
“Santaika” Savaitinis Laikraštis
Eina Petnyčiomis, Claveland, Ohio.

METINE PRENUMERATA:
Suvienytose Valstijose___ __________ $1.00
Kitose Viešpatystese__$1.60

Prenumerata apmokama iš viršaue. PrnUmeratos 
metai skaitosi nuo dienos užsirašymo. ne nuo Nauju 
Mėty. Apgarsinimu kainu klauskite laišku. Adre
suokite:

P. SZUKYS,
2120 St. Clair Ave. - Cleveland, Ohio UNTAIKA 1 '■» ............................ .............. ■

Lithuanian Weekly “Santaika”
THE PEACE.

Published Weekly at Cleveland, Ohio
YEARLY SUBSCRIPTION RATES:

In United States_______________ __ .$1.00
To Foreign Countries....... ...................... $1.60
Advertising rates on application. Address:

, P. SZUKYS,
2120 St. Clair Ave. - Cleveland, Ohio

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879.

Metai II. (Vol. II) No. 11. Cleveland, O., Penktadienis, Kovo (March) d.17, 1916 m. Kaina 3c

MUSU NAMINIAI 
PRESAI.

Ką turiu omenyje saky
damas musų naminiai prie
šai, kiekvienas gali at
spėti. Gi musų socialistai, tas 
negeistinas Lietuvos elemen
tas.

Ikišiol, kol dar nemany
ta apie susitvarkymą, ant 
lietuviu socialistu žiūrėta 
kaipo ant žmonių, kurie ne
verti atkreipimo atidos. Bet 
dabar, kuomet męs pradeda
me vienytis ir einame prie 
tokiu svarbiu dalyku, kaip 
susijungimo, nors šelpime 
nukentėjusiu nuo kares rei
kalo ir išgavimo savivaldos,— 
ar nebūtu laikas mums pa
galvoti ir apie musu tautos 
išmatas—socialistus, kuriu 
nors maža suajalė, bet suly
ginus proporcionaliai su mu
su neskaitlinga tauta, gali 
daug reikšti ateityje musu 
tautos besipletojime.

Aš musu socialistus, ku
riu, ačiū uoliam kataliku ir 
tautiečiu subruzdimui, jau 
vos 2,095 beliko, pavadinčiau 
taja kiaule, kuri kniso ąžuo
lo šaknis nepaisydama, ar jis 
padžius, ar ne, bele tik jai 
butu giliu- Bet tas vardas 
dar butu pergeras. Kiaule 
sake, kad ji nepaiso, ar ąžuo
las džius, ar ne, o musu so
cialistai ne tik ką nepaiso, 
bet trokšta Lietuvos mirimo. 
Jie apsirubežiavę siaurose so
cializmo rogėse važiuoja ir 
dainuoja savo “Marsalietę, “ 
platindami niekuom nepama
tuotą socializmo idėją, 
švankią literatūrą ir demora
lizuodami tamsiąją minią. O 
Lietuvos reikalai, iš kurios 
giliu jie patįs minta, tai 
jiems visai svetimas darbas.

Anot Dr. J. Šliupo žodžiu, 
kitu tautu socialistai deda 
visas savo pastangas, kad 
tik atsto.vauti savo tautas 
Washingtone ir aiškinti žmo
nijai ju kritišką padėjimą, 
kuomet musu socialistai sau 
miega letargišku miegu. O 
jeigu juos kas užkalbina 
bendram tautos veikimui, tai 
aiškinasi, jog tai ne ju in
teresas. Bet dar to neužten
ka: jie eina net taip toli, kad 
paskui iš tu žmonių, kurie 
darbuojasi tautos labui, kre
čia “sorkes“ ir rašo kome
dijas ir visokius pašiepimus. 
Jie į tautos reikalus žiuri per 
pirštus, kuomet ateina klau
simas apie jos pagelbą, bet 
jog jie tą pačią savo 2,095 
organizaciją užlaiko iš jos 
centu, tai jie to nemato. Ne
mato jie ir to, jog jie yra 
pirmi musu žmonelių išnau
dotojai, sakysime, kad ir tu 
pačiu laikraštpalaikiu pagel- 
ba, kur kemšama, visokie 
stebuklingu daktaru apsigar- 
sinimai, nuo ko jau visi ki
ti rimtesni laikraščiai senai 
pasiliuosavo. Jie taip-gi ne

mato, kokį “progresą“ sklei
džia remdami tokius gaiva
lus, kaip bambizą Mockų, 
kuris savo blevizgomis tie
siog demoralizuoja musu pla
čiąją visuomenę ir žemina ją 
svetimtaučiu akyse.

Kaip mums katalikams 
bei tautiečiams reikėtų i to
kią partiją atsikreipti? Kaip 
jiems užduoti paskutinį smū
gį, kuris nukreiptu jU pen- 
dulium arba Lietuvos labo 
pusėn, arba išrautu juos ga
lutinai iš jos dirvonu? Mano 
nuomonė, mums reikėtų vi
su pirmiausiai boikotuoti ju 
surūgusią spaudą, o paskui 
ju pramogas, kaip tai rengia
mus vakarus, teatrus ir t. t. 
Tąsyk jie pamatytu, keno 
gilėmis jie minta ir ar reikia 
jiems glaustis prie Lietuvos, 
ar prie žydu, kuriu intere
sams ta rnauja.

[kare]
NUMIRĘ GULI ANT KA

RĖS LAUKO.
• Paryžius— Tūkstančiai 
numirėliu ir sužeistųjų guli 
ant lauko žiemiuosna nuo 
Pepper Heights po zimban- 
čiomis kanuoliu kulkomis. 
Kiti tūkstančiai guli Causes 
miškuose. Nėra kada kunu 
ištraukti iš po ugnies. Apie 
30,000 sužeistųjų miršta snie
ge ir purvyne vien dėlto, kad 
nėra kam ju prižiūrėti.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Paryžius —Pagal oficia
li pranešimą dideliame rai
teliu ir pėstininku susirėmi
me tarp Douaumont ir Vaux 
užpuolikai vokiečiai liko at
mušti. Nuolat besididinantis 
smarkumas francuzu atakų 
rodo,jog galingoji Verduno 
karė tuoj turės baigtis.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
PRANCŪZŲ LINIJAS.

Berlynas—Karės ofi
sas pagarsino, kad vokiečiai 
užėmė, 1,400 jardu platumo 
ir apie du trečdaliu mylios 
gilumo, francuzu pozicijos, į 
pietus nuo Ville-Aux-Bois, 
netoli Rheims. Vokiečiai lai
kydami žiauru besiveržimą 
į Verduną, tęsia savo ofensi- 
vą vakaru fronte. Oficialiai 
pranešama, jog jie paėmė 
dvyliką francuzu oficieriu ir 
725 kareivius.

VOKIEČIAI GRUMIA 
FRANCUZUS-

Berlynas— Prancūzai 
bandė atimti nuo vokiečiu 
ju užimtus plotus ant kairio
jo kranto upės Meuse, bet 
juos vokiečiai atmušė su di
deliais francuzams nuosto
liais. Nuo pradžios mūšio prie 
Meuse vokiečiai paėmė 26, 
473 francuzu nelaisviu, 189 
kanuoliu ir 232 kanuoliu ma
šinas.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
POZICIJĄ. ,

Paryžius—Vokiečiu ka- 
riumenė po šturmo ir bombar
davimo atakavo francuzu po
zicijas rytiniame Verduno 
fronte. Jiems pasisekė už
imti mažą tranšėją žiemiuo
se nuo Eix.

VOKIEČIAI NUSIMINĖ 
DEL STOKOS OFICIERIU.

Londonas—Delei prie
žasties vokiečiams dideliu 
Verduno nuostoliu, genera- 
lis vokiečiu štabas yra dide
liame nusiminime, kad stok- 
sta oficieriu.

KILS DIDELIS MUŠIS 
ITALIJOS FRONTE.
Londonas — Smarkus 

italu šaudymas Isonzos fron
te yra prešliudija prieš dide
lį mūšį. Italu- kanuoliniai 
pasekmingai atmušinėja 
priešą.

VOKIEČIAI LENKIJOJ 
DAINUJA.

Muzikl iškas anglu laik
raštis rašo:

“Vokiečiai užėmę Len
kiją veikia ne tik politiškai, 
bet ir dailės srytyje. Jie su
tverė organizaciją vardu: 
“Susivienyjimas vokiečiu 
dainoriu draugysčių Lenki
joj.“ Ar tik nebus tai over
turn prie taikos. “

KAIZERIO GERKLE VĖL 
PAVOJUJE.

Paryžius—N eužtvirtin- 
ti pranešimai iš Rymo sako, 
jog kaizerio gerklė vėl pa
vojuje. ________

ASQUITH SERGA.
Londonas— Vyriausias 

ministras Asquith serga. Jį 
kankina bronchialė sloga.

