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Milžiniškas Mušis
Ant duriu.

Vokiečių Laivynas 
Ima Viršų.

Didelis Sujudymas Londone. 
Neišpasakyta Linksmybe

Berlyne,
Istoriškas mušis, kuris 

ištiko tarp Anglijos ir Vo
kietijos laivynu 31 d. geg. 
netoli Danijos pakrančių, su
judino visą pasaulį. Vokie
čiu laivynas išplaukęs sere- 
doje po piet sutiko angly 
laivyną. Mušis buvo baisus 
ir tęsėsi 24 valandas, kurio 
rezultatas buvo, jog 14 An
glijos laivu ir keletas vokie
čiu nuėjo į dugną.

Apskaitliuota, jog ant 
viso anglp laivyno buvo a- 
pie 5,000 oficierip ir tiek- 
pat įgulos. Skaitlius žuvu
siųjų rodo apie 10,000 žmo
nių.

Londono pranešimuo
se skamba:

Administracija laivyno 
praneša, jog Vokiečiu jūrė
se ištiko baisus mušis anglu 
laivyno su vokiečiu laivynu, 
kuriame liko nuskandinti ke
li vokiečiu laivai. Tarpe nu
skandintu randasi du skrai
duoliai “Black Prince“ ir 
“Defence,“ taip-gi gerokai 
liko sugadintas skraiduolis 
“Warrior. “Vokiečiu nuosto
liai dideli. Anglijos-gi nu
skendo “Queen Mary“' “In
defatigable“ ir “Inviceble. “

Berlyno pranešimas 
skamba:

Administracija vokiečiu 
laivyno praneša, jog geg. 31 
d. vokiečiu jūrėse ištiko bai
sus mušis vokiečiu laivyno 
su Anglijos laivynu. Musų 
laimėjimas.

Vokiečiai paduoda skait
liu nuskandintu laivu Ang
lijos laivyno. Didelis karo 
laivas “Warsprite,“ skrai
duoliai “Queen Mary“ ir 
“Indefatigable,“ taip-gi ir 
kiti mažesni.

Apart to, dar nuskan- 
ta daug mažu ir kontr-tor- 
pėdiniu laivu.

Vokiečiu laivynas sten
gėsi gelbėti įgula, bet ne
daug jurininku pasisekė iš
gelbėti.

Iš vokiečiu laivyno li
ko nuskandinti skraiduolis 
“Wiesbaden“ taip-gi “Pro- 
mmem“ gerokai tapo suga
dintas. Nėr žinios kur dingo 
ir “Frauenlob.“ Į prieplau
ka nesugrįžo ir keli kontr- 
tbrpėdiniai laivai.
Didelis sujudimas Londo

ne.
Anglijos valdžia uždėjo 

aštrią cenzūrą apie prane
šimą didelio jūrių mūšio. Pir
mi pranešimai atėjo į Lon
doną iš Berlyno, kad baisus 

mušis virė per 24 valandas. 
Miesto gyventojai pulkais it 
vilnįs siūbavo Londono gat
vėmis einant paskaloms a- 
pie didį jūrių mūšį ir kad 
sužinojus pasekmes.

Kuo ilgiaus valdžia lai
kė slaptybėje, tuo labiau 
nekantravo žmonių minios. 
Gatvės, viešiejie piečiai, val
džios įstaigos buvo apsuptos 
minia, kuri laukė žinių. Gat
vė Fleet buvo užkimšta mi
nios, laukiančios pasirodymo 
laikraščio. Namas “White
hall, ‘ ‘valdžios administracija 
buvo policijos saugoma. Vė
liaus neaprašom,as triukšmas 
siūbavo, kuomet užgavo ži
nia minią, kad anglu laivy
nas liko sumuštas, kad vo
kiečiai lieka ponais juriŲ.
Anglijos laivynas urnai 

užpultas.
Sprendžiant sulyg vėles

niu pranešimu pasirodo, jog 
anglu laivynas tapo užpultas 
umu laiku, kuris išplaukė iš 
Jutlandijos, vakaruose nuo 
Danijos ir pietuose nuo są- 
smaugos Skagerrack, kur ir 
ištiko mušis.

Vokiečiu zepelinai buvo 
pirmiaus išsiųsti apžiūrėti, 
kur randasi anglu lavynas. 
Kuomet sužinojo kur anglu 
laivynas, vokiečiu laivynas 
pilnu greitumu pasileido pir
myn. Visupirmiausiai grei- 
tiejie vokiečiu kontr-torpė- 
diniai užmatė anglu laivyną. 
Kada anglu laivynas užtėmy
je ir pradėjo atakuoti, bema
tant pasipilė iš visu pusiu 
vokiečiu ugnis. Povandeni
niai laivai leidosi su torpe
domis,didiejie laivai pilė ka- 
nuolėmis iš šonu, o zepelinai 
Įeidinėjo bombas iš oro.

Mušis dieną ir naktį.
Pradedant nuo po piet ir 

per visą naktį tęsėsi baisus 
mušis. Anglijos laivai vienas 
po kitam leidosi į jūrių dug
ną. Vokiečiu torpediniai ir 
kontr-torpėdiniai laivai 
nuo skęstančiųjų laivu 
ėmė igulą į nelaisvę. Tūk
stančiai užmuštu ir sužeistu 
nardė vandenyje.

Švintant ketverge vo
kiečiu laivynas apleido mū
šio vietą palikdamas sunai
kintą Anglijos laivyną.
Neaprašomas džiaugsmas 

Berlyne.
Abejoti reikia ar Verdu- 

no puolimas sukeltu Berlyne 
ir visoje Vokietijo
je tokį neaprašomą džiaug
smą, kaip sukėlė vokiečiu 
laimėjimas jūrių mūšio. Ber
lyne viešpatauja neapsako
mas entuzijazmas. Kaizeris 
išvažiavo į Wilhalmshaven 
prieplauką, kad patikti ir pa
sveikinti sugrįžtantį laivyną. 
Mieste didžiausias trukš- 
mas, varpai, himnai, tik 
skamba, gaudžia. Vokiečiai 
niekados nemanė, kad ju lai
vynas galėtu stoti į mūšį su 
stipru anglu laivynu, ir kad 
galėjęs butu laimėti mūšį.

Vokiečiu laivynui vado

vavo admirolas Scheer. Lai
vynas susidėjo iš 34 karo 
laivu. Admirolas Hebbing- 
haus, direktorius laivyno 
departamento, tuojaus pra
nešė parlamentui visas smul
kmenas didelio vokiečiu lai- 
mykio. Pranešdamas taip-gi 
pasakė, nors ir vokiečiu lai
vynas panešė didelius nuo
stolius, vienok nėra jokis 

Į smūgis, nes šis mušis tai yra 
pirmas ir didžiausias laimė
jimas ant jūrių nuo karo 
pradžios.

Po apreiškimui preziden
tas parlamento prabilo į pa
siutimus,kad Vokietija įgyjo 
naują garbę ir tai darant jū
rių, ko niekados nesitikėjo. 
Nors, sako, musu laivynas 
mažas sulyginus su anglu 
laivynu, ir panešė nuosto
lius, vienok musu amžino 
priešo daug kartu didesni. 

* a • 
Paskutinėmis dienomis 

gaunama žinios, kurios užgi
na, buk jūrių mūšį laimėjo 
ne vokiečiu, bet anglu lai
vynas. Pranešimuose skam
ba, kad anglu laivu žuvo net 
20, su 4,000 jurininku, o vo
kiečiu 18 laivu, nors jie ir 
neprisipažįsta.

Korespondentas “Daily 
News“ praneša, jog jis kal
bėjęs su anglu Lordu Char
les Beresford, kuris sakė,kad 
šis jūrių mušis išėjęs ant 
naudos Anglijai. Anglu lai
vyno užduotimi buvo, ar su
naikinti visai vokiečiu laivy
ną, arba uždaryti jį vėl į vo
kiečiu prieplaukas, kur jis 
stovėtu be jokios naudos Vo
kietijai.

Abi pusi giriasi savo lai
mėjimais, bet kuriai pusėj 
tikėti yra šiądien dar sunku.

