp 180, 
000,000 žmonių. Gaylord’as 
sakė, jog Rusijos gyventoju 
taip daug ir jos turtas 
toks didelis, jog didžiausia 
karė, nors ir ilgiausiai tęs
tųsi tai Rusijai butu tiktai 
mažas nuotikis.

“Aš turiu pinigišką ir 
moralę paramą nuo impera
toriaus ir visos karališkos 
šeimynos, paramą nuo ryti
nės bažnyčios ir aplaikiau 
įgaliojimą, kuris daleidžia 
ir plėtotis Y. M. C. A. po vi
są imperija,“ sakė Gaylor- 
das.

“Kunigaikštis Aleksan
dra sakė, jog vadovais jau
ny vyru Rusijoj yra Ameri
kos jaunumenė. Reikšmė 
musu darbo gali būti sup
rantama iš to, jog aš pasa
kysiu jums, kad caras davė 
man leidimą pasirinkti Ru
sijos bažnyčių kunigus mo
kyti rusu visuomenę.“

206,000 KAREIVIŲ SAN
TAIKAI.

Washington— Senatas 
nusprendė laikyti 260,000 Ar
miją laike santaikos, o kurią 
butu galima padidinti iki 
254,000 iškilus karei.

DIDELĖ PARODA.
NewYork— Didžiausia 

pasaulio civile paroda šnekė
jo už prisiruošimą. Apie 175, 
000 žmonių maršavo Penkta 
gatve. Jokia paroda Ameri
kos historijoi neturėjo tiek 
entuziazmo ir nesiekė tokio

000,000 galionu.
Vartojimas tabako žy

miai padidėjo.
Šip mėty taksos ant tabako 
priaugo ant $5,000,000.

8 MIRĖ, 12 SUŽEISTŲ.
Gibbstown, N, J. — Ek- 

spliozija, kuri ištiko Repau- 
no įstaigoj, Du Pont Parako 
dirbtuvėj, 8 užmušė, 12 su
žeidė. Užmuštųjų tarpe ran
dasi ir superintendentas su 
savo pagelbininku.

SUDEGINO JUODUKĘ.
Waco, Tex.—Čia 18 m. 

juoduke Juzė Washington 
tapo sudeginta prie stulpo a- 
kyveizdoje 15,000 žmonių už 
užmušimą p. Lucijos Fryar. 
Sudegintą kūną vidurmies- 
tyje .paskui valkiojo po gat
ves.

DIDELĖ NELAIMĖ AKRO- 
NE.

Akron,O.—Namas, ku
rio pamatas buvo susilpnin
tas bekasant pamatą kitam 
šalę statančiam namui, su
griuvo ir užmušė mažiausiai 
devynis žmones ir sužeidė 
daugiaus negu dvidešimt. 
Tai buvo pačiame miesto vi
duryje. Apie šeštą valandą 
vakare, geg. 15 d.,kaip pap
rastai Crystal restauracijoj 
apie 40 žmonip valgė vaka
rienę. Tik staiga iš niekur 
nieko pradėjo griūti murai. 
Nekurie išbėgiojo, o kiti li
ko aukomis tos baisios kata
strofos.

6 SUDEGĖ.
WARREN-šeši Erie gelž- 

kelio darbininkai sudegė nuo 
perkūnijos uždegto karo. Ta 
nelaimė užklupo juos lovose, 
todėl išbėgimui nebuvo jo- 
jios progos.

1,000 GAVO PAKELTI 
ALGAS.

Youngstown, O. — Gi
rard Iron kompanija pakėlė 
algą 1,000 darbininky. Pusė 
jy yra lėberiai ir gaun 25 c. 
vieton 22 c. į valandą. Kiti- 
gi yra pudleriai ir finišieriai 
kuriems pakėlė nuo $7.40 iki 
$7.42 ant tono.

ATSIDARĖ DIRBTUVĖS.
Youngstown, O. — Re

public Ruber kompanijos įs
taiga, kuri buvo uždaryta 
bal. 29 d. atsidarė ir 1,250 
darbininku sugrįžo prie dar
bo. General Fireproofing 
kompanijos šapa, kuri buvo 
uždaryta per mašinistu strei
ką, taip-gi atsidarė-

MOTINA NUSIŽUDĖ.
Toledo, O.—Poni Rose 

Garvey, 36, motina trijų ma
žu kudykiy, mirė po ėmimo 
nuodu ir šovimo sau į galvą. 
Ji buvo nesveika ir nuliūdu
sį.

6 UŽMUŠĖ.
El Paso, Tex.— Troko 

vežėjas Marathon mieste pa
sakojo, jog amerikonai norė

didelio skaitliaus dalyvau
toje kaip ši-

PIETINE AMERIKA UŽ 
SUV. VALST.

WASHINGTON-Augščiau- 
siai šios šalies valdžiai yra 
duoti užtikrinimai, kad jei
gu Suv. Vai. įsikištu į Mexi- 
kos reikalus, turės draugiš
ką paramą nuo visy lotyniš
ku Amerikos šalių, kurie 
pripažino Carranzą kart su 
Wilsonu. Oficialės žinios pa
rėjo iš tp šalip, kad jie yra 
persitikrinę, jog jeigu Suv. 
Vals. neįsikiš į Mexiką, tai 
ten taikos nebus.

MIRĖ PRIMA DONNA.
New Hartford, Conn. 

—C. L. Kellogg, buvusi pri
ma donna Amerikos opero
se pirm apsivedimo su Kari 
Strakoš 1872 m., mirė savo 
namuose, Elpstone, po vie
ny mėty ligos.

BERLYNAS TURI PRAŠY-
* TI TAIKOS.

Nancy—Francijos Pre
zidentas Poincare pratarė 
kelis žodžius ant vokiečiu 
dekleracijos, Vokietijos at
sakymo notos, kurioj buvo 
kalbama ir apie taiką.

“Francija nenori, kad 
Vokietija jai siplyty taiką, 
bet kad ji jos prašytu, “ sa
kė prezidentas.

* Paskui jisai paaiškino, 
kokios Francija taikos reika
lauja.

Pranei ja ne eikvos savo 
suny pavojuose nauju užpuo
limu. Centrales imperijos, 
aplankytos sanžinės griau- 
žimo užtai, kad jie pradėjo 
karę ir išgąsdinti pasipikti
nimo ir neapykantos, kurią 
jie pasėjo žmonijoj, tiki, jog 
tik talkininkai yra kalti už 
prailginimą karės.

“Tiesioginiai ir netiesio
giniai musp priešai uepasiu- 
lė mums taikos. Bet męs ne
norime, kad jie mums ją siū
lyty; męs norime, kad jie 
jos nuo mūšy prašytu. Męs 
nenorime atsiduoti sanly- 
goms; męs norime taikos, 
kuri paliktu Vokietijai tei
sę pradėjimo vėl išnaujo ka
rę, ir amžino naikinimo Eu
ropos. Męs nenorime taikos 
kuri butp teisinga, gvaran- 
tuota lygsvarume ir pasto
vume.

“Kol taika mums nebus 
j užtikrinta; kol musu priešai 
neprisipažins, jog jieyra ga
lutinai sutriuškinti, męs ne
liausime kovoję.“

DEGTINĖ AUGA.
W ashington-N ežiurint 

ant to, kad gėrimu uždrau
dimo teisės tapo priimtos 
septyniose valstijose nuo lie
pos 1, 1915, ajjie 7,500,000 
daugiaus degtinės buvo su
vartota Suv. Vai. šiais me
tais, negu kuomet-nors pir
ma.

Per tą patį laiką varto
jimas alaus sumažėjo ant 45, 

dami paliuosuoti* tris Texas 
žmones, kurie buvo pavoju
je nuo Mexikos banditu 
Glenn Spring mieste, už
mušė šešis mexikonus, o 75 
paėmė nelaisvėn.

