
7

ssr-T---------- ■ —"....    -ats

Lithuanian Weekly “Santaika” 
THE PEACE. 

t

Published Weekly at Cleveland, Ohio
YEARLY SUBSCRIPTION RATES;

In United States. ................................$1.00
To Foreign Countries.......................... $1.50
Advertising rates on application. Address:

2120 St.Clair Ave. - Cleveland, Ohio

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

METINE PRENUMERATA:
Suvienytose Valstijose............. .......... $1.00
Kitose Viešpatystese...... .. .......... $1.50

Prenumerata apmokama iš viršaus. Prnumeratoe 
metai skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauju 
Metu. Apgarsinimu kainu klauskite laišku. Adre
suokite:

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

P. SZUKYS,

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. 11) No. 12. Cleveland, O., Penktadienis, Kovo (March) 24d., 1916 m. Kaina 3c

į KA RE j
PRANCŪZAI MUŠA VO

KIEČIUS.
Londonas—Trijose da- v

lyse vakarų karės linijoj fran
cuzų kariumene smarkiai už
puolė ant vokiečių Verduno 
fronte. Rytuose Apremont 
miške francuzai paėmė kele
tą nelaisvių. Taip-gi francu
zai išgriovė vokiečių tran- 
sėjas Belgijoj.

MŪŠIAI CHAMPAGNE.
Londonas— Francuzai 

atakavo vokiečių frontą 
Champagne. Atakas vokie
čiai atmušė ir jie užėmė 152 
nelaisvių ir dvi kanuoli.

Baisus francuzų užpuo
limas ant Numirusio Žmo
gaus kalno du regimentu su
daužė į šmotelius, apsupo 
Bethincourt ir sulaikė teuto
nų ofensivą žiemvakariuose 
nuo Verduno. Mūšyje, kuris 
tęsėsi vos keletą valandų vo
kiečiai pražudė 2,000 žmo
nių.

SULAIKĖ ITALUS.
Berlynas—Italų ofen- 
y /-T /-X •r'l 4- 4 QVV.sivu įboiizu ii unte’ -capu 

stabdyta, kaip oficialiai pra
nešama iš Austrijos karės 
ofiso. Vienna taip-gi pripa
žino, kad austrai laimėjo va
karuose nuo Tarnopolio, kur 
austrų kariumene įėjo į ru
sų tranšėjas ir paėmė 67 ka
reivius, vieną kanuolę ir ke
turis minų metikus,

TURKAI MUŠA ANGLUS.
Berlynas— Anglų ka

riumene prie upės Tigris ne
toli Kut-el-Amaros pradėjo 
trauktis, kuomet juos perga
lėj a prie Felahie. Turkai 
juos veja.

ITALAMS SEKASI.

kaip prasidėjo. Šitas persi
tikrinimas buvo pagarsintas 
daugelyje Paryžiaus^laikraš
čių. Prancūzai galutinai per-

Nors Berlynas tvirtina, 
jog vokiečiai išnaujo atmu
šė rusus su stipriomis 
jiegomis aplink Postavy ir 

galės vokiečius prie Verdu-’tarp ežerų Noroč irDresvia- 
no didele ofensiva, kuri yra ty, Petrogradas praneša, kad 
dabar rengiama. Visos Pary- jie vokiečius sulaikė pietuo- 
žiaus žinios tvirtina, kan vo- ! se nuo ežero Dresviaty ir 
kiečiai parodo mažiau ener-i priegtam užėmė vokiečių 
gijos, n egu padžioj Verdu-Tranšėjas ežero Noroč apie- 
no karės. \ linkėję. Taip-gi šitame dis-: linkėję. Taip-gi šitame dis- 

trikte rusai užėmė keletą kai
mų. Sunkių rusų kanuolių 

i privertė
RUSAI ARTIS A j lHių. duiikiu lusu KčtnuoHŲ.
Amsterdam — Užemi- bombardavimas privertė 

mas Manahatun tilto paro- Hindenburgąpasitraukti. Vo- 
d°, jog rusai yra 60 mylių kječįai teisinasi buk jiems! 
atstu nuo Frzinjan, ant ke- reįkgj0 pasitraukti, kad iš- * 
lio į Sivas, kur turkai orga- ,geibeti vokiečių kariumenę !

Du žymiu Amerikos Lietuviu studentu kalbėtoju, kuriuodu turėjo 
prakalbas Clevelande LIETUVIŲ DIENOJ, kovo 5. d.

Socio-
AL. M. RAČKUS, 

Chicagos Loyolos Universiteto 
logijos Studentas, “Vyčio“ Redakto

rius ir uolus darbininkas.

P. J. PURVIS, 
Berea, O. Baldwin-Wallace Kolegijos 

Matematikos Mokinys-Mokytojas ir 
rimtas Tėvynainis.

nizuoja kareivius.

BOMBARDUOJA ANGLI
JĄ Iš ORO.

Londonas—Keturi vo
kiečių orlaiviai užpuolė ant 
Dover, Deal, Ramsgate, Mar
gate ir Westgate. Devynios

kariu-

i nuo apsupimo.

SLAVAI PRIE TREBI
ZOND.

Rymas—Rusų
menė prie turkų Juodųjų ma
rių porto Trebizond ir ren-

HOLLANDIJOS LAIVAS 
NUSKENDO.

Amsterdam— Hollandi-
giasi užpulti ant miesto. Di- ^ubantia su 87 pa-

ypatos tapo užmuštos, o 31 i de]es kariškos spėkos saugo-
sužeista. ja Trebizond.
PRANCŪZŲ ORLAIVIAI 

DARBUOJASI.
Londonas — Prancūzų 

orlaivis iš Verduno bombar
davo Metz mesdamas bom
bas. Jie numetė 70 bombų 
ant aviatorių stovylosirbom- 
b^dūVdHfemauštnr ‘©Gai
viai veikė visu Prancūzų pa
frončių.

Kiekvienas kareivis D. 
Britanijai atseina $1,5000 į 
metus.
65 ORLAIVIAI BOMBAR

DUOJA ZEEBRUGGE.
Londonas—65 britanų, 

francuzų ir belgų orlaiviai 
atakavo Zeebrugge, 'Vokie
čių narūną ir Belgijos mies
tą Houltadę.

■« ..... . __________

IŠ VISUR
I I

25,000 MOTERŲ DIRBA 
ANT GELŽKELIŲ.

sažieriais ir 300 darbinin
kais nuskendo už trijų va
landų po ekspliozijos. Ant 
laivo buvo ir trįs ameriko
nai. Visi išsigelbėjo.

RADO BOMBŲ BULGARŲ 
CARO PALOCIUJE.
Londonas— Iš Rymo

PARYŽius-Prancijoj ant pranesama> jog rado kelias

cionaliai lyginant Akrone pe
reitais metais gimė daugiaus 
vaikų, negu kitame mieste.

2,267,724 LENKŲ PABĖ
GĖLIŲ.

Cleveland, O.—Lenkų 
pabėgėlių pašelpos komiteto 
iždininkas T. Olšinski, gavo 
žinias iš Lausanne, Šveicari
jos, kad centralis lenkų ko
mitetas Maskvoj aplaikė 250, 
000 rub., kurie buvo pasiųs
ti pagelbai lenkų pabėgėlių, 
kurių skaitlius siekia 2,267, 
724. Petrograde jų yra 53, 
000; netolimuose miškuose 
40,000; ant Kaukazo 260,000; 
Siberijoj 180,000.

Pinigai surinkti Cleve
lande bus pasiųsti tiesiai į 
Šveicariją, kur H. Sienkie- 

Iš Arnerikos I wičius’ ^arsus ^nkų auto- _________ į! rius. yra galva komiteto.
MAŠINISTAI UŽBAIGĖ ! PADIDINO SUV. VALS.

KARIUMENĘ.
Washington— Baltam- 

jame name nubalsuota 153 
balsais prieš 82, kad iš 'da
bartinės 100,000 kariumenės 
padaryti 220,000.

Funstonas prašo dau
giaus kareivių į Mexikos 
frontą. Veikmės laukas vis

STRAIKĄ
Massillon,O.—125 ma

šinistai, kurie straikavo Gri- 
soom — Russell kompanijos 
dirbtuvėj per dvi savaiti, ga
vę pakelti nuo trijų iki pen
kių centų į valandą, pagrį
žo prie darbo. 7

PANAMA KANALĄ ATI-

t

RUSAI NUSTOJO 20,000.
Londonas— Berlynas 

tvirtina, kad staigioje ofen- 
sivoje prieš Hindenburgo Ii- 

Londonas-Italai stip- niją 65 mylios nuo Vilniaus, 
riai laikosi prieš austrus I- pražudė 20,000 žmonių. Ru- 
sonzo fronte, ypač Podgoros sai bombardavo vokiečių po- 
augštumoje, kur’ italai buvo 
perlaužę austrų linijas, bet 
tapo atmušti. Austrai ir ita
lai sako, Jog sekasi apie San 
Martino. Austrai tvirtina, 
kad italų ataka buvo nepa-

zicijas per 24 valandas pirm 
negu atakavo.

rų. Valdžia pripažįsta, kad 
jos darbą atlieka gerai.

