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e KARE a

Po mėnesio monopoli- 
lizavimo pasaulio interesavi- 
mosi Verdun perėjo į antrą 
vietą karės naujienų. Didi- 
sai mušis dar nenuspręstas; 
ir ant jo dar vis galima žiū
rėti kaipo ant karės pendu- 
liumo. Bet dabartiniu laiku 
daugiau intereso yra kreipia
ma ant rusu atakos ant teu
tonu.

Tolimuose šiauriuose, ne. 
toli Baltiko mariu kojos Ri
ga ir tolimuose pietuose, ne
toli Rumanijos rubežiu,rusai 
pradėjo du nuspręstu besi- 
veržimu. Žiemiuose prieš ne
pergalimą von Hindenbur- 
gą jie pastatė seną Kuropat- 
kiną, herojų, kuris buvo su
muštas Mandžurijoj. Pietuo
se, ant Austrijos žemės, jie 
veržiasi į Czernowitz. Spren
džiant pagal nuveikimus pie
tinis besiveržimas buvo pa- 
sekmingesnis negu žieminis, 
nors nė vienas jiedvieju ne
nuveikė tiek, kad padaryti 
sujudimą Vokietijoj.

Žiemiuose Kuropatki
nas atmušė keliose vietose 
Hindenburgą tarp leduotu 
ežeru. Bet, jeigu rusai neįs
tengs padaryti keletą žymiu 
įškarpu Hindenburgo linijoj, 
tai ju pasikėsinimas bus vel
tui.

Pietuose yra kitaip. Čia 
ruso priešai yra austrai, o 
kur rusai ir austrai susitin
ka, tai pergalė vis rusu pu
sėj. Rusai turėjo daug lai
mėjimu šitoj apielenkėj. Au
stru pranešimai pereitos sa
vaitės bereikalingai bandė 
būti optimistiškais.Žinia,kad 
Czernowicai, Bukovinos sos- 
tapilė yra austru apleista, 
nors pilnai nebuvo užtvirtin
ta, bet jog tas miestas yra 
dideliame pavojuje, tai abe
jonės nėra. Jau rusai turė
jo jį du kartu, bet jeigu tre
čiu kart užims, tai bus dide
lė reikšmė. Tai bus pirmas 
žymus rusu pasislinkimas 
po baisaus teutonu vijimo 
pereitą vasarą.

Rusu ofensifa pietuose 
yra, iš politiškos pusės, kur 
kas reikšmingesnė, negu Ku 
ropatkino mušis žiemiuose 
su Hindenburgu. Žiemiuose 
ataka turi tik militarę reikš
mę. Pietuose rusu koman- 
dieriai turi mierį prijungti 
Rumaniją prie talkininku. 
Niekas nežino, ką Bessara- 
bijos teritorija galėjo duoti 
Rumanijai. Rumanijos žmo
nės trokšta Bessarabijos, ku
ri iš dalies jau rumanais ap
gyventa, bet jie dar labiau 
trokšta tu Rumanijos plotu, 
kurie yra Vengrijoj. Jeigu 
Rusija padovanos dalį Bes
sarabijos Kaipo atlyginimo 
ir lieps užkariauti Siebenbur- 
gen, tai Rumanijai bus sun
ku išlaikyti savo neutrališ- 
kumą. Visi jos tautiniai ir

ethniški geidavimai kvies ją 
prisijungti prie talkininku 
Dabar ji reikalauja nuo ru
su matomo viršenybės ženk
lo. Oportuniste tauta kokia 
ji yra, ji nerizikuos tol, kol 
ji matys, kad jau ji rizikuo
ja antišlaiminčios pusės.Per- 
galė Bukovinos ir nupuoli
mas Czernowicu butu ganė
tinas ženklas, ir Rumanija 
gal glaustųsi prie talkininku. 
Teutonams, su Rumanija 
kaipo nauju priešu, padėji
mas Balkanuose butu rokuo- 
jamas reikalingu ir Bulgari
ja turėtu laikyti maišą. Te
kis išvystymas reikštu karę 
Graikijai, nes nužeminimas 
Bulgarijos yra didžiausiu 
troškimu helenišku gyvento
ja

Tuo pačiu laiku, nežiū
rint ant to, jog nėra galuti
no išsivystimo, Verduno ka
rė yra svarbiausia fazė Eu
ropos susirėmime. Jeigu vo
kiečiai išloštu, tai rusu pa
sisekimas bus zero. Vokie
čiu pergalė tvirčiausiojefran- 
euzu linijos apsigynimo vie
toje duotu Vokietijai virše
nybę ant jos vakariniu prie
šu- Suprantamas dalykas, 
jog be Francijos ir Anglijos 
Rusija butu silpna. Jeigu 
Francija arba Anglija butu 
galutinai pergalėta, visos ki
tos karžygystės butu mažai 
reiškiančios. Rusija, mato
ma, turi viltį, jog vokiečiai 
Verduno nelaimės. Tat ji 
naudojasi proga bandydama 
sumušti teutonus, kuomet ju 
reikalingiausios spėkos yra 
sucentralizuotos tolimame 
Verduno fronte.

Francuzu pergalė Ver- 
dune bus tiesioginė ir staigi 
pagelba Rusijai. Ji pirmu 
kartu nuo pradžios karės 
duos rytu ii’ vakaru talkinin
kams progą susijungti ir bū
ti užpuolingiems. Francuzu 
ir rusu frontuose galėtu bū
ti pradėti besiveržimai, o 
Balkanuose, po ilgo žiemos 
besiruošimo Salonikuose, 
karžygystė butu atnaujinta. 
Diena už dienos Verduno 
karė atneša didesnį reiški
mą. Nuo šito mūšio re
zultato prigulės ar talki
ninkai norės laikyti vokie
čius ant taško, ar padarys 
trijų frontu karę užpuolimo.

Europos kova buvo to
kia didelė pereitą savaitę, 
kad Armėnijos karžygystė, 
kuri nesenai buvo skaitoma 
kaipo žymiausia karės fazė, 
paėmė net trečią karės žinių 
reiškimo vietą. Rusai netu
rėjo jokiu nelaimiu ir diena 
už dienos jie pasistūmėjo 
pryšakyn. Bet bėgyje perei
tos savaitės jie neužėmė jo
kiu svarbiu pozicijų. Jie tik
tai žengia pirmyn tokia il
ga linija, kaip kad buvo li
nija vokiečiu, kuomet jie įsi
veržė į Rusiją. Rusu besibro- 
vimas Turkijon ir Persijon 
gali būti prilygintas prie di
delio teutonu besigrudimo

1915 metuose.
Nėra reikalo kvosti Di

dįjį Kunigaikštį Nikolą,kaip 
jis toli nori eiti. Vienok yra 
manoma, jog jis kėsinsis už
imti Konstantinopolį ir baigs 
apkariauti Ottoman imperi
ją. Turku laivynas, turbut 
yra didesnis už rusu. Darda- 
nieliai franeuzams ir ang
lams yra uždaryti. Užimti 
Konstantinopolį butu sunku, 
o dar sunkiau jį butu rusams 
išlaikyti. Visai gali būti, kad 
rusai taiko į Mesopotamiją 
paliuosuoti britanu ir į Alex
andretta, kad padaryti sieną 
turkams ir tokiu budu palen
gvinti Rusijos komunikaciją 
su vakaru talkininkais.

Tokia pabaiga galėtu 
būti galas Rusijos ambicijos 
kovoje su turkais. Jeigu tas 
išsipildytu, tai Turkija Vo
kietijai butu visai nenaudin
ga.

500,000 SLAVŲ ANT HIN 
DENBURGO.

Londonas—Pusė mili- 
ono gerai prisirengusios ru
su armijos, po vadovystei 
Gen.Kuropatkino,daužo Hin
denburgo linijas 150 myliu 
fronte. Hindenburgo linija 
tęsiasi į pietryčius nuo Rygos 
iki Juoduju juriu porto. Ofi
cialiai pranešama iš Petro
grado, kad rusai keliose vie
tose įlaužė vokiečiu linijas. 
Neoficialės žinios sako, jog 
mūšyje 40 myliu į pietus nuo 
Dvinsko rusai stumia priešą 
į vakarus link Dvinsko gelž- 
kelio. Ar šie Kuropatkino 
smūgiai duoda pradžią dide
liai ofensivai, ar tai tik pasi
kėsinimas atitraukti vokie
čius nuo Verduno, kol kas 
sunku įspėti. 

—————
RUSAMS SEKASI PRIE 

DVINSKO.
Petrogradas— Rusai 

prie Dvinsko pasaloms užė
mė vokiečius, ir dabar pasi
slinko linkJakubštato ir Na- 
roš ežero. Vokečiu besisten- 
gimas sulaikyti rusus buvo 
veltas. Rusai nori pasiekti 
Švenčionis. Jeigu tas pasi
sektu, tai jie užimtu Rygos- 
Dvinsko gelžkelį. Tą maty
dami vokiečiai kraustosi į 
vakarus nuo Novo Aleksan- 
drovsko ir ten stiprina tvir
toves.

