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Austrai Sumušti 
ant Visos Linijos 
Rusai Bėgyje Savai
tes Paėmė 150,000 
Austru i Nelaisvo.

Vokiečiai Atmušti nuo 
Veldinio.

Hughes Repteblikonų 
Kandidatas Į Prezi= 

dentus.
Londonas—Žinios, ku

rios pareina iš Galicijos ir 
Bukovinos praneša, kad ru
sai nesulaikomai visu frontu 
eina pirmyn skindami austru 
korpusus vieną po kitam. 
Paskutinios žinios iš Petro
grado ateina, kad rusai bė
gyje savaites laiko paėmė 
150,000 austru i nelaisvę.

Tokio smarkaus žengi
mo pirmyn nė viename fron
te nuo karo pradžios ligi 
šiam laikui nebuvo, kaip da
bar rusu Galicijoje. Pati 
Vienna pripažįsta, kad aus
trai sutiko baisu smūgį.

Hindenburgas, kuris sa
vo karžygyste buvo nustebi
nęs visą pasaulį prie Mozurp 
ežeru, kur vasaryje pereitu 
metu paėmė 10,000 rusu, 
bet užtat dabar rusai atmo
ka austrams.

Rusu amija pasidalinusi 
į tris skyrius šluoja be pasi
gailėjimo austrus. Vienas 
skyrius pietuose nuo upės 
Pripieci išblaškė atsikišusią 
Hindenburgo ir austru ar
miją, ir dabar gręsia pavo
jus kairiajam sparnui austru 
kariumenės ir dešiniajam 
vokiečiu.

Kitas rusu armijos sky
rius Volynijoj sulaužęs aus
tru spėkas paėmė Luck,Rov- 
no, Dubno ir dabar maršuo- 
ja Lvovo link.

O trečias skyrius Buko
vinoj laužo austrus ir ren
giasi užpulti Bukovinos sos
tinę Czerniowice.

Toks rusu pirmynžen- 
gimas atkreipė vokiečiu do- 
mą. Hindenburgas skubinasi 
nešti pagelbą austrams šiau
rėje nuo Lucko ir upės Stir, 
bet rusu pėstininkai šturmu 
užpuolė vokiečius ir sumušė 
juos paimdami 2,000 į ne
laisvę. Rusų armija veja be
sitraukiančius vokiečius.

Zinia apie tokią rusu 
karžygystę u žgavo Berlyną. 
Kaizeris rengiasi keliauti 
frontan. Iš Kopenhagos pra
nešama, jog generolas 
Brusilovas perkirto liniją 
jungiančia austrus su vokie
čiais. Abiejoms pusėms grę
sia pavojus.

Dabar visa Galicija į 
pietus nuo Karpatų yra ap

supta rusu armijos, kuri va
dovaujant gen. Brasilovui 
eina ir eina pirmyn. Didesnė 
ofensyva rusu yra dar, negu 
pereitais metais vokiečiu 
gen. Mackenseno, kuris išvy- 
jo beveik iš visos Galicijos 
rusus. ,

Rusų nuostoliai visur 
maži.

Verduno Frontas.
Generalis francųzu ka. 

rėš štabas praneša, kad ko
va prie Verduno ant kalno 
304 tęsiasi. Rytuose nuo u- 
pės Možy eina smarkus ar
tilerijos veikimas. Tarpe 
Oisne ir Aisne francųzu ar
tilerija sunaikino vokiečiu 
tranšėjas Mardan miške. 
Argonie apielinkėje abi pu
si daužosi minomis. Pran
cūzai ėma viršų.

Šiaurėje nuo Verduno 
taip-gi eina smarki kova. 
Ant dešiniojo upės Možy 
kranto pėstininku atakos nu
tilo. Wogeza apielinkėje vo
kiečiai įsiveržė į franeuzp 
tranšėjas prie Cal Sainte Ma
rie, bet greitai tapo išvyti.

Mušis už Vaux.
Tvirta tvirtovė Vaux, 

kuri ilgai laikėsi prieš vo
kiečiu bombardavimą ir kuri 
daug abieju pusiu paguldė 
kariumenės ant galo pateko 
vokiečiams. Prancūzai pra
neša, kad vokiečiai panešė 
didelius nuostolius, nes pa
ėmimui to forto reikėjo pa
dėti net šešias dienas t. y. 
nuo 4 d. birž. iki 10 d. birž. 
Daug sykiu vokiečiai buvo 
atmušti, bet paėmę Dam- 
loup paėmė ir Vaux. Paėmi
mas Vaux vokiečiams daug 
lėšavo, nes paklojo daugiaus 
negu 2,000 kareiviu.

Vokiečiu raporte skam
ba, kad ąbiese pusėse upės 
Možy franeuzai liko sumuš
ti. Vokiečiams teko kele
tas kanuolip ir septini kul
kosvaidžiai. Vienoje vieto
je vokiečiu patrolis įsiver
žė į francųzu tranšėjas ir pa
ėmė nelaisvėn vieną oficie- 
rį ir 17 kareiviu.

Austro-italu frontas.
Rymas—Generalis italu 

karės štabas praneša, kad 
Austro-vengru kariumenė 
susidedanti iš 12,000,000 a- 
takavo smarkiai Monte Le- 
merle, bet buvo atmušti su 
dideliais nuostoliais. Ita
lai tęsia savo ofensyvą tar
pe upių Adiago ir Jadig a-j 
pielinkėje Brenta stumda
mi priešą iš svarbiu pozici
jų. Prie Ariago italai paė
mė šimtą austru ir daug 
karinės medžiagos.

Smarkiai veikia italu 
pėstininkai prieš austru ar
tileriją kontr-atakais stum
dami juos atgal, Austru ka
riumenė priversta buvo ap
leisti Vai Lursa, Posino ir

Astico, o taip-gi liko išmušti 
iš pakalnės Franza ir iš po 

Maso Forrent. Austrijos la
kūnai metė bombas ant kai
mo Torraso, bet blėdies ne
padarė. Prie Isonzo upės 
italai paėmė 500 austru i ne
laisvę.
Italų kabinetas rezignavo.

Pereitą subatą italu mi- 
nisteriu kabinėtas sykiu su 
premieru rezignavo. Prie
žastis rezignavimo yra, kad 
parlamentas neužtvirtino ka
rės biudžeto, kokį perstatė 
viduriniu reikalu ministeris.

Karalius patarė viduri
niu reikalu ministeriui baro- 
Somnino suformuoti naują 
kabinėtą patardamas, jeigu 
Somnino nenorės užimti pre
mier© vietos, tai statyti ita
lu ambasadorių Francijoje 
T. Tittoni.

Žinios iš Rusijos.
Petrogradas - Viduri

niu reikalu ministerija išlei
do įsakymą gubernatoriams, 
kad praneštu, jog moki
niams giminaziju, progimi- 
naziju ir reališku mokyklų, 
kuriems buvo išduoti paliu- 
dyjimai dėl paliuosavimo■ 
nuo ėmimo kariumenėn, da
bar neturi jokios reikšmės.

Petrogradas— P. L. 
Bark’as finansų ministeris 
netolimoj ateityj žada važiuo
ti į užrubežį. Jis važiuos į 
Franci ją ir Angliją. Mano at
lankyti ir Suv Valst.

Tikslas jo važiavimo y- 
ra pasikalbėti su Francijos 
ir Anglijos ministeriais apie 
finansų stovi ir apmokėti A- 
merikai ir kitoms neutrališ- 
koms šalims už užsakymus 
reikalingu karei daigtŲ.

Ekaterinoslavas—Dėl 
apdirbimo ūkiu į Ekaterino- 
slavo guberniją pastaruoju 
laiku atsiusta 8,000 nelais- 
V1Ų.

Išviso toje gubernijoje 
ūkiu apdirbimui pastatyta 
yra 13,000 nelaisvip.

Ryga—Mieste ir Rygos 
apskrityje leista pardavinė
ti lengvų vyną. Didesnės vi- 
np krautuvės, kurios savo 
sandelius buvo išsiuntę į Pe
trogradą, dabar vėl gabena 
Rygon. ,

. Odessa—Miesto valdžia 
už sauvališką ir be valdžios 
leidimo netvarkiai nustatytą 
sistemą važinėjimo tramvajų 
po kaikurias gatves, vieną 
belgu tramvajų kompaniją 
nubaudė 20,000 rub.