Verdimo Frontas.
Berlynas— Generališ- 

|kas vokiečiu karės štabas 
praneša, kad vokiečiai dar 
arčiau pasislinko prie Ver- 
duno. Paėmė miške dvi po- 
ziciji: Caillette ir Damloup 
arti forto Vaux į šiaurvaka
rius. Anglu kariumenė taip
gi smarkiai atakavo pozi
cijas prie Ypres, Arras ir 
Neuvill, bet visur buvo at- 

i mušti.
Mūšyje prie Damloup, 

vokiečiai giriasi .paėmę 500 
. francuzŲirketurius mašiniu- 
inius šautuvus.

Francuzu pranesimuo- 
• se skamba, kad jie yra vo- 
į kiečiu pergalėtojai. Visos 
‘vokiečiu atakos prie Vaux 
buvo veltos. Nors vokie-' 
čiai ir buvo išėję ant lygu- 
mos prie V aux, bet kontr
atakų buvo priversti pasit
raukti. Taip-gi turėjo ap
leisti ir Damloup pozicijas.

Kitose vietose, kaip prie 
Les Courtes ir Chausses,taip
gi turėjo vokiečiai pakelti 
didelius nuostuolius.

Anglu pranešimai sako, 
kad pozicijos į šiaurį nuo 
Fricourt buvo vokiečiu smar

kiai bombarduojamos. Bet 
anglu ugnies negalėjo išlai
kyti. Prie upės Aisne, prie 
Sierre, anglu kariumenė į- 
puolė į vokiečiu tranšėjas ir 
durtuvais paguldė daug vo
kiečiu. Paskui sugrįžo į sa
vas pozicijas. Panašiai 
pasielgė ir prie Mon- 
hy, A u Bois, Neuville ir St 
Vaust, kur apart laimingo 
mūšio, paėmė daug vokiečiu 
į nelaisvę.

NUBAUDĖ UŽ SLAPTĄ 
PARDAVINĖJIMĄ SVAI

GALŲ
Kišinievąs—Odesos ge- 

neral-gbernatorius gavęs 
pranešimą nuo Bessarabijos 
gubernatoriaus, nubaudė 
turtingą Kišinievo pirklį Ma- 
ziurą ištremdamas į tolimas 
gubernijas po aštria priežiū
ra, už slaptą pardavinėjimą 
koniako. ________

ARCHANGELSKO PRIE
PLAUKA KONTRO

LIUOJAMA.
Prekybos ir pramonės 

ministerija uždraudė, kad 
Baltomis jūrėmis nebūtu 
vežama laivais daiktai, kurie 
neturi nieko bendro su šalies 
apgynimu.

LENKIJOJ DĖLTO BADAS.
Iš kaikuriu šaltiniu 

pranešama, kad Lenkijoj 
sunkus yra žmonių gyveni
mas. Varšavoje bulvės gau
namos tik su tam tikromis 
kortelėmis. Čenstakave įves
tos tokios pat kortelės dėl 
gavimo baltos duonos ir tai 
išduodama tik ligoniams įr 
sužeistiems, kuriems dakta
rai pripažino, jog negali val
gyti juodos kariškos duonos. 
Pranešama taip-gi, jog labai 
vargingame padėjime ran
dasi šeimynos tenykščiu 
gelžkeliu tarnautoju. Lau
kiama didelės pašalpos iš A- 
merikos ir Vokietijos.

PRAŠALINO INŽINIERIŲ.
Švedijos valdžia praša

lino vokiečiu inžinierių Gan- 
Į nemaną, užtai, kad Švedijos 
darbininkus agitavo už Vo
kietiją.

JAUNAS PADEGĖJAS.
New York—Tapo sua

reštuotas jaunas 15 metu 
A. Olsen. Ji kaltina, kad per 
trumpą laiką padarė net aš
tuonis padegimus.

Policijoj prisipažino, jog 
jisai labai mėgsta matyti 
gaisrus, dėlto ir norėjo pa
degti namus.

GALVAŽUDŽIAI NUŽU
DYTI.

Šiomis dienomis Sing-1 
Sing kalėjime ant elektros; 
kėdės buvo pasodinti du gal
važudžiu : Roj Gamplein ir \ 
Džiovani Sup. Nubausti mir-! 
tin buvo už žmogžudystę. 
Pirmas mirties laukė metus, 
antras-gi pusantrų metu.

Gampleinas buvo nužu

dytas pirma, o Sup’as pas
kui.

Dr. Wayte, kuris yra 
nuteistas mirtin, už nunuo- 
dijimą Pekp, sėdi dabar 
Sing-Sing kalėjime ir lauki 
tokio-pat galo. Jis bus nužu
dytas 10 d.liepos š.m.

Į Sing-Sing kalėjimą jį 
atvežė dvylikai valandų prieš 
nužudimą tp dvieju žmogžu
džiu, kad ištirus jojo stipru
mą nervu.

PAVOJUS VENECIJAI.
Žinios ateina, kad Itali

jos kariumenė skubiai stipri
na pozicijas, kurios turi 
ginti Veneciją. Padarytą 
keletas nauju fortu. Matyt 
austru kariumenė nori pa- 
plaukynėti laiveliais Veneci
joj- __________

Berlynas—Triusu J. 
Girardo, Suv. Vai. pasiunti
nio, Berlyne tapo paleista a- 
merikonėSilliman. Ji buvo 
suareštuota įtarime šnipinė
jimo.

DIDELIS STRAIKAS.
San Francisco, Cal. — 

Pradėjo straikuoti ‘prieplau
kos 4arbininkai. 8,000 dar
bininku reikalauja 42% cen
tu uždarbio į 15 nuošimtį.

Daugiaus negu 200 lai
vu užlaikyta prieplaukoje.
DIDELIS APVAIKŠČIOJI-

MAS.
Washington—14 d. šio 

mėnesio bus iškilmingas ap- 
vaikščiojimas. Prezidentas 
nustebinimui viso Washing- 
tono prižadėjo maršuoti gat
vėmis.

LAIDUOTUVES GENERO
LO GALIENI.

Paryžius— Korespon
dentas “Daily News“ pra
neša, kad laike laiduotuvip 
generolo Galieni dalyvavo 
visi Paryžiaus gyventojai, 
kad atiduoti paskutinią pa
garbą už tai, kad pirmas su
laikė vokiečius nuo žengimo 
Paryžiaus linkui, kada grėsė 
pavojus rugsėjo mėnesyje, 
1914 m.

Laiduotuvės buvo vie
nos iš iškilmingiausiu. Ro
dosi,kad visas Paryžius len
kė galvą prieš mirusį Fran
cuos didvyrį dabartinėje Eu
ropos karėje.

Košt antinopolis—Tur
ku kariumenė ant Kaukazo 
padarė ofensyvą 30 myliu il
gumo. Rusai buvo priversti 
pasitraukti nestatant jokiu 
pasipriešinimu. Turkai paė
mė Mamakhatum.

Rymas—Pranešama, jog 
santikiai tarp Bulgarijos su 
Grekija yra labai įtempti, ir 
karė gali būti neišvengiama. 
Iš Atėnų pranešama, kad 
Bulgarijos užrubežiniu da
lyku ministeris kreipėsi prie 
Grekijos Karaliaus Konstan
tino, su protestu, kad butu 
užginta greku kareiviams 
šaudyti pasieniuose į Bulga

rijos kareivius. Grekijos 
premięras Skaludos protes
tą atmetė.
AUSTRAI MUŠA ITALUS.

Vienna— Užtvirtintos 
žinios ateina, kad austrai 
smarkiai varosi pirmyn Itali
joje. Mūšyje tarpe Arsiero ir 
Asiago austrai paėmš 5,000 
kareiviu į nelaisvę, taip-gi 
3 kanuoles ir 11 kulkasvai- 
džiŲ.

Rymas—Generalis ita
lu karo štabas praneša, kad 
prie Stelvio ir ežero Garda 
eina smarkus artilerijos mu
šis.

Lagarina klonyje austru 
artilerija bombarduoja mu
su pozicijas net prie Pa- 
subio.