RUSŲ ŽUVO 3,000, O VO
KIEČIŲ TIK 2.

Berlynas—Kovo 10 d. 
septyni rusu regimental ata
kavo vokiečiu raitelius. Ta
me mūšyje žuvo 3,000 rusu, 
kuomet vokiečiai tik 2 ir 60 
susižeidė. Kiek vėliaus vo
kiečiai užpuolė ir paėmė 160 
rusu nelaisviu-

Rasai skubiai stiprina 
savo jiegas prieš Hindenbur
gą, kad užimti vietas ant pa- 
augštintos žemės, nes jie 
mato, jog pavasariui atėjus 
ju tranšėjos bus apsemtos 
vandeniu.

RUSŲ NUOSTOLIAI 2,542, 
639.

NewYork—Rusu nuos
toliai, užmuštu, sužeistu ir 
pražuvusiu per vienus me
tus nuo sausio 1 d. iki 31 d., 
gruodžio 1915 m. buvo 1,542, 
639, pagal Borris S. Schuma
cher, kuris atvažiavo iš Pet
rograd o-
RUSIJA TAUPINA MĖSĄ.

Londonas—Rusijos ag
rikultūros ministerija tuoj 
įvezdins biliu Dūmon, kuris 
uždraus visoj Rusijoj mušti 
gyvulius antradieniais irket- 
virtadienias, sako Reuter ži
nios iš Petrogrado.

Bilius uždraus pardavi
nėti visokias mėsas ant tur
gaviečių, restauracijose ir 
viešbučiuose trečiadieniais ir 
penktadieniais ir tosedieno- 
nose uždarys skerdyklas.
KINIJA VIRSTA Į REPUB-

LIKĄ.
San Francisco—Nariai 

kiniečiu republikos sanjun- 
gos sako,kad jie tikisi trum
pu laiku susilaukti santaikos 
Kinijoj. Yra pranešama, jog 
Yuan Shi Kai pames monar- 
kiją. Žinios iš Pekino sako, 
jog Yuan, iš priežasties su
kilimo septyniose provincijo
se, pagrįžo prie !republiko- 
niškos valdžios, kurią jisai 
buvo panaikinęs keletas mė
nesiu atgal, kada buvo priė
męs karūną, kurios dabar iš
sižada. ________

TURKAI PRIE BADO.
Atėnai— Karė privarė 

Turkiją visai prie bado. An
glies, kavos,cukraus ir drus
kos beveik visai negalima 
gauti. Daug šeimynų yra'vi
sai be duonos. Arbata pa
brango ant 100 procento.

DU LAIVU NUSKENDO.
Londonas — Vokiečiu 

užpuolikas nuskendo šiauri
nėse jūrėse. Iš 300 šimtu vo
kiečiu penki oficieriai ir 155 
šiaip žmonių paimta.

Britanu apginkluotas 
prekybinis laivas Alcantara, 
kuris nuskandino vokiečiu 
užpuoliką Greif, taip-gi nus
kendo. Su juo žuvo ir 74 
žmonės. _____
KARĖS GALVŲ KONFE

RENCIJA.
Paryžius— Svarbiausia 

konferencija nuo pat ’pra
džios karės bus laikoma visu 
žymiausiu talkininku karės 
gaivu Paryžiuje po vadovys
tei premier Briand. Toj kon
ferencijoj dalyvaus premie- 
rai Didžiosios Britanijos, Bel
gijos, Italijos ir Serbijos.

Londonas— Užmušė 11 
ypatų, kuomet britanu laivas 
Minneapolis tapo nuskandin
tas Mediterranean jūrėse per 
narūną, kuris vijosi ir ataka
vo, ką galima spręsti iš to, 
jog pranešime sako, kad 
“užmušė“ 11 ypatų.

Iš Amerikos 
ištirpdyta geležis

APDEGINO 7.
Steubentville, O. — 

Septyni vyrai apdegė, trįs 
pavojingai, daktarai sako, 
kad ištirpdytos geležies 
samtis apvirto ant degančio 
kakalio La Belle Iron Co. 
Jurgis Rolovas, vienas ap
degusiu, su degančiais dra
bužiais išbėgo iš liejinyčios 
ir šoko į Ohio upę. Paskui 
jį darbininkai ištraukė. Ki
tu du vyru, kuriedu dakta
rai sako mirs, yra: Pranas 
Morsalla ir Jonas Martain.

VĖSULA UŽMUŠĖ 8.
Oklahoma city, Okla. 

—Vėsula, kuri siautė aštuo- 
niu myliu ilgumoje netoli 
Davis, viename ūkininko na
me užmušė aštuoniasypatas.

ŽYDAI SURINKO $4,151, 
122.

New York—Žydai su
rinko $4,151,122 iš Suv. V. 
gyventoju į savo Tautos Fon
dą. Didžioji dalis tu pinigu 
jau nusiusta Europon ikarės 
nukentėjusiems. Prie tos jsu- 
mos Clevelando žydai prisi
dėjo' su $71,097.50.

ŠEŠI MIRĖ UGNYJ.
San Antonio, Tex. — 

šešios ypatos sudegė San An
tonio Kliubo gaisre. Nekurie 
svečiai pabudę iš miego, kad 
išsigelbėt savo gyvastį, tu
rėjo šokti per langus nuo 
antro gyvenimo.

VILLA IŠTRUKO.
El paso, Tex.—Kaip bu

vo pranešta, jog Vilios ka- 
riumenė mušėsi su Col. Gano 
ties EI Oso, sako, jog jis iš 
ten pabėgo išvengdamas mū
šio. Villa dalį savo kariume- 
nės paliko Namiquipoj, kad 
prilaikyti Carranzą, o su ki
tais nusileido į pietus nuo 
Maderos. Amerikos raiteliai 
atsivijo jį iki Maderos, bet 
į pietus nuo to miesto yra 
tokie kalnai, kur kelias tik 
žinomas Viliai. Jokįs veži
mas negali pereiti per Tutu- 
akos kalnus ir jeigu Villa į 
juos įsigavo, tai jieškoti jo 
būti veltas darbas. Tiktai 
Mexikos arkliukai gali eiti 
tokiu keliu, kuris visaip iš
sirangęs po viršūnės kalnu, 
kuriu grioviai ir visokie ply
šiai siekia 3,000 ir 4,000 pe-
du gilumo. Villa žino tu kal
nu mažiausius šunkelius. Ki
tas vėl keblumas, tai nega
lėjimas amerikonams dasiek- 
ti mantos, kuri kelionėje y- 
ra reikalinga.

“BANDITAI UŽPUOLĖ 
TRŪKĮ.

Laredo,',Tex.— Ameri
konai pagrįžę iš Torreon sa
kė, jog ju trūkį buvo užpuo
lė 500 Vilios banditu netoli 
Viskos. Pirm trūkio ir pas
kui ėjo Carranzos kariume- 
nės trukiai, kurie ir nuvijo 

banditus.
UŽMUŠĖ 3 AMERIKONUS.

Douglas, Ariz. — Trįs 
amerikonai, vyras ir dvi mo
terį, sakoma, likosi užmušti 
mexikonu ant N. Mexikos 
rubežiaus. Vardai užmuštu- 
ju nežinomi.

KAREIVIAI MATE VIL- 
LISTUS.

Chihuahua, Mexiko— 
Čia buvo matytis būrys Vil
ios pasekėju, tarp kuriu Vil
ios, matomai, nebuvo.

WILSONO DUKTERĮ VĖL 
APLANKE GARNYS.

Pailadelphia, Pa. — 
Garnys atnešė antrą kudykį 
dukterį pp. Sayrams Wil
liamstown, Mass., Jefferson 
ligonbutyje. Viešniai davė 
prezidento Wilsono pirmos 
pačios vardą Eleonor Axson 
Sayre. Poni Sayre buvo p-lė 
Jessie Woodrow Wilson pirm 
apsivedimo su p. Sayre.

5 UŽMUŠTI, 12 SUŽEIS
TŲ.

Lexington, Ky— Ek- 
spliozija, kuri atsitiko neto
li Pikeville, Ky. gariniame 
katile Manuel Riddle Grist 
fabrike, penkis užmušė ir 
dvylika p? Ringai sužeidė. 
Priežastie^sprogimo nė var
du užmuštuju nesužinota.
NUBALŠAVO$8,600,000 
SUGAVIMUI VILLOS.