TALKININKAI NUSTOJO 
19/LAIVŲ.

Londonas-Nuo kovo 1 
iki 18 d. vokiečiai nuskandi
no 19 talkininkų kariškų lai
vų, turinčių 40,000 tonų.

TORPEDAVO TEUTONŲ 
LIGONLAIVĮ.

Berlynas- Talkininkų 
narūnas torpėdavo austro- 
vengrų ligonlaivį Elektra 
Adriatiko juroje. Nusken
do vienas laivininkas ir dvi 
Raudonojo Kryžiaus slaugin- 
toji tapo sužeisti.

FRANCUZŲ ARDYTOJAS 
NUSKENDO.

Londonas— Submarinas

ku palocium Sofijoj.

TIRPITZ REZIGNAVO.
Berlynas—Dydy sai lai

vyno admirolas von Tirpitz 
rezignavo dėlto, kad išėjo 
nesutikimas tarp jo ir von 
Bethmann-Holwego, kaslink 
Amerikos narūnų priešingu
mo.
30 NUMIRĖ NUO CHOLE

ROS.
Londonas—Aziatė cho

lera pasiskleidė po Belgra
dą. Suserga po 50 ypatų kas 
dieną 30 žmonių jau numirė.

RUSIJA PERKA 250 NA
RŪNŲ.

New York— Submarine 
Boat korporacija gavo nuo 
Rusijos 250 narūnų orderį,

Washington — Oficia
liai pranešama, jog Pana
mą kanalą vėl atidarys bal. 
15 ir galės eiti dideli laivai.

SEPTYNI SUDEGĖ.
Keyser, W. Va.—E.F. 

Fout, Claysville ūkininkas 
ir jo šeši kudykiai mirtinai 
sudegė, kuomet užšidegė jų 
namas.

galo dabar Su v. Valst. padė
jimas reikalauja visos Su v. 
Vals. armijos į Mexikos pa- 
rubežį, nes kiekvienas ka
reivis bus reikalingas pirm, 
negu šis padėjimas bus per- ' 
mainytas. Komunikacija su 
Amerikos kariumene Mexi- 
koj pertraukta 28-niose vie
tose. Du Amerikos aviatorių

i žuvo. Jeigu juodu apsilenkė 
2,400 GAUDO BANDITĄ. ; zaizd’’> 7<7OS vandens ir 

„ m ~ , maisto delei numirė.El paso, Tex — Dvide- i 
šimt keturi šimtai raitelių pe
rėjo Mexikos rubežių ir eina cisco Villa nepasiduos. Jisai 
pietuosna paskui banditą Vii- mušis iki mirties. Jeigu a- 
lą, kad išgelbėti 500 lAmeri- merikonai sugaus jį, tai su
kos mormonų gyventojų Ca-! gaus negyvą.
sas Grandes lenkėje. j • “2U7 2___ '___L. L

El paso, Tex. — Fran-

šiai

RUSAMS SEKASI.
Londonas—Dideli mu- 
eina žiemvakariuose ir

! nuskandino francuzų torpe- kas atseis $70,000,000.

Dėdės Šamo barzda ir 
GILTINE IR GARNYS. Varranzos ūsai suvyti j vir- 

t-. Ti/r • at vę sukuria ne nori pakartiPremont, O.—M. ir N. Y if n i-A-n A. ’ . , _ MexikosviltI. sakeVilla.A-Vagnenų namus aplanke gil-i - ,. zamL - menkos užpuolikai ant musųtme ir garnys. Giltine numą- -. x žemes manęs gyvo nesugaus,nuo mažą dviem metų vaiką, • • . . 5 , .i L -j Y . Jeigu pnseis . mirti, taio garnys atnese dukterį. • } 7 V ,& J ________ v įnirkime kaip mexikonai su
SUV. VALS. KAREIVIAI kūnais musų priešo sukrau- 
JAU 100 MYLIŲ MEXI- tais apie mus. Męs neimsime

KO J. nelaisvių. Męs darysime, kaip
El paso, Tex.— Oriai-1 visados darėme: šausime šū

vių vedami dvi amerikonų; žeistuosius, jeigu jų rasis 
diviziji įžengė į širdį neina- musų karės lauke. Męs pa- 
lonaus disrtikto, kuris yra 
pilnas Vilios simpatizuotojų. 
Col- Doddo raiteliai jau pe
rėjo Chihuahua, 100 mylių 
pietuose nuo Hachitos, N. M.

$50,000 UŽ SUGAVIMĄ.
VILLOS.

El paso, Tex.—Iš Co
lumbus pranešama, jog yra 
paskirta $50,000 tam, kuris 
sugaus Vilią, ąr amerikonas, 
ar meksikonas.

ir

sėkminga ir kad jie paliko žiemryčiuose nuo Verduno 
ten daug negyvu. Italai ,vel Pr z" daly) RuslJos’ kur 
sako, kad jie pasekmingai lu?aJ la*ko stiprią ofensivą 
atmušė dvi austru ataki, ku- Prles vokiečius. Visuose si- 
rie leidosi palikdami karės 
lauką apklotą kūnais.

BOMBARDAVO VURLĄ.
Londonas— Pusiauofi- kiečiai, po baisaus bombar- 

cialiai pranešama iš Berly- davimo padarė didelę rai
no, kad anglų orlaiviai bom- telių ataką, kurioje skystoji 
bardavo Vurlą, netoli Smyr- ugnis buvo vartojama prieš lįas. 
nos, Išnaikino beveik visą francuzų frontą. Nauja vo- 
miestą ir daug graikų užmu- kiečių divizija stsiųsta iš ki
še.
VOKIEČIAI APLEIS VER- veikmėje. Prancūzai vienok! ...... , . .

su savo ugnimi ir pagelba I nigaikstu atvyko į Lgyptą
Londonas- Puolimas kanuoliu ir pėstininku nu- lr uzeme Mediterranean ka-

DUNĄ.

tuose karės plotuose nuosto
liai buvo dideli, o svarbių 
permainų pozicijose neįvyko.

Į žiemį nuo Verduno,vo-

to taško, eme daly vumą šioje

OPERŲ DAININKAS 
MIRĖ.

Rochester N. Y. —Nu
mirė garsus operų daininin- 

! kas, Tom Kari. Jisai per 40 
įmetu darbavosi operose ir

dinį laivą Renaudin Adria- 
! tiko juroje. 2 oficieriai ir 44 
jūreiviai žuvo. 2 oficieriai 
34 jūreiviai išsigelbėjo.

DU GARLAIVIU NU
SKENDO.

Londonas—Britanų gar-' dainavo apie 150 operose, 
laivis Port Dalhousie ir nor- i KĖSINOSI NUŽUDYTI 
vegu garlaivis Langeli nu- į BULGARŲ MINISTERĮ. 
skendo. 7 Port Delhousie I Rymas — Bulgarų pačtosJXI1V1AO—DUlgdl U pdCLUb j 

darbininkai išsigelbėjo, bet darbininkas kėsinosi nužudy- 
keletas pražuvo. 16 Lingelio ’ R ministerį Radoslavą Sofi- 
darbininkų taip-gi išsigelbė- joj Jisai šovė du kartu į Ra_ 
jo. Inžinierius tapo užmuš- dos|av^ kuomet jisai važia- 

k ; vo karietoje. Viena kulka
VALUOS KUNIGAIKŠTIS pataikė vežėjui, bet ministe-

TARNAUJA EGYPTE.
Londonas-Vali jos ku-

ris išliko nesužeistas.

rodysime amerikonams, ką 
męs galime.“

Pirm negu Villa užpuo
lė ant Columbus, jisai pra
kalbėjo į savo žmones taip 
jautriai ir tokia dramatiška 
iškalba, kad jie verkė, kaip 
moters viens kitą apsikabi
nę, rėkė balsiai ir parpuolę 
veidu ant žemės kandžiojo ją 
ir mušę su kumščiomis.
2,000 caranzistų prisijungė 
prie Vilios ir Suv. Vals. pa
vojus auga kas valandą. Jua
rez garnizonas sukėlė maištą. 
Kiti vadovai ir Herrera sku 
binasi pagelbon Viliai.

SERBŲ NUOSTOLIAI 
1,000,000.

