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Kaina 3c.

Pradedant
Darbą.

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint ji eitų sau pamažu;
Neb’sulaikysi naujo kylimo, 
Nes ir pasveikint butp baisu.

Maironis.

Malonus Viengenčiai.!
Pradžia trukdo darbą, 

patarle sako. Ir išties, pra
džia bent-kokio darbo visuo
met esti sunki. Tasai sunku
mas priguli, žinoma, nuo 
svarbumo: juo svarbesnes 
rųšies darbas, juo sunkesnė 
yra jojo pradžia. Męs, ku
rie augome Lietuvoj, gerai 
pamename, kaip sunku bu
vo varyti pirmąją vagą ar
ba traukti dalgiu pirmąjį 
kirtį. Mergaitės gal dar 
taip-gi neužmiršote, kiek 
karty matušė daužė pirštus 
už ne lygiai Suverptus siū
lus arba už audime pridary
tus ožius. Bet panašių dar
by pradžia, tai tik mažmo
žis sulyginus'su tokiu dar
bu, kaip išleidimas laikraš
čio. Čia męs patiksime legi- 
jonus įvairiausiu nuomoniy 
žmones; gausim šimtus vi
sokeriopų klausimų; reiks 
išrišti daugybę užduočių po
litikoje, žodžiu sakant, dar
bo kalnai stovi prieš musų 
akis. Vienok tas mus nebau
gina. Idėja šventa mums 
bus už nepergalimą vadovą. 
Nelemtas likimas musų tė
vynės šaukia mus prie dar
bo.

Nors Muravjovai ir vi
sokie caro bernai, o podraug 
ir lenkai, stengėsi visokiais 
budais išpiešti tą brangiau
sią tautos dovaną, musų 
kalbą; nors šiapus jūrių vi
sokiomis mandagumo ir švel
numo pinklėmis bando iš
žvejoti viską tą, kas kiek
vienai tautai yra taip bran
gu ir šventa, musų literatū
ra, ypač laikraštija, vienok 
ne tik ką nesimažina, bet, 
priešingai, auga ir bujoja- 
Tą patvirtina paskutinių lai
kų nepaprastas besiplatini- 
mas visokios rųšies laikraš
čių- Pastaruoju laiku jų pri
dygo taip daug, jog žmogus 
ne kartą priverstas ėsi apsi
stoti ir pagalvoti, ką tas ga
lėtų reikšti. Ant to labai 
tinkamai atsakė musų gar
bingas poetą Maironis išsi- 
reikšdamas, jog nebegalima 
sulaikyti naujo tautos atbu
dimo ir josios kylimo taip, 
kaip negalima sustabdyti 
upės, kuri, norint išlengvo 
bėgdama, vienok neša viską, 
kas tik jai bando kelią truk
dyti. Trumpai sakant, tai 
ženklas tautos atgyjimo.

Tiesa, ne visi tie laik
raščiai esti naudingi. Tą pa
rodo jų gyvavimas. Vieni tik

manome,bet tikrai tikime, jog 
rasime užuojautą bei prielan
kumą savo viengenčių tarpe. 
Jinai užgimusi tokiame mo
mente, kuomet žodis san
taika yra šventu visame pa
saulyje, stengsis nesutepti 
to taip prakilnaus vardo ir 
savo turiniu. “SANTAIKA” 
bandys skaitytojų širdysna 
skiepyti meilę, dorą, brolišką 
sutikimą, filantropiją ir har- 
monišką sugyvenimą kaip 
šeimynose, taip ir draugijo
se. Juk namine karė kur-kas 
pavojingesnė, negu karė su 
priešu. Tat vaduokime ją 
meile ir santaika.

„SANTAIKA” eis kata- 
likiškoje-tautiškoje dvasio
je.

Apart įvairių-įvairiausių 
pasaulio žinių bus “SAN
TAIKOJE” talpinama viso
kie pamokinanti straipsniai, 
o, ant kiek dabartis rodo, 
nestokuos joje taip-gi ir gra
žiosios literatūros, kaip tai, 
poezijos ir šiaip vaizdelių. O 
dėl pagerinimo skaitytojų 
apetito nepavydėsime vie- 
nur-kitur įsprausdinėti kris
lus sveikų juokų. Žodžiu sa
kant, “SANTAIKA” bus 
veidrodžiu musų gabesniųjų 
plunksnos valdytojų. Nors šis 
pirmas numeris gal kaip-kam 
pasirodyti ir mažu, bet lai 
tas nestebina skaitytojo. Ge
daus tegul buna mažas šmo
telis duonos, bet storai ap
teptas sviesto, negu didelis, 
o sausas. Pasisekimas šio 
musų užmanymo, nors ne 
pilnai, bet žymiai prigulės 
nuo musų plačiosios visuo
menės. Todėl į darbą, kas 
tik kiek gali, kol krūtinėse 
verda dar kraujas bočių nu- 
numylėtos tėvynės meilė ;kol 
veržiasi vis naujos ir naujos 
idėjos, nepamirškime jas pa
dalyti nemariomis padėdami 
juodą ant balto, o kuomet 
praslinks grakščioji jauny
stė, linksma bus pabraukus 
per žiląją galvelę pratarti: 
dirbau kiek galėjau, o jeigu 
ko neįstengiau, tai, Lietuva, 
atleiskie man, nes to neišne
šė mamo silpnos jiegos.

Redaktorius.

ką spėja pasirodyti, ir jau 
vėl pradingsta; kiti ištesi 
mėnesį, metus ir tąsyk mir
šta; o dar kiti laikosi net ir 
keletą metų, bet paskui, pa
sijutę, jog ne savo vietoj, 
užmerkia akis. Dar aiškesnė 
priežastis to trumpo egzista
vimo yra ta, jog leidėjams 
ir redaktoriams panašių laik
raščių stoksta atsakančio 
prie taip svarbaus darbo pri
sirengimo, stoksta pažinimo 
musų žmonių psychologijos, 
kas neprileidžia jiems atsa
kančiai patarnauti. Vieton 
prisitraukti kuodaugiausiai 
skaitytojų, jie, kišdami nosis 
į nesavus reikalus, sukelia 
prieš sava armijas priešų. Jų 
tikslas ne apšvieta, sukėli
mas prakilnesnių idėjų musų 
žmonelių tarpe, bet tušti be- 
sikoliojimai, pjudynės, viens- 
kito besikandžiojimai ir ak
las bėgimas paskui tą rundi- 
nąjį dolerį. Stoka rimtumo, 
energijos, broliškos meilės ir 
tyro mokslo. Tuomi netiku
siu tvaiku pagiežos jau ne 
tik ką atsiduoda diduma mu
sų laikraščių, bet randasi jo 
visur, kur tik tokios laikraš- 
tijos įtekmė pasiekė. Todėl 
neįstabu. jog lietuvių tarne 
naminė karė taip giliai įleido 
šaknis neapykantos ir keršto. 
Tąja nedora epidemija užsi
krėtė šiądien kiekvienas lie
tuviškas namas. Eini pro 
grinčią, ten vyras muša sa
vo pačią, vaikus; eini pro 
aludę, čia stiklais daužosi 
galvas. Obulys nuo obelies 
toli nesirita. Jei vadovai, 
šviesuoliai, inteligentai (jei
gu juos taip galima pavadint) 
įmanytų, savo brolį-lietuvį 
šaukšte vandens prigirdytų, 
tai ką besakyti apie tuos, ku
rie jų pėdomis seka. Tat vy
kime iš laikraščių barnius, o 
jų vieton dėkime daugiaus 
rimto žodžio.

Mielas skaitytojau, im- 
kie šį pirmąjį numerį “SAN
TAIKOS” į savo rankas ir 
džiaugkis kart su mumis. 
Męs clevelandiečiai atsilan
kymą, taip senai pageidau
jamo svečio, vietinio laikraš
čio “santaikos,” laikome sau 
už didžiausią laimę. Su jos 
pagelba turėsime geresnę 
progą patarnauti musų bro
liui ir sesutei ne tik čia Ame
rikoje, bet ir už okeano. Jau 
mums nubodo būti užslėp
tais, nubodo rankas sudėjus 
sėdėti ir žiūrėti,kaip kiti 
darbuajas esant tiek daug 
svarbių reikulų, ypač dabar- 
karės metu. Kaip vietiniai 
reikalai, taip vieši, mums bu
vo neprieinamu. Tiesa, skai
tome męs laikraščius ir skai
tome jų daug ir visokių, bet 
vis-gi tuomi negalima dapil- 
dyti tų spragų, kurias męs 
lengvai galėsime dapildyti 
savo vietiniu laikraščiu 
“SANTAIKA.”

Paleisdami šį pirmąjį 
numerį “SANTAIKOS” į 
platųji pasaulį męs ne tik ką

Rymas, Kardinolas von 
Hartman, Golognos arcivys- 
kupas, iš Vokietijos; Kardi
nolas Mercier Belgijos arci- 
vyskupas; Kardinolai Gas
quet ir Billot iš Didbritani- 
jos ir Francijos ir Kardino
las Begin, Quebec arcivys- 
kupas—visi važiuoja į Ry
mą, kur gruodžio mėnesyje 
įviks konsistorija.

Faktas, jog šie dvasiš
kieji reprezentuoja keletą ka
riaujančių tautų, yra ženk
lu artimesnių žingsnių prie 
taikos.

