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Didžiausi mūšiai eina 
žiemiuose nuo francuzu tvir
tovės Verdun. To mūšio bai
senybes yra sunku netik ap
rašyti, bet ir persistatyti. 
Vokiečiai su francuzais mu- 
nėsi keturiosdešimt aštuo- 
šėsi valandas. Paskui vokie
čiai pradėjo imti yirŠŲ. Mū
šio plotas visas sudraskytas 
ekspliozijomis. Įnirtę vokie
čiai nepaisydami ant mirties 
žengė pirmyn j ugnies nas
rus. Juju regimental buvo 
suardyti ir sudaužyti kanuo- 
liU- Tūkstančiai buvo auka 
staigios mirties, o kiti Pūk
štančiai raitėsi neapsakomu 
žaizdų kančiose laukdami 
valandos mirimo. Prancūzai, 
kurie buvo priversti apleis
ti savo tranšėjas ir grumtis 
ant atviro lauko, ir-gi ne
mažai turėjo nukentėti. Už
pakalyj vokiečiu linijos sto
vi kunigaikštis drąsindamas 
savo kareivius, o už jo seka 
tėvas kaizeris, kuris, laiks 
nuo laiko, sako prakalbas, 
kad tie dar narsiau kirstu 
savo priešus.

Ir jeigu tikėti vokiečiu 
pranešimams, tai ši pereito
ji savaitė buvo triumfas vo
kiečiams. Jie daug kartu įsi
laužė francuzu linijosna, o 
kiekvienas įsilaužimas pastū
mėjo juos artyn prie Ver
dun. Prancūzai, nors ir-gi 
smarkiai laikėsi, bet neįsten
gė atlaikyti įsiutusiu vokie
čiu užpuolimo. Nors francuzai 
savo pasislinkimą teisina tuo- 
mi,jog jie nori išveugti di
deliu nuostoliu. Norskaslink 
užėmimo francuzu forto Do- 
uaumonto dar abejojama, 
bet jeigu vokiečiai jį butu 
užėmę, tai dar jiems pake
liui į Verdun butu trįs pilįs, 
būtent, Vaux, Tavannes, 
Moulainville ir Belleville.

Tasai neapkariaujamas 
fortas Verdun sulaikė vo
kiečiu kunigaikštį 1914 ru
denį. Verdun nepuolė taip, 
kaip kili francuzu ir belgu 
miestai, kas žinoma ir sulai
kė vokiečius nuo žengimo 
artyn Paryžiaus. Todėl da
bar, kad atsiekti tą, ko per
nai neįstengė, vokiečiai nus
prendė pirmiausiai sudaužy
ti Verdun, nors jiems tas 
ir labai daug atsieitu. It 
jeigu tas jiems pavyktu, tai 
visa pavasario karžygystė 
butu vokiečiu rankose ir 
Franci jos sostapilė Paryžius 
vėl butu pavojuje, jeigu 
Verdun išlaikytu, tai butu 
aiškus faktas, jog francuzai 
yra nepergalimi ir viršus 
pultu ju pusėn.

Nors vokiečiai ir užim
tu Verdun, tai dar tas ne
reikštu, jog vokiečiai tuo 
keliu maršuotu ant Pary
žiaus, nes toliaus į vakarus 
tarp vokiečiu linijos ir fran

cuzu sostapilės yra tik pu
sė kelio, negu nuo Verdun 
į Paryžių. Verdun norima 
sudaužyti vien tik dėlto, kad 
nusilpninti francuzu spėkas 
toliaus vakaruose. Ši vokie
čiu ataka yra žymiausia nuo 
pat pradžios karės. Smūgiai 
francuzams yra siunčiami 
iš visu pusiu: nuo Belgijos 
pakraščiu nusidriekusiu fron
tu net iki Šveicarijos ir Alsa
ce. Per ilgą laiką francu
zai negalėjo žinoti, iš kurios 
pusės saugotis. Dar ir da
bar, nors jau francuzams ži
noma, jog Verdun yra svar
biausia mūšio akimi, vienok 
vokiečiams esant aktyviais vi
su pafrončių, jie negali ma
žinti savo apsigynimo jiegu 
nė vienoj vietoj—taip atkak
liai sudaryta vokiečiu vado
vystė šitame mūšyje.

Einant tokiems smar
kiems mūšiams Verdune, 
mažai atidos buvo kreipiama 
ant ruso fronto. Tiesa, Ar
mėnijos kalnuose Nikolas tę
sia savo pirmynžengą, bet 
jokiu svarbiu pozicijų neuž
imta. Rusai dabar yra neto
li Trebizond ir Mesopotami
jos, kur britanai grumiasi su 
turkais. Veikmė visu rusu 
pafrončių buvo maža. Nė 
viena pusė negavo materia 
lės pergalės. Italai padarė 
svarbu žingsnį link Triesto.

KAIZERIS DRĄSINA KA
REIVIUS.

Berlynas — Vokiečiai 
stato paskutinės savo jie- 
gas, kad užimti francuzu 
tvirtovę Verdun.Tai didžiau- 
se milicijos veikmė vakaru 
fronte nuo rugpjūčio mėne
sio. 300,000 kariumenė va
dovaujant pačiam kaizerio 
sunui grumia francuzus žie
miuose Verdun. Kad pasek- 
mingiaus eitu, darbas, kaize
ris apsikvatieravo kartu su 
savo sunumi ir tam tikroj 
vietoj vis sako prakalbas pri
duodamas daugiaus savo ka
reiviams drąsumo ir energi
jos. Jisai sako, jog męs tu
rime užimti tą francuzu tvir
tovę, kad ir mums kaži kiek 
kaštuotu. Berlynas tiki, jog 
nupuolimas Verdun .butu 
ženklu pabaigos karės. Ant 
abieju krantu Meuses eina 
dideli mūšiai. Vokietija per 
penkis mėnesius neturėjo to
kiu dideliu nuostoliu, kaip 
dabar. Per 48 valandas pa
vojingai sužeisti kareiviai, 
tarsi, upė slinko Vokietijos 
linkui.

TURKAI APGALĖJO BRI
TĄ NŪS.

Konstantinopolis— Brita- 
nu kariumenė Mesopota
mijoj atakavo turku pozici
ją už Kut-el-Amaros, bet ta
po atmušti su dideliais nuos
toliais.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ TRIS 
FRANCUZŲ KAIMUS.

Paryžius— Vokiečiai 

tvirtina, kad į žiemius nuo 
Verdun jie užėmė tris fran
cuzu kaimus: Brabant, Hau- 
mont ir Samagneux. Pietuo
se nuo Metz paėmė francu
zu tvirtovę ir 50 žmonių.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ DO- 
UAUMONT.

Berlynas — Vokiečiai 
išmušė skylę į žiedą, kuris 
gynė Verdun ir užėmė fran
cuzu tvitrovę Douaumor.t. 
Brandenburgeriu dvidešimt 
ketvirtas reginentas nepai
sydami ant kulku uragano 
mušėsi pirmyn, kol ne- 
susirėmė kumščiu ir šalto 
plieno muštynėje. Vokiečiai 
laimėjo.

Fortas Douaumont yra 
rokuojamas kaipo vienas dvi
dešimt stipriausiu fortu, ku
rie saugoja Verdun. Tokiu 
budu dabar kelias yra ati
darytas į Verdun.

MIESTAS DURAZZO AP
GULTAS.

Vienna— Austro-Veng- 
ru kareiviai apgulė Albanijos 
sostapilį Durazzo. Austrai 
sako, jog jie pergalėjo italu 
kariumenę arti Durazzos ir 
užėmė paskutines priešo po
zicijas rytuos nuo Bazar Sy- 
ak.
VĖTRA KLIUDO RUSUS 

VYTI TURKUS.
Petrogradas—Žiaurios 

vėsulos kenkia rusams be- 
sivijime turku, kurie bėga 
iš Erzerum. Rusai vienok da
ro progresą link Rize,rytuose 
nuo Trebizond, Juoduju ma
riu uoste.

PERSŲ MIESTAS TEKO 
RUSAMS.

Petrogradas — Persu 
miestas Karmanša tapo ru
su paimtas. Rusai puolė štur
mu ant miesto ir paėmė 
miestą ir daug nelaisviu. 
Karmanša yra 200 myliu nuo 
Ku-el-Amaros. Taip-gi eina 
dideli mūšiai apie Bitlis rusu 
ir turku kariumenės tarpe.

RUSAI VEIKIA ANT 
KAUKAZO.

Londonas— Tiktai ant 
Kaukazo rusai veikia. Iš 
Petrogrado pranešama, jog 
rusai be perstojimo grumia 
turkus žiemiuose ir pietuose 
nuo Erzerum. Rusu kariu
menė įsiveržė toliaus vaka- 
ruosna palei Juodąsias mares 
ir ant rytu pakrančių ežero 
Van. ______
VOKIEČIAI UŽĖMĖ DAU

GIAU MIESTŲ.
Londonas— Vokiečiai 

vėl užėmė Douaumont. A- 
part to jie paėmė Champneu- 
ville, Hardanmont, Cote du 
Povre, Talou, Manheulles, 
Champton ir Poivre. Woevre 
vokiečiu kareiviai perėjo 
Dieppe, Apaucourt ir Blan- 
zee. Suskaityta, 228 nesu
žeistu nelaisviu oficieriu ir 
16, 575 šiaip žmonių, 78 ka- 
nuolės, 86 kanuoliu mašinos

Amsterdam—Penki vo
kiečiu generolai su pagyrimo 
kryžiais tapo užmušti Ver
dun karėje. Metz ligonbu- 
čiai yra pilni vokiečiu sužeis
tųjų-

PRIEŽASTIS, KURIOS 
VEDA KAIZERĮ PRIE 

VERDUN.
Paryžius—Karės kriti

kai sutinka, jog Vokietija 
varo šitą vakaru fronto ka
rę politišku ir karišku prie
žasčių delei. Didžiausi ka
rės žinovai tvirtina, jogprie- 
žastįs, kurios pakusė kaizerį 
ir jo patarėjus pradėti šitą 
Verdunoofensivą, yra sekan
čios:

Pirma —Kad sunaikin
ti pavasarinį talkininku ant
puolį, prie kurio per visą žie
mą rengėsi.