Rymas— Kunigaikštis R. Aleksander pranešė, kad 
’serbai iš 5,000,000 žmonių 

Rusijos miestas Baku im- pražudė 1,000,000. Vieni ju

vokiečiu veikimo Verdune i tildė užpuoliku atakas. Tik- riumenes stabo kapitono ne
duoda supratimą francuzu tai rytinėj dalyj Malincuor- > ------------
karės kritikams, kad kaize
rio sūnūs tuoj liaus Verdu- nuo Verduno, vokiečiai pa- portuoja kas mėnuo iš Suv. mire nuo kardo, kiti nuo ba- 
no ofensivą, kuri jau mėnuo

to miškuose apie 10 mylių

dare mažą pažangą. Vai. $40,000 vertes vielos. do, o dar kiti nuo ligų.

AKRONAS SPARČIAI AU-

Akron, O.—Akrone yra 
110,000 gyventojų. Propor-
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MOTERIMS ŽINOTINA.
E. K. W.

Nekurios motinos val
do savo vaikus protu ir mei
le. Kitos-gi upu. Nekurie 
vaikai bijo pareinančio na
mo brutališko tėvo. O neku
rie vaikai, mirtinai bijo sa
vo brutališkos motinos. Štai 
pavyzdžiai.

Andai septynių metų vai
kas skubinosi namo. Jis bu
vo pasiųstas krautuvėn nupir
kti kiaušinių. Besiskubinda
mas, kaip ten jam susipynė 
kojos, jis parvirto užsigau- 
damas kelį į aštriį akmenį. 
Kiaušiniai, žinoma, susikūlė. 
Kudykis, nors skaudžiai už
sigavo, vienok jis dėl tos žaiz
dos neverkė. Jo išgąstis bu
vo apgailėtinas. "Mama bar
sis. Barsis mama,“ jis vis 
šaukė. Ir ištikrųjų mama ba
rėsi. Ji pasitiko jį pusiau- 
kelyje nuo namų ir pradėjo 
šaukti ant jo už pasivėlini- 
mą tokiu rusčiu balsu, ku
ris, kaip peilis vėrė kudykio 
širdį. Jo žaizdos ji nepatė- 
myjo. Bet ji greitai užma
tė sukultų kiaušinių gurbu- 
tį. Pagriebė kudykį už ran
kos ir vilko namo grąsinda- 
ma mušimu. Kudykis netu
rėjo laiko pasiaiškinti, o an
tra, jis ir negalėjo, taip bu
vo išsigandęs.

Nesenai skaičiau laik
raštyje apie mergaitę, ku
ri nuėjo į virtuvę, kad pa
simokinti savo lekcijas. Ki
ti namiškiai buvo vidurinia
me kambaryje. Buvo šalta 
naktis. Ji atsisėdo prie ka
kalio, taip arti, jog užside
gė drapanos. Ji bandė už
gesinti ugnį ir pavojingai ap- 

' degė pirm; ’ hė'guM^Mėvaš 
įėjo kokiu ten reikalu į vir
tuvę ir rado ją bekovojant 
su ugnimi. “Kodėl tu nešau
kei pagelbos?“ jis paklausė. 
"Aš nenorėjau, kad motina 
žinotų," atsakė mergaitė. 
"Ji bartųsi."

Kita vėl mergaitė buvo 
labai išgązdinta dėlto, kad 
motina su savo aštriu upu 
įsakė jai nesubjaurinti dra
bužių. Mergaitė (vaikas vis 
vaikas) išnetyčių kažkuo ap
taškė sijoną. Bandė išplauti, 
paskui džiovino prie ugnies. 
Sijonas užsidegė ir jos rik
smas prišaukė kaimyną, ku
ris išgelbėjo jos gyvastį. "Ne- 
sakykie mamai, kad aš susi
purvinau sijoną," šeptelėjo 
mergaitė.

Kitas vėl atsitikimas bu
vo tokis. Motina išėjo į mies
tą, o duktė norėdama įtikti 
tėvui, kuriam sunku būda
vo įtikti, bandė išvalyti na
mą pirm, negu pareis moti
na. Besiskubindama ji par
vertė degančią lempą ir taip 
baisiai apdegė, kad ant ryto
jaus mirė. Visą tą kančių 
laiką ji šaukė: "Nesibarkie, 
mama, nesibarkie."

Ar maža tokių atsitiki
mų musų gyvenime? Ypač 
musų lietuvės motinos, ką 
pagriebia, tuomi ir muša savo 
kudykius, nuo kurių jos pas
kui laukia gero atmokėjimo. 
Kiek tai girtuoklių tėvų sa
vo brutališku upu vėją pa
čią vaikus lauk tokiu budu 
skiepydamas nesuaugusio 
kudykio širdyje brutališku- 
mą ir neapykantą. Ar jus nie
kad nebuvote įėję į namus, 
kur gyvenimas, linksmumas 
ir liuosybė yra nežinomi ku~ 
dykiams motinų, kurios ne
bando kontroliuoti savo ūpo 

išliedamos jį ant savo prote 
nesubrendusio kudykio.

Tiesa ne visi vaikai yra 
aniuolai. Bet ir ne visos mo
tinos yra šventosios. Ah,dau- 
giaus tėvams išminties!

ofi- 
po 

ka-

Rusai kasasi snie
gu prie priešo.
Petrogradą s—Pa

sekminga rusų karžygystė 
prieš turkus Mažojoj Azijoj 
buvo vedamą baisiose oro ap
linkybėse. Tąs sunkenybes, 
kokias turi iškentėti karei
viai bus galima suprasti iš 
sekančio papasakojimo 
cieriaus, kuris laipiojo 
kalnų čiukurus su savo 
reiviais netoli Keprikai:

"Męs turėjome poziciją 
ant kalno čiukuro, kuris sie
kia 11.000 pėdų aukščio. Kož- 
ną rytą smarkus vėjai ver
tė krūvas sniego ir neužilg 
musų pozicijose buvo dešimt 
ir penkiolika pėdų sniego. 
Musų budos, pašiūrės ir vir
tuvės buvo sniege. Vėjas bu
vo taip smarkus, kad musų 
būdų buvo sudaužytų į šmo
telius, nors jos buvo suvar
žytos vielomis.

"Tas šturmas tęsėsi sa
vaites ir nebuvo galima už
laikyti čystas būdas. Kol nu
kasi vieną špatą sniego, tai 
vėjas atneša du, tris. Per 
dienų dienas turėjome būti 
be šilto maisto. Musų virtu
vės buvo sniege, o ugnies ne
buvo galima sukurti.

"Uraganai kaukė ir švil
pė po musų lindynes, kurios 
buvo žemėje ir negalėjome 
užkurti kakalių, kurie ten 
buvo įdėti. Jeigu kurį užkur- 
davome, tai vėjas pripildy
davoTind'yrrę
davo atidaryti duris, kad ne- 
užtrokšti. Musų guoliai buvo 
drėgni, šalti ir netikę.

"Aplinkybės pasidarė 
kritiškos. Vėjas ėjo šaltyn ir 
šaltyn. Musų žmonės buvo 
atskirti nuo pasaulio nepe
reinamomis sniego Isienomis. 
Išrodė, kad nėra jokios išsi
gelbėjimo vilties. Bet dar
bas ir užduotis, kurią turėjo
me atlikti saugojo mus nuo 
murmėjimo.

"Ant galo gavome įsa
kymus, kad apleisti lindynes, 
kurios buvo padebesiuose ir 
nusileisti žemyn. Męs pradė
jome tą sunkų darbą, kad 
surasti kelią žemyn per snie
guotas skalas. Vyrai sekė 
viens paskui kitą neužmato
momis eilėmis darydami sau 
taką krūtinėmis. Laikas nuo 
laiko buvo iššaunami šūviai, 
kad paskui einantiejie žino
tų, kur męs esame.

"Tik po ilgos dienos 
klaidžiojimo męs galėdavo
me vėl susieiti. Męs marša- 
vome sekančiai: Pryšakyje 
ėjo keturiosdešimt sapierų, 
kurie su špatais kasė sniegą. 
Paskui sekė paprasti karei
viai, o po jų pora kanuolų, 
paskui dvi kompaniji ir, kiek 
toliaus, kita kompanija su 
arkliais ir gyvuliais.

’ Tr ant galo užpakaly
je ėjo partija žvalgų. (Laike 
maršavimo audra labai buvo 
įtūžusi. Takai, kuriuos sapie- 
rai vos spėjo atkasti, vėjas 
tuoj juos vėl apipustydavo 
taip, kad kasimo nebūdavo 
nė žymės.

“Uraganas vertė ant 
mus tirštas debesis sniego. 
Vyrai susikibo viens į kitą 
taip, kad neprapuldyti viens 
kito. Leduotas sniegas įsiė

dė į musų drapanas, kurios 
sustingo ir pasidarė, kaip le
das. Ledinės maskos apden
gė kareivių veidus. Vienas 
arklys paslydo ir pražuvo 
kalno skylėse.

