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115 SENIS RUKO PYPKĘ.
Charleston, W. Va.— 

Pripažinta, jog J. D. Coleman 
yra seniausias žmogus. Jisai 
turi 115 metu ir vis nenusto
ja dirbęs. Jisai gyveno kal
nuose. Nuo pat 15 metu rū
kęs tabaką. Gimė 1800 m.

kvoj plaučiu uždegimu. Jo 
padėjimas esąs blogas.

ŽUVO 63,545 TEUTONŲ.
Paryžius— Vokiečiai

ANARKISTAI NORĖJO 
UŽMUŠTI CARĄ IR

KAIZERĮ.
Chicago—M. Hoy ne val

stijos advokatas tyrinėda
mas J. Krone, Arkivyskupo 
Mundelaino svečiu nuodirii- 
mo veikmę užėjo anarkistu 
planus pasiryžimo nužudyti 
carą, o paskui kaizerį. Anot 
Hoyne pranešimo, tas suo
kalbis buvo žinomas Ameri
kos ir Europos anarkistams.

$1.00
.$1.50

BIJO GRĮŽTI Į RUSIJĄ.
Massillon, O.—Vladis

lovas Jokubauskas verkė vi
są laiką iš baimės, kad jo ne
pasiustu .ątgaj Į.Ruisiią ant 
nušovimo kaipo pabėgėlį. Jo
kubauskas yra veteranas ru- 
go-japonu karės. Jį nuvežė 
pavieto ligonbutin Canton, 
O., nes serga reumatizmu. 
Jisai pabėgęs iš kariumenės 
atvažiavo Amerikon iš Kini
jos į San Francisco.

LONDONAS-Dar 4 Brita
nijos laivai nuskendo.&ilkks- 
worth Hall,Glen Almand, Za- 
fra,ir Yonne nuėjo į dugną 
Šiaurės jurėje.

nukentėjusiu nuo vokiečiu 
narūnu yra užsidegusi išdy
kusiu suardymu josios laivu 
ir rengiasi išleisti smarku 
protestą. Bet įėjimas Išpa- 
nijos karėn, kadir ant dvi
prasmišku ir nekruvinu Por
tugalijos kariavimo išlygų, 
yra toli netikėtinas.

Sussex skriauda pasilie
ka neišaiškinta. Suv. Valst. 
kantriai laukia žodžio iš Vo
kietijos. Oficialis Vokietijos 
užsigynimas, kurį pagarsino, 
dalyką supainioja ir pagami
na naują Suv. Vals. valdžiai 
problemą.

STRAIKAS PASIBAIGĖ.
Youngstown, O.—“Ge

neral Fireprofing kompani
jos straikas pasibaigė. Dar
bininkai sugrįžo prie darbo. 
Straikas buvo sušauktas dėl
to, kad kompanija buvo at
stačiusi keletą unįjistu. Da
bar kompanija apgarsino, jog 
ji priims juos atgal.

kios vilties jei bent rusu ka- 
lumnoj, kuri žengia pietuo- 
sna kur-nors Persijoj.

« Kariškoji Hollandijos vei
kmė buvo pereitos savaitės 
interesingas išveizdis. Net be
sirengianti į karę maža kara
lystė yra rokuojama neutra- 
le. Jos čielybe tapo paliesta, 
taip išrodo, abieju pusiu- Ji 
nusprendė prisirengti taip, 
kad atlaikyti Anglijos ar Vo
kietijos besi veržimą.

Jeigu kuri-nors tiedvie- 
ju tautu darytu ant jos pa
sikėsinimą, tai Hollandija 
tuoj šoktu atspirtį. Jau ji 
pilnai įtūžo ant abieju. An-

Londonas—Devyni Bri
tanijos laivo Chantala darbi
ninkai nuskendo, kuomet lai 
vas buvo sutorpėduotas, pa
gal to laivojsavininkams pra^ 
nešimą.

ir 14 žmonių, penkios kuriu 
buvo merginos, tapo supjau
styti per straikierius drapa
nų dirbtuvėj Brooklyne. Už
puolikai išsitraukę peilius ir 
pervėrė A. Kaplaną, dirbtu
vės savininką. Merginas 
stumdė ir daužė.

DIDELIS STRAIKAS.
New York—Penki vyrai

T. ROOSEVELT BUČIAVO 
MOTERĮ.

N E w Y ORK-Publika, ma
tydama, jog T. Rooseveltas 
bučiuoja moterį, kuri tarna
vo prie stalu geliu parodoj, 
nusistebėjo, bet tas nusiste
bėjimas išnyko, kaip jie da- 
sižinojo, jog tai jo duktė, 
p-nia R. Derby.

APSTABDE PARDAVINĖ
JIMĄ DEGTUKŲ.
Londonas— Didbritani- 

jos ir Irlandijos degtuku iš
dirbėjai nutarė apstabdyti 
degtuku pardavinėjimą. Jie 
tvirtina, kad valdžia padarė 
tokias taksas, pagal kuriu 
negalima susitaikyti. Valdžia 
taksuoja degtukus ant tūks
tančiu, o degtukai parsiduo
da dėžutėmis.

PERMAINA AUSTRIJOS 
KABINETE.

Londonas—Grafas Ti- 
ša, vyriausias Vengrijos mi
nistras ir Baron Burian Aus
trijos ministras gal tuoj re
zignuos. Tišos valdžia, kuri 
priešinasi Austro-Vengrijai 
ir Turkijai, kuriedvi nori pa
daryti uniją ir ekonominę fe
deraciją su Vokietija.

SAUGOJA DARBININKUS, 
KAD NEPAVOGTŲ-

Martin Ferry, O. — Iš 
priežasties buvimo mažai ,le- 
beriu kontraktoriai samdo 
dabotojus saugoti ju vyrus, 
kad rivalai nepavogtu. Nie
kad historijoj dar taip nesto- 
kavo darbininku, kaip dabar. 
Ir jiems moka didžiausias

VOKIEČIAMS NESISEKA.
Londonas—Visos žiau

rios vokiečiu atakos ant nau
ju francuzu pozicijų tapo at
muštos apart tarp Avocourt 
miško ir Forges upelio, kur 
vokiečiams buvo pasisekę į- 
eiti į francuzu tranšėjas,bet 
ir iš ten tuoj juos išvijo.

Į žiemryčius nuo Verdu- 
no apie Pepper Hill ir apie 
Douaumont-Vaux vokiečiai 
drūčiai bombardavo francu- 
zu pozicijas, bet francuzu 
kanuoliu ugnis ir ten 
sulaikė.

Paryžius praneša, 
francuzai paėmė 150 
vokiečiu tranšėjų pietvaka
riuose nuo Douaumont.

nustojo pereitą mėnesį 63, 
545 žmonių. Visos karės 
nuostoliai siekia 2,730,917įy- 
patii.

FRANCUZAI VEJA VO
KIEČIUS.

Amsterdam—Francuzai 
kurie ilgą laiką praleido ap
saugojime Verduno, dabar 
pasikėsino užpulti ant vokie
čiu. Kumščiu muštynėse 
pietvakariuose nuo Douau- 
monto francuzai užėmė vo
kiečiu požeminius perėjimo 
skyles ir darbus 500 pėdu il
gio ir_200 pėdu gilumo fron-

NUSKANDINO VOKIE
ČIŲ LAIVĄ.

Atėnai—Telegramos iš 
Perevezos sako, kad didelis 
transportinis laivas prigulin
tis centraliniams talkinin
kams tapo nuskandintas 
Graikijos pakrančiuose.Daug 
žmonių žuvo.

francuzai paralyžuojaučiuo
se kaizerio sunaus mūšiuo
se. Bet, Hind enburgas pasi
davė taip pamažu, kaip Ver
duno apgynėjai ir rusu lai
mėjimas pėdomis nėra dides
nis už vokiečiu laimėjimus 
Meuse lenkėje. Galicijoj ne
buvo veikmės pereitą savai-

Tolima rusu (kooperaci
ja galėjo būti mažos vertės 
Franci j ai. Vienok yra aiškus 
dalykas, jog kol Kuropatki
nas laikys savo ofensivą 
Kurlandijoj, tol kaizerio sū
nūs negali tikėtis pagelbos 
nuo Hindenburgo. Senas kie
tasprandis prūsokas pasiro
dė esąs atsakančiu kautis 
su rusais, bet jis nuolatos 
padavė žemės taip, kaip

cijinę pagelbą atmušimui vo
kiečiu. O Hollandija elgiasi 
bešališkai. Ji atmeta viso
kius patarimus ir pagelbą ir 
aiškiai parodo, jog ji ka
riaus su ta tauta, kuri pir
miausiai pastatys ginkluotus 
žmones ant Hollandijos teri
torijos. Tai puikus prisiruo
šimo pavyzdis ir sveikas spė
jimas, kad ne viena jiedvie- 
ju nedrįs pasityčioti iš taip 
drąsios karalystės. Tokis Ho
llandijos veikimas gali būti 
gera pasarga abiem pusėm, 
pasarga, ant kurios gal abi
dvi atkreips atidą.

