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i f-------------------TIš Amerikos
ŠPIEGO PRAŠYMAS.
New York, N. Y. Vo- 

kiškas špiegas Robert Fay, 
i kurį Suv. Valst. teismas pas
merkė 8 metams federališ- 
kan kalėjiman, padavė pra- i 
šymą prezidentui Wilsonui,' 
kad jo bauda butų pakeista l 

i deportavimu Vokietijon,kai-; 
po oficiero vokiškos kariu-! 
menės. Prašymas tapo at
mestas ir kaltininkas išga
benta kalėjiman į Atlanta,! 
Va.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Wytaeville, Va. Mies

telyje Crocetts, keturi plėši-; 
kai, dienos viduje, įpuolę! 
bankon, kasierių ir ten ūžė-I 
jusį vieną pašalietį, surišę, | 
uždarė juos apsaugos gėlę-1 

i žinėn šėpon ir pasigriebę 4,; 
400 dolerių pinigais, išbėgo' 
laukan, čia ant gatvės, pa-' 

i sitiko automobilium važiuo
jantį kaimietį, kurį plėšikai 
išsitraukę iš automobiliaus, 
pririšo prie stulpo ir patįs 
susėdę nuvažiavo nežino
mais ' keliais.

i *—- -—

tas, ilgas valandas praleidęs 
skundo svarstymui, išnešė 
aktą, pagal kurio skundžia- 

jmoji firma turi užmokėti 
“Cordui“ atlyginimo 1 c.

Muši ties Verdunu, ap
sistojo ir jau pora dienų 
kaip nesigirdi šūvių. Bet ar- 

i tilerijos besišaudymai ant 
abiejų krantų upės Meuse 
nesiliauja. Prie Never-he- 
less, apygardoje kalvos 304, 
mūšiai teipgi sumažėjo.

Prie Vosges, mus
artilerijos Ugnis leidžiama 

s į priešo pozicijas, sunaikino 
į 2 vokiečių magazynus, pri- 
; krautus ginklų ir amunici
jos.

Argone, netoli Bolante,
I męs užėmėm pietinę dalį 
kraterio, padaryto vokiečių 
minos.

Ant dešinio kranto u- 
pės Meuse, vokiečiai atka
kliai mus atakavo, norėda
mi paveržti kaimą Fleury, 
kurį męs neseniai nuo jų at- 
ėmėme,bet neatsilaikę prieš 
mus jiegas, priversti buvo 
pasitraukti su dideliais nuo
stoliais.

, Belgų'artilerija, vakar 
o.aveme skaudų smūgį ir jie,vakare atidarė ugnį iš dvie- 

- - • jų pusių, darydama priešui
- 1, vejami musj nuostolius tarpe Ramseca- 

ir Steenestrate. Vė- 
J liaus pradėjo bombarduoti 

Mus orlaiviai užp aole [ Dixmude apygardą.

Berlyno oficiales žinios 
skaihba:

Vakariniame fronts męs 
veikiame pasekmingai. An
gly. vakarinės pozicijos ir da
lis francuzų armijos, jau dvi 
dienos kaip yra mus apsup
tos. Laukiame daugiaus pa- 
gelbos, nes priešų pajiegos 
čia didesnės ir todėl męs ne
galime žengti pirmyn.

Į vakarus nuo L’home 
Morte kalno, vakaro metu, 
francuzai mėgino užpulti 
kontr-ataku, bet papuolė po | 
mus artilerijos ir kulkasvai- 

greitai[

ir tokiu budu ‘ ‘Martin 
Bros.“ firma turi jai užmo
kėt 643,54.

Suv. Valstijos ir Mexika.
Petrogradas. Rusų o- 

ficiališkas pranešimas pa
duoda šiokias žinias:

Mažesni ir didesni arti
lerijos susirėmimai, tankiai 
atsikartoja apielinkėse Ja- 
kobštato ir Dvinsko. Į rytus 
nuo Orodišovo ir į šiaurius 
Baronovičių, po pekliško 
bombardavimo mus tranšė
jų, netoli Skrobovo ūkės,
priešas mėgino mus užpulti džių ugne ir turėjo 
visu smarkumu, bet buvo pasitraukti su dideliais nuo 
atmuštas su tūlais nuosto- ■ stoliais. 
liais. Lyginai priešas buvo 
atmuštas ir prie ežero Vigo- 
novsk, '5 verstai į pietvaka
rius nuo Lipsko, kur mėgino 
veržti mus pozicijas.

Prie Styr nuo Kolki, iki 
Šokui, vokiečiai bombarda
vo mus pozicijas sunkiomis jbuvo privėrsti greitai pasi-' 
kanuolėmis, bet męs pasek- traukti atgal, ’ 
nlingai juos atmušėme. Prie rankinių granatų lytųus.

nuo gu_ į-urgj0 (JięĮgiiis nuostoliu 
persike- • "

persilaužė per ir bombardavo anglų stovy-

Nuo dešinio kranto 
Meuse, francuzai atkakliai 
savo atakais mėgino užeit 
mums iš šono ir išmest mus 
iš pozicijų prie Troi ir Terre 
kelio, bet čia męs jiems už-

IŠTEISINO PRASIKALTĖ
LĮ.

Columbus, Ohio. . Prieš 
kiek laiko, vietinis teismas 
pasmerkė tūlą Daniel Dunna 
15 metų kalėjiman už gin
kluotą užpuolimą ant ūki
ninko kaimelije Hamilton. 
Pasmerktasis kreipėsi prie 
Ohio valstijos gubernato
riaus F. B. Willis, prašyda
mas palengvinimo baudos.; 
Gubernatorius išklausė jį 
ir pasigailėjo Dunno, kad jis, 
yra neišgydomu džiovinin-' 
ku, teismo nuosprendį pa
naikino.

REIKALAUJA ARKLIŲ.

Nors karė tarpe Suv. 
Valstijų ir Mexikos dar ne
paskelbta formališkai, vie
nok tarpe vienos ir kitos pu
sės kareivių susirėmimai jau 
buvo. Susirėmimai turėjo 
savo vietą aplinkėse Santa 
Domingo, arti mietelio Cor- 
rizal, 9 mylių tolume nuo 
Villa Ahumada, kur randasi 
Mexikos kareivių stovyklos. 
Pagal skelbiamas žinias, šia
me susirėmime krito 20 a- 
merikonų, o mexikonu du
kart daugiau, tame ir jų ge
nerolas Pomeza. 17 ameriko
nų teko mexikonu nelaisvėn 
ir tada amerikonai, po va
landos mūšio pasitraukė.

Dniestro, į pietus 
čač, Dono kazokai 
lė per upę,
[Ai vOU g3buo lx tttiixUsdii" | Kias pile Fos, į rycus nuo > *'■ USAi PRIE KARPATŲ.
mi jų pasipriešinimus užėmė 
kaimus Siekerghina ir Pet- 
ruvą ir paėmė 350 belaisvių. 
Musų kavalerija,atrėmė prie
šo gerai aprūpintas pozicijas 
arti Pezoritt, 9 verstai nuo 
Kimpolung (Bukovinoj). •

Ant Rygos fronto, neto
li Skokul tilto, buvo artileri
jos imtynės, dalyvaujant ir 
vokiečių kavalerijai. Po va
landai kruvino mūšio, prie
šas buvo priverstas pasit
raukti. Toks jau mušis bu
vo ir ties Dvinsku, bet mušis 
pasibaigė be jokių pasek
mių.

Į šiaurius nuo ežero Me- 
dzol, priešo lengvoji ir sun
kioji artilerija bombarda- 
davo musų tranšėjas, tarp, 
ežerų Dolja ir Valčino, bet 
juos privertė pasitraukti 
mus artilerijos ugnis. Už 
valandos, priešai mėgino at
naujinti mūšį, bet tapo at
mušti su lengvais nuosto-; 
liais.

Apygardoj Slutsko, vo
kiečiai su nepaprastu atka- | 
klumu atakavo mus eiles, 
bet buvo atmušti. Už valan
dos mušis vėl buvo atnau
jintas prie Metanl, į pietva
karius nuo Lipsko pasistū
mė pirmyn, bet mus nuvyti 
atgal.

Ties Černovicais, męs 
nustumėme priešą net iki 
Duodovic upės, kuri suvie- 
nyja Pruthą arti Zablolovo.

Imant laiką nuo 4 iki 23 
dienai birželio, męs paėmėm 
nelaisvėn: 4,031 oficierą, 194 
941 paprastų kareivių ir už
griebėme 219 šautuvų, 644 
mašininių kanuolių, 196 
bombasvaidžius, 146 veži 
mus amunicijos ir 23 pro
žektorius.

