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[kare]
Pirmu kartu austro-ita- 

1ų kare atkreipė .pasaulio 
atydą. Bėgyje savaitės išsi
vystė pastebėtina austru o- 
fensyvą. Nuo Gorizijos iki 
Trentino dvieju monarkiju 
kariumenė žiauriai atakavo 
italu užpuolikus ir niekur ju 
neatmušė.

1916 italu ataka buvo 
nukreipta ant Isohzo apielin- 
kės. Mat čia ne taip status 
kalnas, kaip šiauriuose, o pa
sisekimas antIsonzo duotu 
gerą paspirtį brautis į Aus
triją. Išlaimėjimas Trentino 
nepadarytu didelės svarbos. 
Tat reikia tikėtis, kad visa 
didžiausioji kariška spėka y- 
ra sukoncentruota ir dirba 
Isonzo fronte.

Austru ataka buvo ga
nėtinai didelė, kad sulaiky
ti nuo ištraukimo iš Isonzo 
fronto italu kariumenės. Bet 
svarbiausioji austru ofensy- 
va randasi tolimoje Trenti
no apielinkėje. Čia italai ne
įstengia pereiti per Alpu vir
šūnes. Po metu besistengi- 
mo jie net neužėmė Rover- 
to, austru tvirtovės. Jie kir
to smarkiai karės pradžioj 
bet neįstengė pažengti pir
myn. Nuo. to laiko Italija 
matomai užsiganėdipio tuo- 
mi, kad laikyti savo karei
vius prie austru rubežiaus, 
o atkreipė atydą ant rytu 
Isonzo, kur pasisekimo taip
gi nėra.

Dabar Austrija užduo
da didžiausius smūgius to
se vietose, apie kurias Itali
ja mažai tepaiso. Keletą 
tranšėjų linijų užėmė. Paė
mė tūkstančius italu nelai
svėn. Pirmu kartu austru 
linijos yra stumiamos į Ita
lijos žemę.

Jeigu tik italai tęs ir to- 
liaus savo atkaklią ofensy- 
vą, tai, šiaurinės Italijos ly
gumos ir miestai Verona, 
Vincenza ir Padua turės kliū
ti priešui, šiuomi momentu 
visos Italijos jiegos yra var
tojamos sulaikymui priešo 
Alpuose. Pirmu kartu Itali
ja junta pavoju įsibro vimo 
priešo į jos rubežius.

Bet kaip pirmiaus kalnai 
kovojo už italus, taip dabar 
jie galės kovoti už ju prie
šus. Nors didžioji dalis Au
strijos kariumenės yra at
kreipta ant Italijos, vienok 
abejojama, kad ju planas iš
sipildytu. Kalnai bus gera 
austrams parama. Bet kal
nai su italu narsumu gal bu- 
buti gera apsauga.

Ekspertai mano, kad ši 
austru ataka yra atkreipta 
ant italu vien dėlto, kad su
painioti italus, kurie rengėsi 
užduoti smūgį austrams kart 
su savo talkininku užpuoli
mu Francijoj. Kaip vokie
čiu ataka Verdune ir dabar
tinis bombardavimas anglu

Flandrijoj yra surengtas 
vien tik tam, kad panaiky- 
ti planus arba nors užtruk- 
dyti talkininku ataką—taip 
austrai atakuoja italus, kad 
sulaikius juos nuo koopera- 
tyvio dalyvumo su vakaru 
talkininkais. Tokis tai paai
škinimas nesitikėto austru 
gyvumo. Ikišiolei jie kant
riai ir pasekmingai gynėsi, 
kad apsaugoti italu įsiverži
mą į Austro-Vengrijos teri
torijas.

Verdu no karė visiškai ap
sistojo. Berlynas ir Paryžius 
padaro tik nepasekmingus 
laimėjimus. Mainikavimas 
faktu duoda gerą papėdę ti
kėjimui, kad nė viena pusė 
progreso nepadaro. Ir tas 
tik parodo, jog Verduno ka
rei priėjo galas. Sprendžiant 
pagal išlošimą žemės, tai 
vokiečiams prigulėtu laimė
jimas kovos, bet kadangi 
vokiečiu ataka nedavė pagei
daujamu vaisiu, tai galuti
nas triumfas išpuola fran- 
cuzams ir garbė Verduno 
karės priguli Franci jai.

Geriausias pereitos sa
vaitės naujienas talkininkai 
randa aziatiškoj Turkijoj. 
Čia Didysai Kunigaikštis 
Nikolas pasiekė Mosul ir nu
kirto turku kariumenę, kuri 
apsupo anglus Kute, o kuri 
gręsė pavojumi kitai anglu 
spėkai žemesnėj dalyj Tigri- 
so. Jeigu Petrogrado žinios 
yra teisingos, tai viena svar
biausiųjų turku armijos ga
lėtu trumpame laike būti ap
supta ir priversta pasipluoti.

Rusu fronte Europoj 
viešpatauja absoliutiška ty
la. Gal jie ilsisi ir laukia tos 
valandos, kada jiems reikės 
kirsti sykiu su kitais talki
ninkais. Bėgyje savaitės nė 
apsigintojai rusai, nė užpuo
likai vokiečiai nieko pažy
mėtino nenuveikė. Balka
nuose taip-gi viskas tylu.

Vokiečiu rytinėj Afri
koj anglai ir belgai giriasi 
laimėjimais. Vienok fenais 
yra ilgas dar kelias belgams 
anglams ir portugalams, kol 
jie užkariaus šį milžinišką 
plotą. Tenais yra viena kliū
tis į Cairo juostą ir anglai 
labai narsiai kovoja. Vokie
čiai, žinoma, praloš, jeigu 
karė tęsis ilgai, nes Vokieti
ja negali nusiusti žmonių, o 
nė amunicijos, kuomet talki
ninkai gali visuomet gauti, 
ko tik jiem trūksta. Vokieti
ja yra kritiškame padėjime 
kaslink italo-turku karės. Ji
nai trokšta pagelbėti, bet 
nieko negali, nes priešai kon
troliuoja jūres.

VISOKIOS ŽINIOS.
DAUG AIRIŲ PRIKĖLĖ IŠ 

GRABŲ.
Londonas— Sujudime 

dalyvavusiųjų Dublino suki
lime daugelis Sinn-feineriu 
išbėgo nuo nelaimės su pa- 
gelba grabu. Būdavo lydi

paminėjimui apvaikščioji- 
. mo.
PAĖMĖ 1,300 FRANCUZŲ.

Londonas—Apie Ver- 
duną dar vis eina baisus 
mūšiai tarp francuzu ir vo
kiečiu, o ypatingai Avoun- 
court miške ir palei upęMeu- 
se į žiemius nuo Verduno. 
Vokiečiai užėmė francuzu 
tranšėjas vakaruose nuo Le- 
mort Homme, kuomet fran- 
cuzai paėmė dvi tranšėjas 
ant kelio nuo Esnes į Hau- 
court.

Kelios vokiečiu atąkos 
buvo atmuštos. Berlynas 
praneša, kad vokiečiai paė
mė Lemort Homme apielin
kėje 1,300 francuzu, taip
gi 16 kanuoliu mašinų ir 8 
kanuoles.

VON JAGOW ATSISA
KYS NUO URĖDO.
Geneva—Francuzu laik

raščiai rašo, jog keleiviai 
atkeliavę į Šveicariją iš Ber
lyno mano, jog rezignacija 
C. Delbruecko kaipo vice 
kancleriaus bus pasekta at
sisakymu nuo urėdo Gotlei- 
bo von Jagowo. Praneša
ma, jog Kunigaikštis von 
Buelow, buvęs kanclerius, 
užims svetimtžemiu reikalu 
ministro vietą.

LAVINA ARMIJĄ.
Geneva- Kostantino- 

polio laikraščio “Tribūne“ 
korespondentas sako, kad 
feldmaršalas Liman von San
ders renka didelę turku ka
riumenę mieste Sivas, azija
tiškoj Turkijoj, kad atmušti 
rusu užpuolimą. Turkai yra 
gausiai prisirengę. Turkijoj 
pašaukė į rekrutus 17 ir 18 
metu jaunikaičius.

