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BITLIS SKERDYNIŲ VIE
TA.

Londonas—Pagal Pet
rogrado pranešimą, rūsy ka
riumenė Bitlise baisiai atker
šys turkams už jų baisy pa
sielgimą su armėnais. Kores
pondentas sako:

‘ ‘Paėmus turky pozicijas 
Bitlise sekė baisios skerdy
nės. Rusų kariumenė Van 
Mushe ir daugelyje viety 
matė baisias regyklas, kuo
met turky fanatikai skerdė 
ir vsaip žudė desėtkus tūk
stančius armeny Krikščioniu 
vyry, motery ir kudykiy. Už 
tokius darbus negali būti 
mielaširdystės. Milžiniškas 
mušis pabaigė sunaikinti tur
ky kurdy kariumenę. “

TALKININKAI PLANUO
JA TRIS MUŠIUS.
Jeigu vokiečiai neper- 

vers talkininkyplany įsibrau
dami į Verduną, tai talkinin
kai surengs tris mušius. Tal- 
kininky sostinėse supratimas 
yra, jog kaizerio sunpiliepa- 
siseks įeiti į Verdun. Jau 16 
dieny tęsėsi mušis, o teuto
nai yra atmušami visur, kur 
tik jie bando perlaužti žiedą, 
kuris saugoja miestą. Todėl 
talkininkai rengiasi prie tri
jų užpuolimy kad sutriuškin- 

/ ti vokiečius trijuose frontuo
se, sekančiai:

Pirmas. Dvilinka o- 
fensiva Francijoj ir Belgijoj, 
kad išvyti vokiečius iš ty ša- 
liy.’

Antras. Balkany kar- 
žygystė, kad išvyti' vokie
čius ir austrus iš Serbijos ir 
Montenegrijos.

Trečia s. Užpuolimas 
Mažojoj Azijoj ir Mesopota
mijoj, kad išvyti turkus.

Ketvirtas pavasario mu
šis bus ataka vokiečiu ir tur
ky ant Egypto. Talkininkai, 
kad patikti tuos svečius, pla- 
nuojo apsigynimo karžygys- 
tę.

VOKIEČIAI DAUŽO 
FRANCUZŲ TRANŠESAS.

Amsterdam— Vokiečiai 
daužydami francuzy tranšė
jas Verdune ir Champagne 
skverbiasi artyn francuzy 
tvirtovių. Jie užėmė kai
mą Forges, apie 9 mylios va- 
karuosna nuo Verdun. Neuž
siganėdinę tuo, jie keletą 
karty užpuolė ant Cote de 1’ 
Oie (Balandžiu kalnas), bet 
francuzai atmušė juos atgal 
į kaimą ir ten juos laiko.

Jau kaimas Vaux visai 
sulaikytas. Daugiaus negu 
10,000 vokiečiu virto ant 
francuzy pozicijų tpje vieto
je, bet tapo atmušti su dide
liais nuostoliais.

37 trukius sužeistu vo
kiečiu išvežė iš Verdun į Vo
kietiją.

Champagne vokiečiai a- 
takavo dešinįjį ir kairiąjį 
francuzy sparną tarp Mont 
Tetų ir Maisonsde Chamapg- 
ne. Pirmojoj vietoj- francu- 
zy ugnis laikė vokiečius jy- 
jy tranšėjose, arti Maisons 
de Chamagne vokiečiams pa
sisekė užimti mažą dalį fran- 
cuzy tranšėjų.

Argonneje francuzai su 
mina išardė vokiečiu stotį 
Courtes Caussees ir užėmė 
dalį krateros. Arti Houte 
Chavauchee vokiečiai įėjo 
į francuzy tranšėjas ke
liose vietose. Vienok fran
cuzai išvijo juos lauk 
ir užėmė dalį jy miny 
krateros.

Abiejose pusėse Verdu- 
no kanuolės daro visą darbą

TEUTONAI PAĖMĖ 
3,000 ŽMONIŲ.

Londonas— Tarp Be- 
thincourt, žiemvakariuose 
nuo Verduno, iki Meuse ir į 
rytus nuo Meuse iki Douau- 
mont apielinkės—eina smar
kus mūšiai tarp vokiečiu ir 
francuzy pėstininky. Tasai 
mušis užima apie 10 myliu 
plotą žemės. Gyvi duėliai ei
na visu Verduno pafrončių.

Vokiečiu bestumimas 
francuzy Verduno link davė 
vokiečiams apie 4 mylias 
naujos žemės pozicijų irdavę 
jiems progą paimti 8 francu- 
zy oficierius ir 3,277 karei
vius. Kaimai Forges ir Reg- 
neville, Roben augštuma ir 
Cumieres miškai pateko vo
kiečiu rankosna.

išimant kaimą Forges, kur 
atakavo pėstininkai. Pietva
kariuose nuo Metz, netoli 
Pont-a-Moussons, francuzy 
artilerija pridirbo daug blė- 
dies vokiečiams.

Vokiečiai bėgyje 15 die
nu kariavimo paėmė 21,000 
nelaisviy.

Rusai pagalios dasiga- 
vo su savo laivynu į Juodą
sias jūres į rytus nuo Trebi- 
zond. Jie užėmė miestus A- 
tiną ir Mapravą, ir 'nuvijo 
turkus, kurie jiems buvo pas
toję kelią. Paėmė nelaisvėn 
du oficieriu ir280 žmonių, o 
taip-gi užgrobė dvi kanuoli 
ir daug amunicijos.

Civiliai Trebizondo gy
ventojai apleido savo mies
tą, o kurie likosi, puolė au
ka. Turky kareiviai degina, 
daužo krautuves, kurios ma
to jog neužilg pateks prie
šo rankosna. Tvirtovę bom
bardavo rūsy laivynas.

Eina mūšiai tarp rūsy 
ir vokiečiu Rygos apielinkė- 
je.

800 TEUTONŲ UŽMUŠTA.
Geneva—800austry ka

reiviu liko užmušti arba su
žeisti kazarmėse, kuomet 
italy orlaiviai užpuolė ant 
miesto Laibach. Sakoma, jog 
ten užmušė ir du austru šta
bo aukštu oficeriu.

FRANCUZAI TURI DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Londonas— Francuzai 
neatidavė ty pozicijų be di
delio pasipriešinimo, tat pa
kėlė didelius nuostolius, ypač 
pietuose nuo Cumierer miš- 
ky. Corbeaux miškuose fran
cuzai pastatė didelę kariau
ną ir išvijo vokiečius iš pozi
cijų. Į pietus nuo Meuse vo
kiečiai išnaujo paėmė Ar- 
daumont supilą, už kurią bu
vo tiek daug baisiy muštiniu.

12 MIRĖ UŽPUOLIME 
ANT BRITANIJOS. 
Londonas—12 ypatų ta- i 

po užmušta ir 33 sužeista 
zeppeliny užpuolime. Trįs 
zeppelinai atsilankė York
shire, Linkolnshire, Rutland, 
Hungtingdon, Cambridge
shire, Norfolke, Essex ir 
Kente.

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE VERDUN.

Londonas— Smarkiai 
besibraudami į francuzy li
nijas žiemvakariuose ir piet
vakariuose nuo Verduno vo- į 
kiečiai laimėjo tik su dide
liais nuostolias. Vokiečiu 
pėstininkai smarkiai atakuo
dami užėmė kalną No. 265 
ir dalį Corbeaux miško.

BAGDADAS PULS.
Londonas— Iš Atėny 

parėjo žinia, jog Bagdadas 
tuoj turės pulti. Konstanti
nopolio žinios tvirtina, jog 
buvo padarytas pasikėsini
mas užmušti Enver Pašą, 
karės ministerį, kuris buvo 
sužeistas. Mecklenburgo ku
nigaikštis matydamas blogą 
padėjimą siuntė telegramą 
kaizeriui, kad jis pasiysty 
pagelbą į Konstantinopolį.

RUSAI VARO VOKIEČIUS 
IŠ PANEVĖŽIO.

Petrogradas— Oficia
liai pranešama, jog į pietus 
nuo Panevėžio rusai pastū
mėjo vokiečius atgal ir užė
mė biskį žemės, kurią vokie- 
tys buvo apvaldęs.

LABAI DAUG ŽŲSTA 
VERDUNO MŪŠYJE.

Paryžius— Vokietys 
kareivis, kuris priguli į 12-to 
rėgimento 10-ją kompaniją, 
o kuris dabar yra nelaisviu 
už francuzy linijos, pasakojo 
iš savo atsimimy štai ką:

“Vas. 21 d. pirm negu 
mano kompanija ėmė daly- 
vumą mūšyje, turėjo 200 vy
ry ir 24 oficierius. Kuomet 
męs pagrįžome po mūšio, tai 
musy kompanijoj liko tik 
vienas oficierius ir 70 pėsti- 
ninky kareiviy. Tai yra ste
buklas, kad dar męs išbėgo
me. Ugnis francuzy kanuo- 
liy buvo taip gerai užtaisyta 
ir nutaikyta, kad čielos lini
jos musy žmoniy puolė. Aš 
pats išsigelbėjau tik tokiu 
budu, kad priešo užpultas at
siguliau ir nudaviau negyvu.

VANDUO LAIDOJA LA
VONUS.