Washington—373 prieš 
1 perleido biliu reikalaujantį 
$8,600,000 padengimui lėšų 
ekspedicijoj gaudymo Vilios. 
Dabar Samas galės sušaukti 
didelę kariumenę, pirkti or
laivius ir kitokius karėj rei
kalingus prietaisus.

26 MIRĖ 40 SUŽFISTŲ.
Apie 26 buvo užmuštu ir 

40 sužeistu, kuomet trįs pa- 
sažieriniai trukiai susimušė 
netoli Amherst, 6 mylios nuo 
Lorain, O. 25 lavonus jau iš
ėmė iš griuvėsiu, o da 5 li
ko. 23 yra Amhersto lavoni- 
nyčiose, o 2 numirė Elyrijos 
ligonbutyj. Tai buvo baises
nis traukiniu susimušimas, 
negu 1904 Mentor mieste.

Kokiu ten stebuklingu 
budu inžinierius vieno susi
mušusiu trukiu, H. Hess, li
ko gyvas. Vieni sako, jog 
priežastimi tos katastrofos 
buvo rūkas, o kiti vėl tvirti
na, jog nebuvo parodyta pa
vojaus ženklo. Of icialis tyri-
nėjimo štabas sako, jog vie
nas trijų trukiu inžinie
rius nepatėmyjo pavojaus 
ženklo. Clevelande prasidėjo 
oficialis tyrinėjimas tos nelai
mės priežasties. Uredninkai 

■pribuvo iš Washington©, Co
lumbus ir Pittsburgo.

El Paso— Suv. Valst. 
gavusios Carranzos leidimą 
vartoti žiėmvakarinį gelžke
lį siuntimui mantos, rengia
si trumpu laiku prie pa
siuntimo Gen. Pershings ka- 
riumenei reikalingu dalyku.
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f Redakcijos Pastabos. >
Amerikonų ir Lietuvių Kon

ferencija.
Malonu yra pažymėti, 

kaip So. Bostono lietuviai 
darbuojasi reikale supažin
dinimo amerikonų su lietu
viais. “Darb. “ 35 num. skai
tome štai kokią žinią:

‘ ‘So. Bostono Tautos Fon- 
skyriaus rupesniu 23 d. ko
vo įvyko amerikonų ir lietu
vių konferencija Bellevue 
viešbutyje. Atsilankė į kon
ferenciją apie 30 žymių ame
rikonų ir apie kitą-tiek lietu
vių.
Lietuviai ir amerikonai 

turėjo paskaitas ir prakal
bas apie Lietuvą.Ponas Tup
per, kuris 1913 m. bevažinė
damas po Lietuvą prisirin
ko daug žinių, pasidirbo su- 
viršum 100 dėl magiškos lem
pos paveikslėlių, kuriuos su 
tam tyčia pritaikyta paskai
ta parodė susirinkusiems 
žmonėms.

Anot “Darb. “konferen
cijoj pirmininkavo žymus 
Bostono advokatas G. Shield, 
kuris labai darbuojasi lietu
vių tarpe.

Apart kalbėtojų buvo 
penki didžiųjų Bostono ang
liškų laikraščių reporteriai, 
kurieftą konferenciją ant ry
tojaus aprašė.

Tokį pasidarbavimo pa
vyzdi reikėtų sekti ir visoms 
lietuvių kolionijoms. Dabar 
ypač gavėnioj yra labai tam 
patogus laikas. O juk supa
žindinimas amerikonų su 
Lietuva ateityje loš svarbią 
rolę.

Socialistai dreba.
Socialistų šlamuti j a maty
dama, kad kalikų spauda 
auga ir bujoja, pradeda dre
bėti. “Kova“ raudonasis .so
cialistų lapelis, pamačiusi, 
kaip dar neužgimusiam dien
raščiui “Draugui“ “Katali- 
kas“pastatė kojas, laiku pra
neša “Naujienoms“ būti ant 
sargybos, sakydama:

‘ ‘Dienraščiui Draugui ‘ ‘ 
deda negirdėtai lietuviams 
pigią kainą—tik $3.00 me
tams, 1 c. pavieniam egzem
plioriui. Šiuomi užsimojimu 
klerikalai, reikia dasiprotč- 
ti,nori užduoti smūgį ir “Nau
jienų“ dienraščiui.“

lin W. B. Fach 15. Laiškus 
galima rašyti lietuviškai.

Karosas “Darb.“ Redakcijoj.
Ar- gi nemalonu pažy

mėti, kaip lietuvių-katalikų 
tvarkosi spauda ir rašytajai. 
Štai 36 “Darb.“ numeryje 
skaitome šią linksmą žinią.

‘ ‘Su džiaugsmu savo 
brangiems skaitytojams ir 
prieteliams pranešame, jog 
nuo pradžios šios savaitės 
pradeda “Darbininko“ Re
dakcijoj dirbti p. J. Karosas, 
buvęs “Draugo“ Redakcijos 
narys.“

VISOKIOS ŽINIOS.'
VĖTRA UŽMUŠĖ 11.
Londo na s— štur

mas, kuris šlavė Britanijos 
salas užmušė vienuoliką 
žmonių. Nors jau vėtra bis- 
kį aptilo, bet geležinkelių ir 
vielų komunikacija dar vis 
sudemoralizuota.

Dar penki laivai nuskendo. 
Ant vieno buvo amerikonų.

Washingto n- An
glijos kanale likosi suplaišin- 
tas francuzų garlaivis Sus
sex, ant kurio buvo 380 pa- 
sažierių. Žuvo 50 žmonių, ta
me skaitliuje buvo ir keletas 
amerikonų, o tarp jų ir dvi 
moters. Apart to, kaip am
basadorius Sharp praneša, 
60 ar 80 tapo pavojingai su
žeisti. Ekspliozija buvo la
bai baisi. Vieną galą laivo 
Sussex suardė į mažiausius 
šmotelius. Kas tą paniką pa
gimdė, nežinia. Vieni išsi
gelbėjusių praneša, kad lai
vas užėjo ant minos, o kiti 
vėl sako, jog jį torpėdavo 
narūnas. Šis nuotikis atkar
tojo visus Suv. Vai. su Vo
kietija pereitus marių laivy
nų nuotikių kivirčus ir dip
lomatiškus ryšius pastatė į 
dar aštresnį padėjimą.

Vabalninkai ir Gelažiai 
Sudegė.

Pastaruoju laiku vis dau
ginus ir daugiaus gaunama 
žinių iš užkariautos Lietuvos. 
Čia įdedame žinią iš atviru
tės, kurią Jonas Markevyčius, 
(Tai bus Daukmiškių kaimo 
Markevyčiukas, kurie yra va
dinami Štelberkiais) Voketi- 
jos nelaisvis, rašė savo drau
gams adresuodamas Antanui 
Šukiui, Cleveland, Ohio. Mi- 
nėtasai nelaisvis paduoda ži
nias, kurias jisai gavo nuo 
savo draugo Igno Sruogos iš 
Sodelių kaimo, Panevėžio pa
vieto. Atvirutė rašyta rusiš
kai. Jis sako:

“BRANGUS DRAUGAI!
Aš, jūsų draugas, Jonas Mar

kevyčius, siunčiu savo širdingiau
sius pasveikinimus ir linkiu viso 
gero. Ir pranešu jums apie savo 
šalį, kiek aš sužinojau nuo Igno 
Sruogo, kuris sako, kad musų a- 
pylinkfij sudegė: ūkininkai So
delių kaimo Gasiunas ir Trečio
kas; kaimai Pulaukiai irNičiunai; 
miesteliai Gelažiai ir Vabalnin- 
kai. O laike šaudymosi tapo už
mušta Anele Čeriaukiute. Prieg- 
tam, meldžiu, bukite taip geri ir 
praneškite man antrašą mano se
sutės Cicilijos. Jinai buvo mieste- 
Orange. (Vienas Orange miestas 
yra New Jersey valstijoj, o kitas 
Texas. Red.) Meldžiu neatmesti 
mano prašymo. Sudiev.

Antrašas: Germania, 
Neuhammer am Queis, 

13 Gefang. Comp. frKorp., 
Johann Markewitsch.

P. S. Rašyti galima: rusiškai, vo
kiškai arba franeuziškai. Lietu
viškai rašytų laiškų cenzūra ne
leidžia į belaisvių lagerius.

VOKIEČIŲ ŠEIMININKA
VIMAS LIETUVOJE.