Doulleus.

Anglų Frontas.
Londono oficiališkos ži

nios sako:
Męs turėjome keliatą lai

mėjimų, keliose vietose pa
ėmėme mažumą nelaisvių. 
Mus nuostoliai maži. Mus 
artilerija pasekmingai bom
barduoja priešų tranšėjas. 
Dviejose vietose, mus šūviai 
padarė didelius nuostolius 
priešams, užpakalinėse jų 
eilėse, tarpe Pozieves ir 
Montanbon.

Mus aeroplanai teipgi 
veikia pasekmingai. 26 birž. 
susidūrė mus eskadronas,' 
susidedantis iš 13 aeropla
nų, su p riešo eskadronu iš 16. 
Ištiko smarkus mušis, kurio 
pasekmėmis buvo tas, kad še
ši priešo aeroplanai nukri
to žemyn liepsnodami, mus 
pusėn. Iš mūsiškių tik vie
nas tapo pagadintas.

Vakar, 27 d. birž., į ryt- 
piečius nuo Ypres užpuolė 
mus vokiečiai, žiauriais ata
kais, netoli nuo Ypres-Me- 
nin kanalo. Ačiū mus žval
gų gabumui, męs sužinojo
me priešo mierius ir pa
sekmingai užpuolikus atmu
šėme atgal. Ant rytojaus 
męs padegėme dvi minas, 
netoli Loos, kurių viena pa
darė daug nuostolių priešo 
pusėje. Minos išmuštą krate
rį tuoj aus męs užėmėme. 
Netrukus pasirodė ties mu
mis 5 priešų orlaiviai, ku
rių 2 mus kanuolės numušė 
žemyn, kiti nuskrido. šalin.

Prancūzų Frontas
Francuzų oficiališkos ži

nios sako:

Petrogradas. Visame 
Europos fronte, rusams se
kasi kuogeriausiai. Šiaurinia
me fronte, nuo Baltiko iki 
Pripet, visokie vokiečių pa
sikėsinimai, sumušti. Į pie
tus nuo Pripet, atkakliausi 
ofensivai, visur suparali- 
žiuoti, ir imant visa linija 
Sokol-Kolki, rusai stumda
mi austrus, priėjo jau prie 
Karpatų, kur pradėjo mūšį 
su didesnėmis jiegomis aus
trų, ginančių perėjimą į 
Vengrijos lygumas.

ITALAI APVALDĖ AUS
TRUS.

Rymas. Italai turėjo di
delį pasisekimą Trentino 
distriktuose, kur susirėmi
me su austrais, išėjo perga
lėtojais savo priešų. Oficia- 
liškas italų pranešimas pa
duoda šiokias žinias: .

Priešų veržimasis patai
kė į musų sudrutintas spė
kas, kurias męs rengėme per 
kelias dienas, ir turėjo trau
ktis atgal betvarkėje, į šiau
rį nuo Mauddridle, o męs, 
vydamiesi paskui, užėmėme 
kaimus: Cadelgamberto,
Mallete, Mounr, Longara, 
Pallion, Asiago, Caruna 
ir Monte Cengio. Męs ir to- 
liaus priešą vejamės, pridur
mu.

Apart sausžemio, italai 
laimėjo ir ant vandens, o 
tuorni laimėjijnu yra, kad 
italų šarvuotlaivis, prie sa
los Darazzo paskandino 2 
austrų transportinius laivus, 
gabenančius: kareivius, gin
klus ir amuniciją. Viskas, 
kas buvo ant šių laivų, 
nuėjo į dugną. • Iš paskan
dintųjų laivų, vienas buvo 
5,000, kitas 3,000 tonų pai
nios.

NETEISINGOS MIEROS IR 
VOGOS.

New York. N. Y. Mies
to inspektoriai, sanyaitės 
bėgyje, konfiskavo 100,000 
neteisingų-prigavingų vogų 
ir 200,000 mierų. Metalinės 
vogos tapo sutarpintos' vie
noje privatiškoje fandroje 
ir metalą, miesto valdžia 
parduos per akcioną.Pintinės 
ir popierinės mieros, miera- 
virnui sausų ir smulkių reik
menų, sukrauta ir sudegin
ta.

NETIKĘ VIRŠININKAI.
Austin, Texas. Du ka

riški viršininkai tapo areš
tuoti ir teismo pasmerkti ka
lėjiman trims metams ir 
vienai dienai, už tai, kad jie 
mexikonams pardavinėjo iš 
Suvienytų Valstijų milicijos 
magazyno, drabužius, val
gius ir ginklus. Pasmerktais 
yra: E. E. Walker, milicijos 
pulkininkas ir J. G. Head, 
kapitonas. Jiedu jau.nuo se
niai kupčiavo su Mexikos 
konstitucijonalistais ir tokiu 
budu dalis amunicijos, val
gių produktų, drabužių ir 
ginklų, skirtų Suvienytų 
Valstijų milicijai, teko šios 
šalies priešui.

STORA BAUDA.
Chicago, III. Išdirbė

jai vyno “Cordui“ įnešė teis
man skundą prieš kitą firma 
vadinamą “American Md- 
dic. Ass.“už boikotą, kadan
gi “Cordui“ firmą pastaro-j 
ji, boikotuodama, skelbė, Į 
kad “Gardui“ išdirbtasis 
vynas nėra kuom kitu, kaip 
tik profesionališka apgavys
tė. Skundas pasiekė net pri- 
saikintųjų (Jury) teismą ir

Kansas City, Mo. Ka
riška valdyba atsišaukė į 
augintojus arklių ir mulų, 
reikalaudama,' kad sa
vaitės bėgyje, butų pristaty
ta 63 tūkstančiai arklių 
ir mulų, tinkamų Suvieny
tų Valstijų kariumenei. Už 
šitą reikalavimą valdžia . ža
da išmokėt apie 15 milijonų 
dolerių.

APSAUGOTOJAI GYVAS
TIES.

Washitgton, D. C. Vos 
pasklydus gandui, kad iš
tiks karė tarpe Suv. Valst. 
ir Mexikos, prezidentui Wil
sonui pribėgo daugybė pra
šymų, kad prezidentas leis
tų asekuruot gyvastis Suv. 
Valst. kareivių. Iš atsiun
tusių prašymus firmų,viena 
žada apsaugot, asekuruot 
gyvastis visų kareivių po 
2,000 dolerių kiekvieną, už 
premiją 25 dol. nuo kiekvie
no tūkstančio. Kita sililo 1, 
000 dolerių apsaugos už pre
miją 50 dol., išlygomis, kad 
kareiviai neperžengs Mexi
kos rubežių. Dar viena fir
ma siūlo 5000 apsaugos, bet 
reikalauja premijos už kelis 
metus iškalno.

TURI ATLYGINTI.
Toledo, Ohio. Mergi

na Caubell, 1915 m. pristojo 
už knygvedę prie firmos 
“Martin Bros. & Co. “ Fir
ma su ja padarė kontraktą, 
pagal kurio sutiko mokėti 
jai algos už pirmuosius du 
mėnesius po 15 dol. sanvai- 
teje, o ateitėje, uo 1 dol. 
daugiaus per 7 mėnesius. 
Bet firma kontrakto neišlai
kė ir po trįjų mėnesių ją nuo 
darbo atleido. Nuskriausto
ji mergina gavo kitą darbą 
su alga po 40 dol. į mėnesį. 
Sukakus metams nuo jos 
pristojimo prie Martin Bros, 
firmos, įnešė teisman skun-

Po šio atsitikimo, Suvie
nytose . Valstijose pasklido 
'įvairių gandų. Vieni skel- 
ibia, kad amerikonai, paimti 
' mexikonu nelaisvėn, tapo 
pasmerkti nužudymui. Kiti 

j skelbia, , kad arti Mexikos 
rubežiaus pasirodė Japoni- 

I jos laivynas, ateinantis Me- 
I xikai pagelbon. Vienok tie 
| paskafeT + pat v Lsi-ni xl—'
! mo.

Suvienytų Valstijų ka- 
'riškoji valdžia uždėjo aštrią 
cenzūrą, kuri perkirto visus 

i parubežių telefonus ir tele
grafus, kad iš mūšio lauko 
žinios nepereitų šalies gilu
mom Tik vienam generolui 
Funston suteikta tiesos, lai
kas nuo laiko paskelbt ofi- 
ciališkas žinias iš dieninių 
nuotikių.
KARIUMENĖ GABENAMA

PRIE RUBEŽIAUS.
Suv. Valstijų preziden

tas Wilson, pasiuntė notą 
Mexikos prezidentui Car- 
ranzai, reikalaudamas, Jcad 
paleistų paimtuosius nelais
vėn amerikonus ir pažymė
jo atsakymo laiką 48 valan
das. Kol-kas, atsakymo dar 
nesulaukta, bet žinios parei
na, kad Mexikos pusėj yra 
mobilizuojama kariumenė ir 
jos jau sumobilizuota iki 
10,000 kareivių, kurie trau
kia prie miesto Buestillos.