WILS0NAS ATSAKO PO
PIEŽIUI.

Washington-Preziden
tas Wilsonas atsakė ant Po
piežiaus Benedikto laiško, 
kuriame buvo rašoma apie 
taiką.

Atsakymas įduotas Mgr. 
Bonzanui, papiežiaus dele
gatui, kuris dvi savaiti atgal 
davė prezidentui laišką nuo 
' Popiežiaus.

Prezidento atsakyme 
jungiamasi Popiežium Be
nediktu tikroj viltyj ir troš
kime, kad Suv. Vai. užsilik
tu neutralės, ir kad jos pasi
tarnautu priskubinime tai
kos, kaip greitai pasitaikys 
proga.

Apie laiško turinį pre
zidentas Wilsonas niekam 
nepasakojo, išimant sekreto
rių Lansing.

NUSKENDO LAIVAS.
Washington— Trįs a- 

merikonai buvo ant Canados 
garlaivio Eretrijos, kuris 
pagal pranešimą iš La Ro
chelle, Francija, nuskendo

13 TAUTŲ VAKARŲ 
FRONTE.

Paryžius—Rusai atei
dami į Franciją atsivedė 
daug visokiu tauty kareiviu. 
Dabar vakariniame fronte 
yra trylikos tauty kareiviai. 
Jie yra: anglai, airiai, sko- 
čai, velšmanai francuzai, 
belgai, rusai, hindai, kana
diečiai, austrai, naujazalan- 
diečiai, algeriečiai ir vokie
čiai.

Copenhagen— Švedijos 
pakrančiuose užėjo vokie
čiu torpedinis laivas ant jy 
pačiu padėty miny ir nus
kendo. Vienas darbininkas 
žuvo.

Dublin—Premier As
quith persitikrino, kad Ai
rijoj valdžia turi būti valdo
ma kitokiu budu. Bet kol- 
kas dar to naujojo budo val- 
dymosi neapskelbė.

Amsterdam—Netoli jū
rių įlankos Trieste austrai 
smarkiai grumiasi su italais. 
Tyreliuose, į pietus nuo 
Frent, didelės pėstinin
ku atakos privertė italus 
apleisti nekurias savo pozi
cijas, austrai užimdami 141 
oficierip ir 6,200 žmonių, 13 
kanuoliu ir 17 kanuolip ma
šinų.

Marathon, Tex.— Ke
turi šimtai villistu vedami 
M. Hermandez apsistojo prie 
ežero Jaco. Pranešama, jog 
Maj užmušė šešis banditus 
ir apie 60 paėmė nelaisvėn.



SANTAIKA

Musų redaktoriams
(Užbaiga.) 

kiltininke linksnyje turėtu 
būti: “pusių,“ “durių,“ bet 
tokią tarmę vartoja taip ma
žas nuošimtis, kad 'beveik 
visi yra priėmę rašyti: “pu
šų,“ “durų.“

Tai tik kaslink grynai 
lietuvišku žodžiu. Dabar ei
kime prie žodžiu imtu iš ki
tu tautu. Ypač iškilus Euro
pos karei tankiai priseina pa
vartoti tokius žodžius, kaip 
“ofensive,“ “defensive. “ Ar 
nebūtu geriaus, kad ir čia 
prisilaikytumėme savosios 
tarmės vienodumo ir vieton 
“ofensiva“ rašytumėme “o- 
fensyva. “ Jeigu vokiečiai 
arba rusai ir kitos tautos tu
ri teise ištempti musu žo
džius ant savo kurpalio, tai 
kodėl negalima naudotis tą
ja teisę ir mums? Pavyzdin 
“Paryžius, “ “Berlynas“ gir
disi “y,“ tai kam rašyti “i?“

Šiais keliais patėmyji- 
mais anaiptol neturiu ome
nyje minties, kad mano pa
duotu taisyklių- laikytųsi vi
sa musu pažangioji laikraš
tija, nes tai butu perdidelis 
carizmas, bet labai 
geisčiau girdėti nuomones 
tu, kuriuos šie mano keli žo
džiai nors-kiek pakuteno; la
bai malonu butu girdėti 
mintis kuries suvestu mus 
laikraščiu redaktorių ir ju 
sandarbininku rašliavos tai
sykles į vieną centrą, kuris 
butu šaltiniu ir autoritetu 
vienodumui musu besitobu
linančios rašliavos.

V. Kareivis.___________ *■

Žvakė perskiria.
Burmoj, kuomet dvi ap

sivedusi ypati viens kitam 
įkyri, tai jie išriša tą klausi
mą persiskyrimo sekančiu 
budu: Uždega abudu po žva
kę ir užsidarę kambaryje sė
di ir laukia, kol sudegs žva
kės.

Tas, kurio žvakė sude
ga greičiaus, atsikelia ir ap
leidžia namą ant visados, 
pasiimdamas daugiaus nie
ko kaip tik drabužius, ku
riuos jis arba ji turi ant sa
vęs tuomi laiku; viskas kit
kas tampa turtu to, kuris pa
silieka.

Keletas muzikų.
Franz Abt, vokiečiu 

kompozitorius gimė Eflen- 
burge, Saksonijoj, gruodžio 
22, 1819. Savo ankstybąjį 
laiką praleido moksle teolo
gijos, bet vėliaus pasišven
tė muzikai ir tapo direkro- 
riumi Zuriche. Po vienuoli
kos metu ji aprinko antru 
muzikos direktoriumi Brun- 
svicko teatre, o 1855 m. Di- 
dysai Kunigaikštis davė jam 
vietą pirmojo direktoriaus. 
Jis rašė muziką orchestrai, 
pianui ir 'balsui, labiausiai 
pragarsėjo dviem balsam ir 
keturiems balsams dainų 
kompozicijomis. 1872 m. ji
sai aplankė Suv. Vals. Mirė 
kovo 31, 1885 m. Wiesbade- 
ne.

Anguera: Išpanijos
kompozitorius, kuris parašė 
keletą populiarišku pianui ir 
gitarai šmoteliu. Apie jo gy
venimą ir gimimo vietą labai 
mažai žinoma. Jisai labiau
siai pragarsėjo vienu piano 
šmoteliu ir kaipo gitaros so- 
loistu.

N. Arcibašev: Rusu 
kompozitorius, kuris pasku

tiniuose metuose atsižymėjo 
su savo piano muzika. Jisai 
yra vienas rusu kompozito
rių, kuris kelia Rusijos mu
ziką į aikštę Mazurkos yra 
jo geriuusiai žinomi šmote
liai.

Juozapas Ašer, mažu 
šmoteliu kompozitorius ir 
pianistas,gimė Londone,1831 
Jį mokino Moscheles Leip- 
sico Konservatorijoj. Į jo 
kompozicijas, kuriu .yra apie 
šimtas salonu šmoteliu, įei
na: galopai, mazurkos, nok- 
turnos,etudos ir perrašymai. 
Jie yra vidutiniško sunkumo 
ir turi savyje dailumą ir ap
dirbimą. Jis mirė (Londone, 
1869 m.

Socialistų kalbėtojai.
Daytono socialistai per 

“Laisvę“ atsišaukia į ger
biančius laisvę siusti money 
orderius, kad vesti bylą, ku
ri yra užvesta tarp socialis
tu kalbėtojo V. Ambrozaičio 
iš Detroit, Mich, ir vietiniu 
kataliku.

