
“DlflVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE F’FUd)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States......................... $2.00
Canada and Mexico  .............. 2.50

1 Lithuania and other countries........ 3.00
Advertisin'; rates on application.

| “D I R V A”
| 3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio
It- . ■- 'I Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS I 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio U

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija >•
Metinė Prenumerata: l|

Suvienytose Valstijose..................... $2.00 ;į
Kanadoje ir Meksikoje..................... 2.50 !'
Lietuvoje ir kitur............................. 3.00 Ii
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsiražv- lt
mo, ne nuo Nauju Metu, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku. d
“B 8 R V A” g

3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio J!
----------------- ■■ H

No. 29 KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 18, 1924 VOL. IX (METAI 9-TD

® II @ ® • ® ‘g — ®

Brazilijoj Prasidėjo
Naminis Karas

34,000 SUKILĖLIU KARIAUJA PRIEŠ 24,000 
FEDERALĖS VALDŽIOS KAREIVIŲ.

Sao Paulo Miestas Bombarduojamas. Sukilėliai 
gauna Paramos iš Visos Valstijos. Jie Pra

dėjo Traukti ant Kito Miesto.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

New Yorke suvirs 35,000 bu
vusiu išėjusių ant streiko rub- 
siuvių gryžta į darbus kada tū
los dirbtuves pasirašė su strei- 
keriais sutartis.

Kiek Išleidžiama Buda- 
vojimui

Suv. Valstijose bėgyje pirmų 
penkių mėnesių šių metų buda- 
vojimo darbų — namų ir dirb
tuvių bei šiaip budinkų — už
vesta net $2,200,000,000 vertėj. 
Tai yra naujas augščiausias lai
psnis kiek kada pasiekta tokiu 
pat laiku.

Nors šiuo tarpu buclavojimo 
medega yra pigesnė -negu buVou 
trumpas laikas atgal, bet darbi- 
ninkai-amatninkai gauna augš-

Išgelbėjo šmugelninkus. Nia
garos vandeppuolio žiotyse bu
tų žuvę du šmugelninkai ateivių 
iš Kanados i Ameriką. Jie vežė 
per ežerą laiveliu kelis ateivius 
j Suv. Valstijų pusę. Juos pa
matė Amerikos policija. Du at
eivius sugavo ir norėjo sugaut 
šmugelninkus; jie leidosi plauk
ti šalin, bet šaudant Į juos vie
nas sužeista, o valtelės motoras 
sugedo ir vanduo juos pradėjo 
nešti link briaunos kuri yra virš 
150 pėdų augščio. Imigracijos 
viršininkai gavę kitą motorini 
laivelį tuoj leidosi paskui bejie- 
gius šmugelninkus, ir dasivijo 
juos visai netoli briaunos kur 
vanduo jau buvo smarkus. Taip 
spėjo šmugelninkus išbelgėt nuo 
baisios mirties.

Mt. Gilead, O. — Suimta tūla 
40 m. amžiaus moteris kaltina
ma nunuodinime savo šešių vy
rų. Jai kaltinimai išnešta po 
mirties paskutinio vyro birželio 
28. d. Jo lavonas iškasta ir ras
ta jame nuodų žymės. Ji tuoj 
iš miestelio prasišalino į kitą po 
laidotuvių, bet liko surasta. Ją 
pradėta nužiurėt del keistumo 
jos vyro ligos. Surasta kad ji 
nuvo gyvenus jau su šešiais vy- 
Muis, kurie visi mirę.

Aleliu, Indijoj, kilus riaušėms 
tarp Indų ir Musulmanų užmuš
ta septyni žmonės. Riaušėse 
lyvavo beveik visas miestas.

Pirmų (i mėnesių begiu šįmet 
parduota suvirs milijonas Fordų 
automobilių ir trokų, arba tik
romis skaitlinėmis sakant par
duota 1,036,978.

E. Paterson, N. J. — Penkios 
ypatos užmušta gelžkeliui užlė
kus ant automobiliaus važiavu
sio per reles. Užmuštų pavar
des yra Lenkiškai-Lietuviškos.

Brazilijos Revoliucijos 
Žinios

Santos, Brazilija. — Brazili
jos sukilėlių mieste, Sao Paulo, 
mušįs pastarose dienose buvo 
tikrai smarkus, kaip skelbia ten 
buvę Amerikoniškos įstaigos pa
bėgėliai pribuvę pėsti Į Santos.

Jų apskaitliavimu žuvusių ka
reivių ir civilių bus apie 3,000.

