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Sveikiname Musų
Organizacijų Seimus!

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

10 DARBININKŲ UŽ-

' Sveikiname mušti di 
džiųjų organizacijų Sei 
mus ir jų delegatus su 
važiavusius . Brooklyne:

MUŠTA
Gary. Ind. — Birželio 1-1 d. 

gazo ir chemikalu eksplozijoje; 
koksu dirbtuvėj užmušta 10 ir 
sužeista apie 100 darbininku. 
Iš sužeistųjų desėtkas smarkiai 
apdeginti chemikalais ir gal ir 
jie mirs.

Kaip eksplozija ištiko kolei 
kas ne«usekama.

New Yorke pasibaigė strei
kas kailiu siuvėju, kuriame da
lyvavo 12.000 darbininku. Jie 
nedirbo 17 savaičių. Nuosto
lių iš streiko panešta $29.090,- 
000. .Streiką laimėjo darbinin
kai gaudami 10 nuoš. algų ir 
40 valandas savaitėje. ,o 44 va
landas kada bus pats skubiau
sias sezonas.

Clevelando budivksi maliavo- 
to.jai vis streikuoja ir nesusi
taiko ant naujų algų. Būdavo 
tojai užsispyrę nenusileisti. Jie 
nori kad darbininkai grvžtų i 
dalbą senomis algomis $1.25 i 
valandą, o ant 1927'metų siūlo 
pakelsią kiek. Maliavoio.jai no
ri po $1.37 <4 į valanda ir pen- 
kiu dienu darbo savaitėje.

Clevelande. prie statymo di
delio naujo telefonų kompani
jos budinko, nuo trečio aukšto 
laikinu grindų nupuolė tris dar
bininkai, vienas užsimušė, kiti 
du sužeisti.

Clevelande. Frankelite Com- 
nanijos dirbtuvėje ant Wood
land avė., kilus gaisrui ugnis 
užstojo kelią 50 merginų išbėg
ti jš kambario ant ketvirto au
kšto per duris. Pašaukti ug- į 
niagiasiai išgelbėjo jas nuo 
mirties. Gaisras padarė $260.- 
000 nuostoliu, b 

Youngstown, O. — Darbinin
kų traukinis suvažinėjo du kitu 
darbininku dirbusiu Batlimore 
& Ohio gelžkelio stotyje, kurio 
radosi netoli platformės.

Valijoj (Anglijoj), iš tuščiu 
angliakasy klų pradėjo tūkstan
čiais bėgti pelės ir žiurkės ir 
nešdinasi į namus. Kasyklos 
nedirba delei streiko.

Suv. Valstijų senatas perlei
do bilių paskirianti $165,000,- 
000 taisymui ir įrengimui keliu.

Netoli Kane, Pa., trūkis už
lėkęs ant automobilio važiavu
sio per bėgius užmušė septy
nias ypatas.

Union De Tula. Meksikoj, po
litiškame susirinkime aikštėje 
koks tai piktadaris metė bom
bą, kuri sprograma sužeidė 60 
ypatų.

A. L. T. Sandaros Sei
mą Birželio 16 19 d.

Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos 30 metų sukaktuvių 
Seimą Birželio 20 d.
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje Seimą Birže
lio 21—26. Linkime pa
sekmingai apsidirbti su 
organizacijos šašais-bol- 
ševikėliais.

“DIRVA”.

' Korėjos Karaimus Laido
tuvės

Seoul. Korėja. — Birželio 10 
d. buvo laidotuvės Korėjos im- 

j peratoriaus. Laidotuvėse da
lyvavo 100.000 žmonių, bet jie 
| buvo po aštria sargvba Japo- 
i nijos kariumenės ir policijos.
I Kadangi Japonija yra paver- 
igus Korėjiečius ir neduoda lai- i' 
j svės. šiose laidotuvėse neapsi- 
I eita be riaušių.

Suvirs 300 Karejioėių stu
dentu buvo areštuota ir kelioli
ka ypatų sužeista. Studentai 
pradėjo šūkaut “Lai gyvuoja 
Korėjos neprigulmybė!” kas 
nepatiko Japonams.

NAUJA LIETUVOS 
VALDŽIA

(Kablegramas “Na ujienoms”)

Kaunas, birželio 11. — Nau
ja Lietuvos valdžia sudaryta 
tokia:

M. SLEŽEVIČIUS — minis- 
teris pirmininkas; kartu jis bus 
Teisingumo ir laikinai Užsienio 
ministeris.

PAPEČKA — karo ministe- 
ris,

V L. POŽĖLA — vidaus rei
kalų ministeris (socialdemckr.)

.■VLB. RIMKA — finansų nii- 
nisteris.

Prof. V. ČEPINSKIS — švie
timo ministeris (socialdem.)

JANKEVIČIUS — gelžkelių 
ministeris.

Žudymas Indijonų Tur
tuolių

Pawhuska, Okla. — Valdžia 
ilgai sekiojo pražuvimą Indijo
nų šeimynų nariu. Daugelis In
dijonų šioj valstijoj turi žemes, 
kurrnšr atrasta aliojus, ir tos Į 
žemės pasidarė brangios.

Nekurie baltieji yra vedę In-j 
dijones merginas. Kada jų te- Į 
vu žemės pasidarė vertos mili-; 
jonų dolarių. tie baltieji už.si- 
ėmė žudymu likusiu medinių 
kad jiems patektu jų dalis.

DIDELIS TARPTAU
TINIS KATALIKŲ 

KONGRESAS

Birželio 20 iki 24 d. Chicagoj 
įvyksta tarptautinis" eucharis
tinis (Kristaus kūno ir kraujo) 
kongresas. Kongresai! atvyk
sta aukšti bažnyčios valdinin
kai iš visų pasaulio daliu, ne

įskaitant jau vyskupų ir napras- 
1 tų kunigėlių.

Dalyvaus daugelis kardinolu.
I iš kuriu gal but sekant is popie
rius bus išrinktas kada dabar
tinis, kuris yra 69 metų. mirs.

- Kardinolas Bonzano atgabe
na kongresai! popiežiaus Pijaus

Į palaiminimą. Jis buvo per 11 
j metu apaštališku delegatu Su
vienytose Valstijose. Jis ati- 

j darys kongresą ii- perskaitys 
i popiežiaus palaiminimą, kurio 
tik bus susirinkę paklausyti 
bent milijonas žmonių.

Apie ketvirtdalis kardinolų 
kolegijos narių dalyvaus šiame 
kongrese. Jų yrą'61. o daly- 

j vau-. 16. Dar yra šešios vietos 
, neužimtos.

Tarp kongreso kalbėtoju bus 
Arcivyskupas Curley iš Balti- 
morės; Arcivyskupas McNicho- 
las iš Cincinnati; Vysk. Gor 
man iš Poise, la.; Arcivysku- 
pas Hanna iš San Francisco: 
V--sk U pu s Sdir.-iMl-s iš f'levc- 
l-.ndo; Arciv. Rauthier iš .Mon
treal: taipgi kiti vyskupai ii’ 
keli aukštesni valdininkai.

EGIPTAS NEATSI
KRATO ANGLŲ

Kairo. — 1922 metais Angli
ja suteikė Egiptui “nepriklau
somybe”, bet Egiptėnai ir po 
šiai dienai dairos norėdami ma
tyti kaip ta ncprigulmybė iš 
rodo.

Kairo uoste stovi Anglų gar
nizonas; Egipte yra Anglų tei
sėjų, Anglai yra finansiniai pa
tarėjai, ir Anglas komisijonio- 
rius kuris užžiuri viską kaipo 
perdėtinis, kaip darė ir prieš tą 
“neprjgulmybę”.

Vienas žymip.tisias Egiptčnu 
vadas, kuris supranta kad jie 
buvo apgauti, yra Zagloul įki
ša, karštas, beveik fanatiškas 
patriotas, kuris praleido didelę 
dalį saio 66 metu norėdamas 
padarvt Egiptą nepriklausomu 
Anglija jį nuolat išt ran.di'iėj:. 
bet jis sugryžęs vėl kovojo už 
savo šalies laisve ir vis sukur
si,vdavo savo tautiečius prieš 
Anglus.

Neserai buvo F'ripto rinki
mai ir Zagloulo parlipi laimėjo 

■ daugiausia. Pagal to išeina kad 
Zagloul turi būti prem jeras, bet 
tik mintis kad jis liks premje
ru Anglijai yra kaip skaudamas 
šašas. Buvo net grasinimai 
kad jeigu Zaglou1 liks premjeru 
Angliiti atims Egiptui “nepri- 
ki:i.įsomybę” ii- pasiusta į Egi
ptą. Anglu kariškas laivas to 
pai ėmimui

Zaglou! tada susikvietę savo

Slapti Komunistų Prisiruošimai
Prie S. L A. Seimo

Musų komunistėliai organi 
zuojasi. “kok'isuo.ja” ii- rengia
si paimti SLA. seimą savo kon- 

I trolėn. Jau atlaikvta keli “ko- 
ku-iniaį” susirinkimai Rrookly 

(ne. kurių vieną čia aprašysiu.
Iš Jeskevičiutės raporto pa- 

! sirodė kad jai buvo pranešamą 
(visos smulkmenos iš SLA. kuo- 
j pu veikimo, ypač apie pasek
mes balsavimų Pildomosios Ta 

Irybos ir delegatų rinkimo. Iš 
j kiekvienos kuopos jai siųsta ra- 
i poi'tas kiek kuris kandidatas 
gavo balsu. Jos pranešimu, iki

I balandžio 15 d. komunistu kan- 
Ididatai turėję tarp 400 ii- 500 
| balsų daugiau negu senoji vai
I dyba. Todėl ji įsakius savie
siems kad rinktų kuodaugiau- 
sia delegatų į Seimą ii' kad ji.’ 
stengtųsi patekt delegatais nei 
tokiose kuopose kur jų mažu

kai Pildomoji Taryba išrinkta 
| ne iš jų žmonių. Kai kurie to
kie delegatai, girdi, grasiną ne
važiavimu Seiman. Trumpai at- 

i pasakojant buvo tokie Jeskevi
čiutės raportas, kinds nemenkai 
nupuldė komunistinių lydoriij 
ūpą.

Mizaros raportas buvo įd>- 
'mcsrds jau pakeliantis komu
nistų ūpą. Jis papasakojo kad 
užsibaigus pereitam SLA. sei
mui Wilkes Barre, tą patį va
karą buvo sušaukta slapia ko
munistu konferencija, kinio je 
sud.firvta planas diskreditavi
mui Piki. Tarybos ir “Tėvynės” 
redaktoriaus Vitaiėio. Ir Mi- 
zara su Andriuliu, laikvdamiesi 
tos konferencijos nutarimu, 
kaipo būdami arti prie komu
nistinių laikraščių, nepraleido 
nei vienos progos kur tik galo

14 Žuvo Audrose
Keturiolika ypatų žuvo ir pa 

daryta milijonai dolarių nuos
tolių nuo audrų siautusių vals
tijose tarp Iowa ir Ohio. Bet 
lietus pagerino laukus ant mi
lijonų dolarių vertės.

Pasitikimas Popiežiaus 
Atstovo

New York. — Atvykus čia 
popiežiaus atstovus Kardinolui 
Bonzano, kurs keliauja i Chi- 
cagą katalikų kongresai!, mies
to demonstracijoje gatvėse jo 
pažiūrėti suėjo į 500.000 žmo
nių. Važiuodamas gatve kar
dinolas minias laimino. šim
tai tikinčiųjų klaupė ant žemės 
kada pro šalį kardinolas važia
vo.

Pranašauja Sunkią Atei
nančią Žiemą

Vieans meteorologas prana
šauja kad ateinanti žiema Ame
rikoj bus šalčiausia kokią kada 
šiaurinė Amerika atmena. Sa
ko, po žiemos ledo bus dar ir 
liepos mėnesį.

Politiškas Skandalas del 
Pennsylvanijos 

Nominacijų
Washington. — Senato tyri

nėjimo komitetas išrado kad 
nesenai buvusiose senatorių no
minacijose Pcnnsylvani joj ‘ge
ri angelai’ išleido apie $1,422,- 
009 agitacijai už Repiiblikonų 
kandidatą Vare. Bet ir tai ne 
visos surinktos skaitlinės išlai
dų, kiek jų buvo.

Ta suma yra daug didesnė 
negu Demokratu partija 1924 
metais išleido kampanijai už 
savo kandidatą ant prezidento.

Dabar kįla skandalas, ir Vare 
gal negalės kandidatuot, nes jo 
nominacija buvo kaip ii' nupir
kta.

Chinijos Valdžia Tvir
tėja

Pekinas. — Chinijos valdžios 
atsikratymas civ-io kuro ir mi- 
litariškų siiirii.ių pradeda aiš
kėti. Dr. šen. kuris per tūlą 
laiką buvo vienas visa valdžia, 
kaipo premjeras, dabar gavo i 
pagalbą kitus žymius vadus ir 
šiaip taip sudarė kabinetą, ku
ris valdys šalį.

draugus ir pranešė kad jis ne
gali užimti premjero viltos be 
išstatymo šalies pavojui! nuo 
Anglų užpuolimų.

Premjeru paskirta vienas jo 
ištikimas pasekėjas, Adly Pa- 

1 ša. Iš lo grasinimo gi Angli- 
! ją nelaimėjo nieko išskyrus ką 
padidino neapikantą prieš save 
Egipto nacionalistu. Akly bus 
premjeru tik iš vardo. o Zog- 
loul valdys.

Rockford, Ill. — Persiliejus i Landsdale, Pa. — Tūlas Ro
per kraštus upei Keith, vanduo bert Hill nušovė savo sūnų, su- 
užsėmė 500 namų ir keliolika daužė jam kuju galvą, sužeidė 
dirbtuvių. savo moterį ir pats nusišovė.

nui. nežiūrint iš kaip toli ii- ne 
paisant kiek kelione lėnuos. !■ 
tokiu budn komunistai turėsią 
SLA. seime 113 delog''1ų. Vi
su delegatu Seime busią seka
mai :

komunistų 11:1
Tautininkų 92
Socialistų 35
Nežinomų-neaiškių 12

Viso 252
Toliau Jeskcvičiutė pranešė 

komunistams kad SLA. Apšvie
tus Komisija nominavus trR 
kandidatus SLA. org’ano “Tėvy
nes” redaktoriaus vietai, bū
tent Vi.'.’.itį. Bajorą ir V. Sir
vydą.

Pagaliau Jeskevičiute misi 
skunde kad dabar paaiškėjus 
komunistu pralaimėjimui Pildo 
mosios Tarybos rinkimų, ji tu
rinti daug “trobelio” su tais 
komunistiniais delegatais i Sei 

I
| ma, kurie apsiėmė važiuoti sa 
mm lė-šom. Delegatai kinu 
šia kas padengs kelionės lėšas

je prisikabinti prie Pildomosios 
Tarybo* iv “Tėvynės” redakto
riaus. Jie visas progas išnau- 
<iejo atakuodami minimus as
menis ir tas davę gerų pasek- 

I min.

Goriausia jiem sekėsi atakuo
ti Piki. Tarybą lai del paskolos 
“Vienybei”. Taipgi Worcesto- 

’ rio “draugai” puikiai “pafiksi- 
nę” Pilei. Tarybą. Girdi, taip 

.puikiai ’pafiksinę” kad net so- 
|cialis.tų spauda nesupratus to 
I “trikso”. Esą, draugui Wor- 
i cestei iečiai suteikę puikios me- 
. degos ii-jam su Andriuliu pult i 
j SLA. valdvba. Po to. buvę su
organizuota kampanija kalbėto
ju. kurie keliavo per Lietuviu 
kolonijitf laiko SLA. valdybos 

I nominac’.jų ii’ rinkimų. Dau- 
i ginusia pasidarbavęs Bimba 
j prieš Vitaitį. Visas tas dviejų 
Imotų darbas davės puikiu pa
juokimų. Komunistai padvigu
binę savo balsus, ii’ jo, Alizavos, 

I manymu seimas busiąs komu- 
ni.-’.tų kontrolėj. Toks buvo Mi-

Mušis Kairiųjų su Poli
cija Čekoslovakijoj

Praea. — Komunistai ir so
cialistai buvo surengę demon
straciją gegužės 12 d. Polici
ja norėjo juos išvaikyt. lado 
radikalai pasipriešino, ir prasi
dėjo -kova revolveriais, peiliais 
ir akmenais. Mušis tesėsi ke
turias valandas. Sužeista 61 
ypata ir areštuota 100 raudo
nųjų.

Bemaistis keliautojas iš Chi- 
cagos į New Yorką, Johnston, 
pereitą nedėldienį pasiekė Ak- 
roną ir keliauja toliau. Kelio
ne išviso yra 1000 mylių.