Išpanija viena mažiau

PAĖMĖ 400 VOKIEČIŲ.
Londonas — Anglams 

sekasi rytinėj Afrikoj. Ten 
jie paėmė 400 vokiečiu nelai
svėn ir daugybę mašinų ir ’a- 
municijos.
ĮLAUŽĖ FRANCUZU LI

NIJĄ. ,
Londonas — Francuzai 

apleido Bethincourt išsikiši
mą, kur ilgą laiką erzino vo
kiečius. Francuzai užpulti vo
kiečiu bebėgdami nepaspėjo 
ištaisyti savo linijų ir turėjo 
apleisti Bethincourt.

Rusu besigrumimas Ar
mėnijoj taip-gi aprimo. Ar
mėnija yra labai toli 'nuo 
Dvinsko, o rusu persiuntimo 

Į būdas kariumenės persikėli
mo nepadrąsina, bet visai 
galimas daiktas, kad Nikolas 
siuntė pagelbą Kuropatkinui. 
Tokis didžiojo kunigaikščio 
neveikimo pasiaiškinimas 
padarė galą besiveržimui.tie
siog į Alexandretą ar Stam-

MEXIKONAI UŽMUŠĖ 3.
San Antonio, Tex. — 

Penkios mylios nuo Rosario, 
mexikonu banditai užmušė 
tris amerikonus ir vieną iš- 
paną.________

DU BANDITU PAVOGĖ 
$15,000.

Canonsburg, Pa. —Du 
vyru pavogė $15,000 iš First 
Nationl Bank Houston, Pa. 
ir nuvažiavo automobiliu.

Bet rusams esant nevei
kliais turku karžygystėj, an
glai dar kartą susijudino ir 
gavo svarbu laimėjimą 
Umm-El-Hannahoj pagal u- 
pę Tigris dvidešimt myliu 
žemiaus Kut. Apart to brita- 
nai gavo kitą laimikį ir Lon
donas dabar turi viltį paliuo- 
savimo Townshedo kariume
nės Kut-El-Amaroj. Savai-

kietija suardė jos laivus. Vo
kiečiu kariumenė siunčiama 
ant Hollandijos rubežiu,ma
tomai, taisosi prie užpuoli
mo. Anglu garlaiviai plauki
nėj a Hollandijos pakraščiais, 
turbut, trokšta nutūpti ant 
sprando. Vokietija, sako, pa
sižadėjo siusti kariumenę 
Hollandijai, kad pagelbėti 
atmušti Anglijos besiverži- 
mą. O, iš antros pusės, An-

Verduno karės išlaimė 
j imas tai vienon pusėn, tai ki
ton. Tas faktas yra francu
zu naudai. Ikišiol beveik vi
si laimėjimai būdavo vokie
čiu pusėj. Francuzu pasisa
vinimai būdavo maži ir be 
pertikrinančiu darodymp. Gi 
vokiečiu pirmynžanga buvo 
stipri. Kiekvienas brangus 
susikirtimas davė ko-nors ap
čiuopiamo. Tai buvo kruvi
nas darbas,bet kur tik vokie
čiai kirto, jie išlošė ir laikė 
išloštąją žemę.
Pereitą savaitę vokiečiai ga

vo taip-gi keletą laimikiu,bet 
buvo keletas naudingu užė
mimu francuzu taip-gi. Tie 
užėmimai atidavė francu- 
zams praloštas vietas ir pa
rodė ju generolams, kad ne
reikia būti vien ant apsigy
nimo.

Iš talkininku pusės perei
ta savaitė buvo laimingiau
sia nuo pat pradžios Verdu
no mūšio. Francuzai jautė, 
kad vokiečiai negalės paimti 
Verduno, bet jie neturėjo 
ant~ Ko* tą Ąjau šmą" parent-. 
Diena už dienos ir savaitė 
už savaitės francuzai ant vi
su trijų frontu vis buvo stu
miami atgal. Apsigynimo ra
tas ėjo didesniu oavojun.Tik 
pasilaikantis teutonu optimiz
mas galėjo priderinčiai per
matyti pergalės užsitikeji-

DIDELIS LAIVAS SUTOR
PĖDUOTAS.

Londonas— Dieninės 
Žinios atspaude pranešimą, 
jog Peninsular & Oriental 
garlaivis Simla nuskendo 
Tarpžeminėje juroje. Žuvo 
daug žmonių.

Dabar per kokį-tai nau
ją išsivystymą, francuzu ka
reiviai parodo savo tautai 
viltį. Kova dar vis tebėra 
vokiečiu pusėj,’.bet ji pa
virto į ėmimo ir atidavimo 
lenktynes. Ką viena pusė 
pralošia šiandien, tą ji gali 
išlošti rytoj.

-Dar kol kas negalima 
permatyti, kiek anglai prisi
dėjo prie naujo francuzu 
stiprumo. Britanu nėra Ver- 
dune nė prie Verduno. Ju at
vykimas butu tuojaus pas
kelbtas. Bet žinoma, kad an
glu kariumenė ėjo į Franci- 
ją. Oficialiai buvo praneša
ma, jog britanu linijos buvo 
pailgintos tuomi suteikiant 
progą francuzu kariumenei 
patarnauti kitur. Kol-kas 
tik yra ženklu Britanijos ko
operacijos, apie naudą kurios 
abejonės nėra. Tolimesnė tie
sioginė kooperacija Britani
jos regimentu i Verdaną ga
li visai matomai įvykti atei-
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Saskatoon, Sask.-Wr- 
kavos apielinkėj visa šešių 
ypatų šeimyna ’tapo išnaiky- 
ta. P. Mančur, jo žmona ir 
trįs vaikai buvo nužudyti. 
Stuba ir tvartas sudeginti, o 
arkliai ir galvijai iššaudyti. 
Tą piktadarystę atrado kai
mynas, kuris eidamas iš sa- 
-vtr- namu -pamatė 
čius durnus iš Mančuro namu 
griuvėsiu. Piktadariu nesu
žinota.
ROCKEFELLERIO DOVA

NOS $3,42,377.
New York—Buvo pas

kelbta, kad 1915 m. Rocke
fellers išdalino $3,643,377 
dovanu. $582,339 karės nu- 
kentėjusiems. Moksliškam 
studijavimui valdžios pama
tu dovanojo $50,000.

GINČAI PAVIRTO Į ŽMOG
ŽUDYSTĘ.

CONNEUTVILLE, PA. — 
Me Hugh, clevelandietis, ku
ris turėjo kėdžių dirbtuvę 
Clevelande, nušovė F.M.Co
vel, o paskui pats nusišovė. 
Taip-gi tapo sužeistu S. Pe
ace ir J. G. Arter. McHugh po 
žmogžudystei telefonavo po- 
licijai sekančiai: t/

“Aš nušoviau žmogų. A- 
teikite mane suimti. Aš esu 
gatavas pasiduoti.“

Paskui už poros minučių 
pats sau galą pasidarė savo 
dirbtuvės name Conneaut
ville, Pa.

Ginčai tarp Me Hugh 
kompanijos ir Pease &Covell 
kompanijos urėdninku kilo 
iš to, kad McHugh kompani
ja, kuri turėjo kėdžių dirb
tuvę vienoj dalyj namo, no
re j o, kad Pease & Covell kom
panija, kuri užėmė kitą na
mo dalį, kur buvo išdirbami 
gurbai, iš to namo prasiša
lintu. Iš to kilo ginčai, o gin
čai virto į žmogžudystę.

SIUNČIA DAUG TABAKO.
NewYork— Išsiuntė į 

Frauciją ir Italiją 20,000,000 
svaru Amerikos tabako. Tai 
didžiausias tos rūšies orde
ris.

vokiėčlaT nužudė 
MERGINĄ.

Amsterdam-“Echo Bel
ge“ tvirtina, kad vokiečiai 
po teismo už išdavystę nužu
dė P-lė G. Petit iš Molenbek 
Belgijos.
MAXIM GORKI SERGA.

Londonas—Žinia iš Am
sterdamo sako, jog Berlyno 
pranešimai ateinanti i Hol
land! ją sako, jog Maxim Gor
ki rusu autorius serga Mas-

Lithuanian Weekly “Santaika” 
THE PEACE.
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BRITANAI UŽĖMĖ MIES
TĄ FELANIE.