Sukilėlių, kurie susideda iš 
kariumenės, esama apie 34,000. 
Jie apsidrutino Sao Paulo mies
te, kur prieš juos ėjo federalė 
kariumenė ir bombardavo mie
stą. Sao Paulo valstijos guber
natorius pasišalino. Miestiečiai 
ir sukilėliai norėjo kad jis pasi
liktų su jais ir butų sukilėlių 
vadu, bet jis atsisakė, tada jam 
leista pabėgti iš miesto.
. Sukilėlių skaičius kasdien di

dėja, iš apielinkių ateina naujų 
stoti j eiles. Valdžios kariume
nės ten esama į 24,000.

Valdžios kariumenės bombar
davimas miesto supykinęs gy
ventojus ir jie ėmę remti suki
lėlius.

Sukilėliai mano traukti ant 
Brazilijos sostinės Rio Janeiro. 
Sukilėlius vadovauja Gen. Lo
pez.

Sukilėliai yra aprūpinti vis
kuo, orlaivių šaudymo kanuolė- 
mis, orlaiviais ir tankais.

Po vieno mūšio sukilėliai bu
vo siūlę valdžios kariumenei da
ryti paliaubas, bet valdžia atsi
sakė iki sukilėliai nepasiduos 
beišlyginai.

* * *

Brazilija yra Pietų Amerikos 
didžiausia respublika, randasi 
rytiniame šone kontinento, prie 
vakarinio krašto pietinio Atlan- 
tiko. Jos# valdantieji gyvento
jai yra Ispanai ir Portugalai; 
yra ir kitokių tautų žmonių. Vi
si tikrieji tos šalies gyventojai 
yra laukiniai Indijonai.

Rado Indijonų Kaulus
Cincinnati, O. — Kasant už

miestyje namo pamatams staty
ti žemes darbininkai atrado ske
letus keleto Indijonų ir keletą 
išlikusių jų papuošalų. 'Skele
tai paimta tyrinėjimui, o papuo
šalai perduota vietos muzejui.

Čia ir pirmiau vieno univer
siteto tyrinėtojų buvo rasta In
dijonų kaulų. Manoma kad ta 
sritis yra buvus didele Indijo
nų laidotuvių vieta.

Baisus Miškų Gaisrai
Spokane, Wash. — Trape 35 

ir 50 ypatų yra dingę siaučiant 
miškų gaisrams vakarinėse val
stijose.

Manoma kad apie 30 žmonių 
bus žuvusių ir Kanados girių 
ugnyse.

Montana ir Idaho valstijos 
susiėjime dega apie tūkstantis 
akrų miško.

Riaušes Francuzijos 
Seime

Paryžius. — Liepcfe 10 d- Vėl 
reikėjo paleist Francuzijos sei- į 
mą kada komunistai atstovai 
pakėlė lermą kuomet buvo svar
stoma amnestijos bilius paliuo- 
suojantis nuo bausmės politiš
kus prasikaltėlius.

Socialistai kaltino komunis
tus šalies išdavystėje ir sakė 
jog komunistus reikėję sušau
dyt karo laiku sykiu su kitais 
špiegais.

Komunistai pradėjo rėkaut ir 
vadint išdavikais visus dešiniuo
sius. Vieni kitems rėkė: ‘Ei
kit į Berliną!” “Eikit į Mask
vą!”

Seimo vedėjo buvo reikalauta 
rezignuot jeigu jis nesuvaldo 
komunistų.

Buvusis premjeras Poincare . 
kalbėjo apie penkias valandas 
laiko Francuzijos senate reikale 
Dawes plano ir Vokietijos atly
ginimų. Jis vis dainuoja seną 
giesmę ir išreiškė nepasiganėdi- 
nimo del premjero Herrioto pa
reiškimo ..apie jo susitikimą su 
Anglijos premjeru.

Vienok senatas išnešė pasiti- j 
kėjimo pareiškimą premjerui 
Herriot’ui po jo pareiškimo jog 
jis savo pasikalbėjimu su Mac-j 
Donaldu atnaujino draugiškus j 
ryšius su Anglija.

Abu premjerai sutiko ant su
šaukimo aliantų valstybių atsto
vų konferencijos Londone.

Muštynes Lenkų Seime
Varšava. — Lenkų seime lie

pos 10 d. kilo audringos scenos 
kuomet perleista bilius siūlantis 
kad valdžia reguliuotų mažumų 
teises Lenkijos valdomose žemė
se. Tas bilius priimta nežiūrint 
smarkiausių protestų iš atstovų 
Lenkų pavergtų tautų.