“Tėvynės“/ 12 numery
je skaitome įdomią žinią iš 
anglų laikraščio “New York 
Times,“kur išdėstyta, kaip 
vokiečiai šeimyninkauja Lie
tuvoje.. “Times“ rašo:

“Gauta keletas egzem
pliorių Official Gazette ir pla
katai, kuriuos vokiečių val
džia iškabinėja užimtose vie
tose. Tie pranešimai-plakatai 
yra spausdinami trimis kal
bomis vokiečių, lenkų ir lietu
vių. Kaip-kur spausdinama 
taip-gi ir rusų kalba. Sakoma, 
jog tai pirmi oficiališki vo
kiečių raštai gauti šioje šaly
je nuo to laiko, kaip jie už
ėmė Lenkiją ir Lietuvą.“

Tarp tų raštų, kaip) ‘ ‘New 
York Times“ sako, yra 9nu
meriai “Official Gazette“ 
vokiečių valdymo Lietuvoje 
nuo 26 d. spalių 1915 iki 5 d. 
sausio 1916 m. Čia paskelbta 
51 oficialis įsakymas sulyg 
valdymo šitos Rusijos impe
rijos dalies. Beveik ant visų 
tų įsakymų pasirašo field- 
maršalas von Hindenburg; 
juose duodama smulkme
niški nurodymai sulyg to, 
kaip gyventojai privalo elg
tis ir kaip jie busią baudžia
mi, jei nepildysią valdiškų 
nurodymų.

Toliaus “Times“ išdės
to visą eilę Hindenburgo įs
tatymų, kaip gyventojams 
negalima gelbėti rusams ka
reiviams, už ką busią nu
bausti mirtimi; apie polici
jos teises; apie uždraudimą 
visokių susirinkimų ir paro
dų, kurių negalima laikyti 
be pavelyjimo; apie šu
nų taksas, randas ir net apie 
tai, kad jeigu vietos gyven
tojai norintiejie būti ne na
mie per vieną naktį, turi pa
duoti svarbias priežastis ir 
užsimokėti po vieną markę 
už paliudyjimą, kuris busiąs 
geras-tik vienai nakčiai. Į to. 
kius tai nagus pakliuvo mu
sų tėvynė.
Atrado naują skystimą.

Hahnemann Medicinos 
Kolegijoj Philadelphia, Pa. 
bus praktikuojama sekantį 
terminą nauja metodą, kuri 
duos medicinos studentams 
geresnę proga ištyrinėti žmo
gaus kūną be pjaustymo. A- 
natomijosdepartmento dak
tarai gerina tą procesą, kurį 
išrado francuzų mokslinčius, 
būtent, tokį skystimą, kur 
vartojant galima padaryti 
kūną permatomu. Skystimas, 
kuris susideda iš kelių aliejų, 
kada įčiršktas į kūną, pada
ro jį kaip košelieną ir aiškiai 
permatomą. Gali tada moki
nys studijuoti gyslas, mus
kulus ir kaulus geriaus, ne
gu kad kūnas butų supjaus
tytas. Tai yra svarbiausias 
paskutinių metų medikalis 
išradimas.

Dienoje gimimo K. A.
Kovo 19 d. 1916 m.

Aš trokščiau pavirst į bitelę 
Ir skrysti prie Dievo Vis’galio 
Ir melsti, kad tavo širdelė 
Daugiaus nebejaustų vargelio...

Kad tavo gimimo dienoje
Jis sielai suteiktų ramybę, 
O laimė spindėtų skaisčioji 
Ir amžių praleistum linksmybėj.

Jei Dievas man duotų galybę 
Pavirsti į gėlę—jurginį 
Aukuočiau tau savo gražybę 
Ir puoščiau štai tavo krutinę.

Bet šiandien nesu aš jurginis, 
Nei bitės sparneliai man duoti. 
Turiu vien tik širdį auksinę 
Ir tyrą. Gal ją tau aukuoti?...

Gintaras.

Kaip siųsti pinigus.
‘ ‘Darb. ‘ ‘ atspausdintas 

laiškas, kuriame aprašoma 
vokiečių užimtos Lietuvos 
padėjimas, paaiškinta, kaip 
siųsti aukas.

“Su šelpimu nukentė
jusių yra šitaip. Jeigu jus 
butumet siuntę savo tūkstan
čius per vokiečių komitetą, 
jie butų patekę patiems vo
kiečiams.

Pinigus nereikia siųsti 
ne Gaigalaičiui, n6 Stepu- 
taičiui, tik Liet. Šelpimo Ko
mitetui, kurio pirmininku 
yra p, Smetona, o sekreto
riumi kun. Dogelis. Visus 
pinigus, kiek tik Lietuvos pa
šalpai turite, siųskite tik tam 
komitetui, nes jis anot “Dar- 
bin.“ yra vokiečių valdžios 
užtvirtintas. Tik ten ir 
ten, toliau “Darb. “ rašo, jie 
bus sunaudoti su didele lie
tuviams nauda, kitur bus 
lašas vandenyje.“

“LITAUEN“
Kaip ‘ ‘Darb. ‘ ‘ praneša, 

kun. J. Žilinskas, kursHbuvo 
Šveicarijoj, dabar vėl sugrį
žo į Berlyną, kur jisai žada 
leisti laikraštį vardu “Litau- 
en. “ Adresas: J. Žilius. Ber

“Santaika“ už Organą.
Šiuomi išreiškiame šir

dingą padėką šv. Kazimiero 
Karalaičio Draugystei, Nor
wood, Mass., kuri teikėsi pa
siimti “Santaiką“ sau už 
organą. Męs, iš savo pusės, 
stengsimės gerbiamiemsiems 
kuogražiausiai visame, kur 
tik bus galima, patarnauti. 
Gero pasisekimo jūsų prakil
niai draugystei!

“SANTAIKOS“
Red. ir Administracija.

Kare.
Saulė jau leidos, temti pradėjo, 
Žmonės nuvargę grįžo ilsėt. 
Tenai už kalno žemė drebėjo, 
Stokim-gi, vyrai. Eikim žiūrėt... 
Dunda kanuolės, kaukia už kalno, 
Čirška kareivių aštrus kardai.
Slavai, teutonai viens kitą šaudo, 
Ah, kokie baisus, baisus kanai!
Vėlei nutilo, ūžti paliovė, 
Tiktai kur-ne-kur girdis balsai, 
Kaip pašautiejie verkia, vaitoja, 
Moterų cypia, šaukia vaikai.
Kaimai ir pilįs plėnims pavirto, 
Visur tik liko akmens pliki.
Viskas sugriuvo, kur tiktai kirto 
Vokiečio, ruso šoblė aštri....
Grįžkime, broliai, eikim namole, 
Gal jau ir musų1 dega namai.
Gal jau ir musų kaimus išgriovė, 
Gal tenai šaukia pačios, vaikai.

V. Kareivis.
3-24-16 

Atbuskime, Broliai. 
Atbuskime,broliai, lietuviai mieliausi, 
Iš miego taip ilgo kelkim kuoveikiausiai, 
Nes jau mums atėjo laikas susiprasti, 
Ir mokslą, ir šviesą kiekvienam atrasti 
Ir imtis už rašto ir skaitymo knygų 
Ir rinktis dėl savęs žinių reikalingų, 
Kurios mus brolelių, išlavintų protą 
Ir greičiaus pažintum savo žemės plotą. 
Nebūtum palikę gimtinį kraštelį 
Jieškoti pasvietyj sau duonos kąsnelio. 
Mumis išmaitytų mus brangi žemelė, 
Kad tik turėtumėm mokslo nors krislelį. 
Neduotumėm save kitiems išnaudoti, 
Galėtumėm patįs viską suvartoti.
Nebūtų apgulę mus geriausias vietas 
Nususėliai žydai ir “bičiuliai šlėktos.“ 
Nebūtų jie ponais ant musų žemelės, 
O męs jų padonais, kaip ramios avelės. 
Jei tiktai broliai, męs ilgai nesnausim, 
Ko tiktai norėsim, męs viską išgausim. 
Mylėkim Lietuvą, jos gražią kalbelę, 
O nieks mus nepeskirs,kaip grabo lentelė.