Užsiraišykite
„SANTAIKĄ”

Cleveland’as Gauna 
Didžiulį Kares 

Orderi.
Tūkstančiai darbininkų 

keliose Clevelando dirbtuvėse 
turės darbo, kol padarys rus- 
kiams 1,000,000, šautuvų, 
jeigu kontraktas ant $26,000, 
000, kuris dabar ant abejo, 
tarp Clevelando kapitalistų ir 
New York’o amunicijos mek- 
lerių, pasekmingai užsi
baigs.

Charles A. Otis mekleris 
ir piniguočius tik ką pagrįžo 
iš New Yorko, kur jis buvo 
pereitą savaitę, regimai, ke
liaudamas į Yale—Princeton 
svaidinių spardymo (foot 
ball) žaismę. New York’e 
jisai praktiškai užbaigė ta
rybas apie milžinišką mek- 
leristę.

Lenktyniuojami pasisiū
lymai keleto Clevelando fab
rikantų apiprekiavimui išdir- 
bimo visokių šautuvams dalių 

’buvo prašyti per Otis & Co. 
j firmą. Nuo šito rezultato pri
gulės užbaigimo visų vertel- 
gystės smulkmenų ir kon
traktų pasirašymo pasekmin- 
gumas. Tai buvo pripažinta 
per Cyrus S. Eaton’ą Otis fir
mą, nors jis paaiškino, jog 
dar kontraktas galutinai ne
užbaigtas. Jis specialiai ap
skelbė, jog galutinas suokal
bis gal dar tęstis kokią de
šimts dienų.

Propozicija yra,kad šautuvų 
orderiu rūpintųsi nauja kor
poracija, Otis kurios bus vi- 
riausioji figūra, nors jon įeis 
ir kitų piniguočių skaitlius. 
Kadangi skaitlius visokių da
lių įeinančių į Mauser šautu
vą yra labai įvairus, tai 
duos progą persamdymui 
visokių išdirbysčių kompani
joms.

Anot Eaton’o, pasekmin
gas tarybų užbaigimas reik
štų, kad didesnė dalis darbo 
butų atliekama Cleveland’e, 
kadangi visos dalįs, išimant 
šautuvų vamzdžius, gali būti 
padaromos čionais. Tie 
vamzdžiai gal teks rytų fir
mai. Pagal dabartinius pla
nus, nauja kompanija susi
rinkimo įstaigą įsteigs Cle
veland’e.

Si Otis’o vertelgystė 
yra tai pirmas tokis milži
niškas šautuvų kontraktas 
ateinantis į Clevelandą, ir, 
kaipo tokis, jis yra labai 
daug reiškiantis vietinėje 
pramonėje ir darbe.

Ankšti aprybavimai, ko
kių rusų valdžia reikalauja 
ir užkrovimas aštrių sąlygų 
priėmimo yra priežastimi at
sargumo tarybų vedime.

Prekė už 1,000,000 šau
tuvų, kurią mokės Rusijos

valdžia ,bus $26.50 už kiek
vieną šautuvą, bet atmetus 
visokius meklerystės mokes
čius gryno pelno vietiniams 
fabrikantams liks $25., kas 
padarys $26,000,000 Cleve- 
landui. Dalis tų pinigų eitų 
rytų fabrikantams, vamzdžių 
išdirbikams, bet diduma jų 
butų išdalinta Clevelando 
fabrikantų tarpe. 

Hillstrom’as Nužudytas.
Salt L.City Utah, kalėji

mo kieme nušovė J.Hillstro- 
m’ą už nužudymą J.C. Morri, 
so’no ir jo sunaus sausio 14, 
1914. “Šaukite, tegul eina bu
vo jo paskutiniai žodžiai, su
riko ir kulkos užbaigė jo gy
vastį Hillstromas buvo žino
mas kaipo poetas Pasaulio 
Darbininku Sanjungos(I.W. 
W.). Jisai mirė neišduodamas 
vardo moteriškės, kurios na
muose jisai sakė buvęs laike 
žmogžudystės.

Jo apsigynimo niekas ne
parėmė. vyriausybės nepai
syta. Moteriškes Hillstromo 
išgelbėti neatėjo.

Besistengimai Preziden
to Wilson’o ir Švedijos val
džios, kurios valstiečiu jisai 
buvo, neįstengė pailginti 
Hillstrom’o gyvenimo.

Visos keturios šaudyto
jų kulkos buvo taip dai
liai nutaikytos į širdį, jog 
jas buvo galima apdengti 
sidabriniu doleriu. Vienas 

| tų penkių šovikų turėjo tuš
čią pučką; nė vienas jų ne
žinojo kuris. Visos keturios 
kulkos pasiekė širdį.

Hillstrom’as pešėsi pirm- 
ėjimo ant mirties.

Jisai turėjo pasikavojęs 
šluotkotį savo kambaryje.

Kada prasidarė durys, 
Hillstrom’as šoko ant sargų 
ir, smarkiai švaistydamas 
pagalį apie jų galvas, sužei
dė vieno pakaušį ir veidą.

Sargai pergalėjo jį vie
noje akymirkoje.

Iki pat tos valandos, 
kol jis neišėjo iš kamarai
tės, Hillstrom’as neparodė 
jokio pasipriešinimo ženklą, 
todėl šis jo staigus užpuo
limas labai nustebino ured- 
ninkus.

“Aš mirsiu pešdamasis, 
o ne kaipo bailys," suriko 
jisai, kuomet sargai pririšo 
jo rankas prie šonų.

Jie liepė jam būti ra
miam ir imti medeciną kaip 
vyrui, o, komet tolimesnis 
besipriešinimas buvo veltas, 
Hillstrom’as staiga apatiš
kai nutilo.

“Dabai- aš galiu mirti 
su tyra sanžine”, jis prata
rė.

Prasidėjo ėjimas prie 
žudymo vietos. Perdėtinis 
Arthur Pratt’as ir pasiun
tinys vedė. Du daktaru se
kė, o paskui ėjo Hillstro
m’as tarpe dviejų šerifų.

Hillstrom’o akys nebu
vo užrištos, kol tik jo ne

įvedė į kalėjimo kiemą.
Jisai norėjo pamatyti 

šaudytojus atviromis akimis, 
bet stora kieta audimo juos
ta buvo jam drūčiai uždėta 
ant akių ir apsukta apie 
galvą.

Hillstom’as ėjo dideliais 
žingsniais.

Kada jisai atėjo prie 
kalėjimo kalvės durių, kur 
stovėjo penki šovikai, Hill
strom’as rado 33 liudinin
kus jau bestovinčius savo 

l vietose.
Hillstrom’as bandė nu

mesti nuo akių audimą, bet 
virvės laikė jo rankas.

Privedė jį prie didelės 
kėdės apie 20 žingenių nuo 
kalvės durų, kuriose buvo 
penkios skylės.

Sargai staiga įstūmė jį 
i kėdę ir su virvėmis su- 
branklino jo rankas ir ko
jas taip, kad jis negalėjo 
pasikelti.

Hillstrom’as išsitiesė ir 
liežuviu pavilgė savo lu
pas.

Daktaras egzaminuoda
mas patyrė, jog jo širdis 

'sunkiai plaka. Jie prisegė 
baltą cielių ant jo širdies, 

I kuris aiškiai matėsi ant jo 
tamsių marškinių.

Šerifas Corless suriko 
“taikykit”.

Penki šautuvai išlindo 
per kalvės durų skyles.

“Šaukite, tegul eina!” 
sušuko Hillstrom’as.

Jisai desperatiškai nu- 
I sišypsojo.

Corless sušuko: “Sau
kit!”

Penki šūviai atsiliepė.
Hillstrom’o kūnas su

smuko kedėje, paskui pastin- 
i gūsiai išsitiesė ir galva nu- 
■ sviro ant jo peties.

Daktarai prišoko prie 
Hillstrom’o ir pasiklausę per 
stethoscopą už 1 ir 12% se
kundų jie iškėlė savo rankas. 
Hillstrom’as buvo negyvas.

Kūną paėmė į kalėjimo 
ligonbutį.

Hillstrom’o nužudymas, 
kuris buvo tiems šovikams 
iš eilės keturioliktas, buvo 
tragediškiausias.

Apie 150 ypatų, tarp 
kurių buvo ir moterių, ku
rios laukė nuo pat aušros 
prie kalėjimo, girdėjo šūvį.

Pirm saulės tekėjimo 
Hillstrom’ą pabudino iš gi
laus miego. Davė jam nusi
maudyti, nusiskusti ir pa
valgyti, ko tik jis norėjo.

Penki šovikai, kuriuos 
valstija pasamdė už $40 
kiekvienam, atėjo į kalėjimą 
pirm šešių ryte.

Juos slapta įleido į ka
lėjimą, kad neduoti progos 
užpulti L W. W. pritarė
jam. ___________

Iš Italijos pranešama, 
jog valdžia nubaudė mirtimi 
200 socijalistų už pasiprieši
nimą eiti karen. Kas nenor 
kito žudyt, tai pats gauna. 
Ot tai tau ir 20 amžius.



2 SANTAIKA

Žodis į
Vietinius

Žvilkterėjus į svetim
taučiu judėjimą matome, 
kaip jie uoliai sutikime dar
buojasi. Tautos, išsprukusios 
iš po europeiškos valdžios 
nasrų ir susispietusios čio
nai po laisvenės šalies vė
liavą stato savo paskutines 
jiegas, kad tik labiaus iškė
lus aikštėn viską tą, kas kiek
vienai tautai yra brangu ir 
šventa.

O lietuviai šiandien 
kuom pasirodome? Esame vi
su skriaudžiami ir stelbiami.