600,000,000 SVARŲ ŠUTIN
TOS JAUTIENOS KA

REIVIAMS.
New York— Amerikos 

firma' gatavoja šešis šimtus 
milijonu svaru šutintos jau
tienos mėsos su pupomis ir 
ryžiais Anglijos kariume- 
nei.

VOKIČIAI APRIMO PRIE 
VERDUNO.

Amsterdam— Kaizerio 
sunaus kariumenė matomai 
padarė pertrauką, kad atsi
kvėpti ir sustiprinti linijas 
tolimesniam besiveržimui į 
Verduną. Tuo pačiu laiku 
didelės kanuolės laido kul
kas visa linija nuo Belgijos 
iki Vosges kalnu.

RUSAI ŽENGIA PIRMYN.
Amsterdam Iš Petrogra

do praneša, jog rusu kariu
menė smarkiai žengia pir
myn Persijoj. Jie nori įsi
gauti į Mesopotamijos fron
tą, kur trumpu laiku jie ma
no susijungti su britanu ka- 
riumene Kut-el-Amaroj. Ru
sai dabar yra 50 myliu atstu 
nuo sunkiausios perėjimo 
vietos.

PRANCŪZAI NUSTOJO 
2,500,000; ANGLAI 600,000

ŽMONIŲ.
Berlynas— Francuzu 

karės ministeriu sąskaita pa
rodo, jog iki kovo 1 d 1916 
m. francuzu nuostoliai buvo: 
800,000 negyvu, 1,400,000 
sužeistu, 300,000 prapuolė. 
Išviso Francijos nuostuoliai 
siekia 2,500,000, kuomet An
glija pražudė 600,000.

VOKIEČIŲ SUMIŠIMAS 
ŠAULĮ USE.

Petrogradas— “Boer- 
se Gazette“ (korespondentas 
telegrafavo į Dvinską, kad 
Šauliuose iškilo sumišimas 
vokiečiu garizone. Priežasti
mi maišaties buvo stoka 
maisto. Sukilimas tapo ap
malšintas, kaip vienas oficie
rius ir trįs kareiviai liko nu
šauti. Devynis šaikos vadus 
nužudė.

RUSIJA GELBSTI RUMA- 
NIJAI.

Londonas—Tarp Rusi
jos ir Rumanijos įvyko sutar
tis, kad Rumanija gali pirk
ti nuo Rusijos karės medžia
gą ir transportuoti per Ru
siją karei medžiagą pirktą 
kitur Taip-gi pranešama, 
jog Rusija sutiko duoti Ru
munijai dalį Besarabijos.

Iš Amerikos

E ....  . ... ....... a

IŠ VISUR Į 
įsi------------  —a

SUTORPEDAVO LAIVĄ.
Paryžius—Vokiečiu na

rūnas sutorpėdavo ir paskan
dino francuzu šarvuočiu lai
vą Provence Tarpžeminėse 
jūrėse. Žuvo apie 900 žmo
nių.
ŠVEDŲ GARLAIVIS NUS

KENDO.^
Stockholm—Švedu gar

laivis Torberg tapo nuskan
dintas Tarpžeminėse jūrėse 
per austru' narūną. Darbi
ninkai visi išsigelbėjo.

BULGARIJOS KARALIUS 
SVEČIUOJASI VIENNOJ.

Amsterdam— Praneša
ma iš Viennos, jog Bulgari
jos karalius Ferdinandas at
važiavo į Vienną, kad aplan
kyti imperatorių Francis Juo
zapą.
FRANCUZŲLAIVAS NUS

KENDO.
Paryžius— Iš Havre 

pranešama, jog nuskendo 
francuzu garlaivis Louis ia- 
ne. Visus laivo darbininkus 
išgelbėta. Pasažieriu nebuvo. 
Yra manoma, kad tai narū
nas nuskandino.

CARAS ŠiTkAIZERIU 
MAINYSIS iNELAISVIAIS.

Stockholm—Yrapagar- 
sinta, kad balandžio 3 d. pra
sidės mainymas betikusiu 
rusu nelaisviu ant netiku
siu vokiečiu nelaisviu. Vie
nas traukinys kas savaitę 
eis per Švediją gegužės mė
nesyje. Yra tikimasi, kad trįs 
ar keturi traukiniai nelais
viu bus apmainyta.

JAPONIJA KARIAUS SU 
AMERIKA.

Berlynas—Niekur nė
ra tiek daug kalbama apie 
karę Japonijos su Amerika, 
kaip Vokietijoj. Jie mano, 
kad karė turės įvykti dėl 
Philipinu salų.

“Vokietija sius tiek gin
klu ir amunicijos Japonijai, 
kiek ji tik norės, jeigu Japo
nija kariaus su Suv. Val
stijomis, “ taip išsireiškė tū
las vokiečiu oficierius.

PORTUGALIJA MOBILf- 
ZUOJASI.

Lisbon—Portugalijos kariu
menė mobilizuojasi. Vokieti
ja apskelbė karę Portugalijai 

, užtai, kad Portugalija nea
tidavė Vokietijai laivu, ku
riuos Portugalija užgrobė sa
vo uostuose. Tai bus ketu
riolikta nacija šioj didžiojoj 
karėj.
GALLENI PASITRAUK

SIĄS NUO URĖDO.
Berlynas— Neoficia- 

lis pranešimas sako, jog 
Franci jos karės ministeris, 
Gen. Galleni pasitrauksiąs 
nuo savo urėdo dėlto, kad 
vokiečiams sekasi prie Ver
duno, kur iš francuzu pusės 
jau buvo trįs komandieriai.

6 UŽMUŠTI KASYKLOSE.
Wilkes Barre, Pa.— 

Šeši žmonės liko užmušti po 
dvieju eksplioziju Hollen- 
back, Lehigh ir Wilkesbarre 
Coal kompanijos kasyklose.

1,000 SERGA TYMAIS.
Akron, O.— Sveikatos 

biuras peržiūrėjęs miestą ra
do 1,000 žmonių sergančių 
tymais. Ir tas nebuvo pra
nešta biurui.

KONDUKTORIUS UŽMUŠ
TAS.

Youngstown, O.— Ed
ward Welton, iš Ashtabulos 
miesto, Lake Shore gelžke- 
lio konduktorius tapo užmuš
tas, kuomet jį užgavo pasa- 
žierinis trūkis.

SUŠĄLĘS ŽMOGUS TURĖ
JO $180.

Lorain, O.—Rado suša
lusį kūną Liudviko Eisen- 
brauno Juodoje upėje (Black 
river). Jisai turėjo apsijuo
sęs diržą, kuriame rasta $1 
80. Manoma, jog jis pasly
do ir įpuolė į upę.

RADO SUŠALUSĮ MAŠI
NISTĄ.

Lorain, O.— Edvard 
Smithą, 60 metu amžiaus, 
mašinistą, po trijų dienu 
nebuvimo namie, rado suša
lusį ant lauko.

BANDITAI ĮSIBROVĖ I 
TEXAS.

Columbus, N. M.—Pen
ki šimtai Vilios banditų ata
kavo šitą miestą ir užmušė 

šešiš civilius, šešis Amerikos 
kareivius ir sužeidė aštuo
nis. Vejami kareivių uždegė 
dalį miesto ir išbėgo. Už
mušta daug ir amerikonų. 
Jų kūnai išmargino gatves, 
kur juos užklupo mušant 
amerikonus, kurie bėgo iš 
namų ir viešbučių. Villa su
gavęs tris amerikonus pako
rė ir ju kunus sudegino.

TRŪKIS UŽMUŠĖ 3.
Philadelphia— Dvi 

moters ir vienas vyras liko 
užmušti Pennsylvanijos trū
kio, kuris užbėgo ant jų ve
žimo.

PRARIJO VINĮ.
Boston, Mass.— Per 

neapsįžiurėjimą vietinėj res
tauracijoj papuolė vinis į paš
tetą, kurį Mrs. Ash bevalgy- 
dama prarijo vinį. Ji dabar 
per teismą reikalauja $10, 
000. oo.

25 METŲ MOTERIŠKE 
TURI 7 KUDYKIUS. 
Marysville, Cal. —Tur

tingo ūkininko pati, Mrs. F. 
L. Mini susilaukė garnio su 
septintu kudykiu. Nebuvo 
dvinučių, trinučių arba kvar
teto. Visi gimė po vieną.

AMERIKONAI GAUDO 
VILLĄ.

San Antonio, Texas— 
Suvienytų Valstijų kariume
nė pradėjo įsibrauti į Mexi- 
cos žemę ir vejasi Vilią, kad 
atkeršyti jam už Columbus’o 
skerdynes. Penki tūkstančiai 
Amerikos kariumenės, rai
telių ir pėstininkų po vado
vyste Gen. J. J. Pershing’o 
perėjo Mexicos rubežių. Juos 
vedė 200 bandininkų (cow
boys) nuo Chihuahua ir So- 
naros. Ta ekspedicija gali 
sukelti visą Mexico į karę 
prieš šitą šąli.