Tokie atsitikimai ir pa
našus atsitikimai su Mockum 
ir kitais blevyzgais parodo, 
kokią šviesą ir lygybę skelbia 
musu socialistai. Jie naudo- 
miesi bjauriausiu pasakų ir 
išsireiškimu sukelia klausy
toju širdyse pasibjaurėjimą 
ir neapykantą tokio kalbė
tojo, o rezultatas žinomas: 
moterįs ar vyrai matydami 
tokius burnojimus ir dergi- 
mus to, kas jam yra šventa 
neužsikentę leidžia ką tik tu
ri į kalbėtoją, kad tik grei
čiau tokį tamsybės vergą nu- 
garbinti nuo pagrindu,po ko 
seka areštavimai ir bylos.

Geriausias būdas išven
gimui tokiu negeistinu vai
du ir geriausias ginklas ap- 
galėjimui tu tamsybės apaš
talu vedamos kovos tai nei
ti ant ju prakalbu ir neskai
tyti socialištišku knygų nė 
laikraščiu. Kol męs to neįs
tengsime padaryti, tai pana
šios rūšies kovos terš musu 
gyvenimą.

Bendri ruožai dabartinio
Lietuvos stovio.

Valdiškas vokiečiu laik
raštis “Tilsiter Zeitung, “pas
kutiniuose savo numeriuose 
gan plačiai aprašo dabartinį 
Lietuvos padėjimą.

Lietuvoje valdo tik ka
riškoji valdžia. Daugumas 
Lietuvos gyventoju ar tai iš 
prievartos ar savo noro ap
leido savo šalį.Vargas Lietu
voje delei stokos apšviestu 
žmonių. Del tos priežasties 
sunku užkariautojams ir sut
varkyti naujai užimtą kraš
tą. Bet lietuviai geri žmo
nės, rašo minėtasai vokiečiu 
laikraštis, ir reikia tikėtis, 
kad ilgainiui viskas klosis 
kuogeriausiai. Vienatiniais 
tarpininkais tarp liaudės ir 
valdžios tai kunigai, apie 
kuriuos laikraštis labai prie
lankiai atsiliepia. Padalini
mas šalies paliktas tas pats. 
Tos pačios gubernijos, tie pa
tįs apskričiai. Vokiečiai y- 
pač uoliai pradėjo rūpintis 
sutvėrimu Lietuvos ukiu. 
Reikalingiausias ūkės ma
šinos gabenamos iš Vokieti
jos. Valstiečiams sunku iš
sižadėti trilaukio ūkininka
vimo budo. Užsėt laukams 
grudu užtenka. Užteks ju ir 
maistui iki naujo derliaus, 
sako tas vokiečiu laikraštis.

Didžiuli Lietuvos miškai pa
dalyti 7 apskričius (inspek
cijas), kuriuos prižiūri vo
kiečiu girininkai. Mažiausiai 
domos atkreipta į pramoniją, 
kuri yra liūdname stovyje. 
Smulkutės žydu krautuvė
lės vos-vos gyvuoja. Didžių
jų krautuvių savininkai iš
bėgiojo į Rusiją.

Bažnytiniuose santy
kiuose beveik niekas neper
simainė. Apart trijų drąsuo
liu, visi popai išbėgo. Lie
tuviu kunigu pasiliko daug 
Jie yra beveik vieninteliais 
inteligentais dabar Lietu
voje. Blogiausis dalykas tai 
su mokyklomis. Beveik vi
si valdiškųjų mokyklų mo
kytojai išbėgiojo. Lietuviu 
vaikus mokina kunigai, ar 
šiap jau mylėtojai to amato, 
ar lietuviai mokintojai par
gabenti iš Prusu. Mokyklo-. 
se mokinama lietuviškai, vo
kiečiu kalba priversti na. La
bai mažai tėra gydytoju. 
Statoma miesteliuose ligoni
nes. Draugijų, įvairiu bend
rovių gyvavimas dar nepa
aiškėjo. Lietuviai yra man
dagus, elgiasi priderančiai. 
Su jais lengviaus gyventi 
negu su lenkais.

Tuomi ir užbaigia savo 
straipsnį “Tilsiter Zeitung. “ 

(“Draugas.“)

Visokios Žinios.
SLAVAI JIEŠKO TAIKOS 

UŽPUOLIME.
Londonas— Rusija 

mano, jog galas karės neto
li. Užtat jinai skubinasi kie
tai paspausti ofensyvą Tur
kijoj, kad atsiėmus žemės į 
vieta tos, ką pralošė aus
trams ir vokiečiams. Dabar, 
kuomet turkai ištraukė iš 
britanu fronto netoli nuo 
Kut-El-Amaros 20,000 vyru, 
rusai sujudo žengti pirmyn 
Persijoj.

DU UŽSIMUŠĖ.
POURTSMOUTH. O.—Du 

žmonės užsimušė ir keturi 
susižeidė, kuomet septynių 
pasažieriu automobilius ap
virto netoli Sciolovilles. Ne
gyvųjų kunus rado 100 pėdu 
nuo automobiliaus.

RUSAI PAĖMĖ 37,000 
TURKŲ.

Londonas—Bėgyje pa
skutiniu trijų savaičių Di
dysis Kunigaikštis Nikolas 
paėmė 37,000 turku kareiviu 
Mažajoj Azijoj. Rusai taipo
gi paėmė daug amunicijų, 
kurios buvo atsiustos iš Vo
kietijos- Dabar turkai cen
tralizuoja savo jiegas mieste 
Mosul, kurį rusai neužilgo 
mano užpulti.

Rusu armija visur ran
da turku žiarumą. Ottomano 
kareiviai skerdžia krikščio
nis.

Kaimai, kuriuos turkai 
apleidžia esti uždegami. Ru
su kareiviai maitina tūkstan
čius pabėgėliu, dalindamėsi 
su savo porcijomis ir duoda
mi jus badaujančioms ir ku- 
dykiams.

Londonas—Sir Roger 
Casement ir Daniel J. Bai
ley tapo atidėti ant išdavys
tės teismo. Dienos ir korto, 
kuriame atsibus teismas dar 
nepaskelbė.

Laike kvotimo žmonių 
buvo didžiausia minia vidui 
ir ant lauko. Casement’ą 
kaip atvedė iš Bokšto (To
wer), buvo labai suvargęs.

Amerikos lietuvių daina.
Pamylėjom šitą šalį 
Su jos upėms ir miškais, 
Nes čia laisvą žemę radom 
Su derlingais jos miškais.

Bet vistiek nėra taip miela 
Mums Amerikos šalis:
Čia paukšteliai taip negieda: 
Lietuvon traukia širdis.

Didi miestai, šaunus žmonės, 
Laimėj maudosi visi;
iš Augščiausiojo malonės 
Plati žemė ir naši.

Bet ne lietuviui tas turtas, 
Dėl jo laimės čia nėra: 
Jį kankina baisus skurdas 
Ir sunki vargu našta.

Čia bažnyčių daug visokiu
Dėl turtingu ir biednu, 
Kataliku ir kitokiu, 
Bet ne dėl mus lietuviu:

Lietuviams Dievo nereikia, 
Į bažnyčią ein mažai;
Jie tikybą, dorą peikia, 
Aluj žūsta pinigai.

Dieve, išliuosuok Lietuvą;
O męs grįšime tenai,
Kur bėg Nemuns ir Dauguva,
Kur mus prabočių kapai.

Ten mus broliai ir seselės;
Tenai skamba mus daina;( • 
Ten gimtinis mus kampelis, 
Ten Tėvynč-Lietuva!

Ar dar ilgai męs čia busim?
Ne, broliukai, sesers, ne! 
Į Tėvynę, nors ir žūsim, 
Norim mirt savo krašte!

Ten upeliai kitaip bėga, 
Ten meilesnė yr gamta— 
Ją Augščiausias kitaip rėdo; 
Ten mus Žemė-Lietuva!

/______________________

Jo pirmoji 
išpažintis.

Sulietuvino Z. Bagdži'uniutė.
(Tąsa.)

dvasios spėkas. Ir kad ne šviesa Tavo lan
ge būtumėm numirę tarė vėl.