Amsterdam— Britanai 
užėmė Mesopotamijos mies
tą Felahie. Felahie yra že
miaus Kut-el-Amaros.

tant žuvo 48 ypatos. Kapito
nas ir 10 išsigelbėjusiu žmo
nių sako, kad laivas buvo 
sutorpėduotas be persergė
jimo. Keturios ypatos žuvo 
su nepavardytu norvegu lai
vu. Clan Champbell nusken
do Medi terr ani an juroj. Du 
amerikonu buvo tarp išsigel
bėjusiu nuo torpeduoto laivo 
Bengairn.

LENKIJOJ CHOLERA.
Cleveland, O.l— Čleve- 

lando lenkai gauna laišku iš 
Lenkijos, kuriuose sakoma, 
Lenkijoj ir Galicijoj rauplės, 
karštligė ir cholera platina
si. Krakovo Universitetą e- 
pidemijos delei uždarė. Pro
fesoriai ir studentai kariau
ja su liga.

1 UŽMUŠĖ, 8 SUZEIDE.
Londonas—Vieną ypa- 

tą užmušė ir astuonias sužei
dė zeppelinai užpuldami ant 
Anglijos.

DAR KETURI LAIVAI 
NUSKENDO.

Londonas— Paskelbta

P. SZUKYS,
2120 St. Clair Ave. = Cleveland, Ohio
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Kaizeris Sužeistas Pavasaris Lietuvoj.

100

kaip

Išviso

Karės Sutrauka.

parašysiu 
prašysiu.

Verduno kova yra ilgiau
si kova karės historijoj. Jau 
53 dienos, kaip ji tęsiasi, ir 
nežinia, kada ji pasibaigs. •

Eini į karę melskis kar
tą; eini į jūrių kelionę, mels
kis, du kartu; bet melskis tris 
kartus prieš apsivedimą.

Mergaitėms pamokslas.
Paklausykit mergužėlės, 
Mano gražios 
Kuria jums čia 
Ir širdyj laikyt

i
Ii ■ <

KORESPONDENCIJOS

a-

Girios Duktė.

Akron, O.
Dabar yra labai svarbus 

momentas Lietuvai. Tą svar
bą supranta ir atjaučia be
veik visos lietuvių kolionijos. 
Ant kiek išgalėdami atjau
čiame ir męs akroniečiai pri
sidėdami nors maža dalele 
aukų nukentėjusiems nuo 
karės. Lietuvos Vyčių 31 kp. 
ir S.L.R.KA. 178 k. susijun
gė ir surengė prakalbas, ku
rios įvyko b. 8 d. Kalbėjo p. P. 
J. Purvis, Berea, O. kolegi
jos mokinys. Gaila, kad pa
sitaikė blogas oras. Žmonių 
atėjo nedaugiausiai. Iškal
bus studentas p. P. J. Pur
vis jausmingai nupiešė Lie- 

' tuvos vargus ir nelaimes. 
Paėmus omenin Akrono vi
suomenės kokybę negalima 
nusistebėti, jog surinkta tik 
$15.90. Kaip nekuriems žino
ma, Akrone nėra lietuvio 
kunigo, užtat yra bedievių 
lizdas. Laisviečiai, kurie su
daro apie tris ketvirtdalius 
visų lietuvių gyventojų Ak
rone, labai šnairai žiuri į ka
talikų judėjimą. Tą teko pa- 
tėmyti ir šiose prakalbose. 
Laike rinkimo aukų tūla y- 
pata prasitarė: “Kasyra ka
talikų veikiama, tai nenau
dinga, neduosiu nė Icento.44 
Gal, mielas skaitytojau ne
tiki. Štai faktas.

Kalbėtojas paaiškino, 
kad bus aukos renkamos į vi
sus fondus. Taip ir buvo da
roma. Tautos Fondan suau- 
kauta $15.45. Gi Liet. Gelb. 
ir Liet. Šelpimo fonduosna 
tik 45c. Tas aiškiai parodo, 
kaip musų socialistai ir lais- 

*• vamamai T at j aUčiaUie vyties 
reikalus.

Už surinktas aukas Lie
tuvoj nuo karės nukentėju
sių vardu tariu širkingai 
čiu.

VISOKIOS ŽINIOS.
KOKIŲ DAR ESAMA. 

LIETUVIŲ.
4'Draugas“ paduoda se- 

kankčią žinią iš Waukegan, 
Ill.:

44Kada Waukeganebuvo 
balsavimai, ar palikti gir
tuokliavimą, ar čį panaikin
ti, kunigas K. Zaikauskas 
Waukegano klebonas ir kun- 
A. Briška ragino žmones, 
balsuoti už panaikinimą 
svaigalų.

Jų norai įvyko. Wauke- 
ganė nubalsuota, kad panai
kinti svaigalus.

Bet už tai Waukegano 
girtuokliai nutarė kunigui 
atkerštėti. Po balsavimo prie 
klebonijos susirinko didelė 
chuliganų girtuoklių gauja. 
Išmušė klebonijos langus, iš
daužė duris.

Negana to, šią naktį, tai 
yra iš 9 į 10 bal. 2 valandoj 
Waukegano klebonija ėmė

Spėjama, kad padegė 
tie patįs girtuokliai, norėda
mi atkeršėti kunigui už kur
stymą prieš svaigalus.

Klebonijai bedegant, 
visupirmu pajuto sargas. At
bėgo ugniagesiai ir gaisrą 
užgesė. Visgi klebonija stip
riai apdegė.

Sarmata Waukegano 
girtuokliams už tokius jų 
chuliganiškus darbus.“

Londonas—Dasižinota, 
kad Imperatorius William 
buvo ką tik neužmuštas šią 
savaitę, koumet kulka eks- 
pliodavo netoli jo francuzų 
fronte. Jisai dabar yra Pots
dame ir jo padėjimas užslėp
tas misterija.

VILLOS DAR VIS NESU- 
GAUNA.

Columbus,N.M.- Villa 
paliko savo kariumenę ir sle
piasi Sierra kalnuose. Du a- 
merikonu sugrįžę iš San An
tonio sako, jog tarp tengi- 
mių pasklydo žinios, kad Vil
la mirė nuo užnuodinimo 
kraujo žaizdų. Bet ar tik 'tai 
nebus paskala, kad vėl suk
laidinus amerikos kariume
nę, kuri jau taip senai jieš
ko, o vis negali surasti ban
dito Vilios.

Dantis traukia su pir= 
štais.

Kinų ir Japonų dentistai 
yra keisti. Jie absoliutiškai 
nevartoja nieko, kaip tik sa
vo pirštus traukdami dantis. 
Pirmiausiai jie įgyja tą stip
rumą pirštų traukinėdami su 
dešinės rankos nykščiu ir pir
štu vinis įstatytas į lentą. 
Paskui ima kietesnes vinis iš 
kietesnių lentų ir taip prak
tikuoja per metus. Tada jau 
ima kiečiausio medžio vinis 
iš marmoro plotos. Tąsyk 
jau jie stovi užtvirtinti eiti 
į biznį. Geras dentistas po 
tokios praktikos paima ligo
nį su kairia ranka ir ištrau
kia po penkis arba šešis dan
tis su dešinėja be pasilsio.

Pieno Straikas Užsibaigė.
Chicago—Burden kom

panija, kuri laikėsi nepasi
duodama ūkininkų reikala
vimams, pasirašė pristo
dama mokėti $1.55 už 
svarų pieno.

Vokiečiai Laimėjo prie 
Verduno.

Berlynas— Daugiaus 
negu 36,000 francuzų nelais- 
vių paėmė vokiečiai didžio
joj Verduno kovoj,
francuzai užmuštų ir sužeis
tų nustojo, apie 150,000 žmo
nių.

Padauginimo Toblyčia 
6,000 metų senumo.

Nėra žinoma, kas buvo 
autorius padauginimo tobly- 
čios. Bet yra žinoma, jog ji 
egzistavo dienose statytojų 
sugriuvusių Mesopotamijos 
miestų. Randama tabletų. 
kurie parodo mums jų rokun- 
dus, biznio susinešimus ir t. 
t. Tarp tų tabletų yra ir pa
dauginimo toblyčia. Tokiu 
budu padauginimo toblyčia 
turi būti nemažiaus 
6,000 metų senumo.