Gen. Pershing’as nuėjo į 
Mexico su įsakymais,kad su
imti ir sunaikyti Vilią ir jo 
organizaciją. Jeigu šis įsaky
mas nebus permainytas auk
štesnio autoriteto negu Gen. 
Fuoston, pradėtoji karžygys- 
tė tęsis tol, kol tik nesugaus 
Vilios ir kol jo neužmuš.

MEXICONAI SUJUDIME.
Presidio, Texas. Mexi- 

conai girdėdami visokius S. 
Vals. pranešimus yra dide
liame sujudime. Pranešama, 
kad Vilios banditai užmušė 
Presidios šerifą, S. Riojas. 
Kitas įdomus pranešimas, 
kad Caranzos garnizonas y- 
ra sumišime Palomoje. Sa
koma, kad keli šimtai mexi- 
<fonų keliauja pagelbon Vil
iai. -------- <

San Antonio, Texas, 
Col. Bertani, oficierius Ca
ranzos garizono Palomoj, 
staiga susijungė su Gen. 
Pershingu. Jo spėkos suside
da iš 400 kareivių, kurie no
riai prisižadėjo pagelbėti a- 
merikonams surasti Vilią gy
vą ar mirusį.
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TDM leidžia dvi dideles 
knygas.

“V i en y b ė L i e tu v- 
n i n k ų“poantgalviu “Pra
dedant 1916 metų TMD lei
dinius“ rašo:

“Šiame mSnesyje atiduota 
spaudon pirmas leidinys “Dva
sios Gyvenimo Mechanika, 
kuris pagal sutartį, turi būti 
pirmo gegužio jau gatavas. An
tras iš eiles leidinys bus “Tech
nikos Stebuklai, “ kuris bus a- 
tiduotas greitu laiku spaudon. “

Toliaus straipsnelyje 
pasiguodžiama, kad musų 
žmones perdaug 'nevangųs 
prie parėmimo tokių drau
gysčių kaip TMD. Greičiaus, 
sako, lietuvys prisirašys prie 
kokios ten svetimtaučių “In
surance Co.,“ negu prie lie
tuviškos darugystės. Taip-gi 
pasiskundžiama.kadpas mus 
yra labai daug svajotojų, o 
nėra darbininkų.

“Pas mus svajonių yra 
labai daug, bet beda yra, kad 
Marsas neatsiunčia mums dar
bininkų išpildymui tų musų 
svajonių. Daug yra pas mus 
visokių teorijų išguldinetojų, 
bet mažai, labai mažai yra la
boratorijos dirbančių asmenų, 
—mažai darbininkų tikrajam 
budavojančiam darbui.

Tas pats ir su musų TMD. 
Čia randasi daug narių, kurie 
teikia visokias reformas, bet 
konstruktivio darbo bijosi. “

Tą galima priskirt ne 
tik TMD, ir abelnai visai lie
tuvių visuomenei.
Lietuvių delegacija Wa- 

shingtonan.
“Tėvynė“ plačiai 

praneša apie lietuvių delega
ciją, kuri buvo nuvykusi Wa- 
shingtonan lietuvių atstova
vimo reikale. Delegacija su
sidėjo iš aštuonių ypatų cen- 
tralė figūra kurios buvo Dr. 
J. Šliupas, kuris gavo įga
liojimą ir nuo katalikų. Kitų 
tautų kalbėtojų tarpe buvo 
paskirtas ir Dr. . J. Šliupas, 
kuris po trumpos prakalbos 
įteikė Kongresokomisijai me
morandumą ir knygą“Lithua- 
nia in Retrospect and Pros
pect, “ ką komisija mielai 
priėmusi. Memorandume iš
rodinėta, kodėl lietuviai su 
latviais turime tiesą reika
lauti savyvaldos ant demok
ratiškų principų. Tarp ko kit
ko, ten pasakyta, jog męs 
turime tiesą gyventi, būti 
nepriklusminga tauta ir 
kontroliuoti savo šalį.
Bulota ir Žemaite atvžia- 

vo.
Bet-gi pagalios atvažia

vo ta taip senai laukiama 
“traice, “ Bulotai ir Žemaitė. 
“Laisvė“ iš to didelio džiaug
smo atspaudino visų trijų pa
veikslus ir įdėjo trumpą sve
čių NewYorke priėmimo pa
sikalbėjimą.

‘“Kaip jums išrodo New 
Yorkas?

“‘Taip, kaip miškas, 
kaip tikras Lietuvos miškas. 
Įėjai ir tik dairaisi, kur kraš
tas, ‘ sakė Žemaitė, kuri .nors 
jau žymiai paseno, bet vis 
tik juda-kruta. “

Jau rengiamos ir prakal
bos pradedant nuo Brookly- 
no.

Sakoma, jog japonų ka- 
riumenės chirurgas atrado 
elektros varomą mašina, su 
kuria galima sumalti tiek pu
pų į 40 minučių, kiek žmo
gus su rankomis gali sumal
ti į vieną dieną.

IŠ GYVENIMO LIETUVIŲ 
PABĖGĖLIŲ RUSIJOJ.

Maskva. Prie Maskvos 
pabėgėliams šelpti Komiteto 
rugpj. 11 d. susiorganizavo 
Mokytojų Sekcija, kurios na
riais tuojaus įstojo esantieji 
Maskvoje taip liaudies,~ taip 
gimnazijų mokytojai. Šiems 
išvažiavus, beliko vien liau
dies mokytojai. Sekcijos vy
riausias uždavinys yra švie
sti pabėgėlius: steigti vai
kams mokyklos, suagusiems 
vakariniai kursai, paskaitos ir 
t. t. Tais dalykais rūpinda
miesi mokytojai padarė 18 
susirinkimų. Įsteigta yra 
Maskvoje ir kitur 8 moky
klos, kuriose dirba 15 mo
kytojų ir mokinasi 600 mo
kymų. Suaugusiems jau lei
sta vyriausybės vakariniai 
kursai ir patvirtinti mokyto
jai; nišrištas tiktai lieka bu
tų klausimas. Mokytojų Sek
cija sutvarkė ir išskirstė pa
bėgėliams 7 knygynėlius. 
Kaip jau visiems žinoma, iš 
Vilniaus vadovėlių neteko iš
vežti, o tų, kuriuos • turėjo 
Vitkauskytės knygynas, iš
vežtas iš Kauno, toli gražu 
neužteko. Dėlto atsirado rei
kalo spauzdinti nauji vado
vėliai. Mokytojų Sekcija nu
tarė atspauzdinti Kl. Skabei- 
kos elementorių “Kas skaito 
—duonos neprašo“ ir patai
sius, Vasiliausko “Musų Dir
va.“ Parirodė, kad antriems 
metams knygos neturime, 
delei to nutarta sudėti nau
ją knygą. Tam dalykui at
likti išrinkta komisija, kuri 
savo darbą jau padarė: ati
davė spauzdinti ne tik senus 
vadovėlius, bet ir nauj&T su
dėtą “Vainikėlį.“

Ignas.

Kamenskas. Jekaterino- 
slavo gub. šiame bažnytkai
myje yra geležies fabrikų, 
kuriuose dirba apie pora šim
tų lietuvių darbininkų. Da
bar pas juos atvažiavo apie 
šimtą pabėgėlių. Visi šitie 
lietuviai gyvena čia be jokios 
paguodos. Kunigo lietuvio 
nėra. Katalikų bažnyčia, tie
sa, yra, bet visi kunigai len
kai. Nėra ne inteligentų lie
tuvių, todėl vargšais niekas 
nesirūpina. Labai butų gera, 
kad Lietuvių Draugijos Cen- 
tralinis Komitetas atsiųstų 
savo įgaliotinį jų padėjimui 
vietoje ištirti.

Kun. Draugelis. 

Vera. Vidžemėje. Be
būdamas Veroje sužinojau, 
kad čia yra didelis vaikų 
bendrabutis ir pasiryžau juos 
aplankyti. Bendrabutis yra 
kokie penki varstai už mies
to. Man teko girdėti,e kad 
beveik visi tie vaikai esą lat
viai arba lenkai katalikai, to
dėl ir aš bevažiuodamas į 
bendrabutį maniau, kad jau 
ietuvaičiai nenorės prisipa

žinti esą lietuvias.
Nuvykęs susitikau su 

bendrabučio ir mokyklos ve
dėju latviu Juliu Ciruliu. Jis 
supažindino mane su ben
drabučio tvarka ir parodė 
man valgyklą, miegamuosius 
cambarius, ligoninę, kuri y- 
ra kitame name, pagaliaus 
mokyklą, esančią 4-se kam- 
jariuose, skyriais padalintą. 
Paskui C. pranešė man, jog 
jo priežiūroje esą 242 vaikai; 
jiems yra 3 mokytojai, virė
ja j^ kęĮios tą^naįtės. Prane

Ah tas balsas, tas švelnutis! 
Taip jis skamba maloniai. 
Virpa, dreba, toks lėtutis. 
Aidas plaukia taip liūdnai.