Kam laukti, kam atidėlioti važiavimas apsilankyti Lietuvon? Da
bar yra pats geriausias laikas rengtis, pradėti rūpintis išsiėmimu 
paspovtų ir gryžimui reikalingu dokumentų, ir atėjus šiltam 
orui patraukti sau per vandenyną tėvu šalelėn.
Kurie dabar pradės ruoštis. “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
ių kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės Į visuomenišką Įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

6820 Superior Avenue
"DIRVA"

Cleveland, Ohio

jznros raportas trumpoj sutrau
koje čia išdėsčius.

! Po Mizaros raporto ėjo tari
ni:.i. Nutarta:

1. Pasamdyt advokatą ir Sei
me laikytis jo patarimų.

2. Sūrėti seime stenografę 
kaipo reporterį nuo “Laisvės”.

3. Sudarius didumą seime, 
noužtvirtinti visuotinu balsavi
mu išrinktų Iždininko T. Pauk
ščio ir Daktaro Kvotėjo Dr.

j Klimo. Gegužį ir Jurgeliutę pa
likti.

4. Balsuoti “Tėvynes“ redak- 
jtoriaiis vietai už Pr. Bajorą, ir 
i po kelių menesiu busią galima 
-,ij pavaryti iš tos vietos kuo- 
jmet bus išrinkta komunistiška
Apšvietos Komisija.

5. Naudoti Bajoro vardą de
legatų balsų gaudymui ir sten
gtis parodyti kad tautininkai 
meluoja buk komunistai nori 
savus žmones susodinti Į SLA. 
centrą.

(Pabaiga ant 4-to pusi.)
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DAYTON. OHIO
Kur Pinigai ten ir Kunigai
Gegužės 31 d. pasimirė Juo

zas Kam,-litis, iš po 15 metų sir
gimo. Nežinia del kokios prie
žasties velionis buvo pamėtės 
katalikystę nors labai sunkiai 
ir ilgą laiką sirgo.

Tik keletas dienų prieš mir
tį, kai velionis neteko sąmonės, 
graborius atsigabeno kleboną; 
del suteikimo paskutinio patepi
mo. Žinoma, dar mėgino ir 
spaviedoti, bet vargiai ką iš- 
spaviedojo.

Bet klebonas velionį taip iš
kilmingai palaidojo kad vargiai 
geras parapijonas galėtų gauti 
tokį paskutini patarnavimą.

Žinoma yra kad velionis iš 
pirmiau turėjo susidėjęs nema
ža pinigu, tai turbūt musų kle 
boną ir paakvatijo tie žvangu
čiai. nors ir bedievio — kitaip 
ir negalėjo būti.

Pora metu atgal mirė bied- 
nas buvęs parapijonas P. Šeš
kevičius, 
narys; kunigėlis ji vargiai no
rėjo įsileisti į bažnyčią, nedavė 
nei varpui skambinti, nei kito
kiu. ceremonijų neatliko, dėlto 
kad velionis buvo skolingas pa

gi buvo skaitomas 
nėra mokėjęs nei

rapijai mėnesinių duoklių.
Kamai tis 

bedieviu ir 
vieno cento parapijai, bet už jo
dūšelę ir varpais skambino, ir 
į namus atėjo lavoną išlydėti, 
ir į kapines palydėjo.

Pagal šitokį klebono pasielgi
mą aiškiai matos kad geriau 
būti bedieviu ir nemokėti para
pijai duoklių, o kai numirsi ga- 

I lesi gauti dangų dar geriau ne
gu katalikas.

Lietinis Katalikas.

Kelios savaitės atgal, tapo į 
! pakelta didesnė mokestis už na 
mus. Kurie laiko namus, dau
ginu mokėdami, turėdami atlie
kamą kambarį, išleisdami ki 
tam irgi brangiau ima. Išeina 
taip kad ir vieni ir kiti yra mo
kesčiu paliesti, žmoneliai vis 
lankė namų rendų atpingant, 
o štai ir pabrango.

Duona taipgi pabrango, kad 
ir ne daug, bet vargšui darbi
ninkui su didele šeimyna tai ir 
tas yra didelė brangybė, 
.gi tarpu darbininkai šiuose 
kuosc ne tik kad daugiau 
uždirba, bet kaip kurie dar

tik paminėsiu apie 
prie kurių žymus

Tuo
lai
ne-

ma-

LIETUVIU KOMITETO DARBUOTĖ PHI

LA DELPHI JOS PARODOS REIKALE
auiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipfiiiiiu'

Philadelphijos Pasaulinės pa
rodos Lietuvių Komitetas ao-

Lietuvių
Dienos” rugpjūčio 28 d. iškil
mių programą nutarė kad 
“Lietuvių Dienos” iškilmes 
daro šios tris pagrindinės

svarstęs “Amerikos

tos
su-
da-

T. M. D. REIKALAI
/

J. T. Vitkauskas Užėmė 
Liūto Vietą

Išvykus Lietuvon J. W. Liū
tui. jo vieton stojo dirbti prie 
United States Lines Justinas T. 
Vitkauskas, geras tautininkas. 
New Yorkietis.

Vitkauskas dabar lankysis po 
miestus savo teritorijoje kuri 
yra tarp New Yorko ir Chica
go?, užžiurėdamas trečios kle- 
sas pasažierių bizni.

Šv. Petro DraugystėsI Gerai kad ta vieta po Liūto 
įteko Lietuviui, ir geistina butų 
kad Lietuviai agentai paremtų 
Vitkauską, nes tai yra geras, 
sąžiningas ir teisingas

žiau. Čia 
batsiuvius, 
skaitlius dirba ir Lietuvių.

Kartais jų užklausus, o ką, 
kaip darbai eina? gausi atsaky
mą: Brolyti, dirbk, dirbk, nie
ke negali uždirbti; darbdavis 
pigiai moka, o granda, popieris. 
dratas, siūlai brangus.

Galima paminėti dar ir apie 
odų, Įvairių žvėrių kailių dirb
tuves. Kur tik didesnės dirb
tuvės ten mašinomis dirbama, 
su mažesniu skaitliam darbi
ninkų darbai atliekama, ir ma
šinoms Įvairius darbus atlie
kant sunku bedarbių skaičiui

žmogus.' sumažėti.

150 me- 
apvaikš-

tautiški

Kalnavertis.

Buk Pati Sau OITA WVIC <‘9^ 
Demonstruotoją*^*-* H-iUf 1 Ik

S05 Vacuum
ValytojasSu Visais Smulkiais 

Pridėčkais

IŠ T. M. D. 30 METU 
GYVAVIMO

(Bus)

Bet kame tikra priežastis?

daug ką bendro turinčius su 
apšvieta ir mokslu ir savo dva
sia visai priešingus patriotiš
kam Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos vardui. Prie tokių sąlygų 
Draugija turėjo krikti ir pulti,

Jau anksčiau buvo minėta | gaip puola kiekviena bendrija 
jog antras TMD. puolimas pra- j ]<Uri savo prižadų neišlaiko ir 
sideda nuo 1901 metų, lygiai j savo nariams pajus išmoka ne 
tuo laiku kuomet banguojanti ■ tuo kas buvo žadėta.

tam
at-

kti Lietuviu Dienon” savo lėšo
mis.

S. Kvietkus pareiškė kad jis 
buvo Chester, Pa., ir iš ten pa
sižadėjo choras iš 50 asmenų 
dalyvauti.

Komitetas išklausęs šių pra
nešimų, turėdamas omenyj kad 
Vargoninkų Sąjunga, delei 
tikrų techniškų priežasčių,
sisako imtis “Dainos Dienos” 
programo vykinimo. bet pažada 
savo prielankumą bei paramą, 
nutarė imtis pats to darbo.

Paraginimui Amerikos Lietu
vių jaunimą dalyvauti šioje is
toriškoje dienoje, komitetas ne
laukdamas °iki bus sutverta 
“Dainos Dienos” komisija pri
ėmė šiuos principinius dėsnius, 
kuriuos busima komisija turės

Die-i Įgyvendint:

1— Dideliausia ir kuogražiau- 
sia manifestacija;

2— Suvienytų Amerikos Val
stijų sveikinimas delei 
tų nepriklausomybės 
čiojimo:

3— Lietuvių dainos, 
šokiai ir balotai.

Pasekmingesniam programo 
pykinimui ii' patogesnio darba- 
vimose delei nutarta sutverti 
sekančias komisijas: 1—Mani
festacijos, 2—Finansų. 3—Or
ganizacijos, 4—"Dainos 
nos”, ir 5—Presos.

Šios komisijos, išskyrus Pre- 
sos komisiją, išdirba projektus, 
patiekia juos apsvarstyti Ben
dram Komitetui, ir užtvirtinus 
jų planus rūpinas įgyvendinti. 
Kad įtraukti daugiau žmonių 
darban ir labiau supopuliari
zuoti savo veikimą nutarta: į 
komisijas kooptuoti naujų na
rių su sprendžiamu balsu. Ypač 
noriai priimti tinkamus darbui 
tų draugijų atstovus kurios ko
mitetą remia stambesnėmis au
komis, ir kooptuojama
rus su draugijomis, kaipo 
atstovus.

Štai yra svarbios naujienos, moteris! Jeigu 
veiksite tuojau tai gausit tikrą $65 Sturtevant 
Electric Vacuum Cleaner (Valytoją) — vėliau
sio ir geriausio modelio — tik už Č39.
Kaip? Pačios atlikdamos demonstratoriaus ir 
pardavėjo darbą. Dabar jus turit reikalą tie
siog su dirbtuve — B. F. Sturtevant Company, 
$10.000.000 vertės Įstaiga, 62 metai darančia 
bizni.
Šis valytojas duodamas su visomis priedinėmis 
dalimis. Turėtumėt mokėti $26 viršaus jeigu 
juos pardavinėtu paprasti demonstratoriai — 
tai yra perbrangus pasitarnavimas.

Išbandymas Dykai 
Lengva Išmokestis

Mes prisiusime jums tvirtą Sturtevant dešim
ties dienu dykai išbandymui. Laikykitės ji ar
ba grąžinkit — spręskit pačios apie tai. Jeigu 
persitikrinsit kad tai yra puikiausias ką už pi
nigus galima pirkti, nežiūrint kainos, galit už 
išsimokėti lengvais išmokesniais — ir tuoj bu- 
t’ jo savininku.
Jeigu nepatiks jums, grąžinkit musu lėšomis. 
Jus nieko nerizikuojat. Naudokit ji per dešim
ti dienų kaip savo. Sulyginkit su kitais. Pa
matysit kaip lengva sutaupyti $26. Moteris 
visur tą daro.

susita-
j O

ko-
ir

1— Atvykusioms daininin
kams duoti veltui nakvynę;

2— Daryti chorų konkursą su 
premijomis;

3— Chorvedžiams ir daininin
kams duoti specialius ženkle
lius, kuriuos pasiliktų ilgiems 
laikams kaipo atmintį;

4— Išleisti knygą, kurioj bus 
aprašyta “Amerikos Lietuvių 
Dienos” iškilmės, ir patalpinti 
chorvedžių ir dainininkų-chorų 
paveikslus bei vardus su pavar
dėmis ir jiems duoti atminčiai.

Presos Komisija,
M. Grigaliūniene, rast

15

apsispręst: 
jūsų ąpsi-

Name

State

Street A įkirtęs.-
Musų plačios galimybės užtikrina 
greiti) pristatymo iš dirbtuvių kaip 
tai iš Boston, Mass., Camden, N. J., 
Berkeley, Cal., arba Sturtevant, Wis.

The Sturtevant yra vy- 
riausas. Paprastai jisai 
kainuotų jums $65. Pa- 
tėmykit visas jo ypaty
bes. Jis sveria tik U1/, 
svarų—lengvas ir leng
vai bėga. Turi stiprų 
motorą ir smarkiau su
traukia—išima visą ne
švarumą iš grudų, ra-, 
kandų, sienų, matrasų, 
uždangalų, ir tt.

Užgirtas Good House 
keeping Instituto ir Mo
dern Priscilla Proving 
Plant. Bet tik pirmu sy
kiu parsiduoda tiesiai iš 
dirbtuves už tą numa
žintą kaina—sutaupant 
$26.

Tik prisiųskit kuponą 
tuojau ir mes pasiųsime 
jums Sturtevant išban
dymui dykai. Atminkit, 
jus nepasiimat nei jo
kių pridervseių. Mes su
tiksim kaip 
tiksime su 
sprendimu.

Tiesio:
Dirbtuvės

Jums

Pasiusk 
ŠĮ 

Kuponą 
Dabar

B. I-. STURTEVANT COMPANY 
Dept. 75, Hyde Park. Boston, Mass.
I UPrisiiiskit man Sturtevant vacuum 

valytcją dešimties dienų išbandy
mui. Jeigu patiks, aš užmokėsiu $39 
sekančiai:’ $4 gale dešimties dienų 
o paskui po $5 kas mėnuo. Kolei 
nebus išmokėta bus jūsų nuosavybe. 
□ Meldžiu prisiusi, be jokių prieder

miu iš manęs, knygelę aprašan
čia apie Sturtevant yacuum valyto
ja ir pilnas informacijas.

City

Kiekvienai iš komisijų, 
mitetas skiria pirmininką 
jam paveda sudaryti komisiją. 
Ir taip: 1—Manifestacijos ko
miteto pirmininku liko Kini. J. 
Kaitinkis; 2—Finansų — Ant. 
Užumeckas. 3—Organizacijos ir 
Presos — Kun. S. Draugelis, ir 
4—“Dainos Dienos' ’— palikta 
sekančiam Bendro Komiteto po
sėdžiui.

Kalbant apie ‘Dainos Dienos’ 
klausimą, maloniai komiteto iš
klausyta pranešimai vietos var- 
goninko Hodclio, Kun. S. Drau
gelio ir S. Kvietkaus. Vargom 
Godelis pranešė: "Dainavimo 
klausimu jau jis yra padaręs 
tam tikrų žygių. Pasekmės ge
resnės negu buvo galima tikė
tis; jaunimas labai noriai su
tinka dainuoti; jau 17 nauji] 
vyrų įsirašė choran ir patįs nu
tarė vieni kitus prikalbinti; 
upas labai geras. Kiti jam ir
gi pritaria. Philadelphiečiai su 
priemiesčiais sudaro į 300 dai
nininku.

(Nuo Redakcijos: “Dainos 
Dienos” programą mes pataria
me būtinai pavesti Kompozito
riui A. Vanagaičiui jeigu nori
ma kas nors tikrai gero pada
ryti. Pavesti A. Vanagaičiui tą 
dieną chorą vadovauti.)

Kun. S. Draugelis pareiškė 
kad būdamas Pittsburge A. L. 
R.-K. Susivienijimo seime kal
bėjosi ir su ten dalyvavusiais 
vargoninkais, kurie pareiškė 
nepaprasto palankumo tam su
manymui. Rittsburgiečiai nors 
ir toli, bet pasižadėjo iš geriau
sių dainininkų sudaryti chorą 
iš 40 asmenų ir atvykti Phila- 
dclphijon ir net konkurse daly
vauti, jei tik jis įvyks.

Varg. Stulgaitis iš Wilkes- 
Barre, Pa., pasižadėjo paragin
ti mainerius ir su savo choru 
dalyvauti “Lietuvių Dienoje”.

Pažymėtina tas kad minėti 
vargoninkai pareiškė nuomonę, 
kad jų dainininkai sutiks iitvy

PROTOKOLAS

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Apskričio Trečio Suvažiavimo 

Gegužės 23 d... 1926 m.
Racine, Wis.

1. Suvažiavimą atidarė Aps
kričio pirmininkas Jonas Bau 
kus, pareikšdamas užduotis ir 
svarbą šio suvažiavimo.

2. Skaitoma dienotvarkė su
sidedanti iš 12 punktų, ir vien
balsiai priimta.

3. šaukiama Apskričio val
dybos nariai. Neatvyko iždi
ninkas Juozas Kasputis, kiti vi

4. Kuopų atstovų mandatams 
pertikrini paskirta Stasė Ber
žiene ir Antanas Masilionis.

5. Dalyvauja šios kuopos su 
sekančiais atstovais:

60 kp. — Justinas Bankus. 
Stasė Beržienė.

119 kp. — F. Povilianskis.
121 kp. — Stasys čiuplins- 

kas, Matas Matkus, M. Kaspa
raitis ir Antanas Masilionis.

Nepribuvo J. H. Pilipas ir J. 
Kvnstaitis.

šiame suvažiavime nedalyva
vo 6-ta ir 13-ta kuopos, nepra 
nešdamos nei priežasčių.

6. Nutarta suvažiavimo sve
čiams teikti patariamas balsas.

7. Skaityta protokolas antro 
suvažiavimo, ir vienbalsiai pri
imta.

8. Valdybos pranešimai. Pir
mininkas J. Bankus išdavė ra
portą žodžiu. Rast. M. Kaspa
raitis raštiškai. Raportai* pri
imta vienbalsiai. Kitų valdy
bos narių raportų nebuvo.