Antra—Vokietijos neįs- 
tengimas sugrusti Rusiją ir 
padaryti su ja santaiką.

Trečias—Politiška Grai
kijos ir Rumanijos įtekmė, j 
kuriedvi dabar sviruoja.

Ketvirta — Užkirtimas, 
transportavimo kariumenės 
į Graikiją del talkininku 
ofensivo prieš vokiečiu, bul
garu ir austru spėkas Sibe- 
rijoj.

Penkta—Nuslopint rusu 
pergales Armėnijoj ir Per
sijoję

Šešta—Išlošti didelę per
galę Verdune ir tokiu budu 
pakelti kaizerio sunu į gar
bę.

Septinta—Morale įtek
mė namie ir svetur, 
jog Vokietija dar nebankru- 
tija, bet turi užtektinai žmo
nių ir amunicijos.

Field Maršalas von Hin
denburg ir Gen. von Falken- 
hayne abudu norėjo užpulti 
ant Rusijos, o ne ant Fran- 
cijos, bet juodu tapo perkal
bėti kaizerio.
IS ...  — ■■ ‘ a

IŠ VISUR
b, . —įsa

DAUG SNIEGO FRANCI- 
JOJ.

Paryžius—Pakilo dideli 
sniego šturmai visoj Franci- 
joj išimant tolimus pietų dist- 
riktus. Gelžkeliu važma ir te
legrafu komunikacija buvo

9 LAIVAI NUSKENDO; 
ŽUVO DAUG ŽMONIŲ.

Londonas — Garlaivis 
Maloja nuskendo netoli Do
ver, Albanija. Ant laivo bu-

't.-:

ir daugybė karės’ materiolo vo 429 žmonės, 274 išsigel- 
pateko į vokiečiu rankas. bėjo, o 155 žuvo. Taip-gi

i nuskendo rusu laivas Pečen- 
KUROPATKINAS VES ga, žuvo septyni. Kiti laivai 

RUSŲ ARMIJĄ. nuskendę yra: britanu gar- 
Petrogradas—Gen. A- laiviai Bigitir Suevier,fran- 

leksei Kuropatkinas tapo iš- cuzu garlaivis Trignac ir 
rinktu vyriausiuoju rusu ka- Holandijos garlaivis Mec- 
riumenės vadu žiemiu fron- klenburg ir Empress of Fort 
te. William anglu laivas.
PENKI GENEROLAI UŽ- Iš Rymo pranešama, jog 

MUŠTI. italu ligonlaivis Merechiaro
nuskendo prie San Giovan
ni Di Medua, Albanija. Bri
tanu laivas Southfurd taip

ogi žuvo su dviem ypatom. 
Aštuoniu jurininku ir vieno 
kapitono kūnai Willsono lai
vo Dido tapo vilniu išska
lauti į Donna Hook pa- 
krančius, Lincolnshire.

Anglu spauda tvirtina, 
jog tai pasekmės vokiečiu 
ir austru minu, kuriomis jie 
prisėjo jūres panaudadomi 
neutraliu tautu laivus.

Iš Amerikos
DIDELIS GAISRAS.
Pittsburg, Pa.—Ugnis 

apėmė Union Storage Co. įs
taigą. Vieną sankrovos na
mą galutinai sunaikino, o 
kitą tik suardė. Nuostoliu 
pridirbo $500,000. 25 žmo
nės išbėgo, o likusiejie žuvo, 
kuomet degančios sienos 
pradėjo griūti.

AKRONIEČIO BYLA.
Akron, O.— Jokūbas 

Pfeiferis užvedė bylą su sa
vo žmona, nuo kurios jisai 
reikalauja psrsiskyrimo dėl
to, kad ji pradėjo rašinėtis 
ir draugauti su kitu vyru, 
Cleveland© kapitalistu, Jur
giu H. Worthingtonu. Tei
sme Worthingtonas prisipa
žino, jog jisai daug kartu 
yra pabučiavęs kitu vyru 
moteris. J. Pfeiferis yrą 
prezidentu Miller Rubber 
kompanijos.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ DVI 
MOTERĮ.

St. Louis— Penkios 
skrynios dinamito sprogo ir 
užmušė dvi moteri ir apie 20 
ypatų sužeidė, 7 pavojingai. 
Ekspliozija atsitiko netoli St. 
Louis Maplewood miestelyj. 
30 namu suardyta.

NAUJAS RUSŲ LAIK
RAŠTIS.

Berlynas— Oficialiai 
pranešama, jog Berlyne pra
dėjo eiti naujas rusu laik
raštis “Ruski Vestnik,“ ku
rio pereiga supažindinti 
skaitytojus su politika ir ka
rės bėgiu “bepartyviškai. “

pertraukta. Kaip-kur snie- VĖTRA PENNSYLVANI- 
go yra trįs pėdos gilumo. JOJ.

Corry, Pa.—Baisi vėtra 
siautė čionais. Keliai ant lau
ku užpustyti, karai apstab- 
dyti, vielos nukritusios nuo 
stulpu- Baisiausias šturmas 
į kelis metus.

du užtroško;
New York— Charles 

Somerfield ir James Bucha
nan numirė nuo dUmu Bro- 
oklyno viešbutyje.

PASIKORĖ ATTIKOJ.
Asthabula, O. — Augus

tas Jarve, dvidešimt septy
nių, pasikorė savo namu at- 
tikoj. Paliko pačią ir du ku- 
dykiu.

PENKI DARBININKAI 
MIRĖ.

North Woburn, Mass. 
—Dirbtuvėje, kurioj dirba 
nuodu gazą del kariaujan
čiu tautu, numirė penki dar
bininkai ir apie 40 pavojin
gai susirgo.

DU UŽTROŠKO.
Piqua, O.—Mr. ir Mrs. 

G. H. Carter mirė savo kam
baryje. Priežastis buvo de
ganti kambaryje kakalio, 
garai, kurie juodu užtroš- 
kino. ________

PAVOGĖ $1,000,000.
New York— Plėšikai 

pavogė keturis registruotus 
siuntinius, kurie buvo adre
suoti į New York bankas, $1, 
000.000 pinigais.

MUŠTINES TARP STU
DENTŲ.

Alliance, O. —Kilo ka
rė tarp naujai įstojusiu į mo
kyklą 'ir senųjų mokiniu. 
Mount Union Kolegijos nau
jokai užmanė įsiveržti į sve
tainę, kurioj antrakursiai tu
rėjo pokylį, kas jiems ir pa
sisekė padaryti. Pasekmės 
buvo, jog vienam antrakur- 
siui 20 metu išlaužė šonkau
lį, o kiti gavo raudonas no
sis. __ _____

KANDIDATŪRA Į AL- 
DERMONUS.

Chicago—Vasario 29 d. 
Chicagoje buvo rinkimai kan
didatu į aldermonus. Tarpe 
kitu nori patekti ir vienas 
lietuvys M. A. Vabalas: Ėjo 
karštos lenktynės, nes į al
dermonus nori patekti šim
tai, o tuo tarpu ju reikia tik 
35.

$1,675,000 MIELAŠIRDYS- 
TĖ.

Cleveland, O.—R. R. 
Rhodes, Cleveland© bankie- 
rius, mirdamas paskyrė $1, 
675, 000 savo turto mielašir- 
dingiems darbams: ligonbu- 
čiams, namams, bažnyčioms 
ir mokykloms. Tai didžiau
sia panašios rūšies auka, ką 
kada nors buvo vienos ypa- 
tos aukauta.

IŠMĖTĖ LAUK.
Youngstown, O.—Hip

podrome teatre atsirado 
žmogus, kuris pamatęs ant
scenos Amerikos vėliavą pra
dėjo visaip nešvariai išsi
reikšti ir šūkauti. Kuomet T. 
Ohore jį vedė lauk, tai 
publika labai pliauškino ran
komis.
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/Redakcijos Pastabos.
Katalikai Vienyjasisu 

Sandariečiais.

