
I f f

11

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FJPLD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Hate:

In the United States......................... $2.00
Canada and Mexico... t................ 2.50
Lithuania and other countries........ 3.00

Advertising rates on application.
“D 1 R V A”

3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 4, 1924

Fdirva” savaitinis
Leidžia kas savaitė CIevelande, Ohio II

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriia
Metinė Prenumerata: Į

Suvienytose Valstijose..................... $2.00 j;
Kanadoje ir Meksikoje..................... 2.50 į[
Lietuvoje ir kitur.......................... ,< 3.00 II
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirasv- 11 
mo, ne nuo Nauju Metu, ir mokasi iškalno. 1!

Apgarsinimu kainu klauskit 1 e ■'gira. U

“S j R V H
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio H 

..  ji

LAIKRAŠTIS

No. 27 KAINA 5c VOL. IX (METAI 9-TIi

i

Demokratu Konvencija vis dar be Kandidato BAISI AUDRA CLE- PRGGRESIVIAI NE-
VALANDO SRITY J j PRIIMS BOLŠEVIKŲ Lietuvos Konsulato Pranešimai

McAdoo ir Smith Turėdami po daugiau negu Treč
dalį Balsų, Neleidžia Vienas Kitam Sudaryt 

Reikalingo Dviejų Trečdalių Didumos.

NOMINACIJA TEKS KOKIAS DAR NEŽINO
MAM KANDIDATUI, ANT KURIO SUTIKS. ------------------------------- d

IB DARBININKŲ ŽINIOS

192-1 metu pirmų keturių mė
nesių bėgiu Suv. Valstijose ka
syklose užmušta 993 žmonės. 
Balandžio mėnesiu vienu tik už
mušta 234 darbininkai.

Kasyklų darbininkų unijos 
prezidentas Lewis ragina val
džią daugiau atsižvelgti i ap
saugą darbininkų kasyklose.

Logan, O., prasidėjo Ohio val
stijos kasyklų operatorių ir uni
jos atstovų konferencija. Ka
syklų savininkai nori išsiprovo- 
ti kad nereikėtų mokėti už dar
bą kuris neneša pelno, tai yra 
prirengimą ir tt. ir kad butų pa
naikinta bonusai.

Warren, Pa., eksplodavus ka
tilui aliejaus valymo įstaigoj 
sudegė vienas darbininkas pate
kęs po degančiu tyškančiu alie
jum. Kitas sunkiai apdeginta.

Columbus, O., tris darbinin
kai smarkiai apdeginta aliejaus 
įstaigoj kilus gaisrui.

Gelžkelių lokomotivų inžinie
riai savo konvencijoj CIevelan
de išrinko delegatus tartis su 
lokomotivų užžiurėtojais ir peč- 
kuriais apie bendrą veikimą, bet 
ne apie susiliejimą. Keista kad 
tame pačiame lokomotive važi
nėjanti du vyrai kožnas priguli 
prie paskiros unijos: pečkuris 
prie pečkurių, inžinierius prie 
inžinierių unijos. Kada viena 
unija sustreikuoja kita dirba.

New Yorke streikuoja 40,000 
drapanų siuvėjų unijos darbi
ninkų. Eina tarybos streiko 
užbaigimui, streikerių reikalavi
mų svarstymas. Darbininkai no
ri nustatytų algų' ir užtikrinimo 
nuo bedarbės.

Winston-Salem, N. C., žaibui 
uždegus 150 dinamito akmenų 
skaldykloj, šeši darbininkai už
mušta nuo eksplozijos. Darbi
ninkai buvo suėję budelėn nuo 
lietus, kur buvo sudėta dinami
tas.

Windsor, Kanadoj, pašto dar
bininkų streikas pasibaigė. Vi
si nutarė gryžti darban gavę iš 
Toronto įsakymą priimti val
džios pasiūlytas išlygas.

Sydney, N. S., Britų Imperi
jos plieno dirbtuvė užsidaro ant 
trijų mėnesių nuo liepos 19 d., 
išskyrus vieną tarpinimo katilą 
kuris veiks ir vieną batareją 
koksų deginimo.

Italijos darbininkai, nežiūrint 
partijų skirtumų, birželio 27 d. 
sustojo 20-čiai minutų nuo dar
bų atidavimui pagarbos nužu
dytam seimo atstovui, Matteot- 
ti, tuomi išreikšdami protestą 
prieš žmogžudžius.

Manila, Filipinų salos. — Ne
toli salos Leyte birželio 28 d. 
apsivertus laivui prigėrė 52 žm.

Ellenville, N. Y., gazolino ek
splozijoj gumų dirbtuvėj užmu
šta trįs darbininkai.

Demokratų Konvencijos 
Eiga

New York, liepos 2d.'— De
mokratų partijos konvencija te
besitęsia jau 9-ta diena be pa
siekimo galo. Kondidatų dar 
nenuskirta ant prezidento ir vi
ce prezidento. Ant prezidento 
nominavimas eina jau trys die
nos, ir po suvirs 35 sykių balsa
vimo dar neprieita prie išvados.

McAdoo, turintis daugiausia 
balsų, nominacijoms prasidėjus 
po biskį kilo augštyn, ir toliau 
po biskį puolė, paskui vėl atsi
gavo.

Smith, kontroliuojantis vieną 
trečdalį balsų, taipgi palengva 
kilo, bet nei vienas iš tų nepa
siekė pusės, o reikia dviejų treč
dalių nominavimui.

Po visokiu bandymų ir suki- 
nėjimų, jei kuris iš jų negaus 
nominacijos, vienas kito vistiek 
neužleis. Reiks jieškot kompro
misų ir imt tokį kandidatą ant 
kurio abi pusės sutiks.

Konvencijose pasitaiko taip 
kad reikia balsuoti per kelis de- 
sėtkus sykių, yra atsitikimų kur 
balsuota virš 70 sykių iki priei
ta išvadų. 

♦ ♦

New York. — Birželio 28 d. 
Demokratų partijos konvencija 
priėmė savo platformą, kurioje 
pripažįstama kalbos ir žodžio 
laisvė, nedalinimas į tikėjimus 
ir įsitikinimus žmonių kada jie 
reikia paimti prie valdžios, pri
pažinimas bažnyčios paskirumo 
nuo valstybės, ir tt. Nors vieni 
delegatai norėjo kad butų pa
smerkta iš vardo Ku Klux Klan 
organizacija, kuri kaip tik nie
kina kitų pažiūras, skirsto žmo
nes į grupes ir tt., bet dauguma 
balsų įvardijimas Klukserių at
mesta, tik sykiu nusmerkta jų 
organizacijos principas.

Newton D. Baker, iš Cleve- 
lando, buvęs karo sekretorium 
Wilsono administracijoj laike 
pasaulinio karo, agitavo už pri
tarimą Tautų Sąjungai, bet į 
platformą Tautų Sąjungos už
gynimas neinėjo.

Tarp kitų nominacijų, Demo
kratai pasidrąsino nominuoti į 
vice prezidento vietą moterį, 
ponią Leroy Springs.

Varžytines uš Vrangel 
Salą

Nome, Alaska. — Iš Alaskos 
išplaukė Amerikos laivas į toli
mos šiaurės vandenis ant salos 
Vrangel išstatyti tenai Ameri
kos vėliavą. Salą norima pada
ryt Amerikos nuosavybe. Ten 
pereitą metą važiavę tyrinėto
jai beveik visi dingo — sušalo 
ar badu mirė, šalip Amerikos^ 
tą salą nori užvaldyt Rusai ir 
prie to Kanada. Ta sala yra 
tuščia, tik paukščiai ir jūrių 
gyvūnai ten sukinėjas. Ameri
konai mano prie salos pirmiau
sia priplaukti.

Gryžta 210,000 Ištrem
tų Vokiečių į Ruhrą

Paryžius. — Premjeras Her- 
riot įsakė Generolui DeGoutte, 
komanduojančiam Ruhre Fran- 
cuzų-Belgų kariumenę, leisti, su 
tūlais išėmimais, gryžti į indus- 
triales sritis visiems Vokie
čiams išvarytiems nuo Ruhro 
užėmimo. Nors nežinoma tik
ro skaičiaus išvytų šeimynų, ti
kima kad bus bent 210,000 Vo
kiečių kurių namai buvo oku
puotoje žemėje.

Išėmimai padaryta sugryži- 
mui tik tokių kurie yra prasi
žengę kriminališkai, ne politiš
kai.

Dar be to apie 60,000 Vokie
čių buvo išvaryta iš Reinlando 
už neklausymą Francuzų oku
pacijos valdžios. Ir tie gryžta.

Paryžius. — Vokietija sutiko 
leisti aliantams, kaip reikalavo 
Francuzijos premjeras Herriot, 
pertikrinti Vokietijos tmilitarmį 
stovį. To pertikrinimas, sako 
Vokiečiai, užbaigs aliantų mili- 
tarę kontrolę ant Vokietijos. Iki 
šiol Francuzai mano kad Vokie
čiai ruošiasi karan.

Vokietijos valdžia savo notoj 
pasako Prancūzams kad ji ne
turi paslėptų ginklų ir kad nesi
rengia keršto karan.

Vokietijoj yra gimnastikų or
ganizacijos kurias Francuzai 
nužvelgė esant slaptomis milita- 
riškomis draugijomis.

Socialistai Tramdo Nau
jam Premj. Herriot’ui
Paryžius. —■ Herrioto minis

terija atsidūrė pavojingoj padė
tyj birželio 28 d. kuomet socia
listai atstovai atsisakė balsuoti 
už paskyrimą pinigų užlaikymui 
Ruhre Francuzų kariumenės. 
Po to Herriot paprašė seimo nu
balsuoti ar pasitiki juomi, ir da
lis socialistų susilaikė nuo bal
savimo.

Mussolini Keičia Kabi
neto Narius

Roma. — Nužudymas socia
listo atstovo ir kitokie nepasi
tenkinimai privedė Italijos val
džią prie pakeitimo tūlų kabine
to narių. Mussolini pakeitė ke
turis kabineto narius naujais.

Mussolini perorganizavo savo 
kabinetą naujais ir tvirtesniais 
elementais suteikdamas pasiga- 
nėdinimo visokių spalvų poli
tiškoms opinijoms sudarančioms 
didumą.

* * *
Roma. — Dar suimta keturi 

vyrai sąryšyje su nužudymu at
stovo Matteotti ir atgabenti į 
Romą. Sakoma jie yra artimi 
draugai jau suimto Albino Vol- 
pi, kaltinamo žudystėje.

Mongolijoj atrasta žandikau
lis (apatinis) gyvūno iš suvirs 
6,000,000 metų atgal, milžino 
titanothero. Tas gyvūnas pa
našus į šių dienų rinocerą, tik 
daug didesnis.

Chicago. — Netoli Buda, Ilk, 
traukiniams susimušus užmuš
ta šeši ir sužeista 17 žmonių.

Lorain, Ohio, birželio 28 d. 
pavakary j užėjus baisi vėtra 
išgriovė beveik visą miestą, už
mušta apie 100 žmonių, 300 su
žeista ir padaryta už 25,000,000 
dolarių nuostolių.

Sandusky, O., 7 užmušta, 50 
sužeista, nuostolių padaryta už 
apie $1.500,000.

CIevelande 7 mirė, šiaip nuos
tolių padaryta nedaug.

Akron, O., trįs užmušta, nuo
stolių padaryta už $1,000,000.

Mantua, O., trįs užmušta, ir 
nuostolių dikčiai pridaryta.

Avon, O., 3 užmušta, nuosto
lių nepadaryta didelių.

Youngstown, O., vienas mirė, 
nuostoliai siekia $100,000.

Erie, Pa. — Rytines Pennsyl- 
vanijos dalį peršlavus vėtrai at
ėjusiai nuo Ohio valstijos, pa
skirose vietose žuvo 24 žmonės 
ir nuostolių padaryta už milijo
nus dolarių.

Illinois valstijoj, aplink Peo
ria, perkūnijos ir audra padarė 
daug nuostolių. Dešimts žuvo 
toje srityje, kitur žuvo keli dau
giau. Milijonų dolarių nuosto
lių padaryta.

Lietuvos Seimas Išsiskir
stė Vasarai

Washington (L. A.) — Birže
lio 20 d., Lietuvos Seimas parei
škęs pasitikėjimą naujam Mi- 
nisterių Kabinetui, išsiskirstė 
atostogoms. Sekantis Seimo po
sėdis bus spalio 1 d.>

Apkadtino Tris Aliejaus
Skandalo Žmones

Washington. —Federalis tei
smas išnešė apkaltinimo aktus 
prieš Albert B. Fall, buvusį vi
daus reikalų sekretorių Hardin- 
go kabinete, ir Sinclair ir Dohe- 
ny, aliejaus operatorius, kurie 
su pagalba Fall pasinuomavo 
sau valdiškus aliejaus rezervus 
savo naudai. Jie kaltinami kon
spiracijoje apiplėšti valdžią tų 
aliejaus šaltinių naudojime.

Fall sakoma gavo iš Doheny 
$100,000 už išnuomavimą tų šal
tinių.

Amerika Nesitaikys Ja
ponams

Washington. — Suv. Valsti
jų sekretorius Hughes pranešė 
Japonijai jog imigracijos aktas 
jau yra užbaigtas incidentas ir 
kad apie jį nei su Japonija nei 
su kitomis šalimis nekalbės.

Japoniečiai įvairiais budais 
ilgai protestus kėlė del visiško 
uždraudimo Japonams įvažiuoti.

Dr. Alseika Ištremiamas 
iš Vilniaus

Lenkų valdžia Vilniuje įsakė 
Dr. D. Alseikai ir Dr. V. Alsei- 
kienei liepos 1 d. apleisti Vil
nių. Tokiu budu ištremiama iš 
Vilniaus du žymus Lietuvių dar
buotojai ir Lietuvybės palaiky
tojai.

Dr. D. Alseika keli metai at
gal lankėsi Amerikoje.

Nežinomas Japonietis Tokio 
mieste nuplėšė nuo stiebo prie 
Amerikos ambasados Ameriko
nišką vėliavą. Vis tai iš keršto 
del uždraudimo įvažiavimo į S. 
Valstijas. Tuo pasielgimu su
sirūpino Japonijos valdžia. Ga
li išeiti didelių nesmagumų.

Suv. Valstijose dabar randasi 
apie $4,400,000,000 aukso pini
gų ir šmotais galimais perdirbti 
į pinigus.

Cleveland. — Liepos 4 ir 5 d. 
rengiamoj Progresiviškos Poli
tikos Akcijos konferencijoj ža
dama daryti žygių prieš dabar 
įsivyravusias partijas, Republi- 
konus ir Demokratus. Dalyvaus 
ūkininkų, darbininkų mažos or
ganizacijos ir laisvi kovotojai.

Sakoma jog Senatorins La 
Follette tikrai bus nominuotas 
ant prezidento.

Jau iškalno numatoma šitokie 
sumanymai:

Nominuoti La Follette (revo- 
liucijonierių Republikoną) ant 
prezidento.

Parinkti kokį pažymų Demo
kratą ant vice prezidento.

Nedalyvauti valstijų rinki
muose, neorganiz-uoti partijos, 
priimti La Follette’s platformą 
be radikališkų priemaištų.

Išmesti Foster), Ruthenbergą 
ir kitus komunistus kurie drys 
konferencijoj pasirodyt su savo 
propaganda.

Atkreipti visuomenes domę į 
mintį reformavimo, ne griovi
mo.

Socialistų partijos delegatai 
dalyvaus konvencijoj tėmydami 
dalykų eiseną. Kokius įspūdžius 
jie gaus Clevelando progresivių 
konvencijoj prigulės jų šių me
tų taktika ir darbai prezidento 
rinkimų klausime.

Tikima jog čia atvyks ir Eu
gene V. Debs jeigu sveikata pa
velys-

Nekuriu manoma kad gera 
butų pastatyti vice prezidento 
vieton moterį kandidatę.

Tyrinėja Mėsos Irusią
Chicago. — Penkių didžiųjų 

skerdyklų kompanijų reikalau
jama parodyti savo knygas ag
rikultūros departmento inspek
toriams pertikrinimui, nes inta- 
riama kad tos kompanijos turi 
sutartį monopolizuoti maisto 
produktus. Tarpe jų yra Swift, 
Wilson, Cudahy ir kitos kompa
nijos.

Taipgi užvesta tyrinėjimai 50 
didžiųjų aliejaus kompanijų są- 
ryšyj su aliejaus brangumu ir 
jų sutartinu kainų reguliavimu.

Italai Užmušė 179 
Arabų

Roma. — Italijos kariumenė 
turėjo susirėmimus su Arabais 
sukilėliais Tripolyje, kurių 179 
užmušė. Italų nuostoliai buvo 
trįs užmušti ir 30 sužeistų

Oro Paštas Skersai S. V.
Washington. — Liepos 1 d. 

įvedama orinis paštas skersai 
Suv. Valstijas. Iš New Yorko 
į Clevelandą, iš Clevelando į 
Rock Springs, Wyo., ir paskui į 
Pacifiko pakraštį c— tokia lini
ja eis orinis paštas. Keliai bus 
nušviesti didelėmis elektriško
mis lempomis tarpe Clevelando 
ir Rock Springs kur reikia per
skristi nakties laiku.

Sovietai Prašosi į Paštų 
Uniją

Bernas, Šveicarija. — Rusijos 
sovietai parašė Nederlandams, 
užžiurėtojai Tarptautinės Paš
tų unijos, jog nori prisidėti prie 
tos organizacijos.

Gelžkelių pašto darbininkams 
j gal but bus įvesta naudoti gazo 
1 maskas po to kaip aną savaitę 
Į naudojant gazines bombas plė- 
I šikai apvogė $2,000,000 vertės 
I pašto vagone.

Pilietybės Tvarkymas
Nors Lietuvos Respublikos

nepriklausomybei jau šeši metai 
sukako, nemažas skaitlius šioje 
šalyje gyvenančių Lietuvos pi
liečių iki šiol dar nepasirūpino 
savo pilietybės sutvarkyti. Tai 
yra faktas. Ir tik umaus rei
kalo (pasą gauti; įgaliojimą pa
siųsti) prispirti stengiasi savo 
pilietybę įrodyti įvairiomis iš 
caro laikų užsilikusiomis popie- 
romįs; pasitaiko kad net tokių 
dokumentų pritrūksta. Nenoro
mis kyla klausimas: Kaip dar 
ilgai tos pasenusios Rusiškos 
“svidietelstvos” tarnaus Lietu
vos žmonėms kaipo asmens liu- 
dymai? Iš kitos pusės pasidaro 
gana keista padėtis kada iš Lie
tuvos ateivis, nebūdamas dar 
nei Amerikos nei Lietuvos pi
liečiu, parodo cariškos Rusijos 
pasą: išeina kad tokio paso sa
vininkas yra nebesančios valsty
bės pilietis, kitaip sakant, pilie
tis be pilietybės. Gi šioje ga
dynėje piliečiai be pilietybės ne
siskaito normaliu apsireiškimu. 
Tat yra aišku jog senai atėjo 
laikas savo pilietybės reikalus 
sutvarkyt įsigyjant Lietuviš
kus dokumentus ir pasenusius 
Rusų popierius atiduodant ar- 
chivan.

Einant Lietuvos pasų įstaty
mu — pasas yra asmens liudy- 
mas ir kiekvienas Lietuves pi
lietis per 17 metų amžiaus pri
valo turėti pasą, o vykdamas 
užsienin, užsienio pasą. Kadan
gi pasas išduodama tik Lietuves 
piliečiui, tai esant reikalui gau
ti pasą reikia pirma savo pilie
tybes teisę priparodyti. Pasų 
klausime Lietuvos piliečiams A- 
merikoje, įstatymas teikia tokį 
palengvinimą: “Valstybėse ku
riose pasų sistemos nėra, pilie
tybei išaiškinti užtenka įsiregis
truoti pas Lietuvos Atstovą ar
ba Konsulą.”

Pilietybes išlaikymo pareiški
mas priimama ir įregistruoja- 
ma Konsulate be jokio mokes-1 sugryžti atgal Amerikon. Tuos 
nio. Bet jeigu to pareiškimo pa- "leidimus sugryžti” lengvai gali 
davėjas norėtų gauti Įsircgis-! gauti kiekvienas jeigu tik jis 
travhno liudymą ar pilietybes buvo teisėtu budu atvykęs Ame- 
liudymą, tai, einant Lietuvos rikon. Gauti tokį “leidimą gryž-
Atstovybės paskelbtu “Konsu-[ti” (Return Permit) reikia, be-
lario Tarifo Įstatymu” užsire
gistravimo liudymą turėtų įmo
kėti Konsulatui $1, o už piliety
bės liudymą iki vienų metų — 
$1.50; virš vienų metų — $2.50. 
Blankai tiems pareiškimams 
gaunama Lietuvos Konsulate.
Sugryžinias Amerikon, 
Lietuvoje Atsilankius

Pastebiama jog Amerikos 
Lietuvių kas metą norinčių at
silankyti Lietuvoje yra labai di
delis skaitlius. Bet žymus skai
tlius tų “norinčių” susilaiko ne
važiavę del nežinojimo ar jie 
galės vėl gryžti Amerikon, ar 
ne: vieni abejoja negausią A- 
merikos Konsulo vizos atgal A- 
merikon gryžti; kiti vėl spėjo 
jog Lietuvos valdžia juos sulai
kysianti del karinės prievolės 
reikalavimų, šiuo dalyku tenka 
čia paaiškinti.