9. Komitetu raportai. Bu
vusio pikniko rugs. 6 d. 1925 m. 
Racine, Wis., raportą išdavė' M. 
Kasparaitis, 
ir 66c.
G r y no 
$74.79.

Įplaukų butą $230 
Išlaidu turėta $155.87. 

pelno apskričiui paliko 
Raportas priimta. 

(Bus daugiau)

Rusijoj revoliucija atsimušė ir 
į Lietuvių kraštus, šitų dviejų 
— revoliucijos Rusijoje ir T. 
M. D. puolimo — susitaikymas 
kaikuriems karštuoliams davę 
progą platinti gana klaidingą 
nuomonę buk T.M.D. puolimo 
priežastimi buvus Rusų revo
liucija, kuri, anot jų, užintere- 
savus ir prie save patraukus vi 
sus stambesnius Lietuvius ve’- 
kėjus, tokiu bildu TMD. palik
ta viena ir visų užmiršta būti
nai turėjo krikti, savo rėmėju 
netekus.

Tokis aiškinimas TMD. puo
limo yra teisingas tik išdalies. 
Tiesa Kart TMD. kaip ir kiek
viena draugija pakriko del savo 
rėmėjų stokos, bet tų rėmėjų 
pritruko jai visai ne del Rusiš
kos revoliucijos; buvo tam ki
ta, daug gilesnė ir svarbesnė 
priežastis.

Jei Rusų revoliucija butų bu
vus TMD. puolimo priežastimi 
tai reiktų manyti kad ta pati 
revoliucija turėjo atsiliepti ir ; 
kitas organizacijas: Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje, Susiv. 
Liet. R.-K. Amerikoje ir Auš
rą, nekalbant jau apie kitas, 
'mažesnes. Bet šitos organiza
cijos nei viena nepuolė, o S. L. 
A, kaip rekordas parodo, net 
užaugo arti pusantro tūkstančio 
nauju narių vienais metais. Čia 
galima butų pasakyti jog Susi
vienijimai buvo didelėmis, stip
riomis ir turtingomis organiza- 
cjomis ir todėl į jas revoliucija 
taip pragaištingai negalėjo vei
kti kaip veikė į TMD. Tiesa 
tas, bet užtai “Aušra” buvo 
daug silpnesnė ir nariais ir tur
tu. Kodėl revoliucija nenuma
rino jos? Kodėl TMD. viena 
turėjo būti auka ant revoliuci
jos aukuro? Aišku kad tikra 
TMD. puolimo priežastis buvo 
kur kitur.

Dar kartą atkartosime kad T. 
M. D. puolimo pradžia siekia 
1905 metus. Nuo to laiko Drau
gija juo tolyn vis eina silpnyn, 
kol 1908 metais ji pasirodo vi
sai susilpnėjusią, pakrikusia ir 
beveik užmiršta. Pasižiurėjus 
į TMD. veikimą, pradedant nuo
1905 motų, lengva pamatyti di
dele joje permaina. Tais metais 
Draugijoje kokio tai katakliz
mo dėka iškarto smarkiai iš
krypsta iš savo senu vėžių ku
riomis ji buvo ėjus per devyne
rius metus; 1905 metais ji iš
leidžia knygelę “Iš Istorijos 
Kaimiečių Kovos su Ponais”.
1906 metais — “Socializmas ir 
Darbininkiškas Klausimas” ir
1907 m. — • “Revoliucija”. Vi
sos šios knygelės parašytos so- 
cialistiškoj dvasioj ir aštrioj 
agitativinėj formoj.

Taigi TMD. iš platintojos ap- 
švietos ir mokslo pavirsta agi- 
tuotoja ir platintoja grynai so- 
cialistiškų, Lietuvių visuomenei 
svetimų idėjų.

Išėjo keistas dalykas: įstatai 
savo nai iams po senovei žada 
grynos apšvietos ir naudingo 
mokslo šaltinius, o nariai per 
ištisus tris metus gauna agita- 
tiviškus skystokus raštelius, ne

Taigi svarbiausia TMD. puo
limo priežastimi neužginčijamai 
buvo jos laikinis nukrypimas 
nuo jos pirmutinio, teisingo ke
lio. Kaip tik Draugija pamatė 
savo klaidą ir sugryžo į savo 
senas vėžes, ji tuoj išaugo, at
gavo visuomenės prielankumą, 
ir antgalo pradėjo neišpasakj - 
tai sparčiai augti,.,lyg kad no
rėdama atsilyginti už tuos tre
jus sugaištus metus. Sugryžus 
ant senojo kelio, nors Draugija 
augo, bet pradžia buvo gana 
sunki, plačioji visuomenė socia- 
listiškos pakraipos raštais įgrą- 
sinta šiaušėsi prieš tuos kurie 
stengėsi Draugiją atgaivinti. 
Jiems ne kartą teko išgirsti į 
akis užmetimą: “Sakai moks
liškos knygos? — Cicilikišikos ir 
bedieviškos, o ne moksliškos; o 
lokių mums nereikia!”

Tai yra ne teoriškas išvedžio
jimas, bet gyvas iš gyvenimo 
paimtas taktas ir jis minėtos 
TMD. puolimo priežasties tei
singumą tik geriau patvirtina.

Kaipo akyvybę, gal verta bus 
paminėti kad revoliucijos teo
riją kaipo TMD. puolimo-prie
žastį išrado socialistai ir jie 
vieni berods ta skelbė ir palai
kė, kas visai neįstabu.

1908 metų pradžioje Draugi
ja buvo atsidūrus ant prapul
ties kranto, ir vieni, matomai 
su lengva širdimi, nusilpnčjtį
sią Draugiją norėjo nuo to 
kranto nustumti, siūlydami jai 
pilną jos panaikinimą, bet kiti 
griebėsi karštai dar kartą ją 
gelbėti. Bet ir šitie pastarieji 
matyt ne visi tikėjo. į galimą 
jos atgaivinimą.

Kaip liūdnas buvo Draugijos 
padėjimas galim numanyti kad 
ir iš šitų kelių žodžių, kurie 
priklauso TMD. užmanytoj ui, 
seneliui , Astramskui. “Veliju 
šitai Draugijai kuogeriausios 
kloties.” rašo jis naujai išrin
ktam TMD. pirmininkui B. K. 
Balevičiui, “ir sveikinu jus, ka
po naują jos valdybą, vienok 
atvirai pasakysiu jog jau neti
kiu į jos atgijimą. Norite, šau
kite seimą, bet rodos tas viskas 
bus perniek.”

Taip kalbėjo tas kuris kaipo 
Draugijos tvėrėjas gal geriau 
už visus ją pažino.

(Bus)

UŽSIMOKĖJO Už 1926 M.: 
Pavieniai: Ona Videikienš iš 

Frankfort, III.
A. Kriauckas, Clymer, PA.
A. Birietis ir A. Tvarijonai- 

tis, iš So. Manchester, Conn.
50 kp. Worcester, Mass.: — 

A. Dimijonaitis, R. Glavickas 
(už du metu), S. Freimonas (už 
tris metus), A. Janušonis, S... 
Pačkauskas, P. Užupis, K. Le.-._ 
minskas, J. A. Stravinskas, V. 
Jankauskas.

"w”

— Sei, tų, kur tu bėgi?
_ Begu į “Dirvos” pikniką 

ir ristynes ant fordžiulająus!
— Orait, hari ap!
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"D! R VA"
6820 Superior Ave.

NAUJAUSI
ažus Lietuviški Dainų Rekordaiištu:

Slaptiems Spra-

Kur

Ten siuskit aukaš varde

KIPRO PETRAUSKO

B

Cleveland,£820 Superior Ave. O

Paniatykit Elektriškus Prosus ir Kitus Elek
triškus Skalbimo Padargus Išstatytus Paro
doje Visokių Elektriškų Namams Padargų.

Taipgi Komiški Juokingi Rekordai dauge
lio žinomų artistų. Juos galit matyti tik 
iš Katalogų, todėl reikalaukit Rekordų Ka
talogų tuojau, gausit juos visai dovanai.

ii
ii

jieškodami su svarbiais 
slaptais reikalais kreipkitės

'.n ą. I i e.tru 1 i; i r i šk u m a s 
taiiri jei motina ti- 

tiek pasilsio ji turi

Elektriška prosijama mašina atliks prosijimo darbą 
kokių penkių narių šeimynos Į dvi valandas. Ji prosi- 
ja visokiausius skalbinius kas tik šeimynoje yra—mar
škinius, mezginius, plonus dalykus, langui užtiesalus, 
arba paprastus dalykus.

Du! du? Dūdele
ir Bernužėli, Nes’voliok

Plaukia sau Laivelis (muzika) 
ir Stasys

dykai lietu
viškai pamokti 

Kaip prižiūrėti 
ir penėti savo ir 

jūsų kūdiki- Iškirp
kite i r prisiųskita 

šiandie su jūsų vardu 
• adresu.

THE BORDEN COMPANY 
louden Bldg. New York

Liaudiškų.' tyčia pataikyta vienam mie
šimi aniau j ste ir vienu laiku kad gerb.

' ' .į nereikėtų po ke
kių didelę ir garbingą vai-Jis sykius ir į kelis miestus!

JUOZO BABRAVIČIAUS
Karvelei?

ir

Įmonė su Į

kini atsisėdu?; jo nugara remtųsi i 
motiną. Jei reikalinga tai laikyti 
penkias ar dešimts miliutu. Paūgė
jus, kūdiki galima pramokinti myk
ti, stenėti ar kitu kokiu būdu duoti 
žinią kada laikas at< 
būti kantri, bot galų 
bus sutaupyta. Per 
įpratimo negalima.

Ners daugel sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytoja 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu kiui’kis ne
sijaučia gerai, arba nesivysto taip 
kaip reikia, motina neturėtų vilkin
ti pasitarimo su gydytoju. Iš kitos 
pusės, normalus- kūdikis su gera mo
tinos -priežeira. rupesniu ir tinkamu 
maistu, ar lai iš krūtų penėjimo ai
tai iš Borden’s " * "
motinos pienas

naudo- Į

Re- 
svarbos 
yra po

Ji

• kUDIKIu 0 
GEROVĖS skYRIUS^SpRAGILoltAMPELiS1^

GERB. SPRAGILAS NORI 
BUT LIETUVOS MI

NISTERIU

knygų cenzūravimo teisės, 
apskričių viršininkams už
darymo ir konfiskavimo lai
kraščių privilegijos.

Dr. Šliupas ir visi šliup- 
tarniai gaus pensijas; Bort- 
kevičienei nereiks rinkt au
kų mokėti baudas už netin
kamus Straipsnius: galės ji 
nuvažiuot į Palangą ant va
saros pasilsėt vietoj tupėt 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime.

Klebonai negalės praša
lint iš
mokytojus, o Į jų vietas pa
statyt' karabelninkuš ir var
pų trau'kytojus.

vos Ministeriu ant visos eli
de lės ir plačios Amerikos.

Jeigu šitas slaptas > reika
lavimas nebus išpildytas tai 
kitą metą slaptai nukeliau
siu į Lietuvą ir suorgani
zuosiu Slaptus Spragilai- 
čius kad padarytų revoliu
ciją ir nuverstų valdžią ir 
uždėtų Slaptos Spragilų Są
jungos vyriausybę, o gerb. 
Spragilas apsišau’ks save 
Lietuvių, Žemaičių, Aukš-

DEL APRŪPINIMO ra 
MOTINŲ IR JŲ 

Į|KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Siame skyriuje mes laiku 

tuo talko gvUdenslBic rei
kalas [dosni ua bCšanOaniA

ay kudjllo.

Doviernastįs
Doviernastįs reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun- 

, Ūmui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

šaulį į ministerijas — rei
kės ndujų ministeriu į ku
nigėlių vietas pas popiežių 
ir pas Italijpnų karalių; rei
kės naujų į Abisiniją, Me
sopotamiją, Indiją, Turki
ją, Kongo, Australiją, Sia
mą, Burma, Braziliją, Ar
gentiną, Peni, Hawaii, Fi
lipinuose, Japonijoj, Chini- 
joj, Mandžurijoj, Persijoj, 
AlaSkoj, Grenlandijoj, Is
landijoj, kaimyniškose šaly
se, ir ant galo pačioj Ame-|taičių, Kapsų ir Dzūkų pn?- 
rikoj, kur -visur iki šiolei zidentu!
sėdi pasodyti karšti “krikš-j O dabar, laukdamas prie- 
čionis”. j lankaus išlaukinių reikalų

T visas tas vietas turėsiministerio slapto atsakymo 
patekt vis ištikimi ir geri j apie paskyrimą manęs vi- 
dabartinės pozicijos šulai ir į sos Amerikos ministeriu, 

mokykit! mokytus įmonės. . i iškeliauju slaptai į seimus
Taigi aš, gerb. Spragilas, Vienybės sostapilėj: aplan- 

vyriausia galva Slaptos Į kyšiu slaptai Sandarokų 
.Spragilų Sąjungos Spragi-i Seimą, Tėemdiečių Seimą, 

i geras rėmėjas Susivieniojimo Seimą, kurie 
revoliucijos ir T........
Valstiečiu šulas, s I

I ir man reikia gaut ko-. Spragilui 
z-1 i rl /-v] z-v i i» mern €1 1 _ 1 1 C? QXrlj 111 Q

Nei svajote nesvajojom, Į- Iš'ministerijų išmesta vi- iaičiu, kaipo
nei lovose nesapnavom, o| =J dvasiški tėveliai ir pene- 
ęmė ir stojosi taip kad Lie- hai kurie kunigėliams tar-
tuvoj pasirado kruvina re- navo kad už juos balsuotų. į.

Visose vietose kur tik sė- i
dėjo kunigėlis ar kunigėlio jišką arba geriau diploma-' važinėt, 
gaspadinė, ar gaspadinės fjpką vietą. Tuoj paleidau! Visiems 
brolis, ar vaikas, ar koks bevielinį kablegramą Slap-lgilaičiams pranešu kad ma- 
kitas, dabar reikės pasodyt tiems Spragilaičiams Slabs- ne?
opozicijos stuomenį, ba vis- ^je reikalavimą, kad jeigu 
kas turės eit po nauja vai 
džia

voliueija ir liko be minkštų 
krėslų dvasiški tėveliai, jų 
gileliai ir varpininkai, ir 
valdžią užvaldė bedieviai ir 
jų gizeliai.

Ir kas po tos revoliucijos 
bus? Nagi kiek kunigai pri
statė klioštorių jie bus iš
griauti, visos bažnyčios už
darytos, kunigai išvaryti į 
pievas avių ganyt, katali
kams atimti rąžančiai ir 
maldaknygės.

Aukščiausiems Tribunol- 
čikams atimta laikraščių ir

jau Nemuno tiltas pataisy- į Bruklyną ant Granstry- 
ir nauja tvarka, kaip tas arba užvesta kokia kita'čio, nu. 193.

visada buna po revoliucijų, komunikacijos ;____ ....
Nekalbant kad reikės vei- Kaunu, tuoj nusiduot pas;Slaptos Spragilų Sąjungos 

kėjų užimt vietas Kaune, Lietuvos naują išlaukinių kokiems tik reikalams no- 
Panemunėj, Vilkijoj, Zapy- reikaIų minister! ir slaptairit, o pinigai bus perduoti į 
škyj ir kitur, dar reikės ir Į pareikalaut kad gerb. Spra-ljusų paskirtą iždą arba fon- 
gabių diplomatų po visą pa-igilas butų paskirtas Lietu-Idą arba kišenių. Amen.

Cleveland. Ohio

s 
£

Įpratimai

Įpratin.ai yra pasekme ai kartoti
nų veiksnių. Kadangi kūdikis neat
skiria blogo nuo gero Įpratime, mo
tinos privalumas butų daboti kad tik) 
geri įpročiai but užvedama ant min- ) 
ties, kadangi labai sunku atmokan
ti kūdikį kuomet jis pramoko kokio 
Įpročio.

Rcguliariskumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, 
viduriu Nuosavi 
re’škia sistemą, 
kiši gauti šiek 
s.’stcmatzuoti kūdikio priežiu

Vidurių Įpratinimas

Kūdiki galima prainokinli 
tinti vidurius tinkamai gana 
Jauniausias kūdikis pramoks „
t is puodu jei jis bus ant jo pasadina- 1 Bo 
mas reguliarišku laiku kasdien. R. - B* 
g’.iliariškumas yra pirmos 
dalykas. Goriausias laika, 
pusryčiu, ir nereikia pais; v } a 
darbo ar smagumo kuris kliudytu ši-■ 
tam. Išpradž'u iš motinos bus rei-iį 
kalauiama begalinės kantrybės, bet J 
pasekmės gerai apmokės pastangas. / 
Motina turėtu isitėmyti valanda k i- ' % 
da kūdikis pridirba palą. Sekančią i ’□ 
dieną ji tą pačią valanda turi pakv-.c" 
kyti kūdiki ant puodo Puodą gali-, %

( I 2 colių) 
Plaukia Sau Laivelis $1.25

Bakūžė Samanota
Aguonėlės

Tykia?, Tykiai Nemunėlis Teka 
ir Visur Tyla

Bernužėli, Nes’voliok
ir Ne Margi Sakalėliai

75c

75c

75c

Naudokit Elektriškus
Padargus Namuose

Elektriškais prosais atliksit savo 
prosijimo darbą lengvai. Kelių va
landų laiku galima padaryt kaip im
davo senu bųdu dieną ir daugiau, 

Darbas su elektrišku prašytojų yra 
lengvesnis, greitesnis ir geresnis. 
Nereikia su juo prastovet valandas 
kaip prosijant paprastu prosu.