Pagal vėliausius “Darbi
ninko“ pranešimus galima 
spręsti, jog tarp katalikų ir 
sandariečių jau ryšiai užmeg- 
sti. Štai ką jisai sako:

“22 vasario New Yorke buvo 
susirinkę keliolika Tautines ir 
Sandaros veikėjų ir keli katalikų 
veikėjai. Buvo perskaitytas laiš
kas Tautos Tarybos Sekretoriaus, 
kuriame pranešama Tautos Ta
rybos nutarimai klausime bloko 
katalikų su tautininkais. Laiškas 
padaręs į tautininkus nesmagų į- 
spudį. Tečiau nenustota vilties, 
Tą patį vakarą Newark’e pas kun. 
J. Dobužinską buvo susirinkęs 
būrelis katalikų veikėjų, tarp ku
rių buvo kun. Dr. Bartuška, Dr. 
J. Belskis, A. Staknevičius, kun. 
F, Kemėšis. Netrukus pribuvęs 
St. Šimkus susižinojo per telefo
ną su esančiais New Yorke San
dariečiais, iš kurių trys:Romanas 
Karuža, Vinikaitis ir Sirvydas 
atvažiavo pas kun. J.Dobužinską. 
Tartasi beveik per ištisą naktį ir 
prieita prie rezoliucijos, jog kata
likams su sandariečiais susitarti 
reikia ir galima. 5 katalikų vei
kėjai: Kun. Bartuška, Dr. Belskis, 
kun. F. Kemėšis, A. Staknevičius 
ir kun. Dobužinskas' pasiryžo 
kreipties telegramomis į Tautos 
Tarybos narius, nurodant reikalą 
ir galimumą susitarimo su sanda
riečiais ir prašant ingalioti kun. 
Bertašį, Dr.Belskįir kun. Keme
šį— tarties su sandariečių at
stovais apie busimąjį bloką. 7 vai. 
ryto 23 vas. išsiųsta telelegra- 
mos. Buvo gauti atsakymai, kurių 
didžiuma reikalingus įgaliojimus 
davė. Ketvergo vakare 24 vas. 
Philadelphijoje viešbutyje Con
tinental bus apsvarstytas sutar
ties projektas. Tas projektas bus 
paduotas apsvarstyti plačiajai vi
suomenei. Pasitikima, kad iki va
saros seimo dalykai .galutinai pa
aiškės ir jog seimai galutinai iš- 
riš visus klasimus. “

Tas labai yra malonu gir
dėti.

Toliaus vėl “Darbininkas“ 
paduoda kitą žinią, būtent, 
jog New Yorke užsimezgė 
pradžia lietuvių bankinės 
draugystės. Jisai rašo: 
“šiomis dienomis New Yorke už
simezgė pradžia lietuvių bankinės 
draugijos, kurios tikslas bus su
traukti amerikiečių lietuvių pini
gus ir skolinti juos Lietuvos fir
moms ir draugijoms. Organizaci
jos komitetan inėjokelisandarie- 
čiai ir keli katalikai (kun. Do
bužinskas, A. Staknevičius, kun. 
Žindžius ir k.) Tuo reikalu dau
giausiai darbuojasi Romanas Ka
ruža, kurs yra toje šakoje speci- 
jalistas-žinovas. “

Keletas žymių afherikiečių 
važiuoja Lietuvon. Jie atsto
vaus ir sandariečius:

Į Lietuvą nuo amerikiečių 
važiuoja. kun. Dr. Bartuška iš 
Mt. Carmel Pa. ir Dr. J. Belskis 
iš Hartfordo (kun. Dr. Pr. Au- 
gųstaitis del svarbių kliūčių atsi- 
sake). Jie išvažiuoja iš New Yor- 
ko 4 kovo 2 vai. po pietų ant lai
vo Frederick VII (Scandinavian- 
American Line). Sandariečiai ža
da jiems duoti ir nuo savęs inga- 
liojimus.

A. A.
PETRAS KRIAUČIŲ- 

NAS.
“Ateitis“ praneša, jog po 

sunkios ligos sausio 20 d. 
1916 m. numirė plačiai žino
mas senas aušrininkas ir lie
tuvių kalbos žinovas, ligi pat 
pastarųjų laikų buvęs Mari
jampolės gimnazijos moky
tojas.

Jisai daug nukentėjo 
už prisirišimą prie lietuvys
tės. Lai jam buna lengva 
Rusijos žemelė!

A. t A. 
Česlovas Sanauskas.

“NAUJOJI LIETUVA“ 
mums praneša štai kokią 
liūdną naujieną:

“Sausio 5 d. 7: 30 vai. 
rytą po ilgos širdies ligos 
Petrograde mirė musų kom
pozitorius Česlovas Sasnaus
kas. Kas musų nežino jo 
kompozicijų, kurias tekda
vo girdėti, tur but, visuose 
lietuvių vakaruose. Daugiaus 
negu 20 metų atgal baigęs 
Petrogrado konservatoriją 
liuoso meno dailininko laip
sniu ir būdamas gerai pri
sirengęs kompozicijos ir dai
navimo srityje, a. a. Č. Sas
nauskas netrukus prie šv. 
Kotrynos bažnyčios • gavo 
vargonininko vietą. Tą vie
tą jis užėmė ir iki paskuti
niųjų gyvenimo dienų, Be
to, a. a. Č. Sasnauskas buvo 
ilgus metus šv. Kotrynos 
gimnazijoje muzikos ir dai
nų mokytoju. Č. Sasnaus
kas yra parašęs nemaža baž
nytinės muzikos veikalų, ku
riuos žinovai labai brangi
na.

Mums lietuviams jis y- 
ra brangus tuo, kad tai vie
nas pirmųjų ir geriausiųjų 
kompozitorių, kurį Vidunas 
pripažįsta talentingiausiu.

Paskntiniais metais a. 
a. Č. Sasnauskas buvo pra
dėjęs leisti rinkinį, kuriame 
turėjo būti išspaudinti ge
riausieji darbų tvariniai.

Petrograde lietuvių gy
venime paskutiniais metais 
Č. Sasnauskas mažai tedaly
vavo: kliudė sunki liga, ku
ri jį jau senai kankino. Gi 
dešimt metų atgal a. a. Č. 
Sasnauskas veikliai dalyvavo 
vietos lietuvių gyvenime ir 
jų rengiamuose vakaruose 
tai solistu tai choro vedė
ju. Č. Sasnauskas mirė dar 
palyginamai jaunas, tur but, 
nė 50 metų.“

Ištikrųjų, tai didelis Lie
tuvos muzikai smūgis. Ką 
galima išskaityti iš jo kelių, 
man po rankai esančių kom
pozicijų, a., a. Č. Sasnauskas 
buvo gabiausias ir talentin
giausias lietuvys kompozito
rius, kokio dar Lietuva nie
kad nebuvo mačiusi ir tur 
but, ne greitai turės.

A. a.Č. Sasnauskas, kai
po prakilnios ir jautrios šir
dies žmogus, žinojo ir ko
kius žodžius parinkti dai
noms. Beveik visos dainos, 
kurias jisai apvilkdamas au
ksiniais harmonijos rubais 
padarė nemirtinomis, —yra 
eilės musų garsaus lyriko-po- 
ėto Maironio, kurių gelmę ir 
poetišką įestetiškumą taip
gi suprato ir labai pamėgo 
kitas musų garsus kompo
zitorius J. Naujalis.

Vienas iš žymiausių Č. 
Sasnausko veikalų bene tik
tai bus epiškai-lyriška kan
tata “Broliai,“ tekstą kuriai 
parašė kun. M. Gustaitis, šis 
veikalas, kaip iš pusės libret
to, taip ir iš muzikalio ap
dirbimo,yra milžiniškas tva
rinys. Ji atsakančiai pasta
tyti scenoje, reikia gero dra
matiško tenoro, išlavinto vy- 
ijų ir maišyto choro, nes ka
nonai, fuga ir maršas, kurie 
įeina į kantatą, yra gana 
keblus išpildymui.

Iš dainų, kaip solo, taip 
ir maišytam chorui, “Už
migo žemė“ aš priskirčiau 
prie nuosekliausių ir turtin

giausių Č. Sasnausko tvari
nių. Ten staigi, bet nuosek
liai pritaikinta moduliacija 
klausytoją tai paneria už
migusios žemės gelmėse, tai 
vėl lengvai švelniai tave ne- 
jutoms kelia į erdvę žvaigdė- 
tos padangės.

O kas nežino jo dainų, 
kaip va: “Siuntė mane 
motinėlė,” “Kur bėga Še
šupė, “(dvejopai) “Jau sla
vai sukilo“,“Tu manomo- 
tinėlė“(soprano ir alto du
etas) “Lekk sakalėli,“ 
“Karvelėli“ ir “Skubink 
prie Kryžiaus.“ Apie jų 
vertę daugiaus nieko nega
lima pasakyti, kaip tik 
perlas musų muzikos. Jos 
visos taip puošniai ir pritin
kančiai apvilktos į muzikos 
rūbą, jog atimti arba (pridė
ti, nors vieną notą, tai bu
tų didžiausia žaizda kompo
zicijai.

Č. Sasnausko kompozi
cijose aiškiai matosi, jog'dai- 
nius buvo ne tik geras har
monijos, kontrapunkto ir ki
tų kompozitoriui reikalingų 
taisyklių žinovas, bet kartu 
turėjo ir didelį talentą ir ga
bumą abelnai muzikos or
chestraci joj. Jo kompozicijo
se švelnumas, jautrumas, iš
kilmingumas, ilgesys, meilė 
ir didvyriškumas modulia
cijų akordais taip pasekmin
gai sulieta, jog pildantįjį vi
liote vilioja nuo vienos spra
gos į kitą ir žmogus nė pats 
nepasijunti, kaip nardai 
muzikos gelmėse, nuo kurių, 
syki pradėjus, atsiskirti yra 
sunku.

Gaila, kad męs neįsten
giame tokių žmonių atsakan
čiai pagerbti, kol jie dar gy
vi, su mumis. Savo ekscen
trišku su musų veikėjais pa
sielgimu nevieną be laiko nu
varome kapuosna. Atbunda- 
me ir suspėjame apkai- 
nuoti jų darbus tik tuomet, 
kuomet jau esti pervelu, kuo
met pasijuntame jųjų ap
leistais. Galima labai spręs
ti, jog daug prie pakirtimo 
plauko ant kurio kybojo Č. 
Sasnausko mirties kardas, 
prisidėjo dabartinė žiaurioji 
karė, kuri beabejonės palie
tė jo jautrią širdį atimdama 
jos paskutinį pulsą. Gaila ir 
labai galia, kad toji bešir
dė mirtis atėmė mums taip 
daug žadantį Lietuvos sūnų! 
Dar laimė, kad męs turime 
nors pluoštelį jojo dainų. 
Amžiai slinks, dainius tylės 
bet jo jausmai, jo prakilnioji 
dvasia, jo giliosios mintįs 
dainų liaurų vainike —su 
mumis per amžius bus!