Amerikos svečiai Lietuviai su 
Amerikos ar Lietuvos tautiniais 
pasais ir vizomis ten ir atgal, 
jokių kliūčių iš Lietuvos val
džios pusės negali sutikti. Tie 
gi kurie vyksta Lietuvon su “lei
dimais” vietoje pasų, tą “leidi
mą” pakeičia į laikiną pasą vie
nam mėnesiui, o paskui gauna 
vidaus pasą, ir norėdami gryžti 
Amerikos išsiima užsienio pasą 
ir vizą ir išsirūpina Amerikos 

vizą. Kad gauti Lietuvoje už
sienio pasą vykti Amerikon rei-
kalaujama pristatyti Vidaus
Reikalų Ministerijai prašymas, 
pridedant: a) savo vidaus pasą, 

į b) Apskrities Viršininko Liudy- 
|mą kad nėra prasikaltęs ir nėra
likęs valstybei skolingas, c) 
Mobilizacijos Skyriaus liudymą, 
bet tik tada jeigu asmuo yra 
šaukiamų ar mobilizuojamų me
tų (nuo 18 iki 45 metų), ir d) 
du savo atvaizdu. Lietuvos val
džia savo piliečiams nedraudžia 
vykti į svetimas šalis, ypač A- 
merikon jeigu tik emigrantas 
(išeivis) turi išgavęs Lietuvos 
užsienio pasą ir vizą Lietuvos 
rubožius peržengti. Gi užsienio 
pasai duodama be išimties kiek
vienam piliečiui jeigu tik nėra 
nusikaltęs ir yra atlikęs karinę 
prievolę, tai yra tikrąją karo 
tarnybą, nors jis ir butų skai
tomas atsargoje ar apsaugoje; 
reiškia tik šaukiamojo amžiaus 
nuo 18 iki 27 metų vyrai yra su
laikomi, ir tai tik tada jeigu jų 
šeimynos padėtis, ar sveikatos 
stovis nuo to sulaikymo nepa- 
liuosuoja.

Tokiu budu yra aišku jog Lie
tuvos valdžia atvykstantiems 
svečiams jokių klinčių vykimui 
atgal svetur nedaro ir tik jau
nus vyrus iki 27 metų amžiaus 

1 kviečiu savo pilietinę pareigą at- 
I likti.

Kas del spėjamų kliūčių iš A- 
I merikos valdžios pusės tai jos 
yra tokios rūšies kad kiekvienas 
tas kliūtis gali pats išanksto 
prašalinti. Einant naujai pri
imtais “Imigracijos Įstatymo” 
pakeitimais ir papildymais ku- 

1 rie pradeda veikti nuo šių metų 
į liepos 1 d., kiekvienas Ameri
kos gyventojas, bet ne Ameri- 

j kos pilietis, norėdamas aplanky
ti bile kokią šalį iki vienų metų 

■ laiko, daugiausia pusantrų me-
j tų, gali kreiptis į Commissioner 
! General of Immigration, Wash
ington, D. C., ir gauti leidimą

sirengiant vykti į 'Lietuvą (be
sirūpinant Lietuvos paso ir vi
zos gavimu) paprašyti iš Com
missioner General of Immigra
tion tam tikslui atsiųsti blanką. 
“Return Permit” blanką bus 
taipgi galima gauti ir konsula
te. Tą blanką išpildžius pas No
tarą su prisiega, pridėjus dar 
dvi fotografijas ir už tris dola- 
rius money orderį reikia atgal 
pasiųsti Washingtonan regis
truotame laiške ir laukti atsaky
mo.

Tokį “leidimą sugryžti” gali
ma išsirūpinti ir pas Amerikos 
Konsulą Kaune, tik, žinoma, ga
li būti daugiau vargo ir bereika
lingo rupesnio.
Žemes Ūkio ir Pramonės 
Paroda Kaune

Kasmetinė Lietuvos gamybos 
paroda šiais metais įvyksta rug
pjūčio 22 d. Kaune ir tęsiasi iki 
rugsėjo 1 d. Paroda yra aky
vas vaizdas Lietuvos ekonomi
nės gerovės augimo. Kas metą 
daroma žymi pažanga. Neabe
jojama kad šių metų paroda 
pralenks savo indomumu per
nykščių parodą. Spėjama kad 
parodoje atsilankys daug Lie
tuvių Amerikiečių ir kaimynų.

Lietuvos Konsulatas, 
608 S. Dearborn St. Chicago.
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Wilkes Barre, Pa. — Pirmos | perkelt į Wilkes Barre.
dvi Seimo sesijos, birželio 23 d., į Centro Valdyba užtvirtinta 
buvo jau aprašyta pereitam nu-1 visa kaip narių referendumu iš- 
meryje. Dabar šiek tiek apie-rinkta.
Seimo tarimus. Bandysiu 
paviršutinai, svarbesnius 
mus bei Įvykius pabrėžti.

Trečia sesija prasidėjo birže
lio 24 d., 9 vai. ryte, Y. M. C. A. 
salėje, North Main St.

Trečią taip ir ketvirtą sesiją 
užėmė vien tik raportai, kaip tai 
Pildomosios Tarybos ir visų pa
stoviųjų SLA. komisijų. Visi 
raportai, po ramaus išklausymo, 
be pasipriešinimo tapo priimti. 
Tiktai ant vieno Apšvietos Ko
misijos nario V. K. Račkausko 
ir organo redaktoriaus S. E. Vi- 
taičio kairieji kėlė savo nepasi
tenkinimus, kame pasirodė bis- 
kj atresnė kibirkštis. Bet ne po 
ilgo jie nurimo jausdami turį 
Seime didelę mažumą.

Penktoj, šeštoj ir septintoj 
sesijose buvo svarstoma Įvairus 
kuopų įnešimai. Nors tokių įne
šimų butą suvirs šimto, bet ma
žai jų tapo priimta.

Kaip jau nuo tūlo laiko yra 
narių tarpe kilęs pageidavimas 
įvesti Susivienijime augštesnius 
skyrius kaip pašalpos taip ir ap- 
draudos (pomirtinės“, ypatingai 
apdraudos, taigi šiame Seime 
Įstatymų Komisija parūpino 
tam tikrus patvarkymus bei 
lentelę kiek turi mokėti narys 
norintis priklausyti tame sky
riuje. Lentelėj apdrauda eina 
net iki $5,000. Tą visą seimas 
priėmė principe ir paliko Pild. 
Tarybai padaryt bandymus kiek 
į tokį skyrių rasis narių norin
čių pristoti. Būtinai reikia ma
žiausia nors 300.—500 aptiltam- 
tų iki tokį skyrių legaliai gali
ma įsteigti. Tuo klausimu rū
pinsis Pild. Taryba su Įstatų 
Komisija ir išsiuntinės kuoopms 
visas reikalingas informacijas.

Daug ir kitų tarimų perleis
ta, kaip tai aplikacijų blankų 
pataisymas, rūpintis daugiausia 
vaikų skyriaus padidinimu, ir tt. 
Nutarta surasti budus užbėgi- 
mui už akių pražūtingai šmėk
lai — besiplečiančiai girtuoklys
tei.

Išnešta užuojautos rezoliucija 
visai pažangiai Lietuvos liau
džiai ir jos darbuosojams, o pa
smerkimą visiems pasikėsinto- 
jams ant Lietuvos laisvės, juo
diems apaštalams klerikalams.

Pasiųsta pasveikinimas nenu
ilstančiam tautos darbuotojui 
Dr. J. Šliupui.

Nutarta išleisti antrą tomą 
SLA. Istorijjos.

Nutarta užgirti Pild. Tarybos 
išbraukimą bolševiko Susivieni
jimo grioviko, Bimbos, po visų 
išklausymų kaip jo apeliacijos 
taip ir visos to teismo procedū
ros kuri užsitęsė beskantant 
apie dvi valandas. Po visų skai
tymų dar prasidėjo iš kairiųjų 
kalbos-užtarinčjimai. Dabar tai 
Seimo atmosfera buvo karš
čiausiam laipsnyje, ir gal nebū
tų buvę galo tam karščiui jei ne 
butų pasiskubinta su įnešimu 
uždaryti ginčus. Balsavimas da
lyką išsprendė, ir Bimba dau
giau negalės tapti SLA. nariu ir 
jam panašus gaivalai negalės 
ineiti į Susivienijimą. Rezoliu
cijų Komisija parūpino tam tik
rą rezoliuciją suvaldymui tokių 
Susivienijimo ardytojų, ir Sei
man rezoliuciją priėmė.

Taip pat išnešta rezoliucija 
duodanti daugiau laisves “Tė
vynės” redaktoriui, kuri buvo 
Detroito Seimas 1922 metais 
suvaržęs.

aukų šiam Seimui su pasvei
kinimais įvairiems tikslams su- 
e-.ųsva $604.41 ir 50,000 Rusiš
ku rublių.

Centro raštinė nutarta palik
ti ant vietos, New Yorke, nors 
buvo kitų kuopų pageidaujama

nors i “Tėvynės” redaktorium išrin- 
tari-'ktasenasis, S. E. Vitaitis.

! Sekantis Seimas nutarta lai
kyti New Yorke 1926 m.

Kitų SLA. pastovių komisijų 
nesuminėsiu, nes gerai nesusi-
žymėjau.

Tautiški Centai paskirstyta 
sekančiai:

SLA. Našlių ir Našlaičių
Fondui $300

SLA. Moksleiviu F. $600
Jaunuolių apšvietimo f. $300 
Šerno paminklo statymo

fondan $250
Mariampolės Realei 

gimnazijai $500
Neo-Lithuania namui $200
Vilniaus nažlaičių prie

glaudai $250
Lietuvos našlaičių prie

glaudai $350
Vilniaus vadavimui $300
Prieš užbaigimą Seimo visi 

atsistojimu pagerbė SLA. miru
sius narius.

Gailaus SLA. Prezidentas St. 
Gegužis ištarė keletą žodžių, ir 
Seimas užsidarė birželio 27 d., 
5 vai. vakare.

Seimas praėjo be ypatingų 
trukšmų prie kurių buvo reng
tasi ir ko tikėta.

Reporteris.
Socialistu konferencija. Pa

sinaudojant SLA. Seimu, laikė 
savo konferenciją ir L. Socialis
tų Sąjunga •— arba jos likučiai: 
dalyvavo tik astuoni delegatai. 
Tai. ir socializmas. .. . S.

LAWRENCE.. MASS.
Pažangiųjų draugijų delega

tai susirinkę Lietuvių Ukėsų 
Klubo svetainėje, birželio 20 d. 
vardan pažangiosios Lawrence’o 
visuomenės, priėmė sekančią re
zoliuciją reikale čionai likviduo
to vietinio Lietuvos šelpimo 
Fondo 1921 m:

1) Mes pilnai sutinkam su S. 
Kairio prisiųsta mums iš Lietu
vos atskaita ir paaiškinimu per 
vietinį Dr. C. P. Mikolaitį ir per 
“Keleivį” No. 19, 1921 m.

2) A. J. Rameika paleido per 
“Laisvę” ’ šmeižtus (sausio 12) 
ant St. “Kairio, niekeno čia ne
įgaliotas, tiktai susitaręs su sa
vo “tavorščiais”, kurie čionai 
pasivadinę “Laisves” korespon
dentų “biuras”. (Jie tą darė 
keršto apimti kaipo žemos -rū
šies bolševikčliai. A. J. Romei- 
ka į minėtą Fondą buvo įsiga- 
vęs dar tuomet kuomet jis dar 
nebuvo Rusijos patriotčlis.)

3) Todėl mes pasmerkiant A. 
J. Romeiką ir vietinį “Laisves” 
korespondentų “biurą” kaipo 
šmeižikus ir už naudojimą pa
žangiųjų draugijų vardo siekti 
savo blogiems tikslams. ““Lais
vės” korespondentų “biuras” 
šmeižia ne tik vietos draugijas 
ii- pavienes ypatas, bet dar dry- 
sta siekti ir ąnoj pusėj vande
nyno.

4) Taip pat pareiškiant kad 
Lawrence’o pažangiosios drau
gijos nieko bendro neturi su 
bolševikais ir už jų darbus ne
atsako. Nors jie ir dangstosi 
pažangiųjų draugijų ir visuo
menės vardais.

5) Mes nenorim kad bolševi
kai su savo laikraščiais mums 
organautų ir kištų savo nosį į 
musų reikalus.

Draugijų vardai kurios pri
siuntė delegatus:

švento Laurino Draugystė, 
Lietuvos Sūnų Draugystė, 
Aušros Vartų M. D. Dr-stė, 
Lietuvių Ukėsų Klubas, 
Šv. Onos Draugystė,
A. L. T. Sandaros 12-ta kp.

Draugijų Delegatų Vald.:, 
Pirmininkas A. Bagdonas, 

Raštininkas J. Savinčius.

WORCESTER, MASS.
Tankiai buna musų laikraš

čiuose matyt aprašant apie kitų 
miestų darbus ir visą Lietuvių 
judėjimą. Bet apie musų gar
bingą miestą mažai ar net vi
sai nebuvo rašyta.

Čia pabrėžiu nors keletą žo
džių. Worcesteris yra nemažas 
miestas, gyventojų turi 185,000. 
Tai yra antras miestas Massa
chusetts valstijoj, pirmas yra 
Bostonas. Worcesteris yra ga
na gražus miestas, nors ir toli 
nuo jūrių, bet apielinkėse ran
dasi gana didelių ežerų su viso
kiais intaisymais, vasarnamiais 
ir parkais kur vasaros laiku ga
lima praleisti gana gražiai lai
kas šventadieniais arba šiaip 
vakarais. Tas vietas miestas 
užlaiko gana švariai. Visa su
traukus į krūvą, Worcesteris 
yra puikiausias miestas ir šva
riausias visoj valstijoj.

Darbai. Darbų čia yra viso
kių. Žmogus bile kokį amatą 
mokantis gali darbą gauti. Met 
algos sulyginus su kitomis val
stijomis tai labai pigios, galima 
sakyt trečdaliu mažesnės. Ku
rie dirba nuo štukų uždirba ge
rai. žinoma, tik reikia pavar
tot ir nesigailėt sveikatos.

Bet šiuom laiku kurie manot 
važiuot į Worcester} tai patariu 
nevažiuot, nes darbai labai silp
nai eina ir kas kart mažėja. Ne
žinia kaip toliau bus.

Lietuvių čia skaitoma apie 
devynis tūkstančius, tik labai 
išsiskirstę į partijas ir nesutin
ka vieni su kitais: yra bolševi
kai, socialistai, klerikalai ir San- 
dariečiai. Bolševikai šiandien 
čia tiek reiškia kaip burbulas, ir 
už trumpo laiko jie išgaruos vi
sai. Dabartiniu laiku pasirodė 
kad Sandariečiai yra stipriausi 
iš pažangesnių organizacijų, o 
iš klerikalų pusės yra daug svi- 
ruojančių, tik nežinią kur nu
svirs. Jie čia pasistatė mokyk
lą kuri kainuoja apie $150,000, 
bet nežinia galutinai kam ji pa
teks, Airiams ariQjus Lietuvių. 
Kunigėlis rėkia ant savo parapi
jom] kad duotų pinigų prie už
baigimo mokyklos. Jau pasiro
do kad išsisėmė parapijonų ki
šenini, ir tos pačios karščiau
sios davatkos neteko centų ku
nigėliui. Sako, verčiau numes
ti šleivus čeverykus ir nusipirk
ti naujus vietoj kunigui atiduo
ti. Suprantama, Tautos Fondas 
irgi jau išdžiuvęs.

Jaunimas. Čionai Lietuviško 
jaunimo randas gana daug, kaip 
merginų taip ir vaikinų, bet jie 
Lietuvių veikime nesirodo ir ne
nori prigulėt į organizacijas; jie 
darbuojasi daugiausia Anglų 
tarpe ir sarmatijas pratarti žo
dį Lietuviškai, nori užmiršt sa
vo tautystę. Kurie jau biskutį 
mokintesni visai nėra žinomi 
Lietuviams, apsiveda su svetim
taučiais, ir, žinoma, už kelių 
mėnesių skiriasi, nes su sveti
mais nesugyvena. Pas mus to
kių atsitikimų buvo daug ir kas 
kart dauginasi. Tėvai turėtų 
daugiau domės kreipti į savo 
vaikų auklėjimą ir daugiau nu
šviesti jiems Lietuvystę.

žilvitis.
“Aušrelės” gegužine. Vietos 

dailės ir dramos draugija “Auš
relė” birželio 22 d. turėjo savo 
privatinį išvažiavimą į North 
Rutland pas Balevičių ant ūkės. 
Dalyvavo visi nariai ir narės ir 
Aušrelės rėmėjai.

Gegužinė gan puikiai pavyko. 
Ūkė labai puikioje vietoje, taip 
kad jaunimas turėjo gana gra
žią vietą žaidimui.

Šiuom kartu jaunimas pasi
rodė gana gyvas, kaip vaikinai 
taip ir merginos. Nežiūrint kad 
diduma merginų čia gimę, visos 
Lietuviškus žaislus labai mėgs
ta ir ima dalyvumą juose. Gai
la kad čia gimusių vaikinų ma
žai ima pavyzdį nuo merginų. 
Kad ir “Aušrelėje” tik keletas 
jų priguli.

Žaisdami ir dainuodami dai
nas buvusieji praleido linksmai 
šventadienio dieną. Vakaro su
laukus visi smagiam upe, dai
nuodami gryžo namon.

Dabar jau pradeda rengtis už

1 ~ X
nekurto laiko vykt kur prie jūrių 
kranto į “beach”.

Taip tai dalį vasaros pralei
džia prie “Aušrelės” susispietęs 
jaunimas po sunkaus darbo žie
mos sezone. Algis.

L. U. P. Klubas turėjo savo 
speciali susirinkimą birželio 20 
supažindihimui narių su bazaro 
reikalais, kuris rengiama lapkr. 
14 d., ir galutinam sutvarkymui 
to viso kermošiaus. Bazare bus 
trįs dovanos: audomobilis, radio 
ir $25 auksu. Tikietų įžangos 
išparduota nariams už $800 ir 
dar kita tiek nariai paėmė plati
nimui tarp vietos Lietuvių.

L. U. K. Klubas yra didžiau
sia Lietuvių organizacija Wor- 
cesteryj, turi 700 narių, taipgi 
turtingas pinigais. Turi gražų 
vasarnamį ant ežero kranto kur 
jaunimas puikiai gali pasišokti. 
Mieste Klubas turi nupirkęs že
mes, kur bus pastatyta trum
poje ateityje puiki salė. Klu
bas užsilaiko ant gan liberališ
kų pamatų.

Vėliau gerb. “Dirvos” skaity
tojus supažindinsime plačiau su 
šios organizacijos istorija.

Klubo Koresp.
Prigėrė Lietuvaitė. Pereitą 

savaitę patiko nelaimė Juozo A- 
damkaičio šeimyną — prigėrė 
jų 19 metų amžiaus duktė Ma
rė. Ji išvyko su kitomis mer
ginomis ir moterimis maudytis, 
pasimokyt plaukyti Quinsiga- 
mond ežere, Olympia parke, 
Shrewsbury. Suėjus į vandenį, 
inėjus pergiliai, Marė pradėjo 
skęsti, ir griebėsi už kitos mo
teries ; ta vos spėjo pasiliuosuo- 
ti, ir ant jos šauksmo pagalbos 
pribuvo vyrai, bet jau nespėjo 
Marę išgelbėti, apt greitųjų ne
rado jos vandenyje; kada sura
do jau buvo pervėlu. Laidotu
vės atsibuvo su pamaldomis Lie
tuviškoj bažnyčioj. Adamkai- 
čių vienas vaikas yra pataisos 
mokykloj, kaip paprastai gerų 
katalikų vaikai. Jis buvo pa
leistas ant1 sesers laidotuvių.

žmogus.

PAJIEŠKOJIMAS. Lietuvos pi
lietė Salomėja Petruševičienė 

iš Pakruojaus miestelio, Šiaulių 
psk., praneša jog jos vyras, Jo

kūbas Petruševičius iš Podbir- 
žės valsčiaus, atvyko Amerikon 
1913 m. ir dirbo Scrantone, Pa. 
anglių kasyklose. Yra gandų 
kad Jokūbas Petruševičius žu
vęs kasyklose. Tat šiuomi Lie
tuvos Respublikos Atstovybė 
prašo visų kas žino apie Jokūbo 
Petrušeyičiaus likimą malonėti 
pranešti Atstovybei Washing
tone.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, III.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

Lithuanian Legation 
2622 — 16th Street. N. W.

Washington, D. C.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio »>a2ln- 

rėjimui pristųsaami loc.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western A ve.
Chicago. Ill.

FARMA FARMA
FLORIDOJ

Parsiduoda farmą Lietuvių 
kolonijoj, 50 akrų, 10 akrų apel
sinų (orančių) sodo, 2 akrai pe- 
kan riešutų, 11 kambarių na
mas, tvartas, 3 vištininkai, 50 
vištų, 3 karvė.?, 15 kiaulių, ark
lys, naujas vežimas, Ford tro- 
kas, naujas cimanto šulinys, ap
link naujos tvoros, arti keturi 
ežerai; U/į mailės nuo stoties; 
visi keliai ištaisyti. Ineigcs ant 
metų už vaisius nuo- $1,000 iki 
$1,500. Daug vynuogių, pyčių, 
grušių, labai puikioj vietoj. Kas 
pirks nesigailės. Priežastis par
davimo senatve. Parduosiu su 
visais įrengimais, rakandais ir 
viskuo už $11,500. (28)

Klauskit pas John Zvirdis 
1314 E. 9th St. Cleveland. O.

nuo 8 ryto iki 8 vakare.

AMERIKOS ĮSTATY
MAI APIE ŠEIMYNŲ

SANTIKIUS
Kaip Toli Vyras arba Moteris 

Gali Kontroliuoti Vienas 
Kito Darbus.

Sulyg ankstyvų įstatymų, vy
ras buvo šeimynos galva ir mo- 

| tevis turėjo jam pasiduoti, šian
dien nors ta pati idėja pasilie
ka, bet ne tokia aštri kokia pir
miau buvo.

Pirmiau vyras galėjo mušti 
savo moterį. Jau šiandien to 
negali daryti, ir moteris neguli 
vyro mušti. Tik galima save 
apsiginti nuo kito jeigu tas no
ri mušti.

Daugelyje atsitikimų vyras 
vis turi teisę pasirinkti namus 
ir budus kaip pinigai turi būti 
praleista. Bet tos teisės turi bū
ti išmintingai praktikuojama.
Vyro Atsakomybės del Moters 

Negerų Darbų.
Kuomet moteris susipeša su 

kaimynais, sumuša ką nors au
tomobiliu, arba kitu bildu sužei
džia kitą asmenį, yra klausimas 
kokias teises turi sužeistas. Jei
gu jis skusti] moterį už padary
tą blėdį jis žino kad ji neturi pi
nigų arba turto kuriuo galėtų 
užmokėti iškaščius. Supranta
ma kad vyras yra pinigų šalti
nis.