Pasina—Astiko fronte 
priešas bandė atakuoti mu
su pozicijas, bet liko atmušti.

Ant augštumos Sette 
Comuni eina taip-gi smar
kus mušis delei Cengio kal
no.

DIDELĖ VĖTRA.
Huraganas, kuris siau

tė Illinois valstijoj sudaužė 
keturius pasežierinius vago
nus ant linijos Wahach ir 
Saunemin, Ill. Aštuoniolika 
žmonių tapo sunkiai sužeis
tais. Didelė vėtra siautėjtaip- 
gi North Mc Gregar, la., 
Prairie, Wis. ir apielinkėse. 
Pridirbo daug nuostoliu. Vė
lu susinešimai pertraukta.

Milwaukee, Wis. — 
Wisconsin’o valstijos gube- 
natorius Philipp staiga ap
sirgo uždegimu žarnų. Jį nu
vežta į vieną miesto ligonbu- 
tį, kur padarys operaciją.

EXTRA.
Rusai laužo austrų spė
kas, 25,000 paėmė j ne

laisvę.
Petrogradas—Oficialiai 

praneša, kad rusai laužo au
stru spėkas Galicijoje. 
Viename tik mūšyje paėmė 
25,000 austru kareiviu su 
840 oficieriu į nelaisvę. Taip
gi rusams teko daug kanuo- 
Hų ir amunicijos. Tame 0- 
fensyve rusai padarė milži
nišką žingsnį pirmyn.

ŽUVO LORD KITCHENER.
Žaibo greitumu prabėgo 

žinia, kad Anglijos Lordas 
Kitchener žuvo jūrėse. Jis 
važiavo laivu į Rusiją, kur 
turėjo pasimatyti su caru. 
Nuplaukus 200 myliu- nuo 
Anglijos,prie salos Orkney, 
laivas ūžėjo ant minos, arba 
buvo sutorpėduotas. Spėja
ma, kad tam tyčia buvo už
taisyta su pagelba vokiečiu 
šnipu.
MIRĖ KINIJOS PREZIDEN

TAS.
Pekinas—Mirė Kinijos 

prezidentas Yuan-Shi-Kai. 
Spėjama buk buvo nunuo- 
dintas.



SANTAIKA

Naktyje.
Aplinkui jau snaudžia 

viskas pamažu.... Rami ir 
tamsi naktis atnešė poilsį vi
siems... Ak, kaip malonu 
nakties tylumoje, kuomet sa
pny svajonės tave apglėbia 
ir paskandina savo gelmėse. 
Tada tik svajoti, svajoti ir 
begalo svajoti...

Visur tyla...Viskas ilsi
si... 0 ji sėdžia ir rymo pas
kendus svajonėse.... Klausia 
pati savęs, kodėl jai Dievas 
davė tokią jautrią širdį, kad 
verkty, dejuoty kasdieną?... 
Kam dega krutinėję tie mei
lės jausmai, kurie trokšta, 
kad mylėty kiekvieną?...Ko
dėl jaiyr skirta toj liūdna 
daina, kuri skamba taip sal
džiai, taip griaudžiai. Bet, 
ar ją kas girdžia, supranta. 
Siaučiančios audros ir bega
liniai šturmai neišleidžia to 
balgo, kad kas jį užgirsty. 
Bet ji nepaliauja dainavus. 
Jos griaudi dainos meliodija 
vis plaukia tyliai tolyn.... Ji 
vis dar laukia... Ateinančio 
laiko, švesesnės ateities. Jos 
vilties žvaigždutė taip mei
liai į ją šypsosi... Ji nuolatos 
klausia jos: “Pasakyk man 
žvaigždutė, ar mano dainos 
griaudus balsas nutils kada 
nors? Ar nurims sielos jaus
mai, nepalikdami jokios ’žy
mės ant niaho širdies? Ar 
neišplėš man to,ko taip trok
štu, kas man yra taip bran
gu ir miela? Ar mano širdy
je tos virpiančios stygos, 
kurios tik vien verkia ir de
juoja nutils kada nors, sut
vaksės gyviau ir linksmiau 
suskambės? Sakyk man 
žvaigždutė ISakykie, ar laukt 
man to laiko?... Ar nenus
toti vilties?... Kaip jūrėse 
valtįs vilniy daužomos kryp
sta į šalis ir jieško tiesaus 
kelio, taip mano mintįs skra
joja ir aimanuoja... Niaugi 
visuomet reikės kentėti ir 
liūdėti be galo? Sunku, ak 
sunku! Skausmai drasko kru
tinę... Ji jieško išėjimo iš 
ty kančiy.... Bet ar kas su
ras ją? Ar supras?... Gy
venimas toks malonus, bet 
kodėl man toks sunkus? Aš 
trokštu gyvenimo, kurieme 
viskas atgimty...Kad liūdna 
daina pavirstu į linksmybės 
himną! Kad skrysty į erdvę, 
į padangiy mėlynę ir plauk- 
ty vis tolyn.... tolyn...“

Naktis... Tokia maloni 
ir rami naktis.... Ji rymo 
įsmeigus akisįberybinę tam
sos apsiaustą erdvę...Žiuri į 
savo vilties žvaigždutę o 
iš sunkiai alsuojančios kru
tinės išsiveržė balsas: “Nie
kad, o niekad tavęs nepa
mesiu, nes tu tik priduodi 
spėkas, kad galiu vargti, ko
voti ir viską mylėti.... “

Dar naktis. O ji dar 
vis rymo ir ilgesio pindama 
vainiką, svajonėms skrydo 
vis tolyn.... tolyn....

Z. Bagdžiuniutė.

Artu žinai, kad
Paprastai Šveicarija per 

■metus įšiunčia į Suv. Vals. 
už 30 milijonu dolery sūrio.

Gyventojai New York’o 
per vienus metus suvalgo a- 
pie 1,390,000 tuziny kiauši
niu ir apie 30 rniilijony sva- 
ry sūrio.

Visados reikia gerai da
ryti tam, kuris blogai tau 
daro.

Nutildykime 
Pesimistus.

Nieko nėra be vilties 
prieš svajonę—visokios kliu- 
tįs gali būti pergalimos.

Turime įrankius, taisy
kles ir daugiaus nieko nerei
kia, kaip tik bandyti.

Žinojimas yra permai
nos rasa—ši diena paima 
vakarykštį nepabaigtą ban
dymą ir pasiyčia ištyrinėji
mui rokundą rytojui.

Lankas už lanko tiltas 
auga, rinkė už’ rinkės rete
žis didinasi, žingsnis už žin
gsnio kelionė trumpinusi.

Vaistai nuo vėžio, džio
vos jau čia-pat; o kas gali 
atspėti, kad už dešimt mėty iš 
kurios laboratorijos triubelės 
teisingas atsakymas prašne
kės.

Mikroskopas ir retorta 
kovoja už tavo gyvastį. Ti- 
kėkie. Laikykis drąsoj, kuo
met jie laikosi kovoj. Kiek
vienas nusiminymas panai
kina prygą ir susiaurina ga
lingumo lauką. “Neišgydo
mas“ yra tuomlaikinis žodis 
kiekvienoj ligoj. Seni nega
lėjimai yra naujos pustyk
lės.

Jeigu galas vielos ir 
puodukas nuody gali nešioti 
kalba tarp saly; jeigu mote
riškė užgimusi akla gali pra
regėti už dvidešimt penkiy 
mėty; jeigu astronomija ga
li pasverti pasaulio milio- 
nus myliy atstu; jeigu lempa 
gali išmokti dainuoti; jeigu 
atomas gali būti išdalinamas 
į matamas daleles; trauki
niai gali būti užtraukiami 
ant augščiausiy kalny; jeigu 
kvapas rožės gali būti 
sugražintas anglies, kurioj ji 
buvo supuvusi per keletą 
amžiy; jeigu 10c. krautuvės 
gali būti taip vedamos, kad 
iš to pelno gali užlaikyti 55 
gyvepimy namą; jeigu gy
vastis gali būti sugražinama 
žmogui mirštančiam nuo ga- 
ry; jeigu kaušo operacijos 
gali pataisyti kriminalistą; 
jeigu avies blauzda gali bū
ti įpozitu į žmogaus blauz
dą; jeigu laivas gali būti pa
statytas, kuris gali keliauti 
4,000 myliy po vandeniy 
— tai jau laikas nutildyti 
pesimizmą.