Iš pusės Suvienytų V ai
sti jų teipgi kariumenė mobi
lizuojama ir gabenama prie 
rubežiaus,ikišiol ten jos su
gabenta daug daugiau negu 
mexikonai ikišiol galėjo su- 

! mobilizuoti.
Iš visko matosi, kad

I 7

[laužas jau sukrautas ir tik 
i reikia jį padegti. Padegėju, 
jei reikalas bus, bus niekas 
kitas kaip tik Carranza. Su
vienytos Valstijos nenori 
karės, ypač jos vengia prez. 
Wilson, bet iki tam laip-

dą, reikalaudama atlygini- ■ sniui priėjus, neką galima 
mo iš “Martin Bros.“ už vi-Į daryti. Neilgai laukus, daly- 
są kontraktuotą laiką, nuo kai virs vienaip ar kitaip:
dienos, kada ji nuo darbo kils karė, ar įvykssusitaiky- 
likosi atstatyta. Teismas rei- mas, nors apie susitaikymą 
kalavimą pripažino teisingu ' maža viltis gali būti.
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IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO.
Rockford, Hl. Rūpes

tingumu J. Ulinsko, suren
gta piknikas, naudai nuken
tėjusiu nuo kares lietuviu. 
Lietuviu atsilankė nedaug, 
bet svetimtaučiu prisirinko 
gana daug. Pelno liko apie 
$15.oo. Vietinis skyrius LG. 
ir LA. fondo rūpinasi išgaut 
miesto leidimą, surengimui 
"Tag day,“ parinkimui auku 
nukentėjusiems nuo karės.

Newark, N.J. Vietiniai 
lietuviai gražiai pasirodė pa
rodoje miesto sukaktu viu 
apvaikščiojimg, Apyaikščio- 
jimo parodoje, lietuviu sky
rių puošė Lietuvos Didis 
Kunigaikštis su savo palydo
vais ir mažos mergaitės, ne
šančios Lietuvos ir Suvieny
tu Valstijų vėliavas. Po pa
rodai, Vailsburgo darže buvo 
prakalbos, kur, apart dau
gybės yvairiu kalbėtoju, kal
bėjo ir musu gerbiamasis S. 
Šimkus; kalbėjo daugiausiai

vakarams.
Baltimore, Md. Vieti

niai lietuviai, nors ir skirs
tosi pažiūrose, vienok darbe 
savo tėvynės ir nelaimingų
jų broliu naudai, pasirodo 
darbščiomis bitelėmis. Savo 
darbštumu jie yra sudėję 
ir pasiuntę auku Lietuvos 
Autonomijos Fondan 177.50. 
Sušelpimui nukentėjusiu 
nuo karės broliu, Lietuvon 
yra pasiuntę 3000 rubliu, 
dargi stengiasi siųst vokiečiu 
užimtoj on Lietuvon apie 
1,800 rubliu-

Seattle, Wash. Aug. 
Šimkus, vėlai parėjęs namo 
ir radęs duris užrakintas, 
pradėjo duris rankomis mušt 
ir kojomis spardyt, idant 
beldesiu privertus jas atsi
daryti. Namu gaspadinei, 
balsiai klausiant, kad nori 
vidun įeit, Šimkus angliškai 
atsakė ' 'open door./' Gaspa- 
dinė patikėjusi, kad norima 
įsiveržt kokio nenaudėlio, 
perduris paleido revolverio

apie Lietuvos nelai
mes. Susirinkusieji, verkė 
klausydami kalbos p. Šim
kaus.

Waterbury, Conn.Nese
niai čia susitvėrė drama
tiška draugijėlė “Varpas/' 
kuri energiškai pildo savo 
užduotį. Trumpu laiku savo 
egzistavimo, ji sulošė pusė
tinos vertės perstatymą 
"Blinda svieto lygintojas," 
dabar stengiasi sulošti ko

mediją, J. Pleinio veikalą 
"Vagįs"

Lawrence,Mass. M. U- 
lokienė, norėdama greituo
ju laiku pakurt pečiu, ant 
sukrautu ir jau pakurtu 

. YVjjillrii nznvlo ku-
‘AZl’SFaigus hdžšTcfėgimas pa
siekė nelaimingosios mote
riškės drabužius ir nelaimin
goji virto liepsnos stulpu. 
Šaukianti e s pagelbos, kai
mynai nelabai skubinosi, nes 
pagelbos šauksmą jie pa
skaitė naminiais vaidais.Ne
laimingoji Ulokienė, nors 
vėliaus ir gavo pagelbą, vie
nok pasikankinus 15 dienu, 
numirė.

Worcester, Mass. A. 
L. T. S. 16 kuopa turėjo su
rengusi vakarą pagerbimui 
malonios atminties K. Čiur
lionio. Vakaras susidėjo iš 
paskaitų, apkainuojančių ve
lionio Čiurlionio darbus, dek- 
lemaciju ir dainų.

Newark, N. J. Žinoma 
jau visiems jaunuomenės or
ganizacija Lietuvos Vyčiu. 
Šita organizacija susideda 
iš pačiu gabiausiu jaunuome
nės spėkų ir daugelyje vie
tų jie yra atlikę pagirtiną 
darbą, nors ir sutinka mi
nias priešu, o ypač melagiu- 
korespondentu. Taip ir Ne- 
warko Vyčiai, nežiūrėdami į 
jiems daromus nemalonu
mus, prisidėjo prie Harri
son o ir Kerny visu draugys
čių darbo, surengimo. "Tag 
Day," rinkimui auku sušel
pimui nukentėjusiu nuo 
karės lietuviu, neatsižvelg
dami, ar surinktos aukos 
eis per Tautos Fondą, ar 
Gelbėjimo Fondą.

Philadelphia, Pa. At
silankė čia antru kartu vi
suomenei plačiai žinomas pa- 
pliovas "kunigas" Mockus 
ir norėjo surengti “prakal
bas," bet miesto valdžia 
griežtai Mockui užgynė lai
kyt "prakalbas," kurioms 
jis čia rengėsi net keturiems

šūvį, kurs Šimkų,kitoj pusėj 
duriu stovintį, padėjo ant 
vietos.

Philadelphia, Pa. Čia 
atvyko iš Scotijos svečias p. 
V. Kapsukas, kurs žada čia 
ir apsigyventi. Ponas Kap
sukas yra plačiai žinomas 
visiems skaitantiems lietu
viškus laikraščius, savo ko
respondencijomis iš Lietuvos, 
kuomet Lietuvoj buvo spau
da užginta. Jis, rodosi, pir
mutinį gandą padavė ameri
kiečiams apie leidimą lietu
viu spaudos Lietuvoje.

Trumpa Peržvalga.
Pasiekia mus gandas, 

ateinantis iš Europos, kad 
vokiečiu valdžia užgynė lie
tuviams spaudą. Užgynimas 
yra aštresnis negu tas buvo 
Muravjovo laikais. Anais 
laikais buvo užginta spauda 
vien lotynu raidėmis, dabar- 
gi užginta skaityti 
ir platinti raštai ir gotu rai
dėmis spaudinti. Iki kol, nė
ra dar nieko patikrinančio 
šitą žinią, negi žinia iš kur 
toks- spaudos užginymas išė
jo. O, kaip but malonu, kad 
pasirodytu, jog tą žinia yra 
neteisinga.

oo-0-oo
Neteip seniai, Amerikon 

atvykęs advokatas ' Andrius 
Bulota, ikišiol prabuvęs ry
tinėse valstijose ir vienur- 
kitur sakęs prakalbas, išro- 
dydamas Lietuvos nelaimes 
ir vargus, dabarx persikėlė į 
Chicagą. Chicagiečiai, iš pa
pratimo, visuomet, kada tik 
atvyko koks svečias iš Euro
pos,. rengdavo jiems entuzia
stiškus benkietus ju priėmi
mui. Bulotai-gi atvykus, čia 
jis sutikta šaltai, be jokiu 
iškilmių. Rods, parengta va
karienė, bet tai tik dalelės 
Chicagos lietuviu, kur vaka
ro vedėjas net išsireiškė, 
kad jie gali nušluot visus, 
kurie gali jiems nepatikt. 
Tai ir visos iškilmės.