Sulyg semi laiku įstatymų su
prantama kad vyras turi atsa
kyti už savo moters darbus. Bet 
šiandien taip nėra. Jeigu vy
ras paliepia moterei atlikti blo
gą darbą tada žinoma jis atsa
ko. Jeigu vyras pribuna kuo
met moteris atlieka tą darbą įs
tatymai mano kad jis paliepė 
jai tą daryti ir jis atsako jeigu 
negali prirodyti kad neliepė to 
daryti. Bet kuomet moteris 
viena.atlieka blogą darbą ji tu
ri atlyginti savo turtu.

Turtas ir Teisės
Kuomet vyras su motore ap

siveda abu turi kaikurių daik
tų, nors tai bųtų tik drabužiai. 
Ir klausimas pakįla kokią teisę 
turi vienas prie kito turto.

Sulyg įstatymų turtas skirs
tosi po dviem antgalviais, nekil
nojamas (žemė, namai ir pana
šus daiktai) ir kilnojamas (dra
panos, rakandai, ir tt.).

Kilnojamas turtas gali susi
dėti iš trijų rūšių: a) kuriuos 
turėjo kuomet apsivedė, b) ku
rie duota laike apsivedimo ir c) 
kurie įgyta vėliau.

Paprastai, ką žmogus turėjo 
prieš apsivedimą vistiek ir po 
apsivedimo yra jo. Vestuvių 
dovanos priguli moterei, ir kil
nojamas turtas nupirktas po ap
sivedimo priguli prie to kuris 
už jį užmokėjo. Tokiu bildu jei 
vyras nupirko arba davė mote
rei pinigus nupirkti, daiktai pri
guli jam, jeigu moteris už savo 
pinigus nusiperka, priguli jai.

Nekilnojamas turtas jau kas 
kita. Moteris turi nekurtas tei
ses prie savo vyro nekilnojamo 
turto, tos teisūs vadinasi “’paso- 
gos teisės”. Jos privilegija yra 
vartoti nekilnojamą turtą per 
jos gyvenimą ir po vyro mirties.

Tas duoda moterei pagalbos 
kurią vyras duotų jeigu gyven
tų. Ir taip pat vyras turi kai
li urias teises prie moters turto. 
Įvairiose valstijose statutai val
do tas teises, bet kitose valstijo
se egzistuoja senesnės taisyk
les. Kur nėra statuto abiejų tei
ses negalima prašalinti nuo ne
kilnojamo turto. Nei vyras nei 
moteris negaji parduoti arba 
atiduoti turto be parašyto pa
velijimo kito. Pav., jeigu vy
ras savo testamente atiduoda 
savo turtą ir neaprupina savo 
moterį, ji gali reikalauti savo 
“pasoges teisių” nepaisant tes
tamento.

Šis straipsnis yra abelnas. 
Del ypatingų informacijų svar
bu tartis su advokatu arba te
galės pagalbos draugyste. Tik 
svarbu atsiminti kad įstatymas 
turi taisykles kurios liečia dau
gelį paprastų santikių vyro ir 
moters ir jeigu žmonės apsipa- 
žintų su jais daug nesusiprati
mu butu prašalinta.

F.L.I.S.

S GERB.
PRAG1LO KAMPELI

TETULE LAUKIA SVIE
TO PABAIGOS

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai! Žegnokitės! Te
gul Dievas apsergsti mus 
nuo to!

— Sveika-gyva, tetule. Ko 
taip nusigandus? Kas pa
sidarė?

— 'Vaikeli, tu geriau žinai 
už mane! Matai kas vakar 
atsitiko Loraine, visai po 
musų šonu! Neduok Die 
biski daugiau, ir butų musų 
nelikę. Kibą jau prieš Sū
dą Dievo.

— Bet 'ko tetulei nugąs- 
taut? Aš, sakai, geriau ži
nau, o tikrai nuspėjai kad 
geriau žinau, ir matai, visai 
nenusigandęs.

— Tave nei pats aitvaras 
turbut neišgąsdintų. Tokios 
perkūnijos, tiek žmonių už
mušta, tiek namų išgriauta, 
o tu visai ramus. Kibą tu 
su aitvarais susinėsi kad jų 
nebijai.

— Tetulė dar matau tiki 
i senoviškus aitvarus kurie 
tokias aibes žmonėms dary
davo. Lietuvoj apie tokias 
audras arba vėtras kalbėda
vo kad tai aitvarų darbas, 
kada karvės virš medžių iš
kyla, žmonės oru lekia ir 
namai stogus palikę pabėga. 
Seniau visi tikėjo kad aitva
rai susitarę tokius darbus 
ima daryti.

— O kas dabar daro jei 
ne aitvarai Dievo užleisti? 
Matai, del tokių 'bedievių 
kai tu turi nukentėt visi ne
kalti žmoneliai.

— Tetulė perdaug Įsibau
ginai šita Loraino nelaime. 
Turbut ir bažnytėlėj šian
dien ką nors girdėjai apie tą 
vėtrą ir kad ją Dievulis už
leido.

— Kožnas ir be bažnyčios 
numano kad tai yra Dievo 
bausmė. Eitum nors spa- 
viednės, nežinai kada gali 
užklupti, o kur paskui tavo 
dūšia eis?

— Tetule, ko gi tu taip nu
sigandus?

— Kur nenusigąsi, čia pat 
po akių dėjosi. Buvau an
dai nuvažiavus i tą miesteli 
pas pažįstamus, žmonės to
kie linksmi buvo, visas mie
stelis žaliavo ir žydėjo, visi 
namai gražus, o dabar kas 
pasidarė? Tu kai velnio ap
sėstas nori Įkalbėt man kad 
čia visai nieko baisaus.

— Tetule, tokių nelaimių, 
bet daug didesnių, atsitinka 
plačiame pasaulyje beveik 
kasdien, bet tu tik šiandien 
atbėgi pas mus su išgąsčiu 
išgirdus kas vakar Loraine 
atsitiko. Gaila tų žmonelių 
ir jų nelaimės, gaila ir mies
to, bet sykiu reikia gailėtis 
ir kitų kurie nukenčia. Ki
tur tokie atsitikimai tankiai 
pasikartoja kaip pavyzdžiui 
pietinėse Amerikos valstijo
se.

— Vaikeli, aš nemisliu ar 
kitur kur atsitiko tokia bai
si Dievo bausmė kaip čia.

— Tetulė nemislini, o aš 
žinau. Štai apie mėnuo lai
ko atgal pietinėse valstijose 
viena diena užmušta i pus
antro šimto žmonių o desėt-

kais audrose žūsta veik kas
dien. Kadangi neskaitai lai
kraščių, apie tai nežinai, o 
čia. ant vietos tokiai nelai
mei pasitaikius sykį Į kelio
lika metų, nuo kitų išgirdus 
tikrai pradedi manyti kad 
tai ženklai svieto pabaigos. 
Juo tolesni atsitikimai tuo 
mažiau jie mus nugąsdina. 
Kada Japonijoj andai žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių 
nuo žemės drebėjimo, mes 
tą sutikom tik kaipo didelį 
atsitikimą. Dabar kada ša
lę musų žuvo apie šimtas 
žmonių jau mes nusigąstam. 
Jeigu po musų akių maty
tume žūstant bent desėtką 
ar net ir vieną žmogų, visi 
imtume klykti iš išgąsčio. 
Todėl tetulės baimė svieto 
pabaigos del Loraino nelai
mės yra tik todėl kad ta ne
laimė arti atsitiko.

— Kalbėk kaip nori, ale 
į čia ne iš gero taip pasitaikė, 
i Dievas ilgai kenčia, ale kada 
užsirūstina ant griešninkų 
tai sunkiai reikia atpakuta- 
voti. Užeis kitą sykį ir ant 
musų.

— Užeit, tetule, gali, ir di
deliam musų mieste gali pa
daryt dar daugiau nuostolių 
ir daugiau žmonių užmušt. 
Audroms keliai neapriboti, 
ir jos parsideda ten kur su
sidaro ore tinkamos aplin- 

j kybės. Tik tokios audros re
čiau pasitaiko šaltesnėse 
srityse.

— Jau tu pradedi su savo 
moksliškom pasakom.

— Moksliškos pasakos pa
lengvins tetulei sąžinę ir ga
lėsi ramiau miegoti, o ne iš
gąstyje laukti tuoj užklum
pant vėtrų ant musų miesto.

tu gaH kalbėt kiek no
ri, ale kai ateis Dievo laikas 
neišsisuks nei vienas.

— Tetule, senovėj žmonės 
tikėjo kad vėjus maiše ne
šiojasi koks tai vėjų dievas. 
Kada iš maišo koks vėjas iš
trūksta, prasideda audra ir 
nelaimės. Arba kai aitva
rai ima kelt balių ore, prasi
deda tokios baisybės. Pas
kui katalikai pradėjo aiš
kint kad vėtras užleidžia 
Dievas nubaudimui žmonių. 

jO vėtros ir perkūnijos pasi
taiko tik nuo susimaišymo 

1 šalto oro su peršilusiu ir su- 
sistovėjusiu vienoj vietoj. 
Pati gerai žinai kad per
kūnijos ir vėtros prasideda 
po to kai per tūlą laiką bu
na karšta, ir vis vasaros lai
ku. O po perkūnijos ir vėjų 
oras staigu atšala. Tas rei
škia kad šiltas oras turi kur 
nors pradingt, o jo vietą už- 
itnii šaltas. Jiems vienas su 
kitu trinantis būna žaibavi
mai, griausmas, ir audra. 
Peršlios oras lyg ant karštų 
geležų užpiltas vanduo stai
gu kįia į viršų, toj vietoj pa
lieka titštuma, ir iš visų pu
sių į tuštumą griūva šaltas 
oras. Oro judėjimas sudaro 
audrą, didelę ar mažą. Kur 
orai buna karštesni ten to
kios audros būna didesnės ir 
smarkesnės. Nes ten sku
biau perkaitęs oras nuo že
mės iškįla. Ne visada pra
sideda tas kilimas ir audros 
toj pačioj vietoj kur karšta 
ir kur mes esam. Daugiau
sia užeina, jau iš toliau kur 
esti dar karščiau.

— Aš vistiek tau, vaikeli, 
netikiu. Kam jau butų tas 
Dievas ir ar jis dovanotų 
žmonėms už griekus jeigu 
vėtros prasidėtų tik nuo oro 
simaišymo? Aš geriau ei
siu pasiklaust kunigėlio.

— Tikėk, tetule, kam no
ri, bet faktų neišsilenksi.
National Cash Registers
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S. L. A. SEIMUI PASIBAIGUS
CUSi;VIENIJIMO Lietuvių

Amerikoje Seimas Wil
kes Barre, Pa., praėjo gana 
pasekmingai ant kiek tas 
liečia tos didžiulės organi
zacijos partiviškumą. Mu
sų bolševikėliai, kurie ren
gėsi viską jiems nepatinka
mo šluoti į sali, išėjo iš Sei
mo ne tik nieko nelaimėję, 
bet ir daug prakišę. Tiesą 
sakant, jie viską prakišo 
kabant apie jų pralaimėji
mą varžyt organą rašyt to
kiu- tonu' kokiu redaktoriui 
patinka, ir kadangi jų šulas 
SLA. griovikas Bimba ne 
tik nerado užtarimo bet dar 
sulaukė viso Seimo šaltą 
“Ne”, kada Pildomosios Ta
rybos išbrauktas norėjo Sei
me Įsiprašyti atgal Į orga
nizaciją.

Seimas dar ir toliau apsi- 
ribavo prieš bolševikus pri
imdamas tam atatinkamų 
tarimą kad ir ateityje tokie 
gaivalai negalės pristoti nei 
būti Susivienijime.

Sveikiname Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje su lai
mėjimu prieš bolševikus ši
tuo atžvilgiu. Pasidžiaugia
me delegatų tautininkų su
pratingumu ir laiku atsi
žvelgimu i dalykus.

Kaip seniau klerikalai no
rėjo Susivienijimą užvaldy
ti taip dabar bolševikėliai 
darė pastangas Įgyti savo 
globon tą turtingą karvutę 
— darbininkų pinigais išau
gintą organizaciją.

Musų korespondento pra
nešime ant pusi. 2-ro mato
me kaip gražiai Seimas iš
dalino Tautiškus Centus. Be 
abejo bolševikėliai ‘delegatai 
kožname klausime skyrimo 
balsavo prieš.

Tyčiomis Įsivaizdinkime 
kaip butų tie centai paskirs
tyta bolševikų didumos:

Butų maždaug taip: Ru
sijos vaikams — $500; Re
voliucijos propagandai — 
$250; “Laisvei” — -$250; 
“Vilniai” — $250; Lietuvos 
trukšmadariams — $300; 
ar tam panašiai.

Po obalsiu pašalpos be- 
partiviškumo mes leidomės 
visiems ja naudotis, bet bol
ševikai kitaip manė: jie tik 
mums pradėjo drausti būti 
partiviškais. Laiku spėjom 
apsižiūrėti.

Bet. mes nenorime dar 
džiaugtis perdaug. Nors šis 
Seimas apkarpė jiems tei
ses, bet Seimų bus daugiau. 
Jie nenuleis rankų, bet ruo
šis smarkiau. Jie dar turi 
vilčių, nes šiame Seime jie 
neatsisveikino su mumis ir 
nepabėgo: jie turi dar pasa- 
lingus išrokavimus.

Jų vadai nesnaudžia, jie 
žino kad Susivienijime jie 
turi virš tūkstančio nuolat 
dalyvaujančių ir balsuojan
čių narių prieš keliolika tūk
stančių snaudžiančių tauti
ninkų. Musų kiekviena pra
miegota valanda duoda pro
gą jiems lipt mums ant kak
lo, Jie, keli nariai, suėję iš
sirenka sau kuopų valdy
bas, jie išneša visokius pa
smerkiančius tarimus prieš 
Centro valdybą, jie siunti
nėja kuopų atstovus į viso
kias jų partijos konferenci
jas ir prirašo kuopas Į savo 

■ draugijų sąryšius, ir tt. Jie 
taigi išnaudoja Susivieniji
mą per kuopas ant tiek kiek 
išnaudotų paties Centro pi
nigus savo naudai.

Ir tą reikia jiems sulai
kyti. Kad tas yra kuopų 
galėj, o ne Centro, kuopose 
tautininkai neturi snausti. 
Neturi būti leista jiems pro
ga išrinkt daugiau savo de

legatų į Seimą kada musų 
yra visa diduma kuopose.

Jų nominacijos ant Cent
ro valdybos turi būti užda
rytos, nes jie nominuoja tik 
savo žmones, o tie jų žmo
nės yra tokie prasižengėliai 
prieš organizaciją ir Lietu
vystę kokiems šis Seimas iš
nešė uždraudimą Į Susivie
nijimą Įstoti.

Valdyba privalo išdirbti 
taisykles sulyg kurių neturi 
būti priimama Į kuopą jokis 
narys be sutikimo visų na
rių. Tas uždarys kelią bol- 
ševikėliams Į SLA. ateityje.

▼ ▼ ▼

Permaina “Sandaros” 
Redakcijoj

Su liepos mėnesio pradžia A. 
L. T. Sandaros organą “Sanda
rą” užėmė redaguoti A. A. Tu- 
lys, jaunas bet jau pasižymėjęs 
musu literatas. A. A. Tulys bu
vo pereitam Seime Worcester j'- 
je išrinktas Į vietą gerb. šliakio, 
kurs pasiryžęs iškeliauti Lietu
von.

Gerb. šliakys su Sandariečiais 
atsisveikindamas, vienok, pasi
žadėjo remti laikrašti savo raš
tais, ne visai nuo “Sandaros” at
siskiria.

Gerb. šliakys yra vienas iš 
ankstyvųjų Amerikos Lietuvių j

laikraštininkų; jis redagavo se
nai nebeišeinantį laikraštį “Dar
bininkų Viltis”, leistą Shenan- 
doahryje, pirmutinėj Lietuvių 
“sostinėj” Amerikoje. Be to, 
gerb. šliakys yra pagaminęs 
musų literatūrai keletą pažymių 
ir vertų raštų, ypač išvertė ke
lis labai žymius pasaulinius 
veikalus, žinoma, ne savo tikru 
vardu bet kaipo V. Stagaras.

Iš ankstyvųjų musų laikraš
čių redaktorių dar lieka darbo 
lauke J. O. Sirvydas, “Vieny
bės” redaktorius, V. S. Jokuby- 
nas, “Amerikos Lietuvio” re
daktorius, J. Laukis, “Varpo” 
redaktorius, Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius.

Kiti visi laikraščiai ai ba pa
tįs yra nauji, nors turi senus re
daktorius, arba redaktoriai yra 
jau “antrosios laidos”, jaunieji 
veikėjai. 
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Kun. Bučys Amerikoje
Šiose dienose Amerikon atke

liavo tūlam laikui Kun. Prof. P. 
Bučys, buvęs “Draugo” redak
torius, dabai- Lietuvos Universi
teto rektorius.

Kun. Bučiui pribuvus “Drau
gas” pradėjo vėl kalbėti apie 
Katalikiško Universiteto steigi
mą. Dabartinis Lietuvos Uni
versitetas esąs nors valstybinis, 
ir nors turėtų būti katalikiškas 
nes katalikų Lietuvoj yra didu
ma, bet jame esą tik šešta da
lis “katalikiškumo”, nes tiek esą

j katalikiškų profesorių, kiti esą 
socialistai arba šiaip bedieviai.

“Draugo” noru yra kad val
džia duotų pinigų katalikiškam 
universitetui, taipgi katalikų 
visuomene turėtų sudėti bent 
100,000 dolarių. Bet jau kata
likų visuomenės laikraščiai, to 
paties “Draugo” nusistebėji
mui, išsireiškia prieš universi
teto steigimą.

Katalikai jau bijo: jie prista
tė bažnyčių ir mokyklų Ameri
koje, o jos visos teko Airių vys
kupų valdžiai — milijonai dola
rių kitų naudai. Pastatys Lie
tuvoj universitetą, neduok Die 
valdžia persimaino.... konfis
kuoja ar kaip kitaip — ir vėl ne
lieka.

Amerikos Lietuviai pinigų jau 
neduos. Jie ir taip lupami, tai 
vienuolynams tai seminarijoms.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

LIEPOS MENESIO
DANGUS

IEPOS mėnuo šią vasarą yra 
kitokesnis žvaigždėmis ne

gu buna kitomis vasaromis. Tie
sa, buna tokių vasarų kuriose 
esti dar daugiau žvaigždžių ma
toma nakties laiku negu šią va
sarą, bet esti ir su mažiau.

Tikrųjų, stovinčiųjų žvaigž
džių esti visada tiek pat, ir per 
amžių amžius jos neatsimaino, 
ar bent žymės nepadaro kelių 
gentkarčių bėgiu kad butų gali
ma kalbėti apie buvimą ir nebu
vimą tokių ir tokių žvaigždžių. 
Pasitaiko viena kokia žvaigždė 
eksploduoja ir sunyksta, arba 
gema nauja kokia, arba esan
čių kuri padidėja, ar sumažėja, 
bet abelnas tinklas pastovių ži
burėlių užtiesusių nakties mė
lyną erdvę visada toks pat.

Kometos tą paįvairina, taipgi 
planetos' pakeičia išvaizdą.

Iš pat žiemos šįmet vakarų 
dangų rėdė planeta Venus, kuri 
dabar jau išnykus, jau perėjo į 
rytinę žvaigždę, ir tolyn labyn 
ją galės matyti tie kurie kelia 
prieš saulės tekėjimą. Per tū
lą laiką Venus apsireikš rytų 
danguje vis anksčiau ir anks
čiau iš nakties, toliau ir toliau 
nuo saulės, kaip pavasarį buvo 
vakarų krašte atsitolinus nuo 
saulės. Saulei užtekėjus Venus 
išnyks, nes ji eina pirma saulės 
į vakarus.

Dabar geriausia proga mėgė
jams prisižiūrėti į dvi didžiau
sias planetas saulinėj sistemoj 
— Saturną, kuris turi aplink sa
ve šviesos lankus (matomus tik 
su teleskopu), ir Jupiterį, kuris 
yra didžiausias iš visų planetų 
saulės šeimynoj ir didžiausia 
žvaigždė vakaro danguje keliau
janti pietuose.

Vėliau po Jupiterio ant dan
gaus ateina ir indomiausia pla- 

Ineta, Marsas, kuri yra mažesnė 
už žemę, bet turbūt labiausia ap
kalbėta ir aprašyta butais ir ne
būtais įsivaizdinimais.

Visos tos trįs paminėtos pla
netos keliauja plačiu tarpu at
siskyrę viena paskui kitą.

Saturnas tuoj buna matomas 
kaip tik sutemsta, netoli baltos 
žvaigždės Spikos: Spika eina 
pirmiau, Saturnas, gelsvas, pas
kiau. Vėliau, toliau j rytus ir

žemiau j pietus, seka Jupiteris, 
didelė gelsva žvaigždė, visai ne- 
mirgsinti. Jupiteris seka pas
kui žvaigždę Antares (kaip Sa
turnas paskui Spiką), tik Anta
res matosi žemiau pietuose ne
gu Jupiteris. Jr nors Antares 
yra pirmo didumo žvaigždė, prie 
Jupiterio ji yra tik mažytis ži
burėlis. Bet ji labai mirksi ir 
jos spalvos mainosi.

Marsas pasirodo apie 11 vai. 
vakare toli žemai rytuose. Jis 
irgi išrodo didelis, bet dar nepa
siekęs tokio didumo kokį maty
sim apie pradžią sekančio mė
šlo ir dar padidės daugiau bai
giantis rugpjūčiui. Tada Mar
sas lenktyniuos didumu su Ju
piteriu, nes prisiartins prie že
mės iki 35,000,000 mylių ir bus 
arčiau negu buvo visu praėjusiu 
šimtmečiu.

žemiau pietuose, Diskelį pas
kui Marsą, seka balta pirmo di
dumo žvaigždė Fomalhaut.