“Jauna moteris atsiklaupus pabučia
vo jį ir tik tuomet leidosi privesti prie pa
talo. Kolei jį apžiurėjau ir kol jisai atsi
peikėjo, jau ji seniai miegojo kietu mie
gu.

“Tuomet jis priėjo prie jos atsiklau
pęs prie krašto lovos, pradėjo jos plaukus 
tvarkydamas glostyti ir bučiuoti jos veidą. 
Paskui atsikėlęs sugrįžo pas mane. Ir tuo
met tai jo moteris nežinojo, kas atsitiko 
per pusę valandos tarpe musu, kurioje ji
sai, mano gerbiamiejie, atliko savo išpa
žintį prieš mane. Aš-gi tuomet išklausiau 
pirmos išpažinties.

“Tasai jaunas žmogus pažinojo tą pa
tį tikėjimą ką ir aš ir buvo mano pirmu 
metavotoju. “

Vagone darėsi kas kart šalčiau. Misi- 
jonierius apsisiautė geriaus savo plonu 
ploščiumi. Milionierius jau trečią syk užsi
degė užgesusį cigarą, o kiti tyliai sėdė
jo užsisvajoję.

“Mano klausykla buvo paprastas žos- 
lanėlis“—pradėjo vėl misijonierius. Jisai 
klūpodamas prie mano keliu apsakė man 
visą atsitikimą, kurio niekad nepamiršiu 
iki savo mirties.

“Tas atsitikimas tankiai man prime
na,kad gyvenime reikia abejoti ir iš mažu 
dalyku,nes iš ju išsiriša dideli, o kartais ir la
bai svarbus bei pavojingi.

Tasai žmogus pribuvęs į pietų šalį 
dar tik prieš metus, pastatė namelį prie 
sraunios upės, 10 myliu tolumo nuo ma
no grinčiutės. Mylėjosi jiedu, kaip kar
veliai, ir buvo laimingi, kaip tie paukščiu
kai gyvenantiejie miške šaly ju.

“Už keleto mėnesiu tikėjosi, kad nau
jas gyvenimas peržengs ju slenkstį, o to
ji viltis jo jauną pačiutę permainė į aniuo- 
lą linksmybės ir meilės.

“Artimiausiu juju kaimynu buvo žmo
gus, kuris gyveno keletą myliu nog ju. 
Netrukus abudu kaimynu susibičiuliavo, 
ir antrasis pradėjo tankiai pas juos atsi
lankyti. Ir tuomet prasidėjo sena apysa
ka. Įsimylėjo kaimynas į jo jaūną gražią 
pačią. Na ir kaip pasirodė, kad tas kaimy

nas buvo žvėris žmogaus kūne.
“Dieną anksčiaus prieš tą baisią nak

tį mano gyventojas išsirengė kelionėn 
11 myliu atstumo, kad atlikti nekuriuos 
reikalus. Praslinkus kelioms valandžiu
kėms ir jam atsitolinus ateina į jo sody
bą tas žvėris žmogus, rasdamas tik pa
silikusią jo vieną moterį. Nuėjęs apie 
kokią mylią nuo namu musu keliaunin
kas sustojo, kad užsidegti savo pypkę.

“Ir tik tėmykit gerbiamiejie, kastai 
per surėdymas Dievo. Kuomet norėjo at
sukti pypkės kotelį, tas gi sulužo. O gi
rioje pypkė yra didelė draugė...Nors nu
ėjęs į miestelį, kurs buvo 10 myliu tolu
mo, galėjo nusipirkti kitą, bet vienok nu
tarė grįžti namo, kad pasiimti kitą pyp-. 
kę. Grįžo sau ramiai norėdamas padary
ti šposą savo pučiutei. ;Kuomet norėjo 
jau atidaryti duris savo namu, užgirdo 
vyrišką balsą ir moteries kliksmą, o jas 
atidaręs pamatė baisu reginį, lyg žudynę. 
Jo pačią užpuolikas vyras glamonėjo sus
paudęs stipriai savo rankomis, ji-gi gy
nėsi iš paskutiniu savo spėkų norėdama 
ištrukti iš jo nagu. Palaidi ir sutaršyti 
jos plaukai plačiai dengė jos pečius o vei
das buvo pilnas išgasties. Ir tuomet tai 
ištiko kova. Kova tarp abieju buvo baisi, 
ir kuomet užsibaigė, tai užpuolikas gulė
jo ant žemės visas kraujuose.“

Visi su užslėgta dvasia klausėsi pa
sakojimo misijonieriaus. Iškilmingą tylą 
tuomet pertraukė tik-ką pribuvusio loko
motyvo švilpimas.

“Nėtolumoje vyras iškasė duobę, bai
gė misijonierius, ir ten paguldė į suša
lusią žemę užpuoliko lavoną, užkasė į am
žinąjį miega.

“Pats-gi tdojaus pavakaryje pasiė
męs pačią išsirengė į kelionę, kurioje 
juos užtiko ta baisi audra. Jau paskuti
nį syk puolė į pusnis sniego norėdami 
paskutiniuoju širdies prispaudimu numir
ti, bet tuo tarpu pastačiau lempą ant lan
go rodydamas jiems kelią į mano grin- 
čiutę.

Tai matote, jau galas mano papa
sakojimo to atsitikimo, tik galiu tiek dar 
dadėti prie to, kad per kelis metus ma- 
tydavausisu jais ir kad ju buvusioji laimė 
vėl pas juos sugrįžo, o tuom dar didesnis 
prisirišimas juos palaimino, nes Dievas 
apdovanojo juos puikia dukrele. Paskiau 
jie išvažiavo į kitą kraštą, o aš ir-gi į 
kitą kraštą iškeliavau...“

Po ^valandėlės atsidarė vagono du- 
rįs ir drauge su švilpiančiu vėju, su puo
lančiais dideliais pluokštais sniego įėjo 
į vidy vyras, šiltai apsirengęs i kailinius, 
nog kuriu su nusišypsojimu pradėjo kra
tyti sniegą. Tik staiga surimtėjo kuo
met pamatė misijonieriy, kuris ir-gi at
sikėlė ištiesdamas rankas prie pribuvusio 
keliauninko.

Vienoj minutoj abu šoko prie savęs 
su džiaugsmu širdingai sveikindamies ir 
puolant į glėbius. Ant misijonieriaus vei
do atsimušė nepaprastas linksmumas ir 
laimė, o pribuvsis linksmai šypsojosi.

Po kiek laiko naujai pribuvusis palei
do misijonieriy iš savo glėbio pats atsig
rįžęs į kitus taip prabilo.

“Atleiskite man, gerbiamiejie, kad 
savo pribuvimu pertraukiau jusŲ kalbą. 
Bet supraskite mane, kuomet jums pasa
kysiu, kad kun. misijonierius yra senu ir 
geru draugu, brangiausiu dėl manęs ant 
viso pasaulio, kurio jau nemačiau per 
daugel mėty. Pas ji atbuvau pirmą savo 
išpažintį.“

Gegužes ekstaza.
Pavasario gražios dienos, 
Žiba saulė ant dangaus;
Žydi miškas laukai, pievos, 
Kiek ten kvapo malonaus!

Ah! išeitum rods ant lauko 
Ir skandytnmei jausmus.
Kur javai, kaip jura, plauko, 
O paukšteliai gied himnus,

Vyturiukas čir-vir čiulba, 
Gegužėlė gied ku-ku;
Lakšingėlė krūmuos ulba—
Ah, pavasarį smagu!

Alleliuja, rodos gieda 
Išsipraususi gamta, 
Kuomet saulė gvildo žiedą— 
Ah! Gegužės ekstaza!