Petrogradas— Dabar
tiniu laiku Petrograde ran-' 
dasi du Anglijos\finansistu: 
M. Fek’as ir Džoel. Pirma
sis atvažiavo su tikslu, kad 
palaikyti projektą sujungi
me geležinkeliu Sibiro su 
Šiaurės jūrėmis. Tas pro
jektas atiduotas naujai tie
siamųjų geležinkeliu komi-

FONDŲ PERŽVALGA.
Nuo redakcijos. Pažvelgus į 

musij Amerikos visuoumenę, ar
ba pravertus laikraščiu lapus, 
męs aiškiai matome tris spal
vuotas sroves, o .Jose srovėse 
yra dar daugiau sroviu, srove
liu, kurios ir-gi savaip tvarko
si. Žiūrint į tą visą griaudu da
rosi, kad męs lietuviai gyven
dami tokiame momente, kuria
me gal tuč tuojaus ateina lai
kas nusikratyti nuo savo pečiu 
jungus, kokius amžius vilkome 
savo priešu; išvysti liuosesnę 
tėvynę; męs pasidalinę i parti
jas. vietoje, kad veikti, kolioja- 
mčs tarp savęs, kritikuojame 
vieni kitus. Musų laikraščiai 
del visai menko dalykėlio suke
lia didžiausias polemikas, kurios 
eina per laikraščius ištisais špal- 
tais net kelias savaites, žodžiu 
męs vietoje, kad veikti, kelti tė
vynę jei ne centu, tai nors žo
džiu, šiandien koliojamės ant 
kapo Tėvynės.

Pažiūrėkime tik į musu fon
dus, kuriais šelpiame savo bro
lius badaujančius už okeano. Ką 
šiandien su jais nedaroma. Šian
dien jie besikoliojančioje politi
koje stovi pirmoje vietoje. Mu
sų veikėjai, laikraštininkai savo
mis nuomonėmis šeimininkauja 
ant ju; kas tik nori atstovauja 
ja, nežiūrint ar ta visuomene, 
kuri aukavo tuos pinigus juos 
Įgaliojo. Šiandien vietoje, kad 
sakyti: “broliai, seses, aukuo
kime,“ męs vardine didžiausią 
agitaciją priešuaukavimą j prie
šingos sroves fondą; patyloms 
šaukiame, kad ju fondas nege
ras, bet .musp geras; ju fondan 
neaukuokie, bet musu ir t. t.

Taip elgdamiesi męs netik 
ką atimam norą savam broliui 
nuo aukavimo, bet nerandame 
užuojautos ir pas svetimtaučius. 
Stebimės kartais, kad kodėl sve
timtaučiu fondai yra turtingi ir 
randa užuojautą pas čianykščius 
turtuolius,, kuriu širdis aukavi- 
mui yra atviros. Kodėl męs ne
gauname? Dėlto, kad pas mus 
nėra vienybes. Tirpstame iš pa
vydo ir slaptai agituojame prieš 
mielaširdingą darbą. Tai kaip
gi męs gausime užuojautą. Šian
dien daejo ligi tojau, kad neuž- 
sitikiama tiems trims fondams, 
bet organizuojama nauji fondai 
draugysčių bei pavieniu žmonių,

Žemiaus talpiname prisiųs
tą straipsnį, kuri skaitytojas 
perskaitęs pamatys kaip musu 
veikiama vardan partijų.

Nelaiminga lietuviu tau
ta iš priežasties vienybės 
stokos, iš piežasties nesuge
bėjimo visiem vienodai vei
kti net ir svarbiausiuose vi
są tautą apeinančiuose 
klausimuose. Męs vis esame 
pasidalinę į partijas ir parti- 
jėles. Męs tautos kultūros 
vežimą vežame taip, kaip, 
ta garsioji Krilovo pasako
je “troika:“ gulbė, lydys 
(lideka) ir vėžys, kurie visi 
savotiškai vežimą tempė: 
gulbė norėjo vežimą pakelti 
į padanges, lideka į vande
nį o vėžys traukė atgal ir 
tokiu budu vežimo nei iš vie
tos pajudinti negalėjo. Taip 
lygiai ir męs lietuviškos 
kultūros darbą dirbame. Pa- 
galiaus nesutinkame nei 
taip svarbame, kaip lietu
viu nuo karės nukentėjusiu 
šelpimo ir tam tikslui aukų

I sijai, kuri apsvarsčius per
duos Fekui.

Antrojo finansisto Džo
el tikslu yra palaikyti visas 
dirbtuves, kaip centralinėj 
Rusijoj, taip ir Sibire, ku
rios dabartiniu laiku silpnai 
egzistuoja.

Žitomiras— Po visą 
miestą išklijuoti apgarsini
mai, kuriuose skamba, kad 
sunkumo gyvenimo \delei 
žydams leista vartoti valgį 
ir gėrimą priešingą žydu 
talmudui.

VISOKIOS ŽINIOS.
Trečiame Chicagos re- 

publikonų baliote kadidatu į 
prezidentas išrinktas 
Hughe, nes gavo 94916 bal
so Rooseveltas tik 18 balsu.

Kandidatu iš republiko- 
nu ant vice-prezidento yra 
statomas Chas. Warren Fair
banks, kuris buvo vice-pre- 
zidentu laike Roosevelto pre
zidentavimo.

T. Rooseveltas nuo pro
gresyvu partijos negavo no
minacijos.

Demokratu partijos kon
vencija, kuri atsibus St. 
Louis, Mo. ir prasidės 15 d. 
šio,mėnesio yra jau prisiren
gusi. Demokratu konvencija 
gali būti paprasta, nes aiš
kiai permatoma, kad ši parti
ja ant pirmutinio balioto 
statys dabartinį prezidentą, 
Wilsoną. Konkuruoti Wilso- 
nui jeigu galės, tai tik bu- 
vusis sekretorius Bryan.

PINIGUS RADO
Brikerville, Pa. —Far- 

merisJohn Bollman, kuris 
šeši mėnesiai kaip mirė buvo 
nalikęs savo žmoną vargin
game padėjime, nes po jo 
mirties rasta vos keletas do
leriu. Žmona žinojo, kad jos 
vyras turėjo pinigu ir juos 
slėpė, bet visi jieškojimai 
buvo perniek. Vėliaus prisi
sapnavo, kad pinigai yra pa
slėpti klojime šiene. Pradėjo 
jieškoti ir ištikru ju rado pa
slėpta $15,000.

Philadelphia, Pa. —' 
Rut Kleindaniel 22 m. duktė 
farmerio iš Istern Shorn už
baigė viterinarijos mokslą. 
Tėvas jos norėjo, kad ji pa
siliktu ant farmos, bet ji at
sisakė. Iškarto mokinosi a- 
grikulturos moterų kolegijoj 
Nuarke Del. Apart to ji mo
kinosi veterenarystės, kas 
geriausiai jai sekėsi. Paskui 
jiįstojoPensylvanijos vetere- 
narijos institutą, kurį užbai
gė su augščiausia dovana.

Arkliu parodoje ji buvo 
apdovanota medaliu. Moka 
netik gydyti arklius, bet 
kaustyti ir gerai prižiūrėti.

Norfolk, Wa.—Šiomis 
dienomis liko užbaigtas per
dirbti vienas iš didžiausiu 
karo laivu “Pensylvania. “15 
d. birž. buvo oficiališkas jo
jo perdavimas federalėj val
džiai.

Washington— New 
York, o sirijiečiu komitetas 
šelpimui badaujančiu kreipė
si į prezidentą Wilsoną su 
prašimu, kad Wilsonas gau
tu leidimą iš kariaujančiu 
tautu pervežti valgomuosius 
produktus dėl Sirijos gyven
toju Lebano apielinkėse, kur 
iš bado jau numirė 80,000, o 
dar badą kenčia apie kelis 
milijonus.

Mills Point, Tex. — K. 
G. Goodnait, prezidentas vie
tinio tautiško banko sykiu su 
žmona buvo rasti negyvi sa
vuose namuose. Jų duktė 
poni Moran taip-gi buvo su
žeista. Moran suareštuotas, 
kurį įtaria nužudime savo 
pačios tėvu.

New York—Sulig poli
cijos pranešimu New Yorke 
tik per šių metu geg. mėnesį 
automobiliai ir gatvekariai 
užmušė 42 ypatas.

Visoj Kinijoj siaučia re
voliucija. Japonija siunčia sa
vo kariumenę malšinimui.

Vokiečiu jūrėse nuo mi
nu nuskendo Norvegijos 
garlaivis“Erkendal“ir Švedi
jos “GeiP. “ Įgula išgebčta.

Inspektorius Kirnei ap
žiurėjo New Yorke restura- 
cijas apielinkėjetarp Bailing 
Grin ir Dei gatvių nerado nė 
vienos, kur butu duodami 
žmonėms švieži valgiai. Viso 
peržiūrėta 35 resturacijos.