Mat, p. Bulota, atvykęs 
Amerikon, pasirodė neman
dagiu. Savo prakalbose nie
kino veikėjus Lietuvoje, ne
sigailėjo paniekos žodžiu vi
suomenes veikėjams dr vi
suomeniškiems darbams ir 
čia Amerikoje, nors pats, 
kaipo naujokas, menką su
pratimą turi apie Amerikos 
lietuviu reikalus.

Nestebėtina todėl, kad 
Chicagos lietuviu tik maža 
dalelė jam atjaučia.

oo-0-oo
S. L. R. K. A. seimas 

atsibuvęs Philadelphijoj,nu
tarė įgyti nuosavius namus, 
kaip kad ir S. L. A. Namai, 
pagal seimo nutarimo, turės 
but pastatyti New Yorke 
ar jo apielinkėse, kaip tai: 
NewarkeJ Brooklyn e arba ir 
pačiame New Yorke. Kuo
met namai bus, tada leis sa
vo organą, kaip kad leidžia 
S. L. A. Namu nupirkimui 
paskirta 30 tūkstančiu do
leriu. Prie paminėtu namu, 
bus ir lietuviu ateiviu globa. 
S. L. R. K. A. gyvais pinigais 
turtingas 74 tūkstančiais do
leriu. Valdybon išrinkta: 
J. Jaroševičius, padėjėju K. 
Krušinskas, sekr. J. Vasi
liauskas, ižd. J. Stulgaitis, 
iždo glob. Lukoševičius ir 
Nausėdienė, knygium kun., 
Struckus, dvasiškuoju vado
vu kun. Jakaitis. Ateinan
tis seimas atsibus Pittsbur- 
ge, Pa.

oo-0-oo
Nemilaširdingoji gilti

nė pakirto du prakilnius vy
rus iš lietuviu tarpo, kuriais 
reikia paminėti daktarą Ka
zį Pietarį ir daktarą Adomą 
Sketerį. Pirmasis buvo ne
tik kad daktaras kaipo aug- 
štesnio mokslo žmogus, bet 
ir kaipo pasitarnavęs lietu
viu tautai savo plunksnos 
darbo vaisiais, praeituose lai
kuose. An trasis-gi, Dr. Ske- 
teris buvo tai “Aušros" lai
ku darbininkas. Apart "Au
šros“ jis buvo veik nuolati
nis sądarbininkas prie "Var
po" ir "L. Ūkininko“. Abu
du čia paminėjimo verti vy
rai, karės audros išvyti iš 
tėvynės, numirė Maskvoje.

oo-0-oo
Švedijoj yra komitetas 

gelbėjimui lietuviu nukentė
jusiu nuo karės. Minėtojo 
komiteto pirmininku yra K. 
Lindhagen, Stockholm© mies
to viršininkas, sekretorium- 
gi filosofijos daktarao Sen- 
debergas. .Tas komitetas gy
vuoja netik iš vardo, bet 
ir iš pasidarbavimo lietuviu 
labui. Jis sušelpimui nelai
mingųjų lietuviu, pinigais ir 
šiaip daiktais yra pasiuntęs 
už 25,000 kronu. Apart pa
siustu,ižde turi 4,000 kronu, 
kuriuos rengiasi tojaus iš
siųst Vilniun, ten esančiam 
lietuviu komitetui. Pradžio
je liepos mėnesio, Dr. Sen- 
deberg rengiasi keliaut į 
Lietuvą, užimtą vokiečiu ir 
ten susipažint su lietuviais 
inteligentais kaip ir su var
ginguoju lietuviu gyvenimu 
(jis kartą jau yra buvęs Lie
tuvoj e) i šitas komitetas pas
tarame savo susirinkime, da
lyvaujant ir Rusijos Durnos 
atstovui Yčui, nutarė kreip
tis prie Anglijos valdžios, 
per tarpininkystę Anglijos 
pasiuntiniu Stockholme, kad 
Anglija leistu Lietuvon ga
bent iš Amerikos drabužius 
ir valgio produktus. Tame 
pačiame susirinkime, komi
teto pirmininkas Lindhagen 
prisižadėjo kreiptis į Švedi
jos parlamentą, prašydamas, 
kad Švedijos valdžia prisidė
tu prie šelpimo lietuviu, nu
kentėjusiu nuo karės.

Apseik su kaimynu taip, 
kaip tu norėtum, kad jis 
su tavim apseitu. — Konfu
cijus.

Nemunas.
Nemune upiu Lietuvos tėveli, 
Plauki per kalnus, per tankius miškus. 
Ko taip dejuoji žilas sengalvėli,
Kam draskai vilnims savuosius krantus?

* , *
Kodėl nerimsta vis tavo krūtinė?..
Sunkiai kilnojas, lyg kad prispausta, 
Liūdi, gal liūdi, kad musu tėvynė, 
Šiandien dejuoja po sunkia našta.

■ Nemune senas, matei tu kaip gynė 
Savo tėvynę didvyriai tautos, 
Priešo galybę visados sutrynė
Ir gynė garbę brangios Lietuvos.

Matei, kaip-musu prabočiai kovojo, 
Kaip smarkiai mušė Kryžiokus piktus, 
Paskui į tavo vandenėlį jojo,
Mazgot nuo kraujo aplietus ginklus.

Plauk Nemunėli, nurimk-gi bangavęs 
Baltikon neškie Lietuvio vargus,
Ten paskandyk juos, tyliai susiūbavęs, 
Mums pranašaukie šviesesnius laikus.

* * *
Nemuns aprimo,bet bangos vis gaudžia 
Lyg,kad varguolio lietuvio daina.
Sau prie krutinės skurdą musu glaudžia, 
Neša į jurę, kur vargu pilna.

L Sakalas.

Atsisveikinant.
Draugui J. Jur-ui.

Štai jau tas vakars, iškeliauju
Į šąli tolimą, Sudiev!
Ar mudu kuomet dar sueisim?
Gal žino jau tik vienas Dievs.

Sudiev, už gerą širdį, ačiū, 
Neužmiršiu jus niekados, 
Tėvynės meilę, ką užkurei, 
Manyje degs ji visados.

Koksai likimas priešais stovi, ,
Kas gal įspėti, apsakyt, 
Gyvenimo vargu bangose, 
Gal tolimoj kur reiks braidyt.

Gal radęs ten kitokius žmones, 
Kurie norės savaip pavergt.
Gal. vienas kur atskirtas busiu,
Gal teiks vienam per dienas vargt.

Gal širdįs bus visu ten šaltos,
Varguose rankos nieks neduos,
Gal nerasiu ten tu paukšteliu,
O gal ir jie man nedainuos.

Bet nors ir vargus reiks kentėti 
Tarp svetimųjų, • niekados 
Neužmiršiu ką šiandien myliu— 
Savo šalies, mus Lietuvos.

Sudiev, linkiu čionai darbuotis
Ir kelt iš miego brolius tuos, 
Kurie šiandieną tebemiega 
Ir gludi vis tamsos sapnuos.
Kažin, o gal ir pasmatysim,
Gal ‘ Dievas duos atgal sugrįžt, 
Gal ir tėvynė bus laisvesnė....
Ak! trokščiau saulę jos išvyst.

Sudiev!... Ak!skausmas drasko širdį, 
Nes ryt po ryt mus skirs kalnai, 
Duok ranką savo, dar suspausiu, 
Nes skiriamės gal amžinai.

L Sakalas.
Knizlaukiuose 1913 m.

Musų šalis.
Yra šalis ir kiekvienas pažįsta tą šalį, 

kur gimė ir augo. Tenai toje šalyje, taip 
viskas gražu, nes ją puošia puikiausiejie 
gamtos vaizdai. Ta šalis, kur jos kraštus 
puošia sriauniai bėgančios upės, kur lan
kos nuklotos "atminimo žiedais,“ lyg mė
lynas dangus, kur stovi laukai pribrendę 
auksinėmis rugiu varpomis, kurios vėjalio 
linguojamos atrodo lyg vilnis maudančios 
saulės spinduliuose. Tenai, kur tamsios gi
rios, žalios egles ir pušis siubuodamos lyg, 
rodos, verkia, dejuoja. Kur balti beržynai, 
žaliejie krūmai atspindi laukuose savo į- 
vairumu. Ta šalis, kuri išvedžiotais tie
siais ir vingiuotais keliais, kuriuos puošia 
augšti medžiai, žalios liepos ir žilvičiai. 
Kur kiekvienas praeivis, turtingas ar varg
dienis, praeidamas pro šalį sveikina Vieš
paties vardu. Kur kryžiai iš medžio ar ak
mens stovi prie kelio ar sodžių kiemuose,

lyg kad ant sargybos, prieš kuriuos kiek
vienas praeidamas kepurę kelia. Kur lak
štingalos daina skamba po visus kraštus, 
taip meiliai, jausmingai. Užgirdęs jos 
balsą kiekvienas įgauna jausmus, už
miršta liūdesį. Kur pilkas starkus sug
rįžęs pavasariui išaušus suka lizdą ant 
samanotu stogu, linksmai klegendamas, 
kad jau pavasaris. 'Ta šalis, kur žmonės 
tokie meilus, vaišingi, ir at jaučianti ejie 
artimui. Nors ir vargingi, bet kokie £ *7* •linksmus. Prie darbo ar prie poilsio vi
sados daineles dainuoja. Kur būriai mer
gaičių lankose iš gražiausiu geliu pina 
vainikus. Kur bernužėliai savo žirgais 
jodinėja.... Ta šalis, nors jos sunki yra 
dalis, prispausta svetima letena, bet 
stipri. t Jos sunps yra narsus ir karštai 
myli savo tėvynę.