"Šiaip-taip męs dasiga- 
vome su savo kanuolėmis į a- 
pačią kalno. Čia mus pasi
tiko kiti kareiviai, kurie su 
diržais prigelbėjo mums* nu
leisti kanuoles. Męs atliko
me milžinišką darbą. JNežiu- 
rint ant visokių sunkenybių, 
nė vienas'žmogus nežuvo ir 
neprapuolė, Ant pabaigos 
musų maršavimo mums bu
vo atmokėta netikėtu išgąs
čiu arba panika, kuri mus 
urnai šaukė į turkų tranšė
jas."

“Kataliko" Pranešimas.
62 numeryje "Katali

kas" oficialiai paskelbė, jog 
leidėjas J. M. Tananevyčius 
pardavė leidimo biznį savo 
broliui, S.P.Tananevyčiui.

Iš naujojo leidėjo prane
šimo aiškiai matytis, jog "Ka
talikas" bus mažas kataliku
os, nes eisiąs tautiškai-krik- 
ščioniškoje, o ne tautiškai- 
katalikiškojepakraipoje. Bū
ti tautiškoje krikščioniškoje 
ir tautiškai-katalikiškoje pa
kraipoje yra du skirtingu da
lyku. Nors "Dar." ir "Drau
gas“ ilgai mokino “Katali
ką" katekizmo, jis vis-gi, 
matyt, mažai iš to pasinau
dojo, nes nemato skirtumo 
tarp krikščionio ir kataliko.

Toliaus, dar aiškiaus
iycxiij xkaoarmao,

nersis iš katalikiško kailio, 
sakydamas, jog jisai bus ka
talikišku, bet ne klerikališ- 
ku. O ką pas mus' šiandien 
vadina klerikalais? Ar ne tas 
ypatas ir laikraščius, ką dau
giausiai gina tikėjimą žodžių 
ir darbu?

Žiūrėkime, kokių nesą
monių toliaus “Katalikas“ 
prirašė:

Apgindamas katalikybę 
nuo visokią užpuolimą "Ka
talikas" bus griežtai prie
šingas visoms pastangoms 
politiką sujungti su tikyba.
O gynimas tikybos, ar 

tai ne politika? Ir ar lietu
viams katalikams pritiktų 
rankas sudėjus sėdėti ir žiop
soti, kuomet bedieviai ir so
cialistai mums lipa ant 
sprandų. Tai čia aišku, koks 
iš "Kataliko“ bus katalikų 
apginė j as.

Sekantį "Kataliko" nu
merį jau randame savait
raštyje. Čia paduota keletas 
"svarbių" priežasčių, dėl ku
rių ‘ 'Katalikas virtęs iš dien- 
raščib atgal į savaitraštį. A- 
not anglų priežodžio: Poor 
excuse is better than no= 
thing. (Menkas pasiaiškini
mas yra geriaus negu nė jo- 
kis.) Taip ir čia. Buk tai dėl 
lietuvių išsimėtymo ir kad jų 
dienraštis negalįs tą pačia 
dieną pasiekti “Kat." virsta 
į savaitraštį. Bet ar tik čia 
nebus pabijota naujai atei
nančio mesijošiaus, dienraš
čio “Draugo, “kuriam "Kat.” 
jau laiku kloja kelią?

Sakyti, jog kunigo dar
bas yra bažnyčioje ir para
pijoje, o laikraščių leidimas 
yra ne jų darbu yra perdaug 
siaurai žiūrėjimas į katalikų 
užduotį.

Ah,kaip tykus vakarėlis.
Ah, kaip tykus vakarėlis! 
Taip ramu, gražu ant lauko! 
Vekur melsvas debesėlis 
Sau padangėmis tik plauko. 
Jo kraštai raudoni, gražus; 
Saulės spindulius jis maudo, 
Tarsi, purpuras, almazas 
Pakeleivio akį gaudo.
Bet ne man tas debesėlis 
Ir ne man skaisti saulelė: 
Man tik graudžios ašarėlės 
Ir karčių žodžių dainelė. 
Kaip nuo marių iki marių 
Vėjas sau nerand ramumo, 
Taip širdis mano negali 
Rasti atilsio, linksmumo. 
Ah, kad aš panert galėčiau 
Debesėlio gylumoje 
Savo mintį, — nekentėčiau 
Tiek liūdnumo valandoje. 
Veltui kartais nori rasti 
Savo laimę prie piano, 
Bet ir jis negal suprasti 
To liūdnumo širdies mano.

V. Kareivis.
3-17-16

P. H. Batycki, gabus lenkų muzikas ir 
didis harmonijos žinovas, bejieškodamas 
merginų chorui dainų, užėjo vieną dainelę 
anglų kalboj, kuri yra sudaryta ant lietuviš
kų motyvų tūlo vokiečio H. Clough-Leigh- 
ter. Antgalvis: "Sleep, little treasure" Lit
huanian Folk-song. Trio moterų balsams. 
Keturi puslapiai gaidų. Kaina 12c. Žodžiai 
angliški, bet lengvai butų dadėti lietuviš
kus, nes meliodijų mieros tikusios prie lie
tuviškų eilučių. Žodžiai ir daina rašyta for
moje lopšinės. Muzikalis apdirbimas, kaip 
balsų, taip ir piano lydėjimas pilnai atsako 
lopšinei dainai. Generalis basas, kuris tęsia
si beveik per visą dainelę nuduodą tą lopšio 
lingynės čirčkėjimą. Tai yra faktas, jog sve
timtaučiai pradeda kreipti domą ant lietu
vių muzikos.

Plato w Reusner.

Mokslas ir dora išaugština žmogų.
Sulietuvino I. Sakalas.

Grožybe Lietuvos.
Kaip-gi gražus, gražus vasaros rytelis, 
Nieks nebgal apsakyti, koks linksmas

[laikelis. 
Vejalis klestena medelių lapelius, 
Paukšteliai puikiausius išduoda balselius. 
Rasa ant žolelės, kaip diemantas blizga, 
O kvapas žiedelių gaivin sielos yda. 
Nebgal prisivyti nė viens tos grožybės, 
Kokią mums suteikia gamtos aplinkybės. 
Kožnas kas tik gyvas, paukštis, ar žvė-

[relis. 
Linksmumą priduda vasaros rytelis. 
Norint labai anksti prikel piemenėlį, 
Bet nenusiminęs gana kaimenėlę. 
Rageliu raliuoja, botagėliu pauškin, 
Rodydams smagumą šokinėja augštin. 
Artojas ant lauko pūdymėlį aria, 
Vagelę išvertęs, žiuri vėl atgalios, 
Ar gražiai suartas yra arimėlis,
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Delko netneš valgį, juk jau pusrytelis. 
Mergelės su grėbliais ima grėbti šieną, 
Baltoms skepetaitėms visos kaip tik 

[viena.
Veideliai jų balti skruosteliai raudoni, 
Akelės mėlynos plaukeliai geltoni. 
Visos yra pilnos narsumo ir meilės, 
Bežiūrint ištolo berneliai ryj seiles.
Ir mintis, kaip šūvis tuoj šauna į galvą, 
Kaip reik privilioti, ar su karštą kalba. 
Žodžiu vienu viskas džiaugiasi juokias, 
Medeliai, žolelė, kaip saulelė rodos, 
Kvepia žalumynai, žiedeliai visokie
Po žalias pieveles, kaip diemantai kokie. 
Rodos tik žiūrėtum, akeles -įsmeigęs 
Į tuos žalumynus meile užsidegęs.
Iratein ant minties Dieviška galybė, 
per kurią surėdė tokią mums grožybę. 
Męs jos nemainytum ant .turtų didžiau- 

[sių,
Kokių tik ant žemes gali but brangiau

sių.
Nes visi turtai, visa mus patieka, 
Pažvelgus į tokį surėdymą Dievo.

S. Eimutis.

MUZIKOS NAUJIENOS.
Atėjo į “Santaikos" redakciją dar 

viena gerb. musų kompozitoriaus p. M. 
Petrausko dainelė: "V a 1 a d ė 1 ė s, "miš- 
ram kvartetui. Kaina tik 5 c. Daina, ku
riai žodžius sudėstė p. K. Jurgelionis,yra 
pavesta atminčiai bendro ryšio 25-kių me
tų sukaktuvių dienos pp. šliupų. Žodžiai 
gerai pritaikyti nuotikiui. Muzika taip-gi 
tikusiai sudėstyta. Tiedu puslapių gaidų 
tų pinigų yra vertu viduryj nakties.

Taip-gi paskutinėmis dienomis pa
teko mums “Blaivininkų him
nas," mišriems balsams, fortepijanui ir 
vario instrumentams pritariant. Tai kom
pozicija nesenai mirusio muzikos genijaus 
Č. Sasnausko. Jau vien jo vardo iužten- 
ka, kad gvarantuoti jos vertę. Muzika 
atsižymi ypač išdidumu ir smarkumu. Žo
džiai Žalvario. Daina dviejų puslapių.Kaina 
35c. Partitūra vario instrumentams 25c. Ta 
daina turėtu rastis pas kiekvieną chorvedį.