Elektriškas prosas lengva operuo
ti. Viskas ko reikia tik prijungti ji 
piie patogios sagties sienoje, užsuk
ti elektrą, ir gatavas naudojimui. 
Moteris atsisėda prie mašinos ir lei
džia skalbinius per ją. Drapanos iš- 
siprosija gražiai ir slidžiai. Jokiu 
kitu b'idu taip nepadarysi.

Viskas galima prosyti ant elek
triško prosy tojo. Marškinius, mez
ginius. langatieses ir smulkius plo
nus dalykus, taipgi paklodes, staltie
ses ir viską tokio.

Kuri moteris naudoja prosytoją 
ji sutaupo daug laiko. Visas prosi
jimo darbas galima atlikti i ketvirt- 
dalj laiko kiek ima atlikt ranka pro
sijant.

Taip prosydama sutaupysi laiką, 
sveikatą ir pinigus. ’Sutaupydama 
sau darbą sutaupysi sveikatą ir pi
nigus

Elektriškus prosy tojus ir kitus na-, 
mų padargus galima naudoti kuris 
tik namas turi įvestą elektrą.

PALENGVINK
SKAUSMĄ

Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale liauni e Bengue. Ji 
pradeda varyt skausmą kaili 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUE
(ANALGESIQUE )

" KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Visai tyras castor oil medi- i 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

au

Pienas.

kas

Motinu turi 
(lautr laiko 

svarbą šilo

Skaitykit šituos straipsnius 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

i.šauiro i drutus berniukus bei mer
gaites iš sukomhinavimo sferos mo
tiniškos priežiūros ir dratinanči > 
maisto, kuri suteikė Borden’s Eajflę

Padaryk Savo Prosijimo
. Darbą Lengvu

Nestovėk per valandas prie karšto proso dirbdama 
darbą kuris gali būti padarytas greičiau, lengviau ir 
geriau su pagalba elektriško proso.

Jokiai moteriai nėra reikalo but prisirišus ilgas va
landas prie stovinčio darbo, didelio nervų įtempimo ir 
fiziško nusidėvėjimo dirbant rankiniu prosu kuomet 
yra lengvesnis ir daug nuoseklesnis būdas to paties 
darbo atlikimui.

9&ELECTRICAL
LEAGUE of CLEVELAND

AUKŠTAS HOTEL STATLER

75c

75c

JONO BUTĖNO
Stasys ir Oi mergele, .Mergužėle
Vilniaus Kalneliai 

ir Kur Bakūžė Samanota . .
Litai (Lietuvos pinigai)

ir Leiskit Į Tėvynę .............
Padainuosiu Gražia Daina

ir Našlys .................................
Nešit*raudink Mergužėle

ir Aš Mergytė kai Rožytė .............. 75c
Aš Išėjau į Girelę

ir Vai Varge, Varge
Kur Upelis Teka

ir Pasakyk Mano Mylimas Krašte..75c
Plaukė Žąsele per Nemunėlį 

ir Noriu Miego

75c

75c

75c

. .75c

75c

isgeriausiukarvųi 
pieno ir gryno 
aitraus specialiai 
del kudikiyliurims 

reikia tikro 
maisto del jy. 
išauginimo

EAGLE BRAND
CONDENSED MILIC

5

75c

DZIMDZI DRIMDZI REKORDAI 
Dzimdzi-Drimdzi

ir Futbolas ........................................
CH, SULGINAS, Kauno Operos Baritonas
Visur Tyla (antra pusė duetas)

Oi Berneli, Vienturti............. ............75c
dainuoja A. Sodeika ir V. Grigaitienė)

TAIPGI REKORDAI
Miko Petrausko

Mares Karužiutės
A. Kvcdero

Juozo šuildausko
K. J. Kriaučiūno

Marės ir Jono čižauskų 
Kosto Sabonio

Kaip gauti Šiuos rekordus: Pasirinkit po
ra ar daugiau rekordu, parašykit mums 
užsakymą, o užsimokėsit pačtoriui kada 
rekordus atneš. — Reikalaukit naujausių 
katalogų gražiausių Lietuviškų dainų ir 
muzikos rekordų. Dykai. Rekordai gali

ma naudot ant visokių grafofonų.



Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

Komunistų Besirengi- 
mas prie SLA. Seimo

(Tąsa nuo 1-mo

pASKILBUS katalikų laikra
ščiuose apie atvažiavimą

Arcivyskupo Jurgio Matuiavi
žiaus Amerikon, musų broliai 
lyg nepaprastai sujudo ji tik
rai Lietuviškai, nuoširdžiai pa
sitikti; norėjo išgirsti jo parei
škimą Amerikos laikraščiuose 
ir ypač per jo pasitikimo vaka
rienę surengtą Kun. A. Miluko 
birželio 7 d., Waldorf Astoria 
kotely j. Nes visgi Areivy ska
pas Matulevičius, nors nesenai 
aukštai Papos iškeltas, yra Lie
tuvos ‘bažnyčios kunigaikštis’; 
ir dar prie to, dabar jau musų 
kunigėlių paleistu gandu, jis 
jau yra tituluojamas kaipo ‘bu-

Vilkaviškio apskrityje:
Socialdemokratai 7.179
Federantai 4,886
Kairieji 989

Šiaulių apskrityje:
Socialdemokratai 20,324
Federantai 9,535
Kairieji 2,793

Biržų apskrityje:
Socialdemokratai 15.157
Federantai 5,751
Kairieji 991
Per visą Lietuvą, neskaitant 

Klaipėdos krašto, socialdemo
kratai sutraukė virš 165,000 
balsų. Darbo Federacija apie 
55,000, arba tris kartus ma-

kartų mažiau balsų gavo už 
socialdemokratus — nes tiktai 
apie 17,000 balsų.

“Naujienos” sako kad jeigu 
bolševikai nebūtų state savo 

| sąrašų tai Seime socialdemo
kratai butų laimėję dar pora 
vietų. O dar jeigu ne Valstie- 
čiai-Liaudininkai tai socialde
mokratai butų užvaldę visą Sei
mą ....

Bolševikai dabar gal aiškin
sis kad darbininkai bijodami 
kalėjimų nebalsavo už savo par
tiją. Bet jeigu duota statyt są- 

1 rašus tai galėjo ir balsuoti.
Bet tas parodo kad Lietuvoje 

I komunizmo tavoras puola.

simas Lietuvos kardinolas*. To
kių žodis, nors ii’ skystame pa
vidale pasakytas, imama domėn 
spaudos ir visuomenės.

Šiuo tarpu musų visuomenė 
tapo lyg ir suvilta. šitas pasi
tikimas, rengtas “Lenkų kanki
niui”, “Vilniaus ištremtiniui" 
buvo tikėta susilauksiąs Arciv. 
Matulevičiaus karšto prikvieti- 
mo vaduoti Vilnių, kvėpimo 
kuogreičiausios vilties musų 
tautai atgauti sostinę Gedimi
no, raginimo sutuopti Ameri
kiečių energiją kovai už suvie
nijimą išdraskytos Lietuvos že
mių: Vilnijos, Suvalkijos, Gar
dino ir Palatvės. Tikėtasi to
kios kalbos kuri but Amerikie
čius nauju patriotizmu uždegus, 
naujus kelius nurodžius, mus 
sutvirtinus, sujungus, pakėlus 
aukštyn.—

Nieko panašaus! Are. Matu
levičius visą savo kalbelę pa
šventė sveikinimui dvasiškijos :■ 
Aš jus sveikinu nuo Lietuvos 
vyskupų; sveikinu kunigus; 
sveikinu Lietuvių katalikui baž
nyčią; džiaugiuos kad jus esate 
uolus katalikai. . .na, neužmir
škite ir senos tėvynės.

Apie Vilnių — nei žodelio. 
Apie musų apšvietą — nei žo
delio.

Pasidžiaugia dviem savo ke
lionės tikslais: aplankysiąs Pa
saulinę Parodą Philadelphijoje 
ir apžiūrėsiąs ko Amerikos kul
tūra atsiekus, taipgi aplanky
siąs Eucharistininkų iškilmes 
Chicagoj ir pasidžiaugsiąs kaip 
skaisčiai pasaulio katalikybė 
pražydus.

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(E. Bendzaitytė)
Kaipgi gražus, gražus žolynų darželis,
Pilnas jau prisėtas žalių žolynų,

Dailiai aptvėrė jį mano brolelis,
Užtai jam vainiką nupint ketinu.

Mano žolynėliai žydėti pradėjo,
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt, 

Tartum svieto laime kas man pažadėjo, 
Vien tik širdį traukia kad juos pamatyt.

Žydi man lelijos, žydi pinavijos, A.
Žydi jurginai, žydi jokubėliai,

Žydi gvazdikai, žydi ir žirnukai,
Žydi šalavijos, ir čebatėliai;

Žydi razetos, žydi man mėtos,
Žydi man rožės, tilipuonėliai.

Žydi man rūtos, žydi ir nasturtos, 
žodžiu, jau pražydo visos kvietkelės,

O aš mergaitė, visų, kvietkų poni,
O aš karalaitė tarp visų žiedų.

Giedu darželyj, jaunystės stone, 
Dar aš nesuprantu vargų ir bėdų.

’ Čia lakštingalėlis, meilingas paukštelis,
Gieda po darželį kožną rytelį.

Kožną rytelį kaip teka saulelė
Rasa po žolynus kaip perlai rieda.

Čia ramus vėjelis no žolynų pučia,
Kaipgi gardžiai kvepia mano darželis.

Norint darbuose nuvargusiu bučiau, 
Čia mane prakalbin kožną kvietkelė.

Žydėkit, kvepėki!., jus mano kvietkelės,
Tegul skaisčiai žydi jūsų grožybė.

Tegul kožnas žino ir tegul išmano 
Kam junlis sutvėrė Dievas galybių.Tai tik toki Įspūdi padarė 

ant Amerikos Lietuvi!] Arciv. 
Matulevičius! 

▼ *v ▼

Bolševikai Prakišo 
Lietuvoje

Lietuvos sociademokratų or
ganas po Seimo rinkimų pada
vė skaitlines parodančias kuri 
partija pretenduojanti prie dar
bininkų vadovavimo gavo dau
giausia balsų. Iš to pasirodo 
kad kairieji arba bolševikai vi
siškai Lietuvoje prakišo, nes jie 
nei vieno atstovo Į Seimą ne
pravarė.

Kauno mieste Lietuvos “dar
bininkų vadovės” partijos gavo 
balsų sekančiai:

DAINA
(O. Kairiutė)

Išėjo strielčiukas į girią medžioti, 
Sustojęs girelėj pradėjo dūmoti: 
Kaip aš ant tų žvėrių laimės neturiu. 
Bėgkit, šunes, greitai anon pusėn girios, 
Ką jus tenai rasit greitai žinią duokit. 
Šunes su ukvata girioje medžioti, 
Neilgai užtrukus balsu ėmė loti.
Mergytė atbudo taip saldžiai miegojus, 
Žiuri, prie šalelės strielčiukas stovi. 
O ką tu čia stovi, o ką tu čia lauki, 
Aš ne vilkas anei lape, gal manęs nešausi.

Socialdemokratai 10,935
Federantai (klerikalų) 1,499
Kairieji (bolševikai) 3,146

K edainių apskrity j e:
Socialdemokratai 10.625
Federantai 1,65?
Kairieji > 332

DAINA
(E. Bendzaitytė) 

Eržkėtėli, baltžiedeli. 
Nežydėk tarp rožių, 
Aš iškirsiu, išgenėsiu, 
Išmesiu per tvorą.
Ir kad manė tu išmesi, 
Aš į gatvę risiuos, 
Atjos tavo bernužėlis, 
Suklups žirgužėlis.

' 1 (Tąsa)
SKIRSNIS XIII.

Vagystė
Išmušė pusė po vienuolikos kaip Ag

rikolas ir Dagobertas pribuvo ant Boule
vard de l’Ho'pital.

Vėjas buvo žiaurus ir lietus pylėsi kai 
iš viedro; nežiūrint storų debesų, šviesos 
jiems užteko, ačiū vėlai tekančiam mėnu
liui. Medžiai vienuolyno darže ir vienuo
lyno murai matėsi aiškiai. Tolumoje gat
vėj kabanti lempa buvo vėjo supama ir iš 
ies jokios šviesos nebuvo, tik raudonas ži- 
buris.

Retkarčiais girdėjosi gatve pravažiuo
jančių ratų tratėjimas, ir vėl ramuma.

Tėvas ir sūnūs atėjo beveik nieko ne
kalbėję. Nors jų darbas ir pasiryžimas 
buvo prakilnus, vienok jie tamsoje ėjo kai 
Kokie plėšikai, naktinių niekšysčių valan
doje.

— Dar tik pusė po vienuolikos, mes 
turėsim palaukti vidurnakčio; — tarė tė
vas. — Sėskim čia ant suolo ir apkalbėkim 
savo planus.

Po patylėjimo, tėvas paėmė Agrikolai 
už rankos ir tarė: — Sūnau, dar nepervė- 
iu — leisk man vienam eiti, aš žinosiu kaip 
elgtis, aš bijau įtraukti tave į tokį pavo
jingą darbą.

— Juo arčiau ateina laikas tuo labiau 
aš jaučiu busiąs tau naudingesnis: kaip 
ten nebuvo, aš busiu sykiu su tavim. Mu
sų tikslas garbingas. Nemanyk kad aš da
bar imsiu ir trauksiuos. Taigi, tėve, ap
kalbėkim veikimo planus.

— Tai ir. tu eis}? — tarė Dagobertas.
— Turim daryt viską kad pasisektų,— 

atsake Agrikola. — Tu jau matei tas ma
žas duris sodno sienoje, tai labai geros.

— Mes per .jas ineisim į sodną ir tuo j 
jieškosirn išvirtusius dalies tvoros tarp vie
nuolyno ir prieglaudos.

— Taip, nuo tos švarpos vienoje pusė
je yra kambaris kuriame laikoma KardoVi- 
liūtė, o kitoj, vienuolyne yra Maršalo Si
mono dukteris.

Šiuo tarpu Dagoberto šuo pašoko ir 
pastatė ausis lyg ko klausydamas.

— Išrėdytų kad šuo ką nors girdi, — 
tarė Agrikola, ir jiedu pradėjo klausytis, 
bet girdėjo tik vėjo užmą.

— Tėve, kada tas duris atsidarysime j 
sodną, ar leisim ten ir šunį?

— Taip, nes jeigu ton bus šuo tai jis 
su juo apsidirbs. Po to jis duos mums gan
dą jeigu kas artinsis. Prie to, jis toks in
teligentiškas, taip apsipratęs su Rože ir 
Blančs, kad gal pagelbės jas surasti. Daug 
sykių jis pagelbėjo man jas atrasti miške.

Palengva pasigirdo virš vėjų varpo 
garsas — tai mušė dvylika. Tas garsas 
lyg užleido liūdesį ant tėvo ir sunaus. Vi
sai be žodžių, sujaudinti, jie susipurtė, ir 
nejučiomis paėmė vienas kitam už rankos.

Laikrodžiui pabaigus mušti, Agrikola 
išgirdo tėvą tariant tvirtai: — Jau vidur
naktis. Pasisveikinki™, ir žengkimš pir
myn.

Momentas buvo lemiantis ir rimtas. — 
Dabar, tėve, — tarė Agrikola, — mes veik
sim su tekiu gabumu ir narsumu kaip va
gis eidami plėšti.

Taip tardamas. Agrikola paėmė mai
šą su virve ir kabliu; Dagobertas turėjo 
rankoje geležgalį, ir abu atsargiai ėjo, pa
lei sieną linkui mažųjų durų netoli kampo 
gatvės ir bulvaro. Šviesos buvo gana ma
tyti viską aplink save, ir jiedu tuoj atsira
do prie durų, kurios išrodė užleistos, su- 
mėnkusios ir netvirtos.

— Vienu smūgiu jas išlaušim, — tarė 
Agrikola. Jis jau buvo gatavas rėžti pe
čiais į duris, kaip štai šuo pradėjo urgsti. 
Dagobertas nutildė šunį vienu žodžiu, ir 
sugriebė už rankos sūnų, tardamas: — Ne
daryk dar nieko, šuo ką nors suuodžia.