Hague — Upės Meuse 
potvinis pasiekė net Verdun 
karės lauką. Vanduo pagrie
bęs šluoja ir neša francuzy 
ir vokiečiu lavonus į šiaurės 
jurą. ________

VOKIEČIAI SURINKS 
$100,000,000 TAKSŲ.
Berlynas— Oficialiai 

pagarsinta, vokiečiy valdžia 
tikisi surinkti 500,000,000 
markiy (apie $100,000,000) 
naujy karės taksy.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
LISBON.

Lisbon — Sešiosdešimt 
vadovaujančiu vokiečiy ko- 
lionijos nariy išgirdę, jog Vo
kietija žada apskelbti ka
rę Portugalijai, staiga nusi
davė Išpanijon.

RUSAI 40 MYLIŲ NUO 
PERSO-TURKŲ RUBE- 

ŽIAUS.
Petrogradas — Rūsy 

kariumenė,ką nesenai užėmė 
miestą Kermanšą, eina tolyn 
į pietvakarius link pozicijų, 
kurias britanai laiko užėmę 
Mesapotamijoj. Dabar jie 
yra 40 myliu nuo perso—tur
ky rubežiaus.

BRITANAI TUOJ ŠAUKS 
DAUGIAU REKRUTŲ.

Londonas— Už keliu 
dieny bus pašaukti visi ve- 
dusiejie, kurie turi nuo 19 
mėty iki 27 mėty. Konskrip- 
cijos bilius įėjo į efektą. 
Ruošiamasi prie pašaukimo 
tarnystėn visy, kurie tik tin
ka į rekrutus,

NEVEDUSIEJI EINA Į 
KARIUMENĘ.

Londonas— Nevedusie
ji būriais plaukė į rekrutu 
ofisą, kad iš savo liuoso no
ro prisirašyti prie Lord Kit- 
chnerio kariumenės, nes tai 
buvo paskutinė proga.

9 LAIVAI NUSKENDO.
Londonas—Nuo to lai

ko, kada vokiečiy naruny 
karžygystė prieš ginkluotus 
prekybinius laivus įėjo į e- 
fektą, pranešama, jog nus
kendo sekanti devyni laivai;

Italy laivas Elisa. Prie
žastis nežinoma. Rusų gar
laivis Alexsander Wentzel, 
sutorpėduotas. Aštuoniolika 
žmoniy žuvo. Britany žveji- 
niai laivai: Treves, Tyron, 
Reliance ir Harold. Priežas
tis nežinoma. Francuzy Au 
Revoir, sutorpėduotas per 
vokiečiy torpedinį laivą. Šve
du garlaivis Torberg pas
kendo Mediterranean juroje. 
Britany garlaivis Hornaby. 
Priežastis nuskandinimo ne
žinoma.
RUMANIJOS KARALIE

NE MIRĖ.
Londonas— Iš Buha-

resto pranešama, jog 72 mė
ty Motina Elzbieta Ruma- 
nijos karalienė (Carmen Syl
va) mirė nuo plaučiu užde
gimo. Carmen Sylva slapy
vardį pasirinko dėlto, kad 
ji labai mylėjo miškus ir dai
ną. O už jos meilę Ir prisi
rišimą prie savo žmoniy ją 
pavadino “Močiutė Elžbieta“ 
Jinai iš savo kišenės aukau
davo pinigu mokykloms, li- 
gonbučiams, dailės galeri
joms ir beveik visą savo gy
venimą pašventė filantropi
jai. _______

RUSAI UŽPUOLĖ ANT 
TURKŲ LAIVŲ.

Petrogradas— Rusų 
torpediniai laivai užpuolė 
snt turky laivy Trebizondo 
prieplaukoj. Keletą laivy 
nuskandino.
NUSKANDINO THLŲ PA- 

SAŽIERINĮ LAIVĄ.
Londonas—Italy pasa- 

žierinis laivas tapo sutorpė
duotas. Mediterranean j uroje. 
Visus žmones išgelbėjo bri
tany laivas.

ATRADO DIDELĘ GYSLĄ 
FOSFORO.

Rio DE JANEIRO — Kur 
upė Estrella įbėga į Riode Je- 
neiro, atrado didelę gyslą 
fosforo. Agrikultūros depart- 
mentas pasiėmė i savo ran
kas ir tuoj kas kaipo val
džios turtą.

SAULE DAR TURI DAUG 
KARŠČIO.

New York—Jeigu męs 
galėtumėme pastatyti kietą 
ledy stulpą nuo žemės iki 
saulės, dviejy diametrišky 
myliy storio, kuris buty 93 
milijonu myliy aukščio ir jei
gu saulė sukonceatruoty visą 
savo jiegą ant to ledinio 
stulpo, jinai sutirpdyty jį į 
vieną sekundą, pagal ’prof. 
Young išrokavimą. Didis vo
kiečiy fizikas Helmholtz pir
mutinis išaiškino, kas daro 
saulę šiltą. Saulė nedega; ji 
yra šildoma, kaip šmotas 
karštos geležies.

GAL 300 NUSKENDO.
Santos, Brazil — Yra 

manoma, jog žuvo apie 300 
ar 400 žmoniy, kuomet gar
laivis Principe de Asturias 
užsigavo į uolą ir nuskendo 
Brazilijos pakrančiuose. 
Francuzy garlaivis Vigą par
vežė 143 išsigelbėjusiu.

MIRĖ 9 NELAISVIAI.
El paso, Tex. —Tyrinė

ja ugnį, kuri sudegino mies
to kalėjimą, o kart ir 9 ne- 
laisvius. Vienuoliką nelais- 
viy pavojingai sužeidė. Spro
gimas pagimdė gaisrą.

Iš Amerikos
50 PRASIKALTIMŲ.
New York— 18 mė

ty vaikinas prisipažino poli
cijai, jog jis papildė 50 pik
tadarysčių Brooklyne. Vaiki

nas Petras Pliskov sakė bai
gęs Detroito augštesniąją 
mokyklą. “Ištikryjy aš nee
su taip blogas, nes aš buvau 
dviejy policmony namuose 
ir nepavogiau jy revolveriu, “ 
sakė Pliskov.

VAIKAS PUOLĖ ANT 
KIAUŠINIŲ.

New York—Trijy mė
ty S. Zahar krizdamas nuo 
ketvirto gyvenimo labai susi
mušė. Jisai pataikė tiesiog į 
vežimą kiaušiniu.

ANGLIAKASIAI GAUS 
PAKELTI MOKESTĮ.

New York — Minkštu 
angliy kasikai gavo pakelti 
3 c. ant tono. Aštuoniy va
landų dienos ir kas antrą su- 
batą pasiliuosavimo klausi
mas tapo atmestas.

CLEVELANDO EX-MAJ0- 
RAS BUS KARES SEK

RETORIUS.
Cleveland, O. —Žinios 

iš Washingtono pareina, jog 
buvęs Cleveland© majoras 
Newton D. Baker tapo per 
Prezidentą W. Wilsoną pas
kirtas karės sekretoriumi, 
pozicija, kurią turėjo Garri- 
sonas. ________

W. J.BRYAN’O MARŠ
RUTAS.

Columbus, O.—W.J. Bry
an pradėjo savo antiprepa
redness maršrutą nuo Čo- 
lumbus, O. Apie 3,000 žmo- 
niy klausėsi jo prakalbos, 
kurioje jisai nurodinėjo, jog 
palaikymui taikos ir gerbū
vio Suv.Vals. nėra neatbūti
nai reikalas ginkluotis. Ąnot 
kalbėtojo, ginklavimasis, tai 
tik geras būdas ginklu dirbė
jams ir laivy statytojams 
praturtėti.
UGNIAGEŠIAIGELBSTI

MIESTĄ.
Niagara Falls, N.Y.—Vie
ną žmogy užmušė, o apie 20 
žuvo, kuomet ugniagesiai 
gelbėjo Niagara Alkali Che
mical Co. dirbtuvę nuo ug
nies, kuri atsirado nuo bai
sios ekspliozijos. Daugiaus, 
negu 12 kity sprogimu sekė 
pirmutiniuosius. Visas mies
tas sudrebėjo taip, kaip nuo 
žemės dfebėjimo. Mat dirb
tuvė gaminus visokią sprog
stančią medžiagą, dalis ku
rios eina ir į Europos karę. 
Nuostoliu priskaito apie $200, 
000. __
NUŽUDĖ 2 JAUNINKAI- 

ČIU.
Sacramento, Cal. — 

Folsom kalėjime pakorė 19 
mėty G. Wittą užtai, kad 
jis užmušė W. Alexsander, 
turtingą Los Angeles advo
katą. Charles Oxnam taip 
gi 19 mėty senumo, kuris 
buvo įpainiotas į tą pikta
darystę,tapo nužudytas San- 
guentin mieste.

2 TRUKIU SUSIMUSE.
Albany, N.Y.—Čia su

simušė 2 trukiu. Dvi ypati 
užmušti, o 3 sužeistos.
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Puiki naujiena “Drau
go“ 9 numeryje pranešama, 
jog balandžio pradžioj 
“Draugas“ išeidinės kasdien. 
Savaitinis-gi pasiliksiąs toks 
pat. Persimainysią taip-gi 
ir redaktoriai. Dabartinių 
dvieju redaktorių pp. J. Kau
po ir J. Karoso užimsiąs Kun. 
Dr. A. Makauskas.