New York—Nuo 19 iki 
23 šio mėnesio rengiama čio- 
nais didelė visu Amerikos 
laikraščįu redaktorių kon
vencija. Manoma, kad šimet 
suvažiuos didelis skaičius 
delegatu.

ši konvencija bus 31 iš 
eilės.

EXTRA!
Paskutinios telegramos 

praneša, iš Petrogrado, 
kad rusu armija užėmė 
Czernovicus, Bukovinos sos
tinę.

Iš 90,000 gyventoju be
liko tik 6,000. Visi išbėgiojo.

Naktiniai tklegramai 
praneša, buk anglu laivynas 
atplaukė į Baltikos jūres ir 
pasiekė rusu fortus.

Juodose jūrėse rusu mi
nininkai nuskandino 30 tur
ku priekiniu laivu.

Amsterdam—Birž.14 d. 
Atėjo žinios, kad vokiečiu 
šarvuočiu Koenig von Sa
chsen ir 12 prekybos laivu 
nuskandino rusu laivynas 
Baltike jūrėse.

Tais laivais buvo gabe
nama armija.gen. von Hin- 
denburgui, kuris planuoja 
užpulti Jakubštatą, Rpga ir 
Dvinską.
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rinkimo klausime: kataliku, 
tautiečiu, socialistu ir dar 
keletą mažesniu ar didesniu 
fondu. Musu 3 pirmiejie fon
dai yra visi su politiškomis 
spalvomis ir geri yra aukoms 
rinkti tarp lietuviu, bet ne
gali kitataučiams ameriko
nams užimponuoti ir ju prie 
aukavimo į tuos fondus pa
traukti. Paimkim tokį fondą 
vadinama “Autonomijos 
Fondas' ‘ arba, kad ir musu 
kataliku “Tautos Fondas,“ 
iš kurio pagal konststucijos 
10 proc. eina į geležinį ka
pitalą, kuris nežinia kada 
bus pajudintas, 20 proc.ei
na išgavimui Lietuvai savy- 
valdos reikalams, kautos 
fondus (National funds) tu
ri visos tautos, nežiūrint į 
tai, ar reikia kokius nuo ka
res nukentėjusius šelpti, ar 
ne. Iš tautos fondo yra 
steigiamos mokyklos,univer
sitetai, yra statomi karės 
laivai, karės orlaiviai ir t. t. 
Svetimtaučiu širdis galima 
suminkštinti ir ant aukavi
mo, paraginti kalbant jiems 
vien apie Lietuviu nuo karės 
nukentėjusiu vargus, skurdą, 
badą, apie reikalą sušelpti 
lietuvius iš atžvilgio artimo 
meilės prisakimo, bet kad A- 
merikonai su noru aukautu 
abelnai į Lietuviu “Tautos 
Fondą“ labai reikia abejoti. 
Suprasdami tai visą, * męs 
New Yorko provincijos ku
nigai su nekuriais svietiš- 
kiais inteligentais sutvėrė
me taip vadinamą ‘ ‘Ameri
can Relief Fund for Lithua- 
•nian War Sufferers “(“Ame
rikiečiu Pagelbos Fondas 
nuo Karės Nukentėjusiems 
Lietuviams“) su tikslu vien 
tik nuo karės nukentėjusius 
Lietuvius šelpti. Neužtenka 
vien gražaus vardo ir tikslo, 
bet reikia dar, kad to fondo 
nariais sąstatą, nariai ki- 

K tiems užimponuotu, kad to 
fondo nariais butu žymus 
veikėjai, žymios, visuome
nei žinomos,ypatos. Aukau
janti visuomenė nori ži
noti, kas ju suaukautus pini
gus valdys, kas jie per vieni, 
ant ko j u aukas apvers, ir 
ar galima jiems užsitikėti. 
Todėl tarp kitu augštesniu, 
valdininku męs užkvietėme 
į savo “fondą“ globėjus 
New Yorko Kardinolą Far
ley, Chicagos Arcivyskupą, 
Mundelein, Brooklynovysku- 
Mc Donell, Newarko vysku
pą O’Connor ir Hartfordo 
vyskupą Nilan. Šitie visi 
Bažnyčios viršininkai malo
niai sutiko būti musu sutver
to “American R. Fund for 
Lith. war sufferers“ globė
jais ir vieni jau paaukavo 
po kelis šimtus doleriu, o ki
ti pasižadėjo dar paaukauti. 
Nežiūrint ant to, kad męs 
savo “Fondo“ nariais-globė- 
jais jau turime daug žymiu 
asmenų, męs ir toliaus dar 
kviesime prie to “Fondo“ 
kuožymiausius Amerikos 
valdininkus. Tu globėju, ku
riuos męs jau turime, garsus 
vardai duoda mums gvaran- 
tiją, kad šitas “American R. 
Fund for Lith. war suffe
rers“ turės kuogeri ausį pa
sisekimą Amerikos visuome
nėje ir atneš nukentėjusiai 
Lietuvai kuodidžiausią nau
dą.

Jog atsakantis fondu 
pavadinimas ir žymiu nariu 
vardas daug reiškia, suprato 
tai ir musu tautiečiai, 
kurie ir neužsiganėdindami

pirmiaus sutvertu “Lietu
vos gelbėjimo ir Autonomi
jos fondu,“ sutvėrė dar šito
kį f on<įą:“L-American Relief 
Fund to render aid the Li- 
thuanin war sufferers in Ru
ssia and Germany. “ Šito fon
do yra šitoks komitetas.:

The American commi- 
tee for Lithuanian Relief: 
Pierre S. Vilmont, President,

Benedict Schegaus, Vi
ce-president,

Joseph 0. Szirvydas, Vi
ce-President.

Mathias J. Vinik, Vice- 
President.

Peter Mikolainis, Secre
tary.

Mithael W. Bush, Trea
surer'

Depository: First Natio
nal Bank of Brooklyn, N. Y. 
contributions will be forwar
ded abroad through Ameri
can Red Cross.

General Office: 37-39 E. 
28th Street, New York.

Members:
Dr. John Basanaviczius, 

President of the Lithuanian 
Society of Sciences,, Vilno, 
Lidski 7, Russia.

Dr. John Szlupas,Pres.of 
Lithuanian Autonomy Fund, 
Scranton, Pa.

His Eminence Francis 
Kareviczius, Bishop of Rom. 
Cath. Diocese, Kovno, Rus
sia.

Most Rev. A. Dombrau- 
skas, Prelate, Editor of 
“Draugija,“ Kovno, Rus
sia.

Most Rev. A. Masulevi- 
czius, Prelate, Kovno, Rus
sia.

High Rev. K. Olszevski, 
Deacon of Rom. Cath. Semi
nary, Kovno, Russia.

M. Leonas, Esq.. Mem
ber of the Duma, Vilna, Rus
sia.

Martin Yčas, Esq. Mem
ber of the Duma, Petrograd, 
Russia.

A.. Zmuidzinaviczius, 
Pres, of the Lithuanian of 
Art. Vilna, Russia.

Dr. K. Draugelis, Seer, 
of the Lithuanian Autono
my Fund, Chicago, Ill.

Dr. A.J. Zimantas,Pres. 
of the Lithuanian Society of 
Patriots, Chicago, Ill.

L. Szernas, Editor of 
“Lietuva,“ Chicago, Ill.

• IL-K. Balutis, Esq. Edi
tor of “Amerikos Lietuva.“

Dr. A. Mikolaitis, Law
rence, Mass.

A. B. Strimaitis, Seer, 
of Lithuanian National Al
liance of America,NewYork, 
City.

J. Gabrys, Esq. Mana
ger of the Lithuanian Bu
reau of Information, Paris, 
France.

Dr. Aldona Szliupiute- 
Jankauskas, Buffalo.N.Y.

V. A. Jankauskas, Su
perintendent in the Immi
gration Service, Buffalo,N.Y.

M. J. Vinick, B. C. New 
York, City.

Miss Mary Juszkevicz, 
New York, City.

V.K.Raczkauskas, Edi
tor of “Tėvynė“ New Yok, 
City.