(Pabaiga.) 
priklauso man. Bet tai yra paslaptis ir mel
džiu nereikalauti nuo manęs jos išdavimo."

Matydamas šachas, kad Ali-Begas tar
si išsigandęs, manė, kad jau čia kas-nors 
netaip ir liepė atidaryti duris. Koks-gi bu
vo jo nustebimas, o net ir išgąstis, kaip į- 
ėjo į kambario vidų. Atsistojęs vyduryje dr 
vedžiojo akimis, tarsi, nesuprazdamas, kur 
esąs. Ir ką-gi tokio pamatė? Keturios pli
kos, juodos sienos, o vyduryje stalas. Ant 
stalo buvo padėta birbynė, krepšys ir sup
lyšę drabužiai—tai buvo visi turtai, kuriuos 
slėpė už geležinių durų Ali-Begas. Visi e- 
santieji labai nustebo pamatę tokį reginį 
ir dairėsi, tai į brangius turtus Ali-Bego, 
tai į stiprius uždaralus, tai į patį šachą, ku
ris stovėjo, it į žemę įkastas, ir į visas pu
sės. Niekas nedrįso pratarti nei vieno žo
džio, tai pats Ali-Begas pertraukė tylą, 
tardamas:

“Galingasai šachai mano valdove! Jau
nystėje savo ganiau bandą ir grajinau ant 

no .ir. lintTn ii - .. J o rrn n TVrUvj.MII D J nca li MUVCtu vUUtl IčilirnĮigctO. -LVCUįJ 
Abbasas Didysai mane sutiko kalnuose, tai 
tie niekniekiai buvo vienintelis mano tur
tas ir tą turtą, kaipo sovo tikrą savastį, 
laikau atminčiai tos savo kudykiškos lai
mės. Prakilnus Abbasas leido man tuos tur
tus pasilikti prie savęs, tikiuosiu, jog ir tu, 
šachai nenorėsi jų nuo manęs atimti, o pa
liksi man ir daleisi pagrįžti vėl į namus, 
žaliuojančius kalnus,kur buvau daug laimin
gesnis, negu dabar turtuose tavo dvaro."

Šachas Sefis ir visi esantiejie, nors bu
vo priešai Ali-Bėgo, vienok sujudinti jo 
žodžiais pradėjo net ašaroti. Šachas nuėmė 
savo kirėją (ploščių) ir uždėjo ant pečių 
Ali-Bego, kaipo ženklą didžiausios pagar
bos ir liepė blogiems savo dvaroniams per
prašyti už padarytas skriaudas ir prikalbi
nėjo pasilikti užimamoje vietoje. Savo dva
roniams pasakė viešai, kad kas drįstų dar 
daugiauįdavynėtį Ali-Begą, bus paskaitytas 
piktadariu.

Ali-Begas pasiliko savo užimamoje vie
toje iki pat mirties ir p'o savęs nepali
ko nei tiek turtų, kad butų užtekę jo pa
laidojimui. Šachas davė lėšas ir liege jį pa
laidoti labai iškilmingai. Laidotuvėse susi
rinko visi sostinės gyventojai. Buvo prisi
rinkusių ir iš kitų miestų visokio luomo 
žmonių. Visi verkė ir gailėjo taip doro ir 
prakilnaus vyro, kokiu buvo Ali-Begas.

Ilgai, labai ilgai minėjo žmonės tą tei
singą vyrą ir šiandien dar Persijos sostinė
je yra užsilikęs mtminimas gero ir doro 
valdininko Ali-Bego. Ant jo kapo lėšomis 
karalystės pastatė dailų paminklą.

Dabartiniai žmonės gal jį ir paskaity
tų neišmintingu, kad turint savo Lankose 
tokius turtus nenorėjo jų, nei garbės ir 
gyveno labai prastai. Dabar tiktai turtin
gi žmonės yra gerbiami, nežiūrint ant to, 
ar tie turtai sukrauti doru budu, ar ne. 
Bet ar su tokia pagarba minės juos jau
nesnėj! karta, kaip kad mini Persijoj Ali- 
Begą, tai labai abejotinas daiktas. Nes ir 
senesniuose laikuose buvo blogi žmonės, 
kurie slėpdavosi su savo nedorybėmis prieš 
žmones kaip ir dabar dedasi, bet anksti 
ar vėlai jų nedorybės išeidavo aikštėn ir at
mintis apie juos išdildavo labai greitai.

Galas.-
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Akron, Ohio.

Prie bendro darbo.
Buvo laikraščiuose ra

šyta, Vyčiai švęs Lietuvių 
Dieną. Todėl ir Akrono Vy
čiai paminėjimui tos .dienos 
nutarė surengti prakalbas. 
Tam tikslui Vyčiai nutarė 
kreiptis į visas Akrono drau
gystes prašyti, kad jos prisi
dėtų prie surengimo prakal
bų. Jau šv. Juozapo drau
gystė prisidėjo. Kaži, kaip 
kitos ant to atsilieps.

Aš manau, kad akronie- 
čiai jau pradeda bendrai dar
buotis. Tas yra labai pagir
tina. Vienybėj galybė.

Dievo Muzikantas.

£
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RYGOS GYVENIMAS.
Lyžiemio guber

natoriaus įsakymu 
nuo 30 d. sausio invedama 
Rygoj valgymų daiktų kor
telių sistema, pagal kurių 
bus dalinama valgomo pro
duktai miesto gyventojams. 
Delei to, surašys miesto gy
ventojus, reikalaujančius 
valgio produktų.

Norintieji gauti del sa
vęs arba kitų valg. prod, 
kortelę, delei pirkimos mais
to įstaigose valgomųjų pro
duktų, turi ateiti į valg. biu
rą prie miesto valdybos nu
sakytame laike, atsinešti pas- 
portą, pasisakyti tikrą val
gytojų skaitlių ir kur gyve
na. Visos krautuvės, kurias 
pakvies miesto voldyba 'par
davinėti valgymo produktus, 
neturi teisės niekam nieko 
parduoti, neparodžius valgy
mo kortelės.

Valgymo produkfūspar-^ 
davinės sulyg miesto nusa
kytos kainos ir tvarkos. 
Krautuvės turės duot atskai
tą parduotų ir likusių pro
duktų. Neteisingai pranešu- 
sieji valgymo prekių apgau
lingu budu — baudžiama 3, 
000 rub. arba 3 mėn. kalėji
mo.

Gelžkelio stotyse iška
binta šitoks armijos vyriau
sybės pranešimas: “Tylėki
te. Susivaldykit. Tėvynės la
bas to reikalauja. Atsimin
kite, kad priešininkas aty- 
džiai visur klausos. “

N auj ą taksą į vesiąs mies
tas kaikuriems visų reika- 
lingiausiems produktams, k. 
a.: duonai, mėsai ir tt.

Malvinos Vigner-Grun- 
berg muzikos srityje darba- 
vimos 25 m. jubilėjus. Po
nia V. Grunberg davė kon
certus Berlyne, Rygoj ir a- 
biejuo.se Rusijos sostamies- 
čiuose, supažindama rusų ir 
užsienio publiką su latvių 
dainomis.

Delei šito nepaprasto ka
ro p. Grunberg negalėjo Ry
goj surengti koncerto pami
nėjimui savo 25 m. jubilė- 
jaus; tai-gi tokį koncertą ji
nai surengs Dorpate (Jurje- 
ve) 9 d vas.

Kortelės del valgomųjų 
daiktų pirkimos, girdėti, bus 
dalynamos miesto gyvento
jams jau šią savaitę Didžio
joj Gildijoj ir policijos nuo
vaduose.

Rygos takcijinė komisi
ja savo posėdyj svarstė at- 
lygynimo delei karo sunai
kinto turto klausimą. Svar
styta atlyginimas ir tokio 
turto, kurį sunaikino prieši
ninko aeroplanų ir cepelinų 
svaidomos bombos. Dar ne-

paaiškėjo, kas atlygįs šituos 
pastaruosius nuostolius, te- 
čiau takcijinė komisija nu
tarė vis-gi cepelinų 'ir aero
planų padarytus nuostolius 
apkainuoti. Namų savinin
kams, kurių namai kentėjo 
delei cepelinų bei aeroplanų 
apsilankymo, liepta nieko 
nelaukiant, įteikti prašimus 
taksacijos komisijai.

' Nubausti policistai Min
taujos 2 nuovados du poli- 
cistu Kniazevas ir Valiušis 
nubausta 7 d. arešto už tai, 
kad susitikę su piktadariais 
šaudėsi, tečiau piktadariai 
nesuimti atsišaudydami nu
bėgę; o minėtiejie policistai 
apie šitą atsitikimą nepra
nešę savo pristovui. Nubau
sta trečiojo Petrogrado priė
mimo nuovado policistas 
Samsonuks 2 rub, už tai,kad 
nesiprašęs išėjęs iš kazermų.