Kodėl Moteris gali ilgiau Šne
kėti už Vyrą,

Moteris dėlto gali il- 
giaus šnekėti, negu ' vyras, 
kad šnekėdamos nevartoja 
tiek jiegos, kaip vyras.

Vienas profesorius prak
tiškai ir moksliškai ištyrė, 
jog baritono balsas vartoja 
daug daugiau energijos, ne
gu tenoras, o basas eikvoja 
daugiausiai energijos. Pagal 
balso augštumą arba 
žemumą mainosi jame var
tojama jiega. Tenoras pa
prastai vartoja tik apie vie
ną aštuntdalį baritono ir ba
so vartojamos jiegos.

Skirtumas tarp soprano 
ir kontralto vartojamos jie
gos yra žymus. Kontralto 
dainuodama labai gilus to
nus vartoja mažiausiai de
šimt karty didesnę plaučiy 
jiegą, negu suprano.

Išaiškinimas yra taip 
paprastas, kad įstabu, kodėl 
tas patikrinimas nebuvo už
tvirtintas senai. Jau senai 
buvo žinoma, kad tenoras ar 
soprano suveda balso kordus 
arti į krūvą ir palieka tik pa

čius kraščiukus kordy virpė
jimui išleidžiant orą. Basas 
ar kontralto palieka tarpą 
tarp kordy platesnį ir turi 
virpinti daugiaus plėvės.

MUZIKA.
Jonas Kristijonas Bakas.

Vienuoliktasai garsiojo 
Jono Sabastijono Bako sū
nūs gimė Leipsike, 1735, o 
mirė Londone, 1782.

Ankstybose dienose jį 
muzikoj lavino jojo tėvas, 
nuo kurio priklausė jo tva- 
riniy apdailinimas ir kokybė.

Norint jis jokiu budu 
negali būti savo muzikos 
tvariniais lyginamas su savo 
tėvu, vienok jis yra gerai 
žinomas keliomis operomis 
ir bažnytiniais tvariniais. 
Jis visuomet būdavo vadina
mas “Anglijos Baku,“ 
kad atskirti nuo kity broliy, 
kurie taip-gi buvo muzi
kantai.

Gotlobas Bakmanas.
Gimė Bornitze, Saksoni

joj, kovo 28, 1763, o mirė 
Zeitze, bal. 10, 1840. Jisai 
buvo plačiai žinomas ir go
dojamas vargamistra ir kom
pozitorius. Jisai mokinosi 
prie Frek, Zeitze, atkreipda
mas didesnę atydą ant for
tepiano ir harmonijos. Vė
liaus, 1785, mokinosi kontra
punkto, Leipsike, o 1790 
persikėlė į Dresden, kur jį 
mokino Naumanas kompozi
cijos. 1719 jį aprinko varga
mistra Zeitze. Jo kompozici- 
josna, kuriy yra didelis skai
tlius, įeina operos Phaedon 
ir Naida, Don Silvio de Ro- 
salva ir Orpheus ir Eurydi- 
ce. Daug taip-gi yra dainy ir 
ir instrumentally šmoteliy, 
kaip tai, kvintetai pianui, 
švilpynei, smuikai, violai ir 
violoncelai, trios, kvartetai 
ir orkestrava muzika.

Moris Baer.
Gimė New Yorke 1868. 

Jisai mokinosi kompozicijos 
Leipsike prie S. Jaddissono, 
o fortepiano prie Kaalo Rei
neckes. Užbaigęs mokslą ji
sai davė koncertus Franci- 
joj, Austrijoj, Vokietijoj ir 
Italijoj. Vėliaus pagrįžo į 
New Yorką. Jisai įgijo repu
taciją kaipo mokytojas ir 
kompozitorius.

Francuzy mokslinčius 
dirba fonografą, kuris pa
mėgdžios žmogaus balsą.

AUGIMAS NAGŲ.
Piršty nagai nelygiai 

auga. Nagas ant vidurinio 
piršto auga greičiausiai, 
kuomet nykščio nagas auga 
išpalengviausiai. Paprastai 
dešinėsės rankos nagai auga 
greičiaus, negu, kairės'ės.

Augimas nagy daug pri
guli nuo s veikatos. Ligoto 
žmogaus nagai visuomet au
ga greičiau, negu sveiko A- 
belnas greitumas augimo 
nagy yra viena aštuntdalė 
į mėnesį arba nuo vieno iki 
vieno ir pusės colio į metus.

Aplinkybės: Genijališ- 
kurno žmogus sutveria 
jas, talento žmogus jas var
toja, kvailys žiuri į jas ir ne
mato. — Narrey,

Labiausiai užvydėtinas 
iš visy tituly yra teisingo 
žmogaus charakteris. —

Lincoln.

Tik rodos dar vakar.
Tik rodos dar vakar, aš linksmas bėgiojau 
Brangiosios gimtinės gojalyj tylam, 
Tik rodos dar vakar, sėdėjau, svajojau, 
Tarp vyšniy ir kriaušiy sodelyj žaliam.
Tik rodos dar vakar, gimtinės laukuose 
Artojui prie žagrės padėjau dainuot;
Tik rodos dar vakar, šventojos krantuose 
Kas vakars lakštutėms padėjau raliuot.
Tik rodos dar vakar, darželyj sesutės 
Sėdėjau tarp ruty kur kvapas meilus, 
Žiurėjau, kaip medy sau renka bitutės— 
O jyjy zvimbimas toks buvo gailus.
Tik rodos dar vakar, bet jau atminimas

__ Beliko tik mano jaunyjy dieny.
Augščiausio jau buvo man skirtas likimas, 
Kad vargti turėsiu tarpe svetimy.
Svajonėms paskendęs aš tankiai rymoju,
Ir ilgisi, ilgis, begalo širdis,
Tėvynę apleidęs tankiai ašaroju, 
O mintįs vis skrenda, kur miela šalis.
Ar teks dar išvysti brangi man gimtinė 
Ir vaikščiot jaunyjy dieny tais takais?..
Tenai neb’skaudėty taip mano krūtinė, 
Gerėčiaus iš naujo Šventojos krantais.
Po ilgesio ilgo ir vėl praregėčiau
Tą mylimą šalį, jaunistės takus, 
Kur ilsis močiutė,tėvelis, galėčiau 
Kasdien aplankyti brangius man kapus.

J. Sakalas.
23-V-16.

GELEI.
Atskirta viena be savyjy 
Graži gėlelė Lietuvos, 
Tu žydi čia tarp svetimyjy 
Ant šios žemelės, tolimos..

Tau nėra čia gražaus darželio, 
Ramiai negalima siūbuot;
Čia nėra Lietuvos .vejalio, 
Negal sesutės apdainuot.

Ar-gi nedaužo šiaurės vėjas? 
Ar tau ne liūdna čia vienai?
Gal nor nuskint koks nekadėjas 
Kad jau suvystum amžinai.

Visam darželyj tu man viena 
Gražesnė už visas esi, 
Akis vilioji tu kiekvieno 
Tavim grožėjasi visi.

Kam žydi, o graži gėlelė?
Ir kas tave nuskins čionai?
Audra smarki —ranka bernelio
Ir reiks suvysti tau vienai.

Aš ir našlaitis, be savyjy 
Netekęs tėviškės brangios, 
Klajoju viens tarp svetimyjy 
Toli, ant žemės svetimos.

Tave pamatęs pamylėjau •
Ir užžavėjai man jausmus, 
Gražesnės niekur neregėjau, 
Kurios tik puošė man takus.

Gyvenimo vainikan savo 
Ah, trokščiau aš tave įpint, 
Sakyk gėlelė, busi mano? 
Ar aš galiu tave nuskint..

J. Sakalas.

NAUDINGI PATARIMAI 
DARBININKAMS.

Žemiaus talpiname keletą naudinga 
nurodimy, kuriuos, musy darbininkai, 
norėdami, kad buty visur godojami, turė
tu pildyti.