B. Schegaus, Pres. of 
Lithuanian Relief Fund, 
Brooklyn, N. Y.

J. V. Lutkauskas, Pres, 
of Lithuanian American Ci
tizens Club, Brooklyn, N. Y.

Tai šitokį naują fondą 
su tokiais nariais sutvėrė 
musu tautiečiai. Bet, mums

rodosi, apie prigulėjimą, ar
ba norą prigulėti prie to Ko
miteto Kauno vyskupo, Ka
revičiaus, ir kunigu Pralotu, 
Dambrausko, Maculevičiaus 
ir Olšausko labai reikia pa
abejoti. Mums rodosi, kad 
musu tautiečiai, norėdami 
Amerikonams parodyti, jog 
jie iš vieno darbuojasi su 
vyskupais ir kunigais, o ne
galėdami savo tarpan įrašyti 
Amerikos kunigu, su kuriais 
neina, nesidarbuoja, iš vie
no, o kuriuos, vis žemina ir 
ignoruoja, įrašė anuos Euro
pos kunigus ir žymius veikė
jus savo tarpan, kad ju var
dais savo Komitetą pagra
žinti, ir jam priduoti autori
tetą nesiklausdami Ju, ar 
jie to norės, ar ne. Čia norė
ta savo nuogumą pridengti 
svetimais neužpelnytais ru
bais. Čia norėta pasidabinti 
svetimomis plunksnomis. Čia 
norėta Amerikonams paro
dyti, kad Amerikos lietuviai 
kunigai tai niekam netikę, 
tamsus, nieko neišmano, ne
veiklus, užtat męs juos ir ig
noruojame, į savo komitetą 
ir neprieiname, nesjie mums 
nelygus, peržemi, męs švie
sus žmonės, inteligentai, męs 
“podnimai povyžše:“ kas ki
ta mums susidėti su tokiais 
Europos vyskupais, pralo
tais. Ypatingai tokiu budu 
norėta akis apdumti New 
Yorko Kardinolui Farley, 
kurį norėta į savo fondo na
rius įtraukti. Kad Kardino
las nepasakytu: kur jusu 
lietuviai vyskupai, kunigai, 
kodėl jie nesidarbuoja, auku 
nerenka? Užtat ir įrašyta 
viršminėtu Pralotu vardai.

štai kokį laišką minėtas 
tautiečiu Komitetas parašė 
į Kardinolą Farley;

His Eminence Cardinal 
Farley,

Madison Ave. — 50th Str. 
New York City.

Your Eminence:—
Owing to great devas

tation caused by the war in 
Lithuania embracing provin
ces of Suvalki, Grodno, Vil
no, Kovo, Courland and East 
Prussia, a committee was 
formed to render aid to suf
ferers of said territory. Be
ing a distinctly different na
tion, than Slavs or Teutons, 
the Lithuanians are not ai
ded by organizations foi- the 
relief of other nations, and 
are entirely destitute.

In order to accomplish 
relief work more offica- 
ciuosly the Lithuanian-Ame
rican Relief Committee is 
endeavoring to secure coope
ration of prominent Ameri
cans.

Cognizant of your phi- 
lantropy, your influence, the 
Lithuanian-American Relief 
Committee at a meeting 
held yesterday, elected you 
as its honorary vice presi
dent and hopes that you will 
honor us by accepting the 
appointment. Your name 
will add great prestige to 
this organization and thus 
would aid the work of mer
cy relieving suffering huma
nity in its most trying hour.

Very respectfully 
Pierre S.Villmont, 

President.
Kardinolas tai ne žvirb

lis, nesidavė ant pelu pagau
ti; apturėjęs tokį laišką, Kar
dinolas Farley prisiutė tą 

(Pabaiga bus.)

Atsiminimų ruožai.
Sudiev jaunyste ir svajones 
Kaip sapnas pralėkė ūmai, 
Sudiev ir laimė kūdikystės, 
Kuri negrįž jau amžinai.

J. Sakalas.

Skrendu mintimis atgal į kūdikys
tės laikus, o prieš mano akis slenka pa
veikslas puikios praeities.

Atsimenu savo praleistą jaunystę nuo 
to laiko, kuomet dar buvau mažytė ir 
noriu tas dienas sulyginti su praeito
mis dienomis. Ar yra koks skirtumas? 
Ar galiu aš jas sulyginti su dabartinė
mis dienomis? Ar yra koks skirtumas? 
Ar galiu jas sulyginti su dabartiniu laiku? 
Ak ne, niekuomet ne! Kas netrokštu, kas 
nenorėtu, kad sugrįžtu tas malonus ir 
linksma^ laikas,o ypač aš kuomet dar bu
vau prie savo tėveliu ir čiulbėjau kaip 
ta paukštytė savo balseliu kart su sesu
tėms. Atsidūrus' tik mintimis į tuos pra
eitus ir laimingos kūdikystės laikus, taip 
miela palieka ant širdies ir rodosi, kad 
lyg šaukiantis balsas veržiasi iš kruti
nės, kad grįžtu, sugrįžtu, tie laikai. Ak, 
kaip malonu atsiminti tas laikas, kuomet 
dar sėdėjau ant mokyklos suolo tarp di
delio būrio mokiniu. Buvo linksma ir ge
ra mokykloje. O mokslo laike suži
nojus daug visokiu nežinomu ir įdomiu 
dalyku trokšdavau labiaus, kad tik 
daugiaus išmokus, daugiaus pasiekus mok
slo. Liuosame laike visuomet tarp mu
su buvo linksmas judėjimas, nes tai žaiz- 
davome, visokius žaislus, tai šposus da
rydavome taip, kad negaliu to ir besu- 
rašyti. Musu mokytoja ir-gi buvo prielan
ki ir gera del musu. Begalo aš ją mylė
jau, dar ir šiandieną ją atminus gerbiu 
ir myliu. »

Malonu pasidaro atminus prabėgtąjį 
laiką. Gaila ir liūdna, nes jau nebegsįž. 
Lieka tik malonus atminimas lyg prabėg
tas sapnas.

Šiandien man yra kitaip. Nematau 
sau mažiausios laimės. Aplinkui mane 
yra tamsu ir liūdna... Nors esu pačioje 
jaunystėje,vienok ji manęs nedžiugina. 
Iš vienos pusės, kad toli esu atskita nuo 
tėviškės svetimoje šalyje, gyvendama ir 
vargstu diena iš dienos del geresnio bū
vio. Bet ar sulauksiu? Gal mano viltis 
apvils mane, nes dingo ta viltis, kurioje 
aš tikėjausi užganėdinti savo troškimus 
pasiekti tą, ko troškau, kas man yra 
brangu. Gyvenimo likimas paskyrė man 
apleisti savo tėvynę ir atkeliauti į šią sve
timą šalį. Iš sykio ir čia būdama nenus
tojau vilties. Maniau, vargsiu, kentėsiu 
o po kiek laiko grįžsiu vėl ten, kad au
ginus tą skiepą, kurį maža būdama įskie
pijau savo širdyje—mokslą. Bet ir čia li
kimas paskyrė kitaip. Dingo svajonės.... 
Liko laikas liūdnas be vilties lau
kimo... Bet Aukščiausioji Esybė ne
pamiršta nieko, įduoda tokius įkvėpi
mus, kad pasidaro lengviaus nešti tą 
sunkią naštą prispaudimu kryželiu.

Vienok ar-gi galima viską tyliai be 
jokiu skundu pernešti? Ne, nors lupos 
bijosi ištarti savo skundu bet širdis už 
tai turi kentėti, nes ji viską jaučia ir ro
dos virte verda savo sunkumu dejavime.

Ir kas ją užtars, kas jai prijaus?... 
Tylu.... jauku... nieks neatsiliepia.... Ir 
taip besvajodama apie praeitį sėdžiu šian
dien ir mąstau kas bus su manim toliaus? 
Ką man atneš rytojus? Rodosi jaučiu sa
vo sieloje lyg kokį atsiliepiantį balsą, ku
ris man šnabžda, kad klysti mergelės! Tu
ri ir dabar užtektinai savos laimės.... 
Klausau, iš kitos pusės ir-gi balsas sako, 
kad neužtenka to. Tu turi įgyti augš
tesniu siekiu. Bet kodėl man nebuvo 
skirtas likimas pažinti daugiaus mokslo, 
kurio taip troškau.

Žvilgterėjau per langą ir tą mano 
žvilgsnį partraukė puikus pavasaris. Puo
šiasi gamta savo puikiais rubais. Atrodo, 
kaip viskas rengiasi prie naujo gyveni
mo. Gal ir man užstos kuomet pavasaris. 
Gal ir manyje viskas atgims. Gal ir iš ma
no jaunos krutinės pražys puikesnis žiedas 
tėvynės meilės, kad galėsiu daugiaus 
pasišvęsti darbams ir idėjai.

Bet trūksta, trūksta mintims spėkų. 
Bet kas supras? Gal viskas dings. Gal 
beliks tik obalsis mano troškimu.

O tu jaunystė, jaunystė!...Kokia pui
ki tavo praeitis!... O vienok tu bėgi nieko 
nepaisydama, bet bet kokią ateitį?...