Kada muzikos balseliai
Glosto klausančio jausmus, 
Džiaugias liūstanti širdelė 
Ir užmiršta ji skausmus.

Visa širdžia pamylėjau 
Saldžius atbalsius dainos, 
Nors nekartą ir liūdėjau 
Nesuprazdams jos bylos.

Man nerami ta dienelė, 
Jei akordų negirdžiu 
Mus švelniųjų tų dainelių. 
Ah, širdyje tad liūdžiu!

Žodį Muzika aš myliu,
Myliu ją aš iš širdies, 
Tankiai verkiu nors ir tyliu, 
Nes nėra man tos vilties,

Kuri tokia progą duotų, 
Kad galėčiau ją išmokt. 
Džiaugsmas verksmą pavaduotų 
Tad nereiktų man vaitot.

Dievo Muzikantas.

šus man, kuriuo tikslu esu 
atvykęs, mudu nuėjova pas 
vaikus į bendrabutį. Ten, 
jiems ramiai besėdintiems, 
paprašėva pakelti, kas lietu
viai, rankas. Didelis mano 
buvo nusistebimas, kada iš 
karto 36 rankutės, kaip vie
na, pasikėlė aukštyn. Man 
paprašius, visi priėjo į mane 
ir pasisakė esą lietuviai.

Pasirodė, kad visų šitų 
jaunų žmonelių širdelės su
spaustos be savųjų. Paklau
sti, kame esą jų tėveliai, be
veik visi apsipylė ašaromis 
ir pasisakė nežiną, Vieni sa
kė tarnavę pas ūkininkus ir 
iš tenai išbėgę, kiti išbėgę 
parsiskyrę su tėvais ir 1.1.

Nors jie materi j aliniai pu
sėtinai aprūpinti, bet reikia 
siųsti jiems mokytojas, ko ir 
patys latviai, bendrabučio 
prižiūrėtojai, būtinai reika
lauja. Jie duoda ten pat bu
tą mokyklai ir kambarį mo
kytojui ir žada toliaus šelpti 
vaikus, kaip ir ligi šiol, kad 
tik butų mokytojas lietuvys, 
kuris mokytų juos gimtąja 
kalbą ir tėvų tikybos.

Mieste ir-gi yra prie tė
vų keli vaikai, kurie nelan
ko mokyklos dėlto, kad ne
turi mokytojo lietuvio.

Turiu viltį, kad musų 
Centralinis Komitetas pasis
tengs ištiesti tiems našlai
čiams savo tėvišką ranką.

A. Zaleskis.

Smolenskas.
Lietuviu Draugija įtai

sė lietuvių mokykloje gie
dojimo ir dainavimo pamo
kas. Giedojimus prižiūri kun. 
Bakonas, dainavimus—Kup- 
revičienė su mok. Aukštikal
nių. Vakarais iš visų mies
to pakraščiu iš “Vilijos“ 
dirbtuvių tekini bėga bernai
čiai ir mergaitės lietuviškai 
pagiedoti padąinuoti vargų 
užmiršti. Karštaš vedėjų pa-
sišventimas ne vien žada 
vaisių, bet ir traukia jauni
mą.

Manoma apie užgavė- 
nias sutaisyti viešą dainų 
vakarą.

P. M.

Ar Tu Zinai, kad
Dėl sumažėjimo skuros 

iš priežasties karės, Kanada 
pradėjo vartoti marių levų 
skūrą.

* **
Egypte vestuvės yra il

ga ceremonija, kuomet per
siskyrimas yra visai trumpas. 
Vyras sako tris kartus “Tu 
esi atskirta,“ atmoka pa
čios kraitį ir ryšys yra per
trauktas.

* , .**
Orinoko upė Pietinėj 

Amerikoj yra trijų mylių plo
čio. Per potvinį vietomis es
ti 100 mylių pločio.

* **
Atliuosuoti šriubus arba 

užrūdijusias vinis tik įmesk 
jiskį parafino ir tuoj bus 
engvai galima ištraukiti.

* U **
Gerai išdžiovykie citri

nos žievę ir įdėkie ją į ar
batos dėžę,skonis žymiai pa- 
sigerįs.

* , **
Taip vadinama ryžių po- 

oiera, ant kurios kiniečiai 
daro tokius puikius braižy
mus, yra plonas arkožas su
paisytas iš medžio šerdies.

RUSIJOS MISTICIZMAS.
Anglų laikraštis “The 

Leader“ paduoda štai ko
kią iš Petrogrado žinią:

“Vladikaukazo Metro
politas Petrim kart su ar
kivyskupu Varnara, veda at
gijimo' (revival) pamaldas 
ant labai didelio ilaipsnio. Tai 
yra mistiškas sujudimas, ku
ris paglemžė aristokratiją ir 
žemesniųjų klesų žmones. 
Metropolitas ir arkivyskupas 
laiko liturgiškas pamaldas 
su dar niekad negirdėta iš
kilme, vartodami giesmes 
nekaltų kudykių, kad suža
dinti minias.

“Žmonės sako, kad jei
gu Petrogradą reiktų aplei
sti, metropolitas ii’ arkivys
kupas turėtų vesti žmones, 
nešant kryžių ir giedant an- 
tifonus, kad išvengti politiš
kų pasipriešinimų ir maišto.

“Vienose pamaldose, ku
rias laikė arkivyskupas, bu
vo 1,000 žmonių, tarp kurių 
buvo ir Didysai Kunigaik
štis ir kiti aristokratai; kelei
viai, ūkininkai ir elgetos sto
vėjo petys su pečiu. Kuo
met arkivyskupas grįžo į 
klioštorių, tai žmonės 'klūpo
jo prie kelio ant sniego, tem
peratūroj 30 laipsnių žemiau 
zero, kad gauti jo palaimi
mą.

Prieregis šitų scenerijų 
prilygina juos prie religiškos 
ekstazos viduramžių laikų, 
šventas Synodas ir dalis la- 
biaus apsišvietusios dvasiški- 
jos protestavo, bet Impera
torius, ant kurio šis pustel- 
ninkiškumas ir misticizmas 
padarė didelį įspūdį,an jų ne
paisė “Metropolitas yra išdi
dus pralotas, kurio kunigaikš
tiška išžiūra padarė gilų įs
pūdį antlmperatoriausNiko- 
lo. Originaliai arkivyskupas 
buvo daržininko sūnūs. Pasi
davė į zokoninkus, o paskui 
likosi įšvęstas į vyskupus.“

ŠIAURUS VEJAS.
Lietuvos kares daina.

Šiaurus vėjas baisiai ūžia žaliojoj girelėj, 
Siera žemė dreba, dunda vakarų šalelėj. 
Pro tėvelio dvarą jojo bajorų daugybė— 
Patogiausių bernužėlių—Lietuvos grožybė 
Mušt kryžiokų, smaugt prūsokų, žalčių nelabųjų, 
Kurie kaimus išdegino žmonių nekaltųjų. 
Vadas tarė: “Likie sveika, mano mergužėle, 
Laukie manęs pargrįžtančio, balta lelijėle.“ 
Prie kelvelio rūtų darže rankas perrymojau, 
Trejus metus beverkdama akis praraudojau. 
Vieną kartą anksti rytą prie rūtų darželio 
Nusileido karvelėlis ant žalio klevelio. ■ 
“Karvelėli mėlynasis, vai kur tu lakiojai?
“Paukštužėli mylimasis, vai kur tu skraidžiojai?“ 

—Mergužėle, aš lakiojau vakarų šalelėj, 
—Ten, kur žųsta patogiausi Lietuvos berneliai. 
—Ten, kur ūžia prie eglyno žalias ąžuolynas, 
—Ten lietuviai su kryžiokais, kaipo liūtai imas. 
—Žemė dreba, ugnis pleška, žirgai balsiai žvengia, 
—Pikės treška, kardai čirška,kulkos dūzgia, spiegia. 
Nėr tiek žvaigždžių padangėse,nė smarkių perkūnų

Kiek ten griausmų iš kanuolių, kiek žaizdų ant 
[kūnų.

—Kalavijos plieno griežia pašarvėmis sprųsta, 
—Ragotinės širdį skrodžia, tarp šonkaulių lūžta. 
—Nors ir šventas dangus gintų, jie nieko nemato, 
—Kad tik kitą nudanginti, visi spėkas stato. 
—But lietuviai savo kūnais žemelę apkloję, 
—Jeigu but jiems ant pagelbos jūsiškiai ne’tjoję. 
—jųsų vado bėras žirgas, kai bitinas laibas, 
—Baikštus,kai ugnies kibirkštis,kaipo žaibas smar- 

[kus.
—Vadas jaunas ir patogus už visus vikresnis 
—Su pentinais žirgą spardė, kad dar but greitesnis. 
—Drąsiai puolė ant kryžiokų. Rėkė :“mirti laikas!“ 
—Rodos Kovos jis dievaitis, o Perkūno vaikas. 
—Jojo rankoj kardas mirga, lyg angis žibanti, 
—Galvos krinta, vyrai virsta,kraujuose plaukianti. 
—Kunigaikštis, garsus vadas, už tėvus stipresnis 
—Baisus karėj, kaipo levas, už velnią vikresnis. 