Bilius uždraudžia naudojimą 
kitokių kalbų oficiališkuose rei
kaluose kaip tik Lenkišką, ir tu
ri būti atlikta susinėsimai Len
kiškai net svetimų tautų kraš
te tarp viršininkų kūrei Lenki
jos globoj randasi ir atmeta sa- 
vivaldybų klausimą užimtų ša
lių žmonėms jų žemėse. Du at
stovai liko išmesti iš salės ir su
spenduoti keletui sesijų už tai 
kad jie priešinosi tam biliui ir 
rėžė kitiems atstovams per au
sį.

Lakūnai jau Europoje
Paryžius. — Amerikos armi

jos lakūnai trijuose orlaiviuose 
keliaują aplink žemę, liepos 14 
d. atvyko į Paryžių, devyniolika 
dienų paskiau negu buvo išskai- 
tliuota jie galės Paryžiuje būti. 
Išviso jie jau perskrido 18,000 
mylių į mažiau negu keturis mė
nesius laiko. Iš Paryžiaus iš
skrido į Londoną, iš ten vyks į 
Islandiją, Grenlandiją, Labrado
rą, Kanadoj, ir tada jau atsiras 
Amerikos kontinente.

Iš Azijos jie pribuvo į Kon
stantinopolį, paskui skrido per 
kelias Balkanų sostines, Vienna, 
ii- paskui leidosi į Paryžių.

Strasbourg-Paris traukiniui 
susimušus su prekiniu trauki
niu užmušta penki žmonės ir ke
liolika sužeista.

DEMOKRATAI GA
TAVI AGITACIJAI
New York. —Demorkatų kan

didatas ant prezidento, John W.
Davis, varys kampaniją agita
cijai už demokratų partiją sker
sai ir išilgai Suv. Valstijas.

Davis yra vienas iš gabiausių 
Amerikos kalbėtojų, augštos 
klęsos advokatas, gynęs bylas 
nuo paprasčiausio žmogelio iki 
didžiausio kapitalisto. Jis gy
nė pragarsėjusią Amerikoje ko
votoją už darbininkų teises Mo
tiną Jones, senelę, gynė socia
listų kandidatą' ant prezidento, 
Debsą ir kitus. Dabartiniais jo 
klijentais yra milijonierių fir
mos ir darbininkų unijos.

Jisai yra pergalėjęs keletą 
trustų kuomet jie vedė kovą su 
valdžia, kuomet jis buvo valdiš
kas solicitorius.

“Nei vienas,” sako Davis, “il
goj eilėj mano klientų nekon
troliavo ar net negalėjo manyt 
jog kontroliuoja mano ypatišką 
arba politišką sąžinę. Ir aš tik
ras esu kad niekas ir nekontro
liuos”.

Davis yra 51 metų amžiaus, 
iš profesijos advokatas, buvęs 
kongreso atstovu, generaliu S. 
Valstijų solicitorium, buvo am
basadorium Anglijoje laike Wil- 
sono administracijos, taipgi bu
vo teisiu profesorium.

Net priešų, Republikonų par
tijos, laikraščiai kalbėdami apie 
Davis duoda jam kredito už jo 
pasižymėjimą drąsoje tarnau
jant publikai ir už jo neapsako
mus gabumus.

Visi sako kad šiais rinkimais 
kampanija bus švari, išskyrus 
iš progresistų ir komunistų. Da
vis yra augšto inteligentiško bu
do ir kalbės argumentais, ne ko- 
Jiončmis. Prezidentas Coolidge 
irgi yra rimto budo, taigi abi 
stipriausios pusės bus manda
gios, išskyrus gal jų rėmėjus, 
kurių yra visokių.

Davis nori trumpai ir aiškiai 
viską vesti: jis sako:

Reikia apmažint valdžios iš
laidas apmažinimui taksų kiek 
tik galima.

Reikia visur griežtos ekono
mijos ir vengti naujų išlaidų.

Reikia mažint taksus nuo in- 
eigų, nesulaikant palengvinimų 
vieniems del to kad jie yra tur
tingi, ir neužmirštant kitų ku
rie yra biedni ir neša sunkią 
gyvenimo naštą.

Jis per ilgus laikus buvo pri
tarėjas ii- kovotojas už moterų 
teises.

Bryan ant Vice-Prezidento
Nebraska valstijos guberna

torius Charles W. Bryan, brolis 
pagarsėjusio Demokratų vado, 
blaivybės skelbėjo ir kovotojo 
prieš evoliucijos mokslą, Wm. 
J. Bryan. Vienok gubernato
rius Bryan yra toli skirtingas 
nuo savo brolio, ir jis skaitomas 
progresiviu, ūkininkų draugu ir 
stovinčiu už visuomenišką nuo
savybę viešųjų reikmenų.