Keltis anksti rytą ir laiku pribūti į 
darbą. Pavėlavimas yra supratimu tingi
nystės.

Jeigu rukai, nemėtyk degančiu cigarė- 
ty į šalį prieš įeisiant į dirbtuvę. Darbą 
pradėk nepasydamas, kad dar turi keletą 
minučiy prieš darbo valandas. Tokie pasi
elgimai darbininkui naudingi yra tuo, kad 
gali užsitarnauti gero darbininko vardą 
ir įgauti užsitikėjimą.

Jeigu kartais aplinkybės neleidžia atei
ti į darbą, pranešk iš anksto apie tai dirbtu
vės užvaizdai.

Darbe, turėdamas reikalą su žmonėmis,

elgkis visada mandagiai. Moterims paro
dyk arba paduok kėdę; einant patarnauk 
atidarymu dury; laike kalbos nerūkyk; 
atsakinėk trumpai, aiškiai ir mandagiai, 
Tas yra reikalinga, jeigu nori, kad kas 
tave godoty.

Neteisingus užmetinėjimus nuo 
pirkėjy praleisk pro savo ausis, nesibark. 
Jeigu pirkėjas yra perdaug nemandagus 
stengkis būti jam prielankiu, duodamas 
supratimą, jog tas žmogus yra be jokio 
išauklėjimo.

Buk gyvus, atydus ir teisingas. Klai
dos daugiausiai paeina nuo neatsargumo. 
Užpakuodamas ar išsiysdamas prekes 
žiūrėk, kad jos buty teisingai ir tvarkiai 
pažymėtos tavo prekiy sąraše.

Priimk užsakimus vardu savininko. 
Išpildyk juos ant prižadėto laiko.Neišpil- 
dymas užsakymy ant paskirto laiko daro 
nemalonią įtekmę į tą įstaigą. Gali greit 
nustoti darbą, jeigu tavo prižadėjimas 
nėra laiku išpildytas. Reikia atminti, kad 
ne laiku išpildyti užsakymai gali padaryti 
didelius nuostolius įstaigai ir užsakyto
jui.

Ant kiek tavo darbas leidžia, ant 
tiek buk švarus. Rubus nešiok neperdaug 
sportiškus. Valyk juos kasdiena. Plauk 
burną ir dantis, kad neturėtum dvokian
čio kvapo, Rankas turėk visados švarias. 
Visi nešvarumai iš po nagy reikia išvaly
ti. Tą darbą reikia atlikti namie, bet ne 
darbo valandose.

Nemėtyk galy surukyty cigary arba 
cigarėty ant grendy, bet į tam tyčia pa
darytus indus.

Duodamas kam nors kokias informa
cijas, informuok sąžiningai. Išdėstyk viską 
aiškiai, suprantamai ir teisingai.

Nevartok telefono bereikalingomis 
kalbomis darbo laike. Kalbant per telefo
ną, visados reikia atsakinėti trumpai ir 
aiškiai.

Skolinimas pinigy nuo draugy-darbi- 
ninky“lyg pėdės,“ yra negeras įpratimas. 
Daugiausiai kyla paskui vaidai. Nesko
link bereikalingai niekam.

Pradėtą, bet nepabaigtą darbą palike 
aikštėje,kad ant rytojaus pirmiausiai galė
tum užbaigti, Jeigu ant rytojaus negalė
tum ateiti į darbą, parodyk jį užvaizdai, 
kad tas perduotu kitam darbininkui.

Nereikia palikti savy įrankiu kito 
darbininko vietoje, taip-gi plunksnos ar 
paišiuko ant svetimo stalelio.

Jeigu esi kuom nors neužganėdintas, 
nesiskysk darbininkams, bet eik tiesiok 
į užvaizdą ir papasakok savo reikalavi
mus.

Buk taupus. Liekamuosius pinigus 
dėk į banką. Bankinė knygutė bus tavo 
geriausia draugė, nes ji galės užlaikyti ta
vo gyvenimą.

Dirbdama^ bent kokioj dirbtuvėj 
dirbk sąžiningai, nes už tai gauni užmoke- 
snį.

Jeigu darbas nepatinka,apleisk tą dirb
tuvę, bet niekados nerugok ant boso.

Už savo padarytas klaidas, nemesk 
kaltės ant kity, bet atvirai prisipažink. 
Ypatai, kuri iš anksto persergsti išvengi
mui klaidy, padėkavokie.

Už bile kokius niekniekius, nereikia 
skystis savo bosui.

Jeigu viens iš tavo draugy-darbinin- 
ky elgiasi blogai ir daro nuostoliuspei’ser- 
gėk jį šituokiu budu: 1) persergėk jį, kad 
jis nedarytu to. 2) Jeigu matai, kad jis 
neklauso tavo persergėjimo, pasakyk 
jam, kad apie tai praneši bosui. 3) Jeigu 
irtas negelbsti, tai tąsyk atvesk bosą ir 
akyse to darbininko, parodyk jo blogąsias 
puses.Taip elgdamasis nebusi jokiu liežuv 
ninku.

Valgyk paskirtu laiku.
Paliauk dirbti, kada dirbtuvės trubos 

pradės rėkti.

Auksines Mintįs.
Mintįs duoda žmogui gyvenimą taip, 

kaip medžiy lapai vabalui. H. E. Cobb.
* A *

Jeigu gyvenime neveikiame svarbiu 
užduočiy, tai reiškia, kad geri ir naudin
gi darbai’ laukia musy veikimo kasdieną. 
Stengkimės vikinti gerus darbus ir užma- 
nimus, ne trokšti garbės. F.W. Farrar.
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KAS TAI YRA ESPERAN
TO.

Daugelis musy lietuviu 
girdi žodį Esperanto, bet 
nežino gerai ką jis reiškia.

Esperanto, tai yra tarp- 
tautiška kalba, kuri plačiai 
vartojama po visą pasaulį ir 
visose tautose. Galima sa
kyti, kad nėra tautos, ku
rioje nebūty vartojama es
peranto kalba. Ji yra nau
dinga tuom, kad mokėda
mas ją galima susikalbėti 
su visu tautu žmonėmis, ži
noma, kur ji yra vartojama, 
esperanto kalboje eina 
daug laikraščiu, turi daugy
bę knygų ir daro didelius 
tarptautiškus suvažiavimus, 
kur suvažiuoja iš visu saliu 
esperantistai.

Kiekvienam yra žingei- 
du žinoti apie visą -pasaulį, 
visas tautas, ju gyvenimą, 
papročius ir t. t. Esperanto- 
gi kalboje tą galima suži
noti, nes esperanto laikraš
čiuose rašo viso pasaulio tau
tu esperantistai. Galima ras
ti žingeidžių žinių iš tokiu 
šalių, apie kurias mums y- 
ra mažai žinoma.

Lietuvoje esperanto 
kalba ir-gi buvo pasklydus. 
Buvo susitvėrusi Kaune ir 
draugija, prie kurios buvo 
susispietę visi Lietuvos es
perantistai. Esperanto kal
boje yra jau ir lietuviu dai
nos su gaidomis: “Musu IDir- 
va, “ “Burtai,“ kurion kai
po savo originalines išvertė 
esperantistas A. Jakštas.Tu- 
rėjau draugą esperantistą, 
gabu eilininką, kuris eiles 
rašė apie Lietuvą esperan
to kalboje ir talpindavo es- 
perantiškuose laikraščiuose, 
o jas skaitė visu tautu es
perantistai.

Taip-gi tas pats espe
rantistas pasigarsino laik
raščiuose, kad norįs kores- 
ponduotis su visu tautu es- 
perantistais, aprašant šalį, 
žmones, gyvenimą, papro
čius ir t. t. Ir reikėjo 
tik stebėtis, kaip pradėjo 
plaukti laiškai iš įvairiu ša
lių su gan žingeidžiais apra
šymais. Galima pasidaryti 
puiku albumą iš krasos ženk
leliu (štampu). Tai-gi musu 
jaunumeriėi patartina, vie
toje, kad liuosą laiką lei
dus saliunuose arba boliu 
daužymui, mokintis esperan- 
tu kalbos, kuri gali atnešti 
naudą. Turiu pažymėti,kad 
norint išmokti esperanto 
kalbą, reikia pirmiaus pažin
ti gerai sava prigimta kalba. 
Taip-gi labai lengvai gali
ma išmokti tiem, kurie mo
ka lotinu kalbą.