Abu jiedu valandėlę pastovėjo tykiai, 
laikydami kvapą ir klausydami. Šuo klau
sė savo pono ir neurzgė, bet labai nerima
vo. Bet jie nieko negirdėjo. >

— Šuo turbut tik taip sau urzgia, — 
tarė Agrikola.

— Nemanyk to. Nesijudink.

Po kelių minutų laukimo, šuo beveik 
pakišo savo nosį po durimis, vis uostinė
damas.

— Ateina kas, — tarė tėvas.
— Eikim šalin valandėlei, — tarė Ag

rikola.
— Ne, mes turim klausyti. Nebus lai

kas trauktis jeigu jie atidarys duris. — 
Atsakė tėvas, ir dar labiau pribaudė šunį 
kad tylėtų.

Šuo pasitraukė nuo durų. Neužilgo 
vandens tyškėjimas po kojų davė jiem 
ženklą kas kas ateina, taipgi pradėjo gir
dėtis žodžiai, ką aiškiai suprato jiedu.

— Tai yra tie vyrai ką Kupriuke sakė 
eina sargybą, — tarė Agrikola.

— Tai dar geriau. Bus tarpas iki jie 
vėl čia ateis, ir mes turėsim pora valandų 
be užmaudos. Musų reikalai dabar gerai.

Laipsniškai, žingsniai pradėjo nykti ir 
pagaliaus visai jų nesigirdėjo.

— Dabar skubėkim, — tarė tėvas, pa
laukęs dešimts minutų, — jie jau gana to
li. Bandykim atidaryt duris.

Agrikola atrėmė savo tvirtus pečius į 
duris, bet jos nepasidavė, nežiūrint jų am
žiaus. — Jos turbut užremtos balkiu iš 
vidaus,-— tarė jis; kitaip jos butų trukę.

Tuoj Agrikola užmetė ant sienos kab
lį ir prašė kad tėvas pakilėtų; o kai bus ant 
sienos, lengvai apsuks kablį ir nusileis ki
toj sienos pusėj. Kareivis taip ir padarė, 
ir tuoj buvo ant sienos viršaus. Ant ne
laimės, jis Agrikola nežinojo kad sienoje 
buvo įmūryta sudaužytų bonkų, todėl su- 
siraižė sau kelius ir rankas. Bet, nenorė
damas tėvui apie tai nieko sakyti, kentė 
skausmą sau vienas, permainė kablį ir nu
sileido žemyn į sodną. Duris buvo arti, ir 
jis puolėsi prie jų. Tštikro jos buvo už
remtos skersai perdėtu balkiu. Atėmęs jį. 
tuoj nulaužė užraktą ir įleido Dagobertą 
ir šunį į daržą.

— Dabar, — tarė tėvas, — ačiū tau. 
aršiausias darbas atlikta. Per čia galės iš
trukti Kardoviliutė ir Maršalo dukteris 
Dabai’ reikia tik jas rasti, be sugaišiino ir 
nelaimės. Šuo eis pirma musų, jis-suras,— 
tarė kareivis.

Šuo tuojau leidosi pirma je, uostinė
damas, lyg medžioklėj ko jieškodamas.

Pusiau užtemdytoj mėnulio šviesoje 
jiedu nepertoliese patėmijo medelius ir gė
lyną, apgaubtą tvora, prie Kurio suėjo ke
li takeliai. Nežinodamas kurį pasirinkti. 
Agrikola tarė tėvui: — Eikim taku kuris 
veda pasieniu. Tas prives mus prie kokio 
nors budinkc. ,

— Gerai, bet eikim želių juostomis, ne 
per dumblą, mažiau girdėsis.

Šuo ėjo pirma jų, vingiuotu taku neto
li sienos. Laiks nuo laiko jie sustojo pasi
klausyti.

(Bus daugiau)

EKSTRA!

Puikus dideli

L I E T U V OS

ŽEMLAPIAI 
i

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Nebūkit be Lietuvos žemlapio! 
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

6. Įsakyti visiems komunis
tams delegatams dalyvauti sei-\: 
me. Su lėšų padengimu, girdi,; 
gausime rodą.

Trumpai suėmus, toks buvo į 
šis komunistų “kokosas”. Aš 
šituos faktus iškeliu aikštėn ne 
dėlto kad pasigerinus tautinin
kams ar socialistams, bet todėl ’ 
kad mano supratimu komuniš-A 
tų lyderiukai pertoli nuėjo, ' 
Manau kad ne tik aš vienas ne- • 
pasiganėdinu, bet yra ir \lau- į 
giau draugų kurie neužgąnė-p 
diriti šitais jų žingsniais. \ f j

Užvaldymas S. L. A. 
nieko 
duos,
dalėje mažumoje Susivienijime 
švariu 
jo užvaldyti, 
pavyktų užvaldyti smurto ke
liu einant tai jie nepajiegs Su* 
si vienijimo išlaikyti savo ran
kose. O tuo tarpu tik keliamą' 
ir butu sukelta daugiau suiru
čių organizacijos gyvenime, ir

Susivienijimui ant 
nuo ko tiesioginai 

nukenčia eiliniai

smurtUf. 
gera darbininkams ne-ų 
Komunistai būdami di- f

ir teisėtu budu negali
Bet jei jiems ir

tas neina 
sveikatos, 
daugiausia
nariai. Tas pats atsitiktų ir su- 
redaktorium: išrinkimas juom 
p. Bajoro butu tik pilimas alie
jaus i ugnį. Vitaitis, man ro
dos, tinka labiau į “Tėvynes” 
redaktorius bent šiam kartui.

Komunistas.

REIKALAUJAM
AGE N T U

“Dirvos”Platinimui
Duodama 
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir

geras uz-

Cleveland.

kvitų,

A ’
Ohio

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2G22 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.

savo 
gele-

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SKAUSMAS
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL

MIDY
B utinai gaukit

Tikrąjį
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

sastnnti 
skustuvo 
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Vaiet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

zWcrStrop 
Razor < 

—Išsiaštrina Pats ■■



DIRVA 5

(Tąsa “VARGŠŲ KARALIENĖS”) 

____ Parašė VĖJAS.

— Mister policman. pasakyk 
man kaip nujot į “Dirvos” pik- 
nik ir ristynes.

(Tąsa)

Taigi Giedrė pasirinko tėvo pusę — ir 
tėvo narsumu ir drąsa atsakė Ditrui kad 
ji liks savo šalyje, nebėgs niekur, nors čia 
jai ir mirties bausmė ,grąsė.

Apie tai kas atsitiko su Giedre jau ži
nojo visas jų kraštas, išgirdo ir kaimyniš- 
kps šalis. Tuo tarpu miesto gyventojai 
labiau ir labiau Giedrę smerkė ir kėlė su
mišimus kad ji butų numesta nuo valdy
tojos ir xbutų nubausta kuogreieiausia, jei 

. nenori kad šalį užpultų dievų bausmė.
Kurie ją smerkė, rado lengvus išsiaiš

kinimus — Giedrė buvus ištvirkėlė, su ko
kiu nors vyru susidėjus ir susilaukė vaiko; 
kiti negalėjo dasiprotėti kaip kunigaikšty
tė kalinyje būdama butų galėjus susilaukti 
kūdikio jei nebūtų ji kokia burtininkė, čė- 
rauninkė, ir užtai sakė kad ji kaipo tokia 
turi būti sudeginta, o jos sūnūs — nekal
tas kūdikis — Ledos užaugintas ir paliktas 
valdovu, nes bus protingas ir sumanus val
dytojas ir išgelbės savo pratėvių dinastiją, 
kuri vėl nepertraukiamai ir neišnykdama 
viešpataus ant toliau.

Be žinojimo dalyko nenorėjo būti ir 
jos šalininkai, bet jie negalėjo eiti prieš 
žmonių valią, bijodami kad jų kas neįtar
tų kaltininkais, nes jie neturėjo jokio išaiš- 

‘ kinimo. ir tik todėl prieš Giedrę tylėjo kad 
gerbė jos tėvą ir mylėjo jų dinastiją.

Smarkus Pamokslininkas
Jokio išėjimo Giedrei nebuvo, ir ji ren

gėsi prie visuotino teismo. Ji dar manė 
galėsianti pasakyti ką nors prieš Ledą, ku
ri ją įkalino, kada bus tardoma, bet nesu
galvojo niekaip ką atsakys ant paklausimų 
iš kur jai atsirado kūdikis.

Apie šitą tarpą jų žemėje pradėjo skil- 
bti garsus pamokšlininkas-kunigas, kurio 
visi ėjo iš tolimų apielinkių klausytis. Tais 
laikais buvo lengva kam nors turinčiam 
gerą iškalbą ir miklų liežuvi paversti mi
nias Į kurią pusę tik nori, ten kur reika
linga minių pavertimas.

Jau buvo viskas paruošta pastatymui 
Giedrės ant gėdos pastovų prieš minią ir 
teisėjus, ir Leda paėmė visą tvarką į savo 
rankas, Įsakydama savo palaikytojams žiū
rėti kad viskas ‘‘eitų teisingai” — kad Gie
drė butų teisiama tik kaipo prasižengus 
prieš dorą mergina, o ne kaipo kunigaikš
tytė, kad ji negautų jokio pamato išsitei- 
sinimui, ir bausmės išnešėjai neabejodami 
iššauktų jog ją reikia sudegint. Tiesa, ki
tas merginas sudegindavo be jokių didelių 
ceremonijų, čia reikėjo eiti šiek tiek su 
šalies pavaldinių valia, ar bent Įkalbėti 
jiems tikrai ir pilnai kad ta mergina kalta 
sudeginimo.

Per kelias dienas tame mieste jau siau
tė tas garsus pamokslininkas ir skelbė apie 
dorą ir žmoniškumą: jis norėjo išnaikinti 
visą blogą ir rodė iš kur paeina piktas, ne
teisybės ir ištvirkavimas. Piliečiai jo klau
sė ir sekiojo iš vieno galo miesto į kitą, 
vis norėdami daugiau ir daugiau jo išmin- 
čia ir pamokinimais persigerti.

Giedrės teismo dieną, didėjėj aikštėj 
miesto viduryje jau buvo įkastas stulpas, 
sukrautas aplink jį šakų laužas, iš ko gali
me suprasti kad jau, pagal jų šalies papro
čio, mergina buvo nuteista, o tardymas bu
vo tik del didesnio įbauginimo kitų kad ne
prasižengtų panašiu budu, prarandant sa
vo nekaltybę, ir patikrinimui minioms jog 
jų priimtos doros įstatymai dar gyvuoja.

Tuoj iš pilies pasirodė procesija. Di
delės sargybos viduryje ėjo Giedrė nešina 
ant rankų kūdikį. Ji buvo apvilkta ilgu 
iki žemei pilku rūbų, palaidu nuo pečių iki 
kojų; jos plaukai kabojo užpakalyje visai 
išleisti, vėjo draikomi. Jos veidas buvo iš
balęs laukiama bausme, akis žiurėjo tiesiai 
j tolį, o rankos tvirtai spaudė prie krutinės 
kūdikėlį. Ji ėjo nedvejodama — su viena 
minčia galvoje — mirtis dabar kad grei
čiau kitame gyvenime galėtų vėl su Bakčiu 
susitikti.

Iš pat ankstyvo ryto pradėjo aplink 
aikštę rinktis piliečiai ir pilietės, ir Giedrę 
atvedant jau aikštė buvo užkimšta; žmo
nių buvo pilni langai ir kupini stogai namų 
aplink aikštę ir visi norėjo matyti dalyką 
ir rekale savo balsą išreikšti vienu milži
nišku suužimu už arba prieš ką nors.

Giedrė su kūdikiu buvo užvesta ant 
kaltininku pastovo, keli žingsniai nuo lau
žo, su. tvirtų vyrų sargyba aplinkui. Iš vi
sų vaizdų jau aišku buvo kad nereikėjo 
teismo,, nes jai bausmę išsprendžia ir už
tvirtina jos kūdikis — amžinu jų šalies 
įstatymu. Dabar tik liko sprendėjui balsu 
iššaukti miniai kas yra kaltinama ir už ką. 
nors jau ir tas visiems buvo žinoma. Vie
nok. senu papratimu, iš sprendėjo lupų ėjo 
didžiausi nusmerkimai ir paniekinimai tos 
silpnos, merginos — ko visko reikėjo kad 
senė Leda galėti] likti visa valdovė ir vie
na ant savo ir Giedrės žemių, o paskui jas 
pavesti savo biedniems giminėms.

Baigiant smerkimo ceremonijas — ku
rios Giedrei ir taip buvo perilgos — geriau 
butų jai buvę jeigu jos siela butų dabar jie- 
škojus sau kito kūno atėjimui atgal į šį pa
saulį, negu klausyti tų ceremonijų, kaip 
štai iš minios pasigirsta balsas:

— Kas gali prirodyt kad musu, kuni
gaikštytė ir valdovė papildė visus tokius 
užmetamus žemus darbus, jeigu ji ir su
silaukė kūdikio? Gal ji yra tik auka ko
kių naminių niekadėjų, prieš kuriuos bijo 
iškelti balsą! Ar ji tikrai užsitarnavo to
kios bausmės kokia jai skiriama ? !

Ant tų žodžių minia suužė, ir bausmės 
skelbėjas, vietoj įsakyti vesti ją ant lauže 
ir padegti ugnį, dabar turėjo ramint mi
nią.

Vėl ir vėl kilo garsai prieš tokį Gied
rės paniekinimą ir nusmerkimą, ir štai vie
nas aiškus balsas suriko virš visų: a

— Duokim tam protingam senam pa
mokslininkui išspręsti Jr išnešti jai baus
mę. Jis geriau žino už mus visus!

Miniai to užteko — visi rėkė: — Pa
šaukit ta senelį! Pašaukit tą protuolį! 
Kuj* jis?! Lai jis pasako!

Mat, visas miestas ir aplinkiniai kai 
mai jau buvo girdėję tą senelį kalbant ir 
įaikė jį už protingiausi ir teisingiausi žmo
gų visoj savo žemėj. Nereikėjo ilgai lauk
ti, ir nors Ledos šalininkai nenorėjo nie
ko daugiau dasileisti, tuoj keletas tvirtų 
vyrų ant rankų atnešė tą seną pamoksli
ninką, stulndamiesi per susispaudusią mi
nią visomis savo spėkomis, ir pastatė jį 
bausmės skelbėjo pastovuose.

Minia, mat, elgėsi bešališkai: kas jos 
protą labiau pertikrino tą pusę ji parėmė, 
nežiūrint kaip kam svarbu buvo Giedrę 
prašalint iš gyvųjų tarpo.

Nors bausmių skelbėjo balsas buvo di
delis ir pasiekė visus aikštės kampus, bot 
šio pamokslininko balsas buvo toks tvirtas 
kad visi tolimiausi aikštės kraštai girdėjo 
jo net nuslopintu tonu ištariamus žodžius. 
Jo iškalbumas šiame atsitikime taip pa
traukė minią kad visi išsižioję klausė ir ne- 
dryso net pilnai kvėpuoti. Kiekvieną jo 
žodį gaudyte gaudė.

Senas pamokslininkas peržvelgė mi
nią, kuri beveik visa jį pažinojo iš jo pir
mesnių pamokslų, ir minia nutilo, lankė jo 
kalbos.

Bausmių skelbėjo pastovas buvo pora 
sieksnių atstu nuo kaltininkų pastovo, taip 
kad nuteista ypata galėjo gerai girdėti vis
ką kas jai ir apie ją kalbama, ir matyti tą 
kas ją smerkia.

Senas pamokslininkas pradėjo mergi
ną kvosti apie jos gyvenimą iki pat šios 
dienos ir reikalauti atsakyti ar teisingi vi
si tie jai padaryti užmetimai ir paniekini
mai. Ji užgynė jog jie niekad nepadoraus 
gyvenimo nevedė, išbuvo kalinyje suvirs 
devynis mėnesius Ledos užrakinta, ir kitką 
užtylėjo, nes žinojo kad ir pasakius apie 
savo meiliškus ryšius su kuo nors bus su
deginta. (Bus)

ROŽIŲ DARŽE
Pavasari gėlių darže 
Daug rožių žydėjo, 
Kvapsni skleidė saldų-gardų, 
Praeivius žavėjo.

Čia kiekvienas apsistoja 
Valandėlei laiko, 
Pasidžiaugia, pasvajoja 
Kur gėlelės šaipos.

O tos skaistraudonos rožės 
Visiems širdį traukia, 
Jos stebina savo grože, 
Ir tik širdžių laukia.

Žavi liepsnojančia spalva 
Ir kvapsniu saldžiuoju, 
Apsvaigina žmogui galvą. 
Puikumu savuoju.