—Jie vokiečių penkiosdešimt tūkstančių padėjo, 
—Kurie daugiaus musų kaimų degint neatjojo. 
—Likie sveika mergužėle, jau aš turiu lėkti 
—Vieškelėliu strielčiai joja, man reikia pabėgti. 
Bedūmojant, berymojant apie karvelėlį

• ‘ Lietuvos apsupo vaiskas manąjį darželį. 
Vadas tarė: “Ar dar lauki, mano mergužėle? 
“Bukie šiandien linksma, rami, balta lelijėle. 
“Nerymokie, nedumokie, tu man pažadėta, 
“Nuo šios dienos busi mano pati numylėta.“ 
Aš vestuvės gerai valgiau ir ką tik girdėjau, 
Dėl jaunesnių lietuvninkų į dainą įdėjau.

Plato w Reusner.

Ali=Bėgas.
Mokslas ir dora išaugština žmogų.

Sulietuvino I. Sakalas.
(Tąsa.) 

pavestų tavo globai turtų. “
Ali-Begas nenusigando, nes jo sąžinė 

buvo tyra, šachas nustebo ir net užpyko, 
kad įtariamasis kaltininkas nebijo jo grą- 
sinimų. Matydamas Ali-Begas, kad iš duo
tų jam 14 dienų neturės naudos ir, kad 
per tas dienas tiktai tyčiosis iš jo priešai, 
nutarė tuojaus priparodyti savo nekaltumą 
ir tarė šachui:

“Galingasai šachai! Gyvenimas mano 
Tavo rankose. Jeigu tiktai daleisi šiandie
ną arba rytoj sugražįsiu Jūsų Didybei rak
tus nuo pavestų mano globai turtų t. y. 
atsisakysiu nuo užimamos vietos. “ Šachas 
dar labiau nustebo ir perimtas smalsumo, 
prižadėjo ateinančią dieną peržiūrėti bran
genybes.

Ant rytojaus šachas su daugel kitų val
donų peržiurėjo visą brangenybių sąrašą 
ir koks šacho nusistebėjimas buvo, kad at
rado viską didžiausioje tvarkoje. Kaslink 
kardo, sako, Ali-Begas, tai Abbasas Didis 
paėmė pas save ir išėmęs brangius akmenis 
pagrąžino jais kitus daiktus, visai to nepa
žymėjęs brangenybių sąraše. Šachas nors 
negalėjo nieko prieš tai, vienok jam vis dar 
išrodė, jog kaltas Ali-Begas ir prižadėjo jį 
aplankyti nuosavuose namuose, tartum, pa
rodydamas savo prilankumą. O ištikrųjų-gi 
tikėjosi rasti tenai tuos turtus, apie ku
riuos jam dvaronis kalbėjo. Atsilankęs į 
Ali-Bego namus dar labiau nustebo, pama
tęs suvis neišpuoštus kambarius. Pats tu
rėjo pripažinti, jog kiekvienas turtingesnis 
miestietis toli puikiau gyvena už Ali-Begą,

nežiūrint, kad Ali-Begas buvo kaipo deši
nė ranka šacho. Norėjo jau grįžti na
mo, bet vienas dvaronis parodė išachui 
geležims apkaustytas duris, kurios buvo 
stipriai uždarytos. Šachas priėjo prie tų 
durų ir klausia Ali-Bego, ką tenai už tų 
durų laiko. Ali-Begas, tartum, nusigando 
ir truputį paraudęs tarė:

“Svesiausis Viešpatie, mano šachai! 
Tame kambaryje laikau visą, kas yra dėl 
manęs brangiausia ant žemės; čionai 
laikau savo tikrą savastį. Visą ką pirmą 
matėte, tai priklauso mano viešpačiui ša
chui, bet kas yra čia, tai jau teisingai 

(Toliaus bus)

MUZIKA.
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Prieš pat užgavėnias Chi- 
cagoje taip daug vakarų 
rengta,kad ir mitriausias ko
jas turint negalima buvo nei 
įdomesniu aplankyti.

Rengė šiokie ir tokie. 
Vienus vakarus aplankęs 
randi daug prakilnaus ūpo, 
linksmybių: ten šoka, ūžia, 
kad net grindįs skamba; ki
tuose vakaruose, kur įsis
kverbia mintis apie Lietu
vos likimą, ten ne vienam 
ant akiu užtraukia ge
dulini akinius, pro kuriuos 
matai visą tuštumą musp 
linksmybių tuo metu, kada 
ten, gimtinėje ašaros, var
gai bei mirties dvasia vei
kia.

Daug šviesiu minčių su
kėlė šv. Jurgio ir šv. Kry
žiaus parapijiniu mokyklų 
auklėtiniu surengtas vaka
ras kovo 6 d. Čia teko pama
tyti, kad daug musu tautos 
žiedeliu, nors toli pražydu
siu nuo tėvynės dirvonu, žy
di tautiniais žiedais ir sklei
džia lietuvišką dvasią. Tik 
vienoje Chicagoje auklėjama 
apie trjs tūkstančiai lietuviu 
jaunosis kartos, kuri, yra vil
ties, auga ne kam kitam, tik 
naudai musu tautos. Šio va
karo programe dalyvavusie- 
jie auklėtiniai parodė tiek 
drąsos scenoje prieš skaitlin
gą, kiek jos dažnai suaugu
siems toje vietoje pritrūksta. 
Beje, ne pirmu kartu tenka 
pasigėrėti jaunuoliu pasiro- 
dymu.Teko jau ne kartą ste
bėtis įsmeigus akis į jaunus 
talentuotus, kuriuos mums 
išvedė parapijinės mokyklos. 
Ir tie, kurie visokiais budais 
žemina parapijines mokyklas 
bei dergia ju rūpestingas ve
dėjas—seseris vienuoles, ga
vę progos pažinti ju išauk
lėtus talentus, jei tik ne- 
išputė iš krutinės dar pasku
tinės kibirkštėlės tėvynės 
meilės, — nulenkia galvas 
pries minėtas lietuviu įstai
gas bei pasišventusias auklė
tojas. Męs, lietuviai, neturi
me progos pasidžiaugti iš 
tu jaunuoliu, kuriems pra
džią auklėjimo uždėjo sve
timtaučiu mokyklos. Vargiai 
jais pasidžiaugs ir kitos tau
tos.

Tat lieka nuoširdžiai pa
linkėti, kad musu parapiji
nės mokyklos bujotu, tobu
lintųsi, nes joms yra lemta 
atlikti svarbu darbą ne tik 
išeivijos tarpe, bet ir visos 
tautos gyvenime.

V.

Youngstown, Ohio.
Šis miestelis yra nema

žas. Lietuviu ir-gi yra nema
žai. Yra visokiu, bet katali
ku, kurie visame ima viršų, 
daugiausiai. Jog jie darbštu
me ima viršų parodo tas, kad 
katalikai turi daug draugys
čių ir visos puikiai gyvuoja. 
Cincilikučiai-gi džiaugiasi 
ir giriasi, kad jie gali kata
likus “suby tinti “gėrimu. Sa
ko, nė vienas katalikas ne
gali tiek išgerti, kaip ju šu
lai. Randasi net tokiu artis
tu, kurie gali stoti su bent 
kuriuo kataliku į ginčus, 
kad jis daugiaus išmaukti 
galįs buizos, negu katalikas, 
(taip sakė kliubo narys). Iš to 
katalikai skaniai prisijuokia. 
Užtat bravo svieto lyginto

jams!
Tautos Fondas veikia.
Pastaromis dienomis 

Tautos Fondo komitetas 
smarkiai subruzdo darbuotis. 
Jie nutarė netik surinkti kuo- 
daugiausiai auku, bet ir dra
bužiu nuo karės nukentėju- 
siems. Tai-gi komitetai vaik
ščios po stubas ir rinks dra
bužius. Brangus lietuvy, su
similk ant savo broliu, se
sučių ii" senu tėveliu, kurie 
kenčia šaltį ir badą ir pado
vanok kokį atliekamą .(tik 
švaru ir neseną) drabužį, o 
jeigu negali duoti drabužiu 
tai nors keletą centu. Rem
kime tą prakilnu darbą ir 
gelbėkime savo /vengenčius 
taip, kaip kitu tautu žmonės.