EXTRA!
Lietuvys Užmušė Žmogų. 
Cleveland, O. - P. Muluo- 
lis, kuris dirba Otis Steel Co. 
3131 Lakeside Ave. dirbtu
vėje, mums papasakojo, jog 
Kaz. Didžiulis, 2001 Hamilton 
av., užmušė minėtoj dirbtu
vėj Charles Laws. Buvo taip:

C. Laws, po kurio K. Didžiu
lis dirbo, kaž-kaip pargriuvo 
per vamzdžius (pipe), iš ko 
Didžiulis nusišypsojo. Užtai 
C.Laws kirto Didžiul. vamž- 
džiu per galvą. K. Didžiulis 
nusiskundė bosui, kuris iš jo 
pasijuokė. Tąsyk K.Didižul., 
kad atlyginus savo priešui, 
paėmė lopetą (shovel) ir kirto 
C. Lawsui į galvą. Tas tuoj 
ant vietos sukniubo. Nuvežė 
į Lakeside ligonbutį ir sakė, 
kad vargiai gyvęs. Did. sua
reštuotas, kaipo užmušėjas.

Angly laikraščiai tą žinią paduoda 
supainiotą.

SIS TAS DEL POEZIJOS.
(Tąsa)

Iki šiai dienai aš laikau savo eilių rank
raščius, kuriuos parašęs vieton, kad dėjus 
puti į archivą arba nusiųsti redakcijai į 
gurbą, siunčiau per savo mokytoją poetui 
Liudui Girai, kuris malonumu padarydavo 
joms operaciją ir paskui atsiųzdavo su vi
sokiais paaiškinimais. Ir tik ačiū jo opera
cijai vėliaus ne taip tankiai gaudavau “ei
lės netinka.“

Gali užmesti man kaip kas, kad poetas 
iš prigimties turėdamas poetiškus jausmus 
ir talentą, dar vaiku tebūdamas pradeda 
eiles rašyti, nors apie eiliavimą neturi ma
žiausio supratimo. Tas tiesa, bet aš kalbu 
čia ne apie tokius talentuotus, kurių mažai 
turime, bet apie tuos kurių tankiai girdime 
eilės netinka, nors pasitaiko, kad talentuoto 
nemokančio eiliavimo tiesų, nueina į gurbą.

Kalbant apie talentuotus poetus noriu 
pažymėti čia dvi ypati, iš kurių viena nei 
rašyti nemokėjo. Pavyzdin talpinu žemiaus 
eiles žodis į žodį aplenkdamas visas eiliavi
mo taisykles *)

(Eilės apie Vašakėnų miškus, Troškū
nų par.)

Kas čia dabar dedas? o geriausias Dieve! 
Kur tik miškas buvo, ten dirvos ir pievos.

• Paukščiai ir žvėreliai jie nekartą verkia, 
Kad be perstojimo žmonės mišką kerta. 
Kur tiktai siūbavo didžiausi eglynai, 
Kaip dabar pažiūri, kelmai ir žabynai. 
Kaip miškus iškirto, malkoms iškapojo, 
Nuliūdo paukšteliai, ką linksmai giedojo. 
Kaip miškus iškirto malkoms iškapojo, 
Iš miškų paukšteliai kaukdami bėgiojo. 
Miškiniams žvėreliams nebėr kur tupėti, 
Tik jie visur dairos, kur galės išbėgti, 
Medžioklė užeina ir šunės apstoja, 
Ant laukų žvėreliai, nepasikavoja.
Ogi męs paukšteliai, kur bepasidėsim? 
Nebėr žalių girių, kur męs betupėsim? 
Oi męs paukštužėliai, oi męs mažulėliai, 
Kaip męs gražiai giedam, kap mums ne- 

[nubosta.
Būdavo kaip skriejam,"net šakos siūbuoja, 
Kaip męs gražiai giedam, net giria linguo-

D'a-
Ir lakštingalėlė būdavo kaip gieda, 
Jos skardus balselis per girelę rieda. 
Ji iš po žemelės vitšun medžių skrenda, 
Sau gražią šakelę nusileist atranda, 
Jinai nusileidus šakelė siūbavo, 
Kas tik pro ją ėjo, gražiai apdainavo. 
Pilka gegutėlė ji dažnai kukavo, 
Ant visų paukštelių taip jau uždejavo: 
Ogi męs paukšteliai, kur męs besidėsim? 
Nebėr žalių gyrių, kur męs betupėsim.
Oi męs paukštužėliai, ar ilgai kentėsim, 
Nebėr žalių gyrių, kur męs bečiulbėsim. 
Atskrydo gegutė rūtelių darželin, 
Šaukia našlaitėlei prasiverk langelį, 
šaukia našlaitėlei išeik ant kiemelio. 
Argi neklausysi balselio paukštelių.
Ašinai mergaitė, neturiu tėvelio, 
Kaip aš neklausysiu balselių paukštelių. 
Atskrysim męs tavo darželin rūtelių, 
Padirbsim gojalį žalių žolynėlių.
Lizdelius padirbsim, kiaušinėlius dėsim, 
Męs tau prie langelio gražiai pačiulbėsim. 
Nėra jums čia vietos mielieji paukšteliai! 
Tebėr nesuaugę mano žolynėliai.
Ogi jus paukšteliai! o jus mažulėliai! 
Jus galit nuskrysti į žalią sodnelį. 
Nuskrydę sodneliu dainelėms linksminti 
Darbininką žmogų visad nuraminti. 
Atsikėlę rytą vis turim džiaugsmelį, 
Kad užgirsti giedant sodnelyj paukštelį. 
Kur tik apie triobas, nors koksai medelis, 
Siūbuoja šakelės, nuo daugel paukštelių. 
Troškūnų šventoriuj žaliuoja medeliai, 
Labai gražiai gieda mažučiai paukšteliai. 
Musų kunigėlis taip paukštelius myli, 
Kaip jis mišias laiko, tada visi tyli.
Kuomet kunigėlį einantį išvysta, 
Tada ir paukšteliai, dar labiau pragysta.

(Toliaus bus.)

(*Rankraščius-eiles suteiks p-16 Z. Bagdžiu- 
niutė. Autore tų eilių yra Veronika Raišeliute, 
Vidugirių kaimo, Troškūnų par., Ukmergės ap- 
skr. Jos buvo geros drauges, bet kadangi Raiše
liute nemokėjo rašyti, tai tiktai diktuodavo, o 
Bagdžiuniute užrašydavo. Vėliaus apie 1906 m. 
ją pasiėmė vaikinas gilumon Rusijos, ten apsivedė 
ir daugiaus jokių eilių Bagdžiuniutei neprisiunte, 
gal dėlto, kad nebuvo kam užrašyti.

VAKARO MINTIS.
Pavedu draugei V. Kle-tei.

Paskutiniai saulės spinduliai nyko 
kaž-kur slėpdamies už kokio tai nemato
mo kampo. Nyko ta maloni puikios die
nelės šviesa, palikdama paskui save tik 
pilką ūką.

Gatvėse viename iš didesnių miestų 
buvo kaip ir visuomet kasdieninis žmo
nių judėjimas. Nuvargę, pailsę per dieną 
darbininkai grįžo skubindami iš dirbtuvių 
į savo namus, kad po ilgos dienos darbo 
gaut greičiaus pasilsėt. O ant rytojaus 
ir vėl anksti keltis, vėl grįžti prie to pa
ties darbo. Po kiek laiko gatvėse judė
jimas pamažu pradėjo retėti.

Viename namelyje nuošalynėje gat
vėje miesto, parėjus iš darbo jauna mer
gaitė ir numetus savo drabužius atsisėdo 
prie atdaro lango ir pasirėmus ant ran
kų giliai užsisvajojo..... Savo mėlynomis
akutėmis įsižiūrėjo i tą nykstančią dienos 
šviesą, į pamažu gęstančius saulutės spin
dulius.

Liūdnumas sugniaužė jos jauuą šir
dį bežiūrint į tą saulutę... Krūtinė jos 
sunkiai sudejavus prabilo lyg pašnabždo
mis: “Ak!..-Liūdna man liūdną čia toje 
svetimoje šalyje!!!

• Saulutė ir tčji nepatraukia taip inei- 
liai manęs įsavę... Netokia ji yra pasi
puošus, kaip kad ten.... ten už jūrių to
limų. Ten, kur jos spinduliai žaidžia ant 
žaliųjų laukų, aukštų miškų, srauniai te
kančių upelių. Ji žaizdama ten visuomet 
viliodavo ir mane gėrėtis puikia gamta.O 
čia? Kur ji žaidžia? Vien tik ant aukštų 
mūrų, bokštų, kurie pajuodę ir surukę nuo 
dirbtuvių durnų. Tuose pilkuos durnuose 
kurie kyla į padanges aptemdami orą.