ITALUS STUMIA.
Londonas—Po didelio 

austru artilerijos bombarda
vimo Italijos kariuomenė bu
vo priversta pasitraukti iš 
nekuriu linijų Trente, kurį 
bonbardavo per tris dienas. 
Oficialiai pranešimai iš Ry
mo pripažįsta išsikraustymą 
iš Zegnatortos pozicijų, La 
Garino lenkėj ir augštutinėj 
Astikoj nuo Monte Maggio 
iki Sagliodaspio. Italai vie
nok užėmė tolimesnes aus
tru pozicijas Adamellio juos
toj paimdami nelaisvėn, o 
taip-gi medžiagos ir mantos.

ANGLAI ATAKUOJA 
EGYPTĄ.

Londonas- Anglijos 
garlaiviai ir orlaiviai bom
bardavo miestą Al Ariš, E- 
gypte, netoli Palestinos pa
kraščiu ir oficialiai praneša
ma, jog jie tenai sunaikino 
fortą.

PRASIDĖJO KVOTIMAS 
DR. WAITE.

New York—Geg. 23 d. 
valstijos teisme prasidėjo 
kvotimai, kad tikrai ištyrus, 
ar Dr. Waite nunuodinp savo 
pačios tėvus, ar kas kitas. Jo

buk tai numirėlį karstan į- 
dėtą į kapinyną. Laike pa
maldų prie kapo kunigą kaip- 
kas nusiveda nuošaliai ir jį 
ten užkalbina, o duobkasiai 
tuo tarpu atvožia karstą ir 
prikelia “numirėlį.“ Tąsyk 
“lavonas“ bėga kiek tiktai 
gali ir pasiliuosuoja nuo ap
kaltinimo.

AUSTRŲ LAIVYNAS.
Paryžius— Autoritetiš- 

kos žinios iš Innsbruck sako, 
jog yra rengiamas Albanijos 
pakrančiuose milžiniškas 
antpuolis, kad atimti nuo i- 
talu Avloną tvirtovę. Sako? 
ma, jog Austro-Vengrija su
rinko 150 transportu laivyną 
gabenimui kariumenės į Du- 
razzo,kuri vieta bus vartoja
ma, kaipo centras kariavimo 
ant juriu.

Jeigu ši karžygystė pa
sirodytu pasekminga aus
trams, tai jie taptų Adriati- 
ko juros valdovais.

Talkininku laivynai ser
gsti abejones nėr, jog neužil
go įvyks karė ant juriu.

VĖJAS UŽMUŠĖ 9.
Denison, Tex— Devy

nios ypatos tapo užmuštos ir 
38 sužeistos, o Kemp City, 
Okla., sunaikytas vėjo, kuris 
čia siautė pereitą naktį. Tik
tai trįs mažos stubelkos beli
ko nesugriautos. Dvylika 
biznio namu, viešbutis ir 60 
gyvenimu buvo sunaikinta. 
Tai antru kartu aplankė šį 
300 gyventoju miestą baisi 
vėsulą. Manoma, kad to 
miesto nebus galima atbū
davote

NORI PALIUOSUOTI 
EX-SULTANĄ.

Geneva— Konstantino
polio laikraščio “Tribūne“ 
korespondentas sako, kad 
Konstantinopolyje yra daro
ma planas paliuosavimui bu
vusio Turkijos sultano Ab
dul Hamid ir kad jau jo sar
gai esą žymiai padauginti. 
Korespondentas priduria,kad 
Abdul Hamido pensija tapo 
sumažinta nuo 1,000 svaru 
iki 250 svaru į metus. Abdul 
Hamid buvo numestas nuo 
sultanystės urėdo 1909 m. 
ir tapo paimtas nelaisvėn Sa- 
lonikuose-

RUSIJA JIEŠKO VAISTŲ. 
New York—Kadangi prasi
dėjus karei Rusija negauna 
vaistu iš Vokietijos, Belgijos 
ir Austrijos, tai jinai išleido 
atsišaukimą į Suv. Vals. iš 
dirbėjus chemišku ir vaitiš- 
ku produktu, kad jie šiame 
reikale pagamintu Rusijai 
vaistu- ■

CUBA APVAIKŠČIOJA 
LIUOSYBĖS DIENĄ.
Havana—Kubiečiai ju

rininkai ir kareiviai nuimda
mi uždangą nuo bronzinės 
štatuos Generolui Antanui 
Maceo, Cubos patriotui, pra
dėjo keturiolikos metu į- 
steigimo Cubos republikos

|pesniu valandų ir didesnės 
algos.
10 SUŽEIDĖ STRAIKUO- 

JANT.
Scranton, Pa.—Čia ki

lo riaušės tarp Old Forge 
kompanijos ir aidobliečiu an
glių kasėju, kurie išėjo ant 
straiko. Dešimt ypatų pavo
jingai sužeista, o kitu su
daužytos galvos ir subrėžy- 
ti veidai. __________ *

Londonas— Rusu kazo
kai po ilgo ir smarkaus joji
mo pasiekė upę Tigris ir su
sijungė su Britanijos armija. 
Vokiečiaitaipgi siunčia 4,000 
kareiviu sustiprinimui turku 
armijos. Dabar prie Bagda
do yra 12,000 austru kariu
menės, nerokuojant tu 4,000.

Londonas— Valsčioniu 
butas nutarė vienbalsiai bal
suoti už karės kreditą 300, 
000,000 svaru. Asquithas sa
kė, jog tai vienuoliktas bal
savimas ir išviso padaro 
2,382,000,000 svaru. Pagal 
išskaitliavimą Anglijai kas
dien ant karės išlaidu išeina 
5,750,000 Svaru.

Waukegan, III.— Jau 
devinta diena, kaip eina1 teis
mas W. Orpeto, kuris vas.10 
d. nunuodino p-lę M. Lam
bert, kad apsivesti su moky
toja, p-le Celestija Younker 
iš De Kalb, III. ir dar vis ga
lutinai neiškvosta. Orpeto ap- 
ginėjai advokatai nori priro
dyti, jog Lambert pati nešėsi 
su savim nuodu buteliuką ir 
nusinuodino.

Londonas—Iš Copenha
gen pranešama, kad baisus 
kanuoliu šaudymai girdėjosi 
ant Baltiko juros ir mano
ma, kad ten eina mušis tarp 
vokiečiu ir rusu laivynu. Ru
su narūnai nesiliauja skan
dinę vokišku laivu Baltike. 
Paskutinėmis dienomis jie 
nuskandino didelį Vokieti
jos garlaivį Worms.

4 MIRĖ KASYKLOSE.
Virginia City, Nev.— 

Keturi angliakasiai žuvo ug- 
nije, kuri išklio Yelow Ja
cket kasyklose. Du kunu at
rado, o kitu du dar [ir da
bar griuvėsiuose.

BUELOV Į SUV. VAL.
Londonas— Kunigaik

štis von Buelow, buvęs Vo
kietijos kanclerius, atvažiuo
ja Washingtonan. Jį kai
zeris siunčia su tam tikra 
misija. Supratimas yra, jog 
jis užims ambasadoriaus 
vietą į Suv. Valst.

New York — Didžiulis 
Vokietijos narūnas atveža 
50 tonu dažu ir šiaip visokiu 
chemišku dalyku i Suv. Vai. 
Sako, jog prekyba tarp šių 
dvieju viešpatysčių vėl pra
sidės. _____

Londonas—Austru na
rūnas nuskandino Graikijos 
garlaivį Istros.

pati sako, kad už tokį dar
bą jam kitokio atlyginimo 
neturėtu būti, kaip tik elek- 
trikos kėdė, jo kita draugė 
sako, jog jį reikia nubausti, 
bet ne mirtimi. Sprendžiama, 
jog Dr. Waite vargiai išsi
suks nuo elektrikos kėdės. .
UŽBAIGĖ DIDELĮ TELES

KOPĄ.
Cleveland, O. — Di

džiausias pasaulyje telesko
pas- 72 coliu diametro ir 
vamzdis 30 pėdu ilgio tapo 
užbaigtas per Warner & 
Swasey kompaniją. Už mė
nesio laiko teleskopą sius į 
Kanados astronomijos obser-

80,000 NUMIRĖ IŠ BADO.
New York—Syrijos lai

kraštis paduoda, kad aštuo- 
niosdešimt tūkstančiu žmo
nių mirė iš bado mieste Li- 
banon.
RUSAI VEJA VOKIEČIUS.