Tai yra puiki kataliku 
spaudos naujiena. Turėdami 
dienrašti galėsime įnešti dau- 
giaus gyvumo, energijos ir 
drąsumo i musu kasdieninį 
gyvenimą, o kas kabiausiai, 
galėsime pasekmingiaus ko
voti su ištvirkusia šių die
nu literatūra, kuri nuodina 
širdis subrendusiu žmonių 
ir tvirkdo jaunimą. Labai 
lauksime tos valandos, ku
rioje užtekės musu žvaigž
dė ‘ ‘Dienraštis Draugas. ‘ ‘

Naujas redaktorius 
Apsimainė “Darbininku Bal
so“ redaktoriai. J. Laukio 
vietą užėmė naujas red. tū
las A. Brijunas — Audrius. 
Užimdamas suolą štai ką 
prašneka:

“ ‘Darb. Balsas, .kaip 
skelbė, taip ir skelbs principus 
industrialio unijizmo, nežiū
rint, ar tas kam patiks, ar 
ne. Taip-pat išanksto persi
prašau visu už klaidas, ku
rios galės įvikti man dar ne
pripratus tame darbe.“

Aišku, kodėl tokie laik
raštukai neturi pasisekimo. 
Skelbimas bent-kokios dog
mos ugnimi ir kardu vargiai 
gali įsibujoti skaitytoju šir
dyse. Tiesa, negalima duoti 
skaitytojams visko, ko jie 
nori, bet sakyti, jog skelbsiu 
tą arba tą, nežiūrint ant 
skaitytoju noro, tai ir-gi pa
sirodytu peraštri monarkija. 
Žiūrėsime, kokios bus pasek
mės.

Tariasi Apie Lietuvos Ko- 
lionizaciją.

“Katalikas“ rašo:
“Londonas, kovo 3— 

Vokiečiai jau tariasi apie Lie
tuvos kolionizaciją. Toli gra
žu dar jiems D. Lietuva ir 
Latvija nepriklauso, nežinia 
kaip gali karas pasibaigti ir 
kas po karui atsitikti, o jie 
jau aprokuoja, kiek Suvalkų 
Kauno, ii- Kuršo provincijose 
yra dideliu dvaru, kiek tie 
žemės plotai kainuojanti ir 
kokiuo budu pasekmingiau 
tą žemę padalinti vokiečiu 
kolionistams.

Tas klausimas vakar bu
vo svarstomas Prusu seime.

Seimo atstovai lenkai te- 
čiau užpratestavoprieš kolio- 
nizacijos sumanymą (mat,jie 
vis dar įsitikinę, kad Lietu
va ir Kuršas—tai neatskiria
moji Lenkijos dalis.)Jie tvir
tino, kad vokiečiu tenai ko- 
lionizavimas pakenktu pačiai 
Vokietijos valstybei, nes vo
kiečiai kolionistai tenai susi
durtu su priešingais sau gy
ventoju papročiais, religija, 
kalba ir politikiniu veiki
mu.

Lietuvos teisiu nėra 
kam ginti, tai nors svetim
taučiai užtariau j a.

Tegu dabar pasidžiua- 
gia visi vokiečiu šalininkai.

Didžiausias vulkanas pa
saulyje yra Asson, pietinėje 
Japonijoj. Ugnies išsiverži
mo skylė 14 myliu platumo.

IŠ GYVENIMO LIETUVIŲ 
PABĖGĖLIŲ RUSIJOJ.

Kostroma.
Lietuviu pabėgėliu Kos

tromoje skaitoma daugiaus 
ne 600. Apskritai Kostromos 
gubernijoje rasime daugiau, 
kaip 2,000 lietuviu pabėgėliu. 
JU visu padėjimas sunkus ir 
vargingas, nes niekas jais 
ligišiol nesirūpino. Kostro
moje seniaus apsigyvenusiu 
lietuviu kaip ir nėra. Lietu
viai kitu atstumti, apleis
ti, užmiršti pastaruoju lai
ku ėmėsi bendrai rūpintis pa
tįs savo reikalais. Buvo pa
daryta keli pasikalbėjimai ir 
galop nutarta atidaryti Lie
tuviu Komitetas ir pradeda
moji mokykla. Lapkričio 11 
d. susidarė 10 žmonių Komi
tetas. Jo pirmininku liko iš
rinktas Indrašius. Atsidarė 
ir mokykla. Ją lanko su vir
šum 50 vaiku. Prie komite
to raštinės darbuojasi infor- 
maciju-žiniu skyrius. Užėjus 
šalčiams. Komitetas sukruto 
rupinties šiltomis drapano
mis ir avalyne pusnuogiems 
pabėgėliams apsivilkti, ypač 
vaikams lankantiems mo
kyklą.

šitame reikale pasidar
bavo ypač p. Matulaitienė, 
už tat jai tariame širdingą 
ačiū. Steigiami bendrabučiai 
Padaryti pirmieji žingsniai 
knygynėlio bei skaityklos tai
symu, siuvyklos, prieglaudos 
auklėjimo namu, artistu kuo
pos, choro, suaugusiems kur
su, paskaitų ir t.1.

Kareivi s.

Kupiškis.
Iš Palavėnėlės žmogelis 

papasakojo, kad Kupiškio 
bažnyčia esanti sugriauta, 
sudeginta Palėvėnėlės mies
telis ir pusė Myliunu sodos. 
Vokiečiai ėjo nuo Daukučiu, 
skubinai išsikėlę per Lėvenį 
ties Palėvenėle ir ties My- 
liunais ir nuėję į rytus. Ano
je Lėvenio pusėje sudegę 
Jutkonys, Virbališkiai ir 
Laukminiškiai. Žmonės iš sa
vo vietų nebėgę. Kada jisai 
degęs, Alizav ir toliau į šiau
rę vietos dar buvo neišde
gintos.

A 1 f. Kūlikas. 

Laiškas Redakcijai.
Apačioje pasirašę lietu

viai prašome įdėti šį laišką. 
Beskaitydami “Liet. Balsą“ 
radome T-no straipsnelį apie 
pabėgėliu stovį Petrapilyje, 
tat negalime nutylėti ir męs 
kurie gyvename Vindavos g. 
num. 5 prieglaudoje nepasis- 
kundę visuomenei.

Prieglaudos bustas ne
paprastai didelis, kaip kokio 
teatro salė. Joje sutalpinta 
šimtas penkios dešimt su vir
šum žmonių. Lovos įtaisytos 
dviem “aukštais“ ir tik po 
pustuštį maršą tepadalyta į 
lovą ir tai ne visiems; dau
gumui tenka gulėti ant pli
ku lentų, o po galvos pasidė
ti per naktį apsikloti kaip 
Dievas davė, jei savo neturi. 
Šiluma retai kada pas mus 
teprilipa per 10 laipsniu, rei
kia dantis barškinti. Vakarą 
kaip susirenkam visi, tai tik 
nuo musu pačiu dvasioe ap- 
šilsta oras, tik pasidaro troš
ku ir negardžiai dvokia. Jo
kios ventiliacijos nėra ir lan
gu atidaryti negalima. Įėjus 
iš oro rodos, kad į levu gar
dą pakliuvai. Ten pat visos

šlapeklos, tik už vienu duru, 
o durys sugadintos—ir eina 
biaurus oras po visą salę.

Bet tat vis butu niekis 
—juk papėgėlis esi ir nevi- 
suomet gali norėti, kad bu
tu gerai. Bet tik tuo skun
džiamės— kjuo męs blogesni 
už kitus, kad kitose prieglau
dose geriau, negu pas mus. 
Girdėjome, kad kitose prieg
laudose duoda ir duonos už
tektinai, ir arbatą saldžią. 
Pas mus teduoda duonos du 
kartu per dieną: pietums ir 
vakarienei, bet po tiek maža, 
jog per abudu kartu sudėjus 
nei svaro. Seniaus duodavo 
tris kartus, ir cukro seniaus 
duodavo po skardinį šaukšte
lį smulkiojo žmogui, o da
bar beduoda tik po vieną 
plytelę pjaustyto. Įdėjus į ar
batos bliudelį, nė skonies ne
pajusi. Tuo tarpu kas rytas 
įneša po didoką maišiuką, 
neišdalina nė trečios dalies. 
Keno arbatoje jis ištirp
sta, nežinia.

Prieglaudos prižiūrėto
jai elgiasi su pabėgėliais 
kaip nežmonės. Labai daug 
varguoliu buvo išginta tie
siai į gatvę. Į virtuvę valgio 
posiimti reikia eiti patiems. 
Kam lietė jo malonė, tam ir 
dalis didesnė tenka, o kai- 
kam visai suliesėjusi.

Butu labai daug ko ra
šyti, bet vienu kartu negali
ma nė surašyti.

Eina 12 parašu-

žinių branduoliai.
NewBrtain, Conn. 

—Ant “Tag Day“ surinkta 
$702.oo aukp nukentėjusiems 
nuo karės.

B r o o k 1 y n, N. Y. — 
Šv. Jurgio parapijos choras 
turėjo vakarą. Sulošta |“Au- 
dra giedroj“ ir po vadovys
te p. K. Strumskio sudaina
vo kelias tautiškas dainas.