V. Kareivia.
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fmESPONDENCIJOsį
Lorain, Ohio.

Čia yr apie desėtkas šei
mynai lietuviu, kurie dau
giausiai dirba laivu ir dudij 
(paipp) dirbtuvėse. Uždirba 
gerai. Daugumas jau turi 
įsigyvenę ir savus namus. 
Iš draugijų turi S. L. A. kuo
pą ir T. M.D. kuopą, kur be
veik kiekvienas lietuvys pri
guli. šiaip butu viskas gerai, 
tiktai bloga tas, jog nekurie 
lietuviai perdaug girtuo
kliauja.

Svečias.

Hartford, Conn.
Šv. Traicės lietuviu baž

nyčioje atsibuvo misijos, ku
rios tęsėsi per 10 dienu: pra
sidėjo bal. 30 d., o užsibaigė 
gegužės 9 d. Misijonierius 
Kudirka skelbė Dievo žodį. 
Užbaigta labai iškilmingai 
su 40 valandų atlaidais.

Žmonės kaip vietiniai, 
taip ir iš apielinkiu labai 
skaitlingai rinkosi per tas 
visas dienas ir naudojosi mi
sijų pamokslais, iš ko dau
gelis pasisėmė sau naudą su
grįždami ant teisingo kelio.

Nedėlioj, geg. 14 d. šv. 
Elzbietos Moterų Draugystė 
surengė pramogą. Buvo pra
kalbos, teatras ir kitokiu pa- 
marginimu. Kalbėjo p. Pra
nas Gudas iš So. Bošton, 
Mass. Sulošta “Žydas Stati
nėje. “ Viskas puikiai nusi
sekė.

Chicago. Ill.
Vargiai kurį-nors mies

tą taip pamėgo lietuviai, 
kaip Chicagą. Ir ko jie ten 
taip skverbiasi,tai nežinia. 
Teko man būti kituose ma
žesniuose miestuose, kur dar
bininkam butu patogiaus 
gyventi, nes ten 1) geriaus 
apmokama už darbą; 2) pi
gesnis yra pragyvenimas; 3) 
tyresnis oras ii* 4) ne taip 
susikimšę žmonės. Bet 
nežinia kurios prižasties dė
lei mažesniuose miestuose 
darbininkai nesilaiko. Atva
žiuoja darbininku būrelis, 
žiūrėk, jam kiek pabuvę ir 
važjuoja tai į Chicagą, tai 
į Clevelandą, tai į Bostoną, 
tai į Philiadelphia, tai į Pit- 
tsburgą arba kur kitur. Jei 
kuris dar ir norėtu užsilaiky
ti tokiuose miestuose, tai 
matydamas, jog liekasi vie
nu vienas važiuoja ir tas.

O tokiame mieste, kaip 
Chicagoj, darbininkai labai 
vargingai gyvena ir daug 
kenčia. Čia jie kaip silkės 
statynėj susispaudę ankštuo
se kambariuose, į kuriuos 
tyro oro mažai kada teįeina, 
gyvena, skursta. Kur tik šva
resnės vietos, tai prasčiokė
liams neprienamos; jas api
ma turtuoliai. Nueini kartais 
pasivaikščioti į tokį turtuoliu 
distriktą, tai tik širdį susopa, 
nes tai ne tau, vargdieni 
žmogeli, naudotis tomis gro
žybėmis.

Geg. 6 d. šv. Petronėlės 
pašelpinė draugystė turėjo 
balių. Žinoma baliauninku 
netruko ir buvo prisirinkusi 
pilna svetanė. ši draugijėlė 
turi netoli 300 nariu ir gerai 
gyvuoja. Bet šiuomi kartu 
nemandagiai pasielgė. Mote
rų Sanjunga turėjb šv. Jur
gio bažnytinėj svetainėj paro
dą išdirbiniu, o jos surengė 
balių. Taip nėra gerai. Rei

kėjo duoti progą visoms mo
terims dalyvauti ne tik pa
čioms, bet ir kitas prie to ra
ginti.

Geg. 7 d. Labdarybės 
Draugystė turėjo balių Die
vo Apveizdos svetainėj. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Pelno draugystė turės daug.

Ged. 7 d. p. Just. Balsis 
apsivedė. Jisai yra žymiaa- 
sias Chicagoj tenoras. Lin
kėtina jaunavedžiams ilgo ir 
laimingo pagyvenimo.

S. Dainorius.

Youngstown, O.
Šv. Juozapo Draugija 

parengė vakarą su prakal
bomis, dainomis ir šokiais. 
Kalbėtojai nepribuvo tokiu 
budu suviliojo publiką. Gra- 
.fafonas, kuris buvo leistas 
išlaimėjimui, teko J. Balsiui. 
Mergaitės sudainavo keletą 
gražiu dainelių. Panelė Mor
ta Stupinkevyčiutė sudaina
vo solo ir pasakė porą dekle- 
maciju- Jinai turi labai pui
ku balsą. Taip-gi dainavo 
solo ir poni Ona Sabaliaus
kienė. Bet truputį nusigan
dusi. Publikos buvo gražus 
pulkelis. Vakaras visiems 
patiko.

Kitą balių rengia S. L. R. 
K-A. 63 kuopa. Žadama 
kviesti už kalbėtoją studen
tą, p. P. J. Purvį.

Vakaro Rengėjas.
Youngstown, O.
Aukos suringtos į Tau

tos Fondą.
J. Miečiulis $10.00.
Po $5.00: J. P. Sabaliau

skas, ir J. Susmanas.
Po 2.00: K.Stupenkevy- 

čius, T. Seveika, J. Ružin- 
skas,- J. Šilingas, V. Barinc- 
kienė.

Po $1.50c.: S. Drūškau- 
skas.

Po $1.00: J.Tausulionis, 
P. Bukonis, J. Janulevyčia, 
M. Lukoševyčius, N. Skali
kas, J. Sabaliauskas, J. De- 
kevyčius, H. Grikauskas, P. 
Mikalauskas, J. Markauskas, 
V. Kastantanavyčius, J.Jur- 
kšaitis, M. Nemkus, O. Ne- 
vardauskiutė, J. Danta, G. 
Rasevyčiutė ir P. Palšunas.

Po 50c. J. širvinskas, J. 
Palulis, J. Andruliunas, P. 
Kuokštis, M. Danevyčius, V. 
Bukana, J.Kapturauskas, V. 
Pojonis, A. Bukana, K. Bal
čius, S. Jušius, V. Slanka, 
J. Sličius, F. Dareškevyčie- 
nė.

Po 25c.: V. Žalis, A. 
Svedenis, S. Kastantanavy
čius, P. Pykutis ir J. Sliekas.

Viso $56. 75.
Pinigai randasi pas vie-, 

tinį iždininką J. Mičiulį, ku
rie trumpu laiku bus pasius
ti Tautos Fondo sekretoriui 
adv. A. Šlekiui.

Visiems aukavusiems 
tariame širdingiausią ačiū.

Rinkėjai: M.Lukoševy
čius ir J.P. Sabaliauskas, 
įf ‘ juOKELIAl^

TARP DRAUGŲ.
—Ar žinote ką? Esame 

trįs, surengkime vakarienę. 
Aš duosiu valgį.

—Gerai. Aš gėrimą.
—O tu?
—O aš duodu žodį, kad 

valgysiu ir gersiu su apeti
tu.

KOMPLEMENTS.
Ar ne tiesa, Kazimierai, 

jog mano rankos yra geros 
prie fortepiano.

—Taip, labai geros, bet 
tik šluostyti nuo piano dul
kės.

NAMŲ GALVA.
Įeidamas į tūlo ūkininko 

namus klausia:
—Ar tai tamsta esate 

namu galva?
—Tai jau kaip ir aš, nes 

mano boba du mėnesiu at
gal mirė.