Londonas— Prie upės 
Pripet rusai pervijo vokiečius 
per upę Voseluha ir sunaiki
no ju tranšėjas.

AUSTRAI PAĖMĖ BORGO
Berlynas— Pietiniame 

Tyrolyje austrai pasekmin
gai tęsia ofensyvą ant italu. 
Jie pažengė pirmyn ant abie
ju šonu Sugana lenkės vyda
miesi italus pryšakyje. Aus
trai paėmė Borgo, o italu 
tvirtovė Monte Velna taip-gi 
jau austru rankose.

DAR 5 LAIVAI NUSKEN
DO.

Londonas— Norvegijos 
garlaivis Tjomo, plaukė į A- 
meriką. Graikijos garlaivis 
Adamantios Korais nuskan
dintas per austru narūną 
Tarpžeminėj juroj. Britani
jos garlaivis Rhenas, nu
skendo; 7 darbininkai žuvo. 
Italijos laivas Fabrikoti nu
skendo Tarpžeminėj juroj. 
Francuzu garlaivis Langue
doc nuskandintas Tarpžemi
nėj juroj per narūną; kapi
toną paėmė nelaisvėn; vienas 
matrosas užmuštas; du su
žeisti.

AUSTRAI MUŠĄ ITALUS.
Amsterdam— Austro- 

Vengri-jos kariumenė, pieti
nėj Tyrolio ofensyvoj, įžen
gė Italijos teritorijom Vienna 
sako, jog Italijos padėjimas 
eina vis blogyn. Iš Viennos 
pranešama, kad Austro-Ven
grijos kariumenė paėmė Ar- 
mentaros čiukurą, kur buvo 
didžiausias mušis dabartinėj 
karžygystėj. Italai tapo nu
vyti nuo pozicijų pietryčiuo
se nuo Trento.

Nuo pat pradžios šitos 
ofensyvos išviso austrai paė
mė 23,883 žmones, kur įeina 
482 oficieriai, ir 172 kanuo
les.

2,500 STRAIKUOJA.
Boston, Mass— 2,500 

siuvėju iš šapu išėjo ant 
straiko ir reikalauja trum-



SANTAIKA

Musų mielaširdystė.
Musų žmonės Lietuvo

je, turbut, žysta ir miršta 
iš bado. Sakome “turbut,“ 
nes męs ne labai tikime sa
viems laikraščiams, o gal jie 
meluoja? Gi kas juos ten ži
no, tiek tie musy laikraš
čiai prispausdina 'melagys
čių, kad pasidauginus vie
nam melui nieko nekenkia 
laikraščio “teisingumui.“

Bet faktas pasiliks fak
tu. Žmonės visoje Lietuvo
je, kaip ji yra plati ir ilga, 
žysta ir miršta iš bado ir 
nuo priešo kulky.

Kaip tai, žysta iš bado? 
Neturi ko valgyti Lietuvo
je? Ar-gi jau ištikryjy ten 
tokis padėjimas ir Jiuty? 
Taip. Kas buvo valgoma, su
ėdė maskoliai, prūsokai ir 
austrijokai, o kas nepavyko 
jiems suėsti, tai sunaikino. 
Galvijus pasiėmė sau, trio- 
bas sudegino, o vargšus, 
musy vyrus paliko ant žio- 
ties prispaudimo, bado, ug
nies ir kardo. Stipriausius 
paėmė į savo eiles, senukus, 
moteris ir vaikus varinėja 
iš vietos į vietą. Žeidžia už
mušinėja, kaip kokie žvėris 
be jokio pasigailėjimo. O tie 
visi nelaimingiejie miršta 
bado mirtimi.

Žiūrėkite, tai jau net 
taip blogai yra Lietuvoje. 
Ar ištikryjy? Žinoma, kad 
taip, o gal dar ir blogiaus. 
Nes dar baisesnis priešas— 
tai maras, kuris užpuola 
žmones ir baisiai juos žudo.

Žmonės išdžiuvę, kaip 
skelėtai, sumišimas apima 
jy protą, badas drasko jy vi
durius, o ypač tuos mažulė
lius, nekaltus kudykius.Vis- 
kas nyksta. Visur didžiau
sias skurdas. Ant jy lupy 
vien tik galima išgirsti: žys- 
tame, duokite mums duo
nos, gelbėkite nuo bado mir
ties, nes badas yra didžiau
sias priešas.

Na, ir žiūrėkite! O męs 
Amerikoj būdami nesupran
tame, kad jau ten net taip 
baisiai viskas dedasi. Męs 
tą viską čionai sau kitaip 
persistatome. Tenai" žysta iš 
bado, o męs sakome, gal 
žysta. Bet, kad jau net taip 
pasibaisėtinai, tai ištikryjy, 
kaip-gi tas galėty būti?

Juk, rodos, męs aukau
jame dėl ty alkanyjy po vie
ną, kitą “nikelį.“ Bet jie vis 
žysta.

Ištikryjy tai pasibaisė
tinas dalykas!

Musų galvos pramuštos 
su šokiais ant rengiamyjy 
vakary, tas-gieinaalkaniem- 
siems, o jie žysta iš bado. 
Kaip-gi tas galėty būti? Ren
giame balius, pokylius pa- 
sigerdami net mirtinai, o jie 
vis žysta. Geriame, dainuo- 
me, šūkaujame saliunuose 
gailesčio perimti, kad musy 
broliai žysta, bet tiktai iš 
gailesčio, suprantate? Taip, 
žinoma, kad-suprantame tą 
gerai. Kiekvienai progai pa
sitaikius iš mielaširdystės 
pasigeriame už sveikatą any 
žystančiyjy Lietuvoje tuks- 
tančiy musy broliy- Ir tai 
vis iš pasigailėjimo.

Dėl pasigailėjimo“any“ 
męs viską padarome ir at
metame jiems tą nugriauž- 
ta kauliuką, kuris mums ne 
labai reikalingas. Rengiame 
dėl “ju“ vakarus, visokius 
pasilinksminimus. O kaip-gi 
Bet jog iškaščiai perviršyja 

pelną musy pačiy gerovės, 
eh,ką męs ant to paisome, 
ką tas mums turi rūpėti? 
Męs darbuojamės, kiek tik 
išgalime Ūžiame, šokame, 
pasigeriame, o tai vis dėl la
bo musy žystančiy broliy 
Lietuvoje.

Męs ir-gi turime šiaip- 
taip gyventi. Kasdieniniai 
“porkčapsai, “ “pantes“ a- 
laus, “viske“—būtinai rei
kalingi dalykai, nes kaip-gi 
buty galima be jy apseiti?

Lietuviy vaikai savo 
gimtinėje žysta iš bado, ne
turi ką valgyti. Užtat 
musy vaikai valgo “ken- 
des, “ eina kasdien ant “šio.“ 
Musų panelės kramto “gu
mą,“ perka puikiausias ir 
brangiausias skrybėles ir 
šiaip visokias “cackas,“ eina 
ant “aiskrymo.“ Tiktai vie
no dalyko jos negali pada
ryti, tai pakolektuoti dėl al- 
kanyjy Lietuvoje, nes dar 
kokia aire “Keidė“ ar “Mė
gę“ pamatys ir išjuoks, jog 
tas negražu ir nepridera,

Ką mums gali apeiti, 
kad ten Lietuvoje tūkstan
čiai musy broliy šaukia mū
šy pagelbos! Męs sau gyve
name poniškai, nesupranta
me bado, nes ne alkani. O 
priežodis sako, jog sotus al
kano nežino. Per auky rin
kimą įmetame “nikelį,“ ki
tą, kurio ir gali užtekti.

Ir taip męs rodos atjau
čiame “anuos“ visokiais bu
dais. O jie vis kaip dejavo, 
taip ir tebedejuoja. Šaukia 
ištiesę rankas! Kas-kart jy 
balsas vis skurdesnis. Žys- 
tame, duokite mums duo
nos. Gelbėkite mus nuo šal
čio, bado ir mirties, nes męs 
jau žystame!