Mums p. K. Vidikaus- 
kas pranešė, kad Philadel- 
phijoje yra susitveręs lietu
viu' esperantistu ratelis; pla
tina atvirutes, kuriose yra 
išdėstyta esperanto geros 
pusės. Žemiaus talpiname 
p. K. Vidikauską prisiųsta 
mums atvirutę apie Espe
ranto.

Esperanto yra tai dirbti
nė kalba, geniališkai išri
šanti nuo amžių tarptautiš- 
kos kalbos klausimą.

Esperanto yra tai gra
žiai skambanti kalba, kuri 
duodasi neišpasakytai leng
vai linksniuoti prie visoke- 
riopiu minčių bei išsireiški
mu; nėra tokios minties, ku
rios žmogus esperanto kal
boje negalėtu išreikšti.

Esperanto yra tai neut- 
rališkas įrankis komunika
cijai tarp intelektuališkos 
žmonijos.

Esperanto neturi tikslo 
panaikinti tautines kalbas, 
bet šalia tautišku kalbu tar
nauti tarptautiškuose rei
kaluose.

Esperanto atneša lietu
viams garbę, nes autorius 
gimęs Lietuvoj.

Esperanto lygina visu 
tautu žmones ir prašalina 
neapykantą, nes kalbant es- 
perantiškai nereikia nusiže
minti prieš svetimas kal
bas.

Esperanto kalba yra di- 
džiausis kultūriškas išradi
mas devynioliktam šimtme
tyje ir turi didelę ateitį prieš 
save.

Esperanto kalbos gra
matika neišpasakytai leng
va; vidutiniškai prasilavinęs 
žmogus gali išmokti į valan
dą laiko.

Esperanto kalbos žody
nas susideda iš keliu tūk
stančiu grynai tarptautišku 
šakniniu žodžiu, -beveik vi
siems apšviestiems žmonėms 
žinomu, tai-gi daugiau kaip 
pusę nereikia nei mokintis.

Esperanto kalboj para
šytą tekstą galima skaityt 
su pagelba žodyno, net ne- 
simokinus gramatikos, kas 
kitose kalbose yra visai ne
galimas daiktas.

Esperanto šiandien tiek 
jau yra išplatintas, kad ne
rasite pasaulyje miesto ir 
net didesnio kaimo, kur ne
būtu esperantistu.

Esperanto užkariavęs 
pasaulį, atneš žmonijai tą 
naudą, kad žmonės galės 
skaityti viską, ką tik rašė- 
jai yra per amžius parašę, 
ar parašys, nes tą viską len
gva bus išverst į esperanto 
kalbą.

Esperanto milžiniškais 
žingsniais žengia pirmyn; 
jį tūkstančiai draugysčių 
platina, turi daug laikraš
čiu ir suviršum 5000 tomu 
literatūros, verstos ir origi
nališkos bei tūkstančius pra
kilniu prieteliu-rėmėju-

Tat mokinkimės ir pla
tinkime tarptautišką neutra- 
lišką pagelbinę kalbą ESPE
RANTO!

MANE, KAD JI.
J i :—Mačiau labai pui

kias jusu eiles, man labai 
patiko!

J i s:—Malonu girdėti.
J i: — Ką reiškia tie žo

džiai: “Kur verkia nubudus 
ir vargsta Jinai“?

J i s:—Tai reiškia Tėvy
nė.

J i:—Ummnn....aš ma
niau, kad aš.

SENAME KONTRE.
Viena davatkėlė nešė į 

miestą tuziną kiaušiniu. Pra
einant pro bažnyčią, ji užsu
ko papoteriauti ir atlikti iš
pažintį. Bijodama, kad kas 
bažnyčioje jos kiaušiniu ne
sumindžiotu arba nesutrin
tu, ji pasidėjo juos į spa- 
vednyčią ir užmiršo, o pati 
šalę spavednyčios tupėdama 
rengėsi prie išpažinties. Tuo 
tarpu atėjo kunigas ir užsė
do kiaušinius. Davatkai ta
rytum kas peiliu į širdį smel- 
ktelėjo, bet jau buvo pervė- 
lu. Prisiartino prie lange

lio.
—Ką sugriešinai? klau

sia kunigas.
—Kunigėli užsėdai 

kiaušinius... pratarė da
vatka.

—Netauzyk! Sakyk
griekus.

—Dvasiškas tėveli, už
sėdai kiaušinius....

—Von iš bažnyčios! 
suriko kunigas.

I__________________ _

NEŽINO KUR.
Mergaitė ant stoties pri

ėjus prie kasieriaus: “Pra
šau tikieto.“

Kasierius: —Į kur, pa
nelė?

Mergaitė: —O kas tam
stai apeina,

Kasierius: —Jeigu aš 
parduodu tikietus, tai turiu 
žinoti į kuri

Mergaitė: — (užpykus) 
Turite tamsta žinoti, na tai 
gerai jau, pasakysiu, į my
limąjį,

DEMOKRTIšKAI.
Didysai Kunigaikštis 

Mikalojus su savo kariume- 
ne Azijoj besigrumdamas 
su turkais turi visko išken
tėti. Kartą grįždamas iš ka
rės fronto pamatė keliu ‘ ei
nanti kareivį.

—Kur eini—paklausė.
—Į miestą šviesiausis 

Kunigaikšti—atsakė karei
vis. .

-Delko?
—Buvau sužeistas ir po 

nekurio laiko žaizdai užgy- 
jus vėl pašaukė į eilę bet 
žaizdai atsinaujinus, liepė 
man grįžti į ligonbutį.

—Sėskis į automobiliŲ, 
nuvešiu.

—Ačiū šviesiausis Ku
nigaikšti.....kad negaliu.

—Nesigėdik, sėskis!
—Ačiū, atleiskit man 

Švesiausis Kunigaikšti, ne
galiu,

—Delko-gi?
—Turiu.... atsiprašau....

smirdančiŲ dulkiy.
—E, tas nieko—atsakė 

kunigaikštis. Jeigu dėlto, 
tai niekis. Ir pas mane ju 
yra užtektinai.

Kas tai yra Milijardas.

N uo laiko, kuomet kilo 
didžioji Europos karė, kur 
kariaujančiu valstijų pasida
rė milžiniški nuostoliai, o 
tuos nuostolius pradėta skai
tliuoti tūkstančiais, milijo
nais o net ir milijardais. Bet 
kas tai yra milijardas? Mili
jardas, tokia didelė skaitli
nė, kurią sunku yra supra
sti. Kad suprasti, kas tai y- 
ra milijardas, vienas Šveica
rijos laikraštis paduoda ga
na įdomu pavyzdį. Persista- 
tykimsau, kad žmogus prie 
užgimimo Kristaus turėjo 
skrynią, kurioje buvo vienas 
milijardas. Tasai žmogus 
kas minutą išimdavo po vie
ną franką, arba 60 franku į 
valandą, tai kožną dieną tu
rėjo išsiimti iš skrynios 1440 
fr., o per metus 518,400 fr. 
Kadangi nuo užgimimo Kris
taus jau praėjo, 1915 m., o ta 
era turėjo 1,001,524,000 mi- 
nutu, tai tas žmogus galėjo 
jau subankrutyti,reiškia,kad 
imdamas po 1 franką į mi
nutą, galėjo turėti, net iki 
arti 1916m. Milijardas viena
me aukse svertu 320,500 ki- 
liogramu. Pakėlimui to auk
so šmoto reikėtų 6,000 vyru.

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIK£U£ORGANį.

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

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

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

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

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

Signalistas
M. GRUODIS, 2011 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį, ketvirtą nedėldienį, 2 vai. po pietų Knaus 
sveaitnėje, 6131 St. Clair avė.

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

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

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

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

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
5916 Dibble Ave. N.E.