S.L.R.K.A.kuopa auga.
S. L. R. K. A. kuopa kas 

kartą auga didyn. Mat čia 
priguli darbščiu vyruku, ku
rie nesnaudžia, bet dirba. 
Kas susirinkimą prisirašo 
nauju nariu. Jau turi apie 40 
nariu. Labai visi šitą drau
gystę myli ir jai prijaučia. 
Cincilikučiai bei laisvama
niai matydami tokį spartu 
augimą tai tik stebisi ir 
mirksi. Įmanytu, tai duobę 
iškastu kiekvienam Susiv. 
nariui. Musu broliai katali
kai nieko nepaiso ir perdaug 
neužsiima su jais ginču va
ryt. Jie sako: “Vyručiai, 
dirbkite, kaip jums patinka 
—męs neprieštarausime, nes 
žinome, jog tuščios svajo
nės tuščiomis ir pasiliks. Su- 
diev.

Taip-gi neatsilieka ir Šv. 
Juozapo draugystė. Deda vi
sas pastangas už tautiškai- 
katalikišką lietuvio vardą. 
Kovoja prieš cincilikučius, 
kaip Dievas prisakė.

Cincilikizmas.
Musu cincilikučiai tai 

visai neturi kuom pasigirti. 
Visas ju džiaugsmas, tai kad 
porą mėnesiu atgal atsilan
kė kokis bedievis pliuškis 
(Gal bambizas Mockus.Red.) 
ir pasakė prakalbas, kuriose 
daugiaus nieko nepasakė, 
kaip tik išburnojo Kataliku 
Bažnyčią. Tai musu cincili
kučiai bei laisvamaniai da
bar mano, jog jau po katali
ku ir draugysčių. O čia ka
talikams pridavė daugiaus 
gyvumo ir energijos ir pas
katino prie uolesnio darbo.

Aš norėčiau paklausti 
storakaušiu cinciliku, kokią 
jums naudą atnešė tas bedie
vis? Ar jis jums išaiškino, 
prie ko jus žengiate? Ar iš
aiškino jis jusu teoriją? Ne. 
Ot tai tau ir džiaugsmas. 
Neužsimoka aiškinti jums 
jusu klaidas,nėsjusu kaušai 
žodžiais nepramušami. Jei 
bent žodžiai virstu kuolais. 
Šutykite, ką jus paisote.

Tvirtesne parapija.
Labai linksma darosi 

pažvelgus į parapijos tvarką 
ir jos abelną stovį. Nors ma
žai parapijonu. bet labai mo
ka tvarkytis. Jau turi kasoj 
netoli $2,000.00. Ir tikima
si, jog kada bažnyčią statys, 
tai daug rasis tokiu, kurie 
aukaus net po $100. oo. Bet 
kadan-gi su statymu nėra 
dar reikalo, tai laukiama to- 
liaus. Bet kada vis reiks.

Ko mums stoksta.
Nors turime daug ir į- 

vairiu draugysčių, bet tarpe 
ju dar matosi didelė spraga, 
būtent, tas, jog stoksta jau
nimui draugystės, iškaityda
mi katalikiškus laikraščius 
męs matome, kaip vienur

lošia teatrus, kitur dainuoja, 
o dar kitur rengia visokias 
naudingas pamokinančias 
prakalbas, o tai vis daugiau
siai nuopelnas jaunimo. O 
musu jaunimas savo bran
gųjį turtą—laiką kaip sunau
doja? Susipraskime, broliai, 
ir, kas tik gyvas,stokime prie 
darbo, o tuoj gėrėsimės jau
nimo darbu vaisiais netik 
męs, bet ir plačioji musu vi
suomenė.

Kiek man teko patirti 
iš laikraščiu ir kitu kolioniju 
jaunimo veikimo, Vyčiai yra 
darbščiausia ir tinkamiausia 
Lietuvos jaunimo organiza
cija. Vyčiai šiandien visur i- 
ma pirmą vietą. Ta organi
zacija yra pasidriekusi po 
visą plačiąją Ameriką ir kur 
tik bent-kiek susipratęs jau
nimas, tai tuoj spiečiasi po 
Vyčiu vėliava, nes jie dirba 
Tautai ir Bažnyčiai ir auk
lėja dorą priaugančią Lietu
vos kartą.

Tat youngstownieciai, ne
būkime atsilikę nuo kitu. 
Auklėkime jaunimą. O atei
nančioji gentkartė paminės 
musu gerus užmanymus. 
Nors jau daug turime drau
gysčių, bet reikalingiausia 
yra “Lietuvos Vyčiu ikuopa.“

Tyrinėtojas.

Akron, Ohio.
Kovo 4 d. Laisvės drau

gystė parengė vakarą su pro
gramų. Viskas puikiai pa
vyko. Tokiu vakaru pagei
daujama Akrone tankiai. Tik 
susimildami, kada mokina
tės teatrą, tai tokį, kaip, 
“Klebonijos paslaptis,“pub
likai nerodykite. Nejau-gi 
jus negalite rasti švaresniu 
teatru. Nėra ko stebėtis,nes 
laisvamaniai naudingesnio 
nieko nesugeba parodyti 
žmonėms.

Dievo Muzikantas.

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. ras. S. BENKIS, 
8123 Wade Park Ave.

Iždo raš. A. REMEIKA 
8406 Sovineki Avė.

Iždin. M. SAUKEVIČIUS,
3815 Kelly Avė.

REIKALAVIMAI
Reikalaujame darbininkų: 

Varstotų spaudėjų (Bench squee
zers) ir mašinų liejikų (Machine 
molders),taip-gi liejinyčios(foun
dry) darbininkų.

The National Malleable 
Casting Co.

7706 Platt Ave. Cleveland, Ohio

Reikalaujame jauno vaikino 
arba merginos, kurie norėtų mo
kintis žecerystės (raidžių staty
mo amato). Turi mokėti gerai 
skaityti. Atsišaukite.

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

Ant Pardavimo
Parsiduoda lotas labai geroj 

vietoj del gyvenamo namo, Tuoj 
vietoj lotai dabar lėšuoja$5,00.oo 
bet, kad aš esu priverstas par
duoti del gyvenimo aplinkybių, 
parduosiu už $450. oo, įmokant 
apie $180. Kreipkitės šiuo adresu:

M. ČIGAS, 
2335 Superior Ave. Room No. 9.

Ant Randos
Puikus forničrumai (furni

shed rooms) vienam ar keliems 
vaikinams, su visais paranku- 
mais. Privatiškame name.

1820 Oregon Ave.

“Santaikos” Agentai

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 kuogeriausj. 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.

Viršminėta banka siunčia pinigus j 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 S LOAN CO.
2006 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

Prospect 953 Central 6488

- - “K

ORCHESTRA
= DEL =

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

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

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

- y-¥ - ------

<
<
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AR NORI PIRKT 
NAMĄ? į

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

►

►

Pas kuriuos galima visados užsiskyti 
“Santaiką“ irušsimokėti prenumeratą.

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

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. SARAČKA 28 Murdock St.

NELAIMĖ.
—A, sarmatykis! Girdė

jau, jog apsivedei, o manęs 
nepakvietei į vestuves.

—Atleiskie, nemaniau, 
kad tu būdamas mano prie- 
teliu, būtumei norėjęs būti 
mano nelaimės liudininku. I

* * *
PRISIKALBEJIMAS.

—Mano drauguti, leis
kite man padėti šitą gurbą 
ropučių ant jusu vežimo, 
ant kermošiaus jus jį man 
atiduosite.

—Na, o kad ant kelio iš- 
sibarstys?

—Aš prie gurbo prisė- 
siu ir prižiūrėsiu, kad jos ne
išsibarstytu.

* * * 
GERAS PATARIMAS.

— Kaiminkėle, ką man 
daryti, kad mano vyras kas
dien girtas, niekad nestovi 
namie, o vis sėdi aludėje.

—Ot tam yra rodą.
—Na, o kokia?
—Užsidėkite savo aludę, 

tai tąsyk jisai sėdės namie.
* , **

Pasaulis nesijuokia su 
tavim, jeigu tu juokies iš sa
vo juoku-

** *
Kaip-kada raudonos a- 

kįs parodo, jog reikia stik
lu, bet tankiausiai jos pa
rausta nuo perdaug stiklu.

Pasaulyje yra 50,000 a- 
viatoriy.

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
Centre st.,

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

NORVOOD, MASS.
Vesula, 1160 Washington St.,

"DRAUGAS’
NESUGRIAUNAMA TVIRTOVĖ.

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 tvirtove “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 

i sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, neper
galimųjų pusėn, užsiprenumeruok “draugą."

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

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

M.

East

K.
DYKEHEAD, SHOTTS. (Scotland) 
“Ežys“ 213 Station Road,

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitrašti

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausia 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00. “tEJ

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
3664 Richmond Str., Philadelphia, Pa.

► ►

EXTRA!
Žagaras Purvio

IŠSIGANDO
E!