Ar žinot jus tą šalį?... Ta šalis tai 
yra musu tėvynė Lietuva. Ak, kaip ten 
viskas puiku! širdis trokšta, kad dar ją 
sykį pamatyti. Kad galėčiau pakilti į 
erdvės platybę, skrisčiau į tą šalį, 'kur 
Nemunas puikusis banguoja, kur slap- 
tingiejie miškai snaudžia. Kur naktį nu
li jonai erdvėje balsu susilieję su malo
nia lakštingalos daina, daro nepaprastus 
muzikos akordus. O ryto rasa, lyg dei- 
mentas žiba, mirga ant lauku... Hgu 
man, ilgu, tos šalies... Ją atminus, ma
no širdis verkia ir dejuoja.... Ir nebusiu 
laiminga iki tol, kol nepamatysiu dar 
jos, nevaikščiosiu jaunystės takais. Ak, 
norėčiau sugrįžt į tą šalį ir ten po triūso, 
po vargu, rasti ramųjį poilsį.

Z. B-iutė.

Ar jus žinot, kad
Zapyškio mokykloje kartą mokintojas 

aiškino ir klausinėjo visokiu dalyku, ga
lop, įsikarščiavęs, vieno vaiko paklausė:

—Ant j<o gali pažinti gerus grybus? 
—Nugi ant pilvo skaudėjimo. 
—Kaip tai?
—Taip ponas mokintojau. Geri gry

bai, gerai išvirti, o jeigu dar ir gerai, su
taisyti, ^akysiu, gerai riebumu pridėta, 
tokie grybai vadinasi >geri, ir nuo ju 
pilvą neskauda.

Prie blogu grybu rūšies priskaitomi 
musmiriai, sukirmiję grybai, ir visi tie, 
kurie iš žemės nedygsta.

J. V. K....s.

Žečkalniu Bružas kartą sutikęs gat
vėje Barzdų Degutį, norėdamas jam į- 
tikti, gyrė Degučio pačią, girdi:

—Tavo, Jonai, pati, išrodo daug pa
mokinta ir apsišvietus. •

—Tai žmogau! Paklausytum kaip ji 
kalba, tai tarsi tikras pamokslininkas— 
patikrino Degutis.

—Gal jau ji sakė kur nors ir pra
kalbą?—Bružas paklausė.

—Teip. Kiekvieną vakarą ji sako 
man pamokslą, kada tik aš vėlai sugrįž
tu namo, o ypač kada esu gerai įkaušęs 
šalabano.

J. V. K....s.

Šveicarijos geležinkeliu lokomotivai 
vartoja durpes (torfą.)

Gibraltar, Anglijos savastis, yra 
stipriausia pasaulyje tvirtovė, o užima 
tik dvi kvadratines.

* * *
Vienas Manahine medicinos profeso

rius sako, kad geriausias vaistas nuo 
džiovos yra—paskrajoti orlaiviu.

* * *
šaltis ir šiluma, ir-gi turi savo geras 

puses. Šaltis pamokina kaip reik sau pe
čiu pasikurent, o šiluma, kaip langus 
atidaryti. Tai yra sveikata.

Nevienas žmogus prašo Dievo, kad 
jam padėtu artimą skriausti, nes mano, 
buk ir Dievas toks pat, kaip ir jis.

Tarp dienos ir nakties yra didelis 
skirtumas. Kokis?. O-gi toks, kad dieną 
yra šviesu, o nakti— tamsu.

d'

Iš kentėjimu gema rimtas protas; 
iš išgelbėjimu—dėkinga širdis; iš kantry
bės—tvirtumas; iš paliuosavimo—tikėji
mas.
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GARDINAS.
Kariškas koresponden

tas vokiečiŲ laikraščio “Ber
liner Tegeblatt, “ Dr. Micha
elis patalpino gana įdamp 
aprašymą apie Gardiną. Pa
sakoja šitaip:

“Gražiausias yra regi
nys žiūrint iš vakarą pusės 
į seną Gardino miestą. Gu
li jisai ant rytinio Nemuno 
kranto apie 50 jardu nuo 
jo krištolinio vandens. Ai
škiai matosi eilė išsikišusiu 
mūrą, o pro juos bažnyčių 
bokštai. Dešinėje miesto pu
sėje matyti didelė Bernar
dinu bažnyčia, kairėje, pa
rapijinė, gražiame stiliuje, 
panaši į rusu pravoslavu ka
tedrą šv. Zopijos, žvaigždė
tais bokštais. Toliaus ant 
kalnelio, riogso dideli mu
rai, kurie yra statyti Lietu
vos kunigaikščiu, šiandiena 
jie yra paversti į ligonbu- 
čius. Dar toliaus, ant mažo 
Rainelio, matyti senobinė 
grekp bažnyčia, akmeninė, 
su-f pagražinimu ant sienų 
kryžiaus pavidale. Dabar to
ji bažnyčia nuo upės pusės 
užtaisyta medine siena ir 
paremta stulpais, kad neg
riūtu, rodo, kad laike bom
bardavimo Gardino miesto, 
vokiečiai savo milžiniško
mis kanuolėmis gerokai ap
griovė. Viduryje tos bažny- 
čiosAiandiena yra įstabus re
ginys: pusė iš akmens, opu
se iš medžio. Įėjusį vidų, 
kiekvienam pakeleiviui pa
reina mintis, kad tai toji bi
zantiško stiliaus bažnyčia y- 
ra liekana net XII amžiaus. 
Ją pastatė pirmiejie misi- 
jonieriai, kurie atvykę išKi- 
javo' pradėjo skleisti krik
ščionystės mokslą tarpe lie
tuviu. Dar ir šiandien ma
tosi ant sienų piešti paveik
slai nepaprastais dažais, ku
rie liudija gilią senovę. Vie
nas paveikslas perstato Dievo 
Motiną su kūdikėliu ant 
ranku- Aplinkui tos bažny
čios riogso milžiniški murai,\ 
tai liekanos ' senovės lietu
viu. Iš to visko matosi, kad 
toje vietoje pradžia buvo 
Gardino. 1

Tarp Gardino ir kitu; 
Lietuvos miestu, sako ko- 

- respondentas,yra skirtumas.
Gatvės plačios su gražiais 
akmeniniais šaligatviais, 
kuomet Kaune ar Vilniuje 
gatvės daug siauresnės ir 
šaligatviai mediniai. Čio
nai gatvės pilnos judėjimo. 
Duona, mėsa, pienas ir kito
kie valgiai yra begalo bran
gus, nes iš Gardino apielin- 
kės niekas neatveža. Viskas 
yra sunaikinta mūšio laike.

Gardinas yra gana senas 
Lietuvos miestas. Čia ant 
dešinio Nemuno kranto, kur 
buvo apsigyvenę lietuviai 
antrame šimtmetyje, pasi
dirbo stiprią tvirtovę, apsi
gynimui nuo mongolu, o vė
liaus nuo kryžioku, kurie už
puldinėdavo lietuvius. Vė
liaus nuo lenku karaliaus 
Stepono Batoro, Gardinas 
buvo karališka rezidencija. 
Jo mūruose 1793 m. atsibu
vo lenku seimas.

Gardinas prieš šiandie
ninę karę turėjo apie 70,000 
gyventoju. Paskutiniame 
šimtmetyje pradėjo labiau 
judėti. Nuo 1880 m., rusai 
pradėjo jį drūtinti, bet pra
dinė tvirtovė, sulyg vėlesnės 
artilerijos pasirodė netinka
ma, tat 1912 m.pradėjo dirb

ti sulyg vėlesnės sistemos. 
Aplinkui miesto tapo apves
ta tvirtovė, kuri turėjo 13 
fortu. Nekurie fortai iki šiai 
karei nebuvo užbaigti. Lai
ke, kuomet vokiečiai artino
si į Gardiną, rusai patįs V 
fortą sudinamitavo. Matyt, 
negailėta buvo dinamito,nes 
šiandien didžiausios cemento 
plytos dengia apielinkę Gar
dino. Ir taip milijoninė Gar
dino tvirtovė per kelias • mi
liutas tapo sugriauta. Neku
rie fortai visai nebuvo dar 
apstatyti kanuolėmis.