Ne vienam musu teko 
susipažinti su svetimtaučiais 
ir ne vieną gal nustebino, 
jog vieton “lithuanian” męs 
išgirstame tą mums visai ne
pritinkantį sarkazmo žodį 
“polak”. Prikaišioja jie 
mums tą žodį amžino musu 
priešo, kuris, kaip įmanyda
mas viešai skelbia svetimtau
čiams, jog lietuviai yra šaka 
lenku, jog tarp lietuviu ir 
lenku nėra jokio skirtumo. 
Kad atskyrus-gi tą visą, kad 
parodžius svetimtaučiams, 
jog lietuviai yra ne kokia 
šaka, kurią gali kiekvienas 
prie savęs lenkti, ir kad 
parodyti, jog Lietuva yra 
viena seniausiuju tautu ir 
kad lietuviai turi vieną iš 
gražiausiu kalbu—nūnai ir 
pasirodo vietinis lietuviu 
laikraštis “SANTAIKA”.

Pradėdami leisti“SAN- 
TAIKĄ” męs, iš vienos pu
sės, prisidedame, nors ma
žu darbu, prie musu jaunos 
literatūros, bet rūpės mums 
taip-gi ir vietiniai lietuviu 
reikalai. Stengsimės stoti ei
lėn vietiniu kitataučiu ir ženg
ti sykiu geresnės ir šviesesnės 
ateities link.

Kiekvienas gali supras
ti svarbą vietinio laikraščio. 
Be jo męs negalime pasiro
dyti politikoje, negalime ge
rai kilti biznyje ir negalime 
progresuoti. Vietinis laikraš
tis loš svarbią rolę kaip pa
vieniu asmenų gyvenime, 
taip ir draugysčių bei abel- 
name visuomenės judėjime. 
Žodžiu, ‘-SANTAIKA” bus 
musu vadovu ir veidrodžiu, 
kuriame atsispindės mus pir- 
mynžanga arba regresas.

Sunkus tai yra darbas 
įsteigt laikraštį, nes, apart 
kapitalo reikia daug dvasi
niu jiegu, triūso, pasišventi
mo. Reikia iš anksto perma
tyti pasekmingą ateitį ir nu- 
vuokti kokiosna vežesna jį 
įstatyti. Už tat nors jau 
Clevelande senai buvo sva
jota ir galvota apie įsteigi
mą laikraščio, bet trukumo 
aiškaus permatymo ir rim
to vedimo delei manymai 
nuėjo veltui.

Męs-gi šiandien stoda
mi prie taip sunkaus dar
bo, pasišvęsdami visuome
nei ir prakilnioms idėjoms 
tikimės, jog Cleveland© vi
suomenė atjaus tą musu pra
kilnu darbą ir prisidės prie 
palaikymo “SANTAIKOS”.

Jeigu šiandien lenkai4 
kuriu Clevelande suskaito
ma apie 55, 000, turi net 
keturis savo vietinius laik
raščius, tai męs turėdami 
apie 8—10 tūkstančiu vieną 
laikraštį galime užlaikyti. 
Jeigu tiktai visi, kaip vie
nas stosime, tai bėgyje me

tu, kitu žymiai pakilsime 
vietiniu svetimtaučiu akyse, 
tarpe kuriu šiandien męs esa
me mažai žinomi.

I. S.

Iš Visur.
$21,000,000 Į DIENĄ.

Londonas— Dabartinė 
karė Anglijai atseina $21, 
750,000. į dieną, taip išsi
reiškė Asquith, o artimoj 
ateityj neužteks, sako, nė 
$25,000,000.

Barons Devenportas pra
nešė, jog finansų stovis, iš 
priežasties pirkimo amunici
jos ir skolinimo savo pagelbi- 
ninkams, yra blogame padė
jime.

Vyriausias ministras 
Asquith sakė, jog nuo bal. 
1 d. iki lapkr. 6 d. buvo iš
mokėta sekančiai:

Kariuomenė ir laivyno 
amunicija: $2,586,500,000; 
mokeščiai Anglijos bankoms 
$520,000,000; paskolos tal
kininkams ir valdybai 491, 
500,000; manta $117,500, 
000.

Francija da nemano
APIE TAIKĄ

Paryžius, Francija dar 
nežino jokiu propozicijų apie 
taiką. Męs manome, jog da
bar nėra laiko kalbėti apie 
santaiką. Karė turi tęstis, 
kol nepergalėsime priešo, 
taip išsireiškė Briandas, 
Francijos ministras.

“Męs talkininkai žino
me”, tęsė toliau “jog vokie
čiu turtas -mažinasi, o šitie 
sujudimai apie santaiką tai 
tik šiaudai, kurie parodo, iš 
kurios pusės vėjas vidurinėj 
kaizerio imperijoj pučia. Ir 
dar pridursiu, jog Francija 
nė nesapnuoja apie mums 
prikaišiojamą perankstyvą 
taiką.

Męs neprisileisime jos; 
mus kariuomenė negirdės 
apie tai, kol tik musu sie
kiai, būtent, pagrąžinimas už
kariautu teritorijų ir sutru- 
pinimas vokiečiu militarizmo, 
neišsipildys.

“Męs dabar esame pil
name žydėjime iš pusės ap
siginklavimo jiegu. Dvasia 
musu garbingos kariuome
nės niekad nebuvo taip augš- 
tai. Kam tat šitoji kalba apie 
taiką?!”.

Paderewskio mokytojas,
LESCHETITZKY, MIRE.

Dresden, Theodor Les- 
chetitzky, aštuonios-dešimts, 
garsiausias pasaulio piano 
mokytojas, mirė. Ilgą laiką 
gyveno Vienoj, paskutinėse 
dienose buvo persikėlęs į 
Dresden, kur ir persiskyrė 
su šiuomi pasauliu,

Leschetitzky buvo svar
biausias Paderewskio, gar
siausio pasaulyje lenko pia
nisto, mokytojas.

BANGŽUVIŲ IR KAČIŲ MESA 
DABARTINIS EUROPOS

VALGIS.

Voketijoje pradedama 
daryti’ taip vadinamą, netik
rą valgį. Kačių kaina paky- 
lo augštai.

Berne, Šveicarija—Visa 
Europa rengiasi prie žiemos 
karės.

LIETUVA LIEPSNOSE.
Iš visu pusiu priešais apstota, 
Kennč nelaiminga musu tauta;
Nors dar kvėpuoja, bet pašarvota,
Žengia į karstą mus Lietuva!

Ah, koks tai skausmas širdį suspaudžia 
Matant matušę gulint grabe, 
Lieji nenoroms ašarą graudžią 
Matant Lietuvą jau liepsnose.

Ūžia kanuolės musu laukuose,
Kur veversėlio klausėm dainų;
Grinčios, kur augom, jau pelenuose, 
Viskas išplėšta priešu žiauriu.

Broliai ir sesers už okeano, 
Eikim vaduoti mus Lietuvos;
Šelpkim tėvynę, kaip kas išmano, 
Traukim Lietuvą iš tos liepsnos!

V. Kareivis.

PRIE ATDARO LANGO.
Prie atdaro lango giliai užsimąsčius
Jaunutė mergelė sėdėjo,
Ir gailiomis ašaroms skruostus aplaisčius,
Į vieną žvaigždelę žiurėjo.

Per langą šiureno švelnutis vėjelis— 
Plaukai palaidi plevėsavo,
Netoli ant medžio ilsėjos paukštelis, 
Tik jos širdis viena dejavo.

“Sakyk man žvaigždutė ar teks išvist rytas?”
Į jąją žiūrėdama tarė,
„Jau mylimas mano šiandieną išvytas—
Išėjo į baisiąją karę”.

“Likau aš čia viena man skauda širdelė!
Ant svieto brangiausias jis buvo;
O laime! O laime! sakykie žvaigždelė, 
Ar jau ji man dingo—pražuvo”.

Ak vargšė aš vargšė kur dar pasidėsiu?
Kada nustos verkti man siela?
Per amžius dejuosiu, vaitosiu, kentėsiu—
Be jojo man niekas nemiela!

“Esu aš apleista be vilties mergaitė,
Eisiu ten į girią dejuosiu,
Suprast ar supras kas vargšę našlaitę 
Tenai kaip gegutė kukuosiu”.

Tik staiga žvaigždutė nupuolė ir dingo,
Ji mate kaip greit nuriedėjo,
Apsiašarojus prie atdaro lango—
Ilgai dar į dangų žiurėjo.

Sakalas.

Prisiartinus žiemai vi
sur pasklydo klausimas: ką 
valgysim? Tą klausimą riša 
ne tik Voketija, bet Anglija. 
O ką besakyti apie silpnes
nes karalystes? Anglijos laik
raščiai, išimant Londono, pil
ni visokiu straipsniu ragi
nančiu šeimynas prie valgiu 
ekonomijos, taip-gi duodad- 
čiy įvairius praktiškus pata
rimus apie ekonomišką val
giu gaminimą. Vokietijoje 
stoka valgiu nustato augštas 
kainas.

UŽGINTA PIEŠTI PAVEIKSLUS 
ALIEJUMI.

Hague laikraštis rašo, 
kaip Berlino įstatymas už
gina artistams piešti paveik
slus aliejumi dėlto, kad gy
vuliu ir daržovių alyva yra 
reikalinga pagaminimui che
mišku valgiu.

Kitas vėl prisakymas, 
kad nevalgyti mėsos, žmo. 
nes iš kurio neužsiganėdinę, 
nekurose vietose sukelia net 
ir riaušes prieš valdžią. Bet. 
štai, pasirodo puikus apra
šymai Vokietios laikraščiuo
se, kaip tai yra gardus val
gis, vietoj jautienos, bang- 
žuvės mėsa.