Žvirbleliai šakose, šiltose dienose 
Tik čiauška,tik čiulba,kiek leidžia gerklė. 
Karalius gužutis, lyg kokis tututis, 
Dantis tik kalena. Vikrioji krekždė 
Sparneliais suplojus lakioja po triogas 
Ir jieško po stogu, kur lizdą lipint.
O darbščios bitelės, kaip musų mergelės, 
Neš medų į korį ir taikos įgilt, 
Jei kokis, dykūnas, besparnis gyvūnas 
Nor medų išvogt. Okas ten taip čiulb? 
Tai špokas sušalęs, pagrįžo ątgalio, 
Atradęs sau namą dainelę taip ulb.
O pempių balseliai ant upių, pievelių 
Pavasarį kelia ir klaus4, ar gyvi.
Ir laukas ir pievos išrodo, kaip sniegas, 
Ištolo nuo kalno į jas kaip žiuri.
O ką bekalbėti, kaip tenka girdėti 
Lakštingalos solų, kad traukia dainas, 
Tai, rodos, klausytum ir mintį skandy- 

[tum
Į tas jos meliodijų balso bangas.
Ten girdis, kaip lekia žąselės
Iš šiltojo krašto pargrįžta pas mus.
Padangėms girguoja, augštai, vos mir-

[guoja- 
Pavasarį skelbia. Per mišką, laukus 
Skrend varna juodoji ir gieda artojui 
Už sliekus. O ten kas? Tai gied viturys 
Iškilęs į augštą vos tik rytas aušta.
Bet kas tenai viską, kaip reik, apsakys? 
Tai tas dar ne viskas. Pažvelgkim į miš-

SUV. VALS. APLEIDŽIA 
MEXIK0.

QUERETABO,Mex. —Car- 
ranzos valdžia pasiuntė Wa- 
shingtonan_not^ kurioj rgi- 
kalaujama, kad Suv. Valst. 
ištrauktų savo kariumenę iš 
Mexikos. Notoj taip-gi pasa
kyta sutartis, kad Suv.Vals., 
kada tik bus tokis ar pana
šas nuotikis, kaip Columbus, 
N. M., turi teisę pereiti Me
xikos rubežius.

3 UŽMUŠTI.
Bluefield, W. Va.— 

Tris ypątos, vienas vyras ir 
du kudykiu yra užmušti. Na
mai sugriauti ir komunikaci
ja su Nemours pertraukta. 
Tas viskas yra pasekmė ke
turių baisių sprogimų Du
pont Powder kompanijos 
dirbtuvės.

1,000 VILISTŲ.
El Paso, Mex. — Apie tūks
tantis Vilios pasekėjų apgu
lė Sierrą Moj adą, sunaikin
dami daug tūkstančių vertės 
Amerikos turto daužydami 
ir eikvodami viską, kas tik 
naudinga.

D 3 LAIVAI NUSKENDO.
Londonas— Danų gar

laivis Caledonia, 1,815 tonų, 
sudraskytas austrų narūno 
Mediterranean juroje. Itali
jos garlaivis Unione, 2,367 
tonų, taip-gi nuskandintas 
Mediterranean juroje ir Bri
tanijos garlaivis 3,796 tonų, 
nuskandintas pietryčiuose 
nuo Irlandijos.

Auksiniai dantįs netinka 
krutamuose paveiksluose.

Jeigu turi auksinis dan
tis ir nori lošti krutamu0- 
siuose paveiksluose, tai arba 
išsižadėkiė savo ambicijos 
arba eik pas dentistą. Akto
riai su puikia išveizda ir su 
neapsakomais pantomi- 
miškais gabumais ne
gali lošti krutamuose paveik
sluose, jeigu turį_auksinius 
dantis.

Krutamųjų paveikslų 
kameros kartais išdirba juo
kingas štukas. Puikus pama- 
rinčių dažo rubai nusifoto
grafuoja juodai, o žibančiai 
balta medžiaga padaro dvily- 
puotą paveikslą. Auksinį 
daigtą kamera nuima tam
siai juodai ir jeigu aktorius 
nusišypsos, tai jo auksinių 
dantų vietos ant paveikslo 
bus tuščios, išrodys, kai be- 
dantų.

Tokiu budu, kada pri
ima naujus aktorius, tai 
jiems liepia plačiai išsižioti 
taip, kaip čigonas pirkdamas 
arklį. Galima turėti auksi
nius krūminius, bet dėl kru
tamųjų paveikslų geriaus tu
rėti ir tuos baltus kaulinius.

42 DANŲ LAIVAI NU
SKENDO,

Copenhagen— 42 danų 
laivai $3,000,000 vertės, ku
rių įtalpa kaštavo $5,400, 
000, sudaužyti arba narūnų 
nuskandinti laike karės. * 87 
žmonės užmušti.

Vokiečių Verduno mu- 
šyj tvirtina, jog gavo už= 
sistoti ant Dead Man kal= 
no.

Anglai atmušti ata= 
koj pietuose nuo St. Eloi.

Rusai laiko vokiečių 
atakas pietuos nuo Dvin= 
sko.

Rusams sekasi ant 
Kaukazo.

Austrų ir Italų artile= 
rija parodo didesnį veiki= 
mą Isonzos fronte.

Pirmiausiai pasveikįs su sava ku-ku 
Gegutė raiboji. Viršūnėms lakioja 
Ir sveikin kiekvieną keleivį miškų. 
Klausykis,kaip tarška, genelis kur barška 
Įlipęs į stuobrio viršūnę, augštai, 
Taip stropiai darbuojas, net šakos lin

guoja.
Kaip namą sau kala. O kas-gi tenai 
Liūdnai taip burkuoja,'vargelius rokuoja? 
Tai pilks karvelėlis netekęs pačios 
Augštai ant šakutes vilioja pačiutę 
Ir gied serenadą augštai ant šakos. 
O žvėrįs, žvėreliai būrelių būreliais.
Tik laksto, strakčioja. Jiems linksma 

[smagu;
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Ir kur tik nežvelgkie—tai visur gražu. 
Tai kiškis pabėga, tai plumso pelėda. 
Tai ten šokinėja ruda voverė 
Vaikų pabaidyta, iš lizdo išvyta 
Šokuoja. Žiurekie kaip tempia skruzdė 
Paėmus šapelį ir velka per kelią, 
Už save didesnį. O ten pamažu 
Vos koja už kojos žingsniuoja artojas 
Dainelę raliuodamas pilnu balsu, 
Išėjęs į galą, pataiso noragą 
Ir žiuri, ar jojo arimas dailus.
Kas ten ant pievelės? Tai ganos avelės, 
Ir karvių, ir kiaulių būrelis gražus. 
A nė jos kur bėga, tiktai ramiai ėda, 
Ir retkarčiais jeigu subliauna katra; 
O jauns piemenėlis, kaip koks karalėlis 
Dzanguoja aplinkui. O ten kaip-kada 
Išgirsi, kaip skamba mergaičių prie dar- 
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Graudinga daina, kur sėja rūtas, 
Jurginį sodina, kurs paskui dabina 
Jų karštą krutinę ir ilgas kasas. 
Lovelių, lovelės: čia baltos roželės, 
Žirnukai, žemčiūgai, vigdalgiai žali; 
O šičia: razetos, žemčiūgai ir mėtos— 
Kitų nė pavardyt visai negali.
Bet eikim prie upės Dunojaus, Šošupės 
Ir Nemuno, upių tėvo Lietuvos: 
Jos srauniai pūškuoja, sau pliauška,ban

guoja, 
Neš ledą, ką liko nuo šalčio ’žiemos.
O saulės skaistumas ir josios kaitrumas 
Tą viską dapildo ir bumburus gvildo, 
It motina musų, rūpinas visais. 
Kas čia parašyta, nėra pasakyta 
Ne pusė, kaip puiku yr mus Lietuvoj. 
Pavasariui stojus paliauna vaitojus 
Gražioji gamta mus tėvynėj šventoj. 
Ten oro tyrumas ir sodų kvapumas 
Išgydo vargdienio giliausias žaizdas. 
Ah Dieve Augščiausias! Mus kraštas pui

kiausias.
Gražesnio kampelio juk niekas neras.

V. Kareivis.

Visupirm reik pasakyti,
Ką jus turite daryti,
Kad žmonėms gerai įtikti 
Ir geroms mergelėms likti.

Reikia gero apsėjimo
Ir padoraus sutikimo,
Savo drauges reik mylėti, 
Viena kitos ne’pkalbėti.

Užlaikyt Dievą širdyje,
Žodžius meilės paslaptyje,
Nesiduot bernui ant valios,
Tegul sergsti Visogalįs.

Nereik eit su jais naktimis, 
Nelydėti jų akimis, 
Geriaus namie pasėdėti, 
Ne sarmatą apturėti.

Nereik perdaugel puikauti,
Su sportukais nedraugauti,
Tėvelius savo godoti,
Jų klausyti ir bijoti.

Jeigu yr mažų vaikelių 
Ar sesučių, ar brolelių, 
Reikia tankiai juos myluoti, 
Panešiot Ir pabučiuoti. .

Mylėt reikia savo tautą
Ir jos kalbą ir jos spaudą, 
Taip-gi gamtą, savo kraštą, 
Skaityt, platint gerą raštą.