Socialistai su Žagaru 
matydami, jog bus riestai ir 
kad Purvis “Socializmas ar 
Tauta“ įvarys juos su socia
lizmu maišan, tuoj ėmėsi 
už darbo: atspauzdino plaka
tus permainydami ginčų te
mą, būtent vieton “Socializ
mas ar Tauta“ įdėjo “Tauta 
Svarbesnė už Internacionaliz
mą. “ Matant tokį vienpusiš
ką ir sauvališką, be tautiečių 
žinios, socialistų pasielgimą, 
galima spręsti, jog ginčai 
vargiai beįvyks, jeigu Žaga
ras ir socialistai nepataisys 
temos taip, kaip ji 4 buvo: 
„Socializmas ar Tauta. “

4
4 ___ _____ .

tęs šiuo antrašu:

j Jonas Brazaitis
4 1619 E. 43rd STREER.

AMERIKOS

LIETUVIU DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

Visuomenės,, 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 Knygij ir Muzikos Krautuvą
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siuzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

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

Garsinkites
Santaikoj

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
balomis.

“DARBININKAS“ paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS“ paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at- 

į sitikimus.
“DARBININKAS“ visuomet turi smagių, gražių eilių, 

I! dailių vaizdelių ir apysakaičių.
visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indo m u ir

nuolatai išleidineja knygelių, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

“DARBININKAS“
į ninkui svarbu, n 
ji s u p r a n t a m a.

“DARBININKAS“
1 rios dailumu, gražumu, 
sija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką“ ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

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

ts:



SANTAIKA

II VIETINES ŽINIOS
.. •..

Pp. Žagaro ir Purvio 
GINČAI.

Mane p. P. J. Purvis žo
džiu įgaliojo pranešti Cleve- 
lando lietuviams štai ką:

Per 14-kp. S. L. A. pra
kalbas, kurios atsibuvo sau
sio 30 d. š.m. p. P. J. Purvis 
kalbėdamas apie tautą įjudi
no Clevelando socialistus. 
Ponas Žagaras, kaipo socia
listu vadas neturėdamas ten- 
pat užtektinai laiko, kad iš
rodinėti tautystės klaidas ir 
kad parodyt šviesiąją pusę 
socializmo,—pakvietė p. P. J. 
Purvį žodžiu duėlin, būtent, 
ginčuosna, ant ko pastarasai 
ir sutiko. Tam tikslui tapo 
išrinkti žmonės dėl paskyri
mo vietos ir laiko ginčams.

Bet kadan-gi iš socialis
tu pusės paaiškėjo, jog jie ne
geidžia, kad ten butu koks 
nusprendimas ir palikti tą 
viską nuspręsti plačiai publi
kai,—tai ant tokiu sąlygų P- 
Purvis nesutinka. Ponas P. 
J. Purvis nori, kad tas klau
simas butu nuspręstas tei
singu mokytu vyru, kuriam 
tikslui jisai paduoda sekan
čią propoziciją:

1) Pirmas, kad Clevelando 
tautiečiai išsirinktu protin
giausią, rimčiausią ir moky
čiausią tautietį už teisdarį;
2) antras, kad Clevelando so
cialistai išsirinktu protin
giausią, rimčiausią ir moky
čiausią socialistą už teisdarį.
3) trečias, kad Clevelando 
katalikai išsirinktu vieną 
protingiausią, rimčiausią ir 
mokyčiausią už teisdarį; ir
4) ketvirtas, kad Clevelando 
laisvamaniai išsirinktu vieną 
protingiausią, rimčiausią ir 
mokyčiausią už tęisdarį, nes 
jie, kaipo laisvai mananti, 
netiki į Dievą ir abelnai į su
dėtinį sąryšį žmonijos, nepri
pažindami tautos, valdžios, 
etc., tokiu budu turėsime ke
turis teisdarius. Priegtam, 
pp. Žagaras ir Purvis išrinks 
dar vieną, kas padarys pen
kis teisdarius, kurie atsto
vaudami visokiu sroviu ir 
nuomonių draugijas prieis 
prie didumos nuomonių ir 
galės padaryti logišką ir pro
portionate išvadą.

Ponas Žagaras, kaipo to 
viso užmanytojas ir duotojas 
inicijativos, lai kalbėtu ly
giai pusę valados laiko aiš
kindamas ir faktiškai priro- 
dinėdamas, kodėl jisai pir
moje vietoje stato socializ
mą, o antras lai paaiškintu 
ir faktiškai prirodinėty, ko
dėl jisai pirmą vietą duoda 
tautai, taip-pat kalbėdamas 
tik pusę valandos arba tiek, 
kiek ir pirmasai kalbėtojas. 
Paskui tegul sektu trumpi 
klausimai ir atsakymai. O 
paskui lai sektu galutinas 
teisėju nusprendimas, kurie 
remsis vien ant grynu faktu 
ir ju svarbos, o ne ant iškal
bos arba gražbylystės.

Tai-gi, gerbiamiejie, ku
riuos liečia šie ginčai, išsirin
kite, kaip aukščiaus minėta, 
sau tinkamas ypatas ir pra
neškite S. L.A. 14-pk. komi
tetui irL.S.S. 3-kp. komite
tui, o tąsyk galėsime prieiti 
prie galutinos rezoliucijos.

J. J. Žilinskas.

Vasario 28 d. atsibuvo 
vestuvės Antano Geneikio su 
Barbora Mišeikiute. Iš Lie
tuvos jaunavedžiai ir visi pa

broliai paeina iš puikiai ap
dainuoto miestelio Palangos. 
Ant vestuvių, nors buvo 
svaiginančiu gėrimu, bet 
girtu nebuvo. Naujavedžiai 
ir abelnai visi svečiai laikėsi 
geros taktikos. Po doram žai
dimui, baigiant vakarienę, A. 
Žitkevyčius priminė apie 
vargstančius brolius Lietu
voje ir paklausė naujavedžiu, 
ir pabroliu, ar jie sutiktu, 
kad sumesti keletą centu dėl 
karės nukentėjusiu, ant ko 
visi noriai sutiko. Aukavo 
sekanti:

Laikrodininkas V. Štau- 
pas $2.00. Po $1.00: Jauna- 
vedis A. Geneikis, M. Palionis, 
R. Žitkevyčius, A. Žitkevy
čius, R. L. Ledeika ir J. Pe- 
travyčius. Po 50c.: A. Šilga- 
lis, O. Serkauskiutė, P. Lau
cius, T. Šakinis, K. Palionis, 
E.Vanagiutė, T. Markaus
kas, Z. Krakauskiutė, A.šil- 
galis, A. Gecevyčiutė, J. Be- 
niušis ir Muzikantai 50c. 
Sykiu $14.00, kurie perduo
ta vietiniam Tautos Fondo 
komitetui. Aukautojams 
ačiū!

Garbė naujavedžiams ir 
pabroliams, kurie savo auko
mis perviršyje visas šių me
tu Clevelando vestuves. Su
tikimo ir ilgo pagyvnimo.

Su jaunaja šokąs.
Cl. Liet. Susivienyjimo 

Kliubo Draugystė laikys su
sirinkimą 26 d. kovo. Bus tai 
nepaprastas susirinkimas, 
nes bus priimami nauji na
riai uždykai, nesenesni, kaip 
33 metu. Minėtoji draugys
tė yra pašelpinė. Susirinki
mai atsibuna kas 2 valandą 
po pietų kožną mėnesį ket
virtame nedėldienyje svetai
nėje ant kampo Literary rd. 
ir W. 5-th. str. Vardas sve
tainės Stif Hali. Tai-gi ma
lonėsite ateiti prisirašyti.

Kasierius P.Katauskas.

LIETUVIŠKA MOKYKLA.
•šiuomi turiu už garbę 

pranešti, plačiam Clevelan- 
do jaunimui, jog panedėlio 
vakare ant 7 p. m. 20 d. ko
vo ant bažnytinės svetainės 
atsidarys vasarinis kursas 
lietuvišku klesu, kur bus 
mokinama lietuviškoj kalboj 
gramatika, muzikos teorija 
—gaidos, o jeigu rasis norin
čiu, tai ir historija ir geog
rafija. Mokestis vyrams $2.00 
o merginoms $1.00 į mėnesį. 
Taip-gi reikės nusipirkti 
knygas ir popierą. Malonėsi
te kuoskaitlingiausiai susi
rinkti nuo pat pirmos dienos, 
nes paskui bus sunku prisi
vyti tolyn pažengusius mo
kinius.

V. Greičius, mokytojas.

atsakinėjo. Tiktai tūlas J. 
Rimkus atsistojęs vyduryj 
aslos pradėjo šaudyti nerei
kalingus klausimus apie re
ligiją, kurie buvo visai ne 
vietoj, kas išsivystė į negei
stinus ginčus ir nuvedė vi
sus nuo vakaro tėmes. Rei
kėtų lietuviams sykį ant vi
sados įvykdinti tą pradžią, 
kad nebūtu viskas maišomą, 
kaip kopūstai su žirniais. 
Eina kalba apie pilietystę,tai 
ir užbaigti apie pilietystę, 
eina kalba apie mokslą, tai ir 
užbaigti apie mokslą. Tąsyk 
išvengtumėme tu nesmagu
mu ir pairučiu.