Kuomet vokiečiai arti
nosi ir rusui žinojo, kad 
reikės vokiečiams atiduoti 
Gardinas, miestą ištuštino. 
Rusai-pravoslavai, kuriu čia 
buvo skaitoma apie 18,000, 
visi išsidangino. Laikinu 
Gardino gyventoju buvo pri- 
skaitoma į 25,000 iš kuriu 
18,000 žydu. Pastaruoju lai
ku lenkai daugiausiai buvo 
įsigalėję ir užviešpatavę Gar
diną.

Visokios Žinios.
DEPORTAVO VILLOS PA

ČIĄ.
El Paso, Tex. Į čia at. 

keliavo Luz Grres Villa, pati 
garsaus Mexikos plėšiko, 
dėl kurio kilo nesusipratimai 
tarp Suv. Valst. ir Mexikos. 
Ji čia atvyko su suvo seseria 
ir mažu kūdikiu, teirauda
masi apie savo vyrą. Mat ji 
girdėjo, kad Villa yra Suv. 
Valst. nelaisvėje. Majoras 
Lea liepė tuojaus ponią Vil
ią areštuot ir be įokią cere
monijų išvąryt už rubežiaus. 
Ji tapo išvaryta į miestelį 
Juorez Mexikos pusėje.

VOKIEČIAI ATMUŠTI
NUO VERDUNO.

Paryžius. Vokiečiai 
visu smarkumu besiveržainti 
prie Verduno, tapo sulaikyti 
ir atgal atmušti francuzu 
jiegomis, kuriomis tapo su
laužyti vokiečiu visi besi- 
stengimai atsiekti savo tiks
lą. Prancūzai išmetė priešą 
iš pozicijų ir jas užėmė pa
tįs. Išvyti vokiečiai apsisto
jo ir dru tina savo pozicijas 
tolume trijų bertainią my
lios nuo forto Alflures. Fran- 
cuzai-gi sustojo prie fortifi- 
.kuoto kaimo Feleury, iš kur 
leidžiama artilerijos ugnis 
priešo pusėn.

TEUTONAI SULAIKO 
RUSUS.

Vienna. Austru ir vo
kiečiu armija, į vakarus nuo 
Šokui, Volynijoj, šturma
vo rusu eiles. Susirėmimo 
frontas tęsėsi 3000 metru, 
kur rusai tapo atstum
ti atgal. Sulaikius ru
su ėjimą pirmyn, austru ar
mija peši skyrė ir viena dalis 
nuėjo link italu fronto, tar
pe upiu Brenta ir Etch. 
Oficialis austru pranešimas 
sako:

Kalnuose, ! šiaurius nuo 
Kuty, rusu ėjimas pirmyn 
tapo sulaikytas ir ją pasiju
dinimai visur atmušti su di
deliais. rusams nuostoliais. 
Į vakarus nuo Šokui, vokie- 
čiai šturmavo rusu pozicijas 
ilgyje apie 3000 metru ir vi
sur rusu kontratakus atmu
šė.

TURI VILTĮ.
Rymas. Popiežius Bene

diktas XV labai nusiminė, 
kuomet jį pasiekė žinia apie 
ruošimąsi karėn Suvienytu

Valstijų su Mexika. Vienok 
jis turi viltį, kad karė tarpe 
šių dvieju viešpatysčių ne 
užsidegs, kadangi Ispanija 
deda savo pastangas, kad 
kaipnors tą gaisrą užgesinti.

APIE ŠALIES ATSTATY
MĄ.

Petrogradas. Tveriasi j 
valstiečiu tarybos ir daro' 
aptarimus, kaip atstačius 
šalies dalis, t išnaikintas ka
rės. Ikišiol apskatliuota,kad 
atstatymui išnaikintu pro
vincijų Rusijoj, ypatingai 
šiaurvakarinio krašto, reiks 
50 milijonu kubišką pėdu 
medžio, šitą medegą reiks 
paimti iš Kaukazo ir Siberi- 
jos girip.

CHINIJA IR RUSIJOS 
BANKAS.

Vladivostokas. Už
baigta sutartis tarp Ruso- 
Austriškos bankos ir Chini- 
jos valdžios, kaslink nutie
simo geležkelio šakų Man- 
džurijoj. Pagl sutarties, ka
rei pasibaigus, minėtos 
bankos duos Chinijai pasko
lą sumoje 34,333,000 rubliu, 
nutiesimui gelžkelio šakų 
tarpe Harbin-Aigano, per 
Mesguen iki Taitubor ir nuo 
Budune iki Imampo-Kinu.

BOMBARDAVIMO AU
KOS.

Rymas. Austru aero
planai atlėkė į Italijos teri
toriją, ties Venecija ir pradė
jo bomborduot miestą. Bom- 
bordavimo aukomis tapo ke- 
liatas užmuštu ir keliatas su- ■ 
žeistu. Miesto triobėsią ke
liatas pajudinta.
VAISTAS PRIEŠ LIGĄ TI-| 

FUS. »
Varšava. Neseniai čia 

buvo susirinkimas vokiškųjų 
daktaru, kuriame patirta, 
kad šioje karėje, tarp karei
viu Tifus siaučia 14 nuošim
čiu mažiau, negu tas buvo 
laike karės vokiečiu su fran- 
cuzais, nors šioje karėje vo
kiečiai turi daug daugiau 
kareiviu mūšio lauke, negu 
anais laikais. Sumažinimui 
šios ligos vartojama vaistai 
“Pfiffera-Kollb, “ kurį įčir- 
škia po oda kiekvienam ka
reiviui.

PRIEšAMERIKONIšKOS 
DEMONSTRACIJOS.
Eagle Pass, Mexika. 

Susirinkę minios vietiniu gy
ventoju, vyru, moterių ir 
vaiku, vaikščiojo miesto 
gatvėmis dainuodami dai
nas, niekinančias ameriko
nus ir šaukdami: “Mirtis' 
gringams“(mexikonai ame
rikonus vadina “gringais“). 
Po demonstracijų užpulta 
keliatas namu, kuriuose gy
veno amerikonai ir išdaužy
ta langai.

Iš paties Eagle Passo, 
kaip ir iš apielinkiu ame
rikonai, Suvienytu Valstijų 
piliečiai, miniomis bėga prie 
rubežiaus ir pereina Suvie
nytu Valstijų pusėn.

EXTRA!
Nebus Karės su Mexika.

Mexikos prezidentas 
atsakė prezidento Wilsono 
notai. Suvienytu Valstijų 
kareiviai, paimti Mexikos 
nelaisvėn, bus paleisti. Pre
zidentas Wilson a s pilnas 
vilties, kad nebus karės su 
Mexika.

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UŽORGANį.

Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie
globa šv. Petro. Cleveland, Ohio.
Fir. 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 Sovinski Ave.
Iždin, M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Ave.
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 nedėldienj, 2 vai. po piety Knaus 
sveaitneje, 6131 St. Clair avė.

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

Valdyba Lietuvos Suny Kareiviyšv. 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. rašt. CIP. SELICKAS,
6202 Heisley Avė. S. E.

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

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS, 70Ž8 Superior Ave.

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS, 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS, 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

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

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

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 VILKIŠIS,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką“ ir ušsimoketi prenumeratą.
HARTFORD CONN.

A'. J. P&tsckis, 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. 

Jur. Brazaitis, 7709 Aberdeen Ave.
J. Montvila, 3718 Burwell Avenue.
A. Palionįs, 2012 St. Clair Avenue.

Pajieškojimai.
Pajieškau dėdės Igno Kak

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

Veronika Žiuriute 
16317 Huntmere av. Cleveland, O taagarocMg—gj—gacag i n i n, w i a—

PARSIDUODA
Stuba 2 familijv gyveni

mui po 6 kambarius, šleito 
stogas, elektros ir gazo švie
sos, maudyklės, skiepas. 
Parankiausi ir tikiausi vieta 
dėl gyvenimo. Tolimesnių 
informacijų atsišaukit pas 
savininką.

J. VAITKIAVIČIA,
1929 E. 90th Street.

BUČERNE IR GROSERNE
T. NEURA

Cuy. Central 178LL

Daugumas musą lietuviu 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 
musu važiuotoją arba atsilankę Į musu krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muą kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausi. Brangąs broliai ir seseris nepa
mirškite musą krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE.