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

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

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E.65thStr.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1642 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS, 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

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

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

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas antrą 
utarninką kiekvieno mėnesio nuo 7:30 vakare .ant 
Stockes svetainės, 6021 St. Clar Avė.

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

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

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” ir užsimokėti prenumeratą. 
HARTFORD CONN.

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

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

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

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

S. Gasiunas, Box 244
SHENANDOAH, PA.

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

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

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

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

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

Pa j ieškojimai.
Pajieškau dėdės Igno Kak

nevičiaus, Pirma gyveno Maha- 
noy City, Pa. o dabar girdėjau, 
kad persikėle į Broockville, Pa. 
Labai turiu svarbu reikalą. Jis 
pats, ar kas jį žino, meldžiu pra
nešti.

VERONIKA ŽlURIUTE 
16317 Huntmere av. Cleveland, O

Pajieškau Antano Jakaičio. 
Jis gyvena Clevelande. Apie trįs 
metai atgal mudu abu gyvenome 
East St. Louis, Ill. Dabar atvykęs 
esu j Clevelandą ir norėčiau būti
nai pasimatyti. Atsišaukie “San
taikos“ Redakcijom

Raf. Krisiunas.

Jeigu milijardą išlieti į vie
nus frankus ir sukrauti į 
stulpą, tai stulpas turėtu 
augščio 33,000 metru.

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

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

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. Clair Ave. Cleveland, Ohio

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- 
pie darbininkų judėjimą.

“Darbininkas” paduoda daug 
straipsnių, naudingų darbininkams 
pasiskaitymų, rašytų pačių darbi
ninkų.

“Darbininkas” paduoda svar
biausius nuotikius visame pasaulyje, 
indomiausias žinias ir žingeidžiausius 
atsitikimus.

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

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

“Darbininkas” nuolatai išleidi- 
i nėja knygelių, kurios dailumu, gra
žumu, turiningumu, pigumu viršija 

1 visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbi- 

' ninką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus 

• savaitėje metams $3.00; pusmečiui 
$1.50; vieną kartą savaitėje, užsisa
kant tik subatinius 8 puąl. numerius, 
metams $1.50, pusmečiui 75c.

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

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

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

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

“DRAUGAS”kelia taųtiškąsu- 
sipratimą, platina katalikiškai lie
tuvišką kultūrą.

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir 
visiems suprantama kalba.

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

U žrubežyje “DR AU G A S ’ ’ dien
raštis metams $6.00. , 
“Savaitinis Draugas” Metams 

kaštuoja $1.50.
Visokiais reikalais kreipiantis 

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

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

r— 
•fiUKSINES>-
WKK

GAUNAMOS
“SANTAIKOS“ KNYGYNE

2120 ST. CLIAR AVD.

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausių rašamųjų 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigių, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigų iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystės. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daugesome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausia 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.

Korespondencijas ir pinigus siųski- 
. te šiuo antrašu:
“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond Str., Philadelphia. Fa.
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VIETINĖS ŽINIOS
Redaktorius Rezignavo.

Ponas V. A. Greičius, 
buvęs “Santaikos“ redakto
rius iš anksto nieko niekam 
nepranešęs geg. 1. d. apleido 
redakciją. Priežastis neaiš
kios- “Santaika“ vienok ne
sustojo, ir kaip ėjo, taip ir 
toliaus eis. Kolei Bendrovė 
įeis į pilnas veikimo vėžes ir 
gaus naują atsakomąjį re
daktorių, laikinai redeguos 
p. I. Sakalauskas.

laike

Kaip jau buvo pirmiaus 
“Santaikoje“ rašyta, kad 
Clevelande susitvėrė įvairiu 
tautu choru Sanjunga, ku
rios tikslu vasaros
šventadieniais dainuoti įvai
riuose miešto parkuose. Pir
mas programas buvo nedė
lioję, birž. 4 d. Edgewater 
parke, kur du dideli sujung
ti vokiečiu chorai dainavo. 
Tarpais grojo benas. Keli 
šimtai žmonių klausėsi,

Gordon parke taip-gi 
dainavo vokiečiu chorai.

Lietuviai: L. V. 25-kp., 
ir C. L. T. Ch. Dr. chorai 
ir-gi rengiasi prie viešo pasi
rodymo su dainomis. Diena- 

• bus pranešta vėliaus.

Birželio 5 d. L. Vyčiu 
25-kp. turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Buvo aptarta 
daug svarbiu dalyku. Stebė
tis reikia iš Vyčiu tokio e- 
nergiškumo, nes vienbalsiaį 
nutarė, kad pasamdyti koki 
didelę miesto teatro salę 
sulošti 5-kiu aktu, aštuoifiu 
atidengimu istorišką trage
diją “Živilė“. Diena paslfir 
ta 15 balandžio, 1917Iri 
t. y. pirmą nedėldieni po 
Velykų. Nutarta neu^ilg 

 

pradėti rinkti programą ir 
kiek galint plačiau gars liti 
tarp svetimtaučiu. Jeigu tįai 
pavyktu įvykdinti, tai L.V, 
25-kp. padarytu didelį ženg- 
snį pirmyn ir pakeltu lie 
viu vardą svetimtaučiu ta 
pe, nes šiandien dar čianyk 
ščiai lietuviai svetimtaučiu 
yra mažai žinomi.

Taip-gi liko nubalsuota 
ir išrinktas komitetas susiži
nojimui su Cl. L. T. Choro 
Dr.,kad ar negeriaus butu 
susivienyjus abiemschorams 
ir mokintis dainas, kurias 
turės dainuoti parku progra- 
me. Jeigu tuodu choru susi
vienytu, tai svetimtaučiai 
pamatytu lietuviu chorą iš 
daugiaus,neg200 dainininku.

Clevelando lietuviai ju
da, kruta, kas reiškia žengia 
pirmyn, taip išrodo vieti
niams, bet atsilankusiam 
kokiam nors žymesniam vei- 
kėjuj, pasirodo, jog čionai 
esama net tokiu “viešu vei
kėju,“ kuriems, nekalbant 
jau apie elementarišką mok
slą, trūksta net ir paprasto 
išauklėjimo. Kas turi didesnę 
gerklę, gali daugiau išrėkti, 
tas turi daugiaus mokslo ir 
yra didesnis “viešas veikė
jas.“ Neįstabu butu ir neap
simokėtu nei rašyti, jeigu 
tokie “partizantai, “ kurie 
neva užstodami savo partiją 
kelia vinados nežmoniškus

surengė prakalbas, kuriose 
kalbėjo pakeliui sustojęs 
advokatas Bradchulis.

Savo kalboje išrodinėjo, 
kad amatas žmogui yra rei- 
kalingiausis gyvenime, ir kad 
visi turėtumėme apsidrausti 
savę prisirašydami prie susi- 
vienyjimo. Kaipo tautietis ir 
kalbėjo tautiškai. Pakuteno 
klerikalus, o jau socialis
tams tai ir perdaug teko.Pa- 
sakė, kad geresnį mierį turi 
krajava davatka, negu ame- 
rikos lietuviški . socialistai, 
nes davatka tikėdama savo 
stonui numirus, ar gauna 
dangp ar ne, tai niekas ne
mato ir nežino bet socialistai 
kovodami už socializmą o 
laukdami ryt, po ryt, išauš
tančios laimės, numiršta, ir 
kaip numiršta, tai matome, 
kokiame padėjime jp šeimy
nos lieka.— Ubagai. Išve
džiojo taip-gi, kad socializ
mas tai yra mokslas, o ne 
kokis daigtas kurį galima bu
tu įsikandus rėkti. Tokie iš
vedžiojimai musp socialistus 
taip įkaitno, ir kalbėtojui 
atsisakius dėl stokos laiko 
rišti klausimus, sukėlė di- 
džiausį ermiderį. Kalbėtojas 
prašė prisiysti klausimus 
ypatiškai o jis mielai atsakys 
laiškais. Žinoma, atsakys 
tik į tokius klausimus, ku
rie bus paimti iš jo kalbos, 
kuriuos galėsią perskaity
ti savo susirinkimuose, ar
ba patalpinti į laikraščius.