Ištikryju, tai yra keblus 
Vokietijai klasimas, kuris su
siliejo net su Francuzu vai-i 
giu klausimu. Priežastis ta-! 
me: Francuzai dar vis neįs
tengia pripildyti tas vietas, 
kur pirmiaus vokiečiai 
pripildydavo francuzu mar- 
ketus.

Laikraštis Rheinich Wes- 
tfaelieche paduoda, kad Prū

sijoje sviestas nuo dvieju 
markiy penkios dešimt pfei- 
nigiu, bėgyje dvieju savaičių 
pakilo net ' iki 4 markiy 50 
pf., o kaip kur iki 4markiy 
arba $1 00 ant Amerikos pi
nigu-

Frankfurten Zeitung at
spaude sekantį pranešimą iš 
Budapešto:

Oficialis pranešimas 
Vengrijos Mesininky Sanjun 
gos praneša, kad Biharkente- 
ser apskrityje, Vengrijoje, 
labai daug suvartoja kačiy 
kasdieniniam valgiui.

18, 000,000 PARODOJE
San francisco, Skait

lius dalyvavusiu Panama 
Pacific parodoje siekė 17, 
000,000. O uždarant parodą 
gruod. 4 pagal išrokavimą 
vyriausiojo įžangos pardavi
nėtoju E. C. Conroy, busią 
net 18, 000,000 dalyvauto
je

Pawlowa gaus net 
$4000 DOL.

Yra sakoma jogPavlowa už
baigs sutartį ant trijų savai
čių sezono su Bostono operos 
kompanija ir Rossijos baile 
ta, su kuria jinai keliavo po 
visą Ameriką; yra manoma, 
jog ji eis į Vaudeviliy ir kad 
ji gaus $4.000 į savaitę Aug- 
ščiausia preke, kokia dar 
niekam nebuvo mokama už
šokimą.

Šelpki me^ba= 
daujaiičią

Lietuvą.

Vargšė Eilutė.
Pavasaris. O pas mus 

taip tuščia, tyku. Nuėjo 
sau musy penėtojai. Nėra 
vyry, tėvy, broliu. Nėra! Ir 
kas beužars, užsės, kas? O 
musy sodžius toks mažiu
kas, toks nuskurdęs. Visur 
aplink vien tik vargas. Ten 
tolumoj žiba aukso laukai, 
o aplinkui vien tik senos 
tamsios girios ūžia ir de
juoja. Ūžia girios ir sklei
džia kokį tai nepaprastą 
skardą apie tą baisią karę, 
kuri apglėbė pasaulį ir apie 
žmones, kurie ima joje da- 
lyvumą.

Ūžia jos, ūžia.
Atidėjo Eliutė savo dar

bą ir sudėjus rankas, užsi
žiūrėjo per mažą langelį į 
tolumą.

Saulutė nusileido kur 
ten toli už kalnu. Nuo 
miško lyg koks tai rūkas 
slankioja ir apdengia žemę.

Taip tylu, vien tik gi
rios nuolat vaitoja, ūžia. 
Taip nyku, liūdna. Tik lop- 
šelyj mažulėlis saldžiai apie 
tėvą sapnuoja, o gal jis juos 
mini. Jis atsisveikino su ket
vertą, o kas jį pasveikįs, 
kuomet jis pagrįš! Taip dar 
nesenai kaip nuėjo, o jau 
dvejata ilsisi po šalta žeme
le. Ot numirė nepaprasta li
ga; ar ji žino. Nėra, tai vis
kas.

O tos amžinosios girios 
vis be paliovos ūžia. Ūžia. 
lyg atjauzdamos vaitojimus 
ty nelaimingųjų, kurie kri
to ant plačiųjų Lietuvos lau
ky. Ūžia, lyg kad kokias 
liūdnas gaidas niunuodamos 
ir lyg apgailestaudamos sa
vųjų. Girios ūžia, o Eliutei 
toks sopuolys drasko kruti
nę. Ji, tarytum, nori bėgti 
ten toli, toli į miškus ir pa
sislėpti su savo skausmu ir 
širdgėla.

Nėra Jonelio, nėra vai
keliu. Pasiliko su vienu, o 
valgyt nėr ko. Pavasąris 
ateina, o diendaržiai ir kluo
nas tušti.

Tai šiandien taip, o ry
toj! Kas bus rytoj?!....

Jis nerašo jau trečias 
menuo. Eliutė neišmano, kas 
ten galėjo atsitikti.

Užsimąščiusi sėdžia ir 
klausosi, ką jai šnabžda gi
rios. Tyla. Tik štai, staiga 
užverkė lopšelyj mažulėlis 
Tik prie lopšio ji randa ra
mumą, tik čia ji paslepia, 
nors ant valandėlės, savo šir
dies skausmą.

“Neverk, mano brangu- 
sai, cit... užmigk”....

Bet kudykelis, lyg at- 
jausdamas matušės sopulius, 
vis neperstoja verkęs.

Įėjo į grinčią šaltyšius.
. “Tegul bus pagarbin

tas”. ,
“Su kuo-gi Jus čia pas 

manę šaltyšiau?”
(Išimdamas) Štai laiš

kas, ką Tamsta rašetė sa
vajam. Sugrįžo su parašu- 
kad jo ten nėra”.

“Nėra? Nėra?!.... Ką 
kalbi, šaltyšiau, jog jis vi
suomet mano laiškelius gau
davo!....

„O gal jį parnešė.... ar
ba...."

“Arba ką?!... arba ką?.. 
Sakykite! O, aš nelaimin
ga!... sakykit!!”....

Subludusiu ir nesavu 
balsu ji dar klausia.

“Sakykit!... sakj
“Ką ašbesakyshL 

jog aš nieko než....’’
“O, o, Jus žinot ką- 

nors !....
“O, nelaime!... o aš ue- 

laiminga!”....
Iš bokšto bažnyčios su

dejavo varpai.
Iš pradžios lyg kad ne

paprastai, neaiškiai, bet to- 
liaus vis kaskart skardžiau 
ir skardžiaus ir pagalios pil
nu gramzdumu, iškilmingai 
ir garbingai jie suskambėjo, 
tarsi, švelniausi akordai. Vy
niojo jie tą monotonišką vi
siems paprastą, o taip daug 
reiškiančią meliodiją, kuri 
kaip meilys perlai draikėsi po 
orą ir vaitodama kilo aug- 
štyn. O aidas kartas nuo kar
to atsimušdamas į medžiu 
šakas vis nyko ir nyko, lydė
damas karės.auką į šaltus ka
pus. Suvargusiu, apiplišusiu 
žmoniy būrys suklupo ant 
keliu ir ištiestomis rankomis 
palydėjo savo draugą į am
žiną atilsį.

“Visagalis Dieve Tavo 
vaikai!....”

Z. Bagdžiuniute.

VAKARINĖ MOKYKLA.
Clevelandas būdamas filan

tropiškų miestu, turi įvairiu 
naudingu įstaigų, Viena tŲ įstai
gų yra verta paminėjimo. O ta 
yra vakarinė mokoykla kuri taip 
stengiasi kuo-daugiausiai įnešti 
apšvietos ir pralavinti anglu 
kalbos ir rašto kiekvieną atke
liavusį iš anapus jūrių. Ir išties 
šitame atžvilgyje Clevelandas 
ar nebus pavyzdžiu kitiems mies
tams. Nes čia, ne tik ką viešias 
dienines mokyklas gerina ir tvar
ko visokiais budais, atkreipia- 
taip-gi nemažai atidos ir į vaka
rines mokyklas.

Lietuviai nesiliekame užpa
kalyje kitu besinaudodami taja 
proga. Jau treti metai, kaip tu
rime du lietuviu mokytoju, ku
riųdviejų k lesąs lanko apie 80 
mokiniu, nerokuojant mergaičių, 
kurios lanko moteriškes mokyto
jos klesą.

Šįmet nepribuvus taip žy
miai, kaip kitais metais, ne tik 
lietuviu bet ir kitu kamba
riai ne taip skaitlingi mokiniais. 
Bet užtektinai, kad padaryti ge
rą klesą. Nes kitais metais jp 
ir būdavo pertirštai, o ypač pra
džioj mokslo metp.

Šįmet lankantieji turėjo už
simokėti po 10 c. už visą 6 me
nesiu kursą. Mat Board of Edu
cation pritruko pinigu. Nors tai 
nedidele pagelba, bet nuo kiek
vieno po siūlą, o jau vienam 
marškiniai.

Sekantis atsitikimas paro
dys, kaip lietuviai visuomet la
biau užsitiki kokiam svetimtau
čiui, negu savo broliui lietuviui, 
nors tas svetimtautis butu ne 
vertas ne lietuvio skudurp.

Vieną vakarą mokytojas, pa
aiškinęs reikalą, paprašė 10 c. 
nuo tūlo naujai įstojančio mo
kinio. Mokinys aiškinosi, saky
damas, jog jisai buvo kelis vaka
rus kitoj klesoj, kur apie jokią 
duoklę neminėta, Mokytojas at
sake, jog jis nieko nežino, ar ki
ti mokytojai rinks,ir kada ir 
kaip, dar pakartojo, kad pasta- 
rasai užismokėtu. O šis norėda
mas pasirodyti save galingu, sa
ko jog jis tol nemokės, kol tik
rai neištirs, ar tas yra tiesa, ar 
ne, jog neatbūtinai kiekvienas 
turintis virš 21 m. amžiaus turi 
užsimokėti minėtą duoklę. Mo
kytojas matydamas, jog mažati
kį sunku pertikrinti, pasakė, jei
gu tu nenori man tikėti, ką aš 
sakau, tai aš negaliu tavęs mo
kyti, nes aš, sako, sakysiu, jog 
“table”reiškia stalas, o Jus sa
kysite, jog ne. Todėl, malonėsite 
išsinešdinti. Didžiagalvis ištim- 
pino lauk.