Brington, Mass. 
—Darbininku vakare sulošta 

du teatru ‘ ‘Vienas iš musu 
tur apsivesti “ h' “Tėtė pak
liuvo.“ Taip-gi sudainuota 
keletas solu. Viskas, o ypač 
dainos, išėjo puikiai. Žadama 
sutverti Vyčiu kuopą. Tau
tišką namą vertės $15,000 
jau pradėjo statyti.

Tamaqua, Pa. — 
Kun. Dr. A. Makauskas tu
rėjo prakalbą. Surinkta $64. 
OO aukp. Kalbėtojas ragino 
karei pasibaigus važiuoti Lie
tuvon.

Baltimore, M d.— 
Bambizą Mockų už burnoji
mą ant Dievo ir abelnai Ka
taliku tikėjimo pirmasai tei
smas perdavė ant Grand Ju
ry. __________

Chicago, Ill. —Sut
verta Chicago Liet. Vyčiu 
apskričio chorą, vedėju yra 
p. A. Aleksandravyčius.

Roseland, III. — 
Visu Šventu parapijos feruo- 
se surinkta $500.oo.

Pittsburgh, Pa. 
—Šv. Kazimiero par. svetai
nėj įvyko “Bazaras“ Tautos 
Fondo naudai. Surinkta $301. 
01. ________

Brooklyn, N. Y. — 
Naujai susitvėrusi Vyčiu 44 
k. turėjo labai puiku vakarą. 
Sulošta “Brangusai pabučia
vimas. “Choras vedamas p. 
Kvedaro sudainavo keletą 
dainp.

ŠIS TAS DEL POEZIJOS.
(Tąsa)

Ogi jus paukšteliai, ar ilgai giedoste?
Kaip jus gražiai giedat, kad jums nenus- 

[bosta.
Tada ir paukšteliai jau nebečiulbėjo, 
Vienas kito klausia, kas čionai kalbėjo? 
Ar ne kunigėlis takeliu eidamas 
Iš musu paukšteliu juoką turėdamas. 
Tuomet ir paukšteliai dar labiau čiulbėjo, 
Kad nuo kunigėlio kalbelę girdėjo. 
Pempė, viturėlis jie nieko neatboja 
Kaip sniegą nuleidžia, po dirvas bėgioja. 
Tarpo velėnėlių kiaušinėlius deda, 
Greitai išperėjus, vaikelius išveda. 
Šitą dainužėlę, dabar vis dainuosim, 
Miškiniu žvėreliu skausmus išrokuosim.

Kitos eilės apie gamtos grožybę. 
Tykumas dieneliu: nekruta nei lapas; 
Nuo krūmeliu eina saldus, meilus kvapas. 
Medeliai išsprogsta, kvietkai žiedus krau

na, 
Ak! mano širdele tada džiaugsmą gauna. 
Kur tiktai aš einu, linksmumą atrandu. 
Tarytum, iš rojaus miego atsibundu. 
Einant pro upelį, vandenėlis ūžia, 
šiam aukštam gojalyj kukuoja gegužė. 
Siam lazdynu krūme švilpuoja strazdelis, 
Mielas giesmes gieda, net siaudžia miškelis 
Nors žmogus liudniausis, linksmą širdį turi, 
Per mišką eidamas, kaip aukštyn pažiūri. 
Kas ten per grojimas, špoku ir strazdeliu, 
Tarytum kareiviai groja ant triubeliu.. 
Kur nežengsi, miškuos ar laukuose, 
Vis jie gražiai gieda ir musu sodžiuose.
Maži čiviliukai ir pilki žvirbleliai, 
Net gražu klausyti, kokie ju balseliai. 
Kas-gi juos maitina kas duoda grūdeliu, 
Kad nebūt plunksnelių, matytus kauleliai. 
Oi tie paukštužėliai daug kenčia per žiemą 
Nuo šalčiu ir bado ar gelbam nors vieni? 
Ir gaudom žabangais tikrais ašutiniais. 
Męs ju neprieteliais esam paskutiniais. 
Anie neberanda, pernykštės motutės, 
Arba, atsiskyrę brolis nuo sesutės.
Dėlto anie linksmas mums dainas pagieda 
Kad męs juos naikinam, ašaros nerieda. 
Dėlto ju linksmumas biednuju paukšteliu, 
Kiek jie išdainuoja visokiu dainelių. 
Atsikėlus rytą einu kuoankščiausiai, 
Atrandu paukštelį giedant kuogražiausiai. 
Tasai vėversėlis padangėj skryzdamas, 
Gieda, kaip iš dangaus giesmeles leizdamas 
Uodai menka dulkę, vėjo paputimas, 
Groja šilumoje, o koks ju siaudimas.

1904 m.
Tai šmočiukas poezijos visai nemoky

tos kaimietės mergaitės. Talpinau tik dve
jas del pavyzdžio. Kitas aplenkiu. Apie ju 
vertę ir kiek jos savyje turi gyliu minčių, 
jausmo ir dailos, lai sprendžia žinantieji.

Kitas pavyzdis. Viešėjant dar gimtinia
me krašte, pas Vepriu par. (Ukmergės ap- 
skr.) vargoninką kartą šventadienio vakare 
užėjo jaunas vaikinas prašyti nakvynės. 
Prastuose rūbuose, kaimiško tipo, taip kad 
mažai galėjo patraukti į save keno akis.Beš- 
nekant tarp kitko pasisakė esąs poetas. 
Paprašius, kad parašytu eiles, jis paėmė 
plunksną ir parašė:

Sudiev sesutes lietuvaitės, 
Sudiev dainelės žolynai, 
Sudiev malonios man mergaitės, 
Jumis palieku amžinai.

Dainelių jusu sidabriniu, 
Nebegirdėsiu skambančiu, 
Neigi žodeliu tu auksiniu, 
Meiliai į širdį limpančiu.

Pražuvo mano jaunos dienos, 
Tarp skausmo, ašarų tvanu, 
Turiu keliauti toli vienas 
Nuo savo broliu mylimu.

Bet lietuvaitės sveikos likit, 
Dainuokit broliams Lietuvoj, 
O man sudievu nesakykit, 
Likit širdyj mano karštoj*) 
Perskaičius tas eiles jauti, kaip tas jau

nikaitis savo jaunose dienose atsisveikina 
su sesutėmis, dainelėmis ir žolynais, nes jau 
ju nebmatys. Skundžiasi, norint ir pačioje 
jaunystėje, kad pražuvo jo jaunos dienos

*)Tiek tik žinojau iš atminties. Dar du punk
tai liko apleisti. Buvau pasilikęs tą rankraštį, bet 
važiuojant į užjurį, nežinau kur dingo. Tu, ar 
toms panašiu eilių, niekur negalėjau užtikti nei 
laikraščiuose nei šiaip knygutėse.

tarp skausmo ašarų tvanu ir turi keliau
ti vienas dėlto gal, kad reikia kovoti su 
gyvenimu už duonos kąsnį.

Apie eilių skambėjimą, vaizdingu
mą, ir ju vertę kaip rašo p. Gub., palieku 
kitam sykiui.

Baigdamas pridursiu, kad męs į pras
tus eilininkus, mažai atkreipiame atydos, 
gal dėlto, kad nemokytas, prastas darbi
ninkas, juodos ir susRylusios, rankos, ne
žiūrint, kad iš po jo plunksnos išsilieja min- 
tįs skambančios, malonios dailios ir ne
permatome, kad juose slepiasi genijai 
gražiausios literatūros—poėzijos.

I. Sakalas.

A. A. G. Sasnausko Atminčiai.
Ah tu jura, tu pilkoji, 
Ko tu taip sunkiai vaitoji? 
Ar vandiens tau neužtenka? 
Ar gelmėje turto menka? 
Kaip man šiandien nevaitoti, 
Jog taip daugel reik laidoti 
Žemės broliu nekaltųjų, 
Kurie žūsta ant greitųjų- 
Gegužėlė, tu raiboji. 
Ko tu taip liūdnai vaitoji? 
Ar erdvės tau ueužtenka? 
Ar gal medžiu girioj menka? 
Ar-gi man linksmai kukuoti, 
Kuomet reikia surokuoti, 
Kiek žmonelių karėj žūna, 
Už kitu tėvynę puna.
Karvelėli melynasai, 
Atsakykie tu pilkasai, 
Kodėl tujen neburkuoji, 
Mus vargeliu neskaitliūoji? 
Ar-gi galima burkuoti 
Ir vargelius jus rukuoti, 
Kuriu tiek dabar daug yra, 
Graudu, ašaros man bįra. 
Ko nutilot dainužėlės? 
Ko nuliudot mergužėlės? 
Paukžtuželiai ko nečiulbat? 
Lakštingėlė ko neulbi? 
Kaip-gi galim neliūdėti, 
Jog mums dainių reik lydėti, 
Kurio kanklės jau užmigo, 
Mums tik aidas ju beliko.

V. Kareivis.
Cl. O. 2-25-16.

Plato w Reusner.

Ali*= Bėgas.
Mokslas ir dora išaugsima žmogų. 

Sulietuvino L Sakalas.