Dabar taipgi matoma garsus 
žvaigždžių trikampis — sute
mus jis yra rytuose, tęsiasi nuo 
šiaurės į pietus ilgyn. Jį suda
ro jau žinomos jums žvaigždės 
— Vega iš Lyra konsteliacijos, 
kuri eina pirmiausia ir yra mė
lyna, antra šiaurinio galo žvaig
ždė yra Deneb iš šiaurinio Kry
žiaus konsteliacijos, paskui pie
tų gale yra Altair iš Erelio kon
steliacijos. Altair stovi tarpe 
dviejų mažesnių žvaigždžių. Al
tair ir Deneb yra baltos žvaigž
dės.

Vega yra žingeidi tuo kad ji 
yra antra po Sirijaus didžiausia 
mums matoma žvaigždė. Mito
logijoj Lyros grupė perstato 
arpą garsaus dainiaus Orphe- 
jaūs (Arpiaus). Vega yra vie
na iš artimiausių žvaigždžių 
musų sistemoje, jos tolumas vie
nok yra net dvidešimts penki 
šviesos metai. Ji praeina be
veik virš galvos.

Po sutemai viduryje dangaus 
matosi Arkturas, gelsva didelė 
žvaigždė. Link jos nusitęsia iš 
šiaurės Meškos uodega, taigi ta 
uodega galima nusekti ir rasti 
visą Mešką. Dvi paskutinės tos 
Meškos žvaigždės einančios 
skersai nuo rytų į vakarus rodo 
j šiaurinę žvaigždę, kuri yra ry
tuose nuo tų dviejų.

Pietiniam Pacifike bus dali
nis užtemimas saulės liepos 31 
d.

LIET. SOCIALISTU 
SĄJUNGOS KON

FERENCIJA
Pereitą savaitę užsibaigė Lie

tuvių Socialistų Sąjungos kon
ferencija. Per šias kelias die
nas turėjom progos susipažinti 
su jos atliktais darbais ir nu
tarimais. Dabartinėse aplinky
bėse, žinoma, jai ir nebuvo ga
lima ką nors Jaugiau padaryti. 
L. S. S dar neišeina iš Lietuvių 
partijų lenktynių, bet stengiasi 
užimti sau tinkamesnę vietą.

Man rodos ne prošalį butų 
pasakyti keletą atvirų žodžių 
apie tai ką mes manom apie L. 
S. Sąjungą. Musų nuomone, 
norint turėti šiokį tokį pasise
kimą Lietuvių masėse jai reikė
tų pakeisti taktiką. Vien teo
rijomis, paimtomis iš Markso 
veikalų, negalima gyvenimo val
dyti. Ypač kuomet tos teorijos 
šiek tiek paseno arba pasirodė 
klaidingomis. Daugelis Lietuvių 
nujaučia kad|L. S. S. dabartinė 
taktika sulies Lietuvių darbinin
kus į internacionalinę jurą, kas, 
žinoma, atneštų nuostolį Lietu
vai. Jos nuolatinė ataka ant 
tautininkų kaip tik tą ir patvir
tina. žinoma, lengva kitus kri
tikuoti, nes nėra nei asmens nei 
organizacijos kuri butų abso
liučiai tobula. Vienok tautinin
kai žiuri į gyvenimą taip kaip 
jis yra ir sulyg to derina savo 
žygius. Sąjungiečiai dar vis te
begyvena svajonėmis ir plačio
mis, paprastam žmogui nepriei
namomis, idėjomis. Jeigu jie 
arčiau prieitų prie musų tautos 
reikalų, o ne skrajotų po sveti
mas padanges, tuomet jiems bu
tų lengviau praplatinti savo idė
jas Lietuvių tarpe. Nereikia 
apgaudinėti savęs ir tikėti kad 
Anglijos, Vokietijos, Danijos ir 
kitų kraštų socialistai yra 100% 
socialistai. Pats MacDonaldas 
nei kiek nesipriešintų Angliš
kam tautiškumui jeigu jis ir tu
rėtų didumą parliamente. Tas 
pats ir su Vokiečiais. Te įsi
steigia Berline ir Paryžiuje so
cialistų valdžios, visviena jos 
neseks Marso obalsiu: “Prole
tarai visų šalių vienykitės!”

Kodėl taip yra, lengva supra
sti. Kiekviena šalis pirmiausia 
rūpinasi savo reikalais, o tik 
paskiau kitų. Tautiškumas vi
sad bus arčiau negu internacio
nalizmas. Politikai su tuom pil
nai sutinka. Tik nežinia kodėl 
Lietuvių Socialistų Sąjunga ne
nori suprasti šios paprastos tie
sos. Ji spekuliuoja abstrakci
jomis ir riša dienos klausimus it 
matematikos užduotis, pamirš
dama kad tautų gyvenimas nėra 
dangiškų kūnų judėjimas, kur 
nustatytos formulės tinka šiai 
dienai, rytojui, ir taip toliau. 
Atmesdami tautiškumą ir smar
kiai jį atakuodami jie pakerta 
tą šaką ant kurios patįs kabo. 
Mes su pasitenkinimu pabrėžia
me tą faktą kad Sąjungiečiai 
parėmė tautininkus S. L. A. ko
voj su komunistais. Galima bu
tų praplėsti bendradarbiavimas 
ir kitose srityse jeigu musų ver
ti oponentai atsisakytų niekinę 
vos pražydusį Lietuvybės jaus
mą, už kurį tiek kovojo musų 
garbingi pratėviai.

Khimpiakojis.

(Tąsa iš pereito num.)

Nabagė mergaitė ’kentėjo didį širdies 
skausmą girdėdama Agrikolą kalbant apie 
tą raudonplaukę panelį. Ji nejautė pavy
dumo nei neapikantos link tos jaunos neži
nomos merginos, kuri, del savo puikumo, 
turtingumo, ir malonumo, išrodė prigulin
ti prie laipsnio perpuikaus ir peraugštai 
stovinti kad galėtų pasiekti ši vargšė darbi
ninkė net savo Įsivaizdinimais; bet, pada
rydama net nenoromis sulyginimą jos lai
mingos padėties su sava, nabagė niekad iki 
šiol nejautė tokio savo žiauraus raišumo ir 
biednumo. Viskas ką ji pyko ant tos An- 
drienės de Kardoviliutės buvo tai už tą kad 
ji siūlė Agrikolai pinigų; bet tas gražus bū
das kuriuo ji atsilygino už savo klaidą, pa
lietė jauną siuvėją giliai. Vienok jos širdis 
beveik kuo ne plyšo. Ji negalėjo sulaikyt 
savo ašarų kuomet pamanė apie tą puikią 
gėlę — tokią turtingą spalvoje ir perfumu 
kvepiančią, kuri, duota iš puikios rankos, 
be abejonės buvo Agrikolai labai brangi.

“Taigi, motin”, tęsė toliau kalbą jau
nas vaikinas linksmai, nepatėmydamas ko-1 
kį skaudų susijaudinimą jautė dar viena' 
pašalietė, “tu girdėjai tik pačią Smetoną ! 
mano pasakos. Aš pasakiau tau vieną iš 
priežasčių mano susivėlavimo; dabar eisi
me prie kitos. Tik ką dabar, kaip aš 
ėjau Į vidų, aš susitikau kailių dažytoją du
ryse, pažaliavusiom rankom. Sulaikęs mane 
jis tarė, labai surūpintu upu, buk jis matė 
kad čia apie namus slapstosi vyriškis, lyg 
koks špiegas. “Na, gerai, ką tas tau, Dėde 
Loriotai?” paklausiau aš jo: “ar tu bijai, 
kad jis suuos kaip tu padarai gražiai kai
lius?”

— Bet kas toks galėtų būti? — tarė 
Pranciška.

— Kas ii- galėtų žinoti, motin, o aš ir 
mažai tepaisau; aš bandžiau perkalbėt Dė
dę Loriotą, kuris kalba kaip šarka, kad ei
tų sau į skiepą, kadangi tas šnipas reiškia 
tiek pat mažai kaip man taip ir jam, ar jis 
tėmys kur ką pasislėpęs ar ne. — Taip saky
damas, Agrikola nuėjo ir padėjo mažą odi
nį krepšiuką, kuriame buvo jo alga, ant len
tynos..

Kuomet motina Pranciška dėjo skar- 
vadą ant stalo, Motina Kupriuke, atsipei
kėjus iš savo susimaišymo, pripildė bliudą 
vandens ir prinešdama prie jauno kalvio, 
tarė jam gražiu tonu:

— Agrikola, štai tau nusimazgoti ran
kom.

— Ačiū tau, sesute. Kokia tu gera! — 
Paskui, su paprastu balsu ir nudavimu, da- 
dėjo: — Štai tau mano graži gėlė už tavo 
rūpestį.

— Ar tu ją man duodi? — sušuko siu
vėja, susijaudinus, ir jos veidą padengė gy
vas paraudonėjimas. — Ar tu atiduodi man 
šią puikią gėlę, kurią tau davė jauna, tur
tinga ir maloni panelė taip išdidžiai? — Ir 
ji vėl dar pakartojo: — Ar tu man ją ati
duodi?

— Kokį galą aš su ja veiksiu? Nešio
siu prisisegęs prie krutinės, ar kaip? — ta
rė Agrikola, šypsodamasis. — Tiesa, mane 
labai nustebino visas tas žavėtinumas kokiu 
ta jauna moteriškė su manim apsiėjo. Man 
linksma pamanyti kad aš atradau jos šuny
tį, ir esu linksmas galėdamas padovanoti 
tau šią gėlę, kad ji tave patenkina. Matai, 
diena mums buvo linksma.

Kuomet Motina Kupriuke, drebėdama
iš džiaugsmo, sujudimo, ir nuostabos, pa
ėmė gėlę, jaunas kalvis nusimazgojo ran
kas, taip juodas nuo durnų ir geležies kad 
vanduo tuoj pajuodo. Agrikola, rodydamas 
tą permainą siuvėjai, pratarė pašnabždo-
mis:

— Štai pigus juodylas mums popieros 
terliotojams! Aš užbaigiau nekurias ei
lutes vakar, kuriomis aš esu beveik pasi-
tenkinęs. Aš tau jas paskaitysiu.

Tai tardamas, Agrikola nusišluostė 
rankas sau į marškinius ant krutinės, gi 
Motina Kupriuke padėjo bliudą atgal ant 
lentynos, ir paguldė gėlę sale bliudo.

— Ar negali paprašyt rankšluosčio, — 
tarė Pranciška, traukydama pečiais, — vie-

toj šluostyti rankas sau Į marškinius?
— Visą dieną kepus prie ugnies, man 

pasidarys biskj vėsiau, ar ne? Ar aš ne
paklusnus, motin? Bark mane, taigi, jei
gu nori! Na, daugiau.

Pranciška nieko neatsakė; bet, paim
dama rankom jo galvą, tokio gražaus su
dėjimo ir inteligentišką, ji biskel'Į pažiurė
jo Į ją su motinišku pasididžiavimu, ir pa
kartotinai bučiavo jam Į kaktą.'

— Na, eikš sėstis, — tarė ji, — visą 
dieną stovi prie kalvės, o dabar jau ir vėlu.

— Tai į tavo minkštą krėslą vėl? — ta
rė Agrikola. — Už kurį mes kas vakaras 
pešamės — imkis jį šalin, aš bile kur pri
sėdęs jaučiuos gerai.

— Ne, ne! Tu turėtum nors pasilsėti 
po sunkaus darbo.

— Kokia tironija! — tarė Agrikola lin
ksmai, atsisėsdamas Į minkštą krėslą. — 
Aš kalbu kaip geras apaštalas; bet jaučiuo
si smagiai šiame krėsle atsisėdęs. Nuo to 
kaip aš sėdėjau ant sosto Tuilerėse, neturė
jau geresnio krėslo už šitą.

Pranciška Baiidoinienė, stovėdama ša
lę stalo viename šone, pjovė savo sunui rie
kę duonos, kuomet Motina Kupriuke, iš ki
to šono, pildė jam indą. Ten matėsi kas to
kio patraukiančio jų atsidavime prie jo, ku
rį jos taip širdingai mylėjo.

— Ar tu nevakarieniausi su manim? — 
paklausė Agrikola merginos.

— Ačiū, Agrikola, — atsakė siuvėja, 
nuleisdama akis, — aš tik ką pavalgiau. .

— Aš tavęs prašau tik del mados — tu 
turi savo užsispyrimus — mes niekad nega
lim privadint tave valgyt su mumis — taip 
kaip motina; jai patinka valgyt vienai; ir 
taip darydama ji nutraukia nuo valgio man 
nežinant.

— Vaikeli! Mano sveikata reikalauju
I anksti valgyti. Na kaip, ar patinka valgis?

— Patinka, puikus reikia sakyt! Žu
vis ir kručkai. Man žuvis labai patinka! 
gaila kad aš negimiau žuvininku.

Tas vertingas jaunikaitis, priešingai, 
tik prastai tepasivalgė, po sunkaus dienos 

i darbo, tokio paprasto valgio, dar biskj ap
svilusio, kaip pasitaikė, jam besipasakojant 

j savo atsitikimus; bet jis žinojo jog motina 
(pasitenkins matydama jį valgant be nusi
skundimo. Jis valgė ir gyrė, ir jo motina 
su džiaugsmu žiurėjo ir kalbėjo:

— Matau tau tas mano valgis patinka, 
vaikeli; kitą pėtnyčią ir subatą aš tau vėl 
išvirsiu jo.

— Ačiū, motin, tik ne dvi dienas pagre- 
tu. Žmogus ir gardumynų atsipriklini! 
Na o dabar pakalbėkim ką mes veiksim ry
toj, nedėldienyj. Mes turim but labai link
smi, nes per paskutines kelias dienas tu iš- 
rodei liūdna, brangi močiute, ir aš nesu
prantu kodėl — gal tu kartais ant manęs 
pyksti.

— Oh, mano brangus sūneli! tu — tik
ras pavyzdis-----

— Na tai gerai, prirūdyk man kad esi 
linksma, nors biskelį pasinaudodama sma
guriais. Gal padarysi mums malonę vyk
dama sykiu su mumis, kaip padarei aną sy
kį, — pridėjo Agrikola, nusilenkdamas Mo
tinai Kupriukei.

(Toliau bus)

‘ARTOJAS’
UŽSIRAŠYKIT DABAR!

Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.
Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.
“Artojas” yra 28 puslapių, gražus spalvuo- 

vuotais viršeliais didelio formato žur-
nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3510. Geometrija. Augėlesniųjų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereonietrija. Parašė M. šik
šnys. Vilnius, 1920, pusi. 124 ............... 40c

3515. Istorija Vidurinei Mokyklai. Priešistoriniai lai
kai (pirmykštės kultūros bruožai). Versta iš 
Jakovlevo, Paegli, Vippero ir kt. Vertė A. Bu- 
silas. Varpo B-vės leidinys Nr. 20. Kaunas, 
1922, pusi. 80 .................... .................. 35c
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T. M. D. REIKALAI Naujas Lietuvos Valstybei Smūgis

ALGIS ir GIEDRUTE
V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų

Parašė K. S. K ARPAV IČIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Algis

Pasakyk man, ar nebijai čia viena be gin
klo vaikščiot?

Algis
Ar ir dabar teiksies nesakyti man savo 

vardo? Tavo tėvo vardą žinau, nereiktų 
tau slėpt nuo manęs savo vardo. Jei slėpsi, 
aš vistiek sužinosiu.

Giedrutė
Dar niekad manęs jokis žvėris neužpuolė, 

ir jokio nesutikau, išskyrus tavęs dabar, 
kurs pametęs savo dievus jieškai svetimų. 
[Atoliai stovėdama, nusisuka nuo jo, bet 
matyt myli Algi, ranka gniaužo krutinę.]
Algis

Tai nors taip pavelyk man su tavim pa
ėjėti ten kur tu eini.
Giedrutė

Aš einu i piliakalni. Eik jeigu nori. Bet 
neturi prieiti šimto sieksnių arčiau kalno 
vartų, nes tave gali pamatyt musų mergos 
ir palaikyt už špiegą, o mane persekiot kad 
su krikščionimis susidedu.

Giedrutė
[Susimaišius]: Mano vardas yra Gied

rutė — jei tau taip svarbu žinoti. Bet ne
gaišink manęs, aš turiu skubintis. [Eina 
palengva tolyn kairėn, Algis paskui seka.]
Giedrutė

Giedrutė! Tai puikiausias vardas kokis 
mano ausis pasiekė! O kad taip tu buitim 
krikščionė....

[Užsidėjęs saidoką ant pečių, eina pas
kui Giedrutę.]

Nauja T. M. D. Centro
V aldyba

Nuo liepos 1 cl. TMD. Centro 
Valdybos pareigas pildyti uži
ma šie:

K. S. Karpavičius—pirminin
kas ir redaktorius
3352 Superior Av. Cleveland, O.

P. A. Dėdynas — vice-prez.
96 Millbury st. Worcester, Mass.

V. Sirvydas — sekretorius
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dr. B. Bernotaitė — ižd., 
311 Main St. Worcester, Mass.

Juozas Solis — knygius
903 West 33rd St., Chicago, Ill.

Globėjai ■— A. Kriaučialis ir
Krasinskas, Worcester, Mass.

Literatine Komisija:
J. Sekys, J. O. Sirvydas, S. E. 

Vitaitis.

J.

T. M. D. SEIMO 
PROTOKOLAS
(Tąsa iš pereito num.)

27. Tapo nutarta kad Centro 
Valdyba laikas nuo laiko ragin
tų TMD. kuopas aukauti knygų 
leidimui pinigų, apart narinių 
mokesnių.

28. Tapo Įnešta ir priimta 
kad TMD. skyriaus redaktoriui 
butų mokama po $100 Į metus 
ir kad Seimas redaktorių ant 
vietos išrinktų. Aklamacijos 
budu redaktorium išrenkama K. 
S. Karpavičius, TMD. Pirminin
kas.

29. Eina rinkimai Literati- 
nės Komisijos Į kurią papuola 
aklamacijos budu: Jonas Sekys, 
J. O. Sirvydas ir S. E. Vitaitis. 
Iždo globėjais išrenkama Ant. 
Kriaučialis ir Juozas Krasins-

Algis
Susidėk su mumis ant visad, ir jų perse

kiojimas tavęs niekados nevargins. .. [Už
eina jai iš priešais.]
Giedrutė

[Norėdama dar su juo but]: Ką reiškia 
tas baltas ženklas ant tavo krutinės?
Algis

Tai yra krikščionybės ženklas. Tai yra 
kryžius ant kurio Kristus numirė už musų 
nuodėmes.... Ir aš toki kryželi nešioju 
ant kaklo.

Scena III.
Iš artimos kairės ateina Antanas ir Jonas, 

irgi su saidokais. Taikydamiesi kad 
Algis jų nematytų , vienas kitam 

rodo Į nuėjusius.

[Prispaustu balsu]: Ar matei kas 
nuėjo?....
Jonas

Mačiau. Bet tai blogas ženklas....

čia

Giedrutė
Tai ar jus taip daug nuodėmių papildė! 

kad visi turit nešiot kryžius ant kaklų ir ant 
krūtinių ? . .. .
Algis

[Nekantriai del jos nešinės]: Ne! ne.... 
Tu nesupranti. Kryžius yra tai ženklas at
pirkimo, nes ant jo Kristus numirė už nuo
dėmes. Kurie turi kryžiaus ženklą tiems 
nuodėmes yra atleistos.
Giedrutė

Kas Kristų ant kryžiaus numarino?
Algis

JĮ nukryžiavo j o tokie pagonis kaip ir tu, 
kurie neklausė jo žodžių.
Giedrutė

O ar tu girdėjai jo žodžius?
Algis

Kunigas Kristijonas žino visus Kristaus 
žodžius. Ateik kada Į musų pili, jis tau pa
pasakos.
Giedrutė

Aš nenoriu girdėt Kristijono, jis niekina 
musų dievus. Aš einu pas Vaidylą Meniną 
— jis papasakos apie galybę ir garbingumą 
musų dievų, kurie prieš nieką nerustauja. 
Aš noriu palikt vaidilute.
Algis

[Bevilčiai]: Eisiu ir aš su tavim iki pi
liakalnio, paskui gryšiu įieško! savo vyrų, 
gal jie ką sumedžiojo. Bet apsimąstyk, gra
žioji mergaite, ar vietoj vaidilutės gyveni
mo, negeriau butų tau būti keno nors na
mų puošėja ir tvarkytoja jei tik apsikrikš
tytum ....
Giedrutė

N ekalbčk man apie krikštą....
Algis

[Strakteli]: Čia kas braška! Eisiu pa
žiūrėt kad koks šernas nepultų ant musų! 
[Pabėga Į dešinę, ištemptu saidoku.]
Giedrutė

[Sau, susijaudinus]: Per šias visas die
nas aš apie jj svajojau. ... bet nebuvo vil
ties jį daugiau sutikti.... Tik štai malo
ningas likimas vėl mane su juo suvedė.... 
Girdėjau aš apie jo narsumą ir drąsą, ir 
garbingos pasakos apie jo karingumą pa
siekė musų pilį. ... Pamačius jį pirmą sy
kį, mano širdis ėmė jo geisti.... Kad taip 
jis nebūtų nuėjęs svetimų dievų jieškoti.... 
Arba — kad jisai vėl išsižadėtų krikščio
nybės. ... [Rūpestingai] Bet kas tai, jis 
daugiau neklausia mano vardo.. ..
Algis

[Sugryždamas]: Maniau žvėrį esant, o 
tai iš toli ateina pora musų vyrų. Daugiau 
žmonių čia pribus.
Giedrutė

Aš tuoj turiu eiti iš čionai. Lai jie manęs 
nematys., , _. L •

Dar nežinia. Gali būti labai geras ženk
las, nes juk mes bandom Kergailus prikal
bint krikštytis. Reikia, pirmiausia mote
riškoms įkalbėti, sako Kristijonas, jos už
sinorės krikštytis, tada ir Kergaila neno
romis priims krikštą, o su likusiais bus len
gva apsidirbti.
Jonas

Jeigu kalbi apie tai ką moteriškos gali] 
vyrams padaryti, žiūrėk čia eina musų 
gis su šita aršia pagone....
Antanas

Bet iš pagonų virsta krikščionis....
Jonas

Bet vistiek aš bijausi.... Ji gali jį 
vesti į pinkles.... Atmeni kaip aną dieną 
ji labiausia už visus prieštaravo?....
Antanas

Musų Algis Kelinių žemėj narsiai karia
vęs ir pagonis naikinęs, čia namie dar ga
biau su jais apsieit mokės. Jis gali ją ap
krikštyt kad ir šią dieną. .. . Jis padarys 
ją širdyje krikščione, nors ji del kitų slaps
tytus! ....
Jonas

Kunigas Kristijonas tą geriau žino. Tuoj 
turim jam pranešti. Jis su Mangačiu į šią 
pusę rodos irgi ateina. Tuoj pribus. Tu 
sek Algį paskui, ir tėmyk kaip jis apsieis.
Antanas

[Eidamas kairėn]: Matysi, iki sugryš jis 
čia, ji jau bus krikščionė.... Jei ateis 
aniedu, pasakyk kur aš nuėjau.