S. Kimutis.

Moterims Žinotina.
Ar motina gali padaryti savo vaikus 

paklusniais be rykštės? Taip, ji gali. Yra 
daugybė visokeriopų būdų, kaip tai moti
na gali atlikti, f žiūrint ant jos originalių 
vaistų. Aš turiu mintyje atsitikimą, ku
riame aš buvau tikusiai nubaustas už vie
ną klastingą papildymą be rykštės. Vieną 
dieną motina turėjo didelį katilą košės, 
kuri jau buvo gatava dėti į puodus. Kad 
paerzinti ją, aš pasigriebiau už sprando 
katę ir laikau ją ant puodo košės. Katė 
manė, kad aš ją įmesiu į saldžiosios ko
šės puodą ir skaudžiai įbrėžė man į ran
ką; motina sušuko ir iš to išgąsčio aš į 
mečiau katę į puodą. Nabagė katė įpuo
lė į katilą vuogų košės, kuri ant laimės 
nebuvo labai karšta. Katę ištraukėme ir 
man ją reikėjo ištrinkti muiluotu van
deniu. Košė, nors joje katė atsakančiai 
išsimaudė, nebuvo numesta. Motina su
dėjo ją visą į puodynes ir tą visą žiemą 
man motina padėdavo jos ant torielkos. 
Aš turėdavau pasišaukti savo bodes, kad 
jie man pagelbėtų suvalgyti tą košę. Ži
noma, jog joje buvo apkrikštyta katė,tai 
jie to nežinojo. Aš daug mąsčiau, kuo
met man motina padėdavo kupiną toriel- 

ką. Bet kaipo išmintingas vaikas, aš ma
niau, jog tai buvo teisinga bausmė. Man 
buvo pamoka, kurios aš neužmiršiu nieka
dos. Jeigu motina butų vartojusi “beržinę 
košę“ (kaip Lietuvoj vadina rykštę), tai aš 
senai bučiau užmiršęs-

Išmintinga motina visados atras tinka
mą bausmę už prasikaltimą. Liepti vaikui 
atlikti kokią-nors užduotį už jo prasikal
timą yra skaudesnis nubaudimas, negu su 
rykšte. Niekados nereikia bausti vaiko dar
bu, nes tai yra neteisinga bausmė. Duoti 
vaikui supratimą, jog darbas yra bausmė, 
yra klaida. Dykumas yra kur-kas ‘ geresnė 
bausmė, ypač už tinginystę. Kartą motina 
man liepė padėti ravėti daržą. Aš atsisakiau 
sakydamas, jog aš nenoriu dirbti. Motina 
manęs paklausė. Ji pasišaukė mane ir užra
kino tuščiame kambaryje ant augšto. Ten 
ji laikė mane tik valandą, kuri man išrodė 
amžius. Kuomet ji mane išleido, tai links
mas ėjau i daržą.

Motina neturi priversti būti paklus
niam. Vienoj knygoj yra pasakyta: “Eik 
šen, mąstykiva kartu.“ To reikėtų ir pri- 
šilaikyti. Išgaukie vaiko paklusnumą ir 
mąstykita kartu. Tegul jisai perstato atsi
tikimą savotiškai, o paskui persergėkie jį 
■teisingumu. Tegul motina nepriima už blo
gą,' jeigu vaikas gavęs kokį-nors įsakymą, 
sako “Kodėl?“ -Tai yrą naturalis dalykas, 
kad vaikas nori žinoti. Ir tai yra gerai, nes 
klausdamas klausimus vaikas ir išmoksta 
ir pralavina savo protą.

Jokia rykštės bausmė neturi būti lai
koma, kaipo protingas nubaudimas vaiko. 
Laikydamas pundą beržinių rykščių palu
bėse gali ji nugązdinti tuo laiku, bet ateis 
laikas, kada jisai nebus pasiekiamas nė to 
mis rykštėmis, nė ranka, kuri jomis muša. 
Meilę laikykie pirmiausioje vietoje, o ne bau
smę. Mokykie paklusnumo, ne pasidavimo.

Čiaudėjimas.
Čiaudėjimas nuo pat senų laikų visuo

met buvo pranašaująs piktą.
Anglų protėviai jeigu atsikėlę sučiaudė- 

davo, tai eidavo atgal į lovą gulti. Čiaudėji
mas po dešinėj buvo laikomas už giliukingą; 
po kairei, ženklas blogumo. Čiaudėti arti 
laidotuvių vie£os buvo laikoma už didžiau
sią nelaimę.

Tradicijose pasakyta, jog čiaudėjimas 
iš pradžių buvo ženklas nelaimės. Kiekvie
nas žmogus čiaudėjo tik sykį, o paskui mirė. 
Bet Šv. Jokūbas meldė Sutvertojo, kad pra
šalintų čiaudėjimo bausmę, kas ir tapo pa
daryta. Nuo to karto užgimė visasvietinis 
čiaudėtojui pasveikinimas “Dieve tave lai
mink, “arba “Kad tu gyventumei ilgai,“ ar
ba “Ant sveikatos.’“ Tie pasveikinimai pa
siskleidė po visą pasaulį.

Anglijoj ne tik kad čiaudėtoją sveikin
davo, bet pakeldavo kepures prieš jį.

Žmonės manė, kad čiaudėjimas yra ge
ra gyduolė nuo žagsėjimo. Ant čiaudėjimo 
buvo žiūrima, kaipo ant ženklo sveikatos. 
Jeigu senobinis įsitikinimas į čiaudėjimą yra 
kiek vertas, tai čiaudėti yra geras dalykas, y

Didžiausia Barzda.
Tepliorius Jonas Mayo, vienas impera

toriaus Karolio V štabo narių, turėjo labai 
ilgą barzdą, ilgiausią visoj Europoj. Jisai 
buvo labai augšto ūgio, o kada eidavo, tai 
užmindavo ant savo barzdos. Žinoma, jisai 
labai didžiavosi savo tokiu turtu ir ją taip 
prižiūrėdavo, kad kartais susukdavo ją į to
kias kasas, o jų galus užnerdavo ir pririšda
vo su kaspinu prie knypskylės.|Bet kaip ka
da, ant imperatoriaus pareikalavimo, Mayo 
išleisdavo barzdą ir liepdavo atidaryti visus 
langus, kad jo barzda turėtų pilną liuosybę. 
Imperatorius mėgdavo žiūrėti, kaip vėjas 
pusdavo tą ilgą burzdą į kitame kambaryje 
sėdinčių dvarponių veidus.

Strusai šoka valcą.
Vienas nepaprasčiausių dalykų, ką gali

ma patėmyti Afrikos smiltynuose, tai stru- 
sų šokimas valcą. Susirenka būrys strusų, 
keletą šimtų jardų pabėga, o paskui apsisto
ja ir pakėlę sparnus sukasi aplink save tol, 
kol tik neapsvaigsta. Vyriškiai strusai grie
bia muštis. Jie atsiklaupia ant kulšių, spar
nus išpleikia ir daro lygsvarą virtuliuodami 
tai į pryšakį, tai į užpakalį arba tai į vieną 
pusę, tai į kitą su ištiestais kaklais. Tame 
žaidime jie taip užmiršta apie viską, kad 
galima prie jų prieiti ir sugauti.



SANTAIKA 3

Žinių Branduoliai.
Manchester, N.Y. 

Liet. Jaun. Ratelis lošė “Ne- 
atmezgemas mazgas. ‘ ‘ Liet. 
Kareiviu Benas grojo viso
kius tautiškus šokius.

Wat e r bu r y, Conn. 
L. R. K. moksleiviu kuopa tu
rėjo didelį vakarą su praka
lbomis, dainomis teatrais. At. 
lošta du teatru: “Teisybės 
žvilgsniu“ ir “Akįs atsimer
kė“ Žmonių buvo daug ir vi
si užsiganėdino.

D u B oi s, P a. Duboi- 
siečiai pradeda atbusti. Ap
vaikščiota Šv. Kazimiero die
na ir jau manoma sutverti 
Tautos Fondo skyrių,

B r o o k 1 y n, N. Y. Į- 
vyko N.Y ir N. J. Vyčiu ap
skričio suvažiavimas. Kal
bėtasi apie organizavimą vai
ku tveriant jaunuju Vyčiu 
kuopas. Svarstyta ir apie Vy
čiu orkestru ir benu organi
zavimą. _________

Worcester, Mass. 
Iškilmingai apvaikščiota Lie
tuviu Diena. Dalyvavo p. Či- 
žausko bažnytinis choras 
taip-gi ir benas. Auku surin
ko tik $360,00.

“Kaminakretis ir malū
nininkas“ scenoje.

M a h a n o y C i t y, Pa. 
Bambizas Mockus daug turė
jo vargo kol susirado pastogę 

. savo blevyzgoms. Perėjo net 
tris svetaines ir tik ketvirtoj 
kokioj tai keturiu kuolu pa
šiūrėj tegalėjo užbaigti sa
vo “misijas.“ Susitvėrė nau
ja Vyčiu kuopa. “Birutės“ 
choras turėjo vakarą. Lošta 
“Brangusai pabučiavimas.“ 
Buvo taip-gi dainų ir dekle- 
maciju. •

Waterbury, Conn. 
Kun. Dr, A. Makauskas tu
rėjo prakalbas, Nors žmo
nių buvo nedaug, vienok au
ku “Vilčiai “sumesta $30.20. 
Newark, N. J. Nuo kovo 
1 iki 7 d. buvo parapijos jo- 
markas, kuriame gryno pel
no surinkta $1559. 27. Trum
pame laike žadama statyti 
naują bažnyčią.

Cambrigde, Mass. 
Kovo 18 diena Vyčiu kuopa 
surengė prakalbas, kuriose 
kalbėjo net keturi kalbėtojai. 
Žmonių buvo nepaprastai 
daug. Tautos Fondui suau- 
kuota apie $35.