Z. B=iutė.

Ant Gyvenimo 
Slenksčio

Gyvenimo slenkstį kaip jau peržengsiu, 
Gyvybę pakirs man mirtis, 
Krūtinė vaitoti nustos, nejausiu 
Skausmu, nutils verkus širdis.

Gamta gražumynais daugiaus nevilios.
Nutils kanklių stygos skambėt, 
Tiek vargo kentėjęs,neradęs dalios— 
Nebus kam manęs apgailėt.

Draugai kūdikystės užmiršo mane, 
Žiūrės ir tada jie- šaltai
Dėlto, kad paskendę jie turtu tvane— 
Aš vargą mylėjau tiktai.

Nebent tik berželis nuleidęs šakas, 
Prie kelio tyliai susiubuos....

. Paukštelis ant jojo tupėdams ir tas 
Dainelę gal man uždainuos.

O balsas griaudingas, malonus, varpu, 
Kuriu vakarais aš klausau,
Skambės gal tik tuomet, kada ant kapu 
Keliausiu ilsėti aš jau.

Gailės dar manęs gal ir žolynai,
Ką žydi pilnutė lanka, 
Nes jau neb’matys ipanęs amžinai 
Neskįsiu ju savo ranka.

Paminklo nereik, nestatyti tenai,
Kur amžius reikės man gulėt, 
Neslėgit, bet duokit krūtinei biednai 
Ramiai po žeme nors ilsėt.

Tegu tik paukštelio dainelė skambės,
Graži, jausminga visados, 
O kapą-gi mano tegu apravės 
Visuomet ranka mylimos. .

J. Sakalas*.

PAUKŠTELIUI.
Kol nelankai miels paukšteli 
Mus brangios tėvynės?
Kol neskamba ten dainelės 
Tavo sidabrinės.

Neb’atlankai tu darželiu, 
Kur rūtos žaliuoja, 
Ten, kur miela sesutėlė 
Daineles dainuoja.

Negirdėti dainų tavo
Ant žaliu laukeliu, ' >
Kur malonus aidas skamba
Nuo plieno dalgeliu.

Kol nečiulbi anksti rytą
Žaliojoj girelėj,
Kol ne skraidai tarp žolynu 
Prie sraunaus upelio?

Juk ir tavo ten tėvynė—
Gimtinis lizdelis,
O gal dar tebegyvena 
Motė ir tėvelis.

* „ **
Negaliu aš ten skraidyti,
Negaliu čiulbėti,
Del nelaimiu šio pasaulio 
Reikia man liūdėti.

Neb’atrandu tu darželiu,
Negirdėt dainelių,
Nebeskamb malonus aidas,
Nuo pieno 'dalgeliu.

Tenai vien tik skurdas, badas,
Baisi ten kankynė,
Ašaros, kraujo upeliai
Ir baisi žudynė.

Skrisiu ten, nors ir nebrasiu
Lietuvos broleliu,
Jiems čiulbėsiu liūdną dainą 
Ant šaltu kapeliu.

Vyturėlis.

Auksinės Mintįs.
Netikėkime nė pusei gero, ką kiti, a- 

pie mus kalba, ir—nė pusei blogo, ką 
pasakoja apie kitus—J. Pettit.

Kada vyro širdis yra apsunkinta rū
pesčiais, rūpesčiu ūkas išnyksta pasirodžius 
moterai.—Gay.
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Šv. Onos, motery ir mergi
nų, surengė puikų vakarą, 
kuriame buvo suloštas .labai 
žingeidus ir užimantis vei
kalėlis: "Eglė žalčių kara
lienė. ‘ ‘ Vaidinimas nusisekė 
puikiai. Apart vaidinimo, 
buvo dar ir kitokiy pamar- 
ginimy.kas publiką labai už- 
interesavo ir visi, kas tik 
buvo atsilankęs liko užga
nėdinti. Ne pro šalį bus pa
žymėti, kad merginos, lošė
jos, šio veikalėlio yra be
veik visos čia gimusios.Gar- 
bė tokioms mergaitėms, ku
rios nenuilstančiai dirba lie
tuviškoje dirvoje. Tegu skai
tytojai nemano, kad čia no
riu pagirti tik merginas, vai
kinai ir-gi gerai lošė, bet tik 
noriu parodyti pavyzdį ki
toms čia gymusioms išdy- 
kėloms ir vaikinams išdykė- 
liems, kurie yra tikri lietu
viai, bet nenori sykiu dar
buotis ir gėdinasi lietuviš
kai kalbėti.

Visų žinomas.

Šeši duobkasiai.
Skaitau viename laik

raštyje sekantį labai pamo
kinantį straipsnelį.

Vienas mokytas žmogus 
šitaip sako:

“Kuomet žiuriu ašį jau
nimą, tai jy judėjime matau 
šešis duobkasius, kurie 
kiekvienam jauninkaičiui ka
sa duobę.

Pirmas ir baisiausias 
duobkasys yra girtuoklystė. 
Daugelis musy jauninkaičiy 
tvirty, pilny energijos,'lie
ka užkastais toje duobėje, 
kurią iškasa girtuoklystės 
duobkasys. Jauninkaiti, jei
gu nori ilgai ir laimingai 
gyventi, mesk draugavęs su 
savo priešu—girtuoklystę.

Antras duobkasys yra 
pasileidimas. Pasileidimo 
duobėje lieka užkastas jau- 
ninkaitis ir jo protas.

Trečias duobkasys yra 
piktumas. Piktumo duobka
sys greitai kasa duobę jau
nuoliui, nes tankiai buna 
žmogžudystės.

Ketvirtas duobkasys y- 
ra nepaklusnumas. Į nepak
lusnumo duobę eina daug 
keliy, kuriais Įžingsniuoja 
neklausantiejie jokiy per- 
sergėjimy. Sausa medžio ša
ka nesiduodanti lenktis be
matant lūžta.

Penktas duobkasys yra 
blogos draugijos, šis duob
kasys bene daugiausiai turi 
darbuotis, nes į jo duobę ei
na daugiausiai musy jauni
mo. Keliai į tą duobę yra 
platys grąžys, todėl ir jauni
mas noriai jais eina.

šeštas duobkasys yra 
tinginystė. Tinginystė yra 
motina visy pirmiau išvar
dytų duobkasių ir ji duo
da darbą jiems. Tinginys 
žmogus daro blėdį netik 
sau, bet ir kitiems, ir lieka 
greitai palaiduotas kurio 
nors iš ty duobkasių. Me
dis, kuris neišduoda jokio 
vaisiaus, buna iškirstas ir 
sudegintas.

Jaunime! Pažvelg aty- 
džiai į save. Pažiūrėk, ku
ris iš visy tų duobkasių ka
sa tau duobę, kad be laiko 
amžinai palaidojus.

Caras yra turtingiau= 
sias pasaulyje.

Rusų caras yra vienas 
iš turtingiausių pasaulyje. 
Jis turi 92 dideliu palociu, 
120 įvairių didelių bažny
čių, klioštoriy ir valdo bega
lo daug žemės. Skaitlius jo 
tarnų ir užvaizdų, išskiriant 
prastus darbininkus, siekia 
apie 50,000. Ant savo 'lau
ko turi jisai apie 10,000 gal
vijų, apie 30,000 arklių ir 
keletą milijonų aviy ir kiau
lių. Turi dideles kasyklas 
ant Uralo ir daugybę pre
kybos įstaigų. Jis už savo 
turtą jokių mokesčių į val
džios iždą nemoka, o reikia 
žinoti, kad Rusijos gyven
tojai už nejudinamąjį tur
tą kasmet sumoka apie 25, 
000,000 rublių.

Nėra ko stebėtis, kad 
randasi daug pasikėsintojų 
ant jo gyvasties.

Mergina kareivis.
Tarpe sužeistųjų karei

vių Rygos miesto ligonbu- 
tyje guli sužeista latvė mer
gina 22 metų Lina Čanko, 
duktė ūkininko iš Mesiler, 
Pepenko vai., Kuršo gub.

Ji liko sužeista į dešinį 
šoną vokiečių kunuolių kul
kos skeveldros. Žingeidumo 
delei paduodame jos istoriją.

Senai ji norėjo pastoti 
kariumenėn į latvių-pulką, 
bet žinodama, kad tėvai jos 
jokiu budu neleis, sugalvo
jo apgauti tėvus prašydama 
kad leistų ją už ligonių slau- 
gintoją. Po ilgo prašimo tė
vai sutiko ją leisti. Važiuo
dama iš namų, pavogė savo 
brolio pasportą ir vietoje li
gonių slaugintojos, pasida
vė už savanorį kareivį.