(Tąsa.)
šachas Abbasas buvo taip-gi žmogus do
ras ir išmintingas. Jisai žinojo, kad jo 
dvaronis augšto gimimo, bet žemos do
ros, pavydžia garbės kilusiam iš pras
tu tėvu Ali-Begui. Ali Bego dora ša
chui išrodė, kaip brangus akmuo, kurio 
niekas negali suteršti, dėlto ir laikė jį pa
garboje iki pat mirties.

Mirus Abbasui Didžiajam, sostą ūžė 
mė šachas Sefis, žmogus smarkus, rustus, 
godus, niekam neužtikintis, neteisingas 
ir siauro proto. Tokio šacho jau senai 
laukė Ali-Bego priešai, kad galėtu jį pa
žeminti arba visai išmesti iš sostapilės. 
Jie kasdien skundė Ali-Begą naujam ša
chui, bet ir tasai mažai jiem tikėjo. Pa
galios apskundė jį, kad prisisavino kardą, 
kurį buvo padovanojęs šachui Turkijos 
Sultonas (taip vadinasi Turku karalius.) 
Tasai kardas buvo įrašytas sąrašan bran
genybių Abbaso, bet jo niekur negalėjo 
rasti. Tada šachas Sefis pradėjo manyti, 
ar nebus čia ištikruju kaltas Ali-Begas.

To tiktai ir reikėjo jo priešams. Tuo- 
jaus pradėjo papasakoti šachui, kad Ali- 
Begas įsistatė sau puikius rumus prisisa
vintais iš iždo pinigais. Atėjo—sako, kaip 
piemenėlis, o dabar valdo didžiausius 
turtus.

“Iš kur tai ima?“ klausia šachas.
“Vagia pinigus šacho ir visos viešpa

tystės, “ atsako priešai.
Jiems bešnekant įėjo ir Ali-Begas. Ša- 

cas pažiurėjo rūsčiai į jį ir tarė:
“Išėjo į eikštę, kad tu esi žmogus ne

doras ir, kad daugiaus aš tavimi negaliu 
užsitikėti ir dėlto atstatau nuo tos vietos, 
o per 14 dienu turėsi išduoti man sąskaitą

(Toliaus bus)
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DIRBKIME VISUOMEMEI.
Kiekvieno žmogaus pa

reiga yra—dirbti visuomenei. 
Dirbti savo tautai prie ku
rios jisai priklauso. Bet,kad 
tą visuomenės darbą atlikti 
gerai ir kad jis butŲ naudin
gas visuomenei, tai jį atlie
kantis . turi būti atsakančiai 
prisiruošęs, apie ką męs taip 
mažai tesirūpiname. Kaip 
kurie mŲS šiandien sėdi sau 
ramiai sunarinę rankas ir lau- 

' kia, kol kas kitas už juos a- 
tidirbs. Ar-gi taip gali bū
ti? Nejau-gi nesirūpinimą ir 
apsileidimą męs turėtumė
me skaityti savo idealu? Sa
vo pareigŲ pildymu? Nejau
gi męs turėtume manyti, jog 
už mus nieko neveikiančius 
turi dirbti kiti, o męs gali
me sau ramiai sėdėti. Toks 
neveiklumas padaro skriau
dą visuomenei ir tiems, ku
rie jos labui dirba. Męs tą 
nedarbštumą taip pamėgo
me, jog jis liko kaip kokia 
taisyklė, kurią męs drovimės 
peržengti.

Tankiausiai męs mato
me tik save. KitŲ patarimy 
priimti nemokame. Nemo
kame kitam atvirai pasaky
ti tiesos. Esame perdaug 
bailys, nes bijomės naudingo 
darbo. Visuomeniški musy 
darbai eina pirmyn visai pa
mažu dėlto, kad mums trūk
sta vienybės ir sutarimo, o 
antra, musu veikėjai, ku
riuos męs skaitome už visuo
meniškus veikėjus, perdaug 
yra prisirišę prie savo asme- 
nišky pažiury ir nenori ma
tyti ir apkainuoti, kas kituo
se yra gero ir pavyzdingo. 
Norėti, kad visi -taip many- 
ty, veikty ir daryty, kaip 
męs mąstome ir veikiame, tai 
yra negalimas daiktas, nes 
tai nebūty visuomeniškai, 
bet tik savarankiškai. Visuo
meniškas darbas reikalauja 
geros valios, gero noro žmo- 
niy. Vienas žmogus, nors ji
sai turėty didžiausius gabu
mus, nors labiausiai pasiš
ventęs visuomeniškam dar
bui—mažai ką tenuveikty. 
Jeigu męs norime, kad mū
šy darbas buty pasekmingas, 
visupirma turime pradėti pa
vyzdingai ir j ieškoti kity pa- 
gelbos, idant likty visuome
niškai apkainuota. Podraug, 
kaip viršui minėjau, kad vi
suomeniškas darbas reika
lauja prisiruošimo, užtat no
rint dirbti visuomenišką dar
bą, reikia pirmy-pirmiausiai 
save apšviesti, gerai išsimo
kinti ir išsiauklėti. Tąsyk 
turėsime įtekmę ant kity ir 
tik tuokart galėsime pasek
mingai dirbti visuomenišką 
darbą.

Adomas Pogazelskis.

|l(O^SPONDENCijOs|
Worcester, Mass.
A. L. R. K. M. Sąnjun- 

gos vakaras. Ketverge ko- 
vo 2 d.A.L.R.K.M. Sąjungos 
5-tos kuopos atsibuvo puikus 
vakaras, kuris iš visy atžvil- 
giy labai gerai nusisekė. Ant 
7:30 vadovaujant p. A. Dir
velių! užgaudė puiki 
orchestros muzika. Ta 
puikiai sutartinai skamban
ti muzika tęsėsi iki aštun
tai valandai.

Prasidėjo teatras “Nesi
priešink“ puikiausiai nusies- 
kė. Kiekvienas artistas sa
vo roles išpildė kuogeriau- 

siai. O kadangi šį veikalėlį 
lošė žymiausi Worcesterio 
artistai, tai nors ir trumpas, 
bet žmonės buvo pilnai pa
kakinti, ką liudyjo gausus 
delny plojimas. Teatre ėmė 
dalyvumą sekančios ypatos: 
p. P. Pranskevyčius, p-lė M. 
Sukiutė, p. P. Zatoveckas, 
p-lė M. Veniokė, p- J. Bace- 
vyčius ir p-lė K. Landžiutė.

Po teatro vėl muzika glos
tė klausytojy ausis. Tuoj 
prasidėjo ir šokiai, kurie tę
sėsi iki 12 nakties. Tarpe šo
kly buvo ir “Grand March,“ 
kuris išėjo labai puikiai.

Žmonės, kuriy buvo pil
no sveitainė, užsilaikė pavyz
dingai.

Buty labai geistina, kad 
Sąjunga tankiai panašius 
vakarusrengty.

Norwood, Mass.
Kun. Dr. A. Maliausko 

Prakalbos.
Vas. 27 d. atsilankė pas 

mus Kun. Dr. A. Makauskas 
su prakalbomis, idant parink
ti “Vilčiai“ auky. Visy pir
miausiai gerbiamas kun. A. 
Daugis, vietinis klebonas, 
perstatė gerb. kun. A. Ma
kauską, kuris gražiai ir vaiz
dingai aiškino apie karę ir 
vargus musy broliy,^ kurie 
kenčia badą ir šaltį. Žmoniy 
buvo apie 400 ir labai atidžiai 
klausėsi, kaip kurie net ir 
apsiverkė. Toliaus kalbėjo a- 
pie kataliky laikraštį ‘ ‘Viltį. ‘ ‘ 
Sakė, kad “Viltis“ laike ka
rės daug pasidarbavo, kada 
lenkai norėjo paguldyti Lie
tuvą amžinai į grabą. Paskui 
buvo renkamos aukos “Vil
čiai. Laike rinkimo auky p-lė 
Ona Novoliutė padainavo 
ir dvi mažos mergaitės: Biru
tė Jarosevičiutė ir Fr. Viesu- 
liutė gražiai padeklemavo ei
lutes. Auky surinkta $21.37c.

Ta pačią dieną po mišpa- 
ry kun. Dr. A. Makauskas 
kalbėjo temoje: “Ar žmogus 
paeina iš beždžionės.“ Gerb. 
kalbėtojas aiškįąi priparodė, 
kad žmogus nepaeina iš bež
džionės faktais. Visi, kurie 
girdėjo tą prakalbą, aiškiai 
suprato, jog visos socialisty 
pliovonės ir tvirtinimai, jog 
žmogus paeina iš beždžionės, 
yra melas Ir mulkinimas 
siaurai protaujančiy žmoniy.

Labai buty geistina, jog 
kur tik randasi lietuviy kolio- 
nijos, kadkviesty ger. kun. 
Dr. A. Maliauską su prakal
bomis, nes jis yra tikras tė
vynainis ir mokslo vyras.

Klevelis.