TARP ĮSIMYLĖJUSIŲ.
Jinai. Tėvas man sa

kė, kad vyrą reikia imti 
šturmu—kaip ant karės.

Jisai. Na, bet tėvas 
turi žinoti ir tai, kad kož- 
na karė reikalauja pinigu.

KALĖDŲ DOVANA.
—O ką aš gausiu kaipo 

kalėdų dovaną?
—Duodu tamstai tiesą 

pavogti nuo manęs vieną 
butuką, bet taip, kad nema
tytu mama.

NETIKI.
—Ar tamstele netiki, kad 

aš tave myliu?
—Tik’iu.
—Ir, kad busi laiminga 

kaip tik už manęs ištekėsi?
—Tam tai netikiu.
—Eik, jau eik.

KRISLAI
6--------------------------------------- <,

“Laisvė“ pataria “Kar
dui“ nueiti į Kriaušaičio gra
matikos kalvę ir tenais pa- 
šarpuoti savo smegenis (jei
gu ju dar kiek yra Rd.) po a, 
b, c.

Laiškai ant Krasos.
Ant. Baszkevičius.
James Javaras,
G. R. Kertis,
Juozas Karnauski,
Ant. Melinis, 
Ozas, Treška.

REIKALAVIMAI.
Reikalauja leberių ir molde- 

riy pagelbininky. Geros algos. 
Proga del pagerinimo. Atsišau- 
kie

ALUMINUM CASTING CO. 
2042 E. 61st Str.

Tarp Euclid ir Carnegie Gatvių.

REIKALIINGOŠ MOTERIS.
Reikalingos merginos dirbti 

skalbinyčioj (laundry) mokan
čios darbą arba nemokančios.

EAGLE LAUNDRY,
E. 20gbtvės ir Hamilton.

Pajieškojimai.
Pajieškau darbo. Moku lie

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

Jeigu kam reiktu 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.

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis.
Sutaisė B. K. BALUTIS 
Kartografas-Oeometras.

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

Gaunamas
“Sant.“ Redakcijoj,

JIN ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UZ0RGAN4.

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

8123 Korman Ave.
Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS, 

1115 E. 68th Str.
Nut. raš. S. BINKIS,

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinaki Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

K. SAIMON AS, 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.

Draugystės susirinkimai atsibuna kiekvieno 
Signalistas

M. GRUODIS, 2011 Hamilton Ave.
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną 

mėnesi, ketvirtą nedėldienj, 2 vai. po piety Knaus 
svetainėje, 6131 St. Clair avė.
mėnesio ketvirtą nedėldienį 12:00 po piety.

Kareiviškos praktikos atsibuna kiekvieno mė
nesio pirmo Utarninko vakare, nuo 7:30 ant Knaus 
svetainės 6131 St. Clair Ave.

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

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

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

Njitar. 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 Avė. 

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 65th 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 Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

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

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis 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. Paleckis, 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.

FdEaugaFĮ 
\ Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų ( 

DIENRAŠTIS
< “DRAUGAS”duoda daug žirny < 
? iš kares lauko, pasakoja, kas dedas ?
> nelaimingoje musy tėvinėje Lietu- >
< voj, skelbia įdomiausius atsitiki- į 
? mus iš viso pasaulio. Žinios paduo- į
> damos kuogreičiausiai. j
s “DRAUGAS” remia, stiprina ) 
? lietuviy kataliky draugijas, rupi- S
> naši jy reikalais. <
S “DRAUGAS”kelia tautiškąsu- ?
< sipratimą, pla'tina katalikiškai lie- Į
S tuvišką kultūrą. (
s “DRAUGAS”rašomas aiškia ir į
< visiems suprantama kalba. i
> “DRAUGAS” metams tekaš- < 
S tuoja tiktai $3.00., pusei mėty $1.75. ?
< čhieagoje, siunčiant pačta $4.50. >
S Nuo vaiky ir nuo agenty perkant J 
( atskirais numeriais po 1c. <
? Užrubežyje“DRAUGAS”dien- > 
S raštis metams $6.00. C
< “Savaitinis Draugas” Metams ?
j kaštuoja $1.50. >
> Visokiais reikalais kreipiantis S
( adresuokite: <
į Draugas Publishing Co. < 
S 1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL į

Ar tu žinai, kad Grey 
savo nemiršrančią“Elegiją“ 
rašė net per septynius mestis,

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musy lietuviy ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti del 

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

I
" THE ST. CLAIR AVE.SAVINGS & LOAN CO.

JKORPORUOTA 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.
BANK05 VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS & LOAN CO.
I 2006 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio.
Ūt Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra“DARBININKAS”
“Darbininkas”eina utarninkais ■ 

ketvergais ir subatomis. .
“Darbininkas” paduoda daug, 

žinių iš darbo lauko, apie unijas, a-1 
pie darbininkų judėjimą. i

“Darbininkas” paduoda daug, 
straipsnių, naudingų darbininkams' 
pasiskaitymų, rašytų pačių darbi-i 
ninku. ,

“Darbininkas” paduoda svar- ] 
blausius nuotikius visame pasaulyje, < 
indomiausias žinias ir žįngeidžiausius i 
atsitikimus. j

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

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

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

Skaitykite ir platykite “Darbi-< 
ninką” ir jo leidinius.

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

Adresas: j
“DARBININKAS” !
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 1

Štai kur gera proga pirkti

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

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

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

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

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

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

Julius Vitkauskas,
1437 E. 23th Str.

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

maudyklėms ir kitais paranka
mais, tarp superior ir 78 gatvės.

$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 bu- 
senčios lietuviškos Bažnyčios.

$2,600 šešių kambarių namas su visais 
parankumais ir ant lengvų išmo
kėjimų. Galima pirkti turint. $500 
Randasi arti 158 str. ir SL Clair.

A. Rasimas,
2120 St Clair Avenue.

“Santaikos“ office.