[Antanas pranyksta. Jonas laukia 
tų, nepasitikėtinai kraipo galvą.]

Jonas
Man tas išrodo negerai.... Nežinia 

kiti pasakys....

[Bus daugiau]

Al-

nu-

Visas mokestis į TMD. nuo 
dabar siųskit naujam Sekreto
riui, čekius ir money orderius 
išrašydami TMD. vardu.

Priduokit sekretoriui tikrus 
ir paskutinius kuopų valdybų 
adresus.

Norėdami kokių žinių ir in
formacijų TMD. reikale kreip
kitės į organo redakciją arba į 
Sekretorių.

Kuriuos reikalus manot svar
bu visiems nariams žinoti pra
neškit į organą, pakelkit kalbas 
organe, lai kiti skaito ir mąsto.

Praneškit organan kuopų vei
kimą ir kuopų susirinkimus.

Kuopos išrinki! koresponden
tus reikalų vedimui.

Reikalaukit iš knygiaus pla
tinimui TMD. knygų, kurias na
riai ir kuopos gauna už atpigin
tas kainas. Taipgi nauji nariai 
pasinaudokit proga nusipirkti iš 
TMD. pirmiau jos leistas kny
gas — vis gausit už pusę kai
nos. Kuopos valdybos apie tai 
nariams praneškit, surašykit jų 
vardus, paimkit pinigus, prisių- 
skit užsakymus.

Ypatingai patartina visiems 
nariams įsigyti Dr. V. Kudirkos 
Raštus^pamiiK'jimui jo 25 metų 
mirties sukaktuvių ir įsigijimui 
sau tų raštų kurie smarkiai bai
giasi ir tuoj nei už pinigus ne
galės niekas gauti. Nariams 
neapdarytos šešios knygos kai
nuoja $5.

Taipgi patartina įsigyti ki
tus svarbesnius veikalus: “Šir
dis”, Jono Jonylos Raštai, “Kul
tūros Istorija”. Be tų knygų nei 
vienas TMD. narys neturėtų ap
sieiti.

Skundus ant Centro Valdybos 
narių siųskit 
nui, neikit į

30. Referendumo budu rink
ta Centro Valdyba tampa Seimo 
užtvirtinta ir prisiekdinta sulyg 
konstitucijos.

31. Atsistojimu padėkota 
najai Centro Valdybai už 
pasidarbavimą Draugijai.

32. Kitam Seimui vietą
kalbėjus nutarta 15 balsų prieš 
penkis kad vietą ir laiką paskir-

Centro Valdyba. Penki bu- 
už tai kad TMD. Seimas bu- 
sykiu su Sandaros Seimu. 
>3. Seimas užsidarė ant 6 v. 

vakare.

sė
jos

ap-

vo

Siame skyriuj? mes laikas 
•no taiko gvildensime rei
kalus Įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
nų kūdikių.

Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

^f^KŪDlKlų^Sv
/GEROVĖS skYRIUS\
'del aprūpinimo

MOTINŲ IR JŲ /1(kūdikių sveikatos,^

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime regu U ar iškals laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
pcrgvildcntL.
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Ri

ką

centrui arba orga- 
kitus laikraščius, 
nariai nematys, o 
bereikalingai laik-

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradedamajai mokyklai. Paraše 
A. Busilas. H-ras pataisytas leidimas. Kau

nas, 1921, pusi. 56 ..................................
Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas. Trumpas Lie
tuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir su
augusiems. Pusi. 106, .....................................
Lietuvos Istorija. Vadovėlis pradedamosioms 
mokykloms. Su paveikslėliais ir žemlapiu. Pa
rašė Pranas. Antras leidimas. Vilniuje, 19J4, 
pusi. 92 ...............................................................
Lietuviu Lementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 .................
Nauja Chrestomatija Lietuviškoms mokslai- 
šnėms Amerikoje. Dalis I. Parengė P. 
Brandumas. Pasakaitės ir daineles skaity
mui surinktos iš įvairių šaltinių. Chicago, 
190-1, pusi. 155, kietais apdarais ................

3542. Nauja Chrestomatija, Dalis II. Parengė P.
Brandukas. Šioje knygoje yra istoriškų ap
rašymu ir dainų. Chicago, 1906, pusi. 212, 
kietais apdarais ................................................

3543. Nauja Skaitymui Knyga Lietuviškoms Mok
slinėms Amerikoje. Dalis III. Su paveiks
lais iš Lietuvos istorijos, abelnos geografijos 
ir gamtos mokslų. Tinka suaugusiems tu
rėti katrie nelankė mokykla. Chicago, Ill., 
1908, kietais viršeliais, pusi. 141 .................

Reikalaukit “Dirvos" Knygyne

3520.

3521.

3522.

3511.

1.00

1.00

tik užimsit 
raščiuose vietą tuo reikalu ku
ris kitų nežingeidauja.

Kuopos savo vardu užsirašy- 
kit organą, pirmininkui ar sek
retoriui. “Dirva” kuopų valdy
boms ir Centro nariams atpigin
ta iki $1.50. Jeigu per kuopų 
valdybas užsirašys nariai ir jie 
gaus “Dirvą” už $1.50. šiaip 
tiesiog užsirašantiems TMD. na
riams “Dirva” lieka ta pačia 
kaina kaip ir .visiems skaityto
jams — $2 metams.

Organe pajudintus klausimus 
kiekvienas narys privalo susi
rinkimuose pakelti apkalbėji
mui kuriuos mato reikalingus 
apkalbėjimo. Tas sudarys or
ganizacijoj gtvumą ir Visi ži
nos kas organe rašoma, kadangi 
ne visi nariai jį skaito.

Kuopos skirkit aukų Dr. V. 
Kudirkos paminklui — penkinę, 
dešimtinę, ar dolarį, vistiek. Iš 
narių taipgi parinkit aukų tam 
tikslui.

Pagal Seimo nutarimo mums 
reikia auginti TMD. Kultūros 
Fondas šelpimui moksleivių — 
kuopos gali likti nariais Kultū
ros Fondo, taipgi kožnas TMD. 
narys gali būti aukautoju, na
riu ir rėmėju Kultūros Fondo. 
Pasiskirkit metinę mokestį ke
lis dolarius, pagal išgalbės, ir 
busit rėmėjais mokslo jieškan- 
čių, vertų neturtingų jaunikai
čių- /

______ _ i
Šito viso nežiurit, Krikščionių 

Demokratų blokas Seime birže
lio 6 d. posėdyj atmetė vyriau
sybės patiektą gelžkelių staty
mo projektą, išbraukdamas iš 
papildomos biudžeto išlaidų są
matos paragrafą kuris kalba 
apie naujų gelžkelių tiesimą. 
Trumpai suglaudus, jie aiškiai 
pasakė kad naujų gelžkelių sta
tyti nereikia, Anglų paskolos 
mums taip pat nereikia.

Vienok norėdami ir Lietuvos 
gyventojams Žemaičiams ir Su
valkiečiams taip pat ir Anglams 
akis apdumti jie Seime priėmė 
tokią rezoliuciją:

“Seimas, susipažinęs su Vy
riausybės siūlomomis naujų gel
žkelių linijomis: Amaliai-Telšiai 
-Kretinga ir Kazlų-Ruda-Šakiai- 
Tauragė, randa: 1) kad neati
dėliojant reikia daryti tyrimai 
magistralei linijai kuri arti
miausiu keliu jungtų Klaipėdą 

~) kad reikalinga 
visa Lietuva bus sujungta su,^™0^ eilėje jungti vietinŽS 
Klaipėdos uostu, su plačiu pa-1 
šauliu. Kiek svarbus buvo nau- j 
jai projektuojami gelžkeliai Lie- i 
tuvos valstybei apie tai jau ne
kartą buvo rašyta ir kiekvie
nam sveikai žiūrinčiam j Lietu
vos reikalus ta gelžkelių nauda 
Lietuvai buvo daugiau negu ai
ški. Kiekvienam taip pat aišku 
kaip svarbu gauti mums iš An
glijos paskola ne vien del to kad 
galėtume naujus gelžkelius sta
tyti, bet ir del to kad mes galė
tume pasirodyti pasauliui jog 
tokia valstybė kaip Anglija 
mumis, kaipo valstybe, pasitiki, 
nes duoda mums paskolą.

“Lietuvos Ūkininkas” birželio 
10—16 d. rašo:

Seimo Krikščionių Demokra
tų blokas birželio 6 d. dar kartą 
aiškiai pasakė kad Ūkininkų Są
jungai, Darbo Federacijai ir Kr. 
Demokratams musų valstybei 

kad 
kitų 

daug 
inte-

Priežiūra kūdikio lovoje
Dažnas pozicijos permainymas gu

lint lovoje yra svarbu kūdikiui, ne 
tik kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi kad niekad kraujas neužte
kęs. Kasdien reikia kūdikį išmaudy
ti. Maudyne del karščio (apie f" 
gali būti atliekama sykį ar du į 
na, jei karštis didelis.

Temperai ura
Maudynes temperatūra turi 

nustatoma termometru. Maudant 
kia imli visas atsargumas kad 
gani į kūdikį nepcršaldžius, arba ne- 
išbaidžius, ar suerzinus. Kartšyj ga
lima ant galvos uždėti šaltą kompre
są del sumažinimo karščio. Jei ran
kos ir kojos šaltos, vartok šilto van
denio gumines bonkas.

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti.

Girdymas vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje. Reikia vandens siū
lyti dažnais protarpiais, jei galima 
tai kas valanda, kūdikiui budint, ir 
reikia užsirašyti kiek per 24 valan
das išgeria.

Vidurius sergančio reikia liuosuoti, 
kasdieną; jei reikalas yra tai išplau
ti, arba šilto vandenio įleisti. Reikia 
atžymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens jei šlapumo maža.

Yra faktas kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mai
stas ir tinkama priežiūra turėtų pa
daryti kiekvieną kūdiki stipriu ir vik
riu. Jei negali savo kūdikio žindyti, 
pirmutinė jūsų mintis turėtu būti 
Borden’s Eagle Pienas. Per tris gent- 
kartes motinos jį vartojo pamatę kad 
jų kūdikiai tuoj pradėjo augti ir tar
pti kaip tik gaudavo Eagle' Brand. 
Borden Kompanija per tris gentkar- 
tes įtikino tuksiančius tėvų kad jų 
kūdikių sveikata yra svarbiausias 
žingsnis prie jų busimo pasisekimo 
gyvenime. Borden’s Eagle Pienas iš
augino milijonus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ir moteris.

die-

buti

ser-

reikalai visiškai nerupi, 
jiems Kun. Vailokaičio ir 
biznierių interesai yra 
brangesni negu valstybės
resai. Ištisu du metu musų at
stovas Anglijoje, musų vyriau
sybės pritariamas ir visame ka
me palaikomas, rūpinosi gauti 
paskolą iš Anglijos naujiems 
gelžkeliams statyti. Galų gale 
paskola gauti pasiseka ir eina
ma prie jos realizavimo. Lietu
vos visuomenė jau kaip tikra 
buvo kad nepasiekiamos Lietu
vos dalįs Žemaičiai ir Suvalki
jos šiaurė turės tiesų susisieki
mą gelžkelių su kitomis musųj 
valstybės dalimis, kad, pagaliau, ISL1 dUllu.’, . 

T----- -- V" . _
reikšmės gelžkelius Plungę-Tel- 
šius su Klaipėda ir Kazlų-Rudą 
su šakiais; '3) šiems darbams 
atlikti dar šiais metais gali bū
ti užtraukta numatyta Anglijo
je paskola, padarius atatinka
mas pataisas sutartyje ir atleis
ti reikalinga šalies kreditai.” ■

Iš paviršiaus žiūrint gali at
rodyti kad nieko bloga čia nėra. 
Bet pažiūrėkime giliau. Apie 
gelžkelių statymą linijose Kaz- 
lu-Kuda-Šakiai-Tauragė ir Ama- 
liai-Telšiai-Kretinga nekalbama 
nieko, reiškia jie atmesti. Kal
bama apie kokią tai naują ma
gistralę, kurią gal Vailokaitis 
rengiasi suprojektuoti.

Kalbama apie kokius tai vie
tinės reikšmės gelžkelius ku
riais Telšiai gales nuvažiuoti į 
Klaipėdą ir Kazlų-Rudą ir ša
kius. Kad tokį gelžkeliai jokios 
valstybinės reikšmes neturi, 
kad susisiekimui krašto su Klai
pėda jie nieko neduoda, kad jie 
Valstybei jokiu budu neapsimo
kės, rodos, gali būti supranta
ma ir paprastai kaimo moterė
lei.

Nors rezoliucijoje kalbama 
kad paskola leidžiama Angluose 
užtraukti, bet dabar Anglai pa
skolos jau neduos, nes jie davė 
paskolą tam tikromis sąlygomis. 
Visų pirma jie suinteresuoti 
kad nauji gelžkeliai apsimokėtų 
ir kad imdami paskolą pajiegtu- 
me gelžkelius pastatyti. Po to, 
kai vyriausybes patiektas gelž
kelių projektas atmesta, kada 
visa gelžkelių statybos pozicija 
išbraukta, nei vieno nei kito ne
lieka. Dabar Anglams tik spjau
ti i mus belieka, nes negi jie 
prašyte prašys kad mes iš jų 
paskola imtume. Šita Kr. De
mokratų bloko rezoliucija aiš
kiai kalba prieš Anglų valdžios 
garantuojamą paskolą, s prieš 
vienintelį musų draugą didžių
jų valstybių tarpe.

Valstybei padaryta didžiulis 
smūgis, bet užtai laimėjo Kun. 
Vailokaitis.
galės pradėti gešeftą su Hollan- 
d u-Armstrongu ir su jais ar su 
kitais galės “vietines reikšmės” 
gelžkelius statyti. O pelno iš to 
juk galės būti. V—as.

vynuogių ar kitų vaisių sunka, arba 
koko.

Kožna businti motina kuri nori už
silaikyti geroje sveikatoje, privalo 
valyti savo dantis po kiekvieno valgio 
su Colgate’s Ribbon Dental Cream. 
Dantjs prirengia maistą kuris sutei
kia stiprumą motinai, ir jos kūdikiui. 
Colgate’s valo dantis saugiai ir visiš
kai

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

JEI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bedas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor- 
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtų ir 
sveikų vyrų bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai uekomenduoja- 
dytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
nanias.

Dabar jis liuesai

SIŪK IR TAUPYK

Trylika ne išrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį amžių, ją suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškint negali Šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaites gyvenime, dėlto kad tuo 
laiku visas jos kūnas keičiasi, ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieno prie jos val
giu galt jai pagelbėti, nes suteiksi 
reikalingą veikėją, kuris laimingai ją 
perveš per šitą pavojaus periodą. 
Turėtum duoti du šaukštu ant dienos, 
geriausia paryčiu ir po pietų. Tt- 
miešk su trimis ketvirtdaliaįs puo
delio šalto vandens. Eagle Pieną ga
lima sukombinuoti su suplaktu kiau
šiniu ir skanskęniu, su ginger alum,

Jei nežinai kaip var
toti E a g i e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.
TfHEB0MC9MjjW
Borden Bldg., NewYork

3 $

.Geriausi Valos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiijskit 4 c. į
THE SPOOL COTTON CO.. Dopl. O 

315 Fourth Aro., New York

Complete in Itself
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas,'su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augs.

Wet/IutoBtrop Razor.
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VIDURAMŽIU PASAULIS
Ką Viduramžiu Žmonės Manė apie Pasaulį, 

Kuriame Jie Gyveno.
[NATOS yra labai naudingas dalykas. Mes 

negalime be jų apsieiti, bet turime bū
ti atsargus, kad nepadarius klaidos. Pa
vyzdžiui, kai kalbame apie viduramžių žmo
gų, nereikia manyti, kad 31 d. gruodžio, 476 
metais, urnai visa Europa sušuko: “Romos 
Imperija žlugo, mes gyvename Viduram
žiuose!”

Karolio Didžiojo Frankų rūmuose bu
vo daug žmonių Romėnų papročių ir apsi
ėjimo. Iš kitos gi pusės, reikia nepamiršti, 
kad ir šiandien dar galima užeiti tokių 
žmonių, kurie nedaug dar tenutolo nuo ur
vinio žmogaus stovio. Tiktai tyrinėjant 
pirmaeilių Viduramžio žmonių mintis ir 
darbus, galima suprasti tos gadynės žmo
nių ūpą, papročius ir gyvenimą.

Pirmučiausia reikia atsiminti, kad Vi
durinių Amžių žmonės niekatlos neskaitė 
savęs laisvais arba laisvai gimusiais pilie
čiais, galėjusiais sulig savo noru gyventi. 
Atvirkščiai, — jie skaitė save dalimi bend
ros dalykų schemos, kurion ineidavo impe
ratoriai ir baudžiauninkai, popiežiai ir at
skalūnai, didvyriai ir sukčiai, turčiai ir 
vargšai, elgetos ir vagiliai. Jie sutiko su 
tokiu dievišku parėdymu ir nieko neklausi
nėjo, nieko neabejojo, šituo atžvilgiu jie 
labai skyrėsi nuo šios gadynės žmonių, ku
rie nieko nepripažįsta ir visados rūpinasi 
pagerinti savo finansinę ir politinę padėtį.

Trylikto amžiaus vyrui ir moterei gy
venimas, arba pasaulis, po mirties — vadi
nasi stebėtinų džiaugsmų Dangaus ir kan
čių bei dantųgraužos Pragaras — nebuvo 
beprasmiai žodžiai ar šiaip teologiniai po
sakiai, Jie žiurėjo į tuos dalykus, kaip į 
didžiausią tikrenybę, užtai viduramžių 
miestietis ir ritieris didesnę savo laiko dali 
praleisdavo maldose. Mes, šios gadynės;1 
žmonės, skaitome mirtį prakilniu dalyku, 
ateisiančiu po gerai praleisto gyvenimo, ii’ 
žiūrime Į mirtį ramiai, kai ir senovės Ro
mėnai arba Graikai. Praleidę keletą de
šimtų metų darbe, atgulame miego, jaus
dami, kad visa bus gerai.

Viduramžiuose nuolatos sekiojo žmo
gų Baisioji Giltinė, barškindama kaulais. Ji 
prikeldavo iš miego savo aukas, sėsdavo 
kartu su jomis ažustalėn, šaipydavosi iš už 
medžių ir krūmų, jei koks vaikinas išsives
davo savo mergelę pasivaikščioti pavakarį. 
Jei ir pats, būdamas jaunas, butum girdė
jęs vien tik pasibaisėtinas pasakas apie Gil
tinę, apie mirties baisumą, apie Pragaro 
kančias, tai, be abejonės, nuolatos drebė
tum iš baimės prieš mirtį ir prieš Paskutinį 
Teismą. Ir kaip tik taip gyveno ir taip jau
tė Viduramžių jaunimas. Jie vis manė, kad 
pasaulis yrą pilnas velnių, visokių šmėklų 
ir baidyklių, ir tik kur ne kur užeisi ange
lą. Kartais del tos ateities baimės jų sielo
se sukildavo nusižeminimo ir maloningumo 
jausmų, bet dažniausia toji baimė veikdavo 
kaip tik atvirkščiai, sukeldama sieloje žiau
rumo jausmus. Užtai jie, paimdami prie
šų miestą, pirmučiausia išžudydavo mote
ris ir kūdikius, paskui jau, dideliu dievotu
mu, giedodami šventas giesmes, eidavo kur 
šventon vieton, su garuojančiomis dar nuo 
nekalto kraujo rankom, ir čia melsdavosi, 
prašydami Dievo nuodėmių atleidimo ir 
dangaus karalystės. Jie netik melsdavosi, 
bet ašaromis apsiliedavo ir garsiai skelb- 
davosi esą didžiausi nusikaltėliai. Bet ki
tą dieną jie vėl puldavo kokį Saracėnų mie
stą ir vėl skersdavo nekaltus žmones be ma
žiausio pasigailėjimo.

Žinoma, kryžeiviai buvo ritieriai ir už
tai laikydavosi visai kitokių elgesio taisyk
lių, negu šiaip sau žmonės. Bet šitokiuose 
atsitikimuose ir šiaip žmogus 'buvo toks 
pat, kaip ir jo ponas. Jis taip jau buvo bai
lus, kai arklys, lengvai išgąsdavo pats savo 
šešėlio ar kvailo popiergalio; jis galėdavo

LIETUVOS VĖLIAVA
(Dovaną laimėjusios eilės)
Nįekad man netrūksta 
Žydinčių gėlelių, 
Nes turiu prisėjus 
Jų pilną darželį —
Tarp sienų krutinės, 
Kur širdis plakuoja, 
Nevystančių gėlių 
Darželis žaliuoja.
Širdis jas apšildo, 
Jausmai jas dabina, 
Neilstančios mintis 
Dainą iš jų pina:
Sargiai žiedus renka, 
Nes jie dainą puošia, 
Spalvos jų nemažą 
Dainoj rolę lošia.
Pirmą skin’ gvazdiką — 
Auksinį žiedelį
Atminčiai Tėvynės — 
Pina Į dainelę.
Paskui seka rūtų — 
Mus tautos — šakelė, 
Kiekvienas pažįsta 
Tą žalią krūmelį.
Trečia — tai slaptinga 
Raudonoji rožė — 
Sudaro trispalvę 
Daug reiškiančią grožę.
Kiekvienas suprasit 
Reikšmę tų gėlelių, 
Nes yra suskintos 
Iš širdies darželio.