Šiaip viskas tvarkoje ir no
riai mokinames.
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Nuo Administracijos.
“SANTAIKA” visus 

širdingai kviečia rašinėti ko
respondencijas, vaizdelius,©, 
kas sugeba, ir eilutės. Ga
vę žingeidesnius laiškus iš 
užjūrio nenumeskite, bet 
prisiyskite mums ir tokiu 
budu pasidalinkite su visuo
mene. Su jokia polemika, 
replika, ypatą ar draugiją 
šmeižiančiais straipsniais 
meldžiame į mus nesikreipti, 
nes “SANTAIKOJ” vietos 
nebus.

Labai butu malonu 
kad musy gabesnieji 
muzikai-vargoninkai' neuž- 
mirštumete šio laik
raščio, bet spiestumetės visi, 
nes čia jys rasite širdingą 
patarnavimą kiek-vienoj va
landoj. Teiksitės mus kuo- 
tankiausiai aplankyti žinu
tėmis iš veikimo vietiniu 
bažnytiniu arba tautišku 
choru ir abelnai, kas tik, 
manote, interesuotu musu 
jaunus muzikos mylėtojus, 
siuskite j “SANTAIKĄ”.

Čia augusios mergaitės 
ir jauninkaičiai neduokite 
savo talentui rudyti, bet 
tuoj imkitės už darbo. Ra
dę kokį įdomesnį straipsnelį 
ar žinutę angliškuose laik
raščiuose, sulietuvinkite ir 
tuoj mums, o męs už tai bu
sime labai dėkingi.

Dabar, užėjus ilgiems 
žiemos vakarams, visur at
sidarė vakarinės mokyklos, 
todėl neužmirškite savo vei
kimą centralizuoti “SAN
TAIKOJE".

Viską rašykite dailiai, 
švariai ir be jokiu ypatišky 
užsipuldinėjimu ir šmeižtu 
ir visuomet, apart slapyvar
džio, paduokite savo tikrą 
pravardę ir antrašą, nes ki
taip, busime priversti straip
snelius gražinti savininkui, 
arba dėti gurban.

Tikime, jog šitie žodžiai 
ras prielanku atbalsį skaity
toju širdyse.

Užsiprenumeruodami ir 
šiaip visokiais reikalais krep- 
kites šiuomi antrašu:

“SANTAIKA”
2120 St. Clair Ave. Cleveland, O.

MOTERIMS ŽINOTINA.
Musu ateitis jaunims. 

Todėl vaiku auginimas turė
tu atkreipti atidą visu mo
tinu. Pas mus vaiku auklė
jimas yra visai nepamatuo
tas pedagogijos principais, 
ir, kaipo tokis, visai netobu
las. Į vaiku auginimą mažai 
teatkreipiama atidos. Motinu 
negalima kaltinti, nes daugu
ma ju pačios išaugintos var
gingai ir be mokslo negali 
perduoti kudykiui to, ko ji 
pati neturi, o antra, jeigu 
kuri sugebėtu ir norėtu sa
vo kudykius priderančiai iš
auginti, nėra tam tikru šal
tiniu, nėra pedagogijos sky- 
Jiaus knygų, kur ji galėtu 
pasisemti reikalingu žinių.

Męs žinome, kaip kudy- 
kis, vos tik galėdamas ap
versti liežuvį, uždavinėja vi
sokiu klausimu. Šitame at' 
sitikime motinos turi būti 
labai atsargios turi stengtis 
atsakinėti, kiek galima dau- 
giaus ant vaiko klausimu. 
Nesakau atsakyti ant kiek
vieno klausimo, nes tai jau 
butu per sunkus, o tankiai 

ir visai neįveikiamas darbas. 
Yra vaiku,kurie kas dieną 
klausia 3660 klausimu. Vos 
tik atmerkia akis ir iki kol 
jas užmerkia, neduoda ramu
mo savo angintojams. Tokia
me atsitikime niekas neįs
tengs atsakyti nė 75 nuošim
čio. Tąsyk vienas išėjimas 
tėra sakyti: “Aš nežinau”. 
Duokim, jeigu vaikas sako: 
“Mama, kaip toli gali katė 
nuspjauti?”. Ką jam ant to 
atsakysi? Nusijuoksi.

Dievas davė kudykiui 
tą jiegą klausinėjimo kaipo 
įrankį, su pagelba kurio jisai 
gali įgyti mokslą. Mums ten
ka tankiai matyti, kaip - mu
su motinos baudžia mažiuką 
užtai, kad jisai labai žingei- 
dauja. Tai yra didelė klaida. 
Jie neklaustu, jeigu nesiinte- 
resuotu, o jeigu jie intresuo- 
jasi, žinokime, jog jie neuž
mirš to, ką jiems pasakysi
me.

Žaidimas ir meilė yra 
svarbiu faktorių auginime 
vaiku. Motina turėdama di
delę meilę prie savo kudykio, 
gali išmokyti savo mažiuką 
daugiau į keliatą minučių, 
negu paprastas mokytojas į 
kelias valandas. Bet, kad tap
ti mokytoju savo vaiko, mo
tina turi gerai žinoti, kaip 
tą mokslą įkvėpti užimančiu 
budu.

Žaidimas visuomet turi 
būti pamokinantis ir užiman
tis. Reikia žiūrėti, kad kudykio 
atida nebūtu perilgai sukon- 
certuota ant vieno kokio-nors 
daikto. Mokinant kudykį, 
žaidimu ar kitokiu budu, ne
duokite jam tėmyti ant vie
no daikto ilgiaus, kaip 15 mi
nučių ant sykio. Kada matai, 
jog jo temyjimas silpsta ir 
krypsta kiton linkmen, per- 
mainykie žaidimą.

VAIKŲ PRIŽADAI.

Apsaugojimas nuo blogu 
papročiu apsaugoja mus nuo 
daugelio ligų. Sekanti priža
dai yra labai naudingi vai
kams, o suaugusiems, gal, 
taip-gi bledies neatneštu. To
dėl visi įsikalkite sau į gal
vą giliai.

Aš tikiu, jog mano kū
nas yra vertas švaraus už
laikymo. Jeigu susirgsiu, tai 
gal but dėlto jog nepil
džiau kurią vieną ar dau- 
giaus gamtos sveikatos tei
siu.

Aš nešlapįsiu savo pirš
tu burnoj, kuomet versiu 
knygų lapus.

Aš nedėsiu piešuko į bur
ną ir nešlapįsiu jo lupomi.

Aš nedėsiu špilkų nė 
pinigu į burną.

Aš visados gerai suk- 
ramtysiu maistą.

Aš visuomet stengsiuos 
atsakančiai išvalyti savo bur
ną, nes kitaip galiu kaip-kam 
padaryti nemalonumą.

Kosint arba čiaudint 
visuomet turėsiu nosinaitę 
ant burnos.

Užlaikysiu savo veidą, 
rankas ir pirštu nagus kaip 
galima švariaus.

Nespjaudysiu ant grin
dų, trepu šalygatviu ir ban
dysiu visai nuo spjaudymo: 
nuprasti.

Plausiu savo burną kas 
rytą atsikeldamas ir vakare 
guldamas ir vartosiu dantų 
šepetuką.

Aš busiu švarus kūne, 
švarus prote ir saugosiuos 

visokiu papročiu, kurie ga
lėtu papikdinti kitus.

Stengsiuos gauti oro 
tiek, kiek tik bus galima ir 
atidarysiu plačiai miegamojo 
kambario langus eidamas 
gulti,

Visuomet nusivalysiu 
nosį į nosinaitę.

Niekad nerūkysiu nė 
nekramtysiu tabako.

Niekad negersiu svaigi
nančiu gėrimu, nors ju man 
siūlytu ir patįs tėvai.

KORESPONDENChJOsTf
AKRON, O. Pirmas link

smas vakarėlis. Lapkričio 13 d. 
triusu Akrono L. Vyčiu 31 kuo
pos surengtas linksmas šeimyniš
kas vakarėlis su trumpu progra
mų. Apart akroniečių Vyčiu, 
programoje dalyvavo ir Clevelan- 
do Vyčiai. Pirmiausiai kuopos 
pirmininkas p. K. Štaupas trum
pais žodžiais prabilo j publiką. 
Paskui maišytas choras vedamas 
p. K. Štaupo sudainavo “Sveiki 
broliai dainininkai”. Dvi akronie- 
tes Vytės sudainavo liaudės dai
ną. Toliaus programą tęsę Cleve- 
lando Vyčiai- Pirmiausiai p-lč Z. 
Bagdžiuniutč padeklamavo “Sve
čiu pasveikinimas” Paskui kalbė
jo p. I. Sakalauskas ir p. V, Grei
čius pažymedmi, kaip greitai pa
kilo Akrono jaunuomene, ir ska
tino toliaus visiems rašytis į Vy
čiu kuopą ir laikytis vienybes. 
P. M. Šimonis deklamavo eiles 
P-lės Z. Bagdžiuniute ir P. Če- 
raukute padainavo “Aušta čiul
ba vyturėliai”. Šį daina ypač 
visiems labai patiko. Savo švel
niais ir pilnais jausmo balsais 
primine visiems kaip, tai sunku 
buvo apleisti brangią tėviškę ir 
ne vienam ašaros pasirodė aky
se. Toliaus seke šokiai ir skrajo
janti krasa su dovanomis. Va
karėlis buvo linksmas ir blaivus. 
Nežiūrint, kad kaip kurie ir rei
kalavo: “Czy masz alaus?”, bet 
užsiganėdindavo tyru “pap”.