Albany, N. Y.
Skaitant ‘laikraščius nė 

sykį neteko užeiti jokiŲ žinu
čių iš Albany. Tiesą pasa
kiusia lietuviy randasi maž
daug apie 50 šeimyny. Apart 
paprasty darbininky yra ke
letas biznieriy ir namy savi- 
ninky. IŠ dvasinio atžvilgio 
vietiniai musy tautiečiai pir- 
miaus snaudė nieko neveik
dami, babar jau šiek-tiek 
pradeda krutėti. Katalikiška 
spauda pradėjo gausiai plė
totis. Čianykščiai labai pa
mėgo “Darbininką. “ Taigi 
skaitant tokius laikraščius 
yra viltis, jog ateityje persi
mainys ir aplinkybės, kurios 
veda prie progreso. Tik ne
laimė, jog tarpe mys randa
si daug sulenkėjusių. Labai 
reikia stebėtis iš tokįy žmo- 
niy, kurie būdami lietuviais, 
vartoja lenkišką kalbą. Kad 
jie vartojamus žodžius tei

singai ištarty, tai nors nebū
ty šlykštu iš šalies klausytis. 
Bet dabar, vieną žodį grie- 
bią lenkiškai, antrą ruską, 
trečią anglišką— ir. padaro 
tokį kratinį, iš kurio niekas 
neišeina.

Yra čia viena pašelpinė 
draugystė vardu Šv. Jurgio, 
prie kurios beveik ką ne visi 
lietuviai ir priklauso.Prisira
šant prie šios draugystės tuo- 
jaus aiškina, jog norintis ap
sidrausti savo gyvastį, turi 
kartu rašytis prie kokio ten 
lenky “Zvionsko“ panašaus 
S.L.R.K.A. Užtat daugiau
siai musy broliy ten ir pri
guli. Še tau ir Amerika. Ar 
nebūty geriaus, kad stiprin
tume savo katalikiškąją or
ganizaciją vieton remti ir 
nešti dolerius kokiems ten 
lenky “Zvionskams. “

Auky nuo karės nuken- 
tėjusiems niekas nerenka. 
Bet tame ko daug kaltinti 
negalima, nes rengiamės. pa
statyti bažnytėlę, kuriai jau 
turime ir žemės sklypą, ant 
kurio pavasariui auštant ren
gsimės prie statymo. Tam 
tikslui jaunimas lavinasi lošti 
teatrus, mokinasi deklemuo- 
ti irt. t.Daugiausiai darbuo
jasi p. N. Kaklauskas,p-lėV. 
Urbšiutė, p. J. Mirapolskis, 
O. Danilevičienė ir p. T. Va- 
lasinavyčius. Jie visuomet 
bažnyčios naudai rengia viso
kius vakarus, pasilinksmini
mus. Sausio 23 d. viršminė- 
tiejie važiavo lošti komediją 
“Salaputris “į Ams
terdam, N. Y. Kadangi ne
buvo gerai išgarsinta, nes 
tik kunigas per pamokslą pa
sakė, tai žmoniy susirinko 
nedaug. Bet viską apmokė
jus liko $12.25. Tie patįs as
menis vas. 26 d. taip-gi pa
rengė margą vakarėlį Hud
son, N. Y. Buvo lošimas, de- 
klemacijy ir šokiy. Kiek liko 
pelno, neteko sužinoti. Lai 
darbuojasi, musy jaunimas. 
Geriausios jiems kloties.

Darbai eina silpnai. A- 
mato nemokančiam darbą 
gauti yra sunku. Žiema šalta 
ir sniego daug.

A. Ž v i r b 1 i s .

Cleveland^ Lietuviy Na
my ir Paskolos Drangys.
Piniginis Stovis iki 
1 D. SAUSIO, 1916 

METŲ.
Mokamasaiuž akcijas (Šerus) 

kapitalas ... .$30,786.16
Išmokėta už akcijas$l,400.oo 
Taupin. kapitala $27,010.30 
Atsargos -kap...........$417.11
Visas rurtus... .$59’613.57 
•Įkorporuota ant $250.000.00

Kur Sudėti Pinigai.
Bankoje ant čėkiy $1,976.52 
Paskolinta ant mor-

tgedžio.............$52,781.59
Paskolinta ant mo-

kamyjy knyg.. .$1,595. oo 
Draugystės namas 
su raštinės įtaisais $3,260.46

Išviso $59,613,57
Sausio 24 d. Valstijos 

inspektorius peržiūrėjęs kny
gas išreiškė pagyrimą, pri
mindamas, kad šios draugi
jos knygos yra taip tvarkiai 
sudarytos ir gerai vedamos, 
kaip dar niekad nebuvę.

Taip priimsa ir visuoti
name susirink. 2d. sau. š.m. 
su išreiškimu padėkos rašt. 
p. S. Zaborskiui.

K. Saimonas ir P. Szukys.

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.

“Santaikos” Agentai.
I

Pas kuriuos galima visados užsiskyti 
“Santaiką” ir užsimokėti prenumeratą. 

CLEVELAND, O.
J. Čeriauka, 1532 E. 36th Street.
J. Kazlausks, 2475 Professor Avenue. 
Kaz. Bueis, 1040 E. 71st Sstreet.
J. Klimavičius’ 2012 St. Clair Ave.
Jur. Brazaitis, 7709 Aberdeen Ave.
J. Montvila, 3718 Burwell Avenue.
A. Palionis, 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. Yesula, 1160 Washington St., 
DYKEHEAD, SHOTTS. (Scotland) 
“Ežys“ 213 Station Road,

[tokeliaJ
PIEMENS PASITEISINI

MAS.
Ūkininkas — Kodėl tu 

vakar nuganei mano avižas? 
Delko tu latre nežiūri gyvu
lių?

P e m u o — Nekrltinkie 
manęs tame, nes aš jokiu bu- 
du žiūrėti negalėjau dėlto, 
kad tuo laiku pakrumyje 
miegojau.

** *
AR LAIKAS GNYBTI.

Tula ūkininkė buvo di
delė tinginė. Kartą eidama 
darban ji liepė už valandė
lės įgnybti vaikuui, kad ta
sai verktų, ir ateiti jos šauk
ti. Nešiotė, kad nesusiveli- 
nus, po pusvalandžio atbėgo 
ir klausia: Ar jau laikas vai- 
kni gnybti?

* * * •

TAIP-GI MEISTERIS.
Kaiminuėlė, girdėjau, 

kad tamstos vyras yra dide
lis meisteris.

—Taip, dušytė, taip, es- 
mi laiminga gavusi tokį vy
rą.

—Tai ar nepadirbty, jis 
man naujy nauje nasčiy?

—Kad, kaiminkėlė, jisai 
tik tedirba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Klevelis—(Norwood, Mass) Už 

žinutę ačiū. Talpinnme. Ra- 
šynekite tankiai iš savo a- 
pielinkęs.

A.ŽVIRBLIS-(Allbany, N.Y.) Ži
nutę talpiname. Ačiū. Buty geis
tina, kad Tamsta mums rašinfi- 
tumete tankiaus.

BUCERNE IR GROSERNE
Daugumas musy lietuviy 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 
musy važiuotoją arba atsilankę į musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muy kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangys broliai ir seseris nepa
mirškite musy krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. * Cuy. Central 1781-L
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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 namy rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygy.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

ORCHESTRA
į = DEL =

VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ.
: Męs jau ne vieną sykį pastebė-
I jome, jog dauguma reikalaudami 
r muzikanty, nežinodavo kur kreip- 
j tisi. Todėl šiuomi pranešame, kad 

musy orchestra yra prieinamiausią, 
nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan
ty muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu: 
JONAS CHIPURNA

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

■DRAUGAS”
NESUGRIAUNAMA TVIRTOVE.

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužo
mu, neišgriaunamu tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metu, kai socialistai ir laisva
maniai sujungtomis spėkomis atkakliausiai 
bombarduoja ir antpuldinėja Amerikos lietu
viu kataliku tvirtovę “draugą.” Ta tvirtovė 
netik kad atsilaikė, netik kad nubloškinėjo 
visus priešu 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.”

METAMS $2.00 PUSMEČIUI S1.00. £5=1
' Pažiūrėjimui vienas numeris dykai. Taip

gi knygino katalogas siunčiama dykai pri- 
siuntus 2c. krasos ženklelį.

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

SPALVUOTAS

SuvalkijosŽemlapis.
Sutaisė B. K. BALUTIS 

Kartografas-Geometras.
Didumas 22 colių pločio per 28 

colius ilgio. Kaina $1.00.
Gaunamas 

“Santaikos” Redakcijoj
2120 St. Clair Ave. Cleveland, O.

©DIDELE©
DOVANOS

< Kas užsirašys per ma- 
5 nę “Santaiką” ir “Draugą, ” 
? ir prisius $3. oo, tas gaus

tuodu laikraščiu per metus 
(ir puiku Amer. Liet. Kat. 
? “Metraštį,” vertės 75c.

O kas užsirašys “Santaiką”
> “Žvirblį” ir “Vytį,” ir pri- 
( siųs $3.50, tas gaus tuos 
s laikraščius per visus metus

ir dovanai “Metraštį.”
Ši proga bus tik iki

< 28 d. Vasario. Naudokitės 
( gera proga.

M. ŠIMONIS,
> 2012 St. Clair Ave. - Cleveland, 0.

AR NORI PIRKT
| NAMĄ? į

į Jei teip, tai kreipkis prie 
į manęs, nes aš turiu daugy-
1 bę gerų namų ant pardavi-
1 mo ir ant prieinamiausiu iš- I*

lygų. Ypatingai apiljnkeje
$ E. 67-tos, Superior ir Payne f
1 gatvių. Reikalaujanti kreip- r 
yes šiuo antrašu: r

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

AMERIKOS

LIETUVIU DIENRAŠTIS 
“KATALIKAS”

Visuomenes,, Literatūros Ir Politikos Iliustruotas

-------- Laikraštis. ---------

Amerikos Lietuviu Dienraštis “KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus. Visuomet pilnas įdomiu 
straipsniu.