M. A. Karbonskienė.

■ ... ' ■ 
ištikimai tarnauti, bet taip jau galėdavo pa
bėgti, baimės pagautas, ar pridaryti galy
bę nuostolių, kokių nors pasakų apie šmėk
las įbaugintas.

Kalbant apie tuos gerus žmones, nerei
kia pamiršti sąlygų, kokiose jie gyveno. 
Tikrenybėje jie buvo barbarai, nudavinėję 
civilizuotus žmones. Karolis Didysis ir 
Otonas Didysis buvo vadinami “Romos Im
peratoriais”, bet jie tiek tepanešėjo tik
riems senovės imperatoriams (pvzd. Au
gustui arba Markui Aurelijui), kiek ir koks 
nors Viršutiniojo Kongo karalius Vumba- 
Vumba panėši aukštai išlavintam ir gerai 
išauklėtam Švedijos arba Danijos karaliui. 
Jie buvo laukiniai žmonės, gyvenę tarp gar
bingų senovės griuvėsių, negalėję pasinau
doti gerybėmis tos civilizacijos, kurią jų tė
vai ir seneliai išgriovė ir sunaikino. Jie 
nieko nežinojo. Jie nežinojo pet ir tokių 
dalykų, kuriuos šiandien žino dvylikos me
tų amžiaus vaikas. Visas savo žinias jie 
semdavo iš vienos tiktai knygos, — tai bu
vo Biblija. Bet toji Biblijos dalis, kuri tu
rėjo įtakos Į žmonijos istoriją geruoju at
žvilgiu, buvo tai Naujasis Įstatymas, mo
kąs mus didelių ir aukštų dorybės dalykų, 
meilės, maloningumo ir atlaidos. Šitos gar
bingos knygos nedaug tegalėjo pamokyti 
astronomijos, zoologijos, botanikos, geome
trijos ir kitokių mokslų. Dvyliktame am
žiuje Viduramžio knygynas praturtėjo: 
prie jo prisidėjo dideliai naudinga žinių 
knyga, surinkta Aristotelio, Graikų filozo- 
fo, gyvenusio ketvirtame amžiuje prieš 
Kristų. Sunku pasakyti, delko krikščionių 
bažnyčia sutiko taip aukštai pagarbinti 
Aleksandro Didžiojo mokytoją, tuo pat lai
ku pasmerkdama visus kitus Graikijos fi- 
lozofus už tai, kad jie buvę stabmeldžiai. 
Greta Biblijos, Aristotelio raštams buvo 
suteikta garbė patekti į krikščionių rankas.

(Bus daugiau)

3514. Naujas Rudas Išmokti Rašyti. Sutaisė ir iš
leido I\ Mikolainis. Tilžėje, 1910, pusi. 20 10c

3515. Naujas Elementorius. Vaikams mokintis Lie
tuviškai skaityti ir rašyti. Kietais apdarais. 
Parašė A. iš B. Išleido P. Mikolainis. Til
žėje, 1907, pusi. 48, su paveikslais ............. 15c

3550. Pradinė Aritmetika. Su paveikslais ir pavyz
džiais pamokinimas skaitliavimo visų keturių 
dalių, nuo 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P. Mi
kolainis. Tilžėje, 1909, pusi. 128, apdaryta 40c

3551. Psichologijos Vadovėlis — Mokykloms ir sava
moksliams. Su piešiniais. Parašė prof. G. 
^clpanovas. Vertė J. Gedminas iš 12-jo leidi
nio. T. M D. leid. 32 Kaunas, 1922, 161 p. $1.00

3552. Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė II. Vag
neris. Vertė B. Masiulis. Kaunas, 1922, p. 138 60c

3575. Skaitymo Pradžiamokslis. Dalis II. Pasi- 
mokinimui skaityti, su paveikslais. Sutaisė 
J. Damijonaitis. Tinka vaikams ir suaugu
siems. Chicago, 76 pusi., su paveikslais .... 40c

KUR—
Kur gėlių lapeliai,

Kur žiedo skaistumas, 
Ten meilės saldybė,

Šventasis ramumas.
Kur girios ii’ pievos 

Žalumu nubertos
Ten gamtos gražybės 

žmonijai sutvertos.
Kur ežerai, upės

Žvilga nuo saulutės, 
Ten bangos siūbuoja

Nuo vėjo lengvutės.
Kur jūrių platybės

Nuo audrų banguoja 
Ten aidai graudingi

Visada dejuoja.
Kur šlama medeliai,

Šiurena vėjelis,
Ten vieta ramybės,

Neslegia vargelis.
Kur mokslo spinduliai

Skaistučiai sumirga 
Ten laimės žvaigždutė

Žiba laiką ilgą.
Kur tamsa gyvena

Ten baisu pažvelgti, 
Ten šviesos skaistybė

Negali įžengti....
Svajone.

Nuo Juoku Red.: Gerb. Sva
jonės eilės yra tikros svajonės, 
o svajonės yra tik svajonės, ku
rios nereikalauja būti tikreny
bėj, tik taip sau įsivaizdinimas. 
Ar yra taip kaip rašai tai kitas 
klausimas. Bile tik eilučių ga
lūnėms sutaikyti žodžius suran
di. Mums patinka pirmutinės 
eilutės: Kur gėlių lapeliai, ten 
meiles saldybė ir ramumas.

Bet kituose sulyginimuose iš
einama iš tako ir prilyginimai 
daroma net neteisingi. Kur me
deliai šlama ne visada neslegia 
vargelis, nes pagiriais tankiai 
gyvena labai vargtanti žmone- 
liai.

Daug neapsistodami ant šių 
eilių prašysime gerb. Svajonės 
pabandyti taikyti rišti mintis 
taip harmoningai kaip riša žo
džius. Tada išeis tikrai puikios 
eilės. Tokias eiles žmonės la
biau mėgsta ir mėgs negu “Ke
turių Vėjų” poetų kurie iš mėš
lo bokštus stato.

Mes jau daug pamokinimų čia 
esam sudėję, taigi reikia jais 
pasinaudoti.

4/
Kai prašventi metų sukaktu

ves, kitų metų daug lengviau 
sulaukti. Bet kada šventi pen
kis metus, kitų penkių metų su
laukti ima daug ilgiau. Taigi 
mes atšventę penkių metų su
kaktuves nuo Įstatymo šio kam
pelio, atsižiūrime į praeitį, kaip 
jie greitai praėjo, net nejutom. 
Bet kada pažiūrime į ateitį, į 
kitus penkis metus kurie dar 
stovi prieš mus, baisu darosi.

Koks tai baisiai ilgas laikas 
kitus penkis metus sulaukti, ro
dos !

Taip ir viską gyvenime mes 
įsivaizdinam. Jeigu reikia ką 
mokintis ir žiūrėt į ateitį kiek 
metų ims, nusigąstam ir bijom 
pradėti. Bet kada pažiūrim vė
liau į tuos prabėgusius metus, 
rodos tik vakar jie buvo.

Taigi nereikia nieko bijoti ir 
gailėti laiko “dykai numesti” ką 
nors besiryžtant: laikas vistiek 
praeis, o ko per jį neatlikom ne- 
atliksim niekados.

Gerb. M. A. Karbonskienė, iš 
kitos pusės žinoma kaipo musų 
poetė gerb. Biruta, laimėjo do
vaną už eiles “Lietuvos Vėlia
va”, kurios telpa šiame puslapy
je kitoje vietoje. Jos eilės ne- 
sižymi dideliu poetiškumu ku
rio niekas nesuprastų ir kurio 
mes taip nekenčiame, jos tik ai
škiais žodžiais kalba apie susi
dėjimą trijų Lietuvos vėliavos 
spalvų — geltonos, žalios, rau
donos, sutaikydama jas su gė
lių žiedais skintais iš širdies 
darželio.

Kitų tautų poetai apie savo 
vėliavas daug ir įvairiai pripa
sakoja; kitų yra net nustatyta

legenda apie vėliavą, bet musų 
jeigu ir yra kokia istoriška rei
kšmė prikergta, bet nėra apsa
kymo tokio ar panašaus kaip 
dabar mes gavome progą svie
tai! paleisti per gerb. M. A. Kar- 
bonskiene.

Gerb. Ant.-Ferd. Max., lai
mėjęs dovaną iš Lietuvos kon- 
testantų, yra irgi žinomas iš se
niau šio skyriaus poetas ir ben
dradarbis, tik jau tūlas laikas 
kaip nutilęs. Jis yra tikras Lie
tuvis, nors iš vardo jis išrūdytų 
bendru Marksams ir kitiems to
kiems kurie barzdas nešioja. Jis 
yra ir geras patriotas, Lietuvos 
Karo mokyklą baigia ar baigė.

Šalip išvertimo “Dailės Mil
žinai”, tikrai verto veikalo mu
sų kalboj (tas veikalas pradėjo 
eiti per “Artoją” birželyje ir eis 
per daug numerių), gerb. Ant.- 
Ferd. Max. (arba Maksimavi
čius) yra parašęs keletą origi
nalių vaizdelių jau tilpusių ‘Dir
voje’.

Tiek lo su tuo kas praėjo. At
eina dar didesnis kontestas — ir 
dar nežinia kas. — 1925 metai 
yra baisus metai, arba laimės 
metai iš kitos pusės žiūrint.

Nes tada prasideda amžinas 
gyvenimas žemiškoj karalystėj.

Taigi, 1925 metais išpuola de
šimties metų sukaktuvės nuo 
pradėjimo “Dirvos”. Tai bus 
jubįlejinis “Dirvos” numeris.

Ką mes iki to numerio išmis- 
lysime dar nežinome, bet gali
me patykiai kožnam bendradar
biui pakuždėt jau rengtis prie 
jubilejinio numerio.

Yra tokių kurie net mus pa
ragino rengtis, primindami kad 
sekančiais metais bus dešimties 
metų sukaktuvės nuo “Dirvos” 
arienų prasidėjimo.

Prie užmirštų dalykų mes jau 
rengėmės priskaityt šiuos du la
bai buvusius garsius musų gy
venime tipus: Fabijoną ir An
taniną. H

Bet priešingai negu kitiems, 
šiems tipams kitaip likimo lem
ta : štai skaitome vėl kad Chi
cago) lankėsi Kun. Dr. Fabijo
nas Kemėšis, o jam ant greitųjų 
vakarienę parengė gerb. Anta
nina Nausėdienė.

Priešingai negu “Naujienų” 
reporteriams “Mariutė”, gerb. 
Antaninai Fabijonas iš minčių 
neišėjo nors jis ir Washingtonc 
sėdėjo ir ją lankyt negalėjo iki 
keli metai praėjo.

Pereitame num. mes skaitėme 
žiniose iš Lietuvos apie perkūnų 
padarytus nuostolius Lietuvoje.

Mums keistai rodosi kad vie
toj mokint žmones įsitaisyt per- 
kungaudžius, Lietuvos “krikš
čionių” valdžia moka brangiau 
kunigėliams algas kad jie išmo-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki b
Ineig-a iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

CUNARD
Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės gryžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredę, 

trejais ekspresiniais laivais
BERENGA R J A AQU IT AM 1A

MAURETANIA
(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš Lietuvos į Ameriką 

JEI manot parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musą ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbą ir duos patarimą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausias šva-

CUNARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland, O.

kintų žmonelius garsiau rėkt: 
“Pone Karaliau, Dieve Abrao
mo”. .. .

Ą/
Anglijos premjeras MacDo- 

sako kad valdžia turi butų mok
slininkų rankose, o ne politikie
rių, ir “Naujienos” jam patikė

jo.
Mes jau senai taip sakėme, o 

“Naujienoms” vis rodės kad 
valdžia turi būti darbininkų 
rankose.

Ir musų bolševikčliai mums 
netiki ką mes sakome apie Ru
siją iki patįs gauna persitikrini.

ŠEIMININKĖMS 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 šeimininkei.

RODYKLĖ No. 8.
Virimo Receptai

Niekas nėra taip skanu prie mėsos, 
vištos ar žuvies, kaip skanus apeti- 
zuojantis sosas. Geras sosas pageri
na virimo skonį ant 50 nuoš. Sekan
tis receptas yra vienas kurį rekomen
duoju naudot nuolatai, kadangi jis 
yra skanus, ekonomiškas ir lengvai 
prirengiamas.

ROYALIS SOSAS
1 % puoduko evaporated pieno
3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltu
1 puodukas vandenio 

šaukštuko druskos
1 šaukštukas kapotų petruškų,
1 šaukštukas trintų žalių pipirų
1 šaukštukas kapotų svogūnų
6 kotai grybų, pusiau perpjautų
4 išnokę alyvos
Worcestershire Sauce.
Sutarpyk sviestą skarvadoj. Su

dėk svogūnus ir žalius pipirus. Virk 
apie astuonias minutas. Dadėk mil
tus ir maišyk iki išsiplaks Pripilk 
pieną su vandeniu ir maišyk iki mi- 
šinis sutirštės. Sudėk grybus, alyvas 
ir petruškas. Virk penkias minutas. 
Pirm davimo į stalą dadėk Worces
tershire Sauce.

Virtuves Reikaluose
Nuėmimui apdegimo nlėtmų nuo 

palivos ar palivuotų pečių ir taipgi 
nuėmimui pridegusių dalykų nuo ka 
tilukų, naudok smulkiausius pelenus 
iš pečiaus. Trink juos su drėgnu 
skaruliu. Jeigu katilukai perdaug iš
deginti pelenai nenutrins dėmių.

Padėk mažą bliudelį vandenio apa
čioj perkaitinto pečiaus jeigu nori at
vėsint jį naudojimui tuojau. Vanduo 
tuoj sumažins karštį.

Verdant pieną, niekad neprisvils 
jeigu virdulyje pirmiausia smarkiai 
pavirinsi vandenio, apie colio gilumo, 
ii- paskui į tuščią supilsi pieną.

Žiupsnelis sutarkuoto nutmego da- 
dūtas į bulvinius kroketus pagerina 
juos.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui rudžių nuo blokinių iš

trink jas su plyta ar smulgiu pusto
mu .akmeniu ir aptrink kerosinu ar
ba leisk kerosinui pasilikti ant rudų 
kad jas suminkštinus, paskui nutrink 
su plyta.

Vandens plėtmus lengvai galima 
išimti iš šilko arba satino su garu, 
kuris, kad tikrai butų sausas, reikia 
leisti per sulankstytą audeklą.

Skystas vaškas reikia naudoti ant 
visokių linoleumo grindų patiesalų, 
nes jis jsitrina į pavirsi ir susigeria. 
Tas vaškas sukietina ir padaro lino
leumą lengvai numazgojamu, gražiai 
išrodančiu, ir tiesiog apsaugoja jį ir 
priduoda daugiau gyvenimo linolcu- 
mui.

Grožės Pataliniai
Reikia būti labai atsargiai naiki

nant nereikalingus plaukus ant veido. 
Jeigu naudoji kokį preparatą dabokis 
kad jis nebūtų toks kuris uždžiovina 
skylutes kurios maitina odą, kitaip 
oda liks sausa ir šiurkšti. Svarbu 
kad butų matoma šaknįs kada nau
doji tą preparatą. Yra apie penkias
dešimts visokių preparatų išdirbama 
ir reikia būti atsargiai kokį naudoji. 
Naudok tokį preparatą kuris sunai
kina augimą, be skausmo ir kuris iš
kelia gražiai plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata.
Gera sveikata nereikalauja skriau

sti savęs nuo to ką apetitas reikalau
ja — tiktai reikia vis apsižiūrėti su 
privalgymu. Taipgi bloga yra ryte 
išeiti į darbą be gerų pusryčių. Ne
gali atlikt savo darbo su reikalinga 
energija jeigu skilvis neturi maisto. 
Geri pusryčiai turi susidėti is vaisių, 
džiovimų ir puodelio kavos arba pie
no. Geri sėkliniai valgiai su grieti
ne pailgina gyvenimo dienas. Gerai 
yra valgyti du sykiu į dieną be mė
sos ir pamatysit kad turėsit gerą 
sveikatą ir aiškų protą.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kuomet naudoji pieną darymui pu-i ūkio pienas su palikta jame Smetona, 

dingu, pajų, sosy ar zupiy, buk tik-I Vissuomet reikalaukit krautuvninko 
ra kad tai yra Borden’s Evaporated tik Borden’s pieno ir neimkit jokio 
Pienas, nes Borden’s yra tyriausias 1 kitokio.

VIENAS METAS LIETUVOJE
Dabar jus galite gauti Suv. Valstijų Valdžios certifikatą leidžiant 

jums būti užrubežyje per šešis mėnesius (su privilegija pailgini
mo dar šešiems menesiams) be priskaitymo prie kvotos.

Kuomet jus planuotas kelionę j tėvynę, keliaukit ant vieno iš ge
riausiu Suv. Valstijų Valdžios laivų:

S S. LEVI ATHAN S. S. GEORGE WASHINGTON
S. S. PRESIDENT II \RDING S. S. AMERICA
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT S. S. REPUBLIC

Trečia klesa ant šių laivė nėra tarpdėnyse. Švarus, puikus išvė
dinti kambariai del 2, 4, arba 6 žmonij; geras valgis; priimnus pa
tarnavimas; didelės dčnys: beno koncertai.

Ištirkite Suvienytų Valstijų Valdžios laįyus pirmiausia.

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio
Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD 
______________________________________________ J
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavitno iki šiam laikui išmokėta §248,587.80 
pomirtiniu. Pašalpą išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai sauna laikraštį "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

m Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

- LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
: 307 W. 30th Street New York, N. Y.
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DIRVA

A Topographical Out
line of Lithuania

In any description of Lithu
ania we must distinguish care
fully between the historic and 
ethnographic Lithuanias. What 
is called historic Lithuania or 
the Grand Duchy of Lithuania, 
comprises the territories of the 
former Russian governments of 
Vilna, Kovno, Grodno, Suvalki, 
Kurland, Minsk, Mohilev, and 
Vitebsk. During several cen
turies they formed, under the 
style of Lithuania, a political 
unit. When, therefore, we speak 
of the XVIIIth century we mean 
of the XVIIIth century me mean 
this group of governments, 
which were not inhabited ex
clusively by Lithuanians but in
cluded various foreign ethnic 
elements which had been wholly 
absorbed in the energetic ex
pansion of the Lithuanian State 
and passed under its dominion.

Ethnographic Lithuania, on 
the other hand, includes the old 
Russian governments of Vilna, 
Kovno, Suvalki, part of Grodno, 
and a small portion of the gov
ernment of Minsk (Novogro- 
dek). It embraces also the 
northern part of east Prussia 
with the districts of Memel, Til
sit, Heydekrug, Niederung, Ra
gnit, Pillkallen, Labiau, certain 
parts of Insterberg, Gumbinen, 
Stallupenen, and Goldapp. The 
former Lithuanian territory is 
called Lithuania Major and the 
German territory Lithuania 
Minor.

If we include the Vilnius ter
ritory as an integral portion of 
ethnographic Lithuania and al
so the Memel district, recently 
reoccupied from the French, 
we get an area of over 30,000 
square miles, and a population 
which, in 1914, was estimated 
at 4,345,000. Thus in area and 
population Lithuania is larger 
than Belgium, the Netheralnds, 
Denmark or Switzerland. A 
large majority are of Lithuani
an blood and speech. While

|cent.; Polish-speaking element 
, about 8 per cent, (for the entire 
idistrict); Russians, White Rus- 
j sians and other nationalities 7 
’ per cent. The population of the 
larger cities is approximately: 
Vilnius 214,600; Kaunas 90,300; 
Gardinas 61,600; Memel 32,000. 
Suvalkai 31.600; Šiauliai 31,300. 

iThese figures have been subject 
;to considerable modifications 
jb.v the war. The’present popu
lation of Kaunas, for example, 
owing to the tremendous influx 
of refugees from Vilnius and 
district in the wake of the Pol
ish occupation is not far short 
of 120,000. The rural popula
tion constitutes 86.2 per cent, 
of the whole, indicating that 
Lithuania is essentially an agri
cultural country.

MEDITATION
By Walter R. Baublis.

I love to go out late at night 
Ant walk under the moon’s pale 

light,
To gaze wistfully at its face 
And let the light my soul 

embrace.
When people soundly sleep at 

home,
Far in the woods I love to roam, 
And gaze and gaze at the far 

stars
Until the strain my vision mars.
Tho I may be with passion 

wrung
With heated brow and nerves 

unstrung,
The cooling breezes of the night 
Relieve the heat, refresh the 

sight.
Without a friend, without a foe, 

i To forest glades I slowly go 
I Immersed in thoughts of love 
i and peace
I That from the heart have found 

release.
j While thus alone in solitude, 
jin pleasant yet in solemn mood, 
1 The quiet stillness brings to me 
i A sense of perfect harmony ;
And then I pity the poor men
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So He Died Young
Customer—I would like to 

see a pair of shoes that would 
fit my feet.

Salesman—So would I.
-------- o--------

Andy Zdanis says up at our 
boarding house there are two 
children, a boy and a girl. The 
boy is the living photograph of 
his father, and the girl is the 
very photograph of her mother.

much controversy has raged
round this question, a fair esti
mate of the relative percentages 
appears to be Lithuanians about 
75 per cent.; Jews about 10 per

Who soundly sleep in their bed,
when

Sweet Nature sparkles like a 
gleam

And in its beauty is supreme.
UNCLE WIGGILY’S TRICKS

-------- o--------
He Was Particular

School Teacher (to boys) — 
Now, all who desire to go to 
heaven when they die, stand up!

Little Jimmie remained seat
ed.

Teacher—Why, Jimmy! Don’t 
you want to go there, too?

Jimmy—Yes, ma’am, but not 
if that bunch is going.

-------- o--------
A. Žukas says the hardest 

thing about being a profession
al polititian, is keeping excited.

-------- o--------
Jim—They’re not delivering 

any more mail to Cleveland.
Jam—Why ?
Jim—He’s dead. , r

-------- o-------- "
A boy’s idea of a hypocrite is 

another boy who runs to school 
every morning.

-------- o--------
Congressmen have a special 

room in which to take gas to 
cure colds. But why a special 
rooms, asks A. Urbšaitis.

-------- o--------
Q.—What can I do to avoid 

falling hair?
A.—Jump out of the way, 

-o--------
J. Zaborskis says the average 

man’s idea of interior decoration 
is a square meal.