Z. Bagdžiuniutė.

Kas Jeruzolimoj?
Kaip einasi Jeruzalimai? 

Yra žirny iš Bagdado, Da
mascus ir Trebizondo, bet 
mažai iš Jeruzolimos ir be
veik nieko iš Palestinos.

Jeruzolima nėra vieta 
strategikos.Jinai nepritrau
kia ekspedicijonieriy. Ji se
nai paliovė buvusi kariavi
mo vieta vakariniytauty en
tuziastu.

Vienok ji negali 
išbėgti nuo tolį siekiančios 
raudonosios rankos. Vilnis 
karės tvano užplūdo ir čia.

Jeruzolima tapo tvirto
vė. Turkai priruošė šį mies
tą dėl greito reikalo. Kele
tas dideliy kanuoliy riogso 
Dovydo Bokšte. Yra kanuo- 
liy ir ant Alyvy Kalno. Bri
gada turky kariumenės sau
goja sienas ir siauras mies
to gatves.

Keletą savaičių atgal 
Ottomano imperijos karės 
ministras Enver Paša, kuris 
yra žymiausia sultano impe
rijos figūra, aplankė Jeru- 
zolimą. Jį lydėjo kareiviu 
brigada. Didelės Dovydo 
Bokšto ir Alyvy Kalno ka- 
nuolės jį pasveikino. Miestas 
buvo puikiai išpuoštas. Nak
ties'laike elektrikinės lem
pos žibėjo tarp girlandy ir 
pavasario gėliy vainiky. 
Enver Paša prakalbėjo į 
miesto gyventojus. Jisai y- 
ra diplomatas taip, kaip ir 
karės ministras.

Pabaigoj 1915 m. tyrky 
autoritetas privertė visus 
stipriuosius vyrus ir jauni
kaičius eiti į kariumenę, 
todėl jo publika susidėjo iš 
turky kareiviu, seny žmoniy,

motery ir vaiky.
Enver Paša savo kalboj 

prižadėjo pagelbą suvargu- 
siems žmonėms, o taip-gi 
duoti darbą moterims ir mer
ginoms. Jisai sakė, kad val
džia įsteigsianti dirbtuvę, 
kur jos galėsiančios daryti 
adatas ir juostas.

Nuo Jeruzolimos ir jo 
seneliy ir raudojančiy mo
tery Enver Paša nuėjo ant 
Lebano Kalno, į tą neprigul- 
mingąją Syrijos provinciją. 
Jos neprigulmybė vienok ne
išgelbėjo žmoniy nuo tos pat 
nelaimės, kuri aplankė Jeru- 
zolimą—visi šitos provinci
jos tinkami jaunikaičiai ir 
vyrai buvo taip-gi priversti 
turky valdžios eiti kariume- 
nėn.

Bet vis-gi pas lebanie- 
čius dar yra užsilikusios ne- 
prigulmybės. Kuomet Enver 
Paša pabaigė savo kalbą, tū
las senelis vardu Sibli Bak 
Eitalliat, jam atsakė:

“Enver Paša,“ jisai sa
kė, “yra žmogus karės ir šu
las jo valdžios. Musy šalis y- 
ra vedama mokyty vyry. Tie 
vyrai yra musy atstovai ir 
tik prieš juos męs nusiže
minsime. Musy šalis kadai- 
siai buvo viena stipriausių
jų ir galingiausiyjy senuose 
laikuose šaliy, o senoji dva
sia dar ir dabar neišgaravo. 
Syrija turi tris žmoniy kle- 
sas: žmonės kardo, žmonės 
spėkos ir žmonės mokslo, šios 
trįs žmoniy klesos susijungu
sios vienon pildys tiktai tas 
priedermes, kuriy pareika
laus musy pačiy šalis.“

Vieton įsižeisti tokiais 
atvirais išsireiškimais turky 
ministras tuoj ėmėsi perpra
šyti žmones. Jisai pilnai pri
pažino neprigulmybę leba- 
niečiams ir paskelbė, kad 
turky valdžia lebaniečiy per 
prievartą nerinks.

Kol-kas Jeruzolima glu
do visy apleistas po didžiy- 
jy kanuoliy šešėliais ir klau
sosi monotonišky turky sar
gy žingsniy.

Visokios Žinios.
RUSAI PRIE BAGDADO.

Amsterdam—Rusų ka- 
riumenė susijungė su angly 
kariumene Mesopotamijoj ir 
dabar sujungtomis spėko
mis užpuls ant Bagdado. An
glai su savo draugais rusais 
trumpu laiku užduos didelį 
smūgi turkams, kad paliuo- 
suoti angly kariumenę Kute 
pirm, negu jinai bus priver
sta passiduoti.

4 moteris-užmušė 
TRAUKINYS.

Newcomertown, O.— 
Geg. 21 d. dvi moterįs ir dvi 
mergaitės išvažiavo pasiva
žinėti su savo vyrais ir tė
vais ir staiga tapo užmuštos 
ir sudraskytos beveik į šmo
telius, kuomet Pensylvanijos 
lakūnas eidamas 60 myliy į 
valandą užlėkė ant jy auto- 
mobiliaus ant Karstine kryž- 
kelio. Viena vyrą sužeidė, o 
kitą ne.
NUSKANDINO VOKIEČIŲ 

LAIVĄ.
Londonas—Naujoj An

glijoj naruny karžygystėj 
nuskandyta ketvirtą vokie
čiu garlaivį Trave, kuris iš 
Lubeck, Vokietijos, plaukė 
į Norvegiją su anglimis.

Nuo sausio 1 d. 1915 vo- 
kiečiy irį'austry narūnai nus
kandino 671,500 tony kariau
jančiu laivy.

TAI NE MAN.
Tai ne man šviesi saulutė, 
Kuri šildo ir augina 
Šį pasaulį, kaip močiutė, 
Žmoniy tūkstančius maitina.

Tai ne man, tai ne man.
Tai ne man grazna gegužės 
Ir jos rubai purpuriniai;
Tas šlamėjimas giružės 
Ir gėliy žiedai auksiniai—

Tai ne mau, tai ne man.
Tai ne man dainelių balsas, 
Kurios girioj, laukuos skamba, 
Kuomet plaukia jyjy > garsas, 
Kaip jaunimas -ein iš darbo— 

Tai ne man, tai ne man.
Tai ne man svieto linksmybės, 
Baliai, šokiai ir žaidimai 
Ir visos gamtos grožybės 
Ir jos turtai, išradimai—

Tai ne man, tai ne man.
Tai ne man upiy bėgimas 
Supantis meilės laivelį 
Ir pęr jas paukščiy skrydimas 
Ką sparnais kerta vėjalį— 

Tai ne man, tai ne man.
Tai ne man vėjo dvelkimas, 
Kuris medžiy šakas glosto 
Ir jauny skardus krykštimas, 
Kuomet linksminasi šoka—

Tai ne man, tai ne man. 
Tai ne man pilnas mėnulis 
Ir žvaigždelių milijonai, 
Kuriy žibanti skaistumą 
Tik supranta kiti žmonės— 

Tai ne man, tai ne man.
Tai ne man ruty darželis 
Ir jį laistančios sesutės, 
Iš kurio sodo bitelės 
Neša vaška ir medutį—

Tai ne man, tai ne man.
Manęs žmonės nesupranta: 
Ir suprasti jie nenori;
Pamylėjau gražią gamtą— 
Bet ir ji nuo manęs toli.