P h i 1 ad e 1 p h i a,P a, 
L. Vyčiu 3 k. pagerbimui 
klebono kun. J. J. Kaulakio 
surengė puiku bažnytinį kon
certą. Choras po vadovystei 
p. J. J. Hodelįo giedojo to
kius veikalus, kaip “Stovi 
Motina verkdama“ iš “Sep
tynių žodžiu nuo Kryžiaus“ 
ir Gounodo “Sužadink jaus
mus.“ Labai puikiai atsižy
mėjo p-lė M. Karužiutė gie
dodama “Avė Maria“ir“Sku- 
bėk brie Kryžiaus.“ Apart 
dainų buvo kalbos ir dekle- 
macijos. Pelnas eis nukentė- 
jusiems nuo karės.

JUOKELIAI^

NE DIEVO SUTVERTAS.
T a b o k i u s—Tie pyp- 

koriai tai tik yra ne Dievo 
sutverti.

P y p k or i u s—Kodėl?
T a b o k i u s — Jeigu 

Dievas butu sutvėręs, tai 
butu padaręs kaminą pakau 

šyje, kad nereikėtu durnus 
leisti per dantis.

P y p k o r i u s—O jei
gu Dievas butu sutvėręs ta- 
bokiu, tai butu nosį padaręs 
ant pakaušio, kad pilant ta
bakas nenubirtu.

* * * 
KITAIP ATRODYTŲ.

J o n a s—Po teisybei, 
Ickau, kad tavo pati ir ne
graži.

Ickus—Ui, vai, nu, kad 
tamstų ponas Jonas nuhim- 
tam savo akį ir uždėtam ma
no akį, tai tau but gražiau
sia ant viso svieto.

* * 
ATIDUOK.

šventėms šeimininkė nu
pirkus padovanojo tarnaitei 
tkepetaitę. Tarnaitei per 
šventes atsitiko kokia ten 
nelaimė šeimyninkė už tai 
baisiai perpyko ir nesivaldy- 
dama pradėjo rėkti:

—Atiduok skepetaitę
kurią aš tau daviau.

Tarnaitė nė žodžio neiš
tarusi, nuėjo, ntnešė skepe
taitę ir atiduodama sako:

—Tai ir tamsta, dėdienė, 
atiduok man, ką aš jums už 
skepetaitę esmi davus.

—Ką-gi tu man davei?
—O-gi abi ranki pabu

čiavau.
* * *
TAS TIESA.

C i n c ii i k a s—Kodėl 
jus sakot, kad Dievas sutvė
rė? Juk žinai, kad žemė pa
ti iš nieko pasidarė.

K a ta 1 i ka s—Tu Die
vulėliau! Pati per save! Bet 
kokiu budu iš nieko?

C i n c i 1 i k a s— Turė
jo būti mažos dulkės, kurias 
mokyti vadina atomais. Dau
gybė tu atomu susigrūdo į 
daiktą ir pasidarė didelis gu- 
mulys.

Katalikas— Vaje 
tu mano! Iš dulkiu tokia di
delė žemė, skradžiais žemiu 
(mat butą dzūko).Bet dškur 
tos dulkės buvo, kada dar 
nieko nebuvo.

C i n c i 1 i k a s— Tos 
dulkės...tai.... tai....

Katalikas— Tas 
tiesa. Tas dulkės, tai Dievas 
ir suavėrė, Ai' ne?

KRISLAI
O--------------------------------------- — o

‘ Dienraštis “Draugas“ 
dar neužgimė, o jau “Kata
likas“ kojas pastatė, bet kas 
bus, kada jis užgims. Kas 
bus nekst? “Naujienos“ ai 
bečiu, nes jau jos dabar ser
ga bijologija ir kinkų dreba- 
logija.__________

Sandariečiu himnas: “E, 
ši giesmė begalinė, kimsta 
nuo šauksmo kakarinė. Liau- 
kim, liaukim. Tai vienas. O 
kitas: Lietuva tėvynė mu
su tu nykštuku žemė, iš da
barties tavo boisai vien tik 
vaidus semia. Liaukim,liau
kim. Tu abieju himnu coda: 
Ko neišdainuosim, vaidais 
pavaduosim, liaukim.

Dabar tai tikrai lietuviš
ku laikraštininku bylos era. 
“Naujienos“ su “Draugu,“ 
Rimka su Kemešiu ir “Vie- 
•nybė Lietuvninku“ su “Lais
ve.“ Butu kreipiasi į “San
taiką,“ ši butu visus sugadi
nusi, o dabar vis keletas do
leriu sprogs.

“Laisvė“ Buloto trium- 
vyratui atvažiavus visaip ba- 
žyjasi, kad socialistu Šelp. 
Fondas nėra partyviškas. Jei
gu nepartyviškas, tai kam 
bažytis.

Krambambimbembambulis.

AUKOS
Nukentejusiems nuo kares 
surinktos Lietuvių Die

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

Tąsa.
V. Greičius, M. Rusiackienė, 
S. Pašaveckas, A. Žaleduo- 
nis, V. Kvedarą vyčius, A. 
Lukoševyčius, M. Bučiene, 
J. Ruika, P. Sušinskas, P. 
Ambrazauskas, P. Paluckas, 
V. Šukienė, K. Amšiejus, J. 
Lisauskas, J. Petkiunas B. 
Vilimaitienė, S. Jokubaus- 
kas, J. Ungaila, B. Binkevy- 
čius, P. Vitkevyčia, J. Bra
zaitis, J. Skripkauskas, P. 
Sutkevyčius, J. Zienius, B. 
Prokupienė, M. Dapkunas, 
J. Bleizgys, P.Martišauskas, 
J. Urbaitis, K. Garbinčius, 
A. Judelskiutė, K. Janilio- 
nis.

Po 75 c. :U .Barankiutė, 
A. Jankauskas, P. Cigels- 
kas ir A. Grigaliutė.

Po 50c.: B. Ambraziš- 
kis, J. Juraitis, K. Čeriau- 
kutė, G. Astrauskas, J. Zin- 
kevyčius, A. Kalvaitis, V. 
Gudinas, A. Noraukiutė, A. 
Martišius, G. Stumbriutė,S. 
Mušinskienė, M. Tudarai- 
čiutė,J. Brazauskas, J.Skrip- 
kauskiutė, V. Burkus, P.Sa- 
deckas, V. Debesys, S. Ki- 
mutis, A.Rakurtaitė, A. Gan- 
cienė, U. Karpavyčiutė, J. 
Šeštokas, S. Baranauskas,P. 
Zajankauskiutė.A. Vinčiaus- 
kiutė, K. Vidugiraitė, K. 
Pastarnokas, O. Klimienė, 
M. Vaizbonienė, P. Stapu- 
lionis, B. Skripskauskiutė, 
A. Švedas, J. Trečiokas, R. 
Kruopis, A. Paslauskas, J. 
Kairis, E. Ambrazaitienė, A. 
Dubauskas, A. Petrikas, P. 
Tucis, N. Karlionis, J. Muš- 
teika, J. Šukys, J. Žilionis, 
V. Jgnatavyčiutė, J. Strpo- 
navyčius, E. Dumčiuvienė, 
J. Mockevyčius, J. Eitutis,
J. Andžiulaitis, J. Stravin
skas, O. Bučiurkas, R. Mu- 
lukis, P Antanaitis, K.Liuk- 
petrienė, O. Tamošaičiutė, 
E. Černiutė, P. Muluolis,J. 
Kliuka, P. Kuzmauskis, A. 
Orentavyčius, J. Žulys, J. 
Bagdonas, A. Karpavyčiu
tė, K. Mačinskas, T. Kun- 
caitis, J. Narjauskas, M. Pa- 
starnokienė, M. Giraitienė,
S. Orentas, P. Batvinskiu- 
tė, J. Raponkienė, M. An- 
gelaitienė, A. Staskevyčius, 
M. Samas, O. Šimkiutė, O. 
Stepulionienė, S. Virbickas,
T. Skuzinskiutė, P. Leimo- 
nas, A. Leimonienė, V. Va
lys, M. šalčius, M. Trainau- 
skas, R. Jaujininkas, J. Ra
manauskas, J. Stočkus, O. 
Žvingiliutė, J. Gritė.K. Sku- 
pas, F. Naunčikas, J. Ka- 
valiuniutė, D. Uščiunaitė,A. 
Ainaraičiutė, B. Jeneikiene, 
A. Kulbickas, P. Samsonas,
K. Samuolis, V. Jenkaitis, 
J. Šerkus, F. Andrijauskas, 
P. Botyrius, Z. Uvenskie- 
nė, B. Vizgirdienė, A. Die- 
navyčius, A. Slavinskas, Be
vardis, Bevardis, J. Bagdo
nas ir F. Mačiutaitis.