Ot tik rodos čia stovėti 
ir toliau jau neiti, 
Vien tik rožėmis gėrėtis, 
Kitas gėles lenkti.

Karalienė gėlių esi 
Raudonoji rože, 
Tu tokia ir pasiliksi, 
Nelygstanti grože.

Tau žemai galveles lenkia 
Kitos daržo gėlės, 
žino kad pavydas kenkia 
Grožei mažiulėlės.

Tave aplinkui apsiaubę 
Guodžia, gerbia, myli. 
Savais lapais tave gaubia, 
Ir akytėm’s lydi.

Trokšta kad tau saulė šviestų, 
Švelniai vėjas pustų, 
Godi ranka kad neliestų, 
Tau žydėti duotų.

žydėk, raudonoji rože, 
Skleisk! saldų kvapsnį, 
žavėk širdis savam darže 
Pilnam grožės laipsnyj.

Petronėlė M.

Naujai valdžiai stojus, Lietu
vos korespondentai Amerikos 
laikraščiuose gal pradės vienas 
po kitam pasirašinėti savo tik
romis pavardėmis....

LIAUDIES DAINA 
(J. Gogelis) 

Visi čionai sugulė. 
Visi čionai sumigo, 
Tik aš viena jaunuolėlė 
Už vartelių atlikau. 
Už vartelių atlikau, 
Labai smutna vaikščiojau, 
Išeik, miela motinėle, 
Atkelk vartelius dvaro. 
Ir išeina motulė, 
Ir išeina, senoji: 
Ar su viskuo, dukrecl, 
Ar su viskuo sugryžai? 
Ne su viskuo, motule, 
Ne su viskuo, senoji, 
žuvo mano vainikėlis 
Ir jaunosios dienelės. .. . 
Oi sakale, sakale. 
Tu mandrasai paukšteli, 
Išgerk gilias mareles, 
Atnešk jaunas dieneles. .. . 
Kaip aš vienas išgersiu, 
Kaip aš vienas atnešiu: 
Durnai mano sparnužėliai 
Ir margosios plunksnelės.

Kiekvienam Sava Rupi 
Lietuvos ponaitis: — Džiau

giuosi kad pas mus automobi
liui madon ineina. Jau neužil
go Lietuvoje automobiliai ark
lius pakeis.

Dešrininkas: — Argi iš au
tomobilių bus galima ir dešros 
daryti ?

Kai dabar įvyko valdžios per
maina Lietuvoje, mums, rupi 
žinoti ar ir Valstiečiai Liaudi
ninkai ministerial vadinsis ‘Jo 
Ekscelencijomis’, kaip darė kle
rikalų vaikiščiai....

— Pažiūrėk ant 8-to puslapio 
ir žinosi.

— Denkiu, Mister Policman. 
Gudbai.

Tragikomedija ant Sanklėro
Jaunavedė: — Kiti vyrai sa

vo žmonas į dangų kelia, o 
tu... .

Vyras: — Tikėk, brangute, 
ir aš taip padaryčiau jeigu tik 
žinočiau kad tu ten pasiliksi.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moterįs, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c

Samsonas ir Delila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moterįs................................. 50c

Kiyžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai ............................ 15c

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry
žiuočių laikų. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot..... $1.00

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra
gi-drama 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs ..35c

Du Beiliu — komedija 1 akto. Lošia 
3 vyrai ir 2 moterįs..............15c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim.
Trijų aktų drama. 3 moterįs, 1 
vyrai, keli pašaliniai .............. 35c

Grafas Kaimiečio Bernu — G aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moterįs ...............................25c

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — ko
medija, lošia 5 vyrai, 3 mot...25c

Tremtinis — drama iš pradžios krik
ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. ..25c

Užkeikta Mergele — 4 aktų pasaka.
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs .......... 25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovų sų žmogėdžiais. 
Lošia 6 mot., 8 vyrai, vaikai ..50c

Siųskit užsakymus su pinigais: 
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Viyimo Receptas
Salmonai yra viena iš populiarin- 

giausių žinai maistų šioje šalyje. 
Amerikos žmonės sunaudoja apie 
pusę sudedamų į dėžes salmonų. Yra 
daugel salmonų rusių Privalot pir
kti tiktai tas rūšis kurias pagamina 
patikėtinos įstaigos. Kaip tik atida- 
ros salmonų dėžę tuoj reikia jas iš
krėsti į torielką. Nepalikit dėžėj nes 
susigadins. Sekantis receptas paro
do kaip padaryti skanu valgį su dė
žiniais salmonais. Labai lengvai jį 
pagaminti ir visi šeimynos narini 
bus patenkinti.

Smetonuoti Salmon su žirniais
1 dėžė salmonų
% puoduko evaporated pieno at

miešto su
11I puoduko vandens
2 šaukštai kurnu krakmolo
% šaukštuko drožtai svogūnų
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
1 šaukštukas druskos 
Vš šaukštuko pipirų 
1 puodukas nevirtų žirnių 

virti ryžiai
Sutarpyk riebalus; įmaišyk krak

molą, dą.dėk uždarą, ir laipsniškai 
įmaišyk pieną. Tuo laiku atidaryk 
salmopų dėžę, ir nuplikyk žuvį. Ka
da sosas virs, reikia įmašyti salmo- 
ną ir žirnius ir reikia virt viską ant 
karšto vandens per 10 minulų. Ap
dėk torielkos kraštus ryžiais cluo- 

| dant į stalą.
Virtuvės Patarimai

Aprūdijusius peilius pamerk per 
| naktį rūgusiam piene 
į Kopusius geriausia supjaustyt jei 
i duodama kaipo salotai.

Darant kokį vaisių gėralą, jeigu 
stoka skonio, dadėk bisk gingeralc.

Uždarymui vaisių košių stiklų ge
trai, iškirpk sugeriamo popierio kad 
tilptų į antvožą ir pamerk į alkoholį. 
Sutarpyk biskį parafino ir užpilk 
ant košelių nors kotvirtdalio colio 
storumo.

Išmargintas žvakes galima nuva
lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dul
kės pradings nuo jų.

Naudokit du ar daugiau grūdinių 
maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus daug 
skanesni ir geriau valgomi.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui bryžių ženklų nuo 

popierių, patrink tą vietą su lemonu, 
paskui nuvalyk skaruliu mamarkytu 
kreidos košėj. Numazgok viską su 
šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peilių ir 
šaukštų žibančiai, pamerk juos į bo- 
rakso vandenį keletui valandų. Van
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint arbatos 
| ir kavos pletmus nuo lino audeklo. 

Uždėk biskį glicerino ant plėtmo ir 
išmazgok paprastu budu.

Patartina skalbti blalnketus skais
čią, vėjuotą dieną kad greičiau galė
tų išdžiūti.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie grožės 

yra tiesus kūno užlaikymas. Reikia 
pratintis sėdėt ramiai per kelias mi
liutas lengvoj pozicijoj. Reikia žiū
rėt tinkame užlaikymo kūno einant 
ir vaikščiojant Reikia vengt nerviš
ko įtempimo sėdint arba vaikščio
jant. Sudribus ar perkrypus pozici
ja yra viena iš tikrų priežasčių už
kietėjimo ir nerviškumo. Teisingas 
išlaikymas kūno formos būdavo ja ir 
eerą charakterį ir pagelbsti kitus to
kiais padaryt su kuo tik susieini.

Ypatiška Sveikata
Geriausia gydyt persišaldymą tai 
tolimu ir nedraugišku budu. Neapsi- 
pratink su šalčiu, nes jis išnaudos 
tave. Nekuric žmonės kalba apie pa
gavimus šalčio, ir šaltis juos pagau
na. Kuomet nuvargsti, persidirbi ir 
persivalgai, visada šaltis prisimeta, 
šaltis yra užsikrečiamas nuo kitą 
ypatų. Jeigu pats turi šaltį saugo
kis kitu neužkrūsk, kada čiaudai už- 
sidengk burną nosine. Atmesk šalin
sušnypštas nosines nuo kitų skalbi

mų.______________________
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Kuomet jums reikia pieno dary-jtcd pieną, kadangi jis yra geriflv- 
mui pudingų, zupių, pyragų, etc., I sias pavaduotojas reguliariu pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-; arba grietinės.

SMETONUOTOS MORKOS 
IR SMETONUOTI 

ŽIRNIAI

Sakyk Borneo’s Kuomet
Perki Pieną

Kiekvieną sykį kai perki
Vardas daug- ką turi su 
negu jus manot.

pieną prašyk jo vardu, 
produktu, net daugiau

Borden’s Evaporated Pienas yra žinomas per vi
są šalį. Jis garsinamas jums kadangi jis yra 
tyras, šviežias maistingas pienas. Jeigu jus ne
žinot Borden’s tai jau beveik laikas apsipažinti 
sn Borden’s Evaporated Pienu.

Borden’s Evaporated Pienas yra tyras, šviežias 
ūkio pienas su išimta dalimi vandenio ir su pa
likta jame smetona. Jis galima naudoti visiems 
valgiu gaminimo tikslams kaipo šviežias pienas. 
Jis yra ekonomiškas naudojimui. Jeigu jus mėg
stat smetonuctas morkas arba žirnius bandykit 
čia spausdinamą receptą. Tai bus pavaišinimas 
jusu šeimynai. Naudokit jį savo kavoje. Jūsų 
šeimyna pamėgs tą naują skonį.

■Ji Puoduko Borden's 
Evaporated Pieno

% puoduko vandens
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
2 puodukai morkų
2 puodukai žirnių
Druskos ir pipirų pagal 

skonio.
Numazgok, nuskusk ir su

pjaustyk morkas keturkam
piais šmotukais. Persunk 
ir sumaišyk su dviem puo- 
ri būti išvirti. Ant to už
pilk smetonini sosą, pada
rytų pagal recepto Burden’s 
Smetoninių Sosų.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot pusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jj kaip 
paprastų pienę. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja smteonos, naudokit tiek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos. įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.
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DIRVASQUIRE EDGEGATE .He Engages a Little Comedy Stuff BY LOUIS RICRARE
SQUIRE- VYREHE7LR. I j 
SęĄAir To EnTOY ^YSELEI thoroughly i tust 
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THihR TH CohSTĄ&lE
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— Sustok! kur eu eini?
— Mister Policman. : s «?inu 
“Dirvos” pikniką ir ristynes!
— Dae fain, go h et!

VIETINES ŽINIOS
z.iwiii n i mi ■■ ■iir^-į

H UŽMUŠT \ PER 10 METI
Toj vietoj km- per Broadway 

pereina gelžkelių linijos ii- per
eita savaitę užmuši.-’, keturios 
y palos viename automobilyje, 
per praėjusius dešimts metu 
traukiniais užmušta 4 1 ypatos
tokiu put budu. 29 ypatų;8 ūž
mušė Pennsy K m nia t ra u k' iimai,
o 15 užmušė Wheeling ir Lake
Erie

Gi
t raukiniai.
abolnai Cuyahoga anskri-

tyje nuo 1916 metų užmuišta
15.” ypafos važiuojant n r gelž- 
keliu bėgius, kur nebuvo pilnos 
apsaugos.

Pradėta rūpintis Įtaisyti ži
burių signalus ant Broadway 
kryžkelio. kurie parodytų va
žiuojantiems jog ateina trau
kinis.

m-

tulikų birželio 18 d. laivu i 
plaukia į Chicagos Eucharist i 
ką kongresą

riais keliais važiuoja 
Lietuvio kataliku iš ( 
apielinkės.

Butlegeriai žudosi. Ant 
105th St tarpe Superior ir 
Clair jau tūlas laikas kaip eina 
butlegeriu kova. Subato.j va-! 
kare nušauta du vyrai, o žu-! 
deikos automobiliu pabėgo.

Pastari) poros savaičių laiku 
jau kelinta tokia žmogžudystė, 
ir policija mano kad slapti deg
tinės platintojai arba jų ’orga-' 
nizacijos kovoja prieš kitas to
kias organizacijas.

b

savo
ati-

Užmušė vaiką. Tie 
namais, 10209 Elwell a 
tomobilis užmušė Edvai 
mišką. 1 metu vaiką. Automo-I 
biliu važiavo 17 metu mergaitė, j 
mokinosi važinėti, ii- pametus 
kontrole užvažiavo ant šaligat 
vio kur vaikas radosi.

Iki panedėlio šįmet Ciėvelan-. veikime, bet laikosi apie 80 nuo
de jau suvažinėta 71 ypata. Išimčius normalio.

YvERE RcHiliut,
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VOLO? 1ST E f?' 
J^OTS. ĄUTO SPEEOlHO 
— )5N'T TH.^T PULUNb

Clevebndo Policijos Depart-1 
mento \-:ižiiiėiimų užžinrėjimo 
d’vizija st i-ngiasi apsaugot i gy-1 
rastis vaiku žaidžiančių gatvė
se įvedant visokias taisykles į 
važinėtojams. Praeities rekor-1 
Jai rodi, kad daugiausia vaiku 
užmušama gatvėse laike vasari
nių vakaci.jų. Taigi policija 
prašo tėvų neleisti vaikus žais
ti i gatves, persergėti juos nuo

i Skustuvai “Dirvoje” visada 
Į galima gauti prisiimeiant 25 c. 
jstampomis, nors tas apgarsini- 
nias ir nepatalpintas.

T. B. S. S. PRAKALBOS
Temoje:

Isn't it difficult io keep 
straight?” asked Mr

dear, it’s terrible!’r con-
Alrs. Wisner. “This

She: What are your views or 
ssing?
He: 1 have none. Her hair 
ways gets in my eyes.

----- o-----

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

"Whats on the otker 
side of the fence, 
Wgy?\,

1 Buford.
I “Mv
I fined
month I had to put in four mis
takes to make mine balance.”

Ill take a look, 
and find, out." «

vo.ju išbėginio staiga 
ir automobili:'.) laksto, 
a kalti, ne vaikai, ka

liuką mirti žaisdami

Taipgi važinėto jai

kai žaidžia.

neir

be jokio

‘ ženklai KRISTAUSČIA BUVIMO Informacijos Keleiviams 
Tai yra svarbi tema kiekvienam išgirst I Kanadą

Kviečiame visus atsilankyti. Žinia tiems žmonėms kurie nori
i atsikviesti savo gimines Į Kanadą iš 

Kalbės J. A'IASLAVECKAS Lietuvos arba kitu žemų, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie- 

Birželio 24 d., 3 vai. po piet.no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka- 
inadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 

(ABELIO Svetainėj. 7017 Superior A ve ]ajškus i musų Laivakorčių Ofisą, o 
I Į mes suteiksime visas informacijas ir

___________ ______________________( kokie yra Kanados imigracijos įsta- 
; tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
| reikalais nuvažiavęs ir viską sužino- 
i jau kas reikaling'a del norinčių at- 
i važiuoti Į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais

“1ES sir, I have a wonder
ful wife”, ejaculated the 
“Why. when 
she supports 
I was fired
floors to scrub.”

1 am 
me. 
and

man. 
out oi work 
Laši winter 

she took in

“Aw. Judge”, whines 
Chicagoan, “that was n\v 
murder in a week.”

th-

PARDAVIMAI

Dviejų Šeimynų Namas
Ant 7113 MELROSE Ą VENŲ E

----- o-----
The Charleston dance is be

ing prohibited often enough to 
become popular.

fill tip 
that C 
Eole." i

I 'round ou*

Kanadiečiui. 5.900 svečių iš 
anos pusės ežero, buvo labai 
širdingai Clevelande priimti 
pereitą penktadienį surengtoje 
bendroje Clevelando-Kanados 
dienoje. Kiti Kanadiečiai buvo 
atvykę iškalno, bet daugybė at 
vyko laivais tą pačią dieną. Bu
vo kalbos, muzika.

MAGIKŲ DIENA
Kentbn, O., pereitą 

buvo visos Amerikos i 
suvažiavimas. Dalyvavo apie 
150 įvairiu rnagikų. profesiona
lu ir mėgėjų, kurie dąrč viso
kius šposus su žmonėmis gatvė-

avaitę

Jie turi savo draugiją ir ren- 
i valdvba. Nariu turi C>90.

Clevelande plieno ir geležies 
dirbtuvės šiek tiek apmažėjo

TELEFONAS gatavas dieną ii 
nakti jums patarnauti, ar tai 

jūsų reikalas bus pasikalbėjimui 
skersai gatvę ar skersai konti-

į THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
s %
t.

formoj s turi J kambarius apa“

kurį galima išrenduot arba naudot

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo.
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

4 kambariai viršuje, karšto vandenio 
šiluma. Kaina labai pigi. Priežastis

randasi 1*2'36 E’. 61 Street, viršuje, 
turi maudynę, elektros šviesas. At
eikit pažiūrėt bile kada.