Ne, nerandu čia žavėjančio vilioji
mo!.. “

Atsiminė jai gimtiniai nameliai, kur 
tiek malonumo teko praleisti. Toji kūdi
kystė, kuomet bėgiojo po laukus linksma, 
kaip ta paukštutė. Atsiminė savo draugus 
ir drauges, o iš jų mylimiausius Karklų 
Jonuką su Aldute. Nes su jais iš pat sa
vo mažų dienų sykiu augo ir draugavo, 
sykiu lankė mokyklą, žodžiu sakant, jie 
buvo mylimiausi iš visų draugų būrio. Be- 
draugaujant sykiu Karklų Jonukui ji taip 
patiko, kad abu jautėsi meilės pripilti 
viens prie kito. O ką jau besakyti apie 
Aldutę? Jinai buvo prie jo pirmutinė vi
sur. Nei vienas žodis neišeidavo jų tarpe 
nepadalintas. Tikra sesučių meilė tarp jų 
gyvavo. Bet laikui bėgant likimas paski
ria visiems kokias nors permainas. Prisė
jo ir jai apleisti savo gimtinį namą ir ke
liauti į laimės šalį, kur sakoma, žmonės 
aukso kišenes prisipila.

Taip ji čia atkeliavo, bet nerado to au
kso. Vargsta diena iš dienos sunkiai dirb
dama. Neapsakomas liūdnumas kankina 
jos jauną sielą. Praeities ilgesys tur sug
niaužęs jos jauną širdį. Mata ji, kad din
go jai ta viltis, kurios tikėjosi. Tikėjosi 
pabuvus sugrįžti vėl atgal į tėvynę pas 
savuosius. Atgaivinti tuos laikus, atrasti 
belaukiant savo mylimą Jonuką.

O Aldutė? Aldutė ir-gi atvyko čia į 
laimės šalį jieškoti aukso kalnų, bet vis- 
tiek negali su jaja taip draugauti, nes 
skyria tolimas gyvenimas vieną nuo ki
tos. Bet visų labiausiai mintis ją kanki
na, kad gal jau neteks išvysti savųjų. 
Gal liko išteriotaS jos gimtinis namelis. 
Gal kur žuvo nuo karo baisenybių tėve
lis ar močiutė.... o gal kur kokiam kraš
te šaukia pagelbos suteikimo. Bet ji ne
gali tam prigelbėti, o jos mylimą Jo
nuką gal jau senai karės lauke priešas 
pervėrė jo jauną krutinę... Ak! Baisu.... 
baisu.... Tokiomis tai liūdnomis minti
mis besikankinant, galva jos ant rankų 
nusviro, o gailios ašaros per skruostus 
nuriedėjo... Saulutė senai jau buvo pasis
lėpus tolumoje... O ji vis dar liūdėjo ir a- 
šaros tfilgdė jos veidą. Po kiek laiko atsi
peikėjus pakėlė galvą apsidairė ir vėl atsi
dusus tarė:“Jau laikas eit pasilsėt,kad ry
toj ir vėl keltis prie to paties darbo, prie 
tų pačių kankinančių minčių!. “ O laike!Tu 
laike!..Tu begi irplauki,kaip tas vanduo... 
Neši su savimi tuos musų dalies skaus
mus.. Gal juos lydėdamas teiki viltį į švie
sesnę ateitį, bet ar tik męs jos sulauksime.

Z. Bagdžiuniute
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Vasario 20 dieną L. V. 
13 kuopa, šv. Kryžiaus par. 
surengė puikų vakarą. Per
statė “Kūmutės. “ Veika
las natūraliai haraktizuoja 
apsileidusias moterėles, mėg
stančias pagirsnoti ir kito
kius žemus įpročius. Prie ro
lių buvo parinktos geros sce
nos pajiegos, užtat ir veika
las gan gyvai atvaizdinta.

Žymią programe vietą 
užėmė šv. Cecilijos choras. 
Padainavo keletą tautiškų 
dainų; vienos jų skambėjo 
linksmai, kitos—graudeno; 
nekurtos kvietė gimtinėn ša
lin paskrajoti. Daug energi
jos priduoda, ypatingai šiuo 
momentu, lietuvišką daina. 
Kas tik gyvas lietuvys šian
dien nutirpusiomis gyslomis 
prislėgta dvasia laukia, ko
kio likimo lemta susilaukti 
jo tėvynei. O štai dainos me- 
liodija, išpinta iš tautos jaus
mų perima viltimi ir drąsa, 
kad po tiek praeities skriau
dų ir kentėjimų įstengsime 
ir toliaus išlaikyti.

Programo tarpai buvo 
pakaišomi jaunų lietuvaičių 
deklemacijomis.

Tai ne pirmas .minėtos 
kuopos vakaras. Panašių 
rimtų vakarų parengta vi
sa eilė.

V.

AKRON, OHIO.
Iškilmingas L. V. 31 k. 

vakaras. Vasario 13 d. Lie
tuvos Vyčių 31 kuopa turė
jo puikų vakarą. Vaidino 
dviejų aktų juokažaismę “Gu
dri našlė.“ Ačiū teatro va
dovui ir mėgėjų uoliam pasi
darbavimui teatras išėjo ge
rai. Geriausiai atsižymėjo J. 
Ruika siuvėjo Bitės rolėje. 
Jisai savo judėjimais bei pui
kiu kalbos akcentu, žavėte 
žavėjo publiką. Gerai atliko 
S. Daunoras daktaro Miliau
sko rolėje, K. Štaupas Bar- 
sukovo Mok. rolėje ir A. 
Samaitė našlės Mincienės ro
lėje. Taip-gi ir kiti, kurie tu
rėjo mažesnes roles, išpildė 
jąs gerai.

Čia negalima praleisti 
nepaminėjus, jog K. Štaupas 
ir p-lė A. Samaitė turėjo sto
ti ant scenos neužtektinai 
prisirengę, Mat tūlos laisvų 
pažiūrų ypatos peržengusios 
įstatus tapo prašalintos nuo 
lošimo, o jųdviejų roles pa
ėmė minėtos dvi ypatos, ku
riuodu, nors trumpu laiku, 
bet atsakančiai prisirengė 
prie išpildymo savo rolių.

Toliaus sekė smulkesni 
programo pakaišymai. Vieti
nis L. V. Choras vadovau
jant K. Štaupui sudainavo 
dvi daini: “Tegyvuoj mus 
tauta“ ir “Sudiev Lietuva,“ 
kuriedvi gana puikiai skam
bėjo.

Neapseita ir be dekle- 
macijų. Deklemavo: A, Sa
maitė, J. Brazionis, B. Veb- 
riutė, J. Ruika ir A. Savic- 
kiutė. Visi pasakė gerai. Pas
kui Vyčių kvartetas sudaina
vo “Lietuvos didi dievai“ ir 
“Laivelyje,“ kuriedvi skam
bėjo jansmingai. Ir ant galo 
atsisveikinimui dar kartą 
mišrus choras sudainavo “Ta
riam męs jums labanakt.“ 
Si dainelė yra gana puiki, bet 
išėjo biskį persilpnai.nes sop
ranai buvo persilpni. Gal dėl
to, kad jau buvo privargę.

Paėmus ir suglaudus 
viską į krūvą, reikia pasaky
ti, jog programas buvo įvai
rus ir turtingas.Tas liudyja, 
jog Akrone yra, nors nedaug 
bet darbštaus jaunimo.

Apart to, buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Daugiau
siai atviručių gavo A. Savic- 
kiutė, todėl ji laimėjo J.Bra- 
zionio draugijai padovanotą 
laikrodėlį. Antrą draugystės 
paskirtą dovaną gavo A. Ja- 
siuniukė.

Vakaras užsibaigė links
mai. Geistina, kad L. V. 31 
kuopa tankiai rengtų tokius 
vakarus.

Svečias.

AKRON, OHIO.
Laisvamanių rudoji kul

tūra. O tai virto laikai. Nes 
laisvamaniai sužinojo, ko
kios spalvos yra kultūra. Da
lykas štai kur:

Vasario 19 d. čepsukai 
(taip čia vadina cincilikus), 
nenorėdami atsilikti nuo ki
tų surengė balių tikroj to 
žodžio prasmėj. Ant ofišų bu
vo parašyta: “šv. Juozapo 
Draugystė kelia kultūrą' ‘ 
Kaip čepsukams,taitokis ap
garsinimas labai pritinka 
prie tokio baliaus, kur jie tą 
‘ ‘kultūrą ‘ ‘ geltina rudžiu ir 
degtine.Tai puiki “kultūra“ 
—nuodinti žmones su svai
galais, be ko jus negalite iš
kęsti, kaip vilkai nekaukę.

Dabar yra aišku, kodėl 
jus taip griežtai savo susirin
kime užprotestavote, kad vy
čių nė pirmininkas, nė sekre
torius nedalyvautų jūsų “iš
kilmingame baliuje,“ nes 
drebėjote, kad juodu apie 
jūsų šaunią kultūrą nepra
neštų platesniai visuomenei.

Dar jūsų laimė, kad tu
rėjote permitą, nes kitaip dė
dės butų jus visus sukišę 
į šaltąją. Nors ir taip polic- 
monams atsilankius jums 
daug kartų reikėjo bėgti į 
policijos stotį, kad viską už
tepti.

Tai tokie musų gelton- 
kulturių čepsukų darbeliai. 
Ar ne laikas jums butų pa
daryti štai ką: nešioti Sv. 
Juozapo draugystės vardą ir 
liautis rengti tokius bjaurus 
vakarus, arba permainyti 
dabartinį draugystės vardą 
i kokį, na padėkim, kad ir 
“Geltonos kultūros“ vardą, 
nes dabartinis jūsų vardas 
jums visai nepritinka.

L. V. 31 k. rast. S. A. Daunoras.

Red. prierašas. Nejau
gi pas jus dar yra tokių žmo
nių, kurie taip nepavyzdin- 
gai elgiasi. Ištikrųjų, ,tokis 
vardas, kaip Šv. Juozapo 
Draugystė, tai visai nepri
tinka tokiems žmonėms, ku
rie vieton mažinti, tai dar 
platina girtuoklybę. Laikas 
jau butų susiprasti ir paž
velgti, kokiais keliais žengia
te, o tąsyk jums niekas nega
lės daryti jokių prikaišioji
mų.