Po35c.: A. Dantuviutė, 
Po 30 c.: J. Tkanis.
Po 25c.: D. Zlatkauskas, 

J. Aksamavyčius, J. Rič- 
kaitis, P. Jankauskas, B. Šą
lą, J. Vilimaitis, M. Nava- 
rauckienė, A. >Pilvilienė, P. 
■L-^prvis, M. Jasaičiutė, E. 
ZitkevyČiūtė, M. Čarneckiu- 
tė, J. Miliauckienė, M. Ma- 
čiutukė, J. Macijauskas, E. 
Pauliukutė, O. Krisiunaitė,

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UŽ ORGANĄ.

Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie
globa šv. Petro. Cleveland, Ohio.
Pir. J. VERSIACKAS, 

8123 Korman Ave.
Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS, 

1629 E. 36th Str.
Nut. raš. S. BENKIS, 

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Avė.

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

Vice-pirm. STAN. VERSIACKAS, 
19 Hartford Str.

Prot. sekr. ADOL. KAVOLIAUSKĄS, 
1167 Washington Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS, 
13 Luta Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS, 
1162 Washington Str.

REIKALAVIMAI.
Reikalaujame darbininku: 

Varstotu spaudė jų (Bench squee
zers) ir masinu liejiku (Machine 
molders), taip-gi liejinyčios (foun
dry) darbininku.

The National Malleable 
Casting Co.

7706 Platt Ave. Cleveland, Ohio

Reikalaujame mergynos prie 
namp šeimynos. Sąlygos geros.

Atsišaukite.
Rapolas Žitkevyčius, 

2012 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Reikalinga mergina prie na
mu šeimynos. Nereikia skalbti, 
bet turi mokėti valgius gaminti ir 
lipšni prie mažo vaikučio, šeimy
nos dviese. Sunkesnius darbus at
lieka vyriškis. Puikus atskyras 
kambarys ir alga $7.oo j savaitę.

1566 E. 115th Str.
Wade Park karas. Tel. Garfield 431.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda lotas labai geroj 

vietoj dčl gyvenamo namo, Tuoj 
vietoj lotai dabar lešuoja $500. oo 
bet, kad aš esu priverstas par
duoti del gyvenimo aplinkybių, 
parduosiu už $450. oo, įmokant 
apie $180. Kreipkitės šiuo adresu:

M. ČIGAS,
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.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti prenumeratą.
HARTFORD CONN.

A. J. Psteckis, 234 Park Avenue.
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. SARAČKA 28 Murdock St.
BENTLEYVILLE, PA.

B. A. Matukonis, P. O. Box 268.
PITTSTON, PA.

A. F. Rusiackas 1406 So. Main, St.
HOMESTEAD, PA.

M, Vaikšnoras, 411 Ann St.,
NO DANA, MASS.

S. Gasiunas, Box 244
SHENANDOAH, PA.

T. P. Križanauskas & Co. 102 East 
Centre st.,

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

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

O. Vaivodžiutė, J. Dudonis,
P. Bielskis, A. Bagdonas, 
J. Leisis, A. Sabaliauskutė, 
M. Mačiokas, J. Lipokis,J. 
Leišius, J. Pečkis, J. Mičiu- 
lis, J. Bereika, A. Januko- 
nis, P. Rabilius, J. Muraš- 
ka, K. Valiukaitis, M. Ger- 
vienė, K. Sabaliauskas, K. 
Saimonas, J. Vaivodienė, R. 
Meiliūnas, J. Valaitis, J. Ka
valiūnas, Liukpetris.

(Bus daugiau.)

BUČERNE 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 j musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. ♦ Cuy. Central 1781-L

f THE ST. CLAIR AVE.

SAVINGS & LOAN CO.
IKORPORUOTA 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 aukštyp.

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

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Mk Prospect 953 Central 6488

ORCHESTRA= del =
VESTUVIŲ, BALIŲ IR ŠOKIŲ.
Męs jau ne vieną syk j pastebė

jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantų, nežinodavo kur kreip- 

ji 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.
Antrstf lubos. Kambario num. 4

“DRAUGAS1
NESUGRIAUNAMA TVIRTOVE.

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

Jau daug metu, kai socialistai ir laisva
maniai sujungtomis spėkomis atkakliausiai 
bombarduoja ir antpuldinėja Amerikos lietu
viu kataliku tvirtovę "draugą.” Ta tvirtovė 
netik kad atsilaikė, netik kad nubloškinėjo 
visus priešu smūgius ir antpuolius, bet dar 
išleido savo spėkų statyti tvirtoves kitur, kur

1 priešininkai yra Įsigalėję.
Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus 

tas laikraštis "DRAUGAS.” Jo spėkos šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, neper
galimųjų pusėn, užsiprenumeruok "draugą.”

METAMS S2.00 PUSMEČIUI 51.00. P^l

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 SaraltraštĮ

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

lietuvių katalikų laikraštis, 16 pusi, 
didumo suteikia įvairių žinių iš A- 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo.
I3T METAMS ATSIEINA TIK $2.00. “'LT

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

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

-

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS” į

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su -■* 
Į batomis.

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

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų ■ i 
į darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. I

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius f Į 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at- į! 

Į sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, Į 

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

ninkui svarbu, naudinga, i n d o ra u ir I 
'suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir- i i 

‘ sija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. Į!
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”
j 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

'2 )

n
AAAAAAAJtX.

R NORI PIRKT
NAMĄ?

į

h 
h

4 Jei teip, tai kreipkis prie I* 
į manęs, nes aš turiu daugy- 
4 bęgeru namu ant pardavi- r 
4 mo ir ant prieinamiausiu iš-
4 lygu. Ypatingai apilįnkeje į 
4 E. 67-tos, Superior ir Payne r 
4 gatvių. Reikalaujanti kreip- r 
4tes šiuo antrašu: . r
4 _ . . ►
į Jonas Brazaitis *

1619 E. 43rd STREER.

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

"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- 
kojc dvasioje.

"V YT|” 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- 
808 ženkleli, o vieną numeri pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

ta

731 W. 18th Str. Chicago, III.
DBU---—==ll=3HE

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gains.
VALANDOS*.

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

M ii n 3518-J Cintr. 7649-K



SANTAIKA

Mrs. T. Weber, keturios- 
dešimt trijų m- amžiaus, pa
sikorė ant augšto, 3372 
Scranton rd. Josduvaikura- 
do ją kybančią po gegne ir 
tuoj nubėgo pas Mrs. J. J. 
Labb, kuri atėjusi nupjovė 
skudurinę virvę ir pašaukė 
gydytojus, kurie dar bandė 
atgaivinti, bet veltui. Anot 
policijos, ji pasidarė sau ga
lą dėlto, kad jos vyras nega
lėjo gauti darbo. Mrs. Weber 
paliko 4 mažus kudykius ir 
vyrą dideliame nubudime.

Kovo 19 d. varduvėse 
Juozo Butkaus ir Juozo Na
viko. V. Jezgevyčius pasakė 
trumpą prakalbėlę apie nu
kentėjusius nuo karės, po ko 
ir buvo renkamos aukos. Au
kavo sekančiai:

Po $2.00: J. Butkus ir J. 
Maraškas.

Po $1.00; J. Gaižutis, A. 
Butkevyčienė, J. Valiukonis 
ir V. Jazgevyčius.

Po 50 c.: M. Luckuvienė, 
A. Vyšniauskas, A. Baltakis 
ir V. Vyšniauskas.

Po 25 c.: M. Luckiutė, 
U. Luckiutė.

Po 10 c.: V. Luckiutė.
Viso: $11.20, kurie yra 

perduoti vietiniam T. Fondo 
iždininkui. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū!

______ J. M.
William Manning, kurį 

policija rado kybantį galva 
žemyn su įstrigusiom kojo- 
misgežkelio skersinius(ties) 
ties E.37 gatve, numirė be
vežant į ligonbutį. Pasku
tiniai jo žodžiai buvo: “Bū
rys žmonių vijosi mane ir 
aš suklupau ant gelžkelio. “ 
Policija tyrinėja to atsiti
kimo priežastį.

Miss B. Reimers prisipa
žino, jog ji norėdama nu
sižudyti uždegė namą ant 
Prospect gatvės, kur dvi y- 
pati mirė ir daugybė susižei
dė. Ugnies nuostoliai siekia 
$50,000.

Kovo 26 d. buvo krik
štynos pas p. Kaz. Skupą. Į 
susirinkusius svečius p. Neu- 
ra prašneko keletą žodžiu vf 
pie karės nukentėjusius pri
simindamas apie rinkimą au
kų, ant ko visi meiliai sutiko. 
Aaukavo sekančiai: \

Po<$l.oo: K. Skupas, T\ 
Neura, J. Čeriauka, J. Kup
činskas, J. Čerkesas ir J. Pu
renąs.