Geriausios Farmos.
Pirkite farmas pas mus, nes tai 

viena iš didžiausių, gražiausių lietuviš
kų farmerių kolionija. Ji yra ne tik di
džiausia čia Amerikoj; »bet didžiausia 
visame pasaulyje, kuri randasi labai 
puikioj vietoj Michigan valstijoj, Ma
son paviete, apielinkėje miesto Scottvil- 
les ir kitų miestelių. Toj apielinkėj męs 
esame tos lietuvių kolionijos uždetojai 
ir jos gyventojai. Žemė yra puiki, der- 
lidga. Jau dešimt metų, kaip męs čia 
kolionizuojam lietuvius. Jau apgyvendi
nome 379 lietuvius f armerius ir kas savai
tę vis daugiaus lietuviams farmų par
duodame. Męs turime parduoti 20,000 
akerų neišdirbtos geros žemės parduoti 
nuo $6 iki $25 už akerį. Parduodame vi
sokio didumo plotais ir ant mažiausių j- 
mokėjimų ir išmokėjimų. Ir turime 500 
gatavų su budinkais ir sodais farmų vi
sokio didumo ir visokių prekių ir par
duodame ant lengviausių išmokėjimų. 
Męs tas farmas turime užpirkę ir 
paėmę nuo anglų ir norime apkolioni. 
zuoti Amerikos lietuvius, kad jiems ne 
reiktų vargti po fabrikus. Pirkit pas 
mus farmas, kad ir mažai pinigų turė
dami, išmokėsite tuoj iš jų pačių uro- 
dzajaus. Busite laimingi ir darysite pui
kiausia pragyvenimą. Yra šimtą kartų 
geriaus turėti pas mus farmą, negu 
mieste turėti biznį. Iš farmos turėsi 
daugiaus pelno ir linksmiaus gyvensi, 
negu iš biznio. Miėsčionkos moterįs, 
jums bus tūkstantį kartų linksmiaus ir 
maloningiaus ant farmų gyventi pas 
mus, negu mieste. Moterįs, bandykite 
apsigyventi ant musų farmų, o pama
tysite, kaip bus jums linksma. Turėsite 
savus gyvulius: karves, arklius,kiaules, 
vištas, žąsis, antis ir visokių sodo vai
sių ir savų daržovių, o pastoges pilnas 
javų ir visokių mašinų. Kur eisite ant 
savos farmos, jums bus miela ir gražu. 
Jūsų locni budinkai, locnažemė ir visi 
gyvuliai ir mašinos. Busite tikros kara
lienės. Nemislykite.kad Lietuvoj gyven
damos skurdote ir sunkiai dirbote, čia 
vyrai melžia karves, šeria kiaules, į 
laukus moterims nerteikia eiti dirbti 
taip, kaip reikėjo vargti Lietuvoj, čia 
musų lietuvės farmerkos turi puikius 
namus. Lietuvoj tik palociai tebūdavo 
tokie. Čia pas mus lietuvius farmerius 
yra tokių namų, kurie turi po 10 ir 20 
ruimų. O jus mieste skursta te turėda
mos tik po tris, keturis ruimelius ir dar 
turite burdingierių purvus grandyti. 
Gana jums to mieso gyvenimo, kurie 
turite žmogiškus jausmus ir kiek pini
gų, pareikit gyventi pas mus ant ūkių, 
busite jus vyrai ir moterįs laimingi ir 
mums dėkingi, kad męs jus išvadinome 
iš miestų nevalios. Atvažiuokite tuoj 
dabar geriausiame laike viduryj vasa
ros pasirinkti farmas. Rašykite tuojau 
įdėdami 4c. štampą prisiuntimo kaš
tams, o męs prisiusime puikų su pavei 
kslais iš lietuvių kolionijos parduoda
mųjų farmų Kataliogą ir mapas dova
nai. Adresas:

A. Kiedis & Co.
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.
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.
GT METAMS ATSIEINA TIK $2.60.

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
315* Richmond Str., Philadelphia, Pa.

■■J
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L.V. 25 kuopa turės pui
ku vakarą 21 d. gegužės ant 
Germania Worwaerts Turn 
svetainės. Bus lošta 6 aktu 
komedija su dainomis ir šo
kiais: “Grapas—bernas kai
miečio,“ dainos, eilutės ir 
skrajojanti krasa. Priegtam 
"Balalaikų Orchestra" pa
gros keturis šmotelius. Tai 
bene bus paskutinis tos rū
šies vakaras šiuo sezonu. 
Šokiams gros C.L.T. Benas.

Nedėlioj geg.21 d. A.L. 
T. Sandaros 18 kuopa turės 
susirinkimą Žvaigždės sve
tainėje po num. 20451 Ha
milton av.

Geg. 14 d. Ant. Dura- 
sevyčiaus namuose p-lė St. 
Ambrozevyčiutė paminėji
mui savo vardadienio suren
gė pasilinksminimo vakarė
lį, kur buvo gražiai pašokta 
ir pasilinksminta. Laike va
karienės buvo atminti ir mu
su broliai Lietuvoje. Praš
nekus p. A. Beržinskui ke
letą žodžiu į susirinkusius 
kad ar negalėtu sumesti 
nors po keletą centu dėl nu
kentėjusiu nuo karės. Visi 
mielai sutiko. Aukavo se
kančiai:

Po $1.00 S. Ambrozevy- 
vičiutė, J. Krisčiunas, P.Či- 
žanauskas, O. Durasevyčie- 
nė, ir Z. Karnauckas, $1.01. 
Po 50 c. A. Ambrazaitienė. J. 
Guzevyčia, A. Beržinskas, A. 
Samuolis, J. Kirstukas, K. 
Sulkauskas, K.Digris, P.Du- 
rasevyčia, A. Durasevyčia 
ir J. Kupčinskas.

Po 25 c.: J. Zinevyčia, A. 
Barnatavyčienė, A. Čebata- 
nauskienė, M. Beržinskienė, 
Z. Zinevyčia, J. Maikaika, Z. 
Čebatarauskiutė, A. Butri- 
mavyčia, J. Grigaliūnas F. 
Stasiulevyčia, St. St., J. Z. 
ir K. Rosinskaitė.

Smulkiu surinkta 25 c.
Viso $13 86 c.
Pinigai perduoti L Sa

kalauskui, T. F. raštininkui, 
kuris perduos skyriaus iždi
ninkui.

A. Durasevyčia.

Adomas Turska, 49 m. 
amžiaus, 2455 W. 5-to st. ,su- 
batoj pašovė savo pačią Ma
rijoną, 30m. am., o paskui 
ir pats persišovė, akyveiz- 
doje dvieju dukterų, Zopi- 
jos,ll m. irStellos 5 m. Tur
ska ir jo žmona miršta mies
to ligonbutyje.

Šovimas atsitiko virtu
vėje. Turska buvo girtas. Ji
sai varė vaikus ir pačią iš 
namu. Kuomet jo žmona pa
sipriešino ir šoko gelbėti ku- 
dykiūs, nuo jo piktumo, Tur
ska išsitraukė revolverį ir 
peršovė ją pei- burną.

Moteriškė šaukdama iš
bėgo ant kiemo. Sekantį mo
mentą Turska persišovė sau 
galvą. Vaikučiai nubėgo į kai
myno namus. Blogos pasek
mės girtuoklystės.

Juozas Veidok, 4444 Do
se av., prašė policijos, kad 
ji surastu jo pačią, Apolioni- 
ją, 26 m., kuri prapuolė nuo 
trečiadienio. Veidok sakė, 
kad jo pati sakius jam, jog ji 
norėjo jį apleisti ir jau buvo 
bepakuojanti savo daigtus.

"Aš užrakinau, ją mie
gamam j ame kambaryje, kad 
ji neišbėgtu, o aš ėjau paJ 
šaukti policiją,“

sake Veidok. “Kada pagrį
žau, jau jos nėra. Ji iššoko 
per langą nuo antrojo gyve- 
pimo.“

Veidok sakė, jog ji išsi
nešė ir $100.

Yra manoma sutverti ben
drovę, kurios tikslas užsiimti 
bizniu. Tam tikslui šaukia
mas susirinkimas penktadie
nio vakare, geg. 19 d. ant 
7:30 kur bus svarstoma, kaip 
ir kokiu budu galima butu 
tą viską įkūnyti ir kad iš to 
vietiniams lietuviams butu 
didžiausia nauda. Susirinki
mas atsibus name kurio nu
meris yra 2209 St. Clair av.

Lietuvys.

Geg.13 d. šv. Jurgio baž
nyčios Giedoriu Draugystė 
buvo surengusi šeimynišką 
vakarėlį su trumpu progra
mų. Susirinkusis jaunimas 
linksmai žaidė pilnas gyvu
mo. Paskui buvo pakviesti 
prie vakarienės. Laike vaka
rienės p. S. Kimutis, Šv.Jur- 
gio baž. vargonininkas, ke
liais žodžiais prakalbėjo į su
sirinkusius ragindamas ne
nuilstančiai dirbti dėl Šv.Jur- 
gio parapijos. Antras pra
kalbėjo p. P. Muluolis nu- 
piešdamas kokią svarbią ro
lę lošia šv. Jurgio Giedoriu 
Draugystė, lietuviu tarpe. 
Trečias prabilo p. F. Bara
nauskas, pirm, tos draugi
jos, išreikšdamas širdingus 
linkėjimus ir ant galo užsi
minė apie rinkimą auku dėl 
nukentėjusiu nuo karės, kam 
visi vienbalsiai pritarė. Au
kavo sekančios ypatos.