Patyrus valdžia, kad tas 
kareivis yra moteris, palai
kė ją už šnipą ir suėmė. Ka
da ją suėmė, tąsyk ji viską 
išpasakojo ir prašė kad leis
tų įstoti į kariumenę. Val
džia sutiko ir tuojaus buvo 
atiduota į mankštinimo sky
rių.

Po nekurio laiko tą pul
ką paėmė i mūšio linijas ir 
pirmame mūšyje ji buvo su
žeista. Lengva žaizda neda
vė jai ramumo gulėti ligon- 
butyje. Neilgai laukus ji 
slapta pabėgo iš ligonbučio 
ir atvpko į karės lauką, kur 
norėjo vėl įstoti į eilę, bet 
žaizda pakirto jai spėkas. 
Tokiu budu su kitais sužeis
tais kareiviais liko atsiųsta 
į Rygos miesto ligonbutį.

Artu žinai, kad
Pennsylvanijos valstijoj 

pereitais metais buvo išdirb
ta 11,153,227 galionai deg
tinės, o Kentucky valstijoj 
net 57,645,155.

Ir žmonės turės ja išgerti. 
Brrr...

* **
Vinas nustoja skonio po 

200 metų.
* ** *

Tamsumas žmonijai dau- 
giaus lėšuoja, negu mokslas. 
Tai-gi visi turime mokintis.

* **
NewYork’o sveikatos depar

tamentas ištirė, kad 7,000 
virėjų ir tarnautojų restau
racijų ir kotelių, daugiausiai 
serga džiova ir kitomis lim
pančiomis ligomis.

* **
Darbštumas yra gero 

pasisekimo motina.

JUOKELIAI
NORI TAIP, KAIP ROJUJ.

—Tai taip—šaukia pati 
—prieš apsivėdimą sakei, 
kad rojų man sutversi, o da
bar nenori nei naujos suk- 
nės nupirkti.

—Mano dušytė—atsakė 
vyras—Ar-gi matei ir girdė
jai kada ir kur, kad rojuje 
reiktų aprėdalų. Tik pažiū
rėk į paveikslą, visi aniuo- 
liukai nuogi.

ATSIMINIMAI.
Ar pameni mano bran

gioji pereitais metais, ka
da dar buvai mano sužieduo
tinė, kaip mudu čionai sė
dėjome... Ah, kaip tos va
landos buvo malonios, ko
kie saldus buvo tavo butu
kai!....

Kaip tai?... Pamenu, 
bet man rodos, kad tai ne 
tu buvai.

AR ŽINOT VYRAI, KAD
Graži moteris yra rojus 

akims, bet čyščius kišenei.

O, kokis piktumas, verk
smas ir sujudimas nervų, 
jeigu kas pažiūri į jos už
rašus (metrikus). Mat jos 
visados buna jannos.

Moteris turi daug ap
skritesnę išvaizdą, negu vy
rai dėlto, kad išleidžia dau
giau raudinu.

Moterų užsispirimuose 
auksas tirpsta kaip ledas nuo 
saulės.

BUSILAI NELAKSTO.
Tėvas į savo mažąją du

krelę:
—Žinai,mano Onutė,kad 

šiąnakt busilas atnešė tau 
mažą broliuką.

—Et, niekus tėtis tauzi
ji. Busilai naktį nelaksto.

ĮSTABUS SKAITLIUS.
Dvi draugi kalbasi:
—Ak, tai greitai tas lai

kas plaukia, it upėje van
duo. Rodos esu dar visai 
jaunutė, o jau žiūrėk pabai
giau 22 metus.

—Taip, miela, gi ir man 
suėjo jau 19.

—Na, jau prašau tik ne
meluoti. Iškur-gi 19, kad 
jau 25. Juk tu tik keliais 
metais už mane jaunesnė.

KARIUMENEJE.
Oficierius į kareivį:
—Kaip traukinys įeina į 

tunelį, kas reikia daryti?
Kareivis:—Reikia tąsyk 

galva įtraukti.
-Delko?
—Kad tunelio neužgau

ti.

DABAR JAU ŽINO.
—Kaip Tamista jaučia

tės po mirčiai savo vyro?
Nieko taip įstabaus. 

Jaučiosi ramesnė, nes žinau 
kur mano vyras praleidžia 
laiką.

REIKALINGAS
Linotypistas, kuris ge

rai yra apsipažinęs su Lino
type mašina ir mokąs staty
ti rankomis pašalinius dar
bus, tokiam čia vieta užtik
rinta ir gera alga. Kreipkis:

“SANTAIKA“
2120 St.Clair Ave.

Cleveland’ Ohio

DRAUGYSTES, KURIOS TURI 
“SANTAIKĄ” UpRGANĄ,

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

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

1115 E. 68th Str.
Nut. ras. S. BINKIS,

8123 Wade Park Ave.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

3815 Kelly Ave.
Vadas ir Komandierius

K. SAIMONAS. 1572 E. 36th Str.
Adjutantas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.
Kapiton. J. SABALIAUSKAS, 8123 Wade Park av 
Liutinantas J. ŠUKYS, 8123 Wade Parkav.

Oficierius J.MAČIULAITIS, 2003 Hamilton av.
Oficierius J. T. NEURA, 2202 Hamilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2052 Hamilton av.

Sigrnalistas
M. GRUODIS, 2011 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesi, ketvirtą nedėldieni, 2 vai. po piety Knaus 
sveaitnėje, 6131 St. Clair avė.

Kareiviškos praktikos atsibuna kiekvieno mė
nesio pirmo nedėld. vakare, nuo 7:30 ant Knaus 
svetainės 6131 St. Clair Ave.

Valdyba Lietuvos Sony Kareiviu šv. Kazimiero
Gvardijos Cleveland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS, 
1542 E. SOth Str.

Vice-pirm. F. BARANAUSKAS,
1418 E. 27th Str.

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
5915 Dibble Ave. N.E.

Fin. rašt. CIP. SELICKAS,
6202 Heisley Avė. S. E.

Iždin. J., MIŠKINIS,
1435 E. 65th Str.

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS, 7028 Superior Ave. 

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1642 E. 36th Str. ‘
J. ŠUTRIS, 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS, 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

Signalistas,
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41stStr.
Muštro praktikos atsibuna kiekvieno mėnesio 

treciame U tarninke, nuo 7:30 vakare. J ai tęs Sve
tainėje, 6004 St. Clair Avenue N. E.

Mėnesiniai susiriakimai atsibuna kas antrą 
utarninką kiekvieno mėnesio nuo 7:30 vakare .ant 
Stockes svetainės, 6021 St. Clar Avė.

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio
Norwood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

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

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILKIŠIS,
1162 Washington Str.

“Santaikos” Agentai.
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“Santaiką” irušsimokėti prenumeratą. 
HARTFORD CONN.

A. J. Pstackis, 234 Park Avenue.
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,

NEW BRITAIN, CONN. 
Vacį. Gilevičia, 20Star Street. 

BEDFORD, O.
J. Januška, Box 33.
M. Šimonis, 2012 St. Clair Avenue.
R. Kruopis, 7916 Pulaski Avenue.
K. Jankevičius, 2120 St. Clair Ave.
Jur. Brazaitis, 7709 Aberdeen Ave.
J. Montvila, 3718 Burwell Avenue.
A. Palionjs, 2012 St. Clair Avenue. 
.A Janulionis, 3581 E. 71th Street:
J. Alekna, 3816 Kelly Avenue.

Paj ieškojimai.
Pajieškau dėdės Igno Kak

nevičiaus, Pirma gyveno Maha- 
noy City, Pa. o dabar girdėjau, 
kad persikėle į Broockville, Pa. 
Labai turiu svarbų reikalą. Jis 
pats, ar kas jį žino, meldžiu pra
nešti.

Veronika Žiuriutė 
16317 Huntmere av. Cleveland, O

Pajieškau Antano Jakaičio. 
Jis gyvena Clevelande. Apie trjs 
metai atgal mudu abu gyvenome 
East St. Louis, Ill. Dabar atvykęs 
esu į Clevelandą ir norėčiau būti
nai pasimatyti. Atsišaukie ‘ ‘San
taikos“ Redakcijom

Raf. Krisiunas.

BUCERNE IR GROSERNE
Daugumas musy lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti del 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti j namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangus broliai ir seseris nepa- 
mirškiteVnusų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVE. * Cuy. Central 1781-L

THE ST. CLAIR AVE.

ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokaąie penktą nuošimtį nuo die
nos padėjimo iki dienos atėmimo.

Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 
ir aukštyn.