Mylėt dainą kuolabiausiai, 
Jas dainuoti kuotankiausiai; 
Taip-gi reikia jums mokėti 
Kaip lietuviškai šnekėti.

Vietoj blogų vakaruškų,
Eikit mokytis dainuškų,
Kurios duos širdžiai ramumą, 
Sutirpdys šaltą liūdnumą.

Uždegs meilę širdyj jūsų 
Ir dorybėj visad busit, 
Sau panystę užlaikysi!
Vainikėlio nepamysit.

Jei dainelė ši netiktų,
Nelaikyki! sau už pik!ą,
Nes aš !okią tik ■ temoku, 
O kaip moku, taip ir šoku.

S. Kimutis.

Kiek moka poetams.
Anglų laikraštis Leader paduoda sut- 

rauką, kiek poetai- gaudavo mokėti už sa
vo veikalus,. ...........v.

“London Times44 laikraštis mokėjo Kip- 
ling’ui $500. oo už veikalą “Recessional. 44W. 
Mason padaro daugiaus pinigų su poezija, 
negu koks kitas žmogus Amerikoj, sako S. 
Cody. Jisai kasdien rašo poemą į laikraštį ir 
už kiekvieną poemą gauna $12.00, kas jam 
padaro apie $3,758.00 į metus. Mason’as sa
ko, vieną mėnesį jisai padarė $875.00.

Moore ir Byron daug gaudavo pinigų, 
kada publika mėgo ilgas pasakiškas kny
gas. Už “Lallia Rook gavo $15,000.oo.Ten- 
nysonui Maxon mokėdavo $20,000 į ‘metus, 
o J. W. Riley $10,000. New York’o “Led- 
ger’is“ mokėjo Longfellow’ui $5,000 tik už 
vieną tvarinį 4‘Hanging of the Crane.“

Bet kam poeziją arba kitokį 'literatiška 
darbą,tęsia Gody,mieruoti pinigais? Didžiau
sia Anglijos epiška poema “Paradise Lost44 
buvo parduota tik už $25.00, o toliaus t^ 
veikalas padarė leidėjus turtingais. Ge
riausia mokestis už poeziją yra meilė skaity
tojų širdyse. 
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Ką moteriške pirmiausiai 
užstato.

Pasaulyje nėra to daikto, ką negalima 
butų užstatyti už pinigus, nes skolintojai 
pinigų už užstatus yra lošėjai ir jie ims, ką 
tik jam duosi.

Vienas pinigų skolintojas sakė, jog mo
teriškė norėdama išgelbėti savo kudykius 
pradeda duoti namų daiktus. Pirmiausiai 
laikrodį. Paskui ji duos keletą stotkų. Savo 
drabužius pasilaiko ant galo, nes jie jai rei
kalingi dėvėti. Jeigu galima, tai geriausia 
drapaną laikos kuoilgiausiai. Bet žinau at
sitikimą, kad moterįs norėdamos įgyti kąs
nį duonos savo šeimynai davė gorsetus.

Skutykliai ir lietsargiai yra taip-gi tan
kiai užstatomi. O tiktai apie 30 nuošimtis už
statytųjų daiktų tegrįžta atgal.

Ar Tu Zinai, kad
Žodis “slavas44 nereiškia vergas,1 bet 

žmogus augštesnio kylimo.
* *

*

Moterų širdis plaka greičiau negu vyrų.
* *

*

Konstantinopolis turi apie 1,300,000 gy
ventojų.
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ATSIŠAUKIMAS
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į A.L.R.K. Moterų San= 
jungos kuopas.

Kaip jau buvo pagarsinta 
Dienraščio Draugo 2 num. 
(1916) balandžio pirmą d. 
Am. Liet. R.-Kat Motery 
San jungos Pirmo Apskričio 
antrame susirinkime įvyku
siame Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, Chicago Ill. 
1916 m. kovos 17 dieną, bu
vo nutarta parengti Parodą 
iš dailiyjy ranku darbeliu, 
kaip tai: siuviniu, mezginiu, 
piešiniu ir skaptorijskų bei 
visokiu pačiu sanjungiečių 
padaryty dailės darby.

Gegužio 1 d. Parodos 
Komisija pradės tvarkyti pri
siųstas parodon dailės išdir
binius, nes nuo tos (gegu
žio 1) dienos bus musu Paro
dos komisijai pavesta rui
mingoji šv. Jurgio par. 'Sve
tainė—visos savaitės laikui. 
Tai-gi suprantamas dalykas, 
kad visi ranky darbai pirm 
to laiko turi būti jau ant vie
tos Chicago, III. pas A. L. R. 
Motery Sanjungos Iždinin- 
kę/Gerb. p. Antaniną Nau
sėdienę 917 W. 33 st. Chica
go, Ill., kuri yra musų apskri
čio susirinkime išrinkta pri
imti po josios antrašu atsius
tus visus parodon siunčia
mus daiktus.

Visu Parodos Komisijos 
nariy bus didžiausia rūpes
tis užlaikyti parodon prisiųs- 
tus daiktus tokiais, kokie jie 
yra nesuteptais. Parodoje 
išstatytieji daiktai nebus lei
džiami rankomis čiupinėti ar 
sudulkinti.

Už tobuliausiai nuveik
tą dailės darbą bus duoda- 

4ii%^£ciVrO • UxrV&nai; 
už antrą—paveikslas; už tre
čią-vieniems metams “Dien
raštis Draugas, “už kitus į- 
žymius daiktus bus parūpin
ti pagyrimai, arba smulkes
nės dovanėlės. Visu parodon 
atsiysty daikty apvertinimui 
bus užprašyti musy geriau
sieji dailininkai.

Sanjungietės! męs pildo
me musy seimo nutarimus, 
todėl visos, kuri kuom galite, 
prigelbėkite, kad ši pirmuti
nė motery Sanjungos Paroda 
butu pasekminga. •

J. Rutkauskienė
A.L.R.K. Motery San

jungos I Apskričio Pirminin
kė.

JUOKELIAI
. NĖR KVAILŲ.

Joną s—Kas tau yra, 
Petrai, kad tu toks silpnas 
šiandien?

Petra s—Mat buvau 
pas šeškų, tai prisitraukiau.

Jonas— Tai pirk bon
ką ruginės, giros, o išgėrus 
ją tau bus geriau.

Petra s—Nėr kvailų 
mokėti pinigus, kad pasiger
ti, o pskui mokėti pinigus, 
kad išsipagirioti.

BIJO ~IšŠ!bUDINT.
Kaziuką s—Mamyt 

ai jau saulutė teka?
M a m a—Ar-gi tu 

matai, Kaziuk?
—Bijau plaziulėti, 

neissibudinciau.
APSIDEGINO!

Motina —Ko verki 
vaikeli?

Vaikas— Apsidegi
nau gelklę.

Motin a—Su kuo?
V a i k a s—Ugi su tuo 

vandeniu, ką tėtukas duoda

gelt dedei, kada jis ateina 
pas mus i svečius.

PIEMENŠ~SŪNUS.
Vienas ponaitis, kurs 

mėgdavo pasijuokti iš žemes
niu už save, nuėjo kartą į 
kaimą, kad pasivaikščioti ir 
pasigėrėti gamtos grožybė
mis. Pamatęs piemenėlį ga
nant kąimėnę priėjo ir šiaip 
užkalbino:

—Gerą dieną, kiaulių tė
veli.

—Gerą diena, ’mano sū
neli —atsakė piemenukas.

KNYGOS “PAVOJUS.
V a i k a s—Mamyte, aš 

nenoriu skaityti tos knygos.
Motin a—Kodėl, vai

keli?
V a i k a s—Dėlto, kad 

šita knyga bestovėdama kar
tą ant stalo puolė ant grin
dų ir sumušė bonką su deg
tine, kurią tėtukas pastatė 
po stalu. O kitą kartą pul
dama gali užmušti ir tėtu
ką, kada jisai guli pas duris 
ant grindų.
NEKOKISŪYDYTOJAS.

Tūlas kaimietis atėjęs 
pas gydytoją paprašė, kad 
jis pasakytu, kas yra jo ger
klėje. Gydytojas apžiurėjo 
ir jokio skaudulio nesuradęs 
atsakė:

—Nieko blogo tavo ger
klėj aš nematau.

—Matyt nekoks gydyto
jas esi, kad nesupranti. Juk 
į mano gerklę tilpo visa ma
no ūkė, pinigai ir visas ma
no turtas,— atsakė kaimietis.

SUPRANTA.
Paulius— Pasakyk, 

Juozai, kodėl aš apiplyšęs?

turi geru drabužiu.
Pauliu s—Ne. Dėlto, 

kad Ickus, aludės savinin
kas gražiai pasirėdęs.