šaltame ir audrotame o- 
re kiekvienam yra malonu 
pamatyti saulutę. Turbut vi
same pasaulyje nėra žiaures
niu audru, kaip musy tėvy
nėje Lietuvoj. Tai-gi jy sau
lutė yra musy aukos. Tai 
yra labai grąžys paveikslai, 
kurie kas kart tankiaus ap
sireiškia musy viengenčiy 
rengiamuose visokios ryšies 
pasilinksminimuose, būtent, 
rinkimas auky nukentėju- 
siems nuo karės. Štai vienas 
ty pavyzdžiy:

Kovo 6 d. atsibuvo ves
tuvės A. Antanaičio su p-le 
S. Jasiulioniuke. Po vaka
rienės, sulyg jaunyjy ir visy 
susirinkusiy noro tapo suau- 
kauta $8.70 nuo karės 
kentėjusiems- Aukavo 
kanti.

Po $1.00: Jaunieji 
Antanaitis ir S. Antanaitie
nė, M. Jasiunas, J. Jasiulio
nis ir A. Kranauskas.

Po 50 c.: P. Laučiunas, 
M. Valantinas ir J. Kriščiū
nas. Smulkiy auky $1. 70c. 
Viso: $8. 70. Aukos perduo
tos Tautos Fondo iždininkui.

Ilgo ir laimingo gyve
nimo jouniemsiems. Aukau
tojams ačiū.

V estuvėsebuvęs.

nu-
se-

■ Kovo 13 d. Lietuvos Vy
čiu 25 k. turėjo Popovyčiaus 
svetainėje savo susirinkimą 
Kuopos pirmininkė p-lė O. 
Žvingiliutė atidarė susirin
kimą. Prisirašė tik 54 nauji 
nariai. Į tą skaitliu įeina ir 
mums žinomas kalbėtojas, p. 
P. J. Purvis, Baldvin-Wallace 
College, Berea, O. matema
tikos mokytojas, kuris kartu 
mokinasi ir kitus mokina. 
Todėl, kaipo studentą, nu
tarta paliuosunti nuo mokes
čiu ir išrašydinti jam “Vytį.“

AR ŽINOTE
Naują ir Geriausią

Saldumyny Krautuvę?
Kas atsilankys pas manę, bus pil
nai užganėdintas. Laikau visokius 
saldumynus. Didžiausias pasirin
kimas įvairiausią saldainiu (kan
dies). Taip-gi krautuve cigarą, 
cigarėtą ir tabako.

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Bačionis
\ 2209 ST. CLAIR AVENUE N. E.

V. Staupas

•
 Geriausia vieta 

pirkimui laik« 
rodžiu, laikro- 

2 dėlių, lirjciugė- 
. liu, žiedu, špil- 
? ku bei Bteiiavi- 

mui šliubiniu 
žiedu. Kurie tik 
pas mus perka, 

visi yra pilnai užganėdinti gerumu tavoru.

Teip-gi taisome laikrodžius, laikrodėlius 
ir visocius dalykus auksinius bei sidabrinius. 
Puikus rinkinis bražalietu ir kitu graznų.
2118 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

Lietuviai Tėmykite!
$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, lOkambarią, 
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 kambarią, 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.

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruotą jaunimo laikraštį

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

“VYTYJE” telpa geriausi raštai musu jau
nu rašytoju, literatu ir studentu.

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

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“VYTl”Ieidžia Lietuvos Vyčiu organizacija. 
Metame “Vytis” kainuoja $1.50, pue- 
mečiui 75c. L. Vyčiu 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. Chicago, Ill.
=ni——ibi------------- imr-------------- 11=

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s
tai žinokie, kad prekės ir

kokybė yra gera.

L D. GOLDHAMER X CO
□ 2124 ST. CLAIR AVE. H

Esate Širdingai Užkviečiami 
Apžiūrėti Mus Visą Eilę.

Pavasarinių Moteriškų Bruslotų 
(vaists) Pirštinių, Ceverykų, Sijonų. 
Vaikams ir paaugusiems drabužių.

9 Skrybėlių, Kepurių, Marškinių, 
Apatinių Drapanų bei Ceverykų 

g ir abelnai visokių naujos mados 
B drapanų, kurios devesis šį pavasarį 

cx>o(gQ>oo oo-iA^ocx) 1916 m. OO-^OOO=^3 oo<3ooo

Cuy. Central 7622-R

Mokykla Šokių.
Yra tai viena iš geriausią mokyklią. Užtikrinu, kad 

išmokinu šokti geriausiai ir per trumpą laiką. Esu persi
tikrinęs, kad jaunuomė, kuri lankė mano šokią 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 šokią 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
2012 St. Clair Ave. Cleveland. O.

Moterims ir Merginoms

žinotina;
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 kudikėliusjdėl 
krikšto, ateikite pas mus.

DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS.

Žitkevičius & Palonis Co

Kovo 12 d. ant Popovy- 
čiaus svetainės atsibuvo L. 
Piliečiu Sąjungos prakalbos. 
Ponas J. J. Žilinskas persta
tė kalbėtoją p. P. J. Purvį, 
kuris kalbėjo apie pilietys- 
tę, ragindamas visus lietu
vius tapti piliečiais ir nuro
dė kokią naudą atneša tiems, 
kurie yra piliečiais Suv. Vai. 
Kalba buvo užimanti ir pa
mokinanti.

Taip-gi kalbėjo anglas 
p. J. W. Reynolds. Jisai ai
škino, jog visims lietuviams 
reikėtų būti piliečiais. Norin- 
,tiems išsiimti popieras Rey
nolds su mielu noru pagel- 
bėsiąs.

Toliaus p. P. J. Purvis 
rišo klasimus apie pilietystę. 
Ant visu klausimu nuosekliai

Kovo 13 d.C.L.T.Ch.Dr; 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Nauju nariu prisirašė 39. Gal 
pirmu kartu, kaip ta draugys
tė gyvuoja, prisirašė tiek 
daug nariu.

Moterų draugystės ko
mitetai užprašė dalyvauti su 
dainomis ju iškilmingame 
apvaikščiojime dešimt metu 
sukaktuviu- Draugystė noriai 
prisižadėjo. Taip-gi tapo iš
rinkti komitetai surengimui 
gegužinės ekskursijos į Berea 
O., kur p. P. J. Purviš, ,Bal
dvin-Wallace College ’mate
matikos mokytojas, žadėjo 
parūpinti puikią vietą dėl 
pasilaukinėjimo.

Kovo 20 d. Tautos Fon
do skyrius turės savo mė
nesinį susirinkimą Šv. Jur
gio parapijinėj svetainėj. 
Visi išrinktiejie iš draugys
čių komitetai ir kurie norite 
darbuotis dėl nukentėjusiu 
nuo karės, atsilankykite va
kare 7:30.

SENIAUSIAS IšDIRBEJAS

CIGARŲ
Iš Geriausios Havanos ir kitos ryšies 

Tabako Cleveland'e
Užrūkyk sykį — pirksi visados

Užlaiko taipgi Pirmos Kliasos
PULRUMĮ

1024 KENILWORTH AVENUE S. W.

2012 ST. CLAIR AVE. CLEVELAND, OHIO

GERIAUSIOS GYDUOLES

DEWOYNOS
F. DECKER

Gelažies Krautuvė.

L. BEDNARSKI,
- PARDUODA

Namus Lotus ir Formas
Išmainau namus arba kitokią neju

dinamą savastį ant farmą.
Jeigu kas norite išmainyti namą 

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

L. BEDNARSKI, 
2110 Prospect Avenue.

i.............."ūbi =imi ,---------n

Kiekvienas gaus

kas per mane užsisakys sau 
lietuvišką Laikraštį.

Dovanu ir laikraščių surašus išsių- 
siu kiekvienam, kuris prisius savo 
adresą ir už 2c marką.

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

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

Čia dirbą lietuvys registruotas aptieko- 
rius— A. ŽAGARAS,

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

HARDWARE
Didelis rinkinis Pečią, visokią audy- 
ną, plačiausia rinkinis įvairią-įvai- 
riausią dailydems jrankią ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.

OE3OE

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarią popieravimui popierą, 
maliavos, aliejaus, šepetą ir 1.1. 
Apdraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygą, rašomą dalyką, 
aiskrimo ir saldumyną.
1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave.

Cuy. Central 620l-K
onoi

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 8 
vai. po piety. Nedėliomis ant pareikalavimu.

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

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

Main 3518-J Centr. 7648-K

J. A,

4
4
v
1

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

S. RUTKAUSKAS, 
2153 St. Clair Ave. Cleveland, O.

S. RUTKAUSKAS
seniausias

LIETUVIS KRIAUČIUS
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