Po 50c.: J. šilinis, V. 
Bublys, J. Šieras ir smulkiu 
15c. Viso $7.65.

Yra labai malonu maty
ti, kad męs kiekvienai pro
gai atsitikus stengiamės su
šelpti savo badaujančius bro
lius ir seseris Lietuvoje. A- 
čiu! Pinigai bus priduoti vie
tiniam Tautos Fondo iždinin
kui.-

tai plaučiu, ranki; ir kojy. 
“Aš nemačiau savo gyveni
me tokio reginio, " sakė ku
nigas, ir negirdėjau tokiu 
riksmy, bet ir nenorėčiau 
daugiaus matyti. Žodžiai ne
gali apsakyti tu baisenybių. 
Iras esu linksmas, kad aš 
turėjau progą pagelbėti ne- 
laimingiernsiems.“.

/' Pranešimai.
Žagaro ir Purvio gin

čai atsibus 2d. bal., nedėlios 
vakarė ant 6:00, ACME sve
tainėje. Žagaras kalbės už 
^socializmą, o Purvis už tau
tystę. _______

V. STAUPAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

Taip-gi
krautuve
Laikrodžių, žie
dų, diemantų, 
[linciugelių, 
branzolietų. 
špilkų ir t. t.

is pas mus britvos, yra 
lamos, jeigu pasitaiko- 
ikusi. Musų speciališ- 
ra tasimas laikrodėlių.

Pirktu
išmai; 
tų nei

kurnu i
laikrodžių ir kitų gražnų.

St. Clair Ave. Cleveland.O.

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

kokybe yra gera.

L D. GOLDHAMER & C0.6
H 2124 ST. CLAIR AVE. H I

Esate Širdingai Užkviečiami 
Apžiūrėti Mus Visą Eilę

Kunigas J. G. Sheffield, 
klebonas Šv. Juozapo bažny
čios, Amherst, davė paskutį- 
nį palaiminimą sužeistiem- 
siems ir mirštantiems Lake 
Shore trukiu susimušime, 
mylia nuo Amherst, netoli 
Lorain. Ohio. Kun. Sheffield 
buvo vienas pirmutiniu Am- 
hersto gyventoji;, kuris atė
jo į to baisaus atsitikimo 
vietą, kur žuvo 26 žmonės ir 
41 ypata aplaikė žaizdas, ne- 
kurie ju net labai pavojingas. 
Susimušimas trijų pilname 
greitumebėgančip trukiu pa
darė baisią katastrofą, ku
rios aprašymui, sako kun., 
žodžiu nėra.

Čia jisai matė daleles 
smegenų išsimėčiusiu aplink,

fjMv^Kareiviu D.K— 
tauto Gvardija, po prieglobą 
šv. Petro, turės mėnesinį 
mokslą (muštrą) antradienio 
4 d. balandžio vakare 7:30 
ant Jaites svetainės 6004 St. 
Clair av. Visi kareiviai turi 
būtinai atsilankyti, nes bus 
labai svarbi šita praktika. 
Taip-gi norintiejie įstoti į 
Vitauto kareiviu eilę, gali a- 
teiti pasisižiurėti.

Komandieriškas vadas
K. Saimonas.

Mėnesinis Tautos Fon
do skyriaus susirinkimas bus 
nedėlioj 2 d. bal. bažnytinė
je svetainėje tuojaus po su
mai. Visi skyriaus nariai ma
lonėkite būtinai atsilankyti.

Lietuvos Vyčiy 25 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus panedėlyje 3 d. balan
džio vakare 7: 30 M. Povy
lausko svetainėje, 2452 St. 
Clair avė. Visi kuopos nariai 
malonėkite susirinkti, nes 
bus daug svarbiu svarstymu 
ir nutarimu. Taip-gi jaunu- 
menė, kuri dar nepriguli prie 
Lietuvos Vyčiu, kviečiame 
atsilankyti ir prisirašyti.

I. Sakalauskas prot. rast.

THE CEDAR THEATRE
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Jeigu nori pamatyti pui
kią šešių aktu dramą 
krutamuosiuose paveiks
luose, tai eik į M. Povy
lausko naujai uždėtą ir 
sulyg naujausiu reikala
vimu įrengtą krutamuju 
paveikslu teatrą ant Ce
dar Getvės po numeriu 
7500 ateinančią pėtnyčią 
ir subatą, kovo 31 d. ir 
balandžio 1 d., o džiag- 
sies ir kitiems pasakysi, 
kad eitu. Tirpdantis puo
das yra tai puikiausias 
vaizdas, kuris nupiešia 

baisias žydu skerdynes Kišineve ir ju ištrėmimą į Sibirą, o nekuriu šičia į Ame
riką, kurią autorius ir pavadino “Tirpdančiu Puodu“ visu pasaulio tautu.

. Šioj dramoj muzika, meilė, ir drama taip puikiai sujungta, kad žmogus 
tik žiūrėk ir džiaugkis.

Taigi visi lietuviai ateikite ir pamatykite, kokie puikus veikalai yra rodo
mi M. Povylausko tik ką išbudavotam ir patogiausiai įrengtam Cedar Teatre.

Važiuojant St. Clair, Superior ir Payne Ave. gatvekariais imkit E. 79th Str. transferą ir 
E. 79 karu davažiavę Cedar Av. eikite link miesto, žiūrėkite Num. 7500. Nuo vidurmiesčio 

imkie Cedar gatvekarj iki E. 74-tos gatves.

AR ŽINOTE
Naują ir Geriausįą

Saldumyny Krautuvę?
Kas atsilankys pas manę, bus pil- į 
nai užganėdintas. Laikau visokius 
saldumynus. Didžiausias pasirin- I 
kimas įvairiausių saldainių (kan- į 
dies). Taip-gi krautuvė cigarų, į 
cigarėtų ir tabako.

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Bačionis
2209 ST. CLAIR AVENUE N. E.

SENIAUSIAS IšDIRBEdAS

CIGARŲ
Iš Geriausios Havanos ir kitos rūšies 

Tabako Gleveland’e
užrūkyk sykį — pirksi visados

Užlaiko taipgi Pirmos Kliasos
PULRUMĮ

1024 KENILWORTH AVENUE S. W. '

L. BEDNARSKI,
— PARDUODA

Namus Lotus ir Farmas
Išmainau namus arba kitokią neju

dinamą savastį ant farmų.
Jeigu kas norite išmainyti namą 

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

L. BEDNARSKI,
2110 Prospect Avenue.
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S. RUTKAUSKAS
seniausias

LIETUVIS KRIAUČIUS
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.

GERIAUSIOS GYDUOLES

DEWOYNO’S
APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. PrieE. 17 g.
6502 Fleet Ave., Cor. E, 65th (Tod)

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

5608 Fleet Ave., 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.

F. DECKER
Gelažies Krautuve.
HARDWARE

RioberinSs ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe- 
tųir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių audy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydems įrankių irt.t. irt.t.

2155 St. Clair Ave.
Central 1785-W

Pavasariniu Moterišką Brusloty 
(vaists) Pirštiniu, Ceveryky, Sijonp. 
Vaikams ir paaugusiems drabužiu.

9 Skrybėlių, Kepurių, Marškiniy, 
Apatinip Drapanp bei Ceverykp 

g ir abelnai visokip naujos mados 
S drapany, kurios devesis šį pavasarį 
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Cuy. Central 7622-R

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

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

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

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

MRSETAI
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- 
nių tavorų ir mote
riškų skribčlių.

Taip-gi Vyrišky Velykinių 
Marškinių ir Kaklaraiščių.
NEPAMIRŠKIT ANTRAŠO:
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Žitkevičius & Palonįs Co.
2012 ST. CLAIR AVE. - CLEVELAND, OHIO j

ono

V. DEBESIS
Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, U 
maliavos, aliejaus, šepetų ir t.fc 
Aūdraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygų, rašomų dalykų, 
aiskrimo ir saldumynų.
1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave. .

Cuy. Central 6201-K
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Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musų

piRT| .........
Atdara kožną diena nuo 12:00 dienos iki
12:00 nakties. Subatoms per ištisa naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

2347 B. 38 GATVE. Arti Woodland. “
Central 2595-W
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Į Velykos, Velykos! Į
Męs atidarėme naują krautuvę, kurioje galima gauti 

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

ir šiaip visokių mažmožių.
PREKES PRIEINAMOS.

Męs duodame Raudonas ir Žalias Štampas. "įįj 

Ateikite ir Apžiūrėkite Musų Tavorą.

H. LIFSHETZ,
1191 E. 79th Street.
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