Pėtnyčioje, 9 d. A.ZXT- 
Sandaros 18kp. rengia pra\ 
kalbas J. Popovyčiaus sve
tainėje. Kalbės p. P. J. Pur
vis, iš Berea, O. Prakalbos 
prasidės 7:30 vak. Patartina 
visiems atsilankyti.

P-nas P. J. Purvis šio
mis dienomis užbaigė Bald
win-Wallace College.

Nors plakatuose buvo 
garsinta, kad p. P. J. Purvis 
paskutinį kartą kalbės Cle
velande, nes išvažiuoja į 
New Yorką, bet pasirodė, 
kad vienam mėnesiui pasi
lieka dar kolegijoj, kur už
ims profesoriaus vietą ir 

okins rusu gramatiką.

nas A. Žitkevyčius, 
žinomas visiems Clevelando 
lietuviams, kaipo pirmas ir 
seniausias fotografistas per
kėlė savo gyvenimą iš senos 
vietos į savus namus po nu
meriu 2105 St. Clair Ave. 
Storas paveikslu ir gyveni
mo butas bus naujoj vietoj, 
bet paveikslu galeriją laiki
nai pasilieka dar senoje vie
toje t. y. po numeriu 2002 
St. Clair avė. Telefonas 
Cuy. Central 8473-W

Cl. L. Teat. Choro Dr. 
laikys savo mėnesini susi
rinkimą panedėlio vakare, 
birž. 12 d. Žvaigždės svetai
nėje, 2041 Hamilton avė. 
Jaunimas, Kuris nori išsila
vinti veiklumo ir dainavimo, 
yra kviečiamas atsilankyti.

Distrit Court’o sekreto
rius praneša, kad kurie no
ri gauti antrąsias pilietiškas 
popieras, lai pasiskubina 
prisiųsti aplikacijas ne vė
liaus, kaip iki 7 d. liepos (Ju
ly) šių metu.

VIENATINĖ

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

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $25 0,00 0.00.
Parduodame shėras kaina $100. oo ant lengvų išmokėjimų, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus k_aip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimūi (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus del pirkimo namų ir Uotų ant lengviausių išlygų; skoliname dau
ginus, negu svetimtaučių bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną sherą, 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 Batikos ADMINISTRACIJA.

Glito valandos: Utarninkals. nuo 7:30 iki 10:30 vakare. Subatomls nuo 7:30 Iki 9:30 vakare.

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

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s,

GERIAUSIOS GYDUOLES

DEWOYNO’S
APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. PricE 17 fl.
6502 Fleet Avė., Cor. E. 65th (Tod)

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

5608 Fleet Avė., Cor. E. 57th.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st, Cor. Harward
3878. E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga-

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Main 3518-J Centr. 7G49-K

“PASAULIS” 
išeina DU-KABTUS į savaitę: 

Utarninkais ir Pėtnyčioms, bu 
įvairiais visokiais paveikslais. 
Prenumerata: Amerikoj.... $2.00 
Kitur...................................$3.00

Adresas:
C. KENTRAITIS PUB. CO. 

448-450 Leonard St. N. W.
GRAND RAPIDS, MICH.

į Parsiduoda labai puikus 
dvieju šeimynų po 4 kamba
rius NAMAS. Dveji porčiai, 
maudyklės ir kiti paranku- 
mai. Prekė tik $3,400. Ran
dasi ant 76 gt. tarp St. Clair 
ir; Superior avė.

A. RASIMAS, 
// ‘ ‘Santaikos ‘ ‘ offise.

prie pagerinimo šios šalies.

Geri metai atsižymi 
ant visko, šis pavasaris y- 
ra turtingas, ypač apsvėdi- 
mais. Tik per vieną perei
tą panedėlj buvo išduota 57 
apsivedimui leidimai.

Birž. 7 atsidarė Cleve- 
lande Wade Parke naujas, 
Art muziejus, kuriame ga
lima pamatyti įvairiu dai
lės paveikslu ir šiaip kito
kiu daiktu.

Muziejus atdaras bus 
kasdieną: šiokiomis dieno
mis nuo 9 vai. ryto iki 10 
vakaro. Šventadieniais nuo 
1 iki 5 vak. Įžanga dykai 
yra seredomis, subatomisir 
nedėliomis.

Norint nuvažiuoti, 
kia imti Euclid karas 
ne Euclid Heights) ir
žiuoti ligi E. Bulleward. 
Paskui eiti po dešinei.

rei- 
(tik 
va-

Elyria, O. Birželio 7 d. 
rado kunus prigėrusiu dvie
jų jaunu broliu, Frank Za- 
lieski, 11 metu ir M. Za- 
lieski, 15 metu, Black u-

ermiderius bent kuriose prie
šingose jp partijai prakalbo
se tarpe vietiniu, butu nors 
“džentelmonai“ prakalbose, 
kur tenka kalbėti svečiams. 
Tą gali paliudyti kad ir birž. 
2 d., kuomet S. L. A. 14kp.

Artinas Suv. Valst. pre
zidento rinkimai. Lietuviai, 
kurie nori balsuoti preziden
to rinkimuose, pasiskubin
kite išsiimti popieras. Pa- 
mįkim, kad vienas balsas 
persverdamas gali pirsidėti

peje.
William Pincicz’pasako

ja, kad jis matė, kaip juo
du besivarynėdami supyko 
ir tuo tarpu laivelis apvir
to. Pincicz bijojo pranešti 
policijai.
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L. Bednarski
0J3 parduoda G Jo

Namus ir Farmas
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
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"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’Teidžia Lietuvos Vyčiu organizacija. 

Metams "Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui15c. 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:

731 W. 18th Str.
3 B C

F. DECKER,
Gelažies Krautuvė. 
HARDWARE

Rioberinčs ir smaline stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe- 
tųir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių sudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydems įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Central J785-W
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| “SANTAIKOS” |
S SPAUSTUVE

ATLIEKA

VISOKIUS

^SPAUDOS^

IDARBUS
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.

Siųsdami užsakymus adre
suokite šitaip:

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

CLEVELAND, O.

Jeigu Nori Turėti

GRAŽŲ SIUTĄ
Ateik pas mus. o męs tau 

jį pasiusime.

Jeigu nori kitokių paredalų, 
kaiptai: visokių naujausios 
mados marškinių, kalnieriųų, 
kaklaraiščių, skrybėlių ir t. t. 
atsilankykie į musų krautuvę, 
o rasi didžiausi pasirinkimą.

Frank Foje
4015 St.Clair Ave. Cleveland, Ohio.

a

tai žinokie, kad prekes ir
kokybe yra gera.

Dabar yra laikas 
pirkti vasarines 

drapanas.

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

Ateikite ir pažiū
rėkite, kiek męs 

turime

L. D. fiOLOHAMER i CO

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

1935 St. Clair Ave. N.E. 
(Ant kampo St. Clair ir East 20 gatvės) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
O^ISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:30 iki 10:30. 
Vakare: nuo 5 iki 7:30.

TELEFONAI:
Cuy. Centr. 4236, Bell Prosp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
Prlnc. 1558-R

ORCHESTRA 
= DEL =

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

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

2023 HAMILTON AVENUE

Sport s Shirts
Marškiniai su dideliais kalnieriais nau

jausios mados ir geriausi nešioti vasaros 
laike, ypač karščiuose.

Prekės: 50c. $1.00, SI.25 ir $150.
Didžiausias pasirinkimas.

Pavyzdžiai išstatyti lange bus per dvi 
savaiti. Kiti tavorai taipgi geriausiai gali
ma pirkti

Žitkevičiaus & Palonio
KRAUTUVĖJE.

2012 St. Clair Avenue N.
CLEVELAND, OHIO.
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V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, 
maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
Apdraudžia nuo Ugnės 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 
n - —rnrrnr" "    ■

Krajava Pirtis
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musų

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

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

A. SOQOLOWITZ, 
2547 E. 38 GATVE. ' Arti Woodland.

Central 2595-W

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

W. WISZNIEWSKI
1OS4 KENILWORTH AVB.S.W, 

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