5 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 namą rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčią (property) ant lengvą 

išlygą.
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 į

“DARBININKAS”
“Darbininkas’’eina utarninkais < 

ketvergais ir subatomis. ?
“Darbininkas” paduoda daug? 

žinią iš darbo lauko, apie unijas, a- \ 
pie darbininku judėjimą. r

“Darbininkas” paduoda daug) 
straipsnią, naudingą darbininkams Į> 
pasiskaitymą, rašytą pačią darbi- ( 
ninką. )

‘•Darbininkas” paduoda svar-S 
blausius nuotikius visame pasaulyje, ( 
indomiausias žinias ir žingeidžiausius ? 
atsitikimus. )

“Darbininkas” visuomet turi ( 
smagią, gražią eilių, dailiu vaizdelią t 
ir apysakaičią, )

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

“Darbininkas” nuolatai išleidi- < I 
nėja knygelią, kurios dailumu, gra-) 
žumu, turiningumu, pigumu viršija S 
visas išleistuves. (

Skaitykite ir platykite “Darbi-? 
ninką“ ir jo leidinius. S

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

A D D T? Q A Q • S

“DAĘBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass, j

\“DRAUGAS”[ 
\ Vienintelis pigiausias Lietuvių. Katalikų. ) 

i DIENRAŠTIS “ j
< “DRAUGAS”duoda daug žinią (

iš karės lauko, pasakoja, kas dedas ) 
S nelaimingoje musą tėvinėje Lietu- )
< voj, skelbia įdomiausius atsitiki- S
) mus iš viso pasaulio. Žibios paduo- S 
) damos kuogreičiausiai. <
s “DRAUGAS” remia, stiprina ? 
? lietuvią kataliku draugijas, rupi- S 
) naši ją reikalais. <
s “DRAUGAS”kelia tautišką su- ) 
r sipratimą, platina katalikiškai lie- ( 
) tuvišką kultūrą. <
\ “DRAUGAS’-’rašomas aiškia ir ? 
c visietns suprantama kalba. S
) “DRAUGAS” metams tekaš- K 
S tuoja tiktai $3.00., pusei metą $1.75. ? 
c Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. ) 
) Ndo vaiką ir nuo agentu perkant į 
( atskirais numeriais po Ič. ?
) Užrubežyje“DRAUGAS“ dien- ) 
S raštis'metams $6.00. s
< “Savaitinis Draugas“ Metams ?
) kaštuoja $1.50. >
) Visokiais reikalais kreipiantis S 
s adresuokite: c
j Draugas Publishing Co. < 
S 1SOO W. 46th St. CHICAGO, ILL. <

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis.

Sutaisė B. K. BALUTIS
Kartografas=Geometras.

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

Gaunamas
“Sant.“ Redakcijoj, 

2120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO

I -AUKSINES-1

PllINKSNOS
/ Laikančios savyje rašąlą, f 
£ yra dabar plačiausiai i 
J vartojamos ir tai vienas Į 
t iš parankiausią rašamąją C 
/ įrankią. Todėl visi jas j 
£ ir perka. Bet jei nori tu- f 
> rėti tą parankąjį dalyką, I 
€ niekad nebandyk,pirkinė-. C

duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigą 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 ją parda
vę ir visi mąs viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

OHIO]

kHjTirgj.|

k ratą

GAUNAMOS 
“SANTAIKOS“ KNYGYNE

2120 ST. CLIAR AVĖ.

Skaitykite ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

lietuvią kataliką laikraštis, 16 pus], 
didumo suteikia įvairią žinią iš A- 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo.

ES“ METAMS ATSIEINA TIK $2.09.
Korespondencijas ir pinigus siąski- 

te šiuo antrašu: •'

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



VIETINES ŽINIOS
Nedėlioj, birž 25 d. p. 

J. Žitkevyčius, žinomas vi
siems Clevelando lietuviams, 
kaipo vienas iš gabiausių 
lietuvių fotografistų, kurio 
galerija yra po num. 7033 
Superior avė., paminėjimui 
savo vardadienio surengė 
šeimynišką vakarėlį, kuria
me dalyvavo visas pažan
gesnis Clevelando jaunimas. 
Ilgą laiką žaista visokie žai
slai. Laike vakarienės tarp 
kitko p. J. Brazauskas sa
vo jausminga prakalbėle už
siminė apie sušelpimą nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Visi mielai sutiko ir su
dėjo aukų. Aukavo:

Po $1.00 Jonas Žitkevy
čius, R. Žitkevyčius, W. K. 
Yurgilas, K. štaupas, J.Kle- 
mavyčius, D. V. Mičiulis, J. 
Verseckas ir J. Brazauskas.

Po 50 c.: O. Žvingiliutė, 
V. Burkauskas, V. Ignata- 
vičiutė,J. Povilonis, Z. Bag- 
džiuniutė, K. Černiutė, S. 
Reklaičiutė, J. Šeštokas F. 
Sliaznik ir M. Kazlauskas.

Po 25c.: A. Černiutė, 
B. Skripkauskutė, K. Bucis, 
M. Bučienė, L Sakalauskas, 
H. Neftušauskiutė.

Viso $15.50.
Pinigus paėmė p. ■ K. 

Štaupas, kuris perduos 
tinio T. F. skyriaus iždinin
kui, kun. J. Halaburdai.

Baigiant vakarienė bu
vo sudainuota p. J. Žitkevy- 
čiui, ilgiausių metų. Taip-gi 
p. M. Šimonis jausminga 
prakalbėle pasakė ir visų 
vardu išreiškė ilgiausių me
tų. Tarpais skambino p. J. .41C I K IJ H7.MW /

V lai 
gitara pritarė p. F. Sliaznik.

Visi grįžo namo su ge
rais įspūdžiais.

vie-

Panedėlyje, 3 d. liepos 
Lietuvos Vyčių 25 kuopa tu
rės savo pusmetinį susirin
kimą. “Columbia“ svetainė
je prie St. Clair ir 25 gat
vės, 7:30 vak. Nariai malo
nėkite kuoskaitlingiausiai 
sasirinkti, nes bus gana 
daug svarbių svarstymų. 
Taip-gi jaunumenė,kurie no
rite prigulėti prie prakil
nios jaunimo organizacijos 
—atsilankykite.

J .Sakalauskas, prot.rašt.

11 metų amžiaus E. Ha
milton, ' sūnūs supredento 
firmos "‘Hamilton & Stotter 
Co,“ pereito panedėlio rytą, 
su kitais vaikais nubėgo į e- 
zerą Erie maudytis. Ki
tiems jo draugams likus pa
kraštyje, jis leidosi .toliau 
nuo krašto, norėdamas per
sitikrinti, kaip toli gali nu
siirti nuo krašto. Nubridus I
jam apie 50 pėdų nuo kraš
to, vilnis jį pagavo ir pra
dėjo nešt toliau nuo krašto. 
Ant likusių vaikų šauksmo, 
pribuvo ’ policijos pagelba ir 
nelaimingą iš vandens iš
traukė, bet dėlei persigan- 
dimo, jis numirė kelionėje į 
ligonbuti.

Mobilizuojant miliciją, 
siuntimui prie Mexikos ru- 
bežiaus, į penktąjį regim en- 
tą pasidavė liuosnoriu tū
las J.Kolesinski, jaunas vai
kinas, kuris pasisakė ęsas 
21 metu amžiaus. Praslinkus.
trims dienoms, pas kapitoną Mexikon. Sako: Pavojinga 
minėtojo regimen to atėjo te- gyventi šioje šalyje, bile die
vas Kolesinskio ir apreiškė, ną galima pakliūti nelaisvėn.

kad jo sūnūs turi dar tik 15 
metų amžiaus ir todėl nega
li kariumenėje tarnauti. Pa
tikrinimui dalyko pristatyti 
mokyklos paliudyjimai ir 
jaunasis liuosnoris tapo ka- 
lėjiman nuvestas ir bus tei
siamas už apvylimą kariš
kos valdžios. Užklausus Ko- 
lesinskio, kodėl jis melavo, 
atsakė, kad, jeigu butų pa
davęs teisingai savo amžių, 
buvo tikras, kad jį nebūty 
priėmę.

Baptistų kongregacija 
statys sau naują bažnyčią 
prie Euclid ir E. 18 gatvės. 
Mūras bažnyčios bus kaip ir 
visi didieji murai, iš plieno ir 
plytų, stogas iš baltų kokli
nių plytų. Pats mūras tvers 
16 grindų. Apart maldų sa
lės, bus trįs galerijos, į ku
rias galės sutilpti 2,500 žmo
nių. Į galerijas nereiks lipti 
laiptais, nes iš kalidorių eis 
elevatoriai, kurie kels žmo
nes į galerijas.