Kas-gi man? Kas-gi man?
Man tik liūdnos valandėlės 
Ir žiauri vargo dienelė; 
Man tik karčios ašarėlės 
Ii’ graudžiu žodžiu dainelė

V. Kareivis.

Galybe Rožančiaus.
Ein i šulinį mergelė 
Pasisemti vandenėlio 
Ir sutinka pusiau kelio 
Jauną, skaisty bernužėlį. 
—Pasidėk viedrus, mergele, 
—Eikiva čia pasilsėti, 
—Ant šitos rikiy tvorelės, 
—Ir meilingai pakalbėti. 
Nė sėdėjo, nė kalbėjo, 
Tik abudu graudžiai verkė; 
Kuomet jis jai prakalbėjo, 
Jog jam karėn eiti reikia. 
—Neraudok, mano mergele, 
—Neliek ašary graudžiyjy, 
—Nes dėl tavęs plaks širdelė, 
—Tarp kanuoliy užiančiyjy. 
—Norint galvą aš padėsiu 
—Už savo gimtinę šalį, 
—Bet tave aš vis mylėsiu: 
—Jei ne čia—pas Visagalį.
Ji pakėlus ilgą kasą 
Tuoj Rožančiy nukabino, 
O kai imti jojo prašė, 
Ji į jį šitaip prabilo:
—štai, mieliausias, tau ant kaklo 
—šį Rožančiy užkabysiu, 
—Kuriuo melskis pirm atako, 
—O gal gyvas vėl pagrįši.

* u, **
Ir išėjo jis į karę 
Mušti vokiečius narsiuosius, 
O jinai grįžo atgalio 
Bėgant ašaroms per skruostus. 
Ilgos valandos, kaip amžiai, 
Jauną širdį jos kankino, 
O liūdnumas jąją gniaužė: 
Niekas jos nenuramino.
Tik, štai, vieną gražią dieną 
Pasiėmusi grėblelį 
Ėjo pievon grėbti šieno 
Ir gaun laišką nuo bernelio.
Tuoj grėblelį pasidėjo

LI
Ir atplėšė tą laiškelį,
Kurį skaitė ir drebėjo—
Taip liūdna buvo žinelė:
—Baisys šūviai ūžė, kaukė
—Taip, kad žemė net drebėjo, 
—Žmonės cypė, rėkė, šaukė,' 
—Daugel gyvasčiy padėjo.
—Kur durtuvai neperskrodė, 
—Ėmėm kumščiom juos daužyti; 
—Priešus išskerdėm, išpjovėm 
—Ir atgal pradėjom vyti.
—Nors mane ža'izda aplankė,
—Bet švenčiausioji gelbėjo
—Ir man gyvastį užlaikė,
—Nes Rožančiy vis kalbėjau.
—Neraudok mano mieliausia, 
—Tu dėl manęs neliudėkie;
—Tankiai melskis prie Augščiausio 
—Ir Jame viltį padėkie.
—Jis užlaiko visą svietą,
—Peni, rėdo tiek paukšteliu— 
—Neapleis ir musy, miela, 
—Dviejy mylinčiu širdeliy.
Mergužėlė laiška skaitė,
Ne tiek skaitė, kiek bučiavo, 
O kaip visą jau perskaitė— 
Spaudė prie krutinės savo.

V. Kareivis.

Muzikos piliorius.
Jonas Sebastijonas Back: kuriam 

muzika yra tiek skolinga, ką religija jos 
išradėjui, gimė Vokietijoj, mieste Ei
senach, kovo 21 d. 1685 m. Jo tėvas mo
kino jį smuikos pagelbstant senesniam 
broliui, garsiajam Jonui Kristupui. Po 
mirčiai Sebastijono tėvy jo brolis Kris
tupas buvo jo globėju. Bachas tapo ek
spertu ir pamėgo gilesnę ir sunkesnę mu
ziką, nuo kurios jo brolis vienok drau
dė. Vieną kartą jaunikaitis pasirįžo į- 
gyti svarbiausiu muziky knygą, pavogė 
ją iš šėpos, kur ji buvo laikoma, ir per
rašė ją visą ant mėnesienos, kas jam ėmė 
šešis mėnesius laiko.

Būdamas penkiolikos mėty Bachas 
pradėjo lankyti Michaelio Mokyklą Lime- 
burge, kur jisai daugiausiai mokinosi in
strumentales muzikos, o labiausiai var
gonų ir pianoforte grojimo. Po trijy mė
ty ten buvimo tapo muzikos direktorium 
Weimare, o 1708 pradėjo vargamistrauti 
naujoj Arustadto bažnyčioj. Ten jo ta
lentas atkreipė atydą daugelio žmoniy 
ir gavo pakvietimy iš keliy viety. 1708 
tapo vargamistra Weimerio palociuje, 
kur jo garbė kaipo pirmutinis ty laiky 
vargonininkas pasiekė augščiausio laip
snio. Kaipo muzikos direktoriaus 1714 m. 
jo veikmė žymiai pasididino. Vėliaus 1717 
Bachas tapo išrinktas per Kunigaikštį 
Leopoldą kaipo Catheno kapelmeistriu.

Lengvas šitos pozicijos darbas davė 
jam daug laiko pašvęsti mokinimuisi mu
zikos ir taip šitas periodas jojo gyveni
mo buvo pilnai prinokęs tvėrimui instru- 
mentalės muzikos. 1723 Bachas gavo 
kantoriaus vietą Tamošiaus mokykloj 
Leipsike, poziciją, kurią jis laikė visĄ gy
venimą. Ten tai jisai parašė Kančias ir 
Kantatas ir Mišias liūdnoj gamoj B, kas 
parodė jo neperviršyjamą genijy.

Visą savo gyvenimą Bachas be per- 
stojimo rašė muzikos kompzicijas viso
kiose formose. Keletą savo tvariniu at
spaude jisai pats, bet daugybė buvo ne- 
atspausty iki po jo mirties.

Bachas vedė dvi pati. Su ‘pirmąja 
žmona jisai turėjo septynis vaikus, iš ku- 
riy tiktai trįs pragyveno jį. Ona Mag
dalena Wulkens, jojo antroji pati, turė
jo nepaprastai puiky balsą ir padarė ar
tistišką ir muzikali jyjy name jausmą. 
Du vaiku antrosios pačios pragyveno tė
vą. •

Senatvėje Bachas nuo didelio įtem
pimo pertankaus vartojimo akiy apako. 
Jisai mirė birželio 28 d. 1750 m.

Rusijos 30 kunigaikščiy gauna apie 
$15,000,000 į metus, turi 5,000 ketvirtai- 
niy myliy žemės ir 325 palocius ir apie 
20,000 tarny.

Nors nerūkstantis parakas jau 50 m. 
kaip išrastas, bet į tikrą vartojimą įėjo 
tik apie 1886 m. Vienok nė geriausias 
šito nerūkstančio parako nėra visiškai 
be durny.
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Uodai.
Jeigu jus žinotumėte, 

kad yra trįsdešimt skirtingų 
veislių uodų siurbi kraująS. V. 
gyventojų šią vasarą, tai pri- 
pažintumėte, kad juos reikia 
naikyti labiaus, negu muses. 
Neraminkite savęs tuomi, 
jog Amerikoj yra apie 90, 
000,000 žmonių, kurie kovos 
su trimis desetkais skirtingų 
veislių uodų. Jeigu jus kar
tą dasižinotumėte, kokio
mis didelėmis uodai mėgs
ta gyventi šeimynomis, tai 
tuoj nusistebėtumėte.

Daleiskime, kad vienas 
uodas padeda. 200 kiaušinių, 

■ pusė kurių esti moteriškos 
gymės, o tos išperės ir-gi po 
200 ir 1.1., duadant kiekvie
nai naujai kartai 10 dienų, 
kiek jus manote butų uodų 
už 180 dienų arba aštuonio
liktoj kartoj?

Nesurokuojate? Štai at
sakymas: 2,000,000,000,000, 
000,000,000,000,000,000,000, 
000,000.

' Tokiu budu į viena mė
nesį pataitė-uodas gali pri
veisti nuo 1,010,000 iki 2, 
020,000 pataičių uodų.

Uodienė deda, kiauši
nius ant stovinčio vandens 
paviršiaus. Tai gali būti ant 
paviršiaus mažo ežero, šio- 
želkos, duobės arba vande
nyje mažo puoduko, kurį gal 
jus išmėtėte pereitą savai
tę į savo kaimyno daržą.

Kitas vėl dalykas uodu- 
kų, kurie mokslinčiams yra 
žinomi -po vardais larvae ir 
pupae, atsibuna vandenyje. 
Tąsyk jie teisingai gali būti 
pavadinti ‘ ‘šliaužukais. ‘ ‘

Uodukų mokyklos die
nos yra trumpos. Po tarp 7 ir 
keturiolikos dienų šildymo- 
si drungname vandenyje 
jie išlenda kaipo paūgėję 
uodai gatavi siurbti žmo
gaus kraują.