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

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra“DARBININKAS”
1 “Darbininkas”eina utarninkais
i ketvergais ir subatomis.
| “Darbininkas” paduoda daug 
1 žinių iš darbo lauko, apie unijas, a- 
i pie darbininkų judėjimą.
I “Darbininkas” paduoda daug 
' straipsnių, naudingų darbininkams 
i pasiskaitymų, rašytų pačių darbi- 
, ninku.
’ “Darbininkas” paduoda svar- 
1 biausius nuotikius visame pasaulyje, 
indomiausias žinias ir žingeidžiausius 
atsitikimus.

“Darbininkas” visuomet turi 
smagių, gražių eilių, dailių vaizdelių 
ir apysakaičių,

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

“Darbininkas” nuolatai išleidi- ■ 
nėja knygelių, kurios dailumu, gra-1 
žumu, turiningumu, pigumu viršija1 
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.

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis

“DRAUGAS”
Vienintelis pigiausias Lietuviu Kataliką 

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”duoda daug žinių 

iš karės lauko, pasakoja, kas dedas 
nelaimingoje musų tėvinėje Lietu
voj, skelbia įdomiausius atsitiki
mus iš viso pasaulio. Žinios paduo
damos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina 
lietuvių katalikų draugijas, rūpi
nasi jų reikalais.

“DRAUGAS”kelia tautiškąsu- 
sipratimą, platina katalikiškai lie
tuvišką kultūrą.

“DRAUGAS”rašomas aiškia ir 
visiems suprantama kalba.

“DRAUGAS” metams tekaš- 
tuoj a tik tai $3.00., pusei metų $1.75. 
Čhicagoje, siunčiant pačta $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų 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.

Sutaisė B. K. BALUTIS 
Kartografas-Geometras.

Didumas 22 colių pločio per 28 
colius ilgio. Kaina $1.00.

Gaunamas
“Sant.“ Redakcijoj, 

2120 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHIO

I ^AUKSINESM
PLONKSNOS

‘ Laikančios savyje rašalą, 
! ■ yra dabar plačiausiai 

vartojamos ir tai vienas 
1. iš parankiausių rašamųjų 
‘ : įrankių. Todėl visi jas 
! • ir perka. Bet jei nori tu- 

' rėti tą parankųjį dalyką,
1. niekad nebandyk pirkinė- 
‘: ti pigių, kurios yra par- 
.1 duodamos po 25c., 50c., 

$1.00 arba, kad ir $1.50,
1. nes bus veltas pinigų iš- 
‘mėtipias ir tos plunksnos 
. » nipkad irprai rašvti n perainiekad gerai rašyti negal, 

nes jos padarytos tik dėl 
apgavystės. Ir todėl no
rėdamas turėti gerąplun- 
kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daug esome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

GA UNAMOS
SANTAIKOS“ KNYGYNE

2120 ST. CLIAR AVD.

Skaitykite Ir Platinkite Katalikišką Savaitraštį 

“ŽVAIAGŽDĘ” 
“ŽVAIGŽDE” yra seniausia 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00. “įEj

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond Str., :-: Philadelphia, Pa.
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Pėtnyčioje, birž. 9 die
ną Popovyčiaus svetainėje 
A. L. T. S. 18 kp. buvo suren
gusi prakalbas. Kalbėjo ge
rai žinomas ir visų mylimas 
p. P. J. Purvis iš Berea, O. 
Gerb. kalbėtojas visą savo 
prakalbą skirė jaunimui. 
Daug davė geru pavyzdžiu 
ir pamokinimŲ ir aiškiai nu
piešė planą jaunimui, kurį 
turėty kiekvienas sau pasis- 
tytį pirmoje vietoje. Kalbė
tojas liepė neklausyti tu, ku
rie daug žada vardan par- 
tyjv, o ypač reksniu-kalbė- 
tojŲ. Geriausiai, anot kal- 
bėtojaus, kad vietoje parti
jų, stengtis kiek galint grieb
tis mokslo, o-ypač šioje lai
svoje šalyje. Nurodė, kaip 
yra svarbu žmogaus gyve
nime mokslas ir kad tik per 
mokslą galima rasti tiesą.

Laike tokioje 'temoje 
prakalbos vienas "šviesuo
lis“ bematant ii’ atšlamėjo 
prisikimšęs pilnas kišenes 
“šakės-Kardo,“ bet nabagui 
platint tokią literatūrą pra
kalbu vedėjas uždėjo cenzū
rą. Gaila, kad musu jauni
mo tarpe randasi dar tokiu 
šakėskerdžiŲ.

Po Purvio prakalbos, 
išėjo ant estrados kokis tai 
moksleivis Keršys iš Ada, 0. 
kuris kalbėjo apie darbinin
ku būvį. Kalbėtojas matyt 
yra prisiklausęs kitu kalbė
toju prakalbu, nes jo pra
kalba jau visiems buvo ge
rai žinoma.

Antru kartu išėjęs ant 
scenos p. Purvas trumpais 
žodžiais perbėgo partijas. 
Patarė visiems rašytis į A. 
L. T. S. Užbaigdamas kalbė
ti pasakė atsisveikinimo žo
džius.

Po prakalbai buvo duoti 
klausimai ir renkamos au
kos nukentėjusiems nuo ka
rės į L. G. F. Aukavo sekan
čios ypatos.

Po $1.50: S Janušis.
Po $1.00: V. štaupas, 

V. Karuža ir A. Staugvila.
Po 50c. A. Kranauskas, 

K. Vinciunas, O. Baltruko- 
nienė, J. Klimavyčius, V. 
Krušinskas, A. Samuolis, T. 
Neura, S. Dubickas, P. Kaz
lauskas, J. Praškevyčius, K. 
Jenkevyčius, J. Garmus, F. 
Ambrozevyčius, J. Apšega, 
P. Šimanskas, V. Kareckiu- 
tė, A. Valančius, C. Jaku
bauskas, J. Szukys, A. Ma
kauskas, J. Marozas, K. Va
siliauskas, P. Sutkus, A. Ba
ranauskas, J. Juraitis, N. 
Belinas, J. Lepeki-^, A. Va
laitis, K. Muraškieiįė, K. 
Bružas, J. Valentą, S. Serei
ka, U. Karpavyčiutė, J. Szu
kys, J. Baltakis, J. Grabau
skas, J. Brazauskas, ir S. 
Čeriauka.

Į Aut. Fondą J. Gritė 
$1.00 ir K. Aksomaitis 25c.

K. Aksomaitis.

A. L. R.-K. Moterų San- 
jungos kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą utar- 
ninke 20 d. birželio p. A. 
Kranausko svetainėje 2047 
Hamilton Avė. 7:30 vakare. 
Moteris, kurios norite prisi
rašyti prie A. L. R.-K. M. 
San jungos, atsilakykite.

O. Zvingiliute, pirm.

Clevelando lenkai gau
siai aukuoja nukentėjusiems

nuo karės. Vyskupas Farelly 
gavo pakvitavimą nuo H. 
Sinkevičiaus, prezidento 
lenku komiteto Šveicarijoje, 
ant $10.925.73, kurie buvo 
surinkti Clevelando lenku.

Didelė nelaimė, kuri iš
tiko birž. 12 d. gelžkelio li
nijoj New York Central, 
kada trūkis flier No. 11 pa
sivėlavęs 50 minutp visa 
spėka bėgo ir ties E. 55 gat. 
užbėgo ant pulko darbinin
ku, kurie sėdo į kitą trūkį 
vežantį darbininkus i Collin
wood dirbtuves. Oras buvo 
apsitraukęs ūkais. Bebėgda
mas traukinys nedavė jokio 
ženklo nė neskambino, dėlto 
ir niekas nepatėmyjo.

Rezultatas buvo toks, 
kad du darbininku ant vie
tos liko užmušti, trįs sun
kiai ir trįs lengviaus sužeis
ti, kurie tojaus buvo nuvež
ti į St. Clair ligonbutį.

Lietuviai, kurie važiavo 
tuo trukiu į darbą buvo su
lipę į vagonus, todėl užmuš
tųjų ir sužeistųjų tarpe ju 
nėra. Nelaimė patiko visus 
slavokus.

Atsidarius naujam dai
lės muziejui, Wade Park, 
yra dabar vienas,kuris šven
tadieniais sutraukia dau
giausiai žmonių. Pereitą ne- 
dėlią aplankė muziejų virš 
18,000 žmonių. Muziejaus 
vidurys nors dar kaip reik 
nepripildytas, bet yra bran
gus. Daugybė brangiu pavei
kslu atsižymėjusiu Amerikos 
vyru, taipgi daug įvairiu Ja
ponijos ir Kinu išvaizdas pa
veikslu kurie rankomis išsiū
ti ant audeklo. Tarpe ju yra 
stovylu ir senovės karės gin
klu.