Po $1.00: S. Zaborskis, 
F. Baranauskas.

Po 50 c.: J. Povilonis, 
S. Baranauskas, O. Mantvi- 
liutė, J. Maroziutė, J. šešto
kas, J. Marozas, J.Čerkesas, 
J. Stravinskas, P. Kareckas, 
V. Burkauskas, V. Ignata- 
vičiutė, S. Pašaveckas, K. 
Urbšaitis, A. Slavinskiutė, 
S. Kimutis ir M. Šimonis.

Po 25 c. K. Černiutė, 0- 
Žvingiliutė, J. Maksimavy- 
čius, P. Muluolis, A. Slavin
skas ir V. Kareckiutė.

Šv.' Jurgio Giedoriu 
Draugystė $5.00.

Viso $16. 50c.
Pinigai bus perduoti vie

tinio T. F. skyriaus iždinin
kui.

J. V.

Nedėlioj, geg. 21. d. 
TMD. 47 kp. laikys savo su
sirinkimą M. Povylausko 
svetainėje,2452 St.Clair av., 
tuoj po antrųjų mišių.

Latkovic, kuris gyvena 
3155 E. 32 str. užprašė į sa
vo vestuvės, kurios atsibuvo 
ant Popovyčiaus svetainės, 
daug draugu. Ir taip Klepac 
ir jo šeši draugai užsistelia- 
vo automobiliu ir važiavo 
ant Willoughby, o. pargrįž
tant Klepac tapo užmuštas 
ir kitu du draugu taip pavo
jingai susižeidė, kad nuvež
ta į Eddy Road ligonbutį. 
Automobiliui staiga besisu
kant ant Vine gatvės Klepac 
likosi išblokštas lauk ant že
mės ir po valandos laiko mi
rė.

Nedėlios vakare susi
dūrė automobilius su dvira
čiu prie Stop 13, Akron, Bed
ford & Cleveland linijoj. Re
zultatas buvo, jog Frank 
Kampan taip pavojingai su
sižeidė, jog manoma kad 
mirs. Jo brolis Mark taip-gi

VIENATINE

Clevelando Lietuviška Namu ir Paskolos Draugyste-Banka
įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 meti]. 

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.oo.
Parduodame shėras kaina $100.oo ant lengvų išmokėjimu, 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 lengviausiu išlygų; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dčkie pinigus taupinimui, o užtikriname, jog lengviausiai sučedysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelando Lietuvą Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

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

L
 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- i 
tisi. Todėl šiuomi pranešame, kad ! 
musų orchestra yra prieinamiausią, į 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan- jį 
tų muziką ir už pigesnę kainą, ne- j|i 
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: [i:

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

GERIAUSIOS GYDUOLES
DEWOYNO’S
APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. Pilot 17 g.
6502 Fleet Ave., Cor. E. 65fli (Tod)

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

5608 FleetAve., 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.

B “SANTAIKOS” I

ATLIEKA

E
 šokius.

^SPAUDOS^- g

iDARBUS 1
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.

“į Siųsdami užsakymus adre- 
g suokite šitaip:

P. SZUKYS
VM 2120 St. Clair Ave. N.E.
H CLEVELAND, O.

A TELEF. CUY. CENTRAL 1847-K

tapo baisiai aplamdytas, o 
trečiasai brolis, kurio vardo 
nesužinota, tapo subrėžytas.

Buvo sujudimas prie 
Bernardo Rosen duonke- 
pyklos 2535 Woodlaud g-vės 
S. E.,nedėlios ryte, kuomet 
straikierius nešė baltą vė
liavą. Susirinko vyry, mote
ry ir vaiky. Vėliavą nume
tė, o tas, kuris ją nešė gulė
jo primuštas ant šalygat- 
vio.

Keturis vyrus kaltina už 
žmogžudystę, kurią jie pa
pildė ant straikierio, Juo
zo Field, 38, kepėjo, 4102 
Orange avė. S.E., kuris mi
rė kiek vėliaus Mielaširdys- 
tės ligonbutyje nuo sudau
žymo galvos.

Gordon parke staiga 
staiga pasuktas automobi
lius apvirto ir užmušė žymy 
biznieriy Joną Žreinstein ir 
tris kitus sužeidė.

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s.
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FS. RUTKAUSKAS 1
• seniausias h

i LIETUVIS KRIAUČIUS1 .................... :........ —.................„u I
| Puikiausiai pasiuva visokius į 

vyriškus drabužius ant užstelia- į
j vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- į
1 sija; viską atlieka pigiai, greitai [ 
n ir gerai. -
< S. RUTKAUSKAS,
i 2153 St. Clair Ave. Cleveland, O. f

]F==1B[^=1E
L. Bednarski

0^3 parduoda

Namus ir Farmas

SI

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

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

“YrvnnT”
A

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

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

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

"VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

"VYTĮ”leidžia Lietuvo8 Vyčiu organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus- 
mečiuį75c. L. Vyčiu organizacijos na- 
riamfe "Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženkleli, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS
731 W. 18th Str. CI

3HE

Efl

F. DECKER,
Gelažies Krautuvė.
HARDWARE

Rioberinfis ir smaline stogy 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rysiy maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių audy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central J785-W 
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DR. LE. 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 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Miin 3518-d Centr. 7649-K

KELETAS MANO PIGIŲ

NAMŲ ir LOTŲ
E. 27 gatvė, arti Superior, 7 kamba
riai, 2 šeimynom, didelis lotas $2,500.oo

E, 33 gatvė, arti Superior, 7 kamba
riai, 2 šeimyuom, didelis lotas $2,750.oo

E. 40 gatve, arti Superior, didelis 
lotas, 2 namu, 2 maudyklės, pečius;
19 kambarių, randos $52.oo $5,100.oo 

Giddings Road, arti Superior, (prie 
naujos lietuviškos bažnyčios) 2 dvi
gubu namo, 20 kambarių, maudy
klės, pečiai, elektrikos šviesa$9,500.oo 

E. 70 gatvė, arti St.Clair, 6 kamba
rių namas, maudyklė, pečius $3,100.oo 

Korman gatvė, arti E. 79 gatvės,
2 namu, 14 kambarių, 3 šeim.$4,300.oo

David Murphy
Notarijušas — Ugnies Apdraudėjas. 

7512 Donold Avenue.
(Prieš E. 76 gatvę.)

Persirašykie arba išsikirpkie šį apgarsinimą. 
Imkie Superior arba St. Clair karą ir persėsk ant 
79 gatvės karo, kuris priveš prie Donald avė. At
dara vakarais.

Kun. J. Halaburda su
grįžo iš Akron, O., kur pri
ėjo apie 60 žmoniy velykinės 
išpažinties per abi dieni geg. 
14 ir 15. Lietuviai Akrone 
paskendę girtybėj.

tai žinokie, kad prekes ir
kokybe 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 D. GOLDUAMERI00

Cuy. Central 7622-R

MOKYKLOS ŠOKIŲ.
SEZONAS UŽSIBAIGS GEGUŽIO 31 D.

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

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

Kare Su Vokietija
Tas Nesvarbu

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

Clevelande tai

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

pa i ioaor=: ..j r=r

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

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

maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
Aodraudžia nuo ugnes namus ir rakandus

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

1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave. ■
Cuy. Central 6201-K
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I Krajava Pirtis
Bj Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje

I R puikiai išsivanoti karštame gare
W su vanta, tai atsilankyk į musų
R ................  pirtį ••
H Atdara kožną diena nuo 12:00 dienos iki

I ■ 12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktį. 
Seredos dėl motery.

Į H Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 
rusiškai. Taip-gi statome bankas,

A. SOGOLOW1TZ,
S 2547 E. 38 GATVE. Arti Woodland.

Central 2595-W

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 vestuvė, tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiŲ nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.
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