Tai pirmas žingsnis Akrono 
L. Vyčiu 31 kuopos. Nors yra 
jaunute ir labai persekiojama 
vietiniu “cincilikų”, bet žymiai 
auga ir tarpsta, Garbe Akrono 
jaunimui, o ypač p. p. S. Dau
norui ir K. Štaupui knrie už vi
sus labiaus deda spėkas, kad tik 
sužadinti jaunimą ir ištraukti iš 
tamsos nasrų.

Reporteris.

BENTLEYVILLE, PA. Ši
tame miestelyje yra anglių ka
syklos kuriose dirbama pilną lai
ką, bet iš kitur atvažiavusiam 
sunku gauti darbą Apart anglių 
kasyklų čia kitokiu darbu nė
ra.

Čionais yra pusėtinas būrys 
lietuviu, kuriu tarpe atsiranda 
visokiu, čionykščiai, kaip ir vi
su kitu kolioniju lietuviai, mėg
sta šventadieniais pasilinksmin
ti bet, ramiai, pavyzdingai. 
Tiktai kokis-tai žmogelis lietu- 
vys, atvažiavęs iš kito netoli
mo miestelio, buvo gerokai iš
sitraukęs rudžio ir degtinės, 
nes vos galėjo save panešti, 
atėjo j lenkišką “pool roomį” ir! 
radęs kitą tokj-pat draugą, pra
dėjo ginčytis, o paskui ir muš
tis, Atėjūno butą didelio ir stip: 
raus, tai paėmęs aną • žmogelį 
už krutinės, kaip trenks j žemę, 
tai kraujas per burną ir nosį 
pūkšt ir pasiliejo. To ne gana: 
iškūlė “pool room’io” langą. 
Tuoj pribuvo “dėdės”, paėmė ir 
uždarė kalėjimam Antrą dieną 
tapo išleistas užstatant kauciją. 
Kaip ten išeis, sužinosim po 
teismo.

Musu miesto lietuviu tarpe 
tokio atsitikimo senai butą, nes 
jie gyvena gražiai, sutikime. 
Pradeda jau ir šviestis. Daugu
mas ju skaito gerus ir naudin
gus laikraščius.

Yra čia puiki mūrinė baž
nytėlė, prie^kyrios priklauso net 
trijų tautu žm&nes: lietuviai, len
kai ir anglai. Kitą kart para
šysiu daugiaus.

Žaibas.

JUOKAI.neteisIngumas.
—Ko verki, Kaziuk?
—Aha, ko....Vakar manę tė

vas taip lupo, jog kelnės sutru
ko, šiandien vėl lupa, kad sutru
kusios kelnės,

AMERIKONIŠKAI.
Pati: Tai geda! Susitikau 

su savo trims buvusiais vyrais ir 
turėjau žiuponą nuo pirmojo, 
skrybėlę nuo antrojo ir lietsargį 
nuo trečiojo!.... O nuo tavęs, tu 
ištižėli ką?... Rytoj skiriuosi su 
tauim.

Kl. Koks yra skirtumas tarp 
gydytojo ir rakalio?

At. Rakalis lupa skūrą nuo 
negyvu, o gydytojas nuo gyvy.

JOS PASIRINKIMAS
Vyras: Žinokie, jog tavo 

tokis kvailas barstymas pinigų 
turės perstoti ankščiaus ar vė
liaus.

Jauna žmona: Tai tegul bu
na vėliaus.

REIKIA PALAUKTI.
Tėvas: Januk kodėl tu nesi- 

mokini geografijos?
Sūnūs: Tėte sakei, kad ne- 

užilg Europos žemlapis persikeis, 
tai reikia truputi palaukti.

PARGRĮŽĘ NUO KONCERTO.
Motina; Naką, sūneli, kaip 

patiko koncertas?
Jonukas: Taip namyte, labai 

patiko. Bet kažin kodėl žmonės 
nepažįsta artistoi ir nežino, kam 
apliauduoti.

Motina: O tu ar pažinai?
Jonukas: Ugi tas su ilgais 

pasišiaušusiais plaukais.
Motina: Taip, tas tai ir buvo 

artistas.
Jonukas: Mamyte, aš dar tik 

vieną lekciją teturėjau, o jau be
veik tokius-pat plaukus turiu, 
kaip ir tas artistas.

Motina: (į vyrą) Ačiū Die
vui. Klausyk, širdele, tai ir męs, 
nors ant senatvės susilaukėme 
artisto.

Tėvas: (palingavęs galvą) Ma
no brangioji; ne tas artistas, ku
rio ilgi plaukai, bet tas, kuris už. 
duotį priederančiai išpildo, no
rint jisai butų visai plikas.

J. Ž.
SUMANUS.

Motina: Ką sakytumei, Vin
cuk. jeigu sedetumei kare, ku
ris butų pilnas žmonių o čia įei
tų poni?

Vincukas; Nuduočiau, kad 
miegu.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
P-lė Z. Bagdžiuniute (C1.,O.) Vie

ną Jūsų vaizdelį talpiname, o kitą su
naudosime pasitaikius pirmai progai. 
Ačiyl Laukiame daugiaus.

P-nas J. Šimoliunas (C1.,O.) Ži
nutę gavome. Ačių, sunaudosime.

Sodelių Našlaitė (Cl., O.) Jūsų 
juokeliai biskį perskysti, todėl sunau
doti negalėsime. Bet nenustokite vil
ties. Rašykite, nes gabumą turite. 
Ačių vistiek.

Žaibui (Bentleyville, Pa.) Kaslink 
darbo, tai pas mus, kol kas, panašaus 
nesiranda. Jeigu vėliaus rastŲSi, tuoj 
duosime žinoti.

Žinutę gavome. Ačiū! Sunaudosime 
ir juokus tiktai vėliaus. Rašykite ir ra
šykite.

Visiems kitiems. Pažiūrėsime, ką— 
galėsime, sunaudosime, o ką ne, tai...

"Santaika” labai nudžiugo iš taip 
gausiai Rėdysten plaukiančių raštų.

KRISLAI.
Paėmęs musų laikraščius ne

žinai. ar juos skaitai, arpo pur
vyną braidžioji. Išėmus, žinoma, 
“Santaiką.”

-0-
Jau pabaiga svieto vistiek 

ne toli. Visi kamuojasi, kas kar
du, kas liežuviu, o kas ir plunks
na. Ancikristaus laukiama taip
gi dieną už dienos. Kad tik dar 
Kinija sukiltų, tai jau ir “gudbai 
Čikago. ”

-0-
Žiurėsime, kokį šiupinį išvirs 

musų redaktoriai. Bet-gi tai ir 
specialistai. Vieni verda, kiti 
maišo, o dar kiti spirgučius pjau
sto. Tik neužmirškite ko-dau- 
giausiai druskos ir pipirų.

-0-

Ko Šimkus neįstengė, tai 
Gabrys padarys.

-0-
Beje, šnekant apie tą Gabrį. 

Ir tu man prisikabink tokį titulą, 
kaip “Dr.” Rusijoj medaliai, o 
Francuzijoj: mat, titulai,

-0-
Kaip matote, tai jau ir Cle- 

velandas pradeda iš kevalo ris
tis.

Krambambimbembambulis.

“Santaikos" Agentai.
Pas kuriuos galima visados 

užsisakyti “Santaiką” ir užsimo
kėti prenumeratą.

CLEVELAND, O.
J, Čeriauka, 1532 E. 36th Street.

J. Kazlauskas, 4275 Profes
sor Ave. S, E.

Kaz. Bucis, 1040 E. 71 str.
J. Montvila, 3718 Burwell 

Ave.
J. Klemavičius, 2012 St. 

Clair Ave.
J. Brazaitis 7412 Aberding 

Avė.
A. Palionis, 2112 St. CliaJ 

Yve.
A. Janilionis, 1089 E. 79 Str.

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33

AKRON, OHIO.
K. Štaupas, 695 Edgewood 

Ave.

BENTLEYVILL, PA.
L. Deltuva, P. O’ Box 716.

HARDFORD CONN.
A. J. Pateckis, 234 Park, 

Ave.

P. SZUKYS S 

“SANTAIKOS” SPAUSTUVĖ |

ATLIEKAME VISOKIUS

^SPAUDOSk

DARBUS I

—— kajp tai, —— TA

Apgarsinimus, Tikietus, !

Szukio Krautuvėje I
— GALIma Gaut Visokių --- JI

■OO VAĄTy A'/1 /.ZJ/JO/W.S K
Rašomųjų plunksnų nuo $2.oo 

iki $7.oo, gražiausių maldakny= 
gių, atviručių, knygų ir t. t.

Visokis darbas atliekama kuogreičiausiai’pi- 
giausiai ir geriausiai.

STAIGUS PATARNAVIMAS IR DRAUGIŠKAS PRIĖMIMAS.

P. SZUKYS.
2120 St. Clair Ave. c“y-IM,'K S

VISOKIU GYDUOLIŲ, SALDUMYNŲ IR DAK
TARIŠKŲ ĮRANKIŲ KRAUTUVE. 

Dipllomuotas lietuvis aptiekorius.

INTERNATIONAL PHARMACY
4501 ST. CLAIR & E. 45th STR.