(“Rygos Garsas“)

JUOKELIAI
TEISME.

Teisėjas—Kaip senai gyve
ni Amerikoj?

Kaltininkas—Yra užrašyta 
ateivių surašė.

Teisėjas—Gerai. Bet tu pa
sakyk, kada atvažiavai į 
Ameriką?

Kaltininkas—Po mano bro
lio vestuvių.

Teisėjas—O kada buvo 
vo brolio vestuvės?

Kaltininkas—Tas yra 
rašyta pas kunigą.

Teisėjas— Gerai. Bet męs 
norime žinoti apie tavę.

Kaltininkas—Aš neesu tiek 
mokytas, kad viską ži
noti.

TRUMPA MEILĖ.
Vaikinas—55Ah, kaip aš tave 

myliu, tu mano aniolėli.
Mergina— Labai malonu. 

Bet kad motina neketi
na aprašyt namą ant 
manęs.

Vaikinas—Tai nieko... Bet... 
Sudiev, neturiu laiko: 
reikia eiti j ieškoti lai
mės.

ta-

uz-

PROTINGESNE.
Jonukas— Maryte, žvaigž

delės—tai dangaus sky
lutės.

Maryte—Netiesa Joneli, 
kad tiek butų skylučių, tai 
visi aniuolėliai iš dangaus 
iškristų.

CINCILIKAMS.
Kas žmoniją dailiai šviečia 
Prie alaus pilnos statinės 
Ir į kovą žmones kviečia, 
Kuomet nėr daugiau degti- 

[nės?
Tai šviesuoliai cincilikai, 
Išganytojai žmonių 
šlamštų mokslo prisiriję 
Iki pat viršaus ausų.
Kas rudutį gurkšnias mau- 

[kia,
Į bažnyčią tingi eiti, 
O ant Dievo kaukte kaukia 
Ir faktus moka iškreipti? 
O tai Markso pasekėjai, 
Tai mokytoj ai akli, 
Tai žmonių tvarkos griovė- 

[jai
Ir paklydėliai visi.
Kas mergaites suvadžioja 
Ir išverč iš doros kelio, 
Gerus žmones išpliovoja 
Ir nemok augint vaikelių? 
Tai ištvirkėliai pasaulio 
Nesuvaldanti jausmų, 
Raudonkaklių musų gauja, 
Tai tvirgdytojai jaunų.

V. Kareivis. 3-17-16.

AUKOS
Nukentėjusiemsnuo karės 
surinktos Lietuvių Die= 

noj, kovo 5 d., 1916 m.
Tautos Fondui.

Clev. Liet. Tautiškas 
Benas $20.oo.

Po $10.oo: K. Žilinskas 
A. B. Bartoševyčius.

Po $5.oo: A. Ribinskas, 
Lisauskas, J. Eidukevy- 

čius, J. Bindokas, V. štau
pas, K. Varakojis, A. Rama
nauskas, A. KranauskaSj ir 
J. Montvila.

Po $4.oo K. štaupas-
Po $3.25: J. Alekna.
Po $3.oo: J. Klemavy- 

čius, A. Grigalius, S. Mizi- 
lauskas, S. Palaibis, F. Sau- 
kevyčius, F. Vaižmužis, P. 
Čeriaukiutė, J. Verseckas ir 
J. Brazaitis.

Po $2.50: J. Kazlauskas.
Po $2.oo: R.Žitkevyčius, 

A. Sereika, J. Žitkevyčius,A. 
Urbšaitis, E. Bartoševyčia, 
Z. Bagdžiuniutė, g. Dauno
ras, J. Povylonis, J. Šukys, 
J. šalčius, V. Josgevyčius, 
M. Palionis, A. Durosevyčie- 
nė K. Jankevyčius, V. Balt
rušaitis, M. Šimonis, J.Ra- 
dzevyčius, V. Kiveris, P. Šu
kys, J. Januška, L. Adomai
tis, J. Čeriauka, A. Mont
vila ir J. Urbšaitis.

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

ir

Pir. J. VERSIACKAS, 
8123 Korman Ave.

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

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

Iždo ras. A. REMEIKA
8406 Sovinski 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,

Ant Pardavimo

Po $1.25:A. jMikenaičiu-

Po $l.oo: J. Ziaunis, A. 
Kibeika, S. Damukaitis, K. 
Gurklis, V. Pervezas, A. Ja- 
niulis, O. Benušiutė,J. Slan- 
kauskas, J. Cigelskas, J. Pet
raitis, M. Trainauskas. J. 
Ruseckas, A. Dalerevyčienė, 
M. Kreiviutė, P. Mušinskas, 

T Albr.atco P ww !<.»■ . A.-’*"!***1 • A

o.

Parsiduoda lotas labai geroj 
vietoj dėl gyvenamo namo, Tuoj 
vietoj lotai dabar lėšuoja $500. oo 
bet, kad aš esu priverstas par
duoti dėl gyvenimo aplinkybių, 
parduosiu už $450. oo, įmokant 
apie $180. Kreipkitės šiuo adresu:

M. GIGAS,
2120 St. Clair Ave.

Ant Randos
Puikus forničrumai (furni

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

1820 Oregon Ave.

“Santaikos” Agentai

Šerkšnienė, S. Bartosevyčius, 
J. Datkunas, B. Transelis,A. 
Grybauskienė, A. Gribaus- 
kas, P. Štaupienė, 0. Šalčiu
vienė, M. Skripkauskienė, 
p. Jančaičiutė, S. Kazakas, 
M. Malčiauskiutė, J. Stoč- 
kus,J. Saveikis, A. Vyšniau
skas, P. Darasevyčius, J. 
Konsevyčius, J. Pečkys, V. 
Knaus, P.Mockaitis, J. Žit- 
kevyčius, J. Maroziutė; V. 
Kareckiutė, J. Čiupurną, S. 
Dubickas, K. Petraitis, A. 
Janukėnas, A. Zakarauskas,
J. Žukas, P. Rašinauskas,
K. šunskas, S. Marcukevy-I 
čius, J. Zielionis, V. Rašiau-! 
skas, J. Budoraitis, A. Čer-1 
kęsas, Petukauskas, V. Šat
kauskienė, J. Kavaliauskas, 
A. Šukys, M. Laukevyčius, 
J. Vitkauskas. V. Gurklys, 
F. peliuckas, A. Skuodis, S. 
Kuzinskas, J. Dudonis, L 
Sakalauskas, K. Traškauskas,
J. Navarskas, A. Vilimaitis,
K. Bružas, J. Benušaitis, J. 
Meškauskas, P. Raponka, J. 
Juška, J. šalčius, J. Novikas, 
A. pogazelskis, J. Rakauskas, 
V. Malinauskas, P. Sutkus. 
J' Mušinskas, A. Ramanau
skas, A. Serafinas, M. Mali
nauskas, M. Jankauskas, S. 
Čeriauka, F. S. Sakalauskas, 
V. Stungurys, M. Eidukaitie- 
nė, J. Gradinskas, A. Gra- 
dinskienė, J. Skuodis, A. Ži
donis, V. Davgininkas, P.Za- 
borskis, A. Trašiunas, M. 
Svarpa, M. Ardzijauskas, K. 
Bagdonas, J. Kuzas, P.S.Sa- 
minis, V. Amšys, N. šert- 
vietis, A. Grigoravyčia, T. 
T. Bekinaitė, O. Bekinaitė, 
J. Bakšaitis, J. Lazickas, 0. 
Montvilienė, J. Sabaliauskas, 
J. Bezavyšia, J. Kilikauskas,

r PSškurhibs'g'£iiriTS.'varios užsiškycf 
‘Santaiką’’ irušsimokėti prenumeratą.

H ARDFORD CONN.
A. J. P&teck'.s, 234 Park Avenue.

YOUNGSTOWN, OHIO.
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.
Gasiunas, Box 244

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas & Co. 102
Centre st.,

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

N0RV00D, MASS.
Vesula, 1160 Washington St.,

J.

s.

M.

East

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

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33.

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

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

tolimo atėjimo. Bet dabai- męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į 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 į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.
BANK05 VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

ORCHESTRA
~= DĖL =:

VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ.
AR NORI PIRKT

Męs jau ne vieną sykį pastebė- Įl 
jome, jog dauguma reikalaudami į 
muzikantų, nežinodavo kur kreip- 
tisi. 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.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Dievo Muzikantas —Jūsų eilu

tes peržiūrėsime ir gal pa
talpinsime sekančiame nu
meryje. Ačiū!

A. Muliuolis—Juokai persilpni. 
Netilps. Ačiuvistiek!

Gintaras—(Chicago,III.) Eilutes 
gavome. Ačiū, patalpinsime.