—--- oo--------
A Cleveland man recently 

sent a bathtub to his family in 
the country. The next week he 
received a letter asking him 
when the oars were coming.

-------- o--------
An optimist is one who can 

enjoy his car without thinking 
of the mortgage, murmurs John 
Brazauskas.

-------- o--------
Mankind is no longer safe. 

J. Bartkus snaps a Cleveland 
woman dry agent arrested a 
man while he was taking a 
bath.

Mother to “Sister’s gentle
man friend”—How did you 
scratch your face?

S. G. F.—A cat scratched me.
Little Brother—Sister, he

called you a cat.
-------- o--------

T. Neura says the old fash-' 
ioned woman who used to think | 
of nothing but her house now Į 
has her bobbed hair to look af
ter.

-------- o--------
Jennie Vitkus thinks probab- | 

ly the main reason why so 
many pretty women marry 
homely men is (hat there are 
so many homely men.

/ --------o--------
It is better to have loved and I 

lost, says says Frank Stankų- j 
nas, than to have married and 1 
been shot by a jealous spouse, j 

-------- o--------
One advantage of a radio con

cert, says Peter Jurgilas, is that Į 
you can smoke, whistle, or drum 
with your feet without being 
annoyed by the usher.

--------o-------- -
Mary Grigas says the honey

moon is over when she asks him 
if he loves her and he answers 
“Uh, huh”.

--------o--------
On the Other Hand

Housewife — Fancy a bip;, 
strapping fellow like you asking 
for money. You should be 
ashamed of yourself.

Tramp — I am, madam. But 
once I got twelve months for 
taking it without asking.

USE

Dabar atlieka paveikslu trau
kimą puikioj padidinto] ir 
pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokiu rusiu ir 
visokiu gru
pių, vestu

vių ir lt.

ANTANAS BARTKUS 
119'z East 79th Street

CHARLES MELEVIN, notaras, 
sudaro kontraktus, (lytus, ir tt., 
pagamina visus legalius dokumen
tus, dabar susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

Atsargiai veda visokias provas. 
1009-07 Schofield Bldg.
prie Euclid ir E. flth St.

Cherry 730 Main 1261

GELEŽINIŲ DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarniSIaL 
įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

A re you self-conscious 
about the impression 
you make on people?

PERSONAL appearance has a lot 
to do with the way you feel. 

Clothes count, of course. But still 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
brands them as either fastidious or 
careless—the teeth.

Notice today how you, yourself, 
watch another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth arc 
not well kept they at once become a 
liability.

Listerine Tooth Paste cleans teeth a new 
way. At last our chemists have discovered a 
polishing ingredient that really cleans with
out scratching the enamel—a difficult Problem 
finally solved.

A large tube of Listerinc Tooth 
Paste is only 25 cents; at your drug
gist’s.—Lambert P harmacai Co.,Saint 
Louis, U. S. A.

Garrett Stewens
PATARĖJAS

I ADVOKATAS IR TEISIŲ 
f padarė patvarkymą pasimatyti 
i su savo klientais ir tais kuriems
I reikia legaliu patarnavimo ir pa- 
| tarimo, ofise pas
| GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
| Kas Antradienis ir Trečiadienis 
| vakaras nuo 7 iki 9 vai.
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į LOUIS EISENBERG •
(Turi Geležinių Daiktų, Pečių,!

Kvaibų, Vornišių, Clnuoja, ■: 
Lieja ir Stogams dangalų 
1109 East 79th St. N. E. ?

Princeton 1337-K 5

Naktimis ir
Rytmečiais

Turėk Tyras, 
Sveikas Akis / Į

Jei jos Pavargę, / Į y*
Teka, jei skauda, arba Prisinešę * ( 
naudokit Murine tankiai. Atgaivina, "j "%
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom < f į

Parsiduoda visose vaistinėse. JjĮ n
R.lŠV k kny g C les IS EyO Remedy Co., O East Ohio St., Clilonflo

-------- o--------
Meet ‘Em Every Day 

“Don’t you find it hard these 
times to meet expenses?” , 

“Hard? Man alive! I meet 
expenses at every turn.”

Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų.

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

ŠTAI JŪSŲ F ARMA
Kam reikia ūkės ar dvaro imk šitą, 

busi užganėdintas. 238 akrų geros 
žemės, girios ir ganyklos, 30 akrų so
do, jaunas, 25 akrai kurnu. 15 akrų 
avižų, 30 akrų rugių, 2 ak. bulvių, 30 
akrų kviečių, 60 ak. šieno, 30 ak. do- 1 
bilų, 20 melžiamų karvių, 30 nemel- 
žiamų, 3 arkliai, 25 avjs, 40 kiaulių, j 
17 žąsų, 12 ančių, 150 vištų. Stub?, 
murine, 11 kambarių ir skiepas, 2 
tvartai 40x80 su skiepais ir viršais,' 
5 mažesni tvartai, tik 1 mailė į mie
stą Pentwater, ant cementuoto kelio. , 
Mašinos, padargai kekių tik reikia, 
ir traktorius laukams dirbti. Viskas 
kaip stovi už $25,000, įmokėti reikia ( 
$15,000 arpa po $75 už akrą su vis-į 
kuo Tai yra visai dykai. Ta ūkė 
neša kasdien po $36. I

iH

•i

g H n | 
g

Taipgi turim daugybę visokių ūkių 
žemomis kainomis ir ant mainymo 
ant namų miestuose. Klausk

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — abru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.
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DR. FRANK F. HAPPY 5
DENTISTAS

Visas darbas garantuojama. | 
Beskausmis traukimas.

| atdara nuo 10 ryto iki 8 vak. | 
I Nedėldieniais nuo 10 iki 12. g 
i VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS | 
£ Kampas E. 20t St. ir St. Clair. 1 
- ..........    „.... ..... .„„mm,...... -....................-mini?

“Vienybe”
Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visu pasaulio kraštu ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metu reiškia truputį daugiau 
kai centas i dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinė1! “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS“
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.

g

Rakandų Krautuve

^40-

Ši krautuvė yrs tikrų Lietuvių Įstaiga ir ve- 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie jos 
i.;vin,™«, Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at-

da
dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- į 
silankykit musų krautuvei!, kur rasit nusipirkt sau j 
visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- ; 
tuvėėn apžiūrėti rakančių pirma negu eisit kitur. ;

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai. ;

Cleveland Furniture Co. :
6412 Superior Avenue i

M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai. !

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO

: donoro Ii qIyi nork’miichvfnini vindnnfniai ii’ c-tniGenerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikri. Specialistą, o ne 

prie kokių Aeišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėi kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegz8.minavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo* užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lięos.

į !$į Įįjyjšjj Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 

t i riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
■■ ii a f,II deng3 mon tikrą jusij ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

Icraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnoą, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit ši ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofieo valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Iki 8 vakare. 

Nedėldieniaū nuo 10 fki 1.
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jPO LIETUVAI
B P A SIDAIRIUS |

Veda Leonas Žukauskas 7

Lietuvos Vyriausybė inteikė 
Vokiečių Atstovybei Kaune ver- 
balę notų protestuodama prieš 
pasirodžiusias Vokiečių spaudo
je melagingas žinias kad Lietu
viai puolą Vilniaus kraštą, kač 
Finansų ministeris pabėgęs si 
1,500,000 dolarių, kad lito kui
sąs kritęs, ir tt. Vokiečių At 
stovybė padariusi reikiamų žy 
gių tiems nelemtiems prasima 
nymams sudrausti. Tolygi no 
ta pasiųsta Tautų Sąjungos ge 
nevaliam sekretoriui del Lenk' 
spaudos prasimanymų, žiauru 
mo okupuotose vietose ir kariu 
menės koncentravimo pagal de 
markacijos liniją.

Lietuvos telegramų agentui-; 
•‘Elta” gavo Čekoslovakų radi, 
pranešimą iš Varšavos kad, esą 
Lietuvos Vyriausybė mobilizuo 
janti 50,000 šaulių išvaikymu 
plėšikų gaujų siaučiančių kraš 
te. ši skelbiamoji žinia, lygia 
kaip ir kitos panašios rūšies ži 
nios apie Lietuvą, yra neabejo 
tinai Lenkiškos kilmės, ir jc: 
provokacinis tikslas yra aiškus 
Lietuvos Vyrįausybė jokios mc 
bilizacijos, ypač šaulių, nedari 
ir nemano daryti. Tiek žinia ži 
nia apie mobilizaciją, tiek api 
siaučiančius šalyj plėšikus yr. 
gryniausias prasimanymas.

“Ryto” dienraščio redakcija 
patalpinusi šią žinią savo dien 
raštyje, iš savo pusės patari- 
Lietuvos Vyriausybei tikrai su 
mobilizuoti Lenkų skelbiamu 
šaulius ir pasiųsti juos Lenki 
okupuoton Lietuvon kad pagf 
liau ten tvarką padarytų, ne 
pati Lenkų valdžia ar tai neįf 
tengia ar nenori nuo ištikrųj- 
ton nuolat siaučiančių plėšikt 
gaujų musų gyventojus apgint'

šiaip ar taip, šis “Šito” re 
dakcijos prieraas. bus gerą re 
dega naujiems Lenkų prasima 
nymams.

Susekta Lenkų špionžas. Pas 
Rūtinėmis dienomis pasienio po 
licijos sargyba sulaikė asmen 
norėjusį pereiti demarkacijos Ii 
niją iš musų pusės Lenkų pu 
sen. Padarius pas jį kratą, ras 
ta surinktų apie musų kariame 
nę žinių. Kalbama kad sąryšy 
su tuo išsivysto byla apie išti 
są špionažo organizaciją Lenki 
jos naudai.

Mokyklų skaičius Lietuvoje 
Visos Laisvos Lietuvos, be Klai 
pėdos krašto, 28 apskrityse ben 
dras mokytojų skaičius sieki- 
2,695; jų yra, vyrų — 1,279 i 
moterų — 1,416. Sulyg tauty 
be šitaip skirstosi:

Lietuvių 2,375
Žydų 195
Lenkų 24
Vokiečių ' 38
Latvių 21
Gudų . 7
Rusų 34
Karaimų 1.
Kiek metų mokytojauja, koks 

skaičius:
Nuo 1 iki 3 metų 1,448
Nuo 3 iki 6 metų 854
Nuo 6 iki 9 metų 140
Nuo 9 iki 12 metų 56
Nuo 12 iki 15 metų 41
Virš 15 metų 116
Dabar mokinių skaičius Lais

voj Lietuvoj, be Klaipėdos kraš

to, siekia 117,564. Jų yra: 
Berniukų 66,833
Mergaičių 50,731

Sulyg tautybėmis:
Lietuvių: Berniukų 57,885 

Mergaičių 41,044 
žydų: berniukų 4,208

mergaičių 6,090 
Lenkų: berniukų 1,990 

mergaičių 1,714 
Vokiečių: berniukų 1,139 

mergaičių 997 
Latvių: berniukų 469

mergaičių 338 
Gudų: berniukų 162

mergaičių 95
Rusų: berniukų 766

mergaičių 552 
Kitų tautų: berniukų 31 

mergaičių , 26
Tie patįs mokiniai-rnokinės 

netų atžvilgiu:
7 metų 8,555
8 metų 12,001
9 metų 16,006
10 metų 19,648
11 meti] 18,322
12 metų 19,082
13 metų 13,267
14 metų 7,145
virš 14 metų 3,538
Mokyklų skaičius kompletais:
I kompl. 1,543
II kompl. 332
III kompl. 88
IV kompl. ir daugiau 57 
Augščiau paduotoji pradinių

nokyklų statistika padaryta šių 
netų vasario 1 d.

šiais metais rengiama nuo 22 
1. rugpjūčio iki 1 d", rugsėjo tre
ja Lietuvos Žemės Ūkio ir Pra- 
nonės paroda Kaune žada būti 
lidesnė ir įvairesnė už praeitų- 
ų metų parodas, nes kaip vie- 
os taip ir užsienio firmos labai 
a susidomėję. Paviljonuose' vi- 
os vietos bemaž jau užimtos.

Einant Lietuvos su Ambasa- 
lorių Konferencija pasirašyta 
:onvencija, iš Lenkijos nori 
n-adėti mišką plukdyt Nemunu, 
’lukdys tokiu budu. Musų pu- 
ėje neutralinės juostos busiąs 
niško priėmimo punktas. Len
tų ekspedicijos kontora atpluk
dys mišką iki to punkto, o musų 
Valstybės Kontrolės bei Plentų 
r Vandens kelių Valdybos val
tininkams prižiūrint jis bus pa
klotas Lietuvos sielininkų arte- 

■ ei, kuri per Lietuvą lydės iki 
Klaipėdos uosto ir atiduos jį pir
šusioms firmoms. Toks miško 
Dlukdymo sumanymas (projek- 
as) yra jau paruoštas ir inteik- 
as Miništerių Kabinetui patvir

tinti.

Statys naują radio stotį. Bir
želio pradžioje Prancūzų bend
rovė pradeda statyti Kaune nau- 
ą radio stotį. Darbas bus pa
migtas šių metų lapkričio mė
nesyj. Naujoji radio stotis ga
lės siųsti radio žinias iki 3,500 
kilm., o radio telefonu iki 2,000 
kilnu

Miškų Departmento išdirbto
mis taisyklėmis visuose valsty
biniuose ir valstybės globoja
muose miškuose leidžiama ga
nyti galvijai tiems Lietuvos pi
liečiams 1) kurie neturi savo 
bendrų ganyklų, 2) kurių žemė 
rubežiuojasi su mišku ir jos (že
mes) bendras plotas neviršija 
18 ha., ir 3) kurių žemė nors ir 
nesirubežįuoja su mišku, bet jos 
plotas neviršija 6 ha. Ūkiui iš 
18 ha. leidžiama ganyti nedau
giau penkių, ir iš šešių ha. ne
daugiau trijų galvijų. Miškuo
se gali bati ganoma tiktai kar
vės ir veršiai. Draudžiama ga
nyti pievose, aikštėse, skyni
muose, sėjimuose ir sodinimuo
se kol viršijančių veislių mede
liai pasieks trijų metrų augštu- 
mo.

Už ganiavą nustatyta tokia 
mokesnio norma: šiluose (pušy
nuose) suaugusiam galvijui — 

5 litai, ir jaunikliui — 3 litai; 
giriose" (eglynuose) suaugusiam 
— 10 litų, ir jaunikliui — 6 li
tai; ir lapuotuose bei maišytuo
se miškuose suaugusiam — 15 
litų, ir jaunikliui ■— 9 litai.

Be to, Kretingos, Telšių, Bir- 
žų-Pasvalio, Rokiškio, Ežerėnų, 
ir šiaurinės dalies Mažeikių ap
skričių ūkininkams kurie nuken
tėjo nuo lietingo rudens, sulyg 
šių taisyklių leidžiama naudotis 
ganyklomis nemokamai.

▼▼▼

Per pirmus tris šių metų mė
nesius išvežta iš Lietuvos pre

r --------------- ’

ŽEMES KAIMYNAS
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIŲ KURIAS MES TANKIAI MATOME

kių už 58,329,900 litų, gi įvežta
už 48,515,200 litų. Sulyg vals-
tybėmis išvežimas skirstoma
taip:

Amerikon už it. 1,686,600
Belgijon 354,600
Danijon 541,500
Čekoslovakijon 5,074,300
Did. Britanijon 13,510,800
Holandijon 966,600
Francuzijon 1,509,000
švedi jon 2,500
Latvijon 9,115,500
Vokietijon 23,729,900
Kitur visur l,838,ž00
Įvežimas atrodo šitaip:
Iš Amerikos už it. 2,029,400
” Belgijos 11,700
” Danijos 199,900
” Čekoslovakijos 2,239,300
” Did. Britanijos 3,598,800
” Holandijos 1,525,000
” Francuzijos 325,300
” Švedijos 1,588,700
” Vokietijos 30,502,500
” Latvijos 1,425,800
” kitų kraštų 5,069,700

▼ ▼V

Klaipėda be dienraščių. Elta 
praneša kad nuo penktadienio, 
gegužio 30 d. sustreikavo Sie- 
berto spaustuvė. Birželio 2 d. 
“Lituanijos” ir “Ryto” spaustu
ves paskelbė lokautą. Nuo bir
želio 4 d. Klaipėdos laikraščiai 
buvo sustoję.

Mariampolės apskrityj, ypač 
Plutiškių parapijoj, šįmet ėjo 
kėlis kartus baisios perkūnijos > 
sudeginta apie 30 gyventojų tro
bų ir užmušta 25 žmonės.

Kuršėnai. Geg. 27 d. važiuo
jant plentu iš Kuršėnų stoties į 
miestelį revolverio šuviu nukau
ta Kuršėnų Vartotojų Bendro
vės vedėjas B. Novickas. Nu
žudymo priežastis nežinoma. Iš 
velionies paimta dviratis kuriuo 
jis važiavo, o pinigai ir laikro
dėlis palikta. Dviratis tuoj su
rasta. Suimta vienas intaria- 
mas asmuo. Nužudymas įvyko 
dienos metu, 3 vai. po pietų, ne
toliese esant žmonėms.

▼▼▼

Pasvalys. Geg. iš 11 į 12 d. 
naktį visos iškabos su Žydų kal
ba užrašais, kurios jau buvo vie
ną sykį išteptos, bet vėl atnau
jintos, dabar vėl perbrauktos 
degutu kryžiaus ženklais.

Griškabūdis. Balandžio 8 d. 
taisydamas šautuvą netyčia nu
sišovė Patašinės kaimo ūkinin
kas A. Juška.

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

Tai be abejo apie dangiškus kunus 
erdvėse, kuriuos mes matome žibant 
per naktų naktis, per metų metus, — 
ir jos žibės per amžių amžius.

Kokia Moksliška svarba yra žvaig- 
des žinoti? — Tai yra pažinimas to mo
kslo kuris atitolina žmogų šiek tiek to
liau nuo žemės ir praplečia jo žiniją 
apie dalykus esančius ir toliau negu jo 
rankos gali pasiekti.

Ar žinot kad žvaigždėmis jūrėse ir 
ore keliauninkai atranda sau kelius, 
kad paklydę kurie nusimano apie žvai
gždes net nakties laiku atranda sau 
kelią, kad apsipažinusieji su jomis bi
le meto laiku ir bile nakties tarpu gali 
puikiai žinoti kokia valanda neturėda
mi laikrodžių?
, Šioj knygoj yra surašyta žvaigždžių 
tėmijimo istorija nuo pat seniausių lai
kų, kaip kokiais amžiais ir kas i dan
giškus kunus atsinešė, kaip manė, ir 
kaip išmanė.

Knygoje rasit atsakyta šiuo svar
bius klausimus:

Kokios žvaigždės yra arčiausia prie 
žęrn ės,

Kokio baisaus tolumo ištiesų yra 
tas "artumas”,

Kokis yra tolumas žvaigždžių nuo 
žemės,

‘ Kokios žvaigždės yra pirmo didu
mo musų matyme, kaip jų vardai ir 
kokiu meto laiku kurios esti matomos,

Kokiais keliais jos eina ir kurios nu
sileidžia, o katros ne,

Kokia yra didžiausia mums mato
ma žvaigždė ir kokiu meto laiku ji bu
na matoma,

Katros žvaigždės sudaro žmones, 
katros kokius žvėris ar gyvulius dan
guose,

Kas ir kaip senai suformavo žvaigž
džių grupes Į dangišką žvėryną,

Kokis bendrumas yra tarp vienų « 
kitų žvaigždžių, ir kurios artinasi, o 
kurios tolinasi nuo musų.

Ir daugybė kitų svarbių klausimų
Knyga pilna žavėjančių pasakų apie 

žvaigždes ir ypatas ar gyvulius kuriuos 
tos žvaigždes sudaro. Rasit aprašyta:

Kokia dieve iš pavydo pavertė ko
kią'moteriškę į Mešką, ir jos sūnų Į 
Meškiuką, kuris gimė tai moteriškei iš 
anos dievės vyro, ir kokios žvaigždžių 
grupės tas moteris perstato.

Koks buvo galiūnas kuris papildė 
dvylika didžių darbų?

Kokia karalaitė buvo uždaryta į ka
lėjimą apsaugojimui nuo jos susineši-

mo su vyru, ir kaip ją aplankė dievas 
ir jai gimė sūnūs ktųns paskui nužudė 
baisiausias raganas, apsilankė auksi
nių obuolių darže, ir paskui gryžda- 
mas užtiko prie uolos pririštą merginą 
smakui sudraskyti, kurią paskui išgel
bėjęs apsivedė, ir ant galo nužudė sa
vo motinos tėvą, kaip burtininkas bu
vo išpranašavęs?

Kokios žvaigždės apsako pasaką 
"Švento Jurgio ir Šventos Panos Ka
ralaitės”, kuri buvo atiduota smakui 
ant prarijimo: kur ta pasaka prasidė
jo ir kodėl tikrenybėj buvo reikalin
ga tokią pasaką išrasti?

Kokiais žvaigždynais saulė keliau
ja per visus metus?

Kokia yra jūsų Laimė?
Kokiu mėnesiu jus esat gimę ir ko

mos yra jūsų "Laimės Žvaigždės”?
Kiekvienas žmogus yra gimęs tam 

tikru mėnesiu, ir kiekvienas mėnuo tu
ri tam tikras žvaigždes nuo senovės 
pavadintas "Laimės Žvaigždėmis”. — 
Knygoj rasit savo gimimo mėnesi, ir 
rasit kokis likimas jums lemta.

Knygoj yra keletas paveikslų, ir pa
vyzdžiai kiekvienos žvaigždės grupės 
ir kokiu meto laiku kokios grupės arba 
pavidalai matoma ir kaip juos pažinti.

ST ČEVERYKAI

Knygoje yra puslapių. Kaina uz vieną $ J .50. Dvi už $2.00 
Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už Ž 
monių Pasakų”, apsakanti apie slap-bes apie erdvių kunus kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga-daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kitų "Dirvos" leistų knygų.

Jeigu norit turėti dailius, 
tvirtus ir gerus čeverykus, 
vyrai, moterįs ir vaikai, at
eikit pas Lietuvį, B. Joku- 
bčną.