GIRTUOKLIO LAZDA.
Juozas—Kur tamsta taip nu- 

sigrendai nosį?
Girtuoklis- Mat, Juozuli, 

kermošiuje. Nuvargęs nu
ėjau pas Liepsnabarzdį at
silsėti. Atsilsėjęs greit išsi
skubinau namo, net nesu
laukdamas nė aušros. Iš
eidamas užmiršau pasiimti 
lazdą, o pasiremti būtinai

Kareivio Laiškas.
... . ■

Čia paduodame ištrauką 
laiško, kurį Povilas Vaižmu- 
žys rašė savo broliui Juozui 
į Cleveland, O. Kareivis Po
vilas Vaizmužys tarnavo sa
nitarium Kaune, antramjame 
tvirtovės ligonbutyj, o dabar 
tarnauja pirmamjame Holm- 
skame zapasname ligonbuty- 
je, Maskvoj.
Laiškas rašytas 5 d. gruodžio 
-1915 m.

“Mylimas mano broliuk!
Parašysiu ką žinau apie 

savo šalį. Aš dabar gyvenu 
Maskvoje. Buvau suėjęs su 
vienu pabėgėliu nuo Krinči
no, kuris man sakė, jog Pa
svalį apdegino ir vieną baž
nyčios bokštą nugriovė. Sa
ko, jog ir Raguvių kaimą su
degino. Povylionio malūne 
buvo paslėpti rusų kulkasvai- 
džiai, o Povilionių Joną paė
mė nelaisvėn. Taip-gi pasa
kojo, jog Krinčino Gaidelio- 
nio ir Kripaičo namai sudegė.

“Dabar parašysiu kaip 
męs apleidome Kauno tvir
tovę.“

“Buvo taip. Tvirtovė 
laikėsi devynias dienas. Rug
pjūčio 3 d. jau pradėjo kristi 
miestan vokiečių granatos. 
Vieną ligonbutį sudaužė su 
visais ligoniais. Vokiečiai 40 
varstų atstume pradėjo leis
ti 60 pūdų svaidinius. Kaip 
pradėjo iš visų pusių bimbti 
granatos, tai nebuvo galima 
nė susikalbėti. Bėgome to
liaus. “

“Ačiū už gerą širdį, jog 
žadėjai pinigų atleist.“

“Ar jus žinote, kur Kra- 
sauckai gyvena? Krasauckų 
Rapolas sužeistas Petrogra
de. Jį paėmė gegužės mėne
syje, o dabar tapo sužeistas 
ant abiejų kojų. “

reikėjo. Todėl, neturėda
mas kito ramsčio, eidamas, 
noroms, nenoroms, buvau 
priverstas ramstytis nosi
mi.

* * *
VELNIAS NESUPRATO.

Kartą V elnias rado upė
je paspęstą varžą. Kas čia 
butų, mano jisai. Bėga van
duo, ir nepribėga: gal tai gir
tuoklio gerklė.

* * *
BUSI KALTAS.

Juozas— Paskolinkie man 
šešis dolerius.

Kazys—Kad tik tris teturiu. 
Juozas—Na, tai duokie tris, 

o kitus tris busi kaltas.
* * *

SMUIKAI SKAUDA.
Jonukas—Mamytė,tai smui

kai skauda, kaip ant jos 
glajina. Al ne?

Motina—Kodėl, vaikeli?
Jonukas—Dėlto, kad kuo
met mane mamytė muši, 
tai ii as taip glaudžiai velkiu, 
kaip ta smuiką.

** *
PRŪSAS SVEČIUOSE.
Tūlas prūsokas nuėjo pas 

kaimyną į svečius. Pataikė 
ant pačių pietų. Šeimyninkė 
tuoj, žinoma, paprašė eiti už 
stalo. Bet prūsas atsispirdi- 
nėjo sakydamas, jog jis ne
mėgstąs košęs (mat šeimyna 
valgė košę), bet kada šeimy
ninkė atnešė ant stalo lašy- 
nių bryzą, tai vokietys pasi
skubino prie stalo, sakyda
mas: Na, kad jau žmonės 
taip prašo, reikia ar eiti, ar 
ką, nors kiek užkąsti.

Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie
globa šv. Petro.

Pir. J. VERSIACKAS,
8123 Korman Ave.

Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS,
1629 E. 36th Str.

Nut. raš. S. BENKIS,
8123 Wade Park Ave.

Iždo raš. A. REMEIKA
8406 Sovinski Avė.

Iždin. M. SAUKEVIČIUS, ,
3815 Kelly Avė.
Kareiviškas Maršalas.

K. SAIMONAS, 
1572 E. 36th Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” ir užsimokėti prenumeratą.
CLEVELAND, O.

J. Čeriauka, 1532 E. 36th Street.
J. Kazlausks, 2475 Professor Avenue.
Kaz. Bucis, 1040 E. 71st Sstreet.
J. Klimavičius’ 2012 St. Clair Ave.
Jur. Brazaitis, 7709 Aberdeen Ave.
J. Montvila, 3718 Burwell Avenue.
A. Palionįs, 2012 St. Clair Avenue.
.A Janulionis, 3581 E. 71th Street:
J. Alekna, 3816 Kelly Avenue.
M. Šimonis, 2012 St. Clair Avenue.
R. Kruopis, 7916 Pulaski Avenue.
K. Jankevičius, 2120 St. Clair Ave.

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33.

AKRON, O.
K. Štaupas, 695 Edgewood Ave.
St. Daunoras, 695 Edgewood Ave.

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

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. SARAČKA 28 Murdock St.

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., 

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

KRISLAI
❖---------------------------------o

Pirmiaus bambizas Moc
kus tik spręste sprendė apie 
kelionę į peklą, bet kuomet 
jį du vyčiu su pagelba “a- 
niuolų sargų“ nutarabanyjo 
Baltimores šaltoj on, tai da
bar ant šiur žino, kad kelio
nė kaštuoja $500.oo, supran
tama, jeigu nori važiuoti pir
mos klesos makabiliu.

* . **
Turbut vokiečiai išsprog

dino visas bombų dirbtuves, 
kad dvi Baltimores mergi
nos norėdamos uždaryti ne
praustąją Mockaus armoni
ką turėjo vartoti šiltus kiaši- 
nius.

* * *
Kodėl socialistai nieko 

naujo neužmano ir nenuvei
kia? Kaip-gijie gali ką naujo 
užmanyti arba nuveikti, kad 
jie nespėja griauti to, ką pro
tingi žmanės pastato.

** *
Žmogus, kurisai žino, 

jog jisai nežino, tai dar yra 
viltis.

Krambambimbembambulis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Vyturėlis— (Vietinis)Už juoke

lius, labai ačiū. Gal sugrai
bysite ir daugiaus.

A.Pogazelskis—(Vietinis) Jūsų 
straipsnelio “Kas tai apšvie- 
ta“ sunaudoti negalime, nes 
jame nesilaikyta temos. Ačiū 
vistiek ir neužmirškite to
liaus.

Dievo Muzikantas—(Akron,O.) 
Eilutes peržiurSsime ir, jeigu 
tiks, sunaudosime.

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

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

THE ST. CLAIR AVE.
SAVINGS & LOAN CO.

ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die
nos padėjimo iki dienos atėmimo.

Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 
ir aukštyn.

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

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS I LOAN CO.
2006 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

ORCHESTRA
= DEL = 

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

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

2002 ST. CLAIR AVE. N. E.
Antras lubos. Kambario num. 4

"DR AUG AŠ”
NESUGRIAUNAMA TVIRTOVĖ.

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužo
mų, neišgriaunaųių tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metų, kai socialistai ir laisva
maniai sujungtomis spėkomis atkakliausiai 
bombarduoja ir antpuldinėja Amerikos lietu
vių katalikų tvirtove “draugą.” Ta tvirtovė 
netik kad atsilaikė, netik kad nubloškinėjo 
visus priešų smūgius ir antpuolius, bet dar 
išleido savo spėkų statyti tvirtoves kitur, kur 
priešininkai yra įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus 
tas laikraštis “draugas.” Jo spėkos šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, neper
galimųjų pusėn, užsiprenumeruok “draugą.”

Pažiūrėjimui vienas numeris dykai. Taip
gi knygino katalogas siunčiama dykai pri- 
siuntus 2c. krasos ženklelį.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street. Chicago, III.

AMERIKOS

LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS"

Visuomenės,, Literatūros Ir Politikos Iliustruotas

— Laikraštis. ■ ■ -------------

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus. Visuomet pilnas įdomių 
straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai- 
katalikiškoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams--------------------$5.00.
Pusei metų----------------- 3.00.
Trims mėnesiams-------- 1.75.
Dviem mėnesiam-------- 1.25.
Europoje metams---------7.00.
TAIP-PAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Knygį ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249-63 So. Morgan Str. - - Chicago, III.

•••®® ®®w ®®®® ®®e®®®®®®
s SIUVĖJAI SKAITYKITE! i® ®
s PROGA:

Iš priežasties mirties, parsiduoda • 
penki dideli ir nauji siuvamieji e 
stalai už pigią kainą. Perkant visus § 
sykiu nuleisiu dar pigiau. Taip-gi • 
didelį 8 pėdų ilgio ir 5 pėdų pločio @ 
puikiuose rėmuose veidrodį už pi- j 
gią kainą. ®

A. Jokubauskienė, • 
• 7028 SUPERIOR AVE. N. E. §•• •••• •••••••• •••
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AR NORI PIRKT L
NAMĄ?