Dienraštis “katalikas” eina tautiškai- 
katalikiškoje dvasioje.

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

Didžiausia Knygą ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siŲzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

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



SANTAIKA

Į VIETINES ŽINIOS į,
Clevelandiečiai, turbut 

dar neturėjo tokios puikios 
dienos, kaip kovo 5 d. kuo
met atsibuvo Lietuvių Die
na. Didelė Acme svetainė 
pasirodė permaža, kad sutal
pinti didžiulę lietuvių mynią, 
kuri plaukė apvaikščioti tą 
garbingą Lietuvos šventę, 
dieną Šv. Kazimiero, kurią 
parengė Cl. Liet. Draug. Cen. 
Komitetas.

Kad sužadinti žmonių 
jausmus ir perkelti jų mintis 
j anapus jūrių du vietiniu 
milžinišku choru ir Benas 
patiekė puikios muzikos. Nu- 
piešimui-gi tų baisenybių, 
kokiose maudosi visa kariau
janti Europa, o ypač musų 
tėvynė Lietuva, užsikviesta 
du gabiu studentu-kalbėtoju.

Visų pirmiausiai p. A. 
Staseliunui, programo vedė
jui po įžangos žodžių persta- 
čius Lietuvos Vyčių 25-kp. 
chorą, kurį veda p. V. Grei
čius. Didelis choras suside
dantis kuone iš 80 ypatų už
dainavo: “Tegyvuoj mus 
tadta“ ir “Kovą po Žalgi
riu, “kurios išėjo vidutiniš
kai. Po dainų sekė p.Purvio, 
Berea, O. matematikos stu
dento kalba temoje “Karė.“ 
Kalbėtojas moksliškai prįro
dė iš kur ir kaip gema karės 
pradedant nuo pat Kaino ir 
Abliaus dienų iki šios kruvi- 
niausios karės. Čia katalikas, 
tautietis ir socijalistas galėjo 
aiškiai suprasti ir persitik
rinti, jog ši didžioji karė nė
ra nė kunigų sukelta, nė 
šaip kokių tikejimiškų sektų 
besivaržymo pasekmė, vien 
tik pasikartojimas to paties 
fakto, kuris kartojasi per 
amžius ir tęsis, kol ekzistuos 
žmonija, būtent užgrobimas 
turtų ir troškimas viešpata
vimo ant kitų. Kalba buvo 
labai nuosekli.

P-lė Br. Skripkauskiutė 
labai vaizdžiai pasakė eilu
tes. Paskui C. L. T. Choras 
vedamas gabaus lenkų mu
ziko p. L. Kramp’o labai pui
kiai sudainavo * ‘Svečių Gies
mę.“ Choras susidedantis iš 
kokių 60 ypatų gerai išlavin
tas, taip energiškai ir jaus
mingai sudainavo, jog publika 
entuzijastišku rankų plojimu 
atšaukė net du kartu.

P-lė O. Žvingiliutė, vie
tinės Vyčių kuopos pirmi
ninkė labai jausmingai pade- 
klemavo eilutes.

Paskui kalbėjo plačiai 
musų visuomenei žinomas 
veikėjas “Vyčio“redaktorius 
ir Yolos Universiteto socio
logijos studentas p. Al. M. 
Račkus, temoje, ‘ ‘Lietuvių 
Diena.“ Jisai savo skamban
čiu balsu beveik per ištisą 
valandą tai, graudino, tai 
vėl žadindamas viltį, vedžio
jo publiką mintimis po var
guose skęstančią Lietuvą. 
Kalbėtojas atkartodamas ra
gino kuogausiausiai šelpti 
musų mirštančius brolius u? 
jūrių aukaujant, nors vienos 
dienos uždarbį, Visų trijų 
srovių publika, matyti, buvo 
pilnai užganėdinta, nes tą 
patvirtina gausus delnų plo
jimas.

Prasidėjo rinkimas au
kų. Aukauta visiems trims 
fondams, sulyg aukautojų 
noro. Surinkta apie $500. oo. 
Daugiausiai gavo Tautos 
Fondas(daugiaus kaip tris 
dalis visų aukų). Beto, CLT.

Beno nariai Tautos Fondui 
sumetė $23. 50 ir to 
vakaro uždarbio dalį 
($20.OO)paskyrė Tautos Fon
dui. Pridedant vakaro pelną 
spėjama, kad pasekmė Lie
tuvių Dienos sieks apie $1, 
000. oo

Poni S.Greičienė puikiai 
sudainavo ‘ ‘Vieną rytelį“ ‘Cho- 
pino ir “Ah, skausmai mei
lės “(My Hero) O. Strauso. 
Ji savo švelniu, tyru aukštu 
soprano balsu taip įkuteno 
klausytojų jausmus, jog su
kėlė didžiausią entuzijazmą 
publikoj. Ant atšaukimo su
dainavo ‘ ‘Oi noriu, noriu sal
daus miegelio, “originale jos 
vyro kompozicija ir žodžiai. 
Beje, ponios Greičienės pa
veikslas ir trumpa Lietuvių 
Dienos sutrauka tilpo anglų 
laikraštyje “Plain Dealer.“

Toliaus vėl dainavo C. 
L. T. Choras: “Raseiniečių 
daina“ ir “Tu esi kaip kviet- 
kelė, “ kurios išėjo truputi 
silpniau negu pirmutinės.

P-nas J. Šalčius pasakė 
trumpą prakalbėlę apie Sa
lės Bendrovę, po ko vėl sekė 
Vyčių dainos:“Kur giria ža
liuoja,“ kuri išėjo gana pui
kiai ir labai patiko, nes ran
kų plojimu publika privertė 
atkartoti. Paskui choras už
dainavo tautišką himną ir 
programas užsibaigė.

C. L. Tautiškas Benas 
po vadovyste p. K. Bučio tai 
Švelniomis lietuvių dai
nelių meliodijomis, tai triuk
šmingomis klesiškomis over- 
turomis ir šiaip ištraukomis 
iš operų pildė programo tar
pus. Apart kitų, jie grojo se
kančius šmotus: March “Na
tional Emblem,“ Overture 
“The Beautiful Enchan
tress, “Danube Waves Waltz, 
The Cammodore Polka, ku
rion įėjo p. K. Bučio Corne- 
to solo ir Serenade, kurion 
įėjo p. A. Vilimaičio barito
nas solo. Minėtasai benas 
grojo labai puikiai, sutarti
nai, o kaip kada net ir artis
tiškai.

Atsisveikindamas ir dė
kodamas C. L. Dr. Centro 
Komitetui už surengimą ir 
apvaikščiojimą iškilmingai 
Tautiškos Dienos, p. Račkus 
ištarė širdingą ačiū ir draugi
joms už prisidėjimą, taip-gi 
abiem choram ir benui už 
išpuošimą programo.

Čia turiu pridurti, kad 
C. L. T. choras, kuris ligi 
šiam laikui per laikraščius 
ir šiaip tarpe vietinių buvo 
skaitomas irstančiu, šiame 
vakare nemažai nustebino 
publiką dainomis. Tai pasi
darbavimas žymaus muziko, 
lenko p. K. Kramp’o kuris 
vos pora mėnesių laiko, kaip 
paėmė mokinti šį chorą.

Publikos buvo arti tūk
stančio.

Neapseita ir be šokių. 
Šokta iki vėlyvai makčiai.

Kas kiek aukavo ir ko
kiems fondams,’ bus pagar
sinta vėliaus.

minėjimas Lietuvių Dienos, 
<ur ir man teko būti. Ir ką- 
gi aš išvydau? Tai tūkstan
tinę žmonių minią, kuri pri
pildė pilną didžiausią sve
tainę. Smagu buvo matyti, 
kaip čia lietuviai sutarti
nai veikia visi iš vieno.

Vieną maloniausių įspū
džių suteikė, tai Clevelando 
Lietuvių chorai. Panašių cho- 
tų retai kur galima girdėti.

Naujas Clevelandietis.

Užgavėnių vakare, kovo 
7 d., ant Popovyčiaus sve
tainės Vyčiai turėjo labai 
linksmą šeimynišką vakarė
lį. Daugiausiai šokta. “Kan
klių Orkestrą“ patiekė pui
kią muziką.

Pirmininkė p-lė O.Žvin
giliutė pratarė keletą žodžių 
į besilinksminančius svečius 
ir ragino prie dar uolesnio 
darbavimosi. ~~ Taip-gi p. M. 
Šimonis trumpai prakalbėjo 
ir perstatė gerb. svečią p. A. 
M. Račkų, kuris trumpai, 
bet saldžiai ir jausmingai 
privedė metaforišką prilygi
nimą, kad Vyčiai visuomet 
laikytųsi savo būrelyje. Gau
sus rankų plojimas pasipylė 
kuomet svečias -išreiškęs įs
pūdžius, kokius jis įgijo vie
šėdamas Clevelande, tarė su
diev.