The
Parisian Boot Shoppe 

6014 BROADWAY
I-----------------------------------------

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bando vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
tą sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 

i laišku. Atsakymui indekit už ž c. 
I štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

Reikalaukit 
3352 Superior Ave.

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.



8 D i R V A

«

gį §CasGirdeiCBevelande-Apiejmkese >|
~! Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. I ■'
e- L___________________________________ __ _________  Į į
'■v^WAWAVA'AWlW?.WA’.WA'tW1y1',v1"t'1sSVASV>,.\V=‘.W>W.\'.,»,.VASV>VAWI>>".

Lorain Audros išteriolas kelių. Tūlos ūkės šioje srityje 
užtvino.

Lietuviu piknikai. Birželio 22 
d. aplankiau net tris Lietuvių 
piknikus. Gal ir daugiau jų bu
vo kitų keno surengta nežinau. 
Aprašyt apie visus tris užimtų 
perilgai laiko ir perdaug vietos

Žuvo nuo 80 iki 100 — 
Tikrai Nežinoma Dar.
Pereitoj subatoj vėlai po pie

tų, kada Clevelandą buvo užni
kus visiška tamsa ir pylė smar
kus lietus, žaibavimas, ir kada 
pačiame mieste ir apielinkėse 
žuvo septynios ypatos, tuo pa
čiu laiku baisi vėtra teriojo kai
mynišką miesteli Lorain, kame 
užmušta apie šimtas ypatų ir 
keli šimtai sužeista. Vėtra su
griovė didumą miestelio, suardė 
daug namų ir budinkų, padary
dama nuostolių už apie 25 mili
jonus dolarių.

Vėtra taipgi siekė ir Sandus
ky ir kitas sritis, kur taipgi žu
vo po keletą ypatų ir nuostolių 
padaryta šimtais tūkstančių do
larių.

Daugiausia užmušta žmonių 
kuomet vėtra sugriovė krutan
čių paveikslų teatrą. Taipgi už
mušta pora desėtkų maidynės 
name kuri vėtra nunešė į van
deni, Į Erie ežerą.

šviesa liko suardyta ir kada 
nelaimės užtiktą sritį užėjo nak
tis, tikrai buvo keblu, nei maty
ti sužeistus, nei j ieškoti užmuš
tų, nei pagelbėti dar gyviems 
apraišioti, nes ir likę budinkai 
neturėjo šviesos, ir ligoninė bu
vo tamsi, ir mokykla kuri pa
versta į ligoninę neturėjo kuo 
pasižibint.

Kada pribuvo žinia Į Cleve
landą apie nelaimę, visos įstai
gos kurios galėjo siuntė pagal
bą — gydytojus, užžiurėtojas, 
policiją, vaistų, maisto, palat- 
kaš nakvynei dar gyvais liku
siems, ir viską kitą kas buvo 
reikalinga. Sugriuvusiam mie
ste tuoj pristatyta kariumenės 
kuri užžiuri tvarką ir neleidžia 
nieko nei ineiti nei išeit be rei
kalo. Nedėldenyj daugybė iš 
Clevelando važiavo pažiūrėt tų 
griuvėsių, bet visi buvo grąži
nami atgal, ir buvo atsišaukta 
kad kelyje tarp Clevelando ir 
Loraino nevažinėtų niekas be
reikalingai, nes kelias naudoja
ma greitam suvažinėjimui su 
pagalba, vežimui sužeistų, ir tt.

Loraine baisus nuostoliai pa
daryta pačiame viduryje biznio 
distrikto, kur beveik visi budin
kai audros sugriauti. Gyvena
mi namai vėjo nešiota iš vietos j 
į vietą, kiti suplėšyta į dalis, ki
tų likę tūlos sienų dalis ant vie
tos.

Vėtra, pasekanti smarkų lie
tų ir perkūnijas, einanti šimto 
mylių greitumu į valandą, pir
miausia užklupo maudynę pa- 
ežeryje, kurioj nuo lietaus bu
vo subėgę žmonės. Budinkas 
iš pamatų pakeltas ir trenktas į 
ežerą.

Vieną mažą mergaitę vėjas 
mynas mirštančias arba negy- 
ištraukė iš budinko ir užmetė į 
medį, kur jos lavonas atrasta j 
kada gelbėtojai pribuvo.

! Teatrą kuriame buvo apie 500 
žmonių, vėtra sugriebus nuplė- 

j še stogą, ir sienos sugriuvo į vi- 
idų ant žmonių, šalimų budin
kų sienos taipgi sugriuvo į te
atrą. Prasidėjo baisus išgąs
čio riksmas ir vaitojimas sužei
stų. Dar sveiki buvę bėgdami 

I vienas kita sužeidė ir mindžio- 
j°-

Medžiai, stulpai, automobiliai 
suvartyta gatvėse, užversta vi
sos gatvės ii- apsunkinta gelbė
jimas.

Gelbėtojai atvykę nakties me
tu, automobilių lempomis apsi- 
šviesdami, vertė griuvėsių lie
kanas, rankiojo vaitojančius su
žeistus ir negyvėlius.

Tiltas per upę tarp Loraino 
liko suardytas, jo geležįs surai
tytos, kad rodos vėjai taip ne
galėtų padaryt. Telefonų ir te
legrafų susinėsimas su išlaukė- 
mis neveikė. Gelžkeliai negalė
jo j miestą davažiuoti. Trau
kinis su 90 vagonų sutiktas au
dros netoli miesto liko nuneštas 
nuo relių, tūli vagonai gulėjo už 
300 pėdų nuo vietos.

Kaip paprastai, tuoj atsirado 
mieste vagilių kurie ėmė ran
kiotis po griuvėsius sau tinka
mų daiktų. Del to reikėjo ap
šauki mieste karo stovį.

Darbininkai sugryžę iš darbo 
rado savo namus suardytus, šei
vas. Daug mažų lavonų — vai
kų — liko visai sudraskyta.

Vėtra neišlenkė iš kelio nei 
bažnyčių nei kitokių budinkų, 
viską griovė pakeldama ir mes
dama j žemę.

Audrai praėjus, tik griuvėsiai 
riogsojo, ir vienur kitur matė
si dar čielas namas, žmonės 
persigandę vaikščiojo ir jieško- 
jo savųjų, verkdami, baimės su
spausti, alkani.. Daug kūdikių 
liko našlaičiais, nes tėvai už
mušta.

Vienas laivas iš Clevelando 
ant rytojaus išplaukė į Lorain 
su maistu, vaistais, blanketais 
ir automobiliais transportacijai. 
Daug nusivežė elektriškų lem
pų pagelbėjimui apšviesti gydy
tojams ligonius užžiurint.

Laivą paėmė savo globon A- 
merikos Raudonasis Kryžius.

Panedėlyje vėl užėjo smarki 
audra su lietum ir dar labiau 
gąsdino likusius gyvais, nors jo
kių nuostolių nepadarė.

Aprankiojus galimas prieiti 
vietas, į sunkius griuvėsius pri
eita išsprogdinant vietas dina
mitu.

Lietuvių Loraine yra keletas 
šeimynų, ir tarp nukentėjusių 
matyt panašių iškraipytų vardų.

Sandaros 18 kuopos susirin
kimas įvyks sekančiam utarnin- 
ke, liepos 8 d., nuo 7 :30 vai. va
kare Lietuvių salėj. Nariai at- 
silankykit, bus svarbių reikalų 
aptarimui apie pikniką ir kitus 
kuopos darbus. Vad.l

Lankėsi “Dirvoje” ir išbuvo 
Clevelande pora dienų veiklus 
Akrono tautietis J. {Ramoška. 
Jis čia lankėsi subatoj ir nedė- 
lioj. J. Ramoška pasidarbavęs 
su keletu draugų sutvėrė Akro- 
ne TMD. kuopą, ir dabar trusia- 
si suauginti ją nors iki 30 na
rių šiais metais.

Buvo kalbėtasi apie bendrą iš
važiavimą TMD. Akrono ir Cle
velando kuopų. Išvažiavimą ma
noma rengt vidurkelyj tarp Ak
rono iš Clevelando.

Norintiems šią vasarą apsi
lankyt Lietuvoje “Dirvos” A- 
gentura parūpina reikalingas 
popieras.

žiniė iš SLA. Seimo žiūrėkit 
ant puslapio 2-ro.

Salės šėrininkų susirinkimas 
įvyks seredoj, liepos 16 d., Lie
tuvių salėj nuo 7:30 vakare. 
Klerikalai labai bruzda prieš 
tautininkus, nori išėst iš vietos 
salės perdėtinį ir spaudžia kiek 
galėdami salės užvaizdą kad jis 
pasitrauktų iš vietos. Viską 
nori jie vieni užvaldyt. Tauti
ninkai ir jų draugijos turi at
sižiūrėti į tai, nes paskui negaus 
iš klerikalų bosų savo svetainėj 
vietos savo rengiamiems vaka
rams. šiaudinis Katalikas.

laikraštyje. Tokiu budu para
šysiu tik apie vieną kuris man 
labai indomus buvo.

Kokia draugija ar ypata su
rengė tą pikniką nesiteiravau, 
kadangi mane užinteresavo re
ginis kuris visukuom atrodė į 
senovės Romos turgavietę, kur 
susirinkę Cezarai ir kiti turtingi 
kupčiai pirko vergus. Piknikas 
atrodė taip: Ant pastatytos es
trados viršaus kraiposi dvi mer
ginos, numalevotais veidais ir 
lupom, kartais kalba Angliškai, 
kartais Lietuviškai, daugiausia 
šaiposi, kraiposi; muzikai už
griebus šoka, kartais pasirodo 
daugiau, kartais vėl tik dvi. 
Retkarčiais užeina vyras ir vėl 
nulipa. Aplink stovi, sėdi pub
lika ir visi žiuri, žiopso, rodos 
kad nori pirkt. Kartais pasili
pęs vyras kalba, pasakoja ir vis 
apie moteris, merginas, rodos 
kad jo turgavietė ir jis parda
vinėja tas raudonom lupom lė
liukes. Toliau nuo platformos 
stovi gusta kur pardavinėja gė
rimus ir valgius, bet publika už
kandus vėl gryžta prie parodos, 
ir taip piknikas tęsiasi.

Reikia paminėt kad į šitą pik
niką aš pirmiausia pakliuvau, 
nes kuomet gatvekariui susto
jus išlipau tai mane pagavo la
bai stora boba į Kinietę panaši 
ir nurodė kur turiu eiti į pikni
ką. Nors ji sakė kad tik tas 
vienas Lietuvių piknikas čia yra 
bet iš to išėjęs tuoj radau kitą 
ir trečią. Ir kiekviename kitokį 
įspūdį gavau. Darbietis.

Redakcijos Atsakymai!
Eastsaidiškei (Detroite). — 

Ginčytis del p. M. Bagdonienės 
ir jos mokyklos kursų neapsi
moka. Daugiau netalpinsime nei 
už nei prieš. M. L. Dankantis' 
rašė ne nupeikdamas, tik nore-' 
damas kad daugiau musų mote- j 
ru tuos kursus lankytų. !

PAJIEŠKOJIMAS. Lietuvių 
Biuras prie Foreign Language ( 
Information Service, 119 West ■ 
list St., New York City, j ieško Į 
žinių apie Juozą Rush kuris gy-j 
veno 1439 S. 49th St. Cicero, 
III. Kas galėtų suteikti kokių 
žinių malonėkite pranešti.

PAJIEŠKOJIMAS
Pa j ieškau merginos arba moteries ' 

našlės kad ir butų su vaikais, neturi 
skirtumo ir kokias galėtų kalbas kal
bėti. Norėčiau gauti ant viso meto. 
Delei išlygų klauskit per laišką šiuo 
antrašu: (27)

Mr. C. J. Cerosky, 
Rock Lake, N. Dak.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus [ 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

AKRON, OHIO
Gatvekarių kompanija N. O. 

T. pailgino linijas vežimui pa- 
sažierių ir jau dabar vadinami 
busai ateina ir prie Lietuvių 
bažnyčios Birutės ir East gat
vių. Lietuviams labai didelis 
parankumas.

Akrono Lietuvis V. Slesorai- 
tis persikėlė gyventi savo na- 
man prie Sheridan gatvės. Tai 
pirmas Lietuvis Suvalkietis ku
ris apsigyvena vakarinėj mies
to dalyj. Nesuprantama kodjl 
Suvalkiečiai Akroniečiai mėgsta

gyvent pietų dalyj kur durnai ir 
dulkės vien siaučia.

Vakacijoms gumų dirbtuvės 
čielą savaitę sustojo dirbę.

Rep.

MES perkame ir parduodame ma
žas ir dideles savastis, visokius 
biznius, padarome apdraudas, etc. 
Jeigu norit pirkti ar parduoti, jei
gu norit mainyti, kreipkitės prie 
Melevin’o, į

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

prie Euclid ir E. 9th St. 
Cherry 730 Main 1261.

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažom Išmazgojam
Garbiniuojani .Bob Su raitom
Apvalai Suraitom Manikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius 
Bobinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinant

Clevelando pašonėj esantis 
gražus gamtiniais vaizdais mie
stelis Rocky River taipgi palie
stas audros išrodė tik išvartytų 
medžių, sugadintų budinkų są
šlavynas. Medžiai išrauta iš 
šaknų, išlaužyta ir suversta ant

MANO DRAUGAMS
IR KLIENTAMS:

Šiuom pranešu jog aš atidariau ofisą prie 
The A. B. Savings & Loan Co., 3354 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio, kur aš po senovei at
liksiu įstatymišką praktiką. Šalip to kad at
likau advokatiškus reikalus The A. B. Sav
ings Kompanijai, aš pildžiau pareigas advo
kato per pereitus septynis ar aštuonis metus 
del The Lituhanian Savings & Loan Ass n, 
prie kurios per mano rankas praėjo šimtai ne
judinamosios nuosavybės ir mortgečių trans
akcijų del Lietuvių Clevelande ir kitų, ir pasi
tikiu kad aš turėsiu progos savo naujoje vie
toje susitiksiu su jumiš ir patarnausiu jums 
vėl.

GEORGE W. LEDDON, 
3354 Superior Ave. Prospect 2825.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
SUKNIŲ JAUNAMARTĖM-

Ir Suknių Visokiems Reikalams.
Šalip to turim paklodžių, paduškų, 

inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi
sokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartės arba (pamergės.A. ANZLOVAR

6202 St. Clair Ave.

Sandaros 18 kuopos piknikas 
rengiama nedėlioj, liepos 13 d. 
Chestnut Grove darže, ant Sta
te road. Bus įvairių pamargi- 
nimų. žaislų, lenktynių ir Ųis- 
ko kito, šis piknikas bus vie
nas iš linksmiausių. Tą vietą 
visi gerai žinot, State Road ka
ras daveža iki galo linijos, pas
kui reikia paeiti biskį po deši
nei. Ruoškitės.

Dr, V. Kudirkos Dr-stės pus
metinis , susirinkimas atsibus 
nedėlioj, liepos 6 d., 2 vai. po 
pietų, Flynn salėj, 5311 Supe
rior avė. Bus daug svarbių da
lykų aptarti: kaip tai kur laiky
ti draugijos pinigus, ar Lietu
viškam banke ar perkelti į kitą 
bankąbus spręsta ar reikalin
ga padidinti pomirtinė pašalpa 
nario šeimynai ar giminėms ir 
padidinimas pašalpos ligoje nuo 
$6 iki $9 savaitėje. Stengkitšs 
visi nariai pribūti.

A. Žukas, Pirm.

A. Liet. Piliečių Klubas ren
gia draugišką išvažiavimą lie
pos 13 d. ant Antano Kaičio far- 
mos Northfield, O. Platesnių 
žinių teiraukitės Klubo ruimuo
se Lietuviškoj salėj, 6835 Su
perior Ave.

Sandaros Apskričio valdyba 
gavo iš Centro atsišaukimą apie 
pinigus ir pilnai sutvarkius rei
kalą išlaimėjimo perduos pini
gus centrui, tik darbą gaišina 
Pittsburgiečiai kurie dar iki 
šios neprisiuntė savo pinigų.

REIKALAUJAM
AGENTU

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

" D I R V 4 ” 
Cleveland, O.

COLUMBIA TEATRAS RUOŠIASI 
ATEINANČIAM SEZONUI

Planai užbaigta dvidešimts trečiam 
sezonui ‘‘Columbia Burleskui” ir dau
giau negu 40 miestų bus 36 savaitės 
muzikalių perstatymų, prasidedant su 
Rugpjūčio 18 d.

Columbia “Rato”, planas yra la
biausia sukoncentruota ir nustatyta 
palinksminimų sistema pasaulyje. 
Sykį sezonas prasideda, kožnas per
statymas seka savo vadą, savaitė po 
savaitės, kaip špykiai sukasi aplink 
ąšj, taip kad kožnam mieste kas sa
vaite butų naujas perstatymas per vi
sas 3’6 savaiteš. Kadangi sunku nu
statyt kelius lošėjams, Columbia “Ra
tas” yra vienatinis kuris įstengia Lai 
padaryti ir atgabena keliaujančius 
lošėjų burius Į daugybę miestų kur 
“Columbia Burlesque” randasi.

Burlesko mėgėjai ras daug žingei
dumo planuose kokius Generalis Ve
dėjas Sam A. Scribner išdirbo nau
jam Columbia “Rato” sezonui. Dau
guma ruošėjų, diduma mėgiamų ko- 
medijantų ir prie to tūli naujieji lo
šėjai pasižymėję publikoj sudarys tą 
visą nuostabų “Columbia Burlesque” 
patraukimą. Delei padidėjusio skai
čiaus moterų lankytojų tų teatrų ku
rios randa pritinkamą palinksmini
mą naujoj tvarkoj “Columbia Bur
lesque”, pareiškiama kad bus atkrei
piama visa atida išpildymui atsakan
čių perstatymų kurie atatiktų šei
mynoms.

Barney Gerard perstatys “Follies 
of the Day” septynioliktu paeiliniu 
sezonu, vėl vaizduodamas Boso Sny
der, tyku komedijantą. Dave Marion 
paruoš visiškai naują perstatymą už
vardintą “Snuffy the Cabman”. Jean 
Bodini pradėjo “Peek-A-Boo” Boston 
Gayety teatre, kuris eina vasariniu 
sezonu ir paskui pereis į Columbia 
“Ratą”.

Barbora Jokšaitč..............L200
Elzbieta Gelažauskaitė ........ 50
Juozas Juška ....................... 250
Juozapas Šimkūnas ............ 100
Anolijona Rudžienč ............ 100
Marijona Tiškus ..................100 Į
K. Kozlovska (Rusijoj) ...§10 
P. Banickas (Rusijoj) ....§20 
P. Vanickas (Rusijoj) ...§5.79 
Uršulė Ainoraitė ................200 j
Barbora Jusaitienė.............. 100
Jurgis Plerpa ..................... 300 |
Juozas Zorskis............. • ■. .200 '
Jurgis Bagdanavičius............ 50
Marijona Sereikaitė ............200 j
Ignas Gardžiulis ..................150 !
Petras Balčiūnas ................. 50 [
Natalija Drižaitė ................478
Ona Balsienė ..................... 200
Marijona Blazauskutė .......... 50
Ona Cipokienė..................... 100
Petrone Liaugninienė ........ 100 ,
Pranciška Dailydienė.......... 100
Julija Kaulekaitė ................200
Teklė žvirblis ..................... 100 '
Steponas Urbšaitis ..............200 j
Marijona Samuolienė .......... 100

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

3352 SUPERIOR AVE. 
CLEVELAND, O.

VISAI PIGIAI parsiduoda lotas 35x
110 su mūriniu namu, tik 6 mylios 

nuo skvero, 3 minutes ėjimo iki ka
ro, randasi west side. Kaina $1,300 
greitam pirkimui. Brooklyn Station, 
R. 2, Box 425A. City.

GARSINKIS
“DIRVOJE” |

!_______________________ l

2 ŠEIMYNŲ namas, 5 kambariai au- 
gštai ir 5 žemai. Visi patogumai. 

Kaina $9,000. Reikia įmokėti $2,500. 
Kreipkitės 5861 Cable Ave.

NAMAS, lotas, rakandai, pavienis 
namas, 7 kambąrių, parsiduoda. Su 

visais įrengimais, maudyne, elektros 
šviesa, 2 garažiais. Lotas 25^x168. 
Kreipkitės 6010 Luther Ave.

12 KAMBARIŲ namas parsiduoda, 
5920 Prozier avė., kampas E. 60 St.

Kaina visai prieinama, reikia mažai 
Įnešti, lengvos išlygos. Klauskit pas 
M. Nachtigal, 6104 St. Clair. Telef. 
Penn. 567. k

i- ■

JONAS EiALUKONIS
----- Advokatas -----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. Tel. Main 1480

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

UŽ PADĖTUS TAU
PYMUI PINIGUS

3 Pasidėti čia pinigus yra lengva: tik ateiti pa
skirtose valandose. Perkelti iš kitų ban
kų reikia tik atnešti čia savo bankinę kny
gutę, o viską mes padarysime.

Iškolektuojam pinigus paliktus kituose mies
tuose visai dovanai. Atneškit mums savo 
bankinę knygutę.

Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

$

§

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

Krautuvė
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai, ,75c

i KAUNO
KRAUTUVĖ 

žzr/1 ST. CLAIR AVE

GROSERNŪ ir MĖSINYČIA 
parsiduoda. Randasi geroj vietoj ir 
patogi Lietuviams. Ineina savaitėje 
$900. Kreipkitės Telefonu Rand. 5879.

Pasidėkit musų Saugiose Dėžutėse di
delėje naujai Įrengtoje Bankinėje Šė
poje (Vault) — neprieis nei vagis, nei 
ugnis, ir nerizikavosit pametimu ne
šiojantis su savimi.
Tinkamiausia vieta laikyti bondsus — 
Amerikos ir Lietuvos — ir apdraudos 
popierius, Šerus, pomirtinius užrašus.

Tiktai $3.00 ant visų Metų 
arba mažiau negu po lc Į dieną.

Atdara dienomis ir vakarais — 
galit ateiti ir ^prieiti. Ateikit

kada norit 
pasiteiraut.

The A. B. Savings and
Loan Company

3354 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

te

Banko vai.: 9 iki 3 dieną, 
Vakarais — Utarninkais, 
Ketvergais ir Subatomis 

nuo G iki 8.