Jei teip, tai kreipkis prie 
manęs, nes aš turiu daugy
bę gerų namų ant pardavi
mo ir ant prieinamiausių iš
lygų. Ypatingai apilįnkeje 
E. 67-tos, Superior ir Payne 
gatvių. Reikalaujanti kreip

tos šiuo antrašu:

4
< 4
4 Jonas Brazaitis
< 1619 E. 43rd STREER.

I “SANTAIKOS” | 
J SPAUSTUVĖ I

ATLIEKAE —
4SPAUDOS4-

IDARBUS

& MUSŲ SPAUSTUVE 
Spausdina knygas, kon
stitucijas, plakatus, cir- 
kuliorius, visokias kvi
tas, laiškams antgal- 
vius, kupertus, tikie- 
tus, vizitines korteles 
ir t.t. Atliekama gerai, 
greitai ir nebrangiai.

Siųsdami užsakymus adre 
suokite šitaip:

P. SZUKYS
™ 2120 St.Clair Avė. N.E.

CLEVELAND, O. Ml
TE1.EF. CUY. CENTRAL 1847-K Kj



SANTAIKA

C
i.................................................... '"

VIETINES ŽINIOS j

LIETUVIŲ
DIENA

-ATSIBUS-

ACME SVETAINĖJE,
2416 E. 9th STR.

Nedėlioję Kovo 5,1916 m.
Męs nematome reikalo aiškin

ti Lietuvių Dienos Svarbumą. 
Ketvirta diena kovo, diena Šv. 
Kazimiero, LietuvosKaralaičio yra 
paskirta, kaipo didžiausia lietu
vių švente. Clev Liet. Draug. 
Centras nutarė parengti puikų 
vakarą 5 d. kovo. Kaip girdėtis, 
prie tos dienos iškilmės prisideda 
beveik visos prakilnesnės Cl. 
draugijos. C. L. Teat. C. Dr., 
L. V. 25-k., Cl. Liet. Taut. Benas 
ir du įžymiu studedtu kalbėtoju 
patieks mums sekantį programą.

LIETUVIŲ DIENOS

PROGRAMAS
. F a)Tegyvuoj mvs tautai Suharmoniza- 
' \ b) Karė po Žalgiriu / vo V.Greičius 

L. V. CHORAS.
2. Kalba “Karfi.“

P. PURVIS.
3. Svečiu giesmė------Damrosch <t Kramp

CLT D. CHORAS.
4 I u) Vieną ryteli Žod. V Greičiaus Chop. 

' \b)Ak, skausmai meilės! Žod. V. Grei- 
p-ni S. GREIČIENE. <čfaas

5. Kalba "Lietuvių Diena."
AL. M. RAČKUS.

/ a) Tu esi kaip kvietkelč-----O.Schertky
*\b) Raseiniečiu daina....... ..J.Naujalis

7. Kalba.
g / a) Kur giria žaliuoja___ J.Gudavyčius

' \ b) Lietuva___Harmonizavo V.Greičius
9. Šokiai.

Tarpuose CLT. Benas po vadovyste 
p. K. Bučiaus gros overtures ir šiaip 
šmotelius.

Clevelandiečiai turėtumėme 
atkreipti ypatingą domą ant šito I vakaro, nes visi pinigai eis karės 
nukentėjusiems musų badaujan
tiems broliams. Įžanga 25c. kož- 
nai ypatai, o net ir dainoriams.

Kiekvienas atjaučiantis savo 
nuvargusią Tėvynę Lietuvą, ma
nome, neatsisakys paaukauti 

m nors vienos dienos pelną.

“Milžiniškas koncertas! 
ir Prakalbos! 5-tą dieną ko
vo 16 m. Acme Hall, 2416 E. 
9-tos gatvės, “ taip skamba 
apgarsinimai po Clevelandą. 
Tai puikus ir prakilnus tik
slas, nes pelnas yra skiria
mas nukentėjusiems nuo ka
rės musu broliams. Bet kai
po tokį prakilnu tikslą, rei
kėtų ir pagarsinti puikiai, o 
jeigu ne puikiai, tai nors 
priderančiai. Reikėtų pagar
sinti švariai, aiškiai ir pro
tingai, o ne bile-kaip prirėp- 
linti ant mažos, silpnos po- 
pierukės ir be jokiu grama
tiškų taisyklių, kaip kopūs
tus su žirniais sumaišius. 
Paėmus tą lapelį į rankas 
reikia žmogui iš gėdos nu
rausti. Kritikuoti nėra ko, 
nes žemiaus kritikos.

Ar-gi jau musu inteli
gentija nepermato, kad gy
vename 1916, o ne 16 metuo
se po Kristaus nžgimimo. Iš 
kur-gi atsirado 16 metu era? 
Kas ją įvykdino? Butu labai 
geistina sužinoti.

Gabrielius.

Red. prierašas. Su šiuo- 
mi patėmyjimu męs pilnai 
sutinkame. Ištikruju tai yra 
didelis pažeminimasClevelan- 
do lietuviu. Atvažiavęs iš ki
to miesto žmogus ir pamatęs 
tokius apgarsinimus sakytu, 
jog čia indijonai gyvena, ne 
lietuviai. O antra, kai-kas gali 
palaikyti už netikrybę—juo
ką ir ant to vakaro visai nei
ti, nes po apgarsinimu net 
neatspausta, kur tokis prakil
nus darbas bavo atspaustas. 
Tai yra tiesiog papeiktinas 
dalykas, jeigu kas imasi už 
ne savo darbo. Ar-gi nesuži
nosime, kas čia tokius šposus 
krečia. ___________

Vas. 27 d. Šv. Jargio 
Bažnytinė Giedoriu Draug.

buvo surengus vakarą su gan 
įvairiu programų. Režisorau- 
jant vargonininkui p. S. 
Kimučiui, sulošė šešių aktu 
dramą “Marytė Vargoninin
ko Duktė. “ Artistai-mėgė- 
jai savo roles atliko gerai, 
dėlto ir vaidinimas išėjo pui
kiai. Už visus artistus ypač 
pasižymėjo p. J. Misevy- 
čius Adomuko rolėje(tik, kad 
butu buvęs truputį mažes
nis). Pakilus uždangai, pu
blika tik ir tėmyjo jo judėji
mus, kuomet pradėjo juokus 
krėsti. Puikiai atliko savo 
rolę p-lė B. Skripkauskiutė, 
Marytės rolėje, ypač natura- 
liškai nudavė trečiame akte, 
taipgi p. M. Šimonis vargoni
ninko rolėje, p-lė M. Mačiu
ke Varpšienės rolėje, p. F. 
Baranauskas, Pliuškinsko ro
lėje ir kiti. Tiktai p. P. Ka- 
reckas, Bauskio rolėje persil- 
nai kalbėjo. Vieną tik gali
ma užmesti, tai paskutinis 
aktas išėjo nekaip. Čia pra
nešama, jog Pliuškinskas nu
sižudė, ir Marytė iš džiaugs
mo apalpo, o tuo tarpu-gi, 
surengtose vestuvėse Pliuš
kinskas sau šoka.

Abelnai vaidinimas nu
sisekė. Aktu tarpuose buvo 
deklemaciju, kurias pildė 
mažos mergaitės: “Žmogus 
ir lapelis“ J. Maroziutė, “Ko 
taip liūdna“ P. Baltrušiutė, 
“Tėvynės nelaimės“ P. Rut
kauskaitė ir “Kai du stos“ 
A. Kuzmauskutė. Jausmin
giausiai padeklemavo ir la
biausiai apliaudavo p-lę J. 
Maroziutę.

Po vaidinimui buvo mono
logas “Ar jus žinote, kas aš 
esu“ kuri išpildė p. A. Sla
vinskas. Sakant šį monologą 
publika labiaus žiurėjo į patį 
sakytoją,negu į monologo tu
rinį. Apsirėdymas ir grymas 
buvo tokia, kad niekas nega
lėjo sakyti, kad neprastas 
lietuvys kaimietis. Vertas 
pagyrimo.

Ant galo maišytas cho
ras vedamas p. S. Kimučio 
sudainavo “Pertamsią nak
telę,“ “Saulelė raudona,“ 
‘ ‘Močiutė širdelė “ ir ‘ ‘ Apgai- 
listavimas Lietuvos, “ ir ne 
blogiausiai. Paskutinioji 
‘ ‘Apgailistavimas Lietuvos‘ ‘ 
yra žodžiai ir muzika p. S. 
Kimučio. Tarpe maišyto cho
ro sudainavo vyry choras 
“Tėvynė,“ kuri išėjo visai 
silpnai.

Nežiūrint, kad progra
mas susidėjo net iš 19 šmo
teliai, tapo išpildytas sku
biai ir gyvai, už ką reikia 
ačiū p. S. Kimučiui, už jo vi
są triūsą ir rengimą. Publi
kos buvo daug. Pelnas yra 
skiriamas del Šv. Jurgio 
par. naujy Vargonų.

Mrs. M. Strolde skundė
si teisme, kad jos vyras, ne
žiūrint, kad dar tik dešimt 
savaiciy, kai}) ją vedė, jos ne
pabučiavo parėjęs iš darbo. 
Ir užtat ji reikalauja per
siskyrimo su savo vyru.Beda 
su moterims: vienos skiria
si, nuo vyry užtat, kad jie 
jas perdaug bučiuoja, kitos, 
kad jy nebučiuja. Ot tai tau 
ir Amerika.