Vyturėlis.

| KRISLAI
O--------------------------------- o’

“Katalikas“ mato save 
labai katalikišku. Anot jo 
“Katalikas“ tiek rūpinasi a- 
pie katalikus, kaip visi kiti 
katalikiški laikraščiai sudė
jus į krūvą. Tiesa rūpinasi 
labai daug, bet'tik apie jų 
kišenes.

'i' 'i'

Jau laisvamaniams “Ke
mėšis“ orait. Dabar jie šif- 
tuojasi pasveikinti Makaus
ką, kuris esąs kur kas aršes
nis susirokuoti. Lukaut, vy
ručiai, kad nuo vilko neuž
bėgtumėte ant meškos.

“Laisvė“ džiaugiasi iš 
Šimkaus ‘ ‘rezignavimo. ‘ ‘N e- 
butų rodos kuo tiešytis. Vie
ton to žiūrėkite, kad “jūsų“ 
Bulota nerezignuotu.

“Laisvė“ penkių metu 
duktė iškilmingai paduoda 
visą savo amžiaus historiją. 
Pamini akušerką ir visus 
daktarus, kurie būdami spe
cialistais savo amate išlaikė 
ją nuo mirties.

Krambambimbembambulis.

AUKOS.
Nukentčjusiems nuo kares 
surinktos Purvio ir Žagaro 

ginčų vakare.
Į Liet. Šelpimo Fondą.

Po $2.00: F. Jusaitis.
Po $1.00: K. Garbinėms, 

J. Burokas, F. Sklerys ir P. 
Radzevyčius.

Po 50c. :J. Mieliauskas; 
P. Krulis ir F. Zykus.

ne-

kad

,Po 25c. J. Silinas, F. Gra
bauskas, F. Tumas, J. Stan
čikas, J. Dovydaitis, Stripei- 
ka, Z. Paulauskiutė, J. Jači- 
kas, M. Vilička, V. Potyrius, 
P. Aksomaitis, J. Jusevyčius, 
J. Naujokas, J. Sinkus, A. 
Morkūnas ir 7 bevardžiai.

Smulkiu aukų $1.77
Viso $14.77.
Į Tautos Fondą.

Po $1.00:J. Brazauskas, 
J. Žitkevyčius ir R. Žitkevy- 
čus.

Po 50c.: J. Zęnevyčius, 
Pastarnokas, U. Adomaitie
nė, K. Kaitis, J. Čerkesas, 
M. Bučienė ir M. (Dapkunas.

Po 25c.: J.Bukis,V .Bal
trušaitis, O. Adomaičiutė, Z. 
Bagdžiuniutė, J. Sakalauskas, 
J. Strigas, A. Beržinskas, J. 
Valentą, J. Grite ir 2 bevar
džiu.

Smulkiu auku $1.66.
Viso: $10.91.

Į Liet. Gelbėjimo Fondą.
Po $:00: M. Guzunis ir 

F. Slunk.
Po 50c.: A. Praškevy- 

čius, A. Šimkūnas ir M. 
Zmuidzinavyčius.

Po 25c.: F. Murauskas, 
T. Rimkus, K. Aksomaitis, 
J. P.Garmus ir Bevardis. 
Smulkiu $1.66. Viso $6.41.

I Liet. Auton. Fondą:
Po $1:00: V. Jankaus

kas. Po 25c.: K. Jankevy- 
čius. Viso: $1.25c.

Neminėjo Fondų:
Po $1.00: E. Reibikiutė.
Po 25c. F. Zaborskis, J. 

Trečiokas ir Danielevyčienė. 
Viso: $1.75, kuriuos sumai
šėme su $3.24 smulkiais ir 
išdalinome lygiai visiems 
trims fondams. ....... ... .. ... .

Viso tą vakarą surin- 
kta: $33.34.

Pavyzdingas Darbas.
Lietuvos Šuny Kareiviu Šv. 

Kazimiero Gvardija apturėjo nuo 
Petro Samuolio, buvusio nario, 
laišką. Trįs metai atgal P. Sa
muolis iškeliavo į Lietuvą, o išti
kus dabartiniei baisiai karei tapo 
paimtas kariumenėn ir vėliaus 
paimtas į vokiečiu nelaisvę. Kiek 
laiko atgal LSKLŠKG. gavo laiš
ką, kuriame P. Sam. prašė minė
tos gvardijos pagelbos. Gvardija 
jo prašymo neatmetė.Siuntė jam 
pinigu net du kartu, už ką jisai 
rusiškai rašytame laiške ačiuoja 
sekančiai:

Alten Grabow. vas. 15.1916 
DRAUGAI IR BROLIAI:

Šiuomi pranešu, kad 
15 d. vas. apturėjau nuo jus 44 
markes ir 64 feinigius,užką labai 
širdingai ačiuoju visiems Lietuviu 
Gvardijos draugams ir te jums 
Dievas suteikia sveikatą ir ilgą 
pagyvenimą. Aš nežinau nė kaip 
jums priderančiai paačiuoti už to
kią geradarystę. Iš to matau, kad 
jps priderančiai atjaučiatė savo 
buvusį draugą.

Visupirmiausiai sveikinu Ka
pitoną Joną Rakauską ir taip-gi 
visus Lietuviškos Gvardijos ofi- 
cierius ir kareivius. Ir meldžiu 
Kap. J. Rakausko busiančiame 
susirinkime paačiuoti visiems 
mano broliams ir paduotii'nuo ma
nęs ranką. Sudiev mano broliai!

P. Samuolis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
S. Binkis (Vietinis) Jūsų straip

snelyje juoku nepasakyta, 
rimtumo taip-gi nesimato. 
Perskystas. Netilps.

A. Pogazlskis (Vietinis) 
“Velykos’4 gavome bandy
sime sunaudoti Velykinia
me numeryje. Ačiū.
NAUJI RAŠTAI.

Sabatažas. Kaina 10c., Vi
suotinas Straikas. — 10c. ir Sin- 
dikalizmas. -25c. Šias tris kny
gutes iš anglu kalbos sulietuvino 
J. Laukis. Išleido “Darb. Balso“ 
bendrovė, 359 Hollins Str. Balti
more, Md.

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

Iždo ras. 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 Luis Ave.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str. ,

Maršalka JONAS VILKIŠIŠ,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką“ irušsimoketi prenumeratą.

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

HARTFORD CONN.
A. J. P&tackis, 234 Park Avenue.

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

PITTSTON, PA.
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. a
A. Milukas, 416 Hooper St., 

NORWOOD, MASS.
Vesula, 1160 Washington St.,

A.

M.

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

NAUJOS
Tautiškos Velykines

ATVIRUTES
Męs tik ką šiomis dieno

mis atspausdinome la
bai dailias Velykines tautiš
kas atvirutes. Todėl, jei nori 
velykiniu gražiu atviručiu, 
tai kreipkitės pas mus.

Kaina 5c. vienai arba 6 už 
25c. Prisiųsk keletą pačtos 
štampu, męs prisiusime at
viručiu-
“Santaikos” Redakcijoj

2120 St. Clair Ave. Cleveland, O

ORCHESTRA
= DEL =

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

jome, jog dauguma reikalaudami 
muzikantę, nežinodavo kur kreip
tis!. Todėl šiuomi pranešame, kad 

f musę orchestra yra prieinamiausią, 
- nes sudarome nuo 1 iki 5 muzikan

tę muziką ir už pigesnę kainą, ne
gu kiti. Kreipkitės šiuo antrašu:

[i| JONAS CHIPURNA
2002 ST. CLAIR AVE. N. E.

Antrss lubos. Kambario num. 4

Klaidos Atitaisymas.
“Santaikos“ 13 num, 

pagarsintose aukose surink
tose p. K. Skupo krikštynose 
įsiskverbė klaida, vietoj e au
kavo $1.00 Purenąs, turi bū
ti J. Puzinas, ir viso ne 
$7.65, bet $8.40.

T. KI KA
BUČERNE IR GROSERNE

Daugumas musę lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti del 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti Į namus. Galite įduoti orderius per 
musy važiuotoją arba atsilankę į musu krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muę kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuves. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. Cuy.Central 1781-LSAVINGS & 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 namu rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvu 

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

I
Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS
“Darbininkas” ein a utarninkais 

ketvergais ir subatomis.
“Darbininkas” paduoda daug 

žinię iš darbo lauko, apie unijas, a- 
pie darbininkę judėjimą.

“Darbininkas” paduoda daug 
straipsnię, naudingę darbininkams 
pasiskaitymu, rašytę pačię darbi
ninkę.