J. ZWALSK Savininkas.

T
J&. J&. jAljAl jAl jfis.jtk.jd5L.jfW.jfiL jfiul

AR NORI PIRKT
I namą? į

N Jei teip, tai kreipkis prie j* 
1 manęs, nes aš turiu daugy- r 
1 bęgerų namų ant pardavi- P 
N mo ir ant prieinamiausių iš- 
j lygų. Ypatingai apilįnkeje

E. 67-tos, Superior ir Payne [ 
gatvių. Reikalaujanti kreip- [ 

ites šiuo antrašu: f< . . h
j Jonas Brazaitis f
4 1619 E. 43rd STREER. h
arxr V WW W W

L. BEJCEK
Gyduolių ir Cukrinių

□ KRAUTUVE H
1103 E. 79th Street & Medina Avė.

•••••••••••M
PIANO LEKCIJOS

50c.
V. GREIČIUS,

8117Bellevue Avė.
Cleveland, Ohio.



SANTAIKA

Vietines Žinios.
Debatai ir klausimai.

Vietine L. Vyčių 25 kuo
pa žymiai tarpsta ir progre
suoja. Proto lavinimui nese
nai įnešta sumanymas reng
ti debatus ir atsakyti ant 
užduoty klausimy. Ta
me darbuojasi išrinkta tam 
tikra komisija iš dvylikos 
ypaty. Lapkr. 15 d. Koenigs 
svetainėje turėjo debatus. 
Tema buvo: “Kur geriaus 
Lietuvai buty, ar po Rusiją 
ar po Vokietiją”. Rusijos 
pusę laikė pp I. Sakalauskas 
ir A. Staseliunas. Vokietijoj 
pusę pp. J. Brazaitis ir J. 
Žitkevičius. Laimėjo Rusijos 
pusė. Ant galo buvo užduoti 
įvairys klausimai ant kurių 
atsakyti ateinantį pirmadie
nį. Sekantį pirmadieni lapk. 
22 d. ant visy klausimu ge
rai atsakė pp. I. Sakalauą- 
skas ir J. Czeriauka. Ant 
galo buvo minčiy atspėji
mas. Už gera atspėjimą bu
vo duodamos dovanos. Apart 
Vyčiy narių nemažai buvo 
atsilankusiy ir pašaliniu, 
kurie Vyčiy veikimu pilnai 
esą užganėdinti.

Patėmyjau, kad Vyčiy 
kuopa įsitaisė sau knygyną. 
Knygas aukoja patys na
riai. Puiku.

Rep.

Na, ir prasidėjo šposy krėti
mas. Nekurie tiek pridirbo 
juoky, kad reikėjo pilvą su
siėmus juoktis. Paskui, vi
siems sustojus, orchestrai 
pritariant, sudainuota “Lie
tuva” ir “Vyčiy Himną” ir 
“Vyčiy Maršą”, prasidėjo 
šokiai ir tautiški žaidimai, 
kas tęsėsi iki vėlumui. Visi 
grįžo namo su gerais įspū
džiais.

Daugiaus, daugiaus to- 
kiy vakareliy.

Rep.

29 tmd kuopa savo su
sirinkime 21 d. lapkr. nuta
rė surengti vakarą su pra
kalbomis 19 d. gruodžio. 
Kalbės p. Purvis.

Taip-gi tb vakarą bus 
dalinamos dvi tmd išleistos 
knygos “Širdis” ir “Moti
na”. Taigi nepamirškite die
nos, o vieta bus apskelbta 
kiek vėliau.

Šeimyniškas L. V. 25 kuo
pos vakaras.

Jeigu kuomet-nors Cle- 
velande buvo puikus vaka
ras, tai 21 d. lapkr., kurį 
turėjo L. Vyčiy 25 kuopa 
ant Povylausko svetainės. 
Čia buvo ir juoko, ir puikiy 
žaidymu, o nestigo ir gilaus 
atjautimo musy badaujan 
čios tėvynės. Žodžiu sakant, 
linksmiausias ir padoriausias 
tos ryšies vakaras clevelan- 
de.

Apart šokiy ir žaisly ne
apsieita ir be programo, ku
rį surengė ant “ex promtu”, 
o kuris taip nuosekliai išė
jo.

Pirmiausiai p-le Z. Bag- 
džiuniutė padeklemavo jau
no poeto ir darbštaus vietinės 
kuopos nario, p. I Sakalau
sko L. V. 25 kuopai paves
tas eilės “Jaunimui”. Pas
kui p. J. Žitkuvyčius kalbė
jo apie meilę ir vienybę 
draugijoje. Kalba buvo 
trumpa, gerai apdirbta ir įs
pūdinga. Iš eilės sekė p-le 
M. Janušauskiutė su eilutė
mis. Paskui choro vedėjas 
p. V. Gricius trumpais žo
džiais pratarė, kad Vyčiai, 
būdami sutikime tarp savęs, 
neniekinty ir pašalinio jauni
mo, bet, kiek galėdami trauk
tu rašytis į idėjines draugi
jas. Po kalbai p-lė E. Žitke- 
vyčiute padeklemavo eiles. 
Ant galo pirm. p. M. Rusiac- 
kas pasveikino Vyčiy skait
lingai susirinkusį būrelį ir 
linkėjo, kad ateinančiuose 
metuose per šeimynišką va
karėlį kuopa turėty dvigubai 
nariy. Taip-gi p. M. Šimonis 
prikergė keletą žodžiy, kas- 
link lankymosi dainy repeti- 
ciosna ir neužmiršimo skai
tyti Vyčiy organo “Vytis”, 
kas sako, turėty būti musy 
kasdieninė duona.

Programai pasibaigus, 
valgant užkandžius žaista 
“Kaimyną”. Paskui p. V. 
Greičius įnešė, kad tie, kurie 
žino kokiy juoky, pasakyty.

CODOWSKIO KONCERTAS.

14 d. lapkričio laikė koncer
tą garsus pasaulio pianistas 
Leopold Godowsky Hippod
rome svetainėje. Nežiūrint 
ant to. jog įžanga buvo nuo 
50 c. iki 2 00, žmoniy buvo 
lobai daug. Ant 3: 20 P. M. 
pasirodė artistas ant estra
dos. Publika, žinodama ką 
pasitinka, tuoj pasveikino jį 
gausiu delny plojimu. Pra
dėjo nuo Beethoveno ir už
baigė Lisztu. Skambino taip
gi Brahmą, Mendelssoną ir 
Chopiną. Šio paskutinio jisai 
yra spcijalistu. Visą progra
mą išpildė be gaidy, į dvi va- 
landi, ir išpildė taip, kaip ge
riaus išpildyti vargiai kas bu- 
ty beįstengęs. Jeigu ko sti
go, tai jausmingumo, nes 
viskas atlikta dinamiškai. Iš 
techniškos pusės vargiai kas 
ką galėtu beužmesti. Tyru- 
triliy ir švelnumas meliodijy, 
nežiūrint ant to, kaip greitu 
taktu grojo tiesiog smigte 
smigo klausytojy širdysna. 
Po kiekvieno numerio pylėsi 
gausys apliaudavimai, bet 
tiktai dusyk teatšaukta ant 
bis. Po kiekvieno apliaudi- 
mento ranka ant kėdės pa
siremdamas žemai lenkė sa
vo galvą, kurios viršus jau 
žymiai praplikęs. Atsakan
tis trikampis Knabę pianas, 
gerai balsą nešanti svetainė 
rami publika ir gerai pažįs
tantis piano klevišus Godo tv
skis darė puikią konbinaciją, 
estetiški garsai kurios rado 
jiems pritariantį atbalsį jau
triose muzikos mylėtoju šir
dyse. Per ištisą programą ha
lėje buvo tokia tyla, jog bu
vo galima girdėti kiekvieną 
savo širdies pulsą.

Čia buty labai ne pro 
šalį patarti jaunimui, kuris 
interesuojasi daila, naudotis 
kuotankiausiai -tokiomis pro
gomis. Už tą kainą niekur 
nenupirksi tiek naudos, kaip 
eidamas ant panašiy progra
mų. Čia pamatai artisty ga
bumus; susipažįsti su kompo- 
zitoriy sielos gilybe, o, svar
biausia, susiduri su paviz- 
dingai užsilaikančia publi
ka.

Dabar iškilus didžiajai 
karei visos muzikalės ir ki- 
ty šaky dailos jiegos susispie
tė Amerikon. Šičia Clevelan- 
de neužilg turėsime progą 
išgirsti dvi garsi, jeigu ne 
garsiausi, pasaulio soloisti, 
pp Sembrich, soprano ir

Schumann Heinck kontralto, 
nekalbant apie didžiosios 
operos kompanija, kuri ati
darys savo sezoną lapkr. 29 
ant Colonial. Tai-gi, jauni
me, nesnausk!

30 d. KALEJIMAN
F. Dorsey, 36, buvo nu

teistas ant 30 d., kad praša
linus jį nuo mirštančios mo
tinos. Poni A. Delaney, ap- 
kaltitojo teta, prirodinėjo tei
sėjui Cull, jog motina mirš
ta namuose, o apkaltintasai 
visaip šaiposi per langą, ir 
dainuoja, ir šoka.

“Jysy motinos reikalavi
mas yra, kad Jys jai duotu
mėte ramiai mirti”, sakė tei
sėjas. “Trišdešimt dieny”.

Aklas rodo kelią.
“Kur yra prieglaudos 

namas?” klausia moteris T. 
Romight’o aklo senuko, ku
ris pardavinėja laikraščius 
prie Superior gatvės ant Pub
lic square.