J. Leišys, K. Urbšaitis, P. 
Stankevyčius, J. Čerkesas, 
J. Vilimas, S. Raulusevyčius, 
S. Ambrozevyčiutė, P. Ka- 
tauskas; P.Brazaitis, M. Kaz
lauskas, T. Niaura, M? Sau- 
kevyčius, P. Skunskis, P. Ta
mašauskas, Z. Kraskauskiu- 
tė, O. Skupauskiutė, Bevar
dis, V. Vileišis, B. šatunas, 
J. Bazanavyčiutė, V- Vidu- 
giriutė, B.Staseliutė, J. Juk- 
nevyčius, K.Rudbalis, M.Ja- 
siuniutė, M. Keravyčiutė, 

(Bus daugiau)

NAMĄ?

‘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 tvirtove 
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 laikrstŠtis “draugas.” Jo spėkos šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, neper
galimųjų pusėn, užsiprenumeruok “draugą.”

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 

į gatvių. Reikalaujanti kreip
tos šiuo antrašu:

! Jonas Brazaitis
1619 E. 43rd STREER.

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

“VYTI”

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

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

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį g 
“ŽVAIAGŽDĘ” I

“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 
lietuvių katalikų laikraštis, 16 pusi. 
didumo suteikia įvairių žinių iš A- K; 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo. &

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

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

“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.

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

UVVTI »

731 W. 18th Str
Hil EC=

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Marin 3518-J Centr. 7S49-K

Tinkamiansis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DABBININKAS “ eina utarninkais, ket vergais ir su 
batomis.

“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- 

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

I dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“DARBININKAS“ visuomet turi viso to, kas darbi- 

! ! ninkui s v a r b u, n a u d i n g a, indo m u i r 
U s u p r a n t a m a.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku- 
Į; rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigu m u vir- 
! 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 
i tik sukatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 

■ 75c.
Adresas:

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

o
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SANTAIKA

VIETINES ŽINIOS
P. Juozo Šeštoko ir p. 

Juozo Daugirdo varduvėse 
20 d. kovo p. J. Alekna pra
šneko keletą žodžią į besi
linksminančius apie karės 
nukentėjusius ir ją vargus ir 
klausė draugą, ar nebūtą 
puikus dalykas paaukauti ke
letą centą, ant ko visi suti
ko. Aukavo sekanti:

Po $2*oo J. Čeriauka. 
Po $l.oo: V. Greičius, J.Čer- 
kiasas, K. Bagdonas ir A. 
Muliuolis. Po 50c. J. Alekna, 
S. Stankevyčius, J. šeštokas, 
K. Vaišnoras, A. Lukoševy- 
čia, K. Zas ir P. Zvinis.

Po 25c. E. Čirgelienė ir 
S. Gučą. Po 15c. J.Daugirda-

Išviso: $10.15, kurie bus 
perduoti vietiniam Tautos 
Fondo iždininkui.

Linksma yra matyti, kad 
musą broliai ne tik žodžiu, 
bet ir darbais atjaučia. Au
kavusiems ačiū!

rėš susirinkimą nedėlioj, 26 
d. kovo ant bažnytinės sve
tainės tuoj po vėlybą pamal- 
dą. Visi susirinkite.

Sekretorius.

Subatoj, kovo 11 d. lan
kėsi iš Ada, O. J. J. Bagdo
nas, Ados universiteto tiesy 
skyriaus studentas, kuris ap
siėmė laikyti prakalbas, ku
rias parengs LMD. 20 k. 
Kur ir kada atsibus prakal
bos, pranešime vėliaus.

J. J. Bagdonas užbaigęs 
mokyklą žada apsigyventi 
Clevelande.
- ..--■Subatoj-, kovo 11-d. susi
tvėrė Am. Liet. Taut. Sanda
ros kuopa. Valdybon įėto: 
pirm. M. Čygas, rašt. K Ak- 
somaitis. Sekantis susirinki
mas atsibus subatoj, kovo 
25 d. Neuros-Kranausko 
krautuvėlės bute, 2047 Ha
milton Ave.

Clevelando diocezijos 
katalikai statys naują kated
rą prie Euclid ir Wade Par
ko. Vyskupas Farrelly nu
pirko 270 pėdy žemės- Ka
tedra atsieis apie $1,000,000.

Už senąją Šv. Jono ka
tedrą, kuri yra ant Superi
or ir E. 9 gatvės tikimasi 
gauti $2,000,000.

Po Šv. Jono katedros al- 
turiumi guli kūnai trijy vys
kupą. Jau 64 metai, kaip ta 
katedra stovi.

Yra užtvirtinta, kad Cle- 
velando kapitalistai statys 
amuniciją dirbtuvę $6,000, 
000 vertės, nes apturėta vėl 
naujas orderis iš Rusijos pa
dirbti 2,000,000 šautuvą. 
Dirbtuvė ims 15,000 darbi
ninką.

Ben. F. Hopkins, prezi
dentas, sakė, jog turįs 52,000, 
000 vertės šautuvy orderį.

D. L.K. Vytauto Gvar 
di j a turės savo paprastą mė
nesinį susirinkimą nedėlioj 
26 d. kovo Šv. Jurgio bažny
tinėj svetainėj tuoj po antrą 
mišią 12:00. Visi nariai, o 
taip-gi ir norintiejie prisira
šyti esate gražiai užprašomi 
atsilankiti.

K. Saimonas.

klausimus.
Pirmoj savo kalboj p. 

Žagaras kritikavo A. L. T. 
Sandarą, o antroj užsipuldi- 
nėjo ant Vyčiy, kunigy ir 
abelnai ant tikėjimo. (Tai 
ne naujiena, nes socialisty 
prakalbos be užkliudymo ti
kėjimo tai butą, kai barščiai 
be druskos. Red.) Neužmiršo 
taip-gi pablagaslovinti ir 
“Santaikos“ užtai,kad 
pereitame jos numeryje bu
vo patalpintas teisingas pa- 
tėmyjimas kaslink tautiečią 
ir socialisty busiančiy gin- 
čy. Mat jam tas labai nepa
tiko, nes kaipo socialisty va
das mano, jog jau viską ži
no, o tuo tarpu pasirodė, kad 
yra ir už jį protingesniy. A- 
belnai pasakius, antroj kal
boj jisai norėjo apmuilinti 
žmoneliy akis ir rodydamas 
į baltą tvirtino, jog čia juo
da, bet tuomi tik pats save 
susijuodino.

Svarbiausiuoju jo tik
slu buvo iškelti padangės- 
na raudonąjį socializmą. Už
tat jisai liepė “Laisvės,“ 
“Mirtos“ ir 3-čios k. (L. S.S. 
kūnams susilieti į vieną ir 
priimti vieną socialisty “dū
šią. “

Pertraukoje J. Naujo
kas sakė monologą “Kad 
aš bučiau asilas.“ Tema la
bai buvo pritaikyta prie ak
toriaus, tik skirtumas buvo 
tarp ausy.

Paskui sekė klausimai. 
Kaip kalbėtojas atsakinėjo, 
tai skaitytojai supras iš se
kančio pavyzdžio.

Mat p. Žagaras savo kal
boje išsitarė, kad katalikai 
per 2,000 m. su Kristaus 
mokslu nieko neišmoko. Tu- 
ias*iš- publikos ogjso- 
cialistai skelbia, kad socia
lizmas prasidėjo net prieš 
Kristaus gimimą, o ką jie 
šiandien turi? Ant to kalbė
tojas sakė, jog katalikai ir 
kitą tikėjimy žmonės slopi
no socializmą ir jam nedavė 
plėtotis užtai ir pageidauja- 
my vaisiy nėra. Iš to matosi, 
kad katalikai slopina socia
listus tada, kada ją visai ne
buvo. buvo duota ir daugiau 
įvairiy klausimą, bet nė ant 
vieno rimtai neatsakė.

To negana. Gerbiamasai 
kalbėtojas aiškiai pasirodė 
kokis jis yra išgama. Jisai 
sakė, kad lietuviu vardo ne
užsimoka kelti ir garsinti 
svetimtaučiy tarpe. Tą pat
virtino sakydamas, neduoki
te auky jokiems kitiems fon
dams, kaip tik Lietuvos Šel
pimo Fondui. Verčiau sako, 
duokite svetimtaučiams ar
ba žydams (aiškus dalykas, 
nes jie žydams tarnauja. 
Red.), bet ne lietuviams. Ir 
dar pridūrė, kad į tokias ma
žas draugystės, kaip lietu
viai nežiūrėti, nes, girdi, yra 
didelią draugysčiy, kaip an
tai lenką, angly, ir 1.1.o jog 
jis žiuri į tokį būrelį,,kaip L. 
S. S. 3 kuopa, tai, turbut, už
miršo.

Kaip vienoj, taip ir ki
toj prakalboj nieko naujo, 
svarbesnio nepasakyta, vien 
tik pilstė tuos pačius juodus 
barščius, kurią musą publi
ka jau yra pilnai atsivalgiu- 
si.

sies, o skuduras, kuris pri
laikė kempinę, buvo stipriai 
aprištas apie galvą. Kad dar 
labiau užtikrinti mirtį, vei
das buvo apdengtas lovos 
patiesalais. Policija sako,jog 
ji nusižudė iš nubudimo, kad 
jos vyras J. Clark buvo val
stijos ligonbutyje, Newbur- 
ge nuo spalio, 1914.