“Darbininkas” paduoda svar
biausius nuotikius visame pasaulyje, 
indomiausias žinias ir žingeidžiausius 
atsitikimus. •

“Darbininkas” visuomet turi 
smagię, gražię eilię, dailię vaizdelię 
ir apysakaičię,

“Darbininkas”visuomet turi vi- 
so"to, kas darbininkui svarbu, nau
dinga, indomu ir suprantama.

“Darbininkas” nuolatai išleidi- 
neja knygelię, kurios dailumu, gra
žumu, turiningumu, pigumu viršija 
visas išleistuves. ~

Skaitykite ir platykite “Darbi
ninką” ir jo leidinius.

Prenumeratos kaina: tris kartus 
savaitėje metams $3.00; pusmečiui 
$1.50; vieną kartą savaitėje, užsisa
kant tik subatinius 8 pusi, numerius, 
metams $1.50, pusmečiui 75c.

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

^VISOKIUS!*

■fSpAUDOS^s-

MUSŲ SPAUSTUVE 
Spausdina knygas, kon
stitucijas, plakatus, cii‘- 
kuliorius, visokias kvi
tas, laiškams antgal- 
vius, kupertus, tikie- 
tus, vizitines korteles 
ir 1.1. Atliekama gerai, 
greitai ir nebrangiai.

Siųsdami užsakymus adre
suokite šitaip:

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

CLEVELAND, O.
TE LĖK. CUY. CENTRAL 1S47-K

Skaitykite ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį

“ŽVAIAGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausis 

lietuvię katalikę laikraštis, 16 pusi, 
didumo suteikia įvairię žinię iš A- 
merikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.

Korespondencijas ir pinigus sięski- 
te šiuo antrašu:

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

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų 

DIENRA\ŠTIS ;
“DRAUGAS”duoda daug žinię 1 

iškaręs lauko, pasakoja, kas dedas i 
nelaimingoje musę tėvineje Lietu- | 
voj, skelbia įdomiausius atsitiki- 1 
mus iš viso pasaulio. Žinios paduo
damos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina ! 
lietuvię katalikę draugijas, rupi- ' 
naši ję reikalais. i

“DRAUGAS”kelia tautišką su- ‘ 
sipratimą, platina katalikiškai.lie- į 
tuvišką kultūrą. '

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir I 
visiems suprantamą kalba.

“DRAUGAS” metams tekąs- 1 
tuoja tiktai $3.00.,pusei metę $1.75. 
Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. 
Nuo vaikę ir nuo agentę perkant 
atskirais numeriais po 1c.

Užrubežyje“DRAUGAS” dien
raštis metams $6.00.
“Savaitinis Draugas” Metams 

kaštuoja $1.50.
Visokiais reikalais kreipiantis 

adresuokite:
Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL

AR NORI PIRKT 
NAMĄ?

Jei taip, tai kreipkis prie 
manęs, nes aš turiu daugy
bę geru namu ant pardavi
mo ir ant prieinamiausiu iš
lygų. Ypatingai apilinkėje 
E. 67-tos, Superior ir Payne 
gatvių. Reikalaujanti kreip

tos šiuo antrašu:

Jonas Brazaitis
1619 E. 43rd STREER.

I Gelažius Krautuve,
■Tin i i ii ii —i ■ t n imi ■! ji i .u lycrrtmcMtna

HARDWARE

Rioberinės ir smalinė stogu 
dengymui popieros. Įvairiau
siu tųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe- 
tų ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečię, visokię sudy- 
nę, plačiausia rinkinis įvairię-įvai- 
riausię dailydėms įrankiu ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Ciair Ave.
Central 1785-W

SPALVUOTAS

Suvalkijos Zemlapis
Sutaisė B. K. BALUTIS 

Kartografas-Geometras.
Didumas 22 coliu pločio per 28 

colius ilgio. Kaina $1.00.
Gaunamas

“Sant.“ Redakcijoj, 
2120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO



Keturi apsiginklavę vy
rai įėjo į H. Kaufman’o mė- 
sinyčią 2092 E. 4tht Str., 
suėmė Kaufman’ąir jo pačią, 
kuriedu, su darbininku jau 
rengėsi skaityti dienos pel
no pinigus. Plėšikai išbėgo 
su skrynute, kurioj Kaufma- 
n’as sako, buvo $250, ir nu
lėkė link 40-tos gatvės.

Vyrai, kuriuos Haufma- 
n’as nupiešia kaipo jaunus ir 
puikiai apsirengusiais, įėjo į 
krautuvę tuoj po 11 vai. va
kare. Kaufman’as buvo ma
žame ofise užpakalyje krau
tuvės ir skaitė pinigus. P-nia 
Kaufman’ienė ir M. Gold, 
darbininkas, buvo pryšakyj 
krautuvės.

Du vyru atkišo revolve
rius ir sušuko: '‘Rankas aug- 
štyn,“ į Gold ir p-nią Kauf- 
man’ienę. Kitu du įbėgo į o- 
fisą ir išveržė iš Kaufman’o 
pinigų skrynutę. Su $250 pi
nigų. vagiliai pabėgo lauk.. 
Policija jų įieško.

Liepsna atėmė vienos 
moteriškės gyvastį, o kitą 
sužeidė taip pavojingai, kad 
ji gal tuoj mirs. Ugnį 
pagimdė gazo ekspliozija,ku
ri sukratė namą 12406 Madi
son gat., kur tiedvi moteriš
kės gyveno.

Ponia Juzė Castro, 23 
metų senumo, apdegė taip 
baisiai, jog už kelių valandų 
turėjo persiskirti su šiuo pa
sauliu Lakewood ligonbuty- 
je. Jos sesuo Ona Mudro, 17 
metų amžiaus, yra taip-gi 
mirštančiame padėjime.

Bėgantis gazas iš ’ šildo
mojo pečiuko kambaryje, 
kur jiedvi miegojo, eksplio- 
davo, kaip p-nia Castro ban
dė uždegti. Trenksmas buvo 
taip didelis, jog visi langai 
išbyrėjo.

Panedėlio vakare apie 
11 vai. H. A. Wick sutiko 
nelaimę ties pat jo namais 
2102 St. Clair st., kur jisai 
ėjo skersai gatvės ir Auto 
Livery kompanijos automo
bilius, styrino C, Vyse, taip 
užgavo Wick’ą, kad tuo pa
čiu automobiliu nuvežtas į 
Lakeside ligonbutį už kelių 
minučių mirė.

Velionis birželio pradžioj 
žadėjo apsivesti su šalę gy
venančia drauge p-le Marga- 
reta Wolke, 2104 St. Clair. 
Gavusi iš ligonbučio žinią a- 
pie jo mirti, apalpo. Ant 
kiek žinoma velionis mėgda
vo išsigerti. Gal tas ir sut
rumpino jojo dienas?

, Kitame atsitikime karas 
užgavo Joną Korol, 26 metų, 
999 E. 67 th st., ties St. Clair 
Jam suaižė galvą ir nupjovė 
ranką. Guli St.Clair ligonbu- 
tyj.

Johanna.Brandt, 12 m. 
mokinė, mirė antradienyje 
Huron rd. ligonbutyj nuo 
žaizdų, kurias ji aplaikė pa- 
nedelio vakare nuo automo
bilio ant Prospect ir E. 30 st. 
Ji gyveno 987 Maud av.

Rūpesčiu pp. O. Žvingi- 
liutės ir B. Skripkauskiutės 
Clevelande bal 9 d. baž. sve
tainėj susitvėrė iš 10 narių 
L. R. K. A. Moterų Sanjungos 
kuopa. Jos vyriausybė yra 
sekanti; Pirm. O. Žvingiliu- 
tė; vice pirm. D. šerkšnienė; 
rašt. B. Skripkauskiutė; ižd. 
V. Šukienė; iždo globėja M. 
Rakauskaitė ir tvarkdarė M. 
Diraitienė.

Tai puikus ir pagirtinas 
apsireiškimas. Galima iš kal
no spręsti, jog L.R.K.A.M. 
Sanjunga su laiku nuveiks 
didelius darbus ir loš svar
bią rolę kaip apšvietoj, taip 
ir politikoj. Ateinančiame su
sirinkime, kuris atsibus tre
čią panedėlį sekančio mėne
sio žadama pasiimti daktarą 
kvotėją ir užvesti pašelpos ir 
posmertinės skyrių.

Tai-gi Cleveland© lietu
vėms moterims ir merginoms 
reikėtų ant tos draugystės 
atkreipti didesnę atydą, nes 
jon gali prigulėti merginos 
taip dailiai, kaip ir vedusios 
moterįs.

Ah-h! meilužiai galės 
net bučiuotis šią vasarą so
duose (parks). Teisių direk
torius Fitzgeral sakė, kad 
meilužiai turi pilną teisę. Pa
gal teises, jisai sako, nėra 
draudžiami nuo burkuojan
čių žodžių, meilės širdperša 
pateisino S. Bernstein, o jog 
už rankų galima laikyti, tai 
sakė sodų komisionierius 
Ne veli.