Lietuvos Vyčių 25 k. tu
rėdama svečiuose p. A. M. 
Račkų parengė prakalbas 6 
d. kovos Popovyčiaus svetai
nėje. Nors įžanga buvo 10 c., 
bet žmonių prisirinko pilna 
svetainė.

Nesant dainų, nė šiaip 
jokių pertraukų, kalbėtojas 
turėjo gerą progą pasidalin
ti su musų žmonėmis tuo, 
ką jisai įgijo sėdėdamas 
ant mokyklos suolo. 'Kalbė
jo net tris sykius, o paskui 
atsakinėjo ant klausimų.Kal
bėjo apie naudą Vyčių or
ganizacijos, palietė truputį 
ir socialistų darbelius, žodžiu 
sakant, stengėsi priparodyti 
musų žmoneliams, kur švie
sa, o kur tamsybė ir aklas 
apjakimas. Publika atidžiai 
klausėsi nuo 8 iki 11:00 vai.

P-lė V. Žvingiliutė pa- 
deklemavo “Ilgu, ilgu“ ir 
p-lė J. Skripskauskiutė “Ka
rė. “Žmonės labai pliauški
no.

L. Vyčių 25 kuopa tu, 
rėš savo mėnesinį susirin
kimą Popovyčiaus svatainė- 
je $2539 St. Ciair av. pane- 
dėlio vakare, kovo 13 d. ant 
7:00 p. m. Visi, kurie simpa
tizuojate šiai prakilniai jau
nimo organizacijai, malonė
site ateiti prisirašyti. Ypač, 
kurie iš prigimimo turite 
gražius balsus, tai neatidė
liokite, bet ateikite dainuo
ti, nes gavėnioje mokysi
mės puikiausias lietuviškas 
dainas, mat po Šv. Velykų 
esame užkviesti antkelių va
karų su dainomis ir teatrais.

^AR ŽINOTE?
Naują ir Geriausią

Saldumynu Krautuvę?
Kas atsilankys pas manę, bus pil- 

į nai užganėdintas. Laikau visokius j 
I saldumynus. Didžiausias pasirin- j 

kimas įvairiausių saldainių (kan- 
| dies). Taip-gi krautuvė cigarų, Į 
I cigarėtų ir tabako.

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Mačionis
2209 ST. CLAIR AVENUE N.E.

V. Staupas
Geriausia vieta 
nirkimui laik-
Geriaueia vieta 
pirkimui laik
rodžių, laikro
dėlių, linciugė- 
lių, žiedų, špil
kų bei steliavi- 
mui šliubinių 
žiedų. Kurie tik 
pas mus perka, 

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

ir visocius dalykus auksinius bei sidabrinius. 
Puikus rinkinis bražalietų ir kitų gražnų.
2118 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

Lietuviai Temykite!
$2,200— 6 kambariai maudyklė. E. 

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

47 gatvė, tarpe Superior ir 
Payne.

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

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

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

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

Mc. Kenna Bros.
1365 E. 55th STREET.
• ATDARA VAKARAIS.

Julius Witkauskas
1437 E. 25-tos Gatvės.
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Jei Trokšti Apšvietos
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ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitinį eliustruotą jaunimo laikraštį
66-r-Aznvrv

A
"VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau

nimo laikraštis Amerikoje.
"VYTYJE” telpa geriausi raštai musų jau

nų rašytojų, literatų ir studentų.
"VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 

Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 

koje dvasioje.
“VYTĮ’'leidžia Lietuvos Vyčių organizacija. 

Metams "Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui 75c. L. Vyčių organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženkleli, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Str.
=11 --------IRlt=

Chicago, III. į 
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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. C.ntr.1 7622-R
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V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popleruoja 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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WISZN1EWSKI,
SENIAUSIAS IšDIRBEJAS

CIGARŲ
Iš Geriausios Havanos ir kitos rųšies 

Tabako Cleveland's
Užrūkyk syki — pirksi visados

Užlaiko taipgi Pirmos Kliasos 
PULRUMĮ

1024 KENILWORTH AVENUE S. W.

2012 .St. Clair Ave. Cleveland. O.

F S. RUTKAUSKAS
, seniausias L

į LIETUVIS KRIAUGIUS į f . 1 „.■■■■;■ . - - - -....j-m |>
į Puikiausiai pasiuva visokius jį.

vyriškus drabužius ant užstelia- į 
Į vimo. Teipgi valo, taiso ir pro- | 

1 sija; viską atlieka pigiai, greitai | 
t! ir gerai.

S. RUTKAUSKAS, I 
v 2153 St. Clair Ave. Cleveland, O. h 
4 .. ..... .
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L. BEDNARSKI,
- PARDUODA

Namus Lotus Ir Formas
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. BEDNARSK1, 
2110 Prospect Avenue.
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Moterims ir Merginoms 
ŽINOTINA

Ar norite gražiai ir pigiai pavasariui drabužius 
pasisiūti sulyg naujausios mados? Ateikite musų 
krautuvėn ir nusipirkite formas (patterns) tik 
už 1Oc. Rasite pas mus didžiausį pasirinkimą mas
tinių tavorų tinkamiausių dresėms, bluskoms ir 1.1. 
Kūmos, jeigu norite gražiai parėdyti kudikėliusjdėl 
krikšto, ateikite pas mus.
W DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS. .

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

GERIAUSIOS GYDUOLES
DEWOYNOS

Clevelando įspūdžiai. 
Apleizdamas didmiestį Chi
cago, maniau sau liūdesiu ir 
nematysiu veikiančių lietu
vių. Dabar atvykus į Cleve- 
landą, visai ką kitą radau. Ma
tyt, kad tarp Clevelando lie
tuvių tautiškas susipratimas 
augštai pakilęs. Vietinės 
draugijos ir chorai lenkti- 
niuodami viens už kito spar
čiai žengia progreso link.

Kovo 5 d. surengta pa

C. L. T. Ch. Draugys
tė rengiasi statyti Č. Sas
nausko epiškai—lyrišką kan
tatą “Broliai.“ Todėl šiuo- 
mi pranešame Clevelando 
jaunimui, kurie jaučiatės e- 
są dainininkai ir norite da
lyvauti chore statant šį vei
kalą kviečieme prisirašyti 
tuojaus. Dainininkai į kanta
tos chorą bus priimami tik 
per du mėnesiniu susirinki
mu: kovo 13 d. ir balandžio 
10 d.

J. Marozas.

Louis Bianchetti, kuris 
sausio 11 d. užsmaugė Dolo
res Evens, tapo nuteistas į 
kalėjimą nuo 1 iki 20 metų. 
Jisai tenai dirbs virtuvėje, 
kaipo virėjo pagelbininkas.

Užgavėnių vakare ko
vo 7 d. C.L.T.Ch. Dtaugys- 
turėjo savo šeimynišką va
karėlį Martin Ulman svetai
nėje. Apart narių atsilan
kė nemažai ir svečių taip, 
kad galima buvo priskaityti 
apie 85 ypatų. Muzika buvo 
C. L. T. Ch. orchesta. Pianu 
skambino p-lė S. Povilioniu- 
tė. Šokta lietuviškai ir an
gliškai. Apie 10:30 buvo va
karienė. Susėdus apie stalą, 
pirm. A. Kranauskas ke
liais jausmingais žodžiais 
prabilo į narius ir svečius. Lai
ke vakarienės choras padai
navo keletą dainelių. Vaka
rienė buvo be svaiginančių 
gėrimų.

Sis šeimyniškas vakarė
lis visiems labai patiko, nes 
kiekvieno galima buvo ma
tyti linksmias akis ir šypso- 
jančias lupas.

Grįžo namo visi su ma
loniais įspūdžiais.

APTIEKOSE 
1653St.ClalrAv. PrttE.17 g. 
6502 Fleet Ave., Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirba lietuvys registruotafi^ptieko- 
riuB— A. ŽAGARAS.

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

riuB— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekoriua ga
lima gaut teisingus patarimus.

Ar Reikalauji:
■■BEHffiBMBBSaBamBEBfiBfiEffi

Knygų, kaip tai, an
gliškos kalbos rankvedžių, 
rankvedėlių, žodynų bei 
kišeninių žodynėlių, 
pasakų, istorijų, sapninin
kų, monų knygų, mokytis 
rašyti rankvedėlių, puikiau
sių maldaknygių, rąžančių, 
vaškinių žvakių, įvairiau
sių, metalinių ir medinių 
kryžiukų, abrozėlių, visokių 
rašymui dalykų, ir auksi
nių plunksnų?

Jei taip,tai kreipkis pas:

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

CLEVELAND, O.

F. DECKER, 
Gelažies Krautuvė. 
HARDWARE

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

2155 St. Clair Ave. 
■SHinBSSIBMBMBBinMlBBBI

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

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

t®” METAMS ATSIEINA TIK $2.00.

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

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

o
Kiekvienas gaus

1 K 1 v
CgJ DOVANŲ!
kas per mane užsisakys sau 

lietuvišką Laikraštį.
į Dovaną ir laikraščią surašus išsių- 
u siu kiekvienam, kuris prisius savo 
6 adresą ir už 2c markg.

MAT. MILUKAS

L416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. , 

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

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

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

Main 3518-J Centr. 7649-K
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