Kaip męs visi žinome, 
vanduo ir aliejus nesutinka 
ir čia tai guli musų viltis 
nužudyme tų negeistinų dai- 
norių. Tėmykite, uodas ga
li vaikščioti ant vandens, bet 
jis negali atsistoti ant alie
jaus.

Kadangi visi uodai tu
ri atlėkti į prūdą ar šiaip 
stovintį ežero vandenį padėtį 
kiaušinius ir kadan-gi“šliau- 
žukai“ turi praleisti savo 
jaunystės dienas vandeny
je, aliejavimas vandens y- 
ra vienas lengviausių būdų 
atsikratymui nuo uodų. 

^"jUOKĖLIAfJ
KRAUTUVĖJ.

—Žinote, aš noriu kak
laraiščio, bet’neturiu pini
gu.

—A! tai nieko, aš ga
liu palaukti!

—Ar-gi tamsta būtu
mei toks geras?

—Su mielu noru palauk
siu! Kaip turėsi pinigų, tai 
malonėsite ateiti ir gausi 

- kaklaraiščių, kiek tik norėsi.

PAS DAKTARĄ.
—Na tai kaip,’ar pridė

jai degtinės ant akies, kaip 
buvau parašęs?

—Daktare, perrašykite 
man tą receptą! Aš degti
nės jokiu budu negaliu pa
kelti augščiaus lupų.

ANT KAIMO.
-Tai ką, jūsų vyras pa

simirė?

-Taip, dušyte.
-O kodėl nepašaukėte 

daktaro? Ar jo čia nėra?
-Ne, širdele, visai ne 

tas. Męs patįs mirštame per 
tą daktarą.

KĄ JIS GAUTŲ.
—Jeigu tavo vyras gau

na $4 į dieną, kiek jis gau
tų, jeig pusę dienos nenu- 
etų į darbą?

—30 dienų į cypę ir kaš
tus. __________
VELNIŪKŠTIS PABRIN- 

GO.
Dedasi Jurbarke ant tur

gaus.
—Kiek už tą mukėlę?
-50 kapeikų.
-Tai matai velniūkštis 

pabringo.

VISKAS BRANGU.
-Kiek nori už tą ko

pūstų galvą?
—15 centų.
—Kodėl taip daug?
Žydas ant vežimo:
—Ui, dabar karė.

AMERIKA GERIAUSIA.
Musų mažas vaikutis 

tankiai girdėjo ’šnekant a- 
pie važiavima į Lietuvą. Tat 
ši pavasarį nuvažiavome į 
Buffalo praleisti vakacijas, 
kur pasiėmėme ir Pranuką. 
Kada išėjome iš laivo, jis 
apsidairė ir naėmęs už mo
tinos rankos sako: “Mama, 
man šita šalis nepatinka. 
Man labiausiai patinka A- 
merika. Vežkite mane at
gal į Ameriką.“ '

TURĖJO DIDELES AUSIS.
Musų kaimyno trijų me

tų vaikutis tur didokas au
sis. Vieną kartą jisai buvo 
sode ir vėjas nuputė jo skry
bėlę. Užsidėjo skrybėle ir 
priėjęs prie motinos sako: 
“Mama, įkiškie mano ausis 
į kepurę; jos kyšo, kaip asi
lo ausįs. “

Keturių metų Kaziukas 
buvo pasiųstas pas karvių 
milžėją atnešti rūgštaus pie
no. Kuomet jisai pagrįžo su 
tuščiu kibiru, jo tėvas pak
lausė, kur yra rūgštūs pie
nas. Jisai naiviai atsakė: 
“Dar jie nemilžo rugščio- 
sios karvės/'

KRISLAI
❖---------------------------------«

“Draugas“ sako, kad 
“Kovos “štabe įvyko kova: 
visi zeceriai sustraikavo. 
Valio, valio, socialistėliai! 
Skelbiate: Meilę, Lygybę, 
Brolystę, o dalinatės kum- 
ščiomis, krauju ir muštynė
mis.

** *
“Laisvė“ nupynė Šim

kui tipišką laisvos minties 
žodelių “liaurų vainiką,“ ku- 
rin įėjo tokios šakutės: “kle- 
rikališkas bezmėnas, ‘ ‘ ‘ ‘Gar
susis Panemunės vargamis- 
tra. “ Bet kaipo laisvų kau
šų štabui, tai nėra nė pady- 
vyti, “ nes tai nepirmi (“per
lai“ išsiveržianti iš to “šva
riojo“ kampelio.

** *
Trįs redaktoriai įstoja į 

naują “stoną. “B. K. Balutis, 
“Liet.“ red., tapo advokatu; 
A.M.Račkus, “Vyčio“ red., 
“Darb. “ red., P. Gudas ap- 
siveda. Daugiau šilumos, 
daugiau veikmės. Gerai na
bagams, turės nors kur re
dakcijoj suvargintas galve
les priglausti. Huz nekst.

Eilėsprozoj : Pa
kvipo žiedeliai, su čiulbo 
paukšteliai—Gintaras ir Gu
das porelių jieškoti ir veda 
abudu po gražią mer
gelę, kuriedvi padės jiem 
darbuotis, svajoti.

* , *
*

“Keleivis“ jaunikis ve
da sau už moterį p-lę “Atei
tį, “ abudu iš anti-tikybos 
kaimo, žmonių-klaidinimo 
parapijos, Markso guberni
jos. Šliubą duos advokatas 
Gugis ŲTa-pati esybė, kurią 
“Keleivis“ andai vinčiavojo. 
Red.) Jeigu kas apie šią nai
vią porelę žinotų kokias kliū
tis, meldžiu pranešti Kram- 
bambulio štabui.

Krambanibimbembambulis.

EXTRA!
Paskutinėmis dienomis 

“Santaikos“ redakcijai pa
aiškėjo, kad berželio 1 d. 
1916, visiems gerai žinomas 
visuomenės veikėjas ir “Lie
tuvos tedaktorius, p. B. A. 
Balutis, užbaigia teisių sky
rių Chicago Kent College of 
Law mokykloj.

Taip-gi atėjo žinia iš Ci
cero, III., kad Loyolos Uni
versiteto Sociologijos stu
dentas ir “Vyčio“ redakto
rius, p. Aleksandras M. Rač- 
kevičius, birželio 5. d. 1916, 
apsiveda su p-le Katarina 
Ambrozaite.

“Darb.“ buvo atspaus
ta linksma žinia, kad vienas 
jo redaktorių, p. Pranss Gu
das, 30 d. geg. apsives su 
p-le Uršule Gurkliute, žino
ma eilininke.

Tai-gi šiai puikiai pro
gai positaikius męs visiems 
šiems trims redaktoriams ir 
veikėjams linkime kogeriau- 
sios kloties jų užsiėmimuose 
ir naujoje gyvenimo luomoje.

REIKALAVIMAI.
Reikalauja leberių ir molde- 

rių pagelbininkų. Geros algos. 
Proga del pagerinimo. Atsišau- 
kie

ALUMINUM CASTING CO. 
2042 E. 61st Str.

Tarp Euclid ir Carnegie Gatvių. 

REIKALIINGOS MOTERIS.
Reikalingos merginos dirbti 

skalbinyčioj (laundry) mokan
čios darbą arba nemokančios.

EAGLE LAUNDRY, 
E. 20gbtvės ir Hamilton.

Paj ieškojimai.
Pajieškau darbo. Moku lie

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

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

ANT RANDUS.
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-Geometras.

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

Gaunamas 
“Sant.“ Redakcijoj,

2120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO

DRAUGYSTĖS, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UJ^ORGANĄ.

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. ras. S. BINKIS, 

8123 Wade Park Ave.
Iždo ras. A. REMEIKA

8024 Sovineki Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

K. SALMON 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 

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

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

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

Firmin. J. MAKSIMAVYČIUS, .
- 1542 E. 36th Str.

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

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

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

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

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

Oficieriai:
P. ŠAKKAUSKAS, 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS, 1542 E. 3Gth Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS, 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

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

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

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str. i

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

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILKIŠIS,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti prenumeratą.
HARTFORD CONN.