Kovo 29 d. bažnytinėj 
svetainėj ant 8:00 p. m. atsi
bus Centro Draugysčią Ko
miteto susirinkimas, 
nėkite visi susirinkti,

Malo

nau jąŠią vasarą’statys 
didelį viešbutį vardu Free 
Hotel ant Prospect gatvės 
priešais Lake Shore Bankos. 
Viešbutyje bus 600 kamba- 
rią ir tiek maudyklią. Bus 
dvylikos augštą namas ir 
prekiuos $2,000,000.

Clevelando moterįs rašo
si ir stoja kareivią eilėsna. 
118 moterą įstojo į lavinimo
si kursą, kuris prasidės Cen
tral armory svetainėje. Ten 
jos mokysis 
slauginimo.

šaudymo ir

Turner plia- 
merginą ka-nuoja sutverti

reivią organizaciją Suv.Vals.

Majoras Davis planuoja 
įvykdinti parkučius, kur gat
vės susieina į kylį, pavyzdin 
kaip Superior ir Payne gat
vės ties 12 gatve. Tą darbą 
majoras pavedė parky inži
nieriui Newmanui, kuris iš
dirbs planus papuošimui to- 
kiy parky.

Lietuvią kalbos klesos jau 
atsidarė. Prisirašė šešios 
merginos ir dešimts vaikiną. 
"Visus keturis’ vakarus"!' sa
vaitę išguldoma lietuvią 
gramatika. Mokslas tęsiasi 
nuo 7:00 iki 9:00 p.m.

Kurie mėgstate rašinė
ti į laikraščius ir norite lošt 
teatrus, o nepažįstate savo 
kalbos, ateikite, nes Gavėnia ■ 
yra geras laikas mokytis.

Pabaigoj kovo ir pra
džioj balandžio lenkai suren
gs tris bazarus, nauda kurią 
eis karės nukentėjusiems.

Kovo 25 ir 26 bus baza- 
ras Cyfranich svetainėje, La
kewood. Nuo kovo 29 iki bal. 
2 bus kitas bazaras ■ lenką 
tautiškoj svetainėj, 7026 
Broadway. Ir trečias bazaras, 
kurį surengs moters, bus 1, 
2, 8, 9, 15 ir 16 d. bal. šv. Ka
zimiero bažnytinėj svetainėj.

V. STAUPAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

Taip-gi
krautuvė
Laikrodžię, žie
dą, diemantu, 
linciugėlią, 
bran zoli etą. 
špilką ir t. t. 

Pirktos pas mus britvos, yra 
išmainamos, jeigu pasitaiko- 
tą netikusi. Musą speciališ- 

kumu yra tasimas laikrodėlią. 
laikrodžią ir kitą gražną.
t 2118 St. Clair Ave. Cleveland,0. j

AR ŽINOTE
Naują ir Geriausią

Saldumyny Krautuvu?
Kas atsilankys pas manę, bus pil
nai užganėdintas. Laikau visokius 
saldumynus. Didžiausias pasirin
kimas įvairiausiu saldainię (kan
dies). Taip-gi krautuvė cigaru, 
cigaretę ir tabako.

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Bačionis
2209 ST. CLAIR AVENUE N. E.

W. WMEWSKI,
SENIAUSIAS IŠDIRBĖTAS

CIGARŲ
Iš Geriausios Havanos ir kitos rūšies 

Tabako Gleveland’e
Užrūkyk sykį — pirksi visados

Užlaiko taipgi Pirmos Klįasos
PULRUMĮ

1024 KENILWORTH AVENUE S. W.

L. BEDNARSKI,
- PARDUODA

Namus lotus IrFarinas
Išmainau namus arba kitokią neju

dinamą savastį ant tarmę.
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.

ICT! , ------- 1

8. RUTKAUSKAS f
seniausias T

LIETUVIS KRIAUČIUS Į
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,

GERIAUSIOS GYDUOLES

S Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s, n
tai žinokie, kad prekes ir

kokybe yra gera.

L D. GOLDHAMER ii GO
Esate Širdingai Užkviečiami

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

Skrybėlių, Kepurių, Marškinių, 4 
Apatinių Drapanų bei Ceverykų, M 
ir abelnai visokių naujos mados g 
drapanų, kurios devesis šį pavasarį 
g”£į-°° 1916 m. g51

X)
3
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3

Cuy. Central 7622-R

Yra tai viena iš geriausię mokyklię. Užtikrinu, kad 
išmokinu šokti geriausiai ir per trumpą laiką. Esu persi
tikrinęs, kad jaunuome, kuri lanke mano šokiu 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 šokię mokyklą, kuri randasi svetainė
je ant kampo St. Clair ir E. 25-tos gatves.
Lekcijos asibuna kiekvienos seredos nuo 7 iki 11 valan. vak.

Prof. J. F. KLIMAVIČIUS
2012 St. Clair Ave. Cleveland. O.

lustui
GAURANTUOTI

50c. iki $3.oo
parsiduoda pas mus. 
Gula gerai prie kūno, 
smagus prie darbo ir 
labai dailina liemenį.

Taip-gi didelis pa
sirinkimas uolakti- 
niątavorą ir mote
rišką skribėlią.

Taip-gi Vyrišku Velykiniu 
Marškinių ir Kaklaraiščių.

e NEPAMIRŠKIT ANTRAŠO:

I Žitkevičius & Paloms Co. I
II 2012 ST. CLAIR AVE. • - CLEVELAND, OHIO |

---- ---------- ----- —• “——---- ----

Kovo 19 d. Popavyčiaus 
svetainėj e 1 'Laisvės11 drau
gystė turėjo prakalbas. Kal
bėjo p. A. Žagaras net du 
sykiu, o paskui atsakinėjo

Policija ir C. Byrne 
tyrinėjo Mrs. N. Clark, 32 
m., moteriškės mirtį. Jos kū
ną rado lovoj šalę savo 17 m. 
dukters. Chloroformu pri
mirkyta kempinė (sponge) 
gulėjo ant jos burnos ir no-

Generalis Veikiamasai 
Biuras Tarptautinė Drapaną 
Darbininką Unija (Intena- 
tional Garment Workers U- 
nion) turės savo ketvirtainę 
sesiją Clevelande panedėlį, 
kovo 27 d. Stetler viešbuty
je.

Užduotimi šito susirin
kimo yra ištyrinėti žiuponą 
siuvėją darbo aplinkybes ir 
nuspręsti busiančią veikmę. 
Tam tikslui žiuponą dirbėjai 
turės susirinkimą trečiadie
nio vakare, kovo 29 d. Royal 
Svetainėje, 5217 Woodland 
avė. Ten bus kalbėtoją viso
kią tautą.

Visi, kurie interesuoja- 
tės tuo darbu, malonėsite 
nueiti ir pasiklausyti,kas bus 
apkalbama.

Dabartinis Clevelando 
Gyventoją skaitlius siekia 
735,000.__ _______________
55,000 vokiečią mokytoją ka
riauja karės lauke.

DEWOYNOS
APTIEKOSE 
1653St.ClairAv.Pri6E.17 g.
6502 FleetA»e., Cor. E. 65th (Toil)

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

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

tava Pirtis
B9HBRKHUKEHBSBHH3SSEHOS9BHIHBBQ9

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

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

Seredos dėl motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,
A. SOGOLOWITZ,

2547 E. 38 GATVE. Arti Woodland.
Central 2595-W

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
U kambarię popieravimui popierę, U 
2 maliavos, aliejaus, šepetę ir 1.1. S

Aodraudžia nuo ugnes namus ir rakandus *
Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 

krautuvę knygę, rašomę dalykę, I 
aiskrimo ir saldumynę.

- 1396 E. 33 Str. ir Sonora Avė. .
Cuy. Central 6201-K

Ihsi , tonom:---------~i

F. DECKER,!
Gelažies Krautuve,
HARDWARE

Didelis rinkinis Pečię, visokiu sudy- 
nę, plačiausia rinkinis įvairię-įvai- 
riausię dailydėms įrankię ir 1.1, irt. t.

2155 St. Clair Ave.
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Į Velykos, Velykos! [
Męs atidarėme naują krautuvę, kurioje galima gauti

Moterims Siutų, Sijonų, Šilkinių Bruslotų,
(veisčių), Vyriškų, Drapanų, Vaikų Siutų 

ir šiaip visokių mažmožių.
PREKĖS PRIEINAMOS.

Męs duodame Raudonas ir Žalias Štampas.

Ateikite ir Apžiūrėkite Musų Tavorą.

H. LIFSHETZ,
1191 E. 79th Street.