Policija suareštavo aš
tuonis vyrus ir moterį, ku
rie užlaikė septyniolikos mė
ty merginą. Penkis vyrus ir 
vieną moterį suareštavo Bro
adway ir 55 st. hotelyje. Ki
tus tris suėmė vėliaus, Vi
sus pristatė ant teismo.

Ar Žinote, Kur Yra Geriausias Sandelis 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

IR PIRMOS KLIASOS

Įkriaučius
Ateikite pas manę. Rasite didžiausį pasirinkimą Vyriš- 

kų Siutų, Overkotų, Kelnių, Marškinių, naujausios mados 
kalnieriy ir 1.1. Siuvu vyriškus drabužius ant orderly, taip- 

\ gi perkant gatavas pertaisau sulyg pirkėjo noro. Pavasari- 
niam sezonui turiu jau naujausios mados siuvimui formas, tC sulyg kurių darbą atlieku gražiai, sąžiningai ir pigiai.

4015 ST. CLAIR AVĖ. N. E. CLEVELAND, OHIO į

rAR ŽINOTEA
Naują ir Geriausią

Saldumynu Krautuvę?
,1 Kas atsilankys pas manę, bus pil- ji 

nai užganėdintas. Laikau visokius
j saldumynus. Didžiausias pasirin- 1
i kimas įvairiausių saldainių (kan- I.
j dies). Taip-gi krautuve cigarų, || 

i cigarėtų ir tabako.
Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Mačionis
į 2209 ST. CLAIR AVENUE N. E. |

Clevelando jaunuomenė 
ištiesy gali pasigirti šeimy- 
niškais-pasilinksminimo va
karėliais. Štai, kad ir 19 d. 
vas. šeimyniškame vakarėly
je, kurį buvo surengęs Clev. 
Liet. Taut. Benas. Per išti
sus metus puošdamas savo 
muzika draugijy rengiamus 
vakarus, sykį sumanė sureng
ti sau šeimynišką vaka
rėlį. Įžangos nebuvo, bet ma
tyt nepagailėjo savo išlaidy 
suprašydamas tiek 'jaunimo, 
kurie iki sočiai galėjo pasi- 
žaisti. Apart šokiy buvo ir 
šiaip įvairiy rateliy ir aisly. 
Kiekvienas išsinešė gerus į- 
spudžius. i

Sugavo aštuoniolikos 
mėty merginą, kurią laikė 
nelaisvėje trįs vyrai ir trįs 
moterįs ant Central ir 22 
gatvės. Detektyvai suareš
tavo tris vyrus, moteriškę ir 
merginą, kuri išdavė ir dar 
du vyry. Policija suarešta
vo ir tuodu.

Neužilgo clevelandiečiai 
susilauksimeįtrijy centy kar
terio. Traukimo komisionie- 
rius Sanders sakė, jog kary 
kompanijos pelnas dabar 
siekia $540,000. Kada sieks 
$700,000, tai pagrąžinimas 
už transferius įmokėty cen- 
ty vėl atsinaujins. Dabar 
kazdien už transferius įeina 
$6,000.___________

Apvaikščiojimas.
Draaugystė šv. Kazi

miero turės savo “patrono"“ 
apvaikščiojimą 5-tą d. kovo. 
Visi draugai yra kviečiami 
susirinkti ant M. Povilausko 
svetainės 7:30 ryte. Nepri
buvę papuls po bausme su
lyg įstatu Draugystės.

Pirmininkas.

7 d. kovo, D. L. K. Vy
tauto Gvardija laikys prak
tiką ant Jaites svetainės, 
6004 St. Clair Ave N. E. 
7:30 vakare.

K. Saimonas.

Kišenių kraustyto j ai be
sidarbuodami gatvekariuose 
ir šiaip mieste ant gatvių i 
vieną tik dieną apvogė ketu
rias ypatas ant $116 pinigu.

---------------- Į V. Staupas
Geriausia vieta 
pirkiniui laik
rodžiu, laikro- 
dčliu, linciugfi- 
liu, žiedu. Špil
kų bei steliavi- 
mui šliubiniu 
žiedu- Kurie tik 
pas mus perka,

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

ir visocius dalykus auksinius bei sidabrinius. 
Puikus rinkinis bražalietu ir kitu gražnu.
2118 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

Lietuviai Temykite! |
$2,200—6 kambariai maudykle. E. H 

49 gatve, netoli Payne.
$2,450—7 kambariai, maudyklė.E. H 

47 gatvė, tarpe Superior ir ■ 
Payne.

$2,650—8 kambariai. E. 53 netoli M 
St. Clair Ave.

$4,100—2 šeimynom, 10 kambarių, | 
2 maudyklės, netoli E. 71 Į 
ir Superior. $1,000 ant ran- R 
kos (cash).

$3,700—2 šeimynom. Maudyklė. I 
Netoli E. 68 ir Superior. |

$5,000-2 namu, 10 kambarių, 2 | 
šeimynom, 2 maudyklės, f? 
skalinis stogas, dvi varan- B 
dos, karštas vanduo šildo; H 
taipogi rūmas užpakalyj, 6 B 
kambariai, maudyklė. Ran- ■ 
da už abu namu $50. oo.
Tarpe Suserior ir Payne g. u

Mc. Kenna Bros. |
1365 E. 55th STREET.

ATDARA VAKARAIS.

Julius Witkauskas | 
1437 E. 25-tos Gatvės.
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ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruotą jaunimo laikrašti

“VYTI”
A

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

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

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

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- a 
koje dvasioje. p.

"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- p. 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
jį 731 W. 18th Str. Chicago, III. [j] 
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Byla Louis Bianchetti 
užmušėjo D. Evens dar vis 
eina Common Pleas teisme. 
Iki šiol dar tik liudininkus
išklausinėjo. Klausinėjant 
teisėjai tėmyja kiekvieną 
kaltininko pasijudinimą ir 
gestą, o ypač, kaip jisai atsa
kinėja ant klausimu-

Majoras Davis pasikalbė
jęs su savo departmento di
rektoriais nuvalė savo staliu
ką, susidėjo reikalingus 
daiktus ir sakė, važiuosiąs 
ant dvieju savaičių vakaciju 
su Ira Farley.

“Aš išeisiu su indijonais 
ir mankštysiuos kasdien,“ 
sakė Davis. “Tokiu budu aš 
galutinai išsigydysiu nuo 
gripo, kuris manę nuolat 
kankina ir geriaus galėsiu 
atlikti savo darbą. “ Jisai va
žiuos į pietus.

Aukaukime vienos dienos pel
ną Lietuvių Dienoje.

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

išmokinu šokti geriausiai ir per trumpą laiką. Esu persi
tikrinęs, kad jaunuomė, 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 seredos nuo 7 iki 11 valan. vak.

Prof. J. F. KLIMAVIČIUS
Cuy. Contra! 7622-R 2012 St. Clair Ave. Cleveland. O.
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V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, 
maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1.
Aodraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

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

■ 1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave.
Cuy. Central 6201-K
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F S. RUTKAUSKAS^!
į seniausias &

i LIETUVIS KRIAUGIUS t ■d —. . . i.—..........................  j Į
J Puikiausiai pasiuva visokius L„ 
J vyriškus drabužius ant užstelia- L 
i vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- [ 

1 sija; viską atlieka pigiai, greitai L 
* ir gerai. h
1 S. RUTKAUSKAS, £ 
I 2153 St. Clair Ave. Cleveland, O. |

W. WISZN1EWSKI,
SENIAUSIAS IŠDIRBĖTAS

CIGARŲ
Iš Geriausios Havanos ir kitos rūšies 

Tabako Cleveland's
Užrūkyk sykį — pirksi visados

Užlaiko taipgi Pirmos Kliasos
PULRUMĮ

1024 KENILWORTH AVENUE S. W.
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- 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 lietą, 
kreipkitės prie:

L. BEDNARSKI, 
2110 Prospect Avenue.
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Moterims ir MerginomsŽINOTINA
Ar norite gražiai ir pigiai pavasariui drabužius 

pasisiūti sulyg naujausios mados? Ateikite musu 
krautuvėn ir nusipirkite formas (patterns) tik 
už 1Oc. Rasite pas mus didžiausį pasirinkimą mas
tiniu tavoru tinkamiausiu dresėms, bluskoms ir 1.1. 
Kūmos, jeigu norite gražiai parėdyti kudikėliusĮdėl 
krikšto, ateikite pas mus.

W DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS. ~W

Žitkevičius & Palonis Co.
2012 ST. CLAIR AVE. - CLEVELAND, OHIO

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

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

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

Ar Reikalauji
iKSHiaaKBBaRanM&aflSH

Knygų, kaip tai, an
gliškos kalbos rankvedžip, 
rankvedėlip, žodynu bei 
kišeniniu žodynėliu, 
pasaky, istorijų, sapninin
ku, monu knygų, mokytis 
rašyti rankvedėliu, puikiau
siu maldaknygių, rąžančiu, 
vaškiniu žvakių, įvairiau
siu, metaliniu ir mediniu 
kryžiuku, abrozėliu, visokiu 
rašymui dalyku, ir auksi
niu plunksnų?

Jei taip,tai kreipkis pas:

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

CLEVELAND, O.

F. DECKER
Geležies Krautuve,
HARDWARE

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

2155 St. Clair Ave.

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką SaraltraštĮ

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

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

1ST METAMS ATSIEIK* TIK $2.00.

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

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

Kiekvienas gaus

i

DOVANŲ!
kas per mane užsisakys sau 

lietuvišką Laikraštį.
Dovanų ir laikraščių surašus išsių
siu kiekvienam, kuris prisius savo 
adresu ir už 2c markę.

MAT. MILUKAS 
410 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

J

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Ulin 3518-d Cintr. 7849-K
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