A. J. Puteikis, 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. 

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33.
M. Šimonis, 2012 St. Clair Avenue.
R. Kruopis, 7916 Pulaski Avenue.
K. Jankevičius, 2120 St. Clair Ave.” 

Fdraugas^ 
\ Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų \

DIENRAŠTIS
< “DRAUGAS”duoda daug žinių < 
Z iš karės lauko, pasakoja, kas dedas Z
> nelaimingoje musu tevinėje Lietu- j
< voj, skelbia įdomiausius atsitiki- į 
Z mūs iš viso pasaulio. Žinios paduo- y 
į damos kuogreičiausiai.
< “DRAUGAS” remia, stiprina z
Z lietuvių katalikų draugijas, rupi- S 
) naši jy reikalais. Z
S “DRAUGAS”kelia tautišką su- Z 
Z sipratimą, platina katalikiškai lie- į
> tuvišką kultūrą. (
J “DRAUGAS”rašomas aiškia ir Z
< visiems suprantama kalba. S
Z “DRAUGAS” metams tekaš- < 
į tuoja tiktai $3.00., pusei mėty $1.75. Z
< Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. >
Z Nuo vaiky ir nuo agenty perkant į 
( atskirais numeriais po 1c. Z
> Užrubežyje“DRAUGAS”dien- >
Į raštis metams $6.00. $
< “Savaitinis Draugas” Metams Z
r kaštuoja $1.50. >
> Visokiais reikalais kreipiantis į
< adresuokite: <
į Draugas Publishing Co. į 
į 1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL. Z

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 įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. ♦ Cuy. Central 1781-L

THEST. CLAIR AVE.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.

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

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra z1 

“DARBININKAS” j 
‘‘Darbininkas”eina utarninkais <, 

ketvergais ir subatomis. Z
“Darbininkas” paduoda daugį 

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

“Darbininkas” paduoda daug z 
straipsnių, naudingų darbininkams S 
pasiskaitymų, rašytų pačių darbi- < 
ninku. >

“Darbininkas” paduoda svar-j 
blausius nuotikius visame pasaulyje, < 
indomiausias žinias ir žingeidžiausius Z 
atsitikimus. į

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

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

“Darbininkas” nuolatai išleidi-1' 
nėja knygelių, kurios dailumu, gra- / 
žumu, turiningumu, pigumu viršija 
visas išleistuves. i

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

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

Adresas: į
“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. į

Štai kur gera proga pirkti 

NAMUS 
$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. 25th Str.

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

maudyklėms ir kitais paranku- 
mais, tarp superior ir 78 gatvės.

$3,300 dviem šeimynom, 11 kambarių. 
Ant 63 arti Superior. Įmokėti rei
kia tik $300, o kitus kaip raudo
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 St. 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 uždėtoja 
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 dauginus 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. Miesčionkos 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 grąžu. 
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 skurstate 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 ukių,( 
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, 16pusi, 
didumo suteikia įvairių žinių iš A- 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00. rigg

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond Str., Phlladilphla, Pa.
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VIETINES ŽINIOS
Geg. 21 d. L. V. 25k. tu

rėjo savo vakarą, kuris at
sibuvo vokiečių svetainėj 
ant 55 gatvės. Sulošta p-lės 
Z. Bagdžiuniutės iš lenkų 
kalbos verstą šešių aktų ko- 
modiją; iš apie šimto daini
ninkų choras dainavo tris 
dainas; grojo “Balalaikų or
chestra; “taip-gi dainavo vy
čių kvartetas; buvo solo dek- 
lemacijųjbenas pripildė tarp- 
akčius ir po teatro grojo šo
kiams.

Kaip matote progra
mas buvo netrumpas ir įvai
rus.

Vakaro vedėju buvo p. 
M. Rusiackas, kuriam pasa
kius įžanginę prakalbėlę pra
sidėjo lošimas komedijos 
“Grapas-bernas kaimiečio.“ 
šį veikalą mokino p. M. Ši
monis. Svarbiausias roles tu
rėjo: pp. J.A.Vilimas—Gra- 
,po, S. Pašaveckas—Bajoro, 
P. Sadeckas—Kopūsto, R. 
Švedaitis—Berno, J. Žitke- 
vyčius—Tarno. Moterų svar
biausią rolę turėjo p-lė O. 
Žvingiliutė—Marytė, Kopūs
tų duktė.

Pats veikalas, reikia pa
sakyti, yra tikęs lietuvių sce
nai, tuomi labiaus, kad nuo
sekliai sulietuvintas.

Dabar kaslink atlikimo 
rolių. Grapui stokavo didvy
riškumo, kurią atmetus, lo
šėjas rolę gerai atliko. Ko
pūstas, kuris pirmu kartu iš
ėjo ant scenos ir apie kurį 
taip abejota, taip-gi pasiro
dė atsakančiu kopūstu, tik 
jo žmona biski potyliai kal
bėjo. P-lę Žvingiliutę^ur ją 
nestatyk, visur tinka. Ko
pūstų dukters rolėje visai 
naturališka buvo iš jos kai
mietė Marytė. J. Žitkevy- 
čius tarno rolėje su degti
nės bonka daug pridirbo juo
kų. Bet už visus geriausiai 
atlošė R. Švedaitis, kurio vi
si gestai ir lietuviškų mo
tyvų dainos, atkreipė dide
lę publikos atydą. Iš jo bu
vo tikras Lietuvys bernas.

Kas atsižymi svarbiose 
rolėse, tai ne taip svarbu, nes 
ten yra proga atsižymėti. 
Bet kas atsižymi mažesnėse 
rolėse, tai tikrai yra vertas 
pagyrimo. To užsitarnauja 
p-iė P. Čeraukutė, kuri vi
suomet ima roles senmergių, 
raganų ir visokių burtinin
kių. Šį kartą ji turėjo An- 
driejienės Kampininkienės 
rolę, kurią vargiai kas butų 
geriaus atlikęs.

Imtinės tarp Grapo-ber- 
no ir samdininkų atlikta 
didvyriškai. Pabaiga šeš
tame akte, kur atsibuna Gra- 
po vestuvės su Maryte ir į- 
eina lietuviški šokiai,— vi
siems labai patiko, nes delnų 
plojimui nebuvo galo.

Trįs jaunos vytės p-les 
J. Skripkauskiutė, M. Ma- 
čiutukė ir V. Žvingiliutė 
puikiai padeklemavo. Užtai 
publika atmokėjo entuzias
tišku delnų plojimu. Taip-gi 
deklemavo p. J. Brazauskas.

Muzikalis programas, 
nežiūrint ant to, kad buvo il
gas, pavyko gerai. Balalai
kų Orchestra, kurioj pp. J. 
šeštokas grojo mandoliną, 
F. Sliunick pirmą balalaiką, 
A. Siuzim antrą balalaiką ir 
M. Siuzik gitarą. Visupir- 
miausiai pp. J. Šeštokas ir 
F. Sliunick pagrajino duėtą,

o paskui sekė valcas, polka 
ir maršas, kurie žmonėms 
labai patiko. Pianu lydėjo p. 
V. Greičius.

P-nia S.Greičienė sudai
navo dvi daini. Esant ilgam 
programų! trečiąja dainą ap
leido.

Vyrų kvartetas, kurin 
įeina I ten. p. K.Bagdonas, 
II ten. p. Alekna, I bas.p.M. 
Šimonis, II bas.p.J. Šešto
kas sudainavo “Onytė“ ir 
“Ah kas.“

Didelis Vyčių Choras 
vadovaujant p. V. Greičiui 
puikiai sudainavo V. Him
ną ir “Medėjas, “o kiek silp
niau “Kur giria žaliuoja.“

Pianu akomponavo p-lė 
O. Skunskiutė.

Cl. Liet. Taut. Benas 
vadovaujant p. K. Bučiui lai
ke teatro grojo sekančius 
šmotelius: “On the Picket 
Line,“ maršas Rosenkraus; 
“Lustspiel, “ overture Lau- 
rendean; The Hyperion Pol
ka, Yingling, kur įėjo p. A. 
Vilimaičio baritone solo; 
“The Golden Eagle“ overtu
re, Hall, “Iš Operos Bacca- 
cio, “ Kerssen, kur įėjo p. K. 
Bučio cerneto solo.