Apačioje, beisementuo- 
se, bus įtaisytos maudynės 
ir bilijardu lošimui salės, 
Augštutinėse lubose bus į- 
taisytos salės susirinkimams, 
koncertams ir t. t.

Pastatymas tos bažny- 
nyčios parsieis kongregaci
jai 1,500,000 dolerių. Mili
joną dolerių sudeda kongre
gacijos nariai, o 500,000 do
lerių bus parduodami bond- 
sai.

nyčia statoma, yra pačiame 
biznio distrikte, todėl ir že
mė labai brangi, nes kiek- 
viena išilginė pėda Kaštuoja 
3,000 doleriu.

šią savaitę lankėsi val
diškas inspektorius H. B. 
Bole, kuris atlankė visus vie
tinius fabrikus, kuriuose 
dirbama amunicija. Po jo 
išvažiavimui fabrikantai tu
rėjo speciališką susirinkimą, 
kuriame tartasi, kad kilus 
karei tarpe Suv. Vai. ir Me- 
xikos,ar nevartotų pertrauk
ti reikalus su viešpatystėmis, 
vedančiomis karę Europoje. 
Reiškia, kad manoma gauti 
didelius užsakymus amuni
cijos iš vietinės valdžios ir 
tokiu budu, per daugumą 
darbo, europiečių užsakymus 
nebus galima išpildyti.

D. L. K. Vytauto Gvar
dijos, po priegloba šv Petro, 
bus apvaikščiojimas 2d. lie
pos išryto. Malonėkite visi 
nariai susirinkti išryto ant 
7’: 30: būtinai, sulyg konsti
tucijos įstatų,civiliškuose dra
bužiuose. Taip-gi lyginai bus 
praktikos Vytauto kareivių 
utarninko vakare 7:30 ant 
Jaites svetainės, 6004 4St. 
Clair avė., praktikos visų 
ketvergo vakare 7:30° ant 
Knaus svetainės 6131 St. 
Clair avė. ir 62 gatvės. Visų 
kareiviškų viršininkų, naujų 
ir visos gimnastikos ir man- 
kštinimo, malonėsite pribūti 
sulyg įstatų.

Ein-ant blogiems santi- 
kiams Suv. Valst. su Mexi- 
ka, čia gyvenančius mexiko- 
nus ima neramumas ir todėl 
jie nešasi savo šalin. Perei
tą savaitę 10 mexikonisku 
šeimynų išsikraustė, šią sa- 

mis savo seserimis ir-gi ap
leido Clevelanda ir iškeliavo

SANTAIKA

VIENATINE

Clevelando Lietuviška Nainy ir Paskolos Draugyste-Banka
įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metij.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,OOO.oo.
Parduodame shėras kaina $100. oo ant lengvą išmokėjimp, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namu ir liotp ant lengviausiu 'išlygą; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučip 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 sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clevelando Lietuvį Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 iki 10:30 vakare. Subatomis nuo 7:30 iki 9:30 vakare.
1934 St. Clair Ave. N. E. Cleveland, Ohio.i JI

GERIAUSIOS GYDUOLES

DEWOYNO’S

1653 St. Clair Av. PrieE 17 g.
6502 Fleet Ave., Cor. E. 65th (Tod)

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

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

DR. I. E. JASINSKI ?
I

A607 ROSE BLDG.
valandos:

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

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

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

Main 3518-d Centr. 7649-K

i^dresas:
C. KENTRAITIS PUB. CO 

4-43-450 Leonard St. N.W.
GRAND RAPIDS, MiCH.

“P AS A U L I S55 
išeina. DU-KABTUS Į savaitę: 

Utarniukais ir Petnyčioms, su 
įvairiais visokiais paveikslais. 
Prenumerata: Amerikoj.... $2,00 
Kitur...........................................$3.00

Parsiduoda Vargonai.
Parsiduoda pigiai maži, 

labai parankus vargonai. 
Gražiai papuošia kambarį. 
Nusipirkęs juos labiau džiau
gsies negu, kad pianą už 
$100 dolerių, Kaina tiktai

$25.oo.
ANTANAS KALVAITIS, 

5522 Cerry Avė.
Clevelnnd, Ohio

PRANEŠIMAS
Šiuomis dienomis tapo 

žymiai padididintas “San
taikos“ knygynas ir dar vis 
laukiama naujų transportų 
ateinant, kurie yra jau už
sakyti. Todėl, kam yra rei
kalinga maldaknygių ar 
šiaip bent kokių nors knygų, 
kreipkitės šiuo antrašu.
2120 ST. CLAIR AVENUE

REIKALINGAS
Linotypistas, kuris ge

rai yra apsipažinęs su Lino
type mašina ir mokąs staty
ti rankomis pašalinius dar
bus, tokiam čia vieta užtik
rinta ir gera alga. Kreipkis:

“SANTAIKA“
2120 St.Clair Ave.

Cleveland’ Ohio

Birž. 28 d-, vakare, prie 
Public Sqare kilo netikėtos 
riaušės tarpe sumobilizuotų 
kareivių būrio ir kito būrio, 
susidedančio iš socialistų ir 
“aidoblistų.“ Mat čia susi
rinkus būreliui kareivių, jų 
priešai pradėjo ant jų švilp-i 
ti ir vadinti juos mediniais • 
kareiviais. Kilo riaušės. Pa-i 
šaukta policijos patrolė, a- 
reštavo 4 civiliškuosius, o ka
reivius privertė išsiskirstyti.' į L <7 t

L. Bednarski
parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

] Ei £=====; a e
ii Jei Trokšti Apšvietos

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

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

“VYTYJE” telpa geriausi raštai musy jau
ny rašytoju, literatu ir studentu.

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

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

"VYTI”leidžia Lietuvos Vyčiu organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui 75c. L. Vyčiu organizacijos na- 

. riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą, ir už 2c. kra- 
sos ženklelį, o vieną numeri pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

731 W. 18th Str. Chicago, III.
5E£

Gelažies Kraulm.
HARDWARE

Rioberinės ir smaline stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe- 
tu ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiy, visokiy sudy- 
ny, plačiausia rinkinis įvairiy-įvai- 
riausiu dailydems įrankiu ir 1.1, irt. t.

2105 St» CSair Avė.
Central J785-W
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gį , * krutinės. Jie
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speciališkai

I
 padaryti išėjimams kaip 
tai, pasivaikščiojimams, iš-

« 
važiavimams, . ekskursi-

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 f
2120 St. Clair Ave. N.E.

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

GRAŽŲ.. SIUTD
Ateik pas mus. o męs tau 

jį pasiusime.

Jeigu, nori
Skaiptai: visokią naujausios 
I mados marškinią, kalnieriųą, 
gkaklaraiščią, skrybėlių ir t. t. 

' | atsilankykie į musų krautuvę, 
jlorasi didžiausi pasirinkimą.

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

I I VESTUVif 1 DEL =

, BALIŲ IR ŠOKIŲ.

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

Ant Pakiičio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

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

TELEFONAI:
Cuy. Gentr. 423?, Beli Prosp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
Princ. 1558-R

✓

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

tai žinokie, kad prekes ir
kokybe yra gera 
MnaEaoms3HcMeMEaHKMnHaaHBDBKninKMEaEBQKMDMBaan3B>aanBBMEgBMtaKW

Outing

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

Taip-gi visokių vyrams bei moterims drapanų ir 
kitokių pasirėdymui dalykų didžiausis rinkinis gauna
ma pas:

Dabar yra laikas 
pirkti vasarines 

drapanas.

Ateikite ir pažiū
rėkite, kiek męs 

turime

2012 St. Ciair Ave. Cleveland, Ohio

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s,

Vėliausios mados su dide-

^onoE

Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

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

joms ir 1.1.
Gerai pasiūti ir puikiai 

pritinka.

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

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambariŲ popieravimui popieru, 
maliavos, aliejaus, šepety ir 1.1.
Apdraudžia nuo ugnes namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygų, rašomu dalyky, 
aiskrimo ir saldumymj.

1396 E.’33Str. ir Sonora Avė.
Cuy. Central 620 J =K

liais kalnieriais, atdaros

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

Seredos del motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,

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

Central 2595-W

Męs jau ne vieną sykį pastebė
jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantu, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl žinomi pranešame, kad 
musu orchestra yra prieinamiausią, 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan
tu muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: 

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

Nagi nas

W. WISZJNTEVVSKI