Tą pačią nedėlią parku 
puošimo programą pildė vo
kiečiu vaiku choras. Choras 
susidėjo iš apie 300 vaiku. 
Keli tūkstančiai žmonių klau
sėsi.

L. V. 25-kp. laikys'savo 
extrą susirinkimą ketverge, 
birž. 22 d. M.Povilausko sve
tainėje, 7:30 vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, neštame susirinkime bus 
priimti ir užtvirtinti nuo pei
kiančios komisijos sumany
mai dėl pagerinimo Vyčiu 
organizacijos ir nauji 
įnešimai, ir kurie 
bus įgalioti kuopos delega
tui perstatyti L. V. IV kon
gresui.

Taip-gi nariai turite 
kiekvienas galvoti apie nau
jus įnešimus, kurie pagerin
tu jaunimo organizaciją. Ne
pamirškite atsilankyti ant 
susirinkimo.

I. Sakalauskas, prot. rast.

Lietuvos Vyčiu 25-kp. 
piknikas yra rengiamas ne- 
dėlioj 18 d. birž. Važiuos į 
Gates Mell Ohio parką. Vie
ta puiki._________

Pereitame “Santaikos“ 
numeryje buvo rašyta, kad 
šis pavasaris yra derlingas 
netik šiaip ant visko, bet ir 
ant apsivedimp.Bet iš didelio 
skačiaus apsivedimp pasitai
ko ir labai keistu dalyku. Štai 
nesenai viena pora Alex Van 
Kannel, 4303 Archwood av. 
kuris vedė p-lę Gvendolin. 
turėjo eiti į teismą ir pasi
rašyti po peticija, nes jo pa
ti pareikalavo “devorce“ 
už tai, kad praustinyčioje 
(bath) rado šaltą vandenį. 
Skrodžiais žemiu.

IM-...............................  ' -............ ĮĮ
VIENATINE

Clevelando Lietuviška Nainy ir Paskolos Draugyste-Ba nka
Įkorporuota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metų.

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) $250,000.oo.
Parduodame shėras kaina $100.oo ant lengvą išmokėjimą, po 25c. kas sa
vaite, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposite). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namą ir liotą ant lengviausią išlygą; skoliname dau
ginus, negu svetimtaučiąbankos dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkitės į šią prakilnią įstaigą, nusipirkite bent vieną sherą, 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. Clevelando Lletuvu Tautiškos Bankos ADMINISTRACIJA.

Ofiso valandos: Utarninkais. nuo 7:30 iki 10:30 vakars. Subatomisnuo 7:30 iki 0:30 vakare.
1934 St. Clair Ave. N. E. Cleveland, Ohio^j|

Jeigu tu pirksi pas Goldhamer’s,

GERIAUSIOS GYDUOLES
I
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DEWOYNOS
APTIEKOSE
1653 St. Clair Av. PricE 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. Harwartl
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
na gaut teisingus patarimus.

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

EJ

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

SS <,5

L. Bednarski
o££X parduoda C*C

Namus ir Farmas
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DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

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

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

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

Main 3518-J Centr. 7649-K B

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

"VYTYJE” telpa geriausi raštai mus v jau
nu rašytoju,’literatu ir studentu.

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

"VYTIS” leidžiamas tautiSkoje-katalikiš
koje dvasioje.

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

731 W. 18th Str.
3E1E

F. DECKER

“PASAULIS” 
išeina DU-KAirrus į savaitę. 

Utarninkais ir Pėtnyčioms, su 
įvairiais visokiais paveikslais. 
Prenumerata: Amerikoj.... $2.00 
Kitur.. .................................... $3.00

Adresao:
C. KENTRAITIS PUB. CO. 

448-450 Leonard St. N. W. 
GRAND RAPIDS, MICH.

Gelažiss Krautuve.
HARDWARE

Rioberines ir smaline stogu 
dengymui popieros. Įvairiau
siu rusiu maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečią, visokią suta
ną, plačiausia rinkinis įvairią-įvai- 
riausią dailydėms įrankią ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Ave.
Parsiduoda Namas.!

Parsiduoda labai geras, 
ant dvieju fam. po 6 kamba
rius namas, su visais įtaisi- .
mais: maudyklės, elektros 
šviesa, pečiai, skiepas ir di-|~ 
delis lotas. Prekė $4,500. 
Randasi arti naujosios baž-j 
nyčios. Kreipkitės prie:

A. RAŠIMAS,
“Santaikos“ office.

Central J785-W

| “SANTAIKOS" |

ATLIEKA
S’

Parsiduoda Vargonai.
Parsiduoda pigiai maži, 

labai parankus vargonai. 
Gražiai papuošia kambarį. 
Nusipirkęs juoslabiau džiau
gsies negu, kad pianą už 
$100 doleriu, Kaina tiktai 

$25.oo.
ANTANAS KALVAITIS, 

5522 Cerry Avė.
Clevelnnd, Ohio

VISOKIUS

$

MUSŲ SPAUSTUVE 
Spausdina knygas, kon
stitucijas, plakatus, cir- 
kulioriue, visokias kvi
tas, laiškams antgal- 
vius, kupertus, tikie- 
tus, vizitines korteles 
ir Lt. Atliekama gerai, 
greitai ir nebrangiai.

Ptirsiduoda Forničiai.
Verčiamas gyvenimo 

sąlygų turiu apleisti šį mies
tą ir todėl parduodu forni- 
čius nuo mažiausio iki di
džiausio dalyko, stubos ra
kandus labai pigiai. Nupir
kęs galėsi ir apsigyventi 
toj pačioj stuboj. Gera proga 
jaunavedžiams. Kreipkitės:

1626 E. 26th Street.

PRANEŠIMAS.
Šiuomis dienomis tapo 

žymiai padididintas “San
taikos“ knygynas ir dar vis 
laukiama nauju transportu 
ateinant, kurie yra jau už
sakyti. Todėl, kam yra rei
kalinga maldaknygių ar 
šiaip bent kokiu nors knygų, 
kreipkitės šiuo antrašu.
2120 ST. CLAIR AVENUE

Siųsdami užsakymus adre
suokite šitaip:

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

CLEVELAND, O.

Jeigu Nori Turėti

GRAŽŲ SIUTĄ
Ateik pas mus. o męs tau 

jį pasiusime.

Jeigu nori kitokiy parėdalą, 
kaiptai: visokiu naujausios 
mados marškiniu, kalnieriyp, 
kaklaraiščiu, skrybėlių ir t. t. 
atsilankykie į musu krautuvę, 
o rasi didžiausį pasirinkimą.

Frank Foje
4015 St.Clair Ave. Cleveland, Ohio.

tai žinokie, kad prekes ir
kokybe yra gera.

MARŠKINIŲ, 
VEISČIŲ, 
VIRŠUTINIŲ 
IR APATINIŲ 
IR ŠIAIP 
VISOKIŲ 
DRAPANŲ.

Dabar yra laikas 
pirkti vasarines 

drapanas.

Ateikite ir pažiū
rėkite, kiek męs 

turime

j DR. J. ZW1CK, j
I LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS,
I 1935 St. Ciair Ave. N.E. | 
a (Ant kampo St. Clair ir East 20 gatvės) W 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:30 iki 10:30. H
Vakare: nuo 5 iki 7:30.

TELEFONAI:
H Cuy. Centr. 4236, Bell Proso. 979. 9b

Gyvenimo Telefonas:
Prlnc. 1558-R

ORCHESTRA 
= DEL =

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

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

JONAS CHIPURNA
2023 HAMILTON AVENUE

Marškiniai su dideliais kalnieriais nau
jausios mados ir geriausi nešioti vasaros 
laike, ypač karščiuose.

Prekės: 50c. $1.00, $1.25 Ir $150.
Didžiausias pasirinkimas.

Pavyzdžiai išstatyti lange bus per dvi 
savaiti. Kiti tavorai taipgi geriausiai gali
ma pirkti

Žitkevičiaus & Palonio
KRAUTUVĖJE.

St. Clair Avenue N. E.
CLEVELAND, OHIO.

—1 i —im-mi--------'ir=i]

V. DEBESIS
Taiso Namus Ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 2 j 
. kambarią popieravimui popierą, ; ! 

maliavos, aliejaus, šepetą ir 1.1. >
Apdraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus 2 ■

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygą, rašomą dalyką, I 
aiskrimo ir saldumyną.

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

hzs E-iL.1. _iono >

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

- ----- PIRTĮ . ' ....... '■ ----- --
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktį. 

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

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

88S1?
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