Po programo buvo skra
jojanti krasa ir šokiai. Žmo
nių buvo neperdaugiausiai.

Geg. 21 d. socialistai tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo ad
vokatas Gugis, kuris grįžo 
atgal į Chicago nuo tautinin
kų ir socialistų fondų kon
vencijos.

Kalbėtojas pats save 
persistatė, kaipo visų lietu
vių atstovu, kurių vardu ji 
sai galįs kalbėti (Kas jam t$ 
įgaliojimą davė? “Keleivių* ‘ 
ir “Ateities“ štabai tai nėją 
visa lietuvių liaudis. Reel, į

Raginant aukauti nukei- 
tėjusiem nuo karės, būva 
beduodąs ir aš keletą dešim 
tukų, bet pareikalavus, kad 
mano pinigai butų siunčia
mi per Gelb. Fondą, aukos 
nepriėmė.

Čia tai ir pasirodo so
cialistų laisvė ir lygybė. Kas 
tik ne jų dudon pučia, tas 
niekai; kas ne jų krepšin 
eina, to nereikia.

Klausęs prakalbų

VIENATINE

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

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.oo.
Parduodame sheras 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 del pirkimo namų ir botų ant lengviausių išlygų; skoliname dau
ginus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taupinimui,o užtikriname, jog lengviausiai sučedysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelando Lietuvy Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarnlnkals, nuo 7:30 Iki 10:30 vakaro. Subatomis nuo 7:30 iki 9:30 vakare.

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

ORCHESTRA
< “ DEL —

VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ. į
Męs jau ne vieną sykį pastebe- j 

jome, jog dauguma reikalaudami !' 
muzikantę, nežinodavo kur kreip- i; 
tisi. Todėl šiuomi pranešame, kad j 
musę orchestra yra prieinamiausią, B 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan- || 
tę muziką ir už pigesnę kainą, ne- jį 
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: I

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

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

Čia dirba lietuvye 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.

ti per duris, o susirinkimas 
ėjo savo keliu.

Seredos vakare, geg. 31 
d. D. L. K. Gvardija rengia 
prakalbas, kurios bus Popo- 
vyčiaus svetainėje. Kalbės 
žinomas jau clevelandie- 
čiams p. P. J. Purvis iš Be
rea,©. Todėl kviečiama kuo- 
kaitlingiausiai susirinkti, 
rasidės 7:30.

S. RUTKAUSKAS
4 seniausias

1 LIETUVIS KRIAUGIUS
Puikiausiai pasiuva visokius 

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

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

ar==iEi^=]E
L. Bednarski

parduoda GJc

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

3SE

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

į.

>-•

suGegužės 21 d. slavai 
lenkais turėjo apvaikščioji- 
mą pamynėjimui Tautiškos 
Slavų Dienos Grays armory 
svetainėj. Susirinkimo už
duotimi buvo įsteigti fon
dus propagandai tarp talki
ninkų ir Suv. Valst., kad 
didžiosios Europos tautos 
teiktųsi pripažinti autono
miją mažomsioms tautoms.

Susirinkimo laike ateina 
ir lenkų delegatai. Jie prašo, 
kad susirinkimo vedėjas 
jiems duotų keletą minučių 
laiko perskaityti pranešimą 
kuriatne paaiškinama, kodėl 
lenkai nenori dalyvauti šita
me apv'aikščiojime, kuomet 
kiti lenkai išdalino keletą 
lapelių, kurie buvo labai 
priešingi Rusijai, o simpati
zuojanti Vokietijai.

Vakaro vedėjas lenkų 
delegatams pasakė, kad jų 
lapeliai paeina iš Berlyno, 
todėl ir pasiaiškinimo, ko- 
jie nedalyvauja šiame ap- 
vaikščiojime slavai nereika
lauja. Tada publikoj kilo 
triukšmas. Visi šaukė “Va- 
rykire juos lauk, “ “Meskite 
juos lauk.“ Tąsyk lenkų 
delegatai ir kiti jų pasiekė
jai tapo triukšmingai išlydė-

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s,
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.

Į, D, GOLDHAMER X CO
K

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

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

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

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“VYTl”leidžia Lietuvos Vyčiu organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiuii 75c. L. Vyčiu organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženkleli, o vieną numeri pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS
1W. 18th Str. Cl

EI

]EE
Cuy. Central 7622-R

R DECKER

MOKYKLOS ŠOKIŲ.
SEZONAS UŽSIBAIGS GEGUŽIO 31 D.

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

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

ėtnyčioje,berž. 2 die- 
*-Am. 14 kuopa refi- 

s Popovyiciaus
ną 
gi a pra 
svetainėje. Kalbės du kal
bėtoju advokatas F. P. 
Bradchulis ir Dr. A. J. Zi- 
montas, Tėv. Myl. Draug. 
Prezidentas, abudu iš Chica
go, Ill. Prasidės 7:30 vak. 
Patartina visiems atsilanky
ti į minėtas prakalbas.

Seredoj, 31 d. geg. Cl. 
Liet. Draugi Centro Komi
tetas laikys savo mėnesinį 
susirinkimą Koenigs svetai
nėje, 3704 Superior Ave.nuo 
8:00 valandų vakare.

Panedėlyje, 29 d. geg. 
nuo 7:30 vakare, D. L. K. Vy
tauto Gvardija turės savo 
mėnesinį susirinkimą Knaus 
svetainėje, 6131 St. Clair 
Ave.

Mokyklų užveizda Fre
derick reorganizuoja visą 
Naktinių Mokyklų planą.

Komitetas taip-gi 
reikalauja, kad butų išrink- 
••••••

elažies Krautuvė.
HARDWARE

ioberinfis ir smaline stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių rtialiavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe- 
tų ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečię, visokiai Rūdy
nų’, plačiausia rinkinis įvairię-įvai- 
riausių dailydems įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central 1785-W

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Main 3518-J Centr. 7649-K

tas vakarinių mokyklų pri
žiūrėtojas, kuris atkreiptų 
atydą ant pilietiškų popierų 
klesų.

Nedėlioj, geg. 28 d. T. 
Fondo skyrius turės savo 
mėnesini ■ susirinkimą tuoj 
po antrųjų mišių, p. A.Kra- 
nausko svetainėje. Visi na
riai malonėkite būtinai su
sirinkti, nes bus svarbus su
sirinkimas.

o

EXTRA!
Mergaičiv ir Bernaičiu einan-

civ prie
-t PIRMOS KOMUNIJOS & 

Sukneles ir Siutukus, Kasni- 
kus ir Kvietkas galima gauti:

Žitkevičiaus & Palonio 
KRAUTUVĖJE.

2012 St. Clair Avenue N. 
CLEVELAND, OHIO.

omo

V. DEBESIS
Taiso Namus irPopieruoja Kambarius

I

Visiems Clevelando lietuviams gerai žinomas veikėjas 
ggl ir įsteigėjas pirmos kareiviškos, Clevelando lietuviu kolioni- 0 joj draugijos po vardu: Lietuvos SunŲ Kareivių Šv. Kazi- 

miero Gvardijos ir jos Kapitonas

| Jonas Rakauskas,
© Pastaromis dienomis atpirko nuo svetimtaučio puikią 

8ČEVERYKŲ KRAUTUVĘ 
§ PO NUM. 7026 SUPERIOR AVE.

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarię popieravimui popierę, 
maliavos, aliejaus, šepetę ir 1.1. 
Apdraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygę, rašomę dalykę, 
aiskrimo ir saldumynę.

1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave. ■
Cuy. Central 620!-K
--------mnci i

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musu

§ Puikiausi rinkinis įvairiausiu apavalų. Tautiečiai atsilanky- S? 
kite, o tikrai busite užganedintir•••• •••••«•• •© •©

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

W. W1SZNIEWSKI 
1024 KENILWORTH AVE.H.W.

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

.. : pirtį . z._.........
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktj.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

A. SOGOLOW1TZ,
2547 E. 38 GATVĖ. Arti Woodland.

Central 2696-W
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