“Daleiskime sau, jog 
dviejų meilužių širdis plaka 
vienaip,“ sako Fitzgerald, 
kas gali užginti jiemdviem 
pasidalyti išmintingu butu
ku. Ne teisės. “

D. L. K. Vytauto Kareivių 
Draugystė parengė prakal
bas, kurios atsibus Verbų 
Nedėlioj, bal. 16 d. ant Jai- 
tes svetainės,, 6004 St. Clair 
avė. Kalbės Dr. A. Greičiū
nas, kuris yra specialiai pa
kviestas iš Chicagos. Durįs at- 
darosbus ant3:00 p.m.,o kal
ba prasidės nuo 4:00 p. m. Lie
tuviai ir lietuvaites is'CIeve-' 
lando ir apielinkių, malonė
kite atsilankyti, ką mums 
turės pasakyti Dr. Greičiū
nas. Report.

Bal. 18 d. antradienio 
vakare nuo 7:00 prasidės Vy
tauto kareivių praktika. Vi
si pribukite. K. Salmanas.

Bal. 11 d. Grays Armory 
davė piano koncertą du žy
miu pianistu H. Bauer ir 0/ 
Gabrilovyč. Juodu grajino 
ant dviejų pianu abudu sy
kiu. Iš dviejų pianų, visuo
met galima išgirsti puikios 
muzikos, ypač, kuomet prie 
jų prisėda tokie virtuozai, 
kaip Bauer ir Gabrilovyč. 
Publika ko tikėjosi, to ir ga
vo. " Schumanną, Mozartą, 
Bethoveną, ir kitus žymius 
klesikus grojo labai puikiai.

“Mirta,“ kaipo draugi
ja nustojusi vardo Clevelan
de, neturėjo progos pasipi
nigauti per visą žiemą, tai-gi 
atrado sau tinkamą laiką 
gavėnioj, štai bal. 9 d. jie 
parengia viešą vakarą su te
atru, dainomis ir šokiais, 
kad tokiu budu įkišus snapą 
į žmonių kišenes. Vagis visa
dos darbuojasi, kaip visi su- 
miega. Kuomet visas pasau
lis pasninkauja ir laukia Kris
taus prisikėlimo, kuomet visi 
žmonės liūdi matydami žu
dynes Europoj — tai musų 
socialistai šoka, linksminasi! 
Kur protas? Kur žmonišku
mas? Ir dar dejuoja, kad ne
turi simpatizuotoju. Kas ga
li tokiai draugijai simpati
zuoti, kuri visur priešingai 
elgiasi? Gerai, dabar atsišo- 
kote, atsilinksminote, pasi- 
jinigavote, bet atminkite, kad 
jūsų laukia ilga gavėnia — 
rundini metai.

SANTAIKA

VIENATINE

Clevelands Lietuviška Namy ir Paskolos Draugyste-Banka
Jkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metai.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.oo.
Parduodame shėras kaina $100. oo ant lengvu išmokėjimy, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaipG nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimti. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namy ir lioty ant lengviausiy išlygy; skoliname dau- 
giaus, negu svetimtaučiy bankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės j šią prakilnią Įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą, ar
ba dėkie pinigus taupinimui,o užtikriname, jog lengviausiai sučėdysi pini
gus ir greičiausi tapsi savininku nejudinamos savasties, ir tuomi pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Cleveland^ Lietuvy Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais, nuo 7:30 iki 10:30 vakare. Subafomis nuo 7:30 iki 9:30 vakare.

1934 St. Clair Ave. N. E. Cleveland, Ohio.

Far žinote
Naują ir Geriausią

SaldumynyKrautuvy?
Kas atsilankys pas manę, bus pil
nai užganėdintas. Laikau visokius 
saldumynus. Didžiausias pasirin
kimas Įvairiausiy saldainiy (kan
dies). Taip-gi krautuvė cigary, 
cigarėty ir tabako.

Jaunimui Geriausia Užeiga.

Karolis Bačionis
2209 ST. CLAIR AVENUE N. E.

V. SIAURAS
LIETUVYS LAIKRODININKAS

Taip-gi
krautuve

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

kokybė yra gera. 
■aannMiMMnaHmaBeBMMMBHBaaaBanaMKMBP'saanB*

Į,«. GOLDHAMER 8 CO
Esate Širdingai Užkviečiami 

Apžiūrėti Mus Visą Eilę

Pavasariniu Moteriškai Brusloty 
(vaists) Pirštiniu, Ceverykp, Sijonp. 
Vaikams ir paaugusiems drabužiu.

t

hl
>

GERIAUSIOS GYDUOLES

Laikrodžių, žie
dų, diemantų, 
linciugėlių, 
branzolietų. 
špilkų ir t. t.

Pirktos pas mus britvos, yra 
išmainamos, jeigu pasitaiki- 
tų netikusi, Musų- speciališ- 

kumu yra taisirnas laikrodėlių 
laikrodžių ir kitų gražnų.

2118 St. Clair Ave. Cleveland,0. _e|

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.

6502 Fleet Ave., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirbą 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.

1653 St Mr Av. Prie E.17 g. j
jį - , seniausias

LIETUVIS KRIAUČIUS

Pavasaris Jau! M™
Vyrų Siutai 
ir Overkotai

SIO.oo
-IR-

S15 oo

Vaiky siutai 
ir Overkotai 
$3.50, 
$5.oo

-IR-

$7.50.
Vienutėlis ir didžiausias lietuvio storas Clevelande. Besiar

tinant pavasariui, męs pripildėme storą naujausios mados ir vi
sokiu gatunkų vyriškais ir vaikiškais siutais ir overkotais. Taip- 

! gi didžiausias pasirinkimas ir kitokių drabužiu, kokių tik vyriš- 
1 kir reikalauja pasirėdimui. Gvarantuojome už kiekvieną pas 
i mus pirktą siutą. Atsilankykite, o busite užganėdinti.

lj The Mahon & Sabe! Company
k 8713 Superior Ave. Princton 1807-l >

Męs atidarėme naują krautuvę, kurioje galima gauti 
Moterims Siutų, Sijonų, Šilkinių Bruslotų, 

(veisčių), Vyriškų, Drapanų, Vaikų Siutų 
ir šiaip visokių mažmožių.

PREKĖS PRIEINAMOS.
JSF“ Męs duodame Raudonas ir Žalias Štampas.

Ateikite ir Apžiūrėkite Musų Tavorą.

H. LIFSHETZ,
1191 E. 79th Street.

L. Bednarski r
0^3 parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

21-10 Prospect Avenuė.

■BtaBntKssranaDMnaKmuaciaiiam

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 Gatves.
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

Miin 3518-J Cente. 7649-K

Skrybėlių, Kepuriy, Marškiniu, -V'
Apatiniu Drapaną bei Ceverykp 
ir abelnai visokip naujos mados 
drapanp, kurios dėvėsis šį pavasarį 

1916 m.OOOg^-OO OO-^gįOOO

Cuy. Central

oc
E

Mokykla Šokių.
Yra tai viena iš geriausiy mokykliy. Užtikrinu, kad 

išmokinu šokti geriausiai ir per trumpą laiką. Esu persi
tikrinęs, kad jaunuomė, kuri lanke mano šokly 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 šokiy 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
7622-R 2012 St. Ciair Ave. Cleveland. O.

Extra Del Velykų
PUIKIUSI 

vyriški 
marški
niai ir 
kakl a- 
raiščiai

Moterį-1

liausios |g
mados. 1®

Firankos nuo 50c iki $3.50 už Porą.
PARSIDUODA:

Žitkevičiaus & Polonio Krautuvėje
2012 St. Clair Ave. N. E. :: Cleveland, Ohio

ipnoi

V. DEBESIS

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?!
Nagi pas

W. WISZN IEWSKI 
1024 KENILWORTH AVE. S.W.

Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai,
kad mano rytoj vestuvė, tai begu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu ne nerūkau. Tai labai geri cigarai.

Taiso Namus ir Popieruoja Kambarius
Teip-gi užlaiko ant pardavimo 

. kambariu popieravimui popiery, U 
2 maliavos, aliejaus, šepety ir 1.1. «

Aodraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus
Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 

krautuvę knygy, rašomy dalyky, 
aiskrimo ir saldumynu.

. 1396 E. 33 Str. ir Sonora Ave. ■
Cuy. Central 6201=K

I1 ii» mnm i

PIRTĮ

Krajava Pirtis
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk j musy

A. SOGOLOWITZ, 
2547 E. 38 GATVE. Arti Woodland.

Central 2595-W

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

Seredos dėl motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,