“Čia tiesiog skersai gat
vės” sako Romightas, rody
damas visai teisingon pu
sėn.

“Tai nieko naujo”, sako 
senukas Romightas. Nors aš 
esu aklas, vienok duodu pa
ir rodau kelią mažiausiai del 
75 žmoniy į dieną”.

LAIVAS SUDEGE.

Pilnas kviečiy garlaivis 
Alfred P. Wright, Buekeye 
Steamship Co .savasstis buvo 
sunaikintas prieplaukoje. 
Kapitonas ir darbininkai 
išsigelbėjo. Įš kur ugnis atsi
rado. nežiną.

WHITE CO. PEREINA Į RAN
KAS J. P. MORGAN & CO.

White Co. didžiausia 
“motor trocky” dirbtuvė 
pasaulyje jau beveik galuti
nai perėjo į rankas J. P. Mor
gan & Co.

Paskutinėmis dienomis 
visos Suv. Valsti
jos subruzdo rūpintis savo 
milicija ir laivynu. Clevelan- 
das, norėdamas pioneriauti 
tame užmanyme tautinės 
apsaugos, jau pradeda pri
rašinėti liuosnorius lavintis 
kareiviško muštro ir varto
ti ginklus. Tas bus atlieka
ma Central Armory name 
pradedant nuo gruodžio 2 d. 
Kursai tęsis 25 savaites, va
landą lavinsis muštro, o ki
tą bus laikomos pritaikintos 
prakalbos. Po atsakančio iš
silavinimo bus duodami pa- 
liudyjimai, kurie parodys, 
jog, reikalui ištikus, savinin
kas gali stoti kariuomenėn.

Tas parodo, jog jau Ša
mui taipgi parupo, kad kas 
ne sušaudyty jojo dryžąsias.

Liuosybes varpas cleve- 
LANDE.

22 metai atgal clevelan- 
diečiai turėjo progą matyti 
Suv. Vai. liosybės symbolą 
“Liberty Bell”. Dabar ve
žant jį iš Panama —Pacific 
parodos užvežė ir čionais. 
Siuomi kartu jau jisai žymiai 
daugiaus įtrukęs. Tūkstan
čiai vaiky ir suaūgusiy ėjo 
pas naują “Court Hause” 
kad pamatyti, nors sutruku
sio, bet taip garsiai skam
bančio Liuosybes varpo.

Venuntele Lietuviška Drapanų Krautuve Cleveland’e

| Žitkevičiaus & Palonės Co
Kad užganėdinti musy pirkikus, męsstegiames laikyti 

geriausį tavorą ir parduodame kaip galima prieinamiausiomis 
kainomis, kaip tai: ant

Kaldrų, pluksnų, pūkų, sveterių, moteriškų ir 
vaikų koatų ir šlebelių bei uolaktinių tavorų 
Teip-gi didelis prasirfnkimas krikšto suknelių, 

koatukų bei pelerynų.

Kalėdų Dovanoms Tavorai Jau Supirkti.

Pasarga. Perkant daug arba sunkius tavorus, kaip tai, box’ 
sus (trunks) pluksnas, kaldras nusiyčiamč į namus.

Pirkėjams duodame trejopas stenpa: raudonas, žalias 
ružavas. Ružavas utarninkais duosime dvigubas.

2012 St. Clair Ave. Cleveland, 0. HM/O>

V. ŠTAUPAS
Geriausia vieta 
pirkimui laik
rodžiu, laikro
dėliu, linciugė- 
liu, žiedu. Špil
kų bei steliavi- 
mui šliubiniu 
žiedu. Kurie tik 
pas mus perka,

visi yra pilnai užganėdinti gerumu tavoru.
Teip-gi taisome laikrodžius, laikrodėlius 

ir visocius dalykus auksinius bei sidabrinius. | 
Puikus rinkinis bražalietu ir kitu gražnu. ■ 

2118 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

S. RUTKAUSKAS 
seniausias 

LIETUVIS KRIAUGIUS
Puikiausiai pasiuva visokius 

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

S. RUTKAUSKAS, 
2153 St. Clair Ave. Cleveland, O. -
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4 Męs parduodame namus H 

ant mažiausiy išlygų.
Teip-gi viską inšiurinam2&

Todėl, kam reikalinga; kreip- || 
j kites šiuomi antrašu: [j

MICHEL REALTY CO.
7033 SUPERIOR AVE.

Bell Rosedale 3920-J
ji Cuy., Prine. 1362-L rj
O—ll- .==it=iF=u  ir=41

DABAR GERA PROGA

Nusitraukti Fotografijas!
BESIARTINANT KALĖDOMS ĮTAISIAU NAUJĄ GALERIJĄ.

Traukiu Fotografijas visokio didumo ir sumažinta kaina. Su
augusiems numažinau kainą ant $1 doliario, o vaikams vietoj $4 do- 
liariy už tuziną tik, $2 doliariai. Teip-gi dovanų duosiu kiekvie
nam pasiringti kokį nors gražy paveikslą-

TA PROGA TIK IKI KALĖDŲ. PASISKUBINKITE!

A. ŽITKEVIČIUS,
2002 ST.CLAIR AVE. Cuy. Central 8473-W

F. LEWANDOWSKI
FLO RISTAS Į

I
j, Puikiausių Gelių Krautuve 
į. Vestuvėm, šermenims ar šeip J 
Į, reikale steliuokites pas;

F. LEWANDOWSKI, |

PrinC 28Z0;W

Mokykla Šokių.
Yra tai viena iš geriausių mokyklių. Užtikrinu, kad 

išmokinu šokti geriausiai ir per trumpą laiką. Esu persi
tikrinęs, kad jauriuomė, kuri lankė mano šokių mokyklą, 
baliuose ir šeip vakaruose nebuvo pašiepta šokiuose, bet 
visados skaitydavęs pirmos kliasos šokėjais.

Taigi mylintieji išmokti gerai šokius šokti, malonėki
te atsilankyti į mono šokių mokyklą, kuri randasi svetainė
je ant kampo St. Clair ir E. 25-tos gatvės.
Lekcijos asibuna kiekvienos seredoš nuo 7 iki 11 valan. vak.

Prof. J. F. KLIMAVIČIUS
Cuy. Central 7622-R 2012 Clair Ave. Cleveland. O.

Nelauk, Jieškok, Rasi Sveikatą

11

J. P. YURAITIS
BAIMTIS-M

Teip-gi išgalanda skustuvus (britvas)
Ir kas nori pasaulio žinių ir 

mokslo, gali gauti pas manę 
dienraštį “Kataliką” kasdiena.

3243 Superior Ave. Cleveland, 0.

Aš per 35 metus j ieškojau ir išradau gyduoles kurios išgy- | 
do labai pasekmingai Rematizmą, Skilvio nusilpnfijimę; Plau
čių ligas, Motery Reguliavimą ir Slėptas visokias ligas.

UŽLAIKAU KRAJAVĄ TRAJANKĄ.

Lietuviška Aptieka
IG. A. USEVIČ5AUS

1172 E. 79th Str. Cleveland, Ohio.
Cuy. Prinęl. 1539-R Bell Rosedale 2417

MM ■aHm»waani>n»»aiairMr«

F. DECKER, 
Gelažies Krautuvė. 
HARDWARE

Didelis rinkinis Pečių, visokių »udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
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I V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
o 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.
1369 E. 33 Str. ir Sonora Ave.
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Apielinkėje Poznaniau, yra vienutėlis 
didžiausias ir puikiausias

Lietuviškas Saliunas
Užlaiko Kalefornijos Vyną, seną rriel- 
ką, visokios rūšies cigaretes ir cigarus 
iš Havanos tabako. Šviežias ir čystas 
aius. Prielankus patarnavimas. Kas pas 
mus atsilankis niekados nesigriaudis.

Geor. Lechowicz Cafe
8406 Pulaski Ave. Cuy. Princt. 2472-W
XX -«Q>- <D»-<l> <t>: *Q2> JXX

L. BEDNARSKI,
- PARDUODA

Namus Lotus ir Farmas
Išmainau namus arba kitokią neju

dinamą savastį ant farmų.
Jeigu kas norite išmainyti namą 

ant farmos, ar farmą ant namo, arba 
jei nori pirkti namą, farmą ar liotą, 
kreipkitės prie:

L. BEDNARSKI, 
2110 Prospect Avenue.
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Geriausia ir pigiausia
KALĖDŲ DOVANA FOTOGRAFIJA

Artinas Kalėdos. Kiekvienas rengiasi 
prie pirkimo dovanų dėl savo draugų, 
draugių ar mylimųjų. Norėdamas, kad ta
vo Kalėdų aukuota dovana butų brange
snė, prie dovanos paaukuok ir savo pavei
kslą. Dovana su tavo paveikslu ilgiaus pa
siliks atmintyje, neb apart dovans, turės 
ir tavo paveikslą. Dabar iš anksto pasi
skubinkite. Įtaisiau naują Kalėdinę Gale
riją. Traukiu paveikslus visokio didumo.

Darbą atlieku artistiškai ir pigiai.

A. Kranauskas 
ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE

Pirkdami iš mus apavalus 
sutaupįsite mažiausi dešimtą 
nuošimtį.

ČIUS, savininkas.

Superior Photo Studio
7033 SUPERIOR AVE. N. E.

TlLBelI Rosedali 3926-J Cuy. Princt. 1262-L

Sykį pabandysit. 
Tai ir kitam pasakysit.

2003 St. Clair Av Cleveland, 0.
Liet. TSR 

Knygų Rhttjų
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