The Curtis & Miller Co.
SS7 UNION TRUST BLD'G

Cherry 3811

PARSIDUODA AUTOMOBILIS
Jewett 6, 1922 metų, pigiai parsi

duoda- gerame stovyje; galite ma
tyt vakarais nrbafsubatoj po pietų. 
Juozus Burbulis, 7536 Star av. (25

Pigiausia Kaina ką Cle 
velande buvo!

10x2002 i.amai am viuno loto 
pėdu didumo; 1 .'zaradživ. 
eikit pažiūrėt — 7034 I.e 
A v e A r ba k re i p k i t <’ s

J. J. Stapulions
“D1RVOS” KRAUTUVĖJ.

Bargenai
13^6-8 East GGth Si. geras -I šei- 

i m ynų namas ant k-to 50x137. Neš i 
i $1848 j motus. 84,000 cash, likusi ant 
j iš mokesčio

1209 East 112th St., 7 kamb. ir 
maudynė, earadzius. lotas 35x120.

i viską.-- naujai
mokėt $1,250,

Tuos namus
meiliausia. Savininkas

Dr. GFO. THOMPSON 
11'517 Superior Ave. Vai 2-5, 

Garfield -1583

$40 f minusi, 
parduoti kuo-

Ave ger;; 
parsiduos 
namo.

pelną ne
pigiai ar

id a rd war. »,

\XI REMKIS
6206 Superior avė., 3 frontiniai kam
bariai, su maudyne, viršuje. $25.

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kanibairus naujau
sios mados popieroinis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutaušo plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an
trašu: (3G)

1386 EAST G5TH STREET
* „Plauk po Amerikos Vėliava'

Vestuvės Vestuvės Vestuvės-
Dieną ir Naktį Patarnavimas

PRIVATIŠKI UNIFORMUOTI 1’0! K IŠTAI IR PATARNAUTOJOS 
DEL VESTUVIŲ IR BALIU *

SLAPTAM PATARNAVIMUI MOTERIŠKOS IR
VYRAI SEKIOTOJAT

Kriminaliai, Civiliai, Intlustrialiai ir Naminiais
Reikalais Ištyrinėjimai

Clevelando Ofisas

James P. Mangan Detective Agency, Inc,
CLEVELAND OFFICE EVERGREEN 5385 1782 WEST 44th ST.

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKIT11S saugumu ir 
patogumais laivų, kūrins val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruošiatės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash
ington, America, Republic. Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas,,Gražus veidas, bet o, kokia galva!“

Ar kuomet nugirdote kij nors taip sa
kant apie jus?

Naąams palitura, pudra, lupoms ir 
veidams <1 /ai... visa tai randa vietą ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

Rtiffles
Pleiskanų mirtinas priešas

Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 
odą. todėl kad pleiskanos nesislepia.

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimti dieni) 
laiko. Pamėginkite jį.

65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai i laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

‘ United Steites Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland. Ohio

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso- 
jtius stotkus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas. varnišius ir visokius maliavoji mo įnagius.

Prie to turi apiriių ir malt pasidarymui gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior Avenue

Waterloo rd. $1,800. 
grystos gatvės ir 1

Bargenas — Lotas 40x120,
5 kambarių pavienis namas 

tuščias lotas, abu už S4.200.00.
Taipgi turim daug kitų pigių fiirkinių.

De Kapua & Varano Realty Company
General Insurance

15502 ST. CLAIR AVE. '

ant 
ant

Eddy 5310.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Phone Residence Randolph 63 15

Charles Benzet
SHEET METAI. (t FURNACE WORK

Tinning — Spouting and A II Metal Repairing

GREITAS IR TEISINGAS PATARNAVIMAS. ŽEMOS KAINOS.
Lietuviai, reikale kreipkitės per 
ant 8 arba vakare tarpe 5 ir 6, ir

4125 Payne Ave

telefoną arba pribukite ryte 
pasitarsim. (25)

Cleveland, O

PARSIDUODA
4623 Denison

šnnti Keptuvė, 
ba mainais ant 

Taipgi senai
Maliavų, Virtuve. ...........
tins padargų Krautuvė ant 4438 \V. 
35th St Važiuokit W. 25 karu arba 
matykit agentų Zimerman (2(5) 

12900 Buekeve Road.

šjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

i $30.87 i Abu Galu i

NEW YORKĄ
ŽEMIAUSIOS KAINOS

ant

Nickel Plate Road
'ikietai parsiJuoda nuo Ge- 
užės 28 iki Lapkričio 3<1 •! 
Jeri del 15 dienų gryžimui.

Taipgi koėaiiki pat vietai.
dienos laiku važiuojant.

tplankykit Niagara Falls ke
liaujant j Didžiausi Pasaulyj 
miestą. Dykai davažiavimas 
iki vandenpuolio iš Buffalo.

CITY TICKET OFFICE 
902 Chester Avenue 
Phene Cherry 2000

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll-

Įjllllllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllir 
= Prospect 2420 Central 1766 =

I THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. š
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
-5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiin7

A S. BARTKUS
f Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rūmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
"Studija su dviem parodos langais” 
----- Telefonas Randolph'5297 ----- ,

.W.V.V.V.W.V.V.W.W.W.W.".VAV<^JVAV.W:
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į

Eikite [>•< tikrą Specialietą, • ne \ 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- į 
ras Specialistas arba profoeoriua na- į 
eiklausinė. kokia liga sergi ir kur *> 
ekauda. Jisai pato tą jume pasakye, > 
po išegiaminavimo. DaugybS dakta- ■! 
rų užtai negalėjo jua pagydyt kad Jie “■ 

g neturėjo užtektinai apsipažimmo ir pa- .J 
T tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. •• 
S J Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
H.Spindulių Roentgcno ir pilnos Bakts- \ 
”' riologiškae egzaminavimas kraujo att- J" 

_ i man tikrą jusą ligos priežastį % 
I ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juras "• 

tuoj ^ugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslue

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijnao į 
J. kraujo, turite Išbertus veidus, pučkua ant viao kūno ir burnos, tai- ■«
į zdas uisisenėjuaiaa kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir noaikpp- į
■J kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 
,■ sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąšiido- *■
į gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- .■

siems. “J
> DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
■: 1040S Euclid At. Kampas E. Idoth St. CloT«fcjad į 
į ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. į
N OHm valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue i Iki I vnkaau 'Z 
• Į NedtUioiuaia ano 14 Qd L ■*

iSl/l riolog: 
S/V dengs

piet.no


T5 7

DIRVA

Cleveland, O

NAUDOTI KARAI

Sumažink
Savo

$11.28 CHICAGON 1
IR ATGAL

ant

$1 iki $25.

Wet
Awt«rStr©p9

Nelaukit — pasirinkit savo karu dabar.

ste:

Kodėl

incorporated 184$
$1 iki $25.

1 

9

3
4

CITY TICKET OFFICE
902 Cluster Avenue
Phone Cherry 2000

deda-
gaus

(Raskit savo pažįstamų var
dus) :

kuris imsi 
Finkelštei

nariu, pa-
Stefanija

Turime keliolika Naudotų BUICK karų pa
sirinkimui, ROADSTERIŲ, TOURING, COUPE, 
SEDANU, taipgi kitokių išdirbysčių karų. VISI 
G7RI. Galima pirkti su mažu (mokėjimu, liku
sią dali išmokėsi! mėnesiais.

gyd 
tarn, 
kun.

Parsiduoda ant Išmokesčio.

BUICK Master Custom Coupe — 4 pasažie- 
rių, visai pertaisytas. Nauja Duco maliava.

isos kainos yra teisingos ir pagal tikros vertės 
ir visi karai yra paremti J. A. Zuckers reputaci

ja ir 28 metų teisingo prekiavimo.

TREČIOJO SEIMO ATSTOVAI 
PAGAL AMŽIŲ IR PRO

FESIJAS

KOKIOS PARTIJOS ARBA 
SĄRAŠAI DALYVAVO 

RINKIMUOSE

6816 Superior Ave.
Sekančios durįs į vakarus nuo “Dirvos” ofiso.

Razor
—Išsiaštrina Pats

8910
11
12

Touring karai gerame stovyje nuo $59 auk
štyn.

14151617181920

BU1CK ‘24, ‘26 ‘26, MASTER TOURING 
KARAI. Gerausias pirkinis, gatavi važiavimui'.

TEL. RAND. 1725 JOHN M. ZUCKER, Mgr.

Antra Valanda Ryte —”
Gilliai miegant ramių mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai! — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
viduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
prašo daugiau !

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie- 

šiai iš laboratorijos. Pasiunčiamo pavyzdį ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
- BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

. .............................................. .

bpo Lietuvą!
PASIDAIRIUS f

............................................................................................ .
PAŠAUTAS MOKYTOJAS
Kaunas. — Gegužės 9 dieną 

savo žmonos bute pašautas Au
šros Gimnazijos Francuz.ų kal
bos. mokytojas Marchand.

Jau nuo 1924 metų jis pame
tė savo žmoną ir flirtavo su vie
na mergina. Žmona likus su ke
turiais vaikais, rados labai var
gingoj padėtyj ir kreipdavosi j 
jį prašy lama pagalbos. Jis jai 
pradžioj duodavo po keletą litų, 
bet vėliau visai nustojo davęs. 
Jis jau buvo besirengiąs va
žiuoti į užsienį, žmona tatai 
sužinojus atėjo pas jį į butą ir 
griežtai reikalavo pinigų šei
mai užlaikyt ir sergančiam vai
kui gydyt. Tuo tarpu jis pini
gų jai nedavė.

Atėjęs gegužės 9 d. į jos bu
tą pasiūlė jai 100 litų ir reika
lavo iš jos raštelio, kad jis jau 
su ja visiškai atsiskaitęs, žmo
na tokio raštelio išduoti nesuti
ko. Tada Marchand išsitraukė 
revolverį ir griežtai pareikala 
vo rašteli išduoti. Į šį trukšmą 
atbėgo jų 16 metų sunūs. No
rėdamas apginti motiną, jis tė
vo revolverį užstojo savo ranka. 
Pasigirdo šūvis ir vaiko ranka 
pasipylė kraujais. Sujaudinta 
motina, gindama savo ir šei 
myną, griebė už tėvo revolverio 
ir keturis kartus iššovė.

Sunkiai sužeistas, Marchand 
nugabentas ligoninėn. Jo gy- 

’ - vybė pavojuje, žmona tuo tar
pu policijos žinioj. Ji yra Fran- 
euzijos pilietė. Kvota vedama. 
Iš visų aplinkybių matyt kad 
čia ne moteries kaltė. “L.”

PROVOKAVIMAS
Linkuva. — Naktį iš gegužės 

8 į 9 d. nežinomi piktadariai, 
matyt provokacijos liksiu, Lin
kuvos kapinėse išvartė veik vi 
sus kryžius. Tuo pasinaudoda
mos davatkos ėmė šaukt: “žiū
rėkit, katalikai! Dar eicilikai 
nepaėmė viršų, o jau kas 
si! Tai kas bus kai jie 
Seime daugumą I”

Gimnazijos kape!jonas
gėsi suversti kaltę ant pažan
gesnių mokinių. Bet įrodytai 
tai jam, žinoma, niekuomet ne
pasiseks, nes čia aiškus pačių 
kademų darbas. Kaip girdėti, 
panašus “žygdarbiai” nuveikta 
ir kituose aplinkiniuose mieste
liuose. Tik ar ne pervėlai su
manyta? Juk 8 d. gegužės pu
sė Linkuvos valsčiaus rinkikų 
buvo jau atidavę savo balsus.

skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia. 
AutoStrop 
tuvas yra
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

skuta 
Valct 
Skus- 
viena-

Wet
AttcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Adžgauskas R., 43 m., Ukin. 
VAI d. narys,

Aleksa Jonas, 46 m., agrono
mas,

Ambrozaitis Kazys, 34 metu, 
Liet. Darbo Fed. pirm.

Bistras Leonas, 36 m., Uni
versiteto docentas

Bielinis Kipras, 43 m., žurna
listas, Seimo narys.

Bieliūnas Kazys, 31 m., ko
operatininkas,

Bacevičius Jonas, 43 m., adv. 
Budzynskis Vik., 38 m., ukin. 
Butkus Petras, 35 m., ukin. 
Dagel s Jonas, 27 m., niiškin. 
Dagilis Juozas, 37 m., kuni

gas, Seimo narys.
Dailidė Pranas, 37 m., žurnal.
Endžiulnitis Ant.. 31 m., tei- 

sininmas,
Fpštėinas Laz., 40 m., dakt 
Finkelšteinas O., 62 m., adv.

34 m., mok. 
mok

Galdikienė M; 
Galinis Vincas, 28 m. 
Garfunkelis Lev, 30 m. adv. 
Gėrikas Tadas, 30 m., mok. 
Gižinskas Tam., 42 m., feldš. 
Grabov Robert, -10 ra., juris, 

daktaras, Klaipėdos burm. 
Grinius Kazys, 59 m., dakt. 
Cvildienė Emilija, 38 m. 
Jagštaidt Maks, 40 m., mok. 
Jakštas Jurgis, 32 m., ukin. 
Jakubauskas B., 30 m. mok. 
Januškis Jonas, 27., tarnaut. 
Jočys’ Petras/ 31 m'.
Jokantas Kaz., 44 m., dakt., 

švietimo ministeris.
Josiukas Petras, 30 m., ukin. 
Kaizys Steponas, 48 m., inž. 
Karoblis Vincas, 59 m., juris

tas, teisingumo ministeris.
Kaselis Juozas, 28 m., ukin. 
Karvelis Petras, 28 m., finan

sų ministeris.
Kędys Juozas, 29 m., ukin. 
Kincleris Rudolfas, 44 m. 
Kregždė Kostas, 30 m., ukin. 
Krupavičius Mykolas, 41 m., 

žemes ūkio ministeris, 
Kuzminskas Pov., 45 m. ukin. 
Kvieska Vincas, 36 m., mok. 
Ladygienė Stef,. 25 m,, žurn. 
Liutykas Bol., 42 m., inžin. 
Markelis Jonas, 28 m., mok 
Masiliūnas Jon., 26 m., ekon.

moks). kandidatas.
Mikšys F., 36 m., veti-r. 
Mikulskis Pov.. 30 m., 
Mironas Vladas, 15 m.,
Milčiu.s Vladas, 30 m., teisin. 
Milbrecht August, 61 m., uk. 
Pajaujis Juozas, 32 m., ekon. 
Paplauskas J., 29 m., darb. 
Petornis Vincas, 29 m., mok. 
Plečkaitis Jer., 38 m., ukin. 
Purėnienė Liuda, 38 m., adv. 
Radzevičius Pet., 32 m., veik. 
Ralys Kazys, 40 m., ukin.
Badys Nik., 39 m., Seimo n. 
Raulinaitis Pr.-Vikt., 30 m., 

Maž. ir Naujak. Sąj. pirm. 
Robinzonas Jok., 37 m., adv. 

- Rudvalis Vin., 37 m., ukin.
Sakalauskas VI., < 
Sleževičius Myk., 
Smetona Ant., 5 

docentas,
Starkus Zigmas,
Staugaitis Jonas, 57 m., dakt. 
Steponavičius J., 46 m.
Stulginskas Aleks., 41 met., 

agi-,, Liet. Prezidentas.
Sugintas Ant., 35 m. juristas

Svainėms Pet„ 27o m., agr. 
Šmulkštys Ant., 40 m., kun. 
šimutis Leonardas. 33 met.

(Amerikietis), žurnalistas, 
šuišel Johann, 59 m., ukin. 
Toliušis Zigmas, 36 m., adv. 
Tonkūnas Juoz., 31 m., prof. 
Trimakas Dionizas, 32 metų, 

banko direktorius
Turauskas Edv.. 30 m., teis. 
Valatka Jonas, 30 m., agron. 
Valavičius Ant., 27 m., teisin. 
Valdemaras A., 43 m,, prof. 
Vaškies George, 50 m., ukin. 
Vedeckis Vin., 43 m., ukin. 
Vikonis Pranas, 29 m., mok. 
Zubrys Am., 42 m., puik.-Įeit. 

. žygelis Balys. 39 m., mokyt.
Žukauskas Alf., 30 m., agr. | 
Priimta tvarka, Seimą atida

rė seniausias narys, 
taikė Žydas, Ozeras 
nas, advokatas.

Jauniausiu Seimo 
sirodo, yra moteris, 
Ladygienė, 25 m., kuriai išpuo
lė būti Seimo atidarymo sekre
tore.

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVA” draugui Amerikoje arba sa- 
viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertes knygų dovanų. CĮGaus tiek 

H I pat vertes dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CJKas at-
I naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertes.

S B U U-Siųsdami pažymčkit ko reikalaujat. Pasinaudoki! proga! Adresuokite

6820 Superior Ave.

21 Lenkų darbininkų
(22 praleistas)

23 Susipratusių darbininkų
24 Lietuvių Evangelikų
25 Zukauski'ninkų (k. d.) 
Tai bent būrelis partijų. .

© ROSEDALE
Dry Cleaning Co.t 

Rand. 790« t 
C. F. PETRAITIS, Prop, | 
6702 Superior Ave., t

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c..

Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va- 
kaci-jas. Pamalykit savo miestą; išvažiuokit Į 
lankus — permaina vaizdų gerai apsimokės pa
sistiprinimu sveikatos, malonumu ir pasitenki
nimu. Viskas tas galima nusiperkant sau’ gerą 
NAUDOTĄ AUTOMOBILĮ nuo kompanijos tu
rinčios gerą vardą, kuri išbuvo tame biznyje vie
noje vietoje 28 metus.

Socialdemokratų
Krikščionių-demokratų
Darbo Federacijos
Namų ir žemes savininkų
(Ūkininku sąjunga)

(5 sąrašas praleista?)
Valstiečiu Liaudininkų
Jerino Rusų
Evangelikų Liuteronu
Tautininkų
Vokiečių
Ūkininkų partijos
C. Lenkų komiteto
Darbo Valstiečių
Katalikų blaivybės (k.
Golcbergo žydų
Žydų
Ūkininkų Sąjungos
Rusų-Baltgudžių
Jonavos Lenkų (k. d.) 
Naujakurių

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
natinis 
tuvas su
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto
Strop Skustuvas.

i į^lC^pATE f^OAS

j Birž' 19-20-21-22-23
? Sugryžti galit Birž. 25

Geri tik ant Kočtj
28 tas 1 arptautinis 

Eucharistiškas Kong
resas Chicagoj 

Birž. 20-24

CHEV. Coupe ir Sedanai
FOP.D — Coupe ir Sedanai
JORDAN — 7 -Pasaž. Touring karas $500.
NASD louring karas — $75.
HUPP - - Touring karas — $300.
STUDEBAKER — Touring karai — $150"ir 

aukščiau.

P'AMATYKIT MUSU PILNA EILĘ 
GERESNIU BUICKS.

16 Skirtingų Pavyzdžių Viršais Pasi
rinkimui Kada Jums Reikia.

Savings kitas sukaktuves tarnavimo 
visuomenei — septyniasdešimts septintas. 
Per tris gentkartes šio banko vardas reiš
kė saugumą ir teisingą varymą reikalų 
su Ohio valstijos žmonėmis.
Repuiacijos Įgijimas reiškia ne galą, bet 
lik pradžią. Tas uždeda pareigą varytis 
tuo pat keliu pirmyn,
šios Įstaigos istorija yra užtikrinimas dc- 
pozitoriams apie šiandieną ir ateities me
tus jog ši obligacija bus pilnai išpildyta.

in the Cit^j of Clevelcmu
PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus i Taupymų Bank

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiRiihhiiiit  

Pranešimas Sergantiems | 
X-RAY IŠEGZ AMIN AVIM AS UŽ $1.00 j
Mano ypatiškas ištyrimas metodu naudojamų Europos Klinikose z 

Viennoje, Berline, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 «■ 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų = 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano z 
ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, z 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- z 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- z 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. z

“Alano Darbe Nėra Spejinėjimu*'. Nauju metodu aš paliuosuoju z 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- z 
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo, z 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubčgimo. z 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit = 
Vilties, Ateikit Pas Mane'’. Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku- z 
rie yra maro geriausi liudininkai Ką as padariau jiems galiu pa- z 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus z 
tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- z 
tu. s G'JG ir 914. z

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- z 
doina aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią z 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. z 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. z

----- Mes Kalbame Lietuviškai------ z

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue |

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Budnikas į rytus nuo Winton Hotel) r

Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki t. r
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6820 Superior Ave. Atdara vakarais.
p

1 el. Randolph 1476

ATMINKIT PRAKALBAS! i
Pėtnyčios vakare, birželio 18 

<1., Lietuvių salėj bus atsisvei
kinimo prakalbos Klaipėdiečiu 
svečių Martyno Jankaus ir Ado
mo Brako. Jie vėl teikiasi ap
lankyt mus, ir geistina Imtu 
kad kuodaugiausia atsilankytų 
išgirsti kalbas ir pasimatyti su 
pirmais musų svečiais iš po 600 
metų Vokiečių jungo atsikra- 
či tįsio krašto. Jie kovojo už 
suvienijimą Mažosios Lietuvos 
su mūsiške, ko mes ir troškėm.

Jie papasakos daug žingei
džių dalyku apie tą kraštą, ir 
kokios progos ten yra Lietu
viams kurie mano "ryžti į Li >- 
1 uvą.

Prakalbu pradžia 7:30 vai.

vakare, Įžanga 10 centu lėšų pa
dengimui.

A. ŽUKAS PAKEITĖ SAVO 
UŽSIĖMIMĄ

A. Žukas, “Dinos" fa :dr 
vės pirmininkas, kuris p<-r sep
tynis metus dirbo Cleveland'.) 
gatvekarių kompanijai sužiū
rėdamas visokias nelaimes žmo
nių su gatvekariais. persiskyrė 
su ta kompanija ir nuo 15 die
nos šio mėnesio užima vieta 
kaipo taikytojas (adjuster 1 del 
dviejų apdraudos kompanijų — 
Union Indemnity Co. ir North
eastern Surety Co. po visą Ohio 
valstija. Jo ofisas 706 Bulkley 
Bklg.

Lietuviai turi daug nelaimiu

; su automobiliais ir šiaip visur 
! kitur. Kadangi A Žukas se- 
j noj savo pozicijoj tuos reikalus 
vedė ir plačiai apsipažinęs ir 
dabar naujo; dar plačiau toje 
šakoje dirbs, patartina visiems 
prie jo kreiptis nežiūrint kokia
me atsitikime, pirm negu eisit 
pas advokatus. Pasimatyt i su 
juo galėsit vakarais ‘ Dirvos’’ 
ofise, iv j's mielai patars kaip 
daryt ir kur kreipki is gauti sau 
tinkama atlyginimą už savo 
nuostolius.

Linkime A. Žukui gedausiu 
pasekmių jo naujoje pozicijoje.

Loesch parke, Parma mieste- 
’yje, sausųjų agentas areštavo 
vieną žmogų turėjusį automobi
lyje degtinės. Kiti agentą tuoj 
pradėjo akmenais mėtyt ir ki
taip mušt norėdami paliuosuot 
savo draugą. Agentas sunkiai 
sužeistas randasi ligonbutyj.

Bet ,hi savo užpuolikus jis 
peršovė gulėdamas ant žemės 
permuštas bonka i galvą.

m o.
P. J. Žiuris, SLA, ld-tos kuo-i 

pos delegatas, iškeliauja i sei
mą pėtnyčios vakare.

Daugiau vietinių žinių randasi i 
. ant 6-to puslapio

AR .1 YU (.AT WAS?
Kudirkinės piknikas jau vi

sai surengtas ir įvyks nedėlioj, 
birželio 27 d.. Bv-Tleck kempėj. 
Warden Road, važiuojant Euc
lid arba Nottingham iki War
den road.

Bukit gatavi važiuoti, šme- 
ruokit automobilius ir dvira
čius, o kurie tų neturit atveš 
jus karai ir (rokai.

Nusižudė. Amalia Anderson. 
55 metų, 241 E. 151 St., ir A. 
Kataloguo, nusižudė.

Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpavičius utarninko vakari 
išvažiavo į Brooklyną į seimus 
8andnros, TMD. ir Susivieniji

šerifas Kohler verčiamas iš-! 
pildyt Clevelando teisėjų įsa-1 
kyma duot apskrities kaliniams

I maisto už pilną sumą, 42 e. į 
l dieną, kiek yra iš valdžios ski
riama. Iki šiolei Kohler naudo- 
ijosi ir krovė sau pinigus mai
tindamas kalinius už kelis cen
tus į dieną.

Kohler buvo pakėlęs prieš tai 
.bylą ir norėjo išsiprovoti kad 
[mekeno ne biznis kaip jis savo 
kalėjime daro.

Ir po šio nuosprendžio jis no
ri eiti i aukštesnį teismą.

Kohler rudenį vėl stato kan- 
jdidaturą ant šerifo, ir jau pa
sirodė jo garsinimai. Piliečiai 
turėtų žiūrėti kad toks žmogus 

i nepatektų į tą vietą.

Karolis Požėla so fi*Rttsburgo Vilku”

ir Trečia Pora EXTRA

Pradžia 10 vai. iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare

FARMOJ
York Road West Side
AUTOMOBILIAIS Važiuot: Pearl Rd. iki Ridge Rd., tada iki Bean Rd., paskui bus York Rd. Tėmykit ženklus

RENGIA “DIRVOS” BENDROVE
Dalyvauja

Ed. Keebert so Joe Moskalenko
Lietn vis iš Detroito

Nuo W. 25 karharnių imt Pearl-Ridge rd karą iki 
linijos galo. Iš ten eis T rokai iki Pikniko vietai.

įžanga 50cr« ■ ^Vaikams Dykai
Bus Aiskrymo, Saldaus Alaus, Papso, Skanių Užkandžių, Saldainių ir kitokių Pikniko Smulkmenų

PUIKI SVETAINE ŠOKIAMS

Akrono Naujienos
Aplankykit Niagara

KAIP AKRONIEČIAMS AT
VAŽIUOT I RISTYNES

Falls šią Vasarą Daugybe Akroniečiu ren
giasi i “Dirvos” Pikniką 1 d.

Niagara Falls vis dar yra mišią-' 
minusia vieta porelėms važiuojant 
ant “honeymoon”. Milžiniški gar
laiviai Greater Detroit ir Greater 
Buffalo, kuriu plaukia naktimis taro 
Detroito ir Buffalo, kas sykis veža 
nuo 18 iki 20 naujai apsivedusiu po- j 
relių per birželio mėnesį, sako A. A.' 
Schantz, prezidentas Detroit & Cle
veland Navigation kompanijos.

Vandenpuolis padaryta dusyk pa- 
trankiantęsnis ir gražesnis šį sezoną 
nušvietimu jo milžiniškomis švieso
mis narupintomis Niagara Falls, 
Ont., ir Niagara Falls.. N. Y., mies
tu. NauNdojama dvidešimts ketu
rios specialiai padirbtos 36 coliu dia
metro lempos, kurių bendra šviesa 
yra apie 1.320.000,000 žvakių švie
sos. Vandenpuolis esti apšviečia
mas kas naktį nuo apie 8 va!, vaka-' 
to kokia ptu'-e valandos, po to prasi
deda keitinėjimas įvairiu spalvų 
šviesų. Sakoma kad niekur kitur 
pasaulyje* nėra nieko panašaus — 
didžiausių šviesų leidžiamų ant gam
tiško nesulyginamo gražumo vaizdo.

Nedaug- tolimesnių sričių turistu 
turi pilną supratima apie milžiniš- 
kuma to didelio Niagaros Vanden- 
puolio arba apie ežerus kuriu van
denis kriokia nuo didelių aukštumu 
savi tolimon kelionėn j juras. Dau
gelis atsilankiusių klausinėja kiek 
sykių i dieną laivai vaikščioja tarp 
Detroito ir Buffalo, nesuprasdami 
jog ežeras yra 241 mvlia ilgio ir dar 
14 mvliu Detroito Upe, taigi tas 
ima greitam laivui 13’A valandų ke
lionę padaryti.

Laivai kurie plaukioja Didžiaisiais 
Ežerais taipgi yra stebėt i numu to
liau nuo vandenų gyvenantiems lan
kytojams Naujas garlaivis Greater 
Detroit vra didžiausias tos rūšies 
laivas pasaulyj ir kainavo $3.500,000 
nabiulavoti; antros laivas. -Greater 
Buffalo, budavotas irgi tuo naciu lai
ku ir tuo pačiu planu. Tie laivai 
yra 550 pėdų ilgio, 100 pėdu pločio, 
ir turi 300 oficieriu ir darbininku. 
Juose yra vietos miegojimui del 1700 
pasažierių. Apšvietimui liiv-.i vidaus 
reikalinga 5.100 elektrišku lempu 
Laivo gasnadorius turi savo globoj 
20.548 stotkų. 91.936 sidabriniu pei
liu ir šaukštų. 66,902 šmotų lininiu 
dalykų ir 2,5-12 šmotu stiklinių indų. 
Sunaudota netoli 8.000 jardų karpė- 
tų kambariams ir koridoriams.

'The Detroit & Cleveland Naviga
tion company operuoja linijas tarpe 
Detroito ir Buffalo; Detroito ir Cle
velando, ir Detroito, Mackinac Island 
ir Chicago, užimdama vandeninio ke
lio 1,1 °0 myliu ilgį.

Liepoj norėdami matyti di
deles rišt y nes. Leng viausia 
atvažiuoti bus šiuo keliu:

Iš A krono važiuokit i Me
dina, Ohio.

Iš Įvedina važiuokit State 
Road No. 3, kurs eina i Cle- 
velandą.

Davažiavę iki Strongsville 
miestelio, sukit po dešinei i 
Royalton Road, No. SI State 
kelią.

Pavažiavę tuo keliu 4 my
lias rasit York Read. Už po
ros myliu ant to kelio rasit 
didelę iškabą:

“DIRVOS” PIKNIKAS.

— Ei, stop! kur važiuoji?
— Važiuoju i “Dirvos” pikni-

niką ir rišt y nes!
— Olrait, gohel!

A KRONO KUNIGO TAR
DYMAS

Birželio 10 d. čia buvo tardy
mas Kun. M. Cybelio ir liudi
ninku, ant federaliu prohibici- 
jos agentu įtarimo kad Kun. 
Cybelis laužė prohibicijos Įsta
tymą ir pardavinėjęs vyną.

Tardyme federaliai agentai 
išpasakojo kaip jie sekė pirkė
jus iš kunigo vyno, kaip suėmė 
ju vieną, ir kaip paskui darant 
kratą rasta klebonijoj pusan
tros bačkos vyno, keli desėt-

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

I
 J. G. POLTERIS į 

Popieriuotojas, Malia- :■'! 
votojas ir Dekoratorius < 

5 
FERSIKEl.F NAUJON VIE- į 

> TON. KREIPKITĖS NAU- J. į JU ANTRAŠU. DIRBU VI- į 
< ŠOKĮ DARBA ATSAKAN- < į ČIAI IR PRIEINAMAI. į 

į Reikale parašykit post kartę į 
\ ir aš atsilankęs suteiksiu kai- ■■ 
% nas ir kitas informacijas. % 

< 1068 E. 79 St. viršuj į 
$ (27) į

EI, VINCAI, KUR BĖGI?
Bigu pas Kaži 

Yocių užsisakyt 
sau naują Siutą 
važiuot ant ris 
tyrių Liepos’4 d.

K. E. Yocius 
pirmos klesos 
vyrišku ir mote
riškų drapanų 
siuvėjas. Taipgi | 
taiso; valo, pro-, 
sija senas dra
panas. Kainos 
prieinamos.

KAZYS E. YOCIUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
“Dirvos” budinke, kampas Superior.

|j •===--—

Geriausias | 
Skutimas 

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
Valet Auto 
Strop Skustu- į 
vas—pusto sa- Į 
vo geležtes.

$1 iki $25.

Valet 
AutcrStrop

Razor 
'—Išsiaitrina Pats 

j ■ i =aMea=.t.——

kai bonku vyno honkose, ir keli 
dosčtkai honkti gatavo alaus.

Pasiėmę reikalingą kiekį vy
no ir alaus prirodymui, sako 
agentai, likusią dalį iš bačką 
išpylę ir bonkas išdaužę ten 
pat skiepe.

Kunigas federaliam advoka
tui prirodinėjo kad ne jis par
davė vyną, bet jo gaspndinė. ir 
tą sakė vienas žmogelis, kuris 
pasirašė pirmiau kad pirko iš 
kunigo dabar sakė kad pirkęs 
iš gaspadinės, o kitas aiškino 
kad jam kunigas pats davęs vy
ną ir jis kunigui mokėjęs.

Kadangi kunigas ir vienas 
pirkikas įtaria sykiu ir kunigo 
gaspadinę varius biznį tai fe
deraliai agentai sako Inoj iš
irusią varantą ir areštuosią ir 
gaspadinę.

Federaliai agentai sako kad 
teismas bus.. Clevelahde, nes čia 
yra ju ofisai ir federaliai teisė
jai. '

GA voPinigus Lietuvoj siųstus 
per ‘Dirvos’ Agen

tūra šios vnatos
Jurgis Valasinas . . Lt. 5!)
Ona Paltibinskienč ........ ,. . . 50
Jonas Jokubauskas ............ 50
Petras Valaitis .................. 300
Stase Ceplienc ....................250
Justinas Tačionis ............ 200
Valerija Vidikienė.............. L}0
Saliamonas Jankauskas ...230

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Av. Cleveland, O.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisk; reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draug-ai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.