Tarptautinis Ginklu Su
tvarkymas Pagaminta
Geneva. — Tautų Sąjungos 

komisija veikianti ginklavimosi 
sumažinimo klausime, užbaigė 
gaminti savo tekstą sutarčiai 
tarptautinio kontroliavimo ga
benimo ginklų ir amunicijos iš 
vienos šalies j kitą. Tą patvar
kymą svarstys visa tautų sąjun
ga savo posėdyje rudenį.

Mt. Clemens, Mich., norėda
mi išgelbėti savo kaimynų vai
kus nuo prigėrimo prigėrė vyras 
ir žmona, ir tie vaikai prigėrė.

KU KLUKSERIAI NU
BAUDĖ KUNIGĄ

Battle Creek, Mich. — Birže
lio 30 d. prapuolė čia pastorius 
po to kaip jis atsimena sakęs 
pamokslą prieš' Ku Klukserius. 
Už vienuolikos dienų jis surasta 
ant kelio apsvaigęs, nustojęs at
minties, ant jo peties buvo išde
ginta raidės “K K K”. Jis ne
žino kaip jam tos raidės išde
ginta, nes nejautė ir nežinojp 
nieko. Matyt užpuolikai jį ap
svaigino nuodais ir per tūlą lai
ką užlaikė kur nors paslėpę kad 
jis visai netektų atminties ir ne
galėtų papasakot kur ir ką kas 
su juo darė.

Paimtas j ligonbutį, jis tiktai 
atsiminė dalykus buvusius pirm 
jo prapuolimo.

La Follette Kampanijai 
Renka Milijonus

Washington. — Rėmėjai Se
natoriaus La Follette kandida
tūros ant prezidento pasiryžę 
sukelti penkių milijonų dolarių 
fondą agitacijai už jį. Tas i ai
škia kad La Follette pirktinai 
nusipirktų sau balsus ant pre
zidento.

Jau pradedama rinkimas do
lerių agitacijos tikslams.

Washingtono tuoj šaukiama 
La Follettes kapitonų suvažia
vimas aptarimui finansinių rei
kalų ir paskyrimui kandidato į 
vice-prezidentus.

Ką darys socialistai, kurie >..■ 
tarė remt La Follette ir kurie 
netiki į kapitalistišką būdą bal
sus pirkti.

Komunistai Sumišo
Minneapolis, Minn. — Andai 

atlaikę konferenciją varde Far- 
merių-Darbo partijos ir ten no
minavę tos partijos vardu kan
didatą ant prezidento gailaus 
turėjo nuo farmerių trauktis. 
Norėjo paskui atvykt ir štv.r- 
muot Clevelando progresistų su
važiavimą kuris rengėsi nomi- 
nuot La Follette. Bet jų čia vi
sai į konferenciją neįsileido.

Dabar komunistai nominavo 
ant prezidento Fosterį iš Chica- 
gos. Vice prezidentu nominuo
ta Gitlcw. Jie eis vardu Darbi
ninkų Partijos. Matysim kiek 
komunistai turės balsų.

Advokatai Vyksta Lon
donan Seiman

New York. — Vadovaujant 
S. Valstijų sekretoriui Hughes, 
kaipo prezidentui Amerikos ad
vokatų draugijos, 850 pažymių 
advokatų ir jų šeimynų išplau- 

I kė liepos 12 d. į Londoną daly
vauti advokatų konvencijoj. Jie 
tarp kitko dalyvaus atidengime 
paminklo garsiam teisių žinovui 
ir rašytojui Blackstone.

Tan suvažiaviman atvyksta į 
400 advokatų iš Kanados, 300 

įjau išvažiavo kiek pirmiau.
Blackstone, sako Suv. Valsti

jų Generali’s Prokuroras Wick
ersham, kuris irgi dalyvaus ir 
sakys įžanginę kalbą prie pa
minklo atidarymo, turėjo gyvą 
intekmę ant pagaminimo Ame
rikos konstitucijos. Per 150 
metų jo knyga buvo 'didžiausias 
šaltinis Amerikos advokatų mo
kyklose.

Pakorė už merginos nužudy
mą. Talladega, Ala. — čia liko 

į nubaustas mirtimi tūlas ukinin- 
ikas, vedęs, turintis keturis savo 
! vaikus, už užpuolimą pernai ant 
16 metų mergaitės, kuri iš to 

i mirė.

Pasikalbėjimai su .Ištremtu
. Vilniečiu

Idolarį nupirkti. Nepasitiki jais 
labai niekas. 1

— O kaip musų litas ten eina?
— Litų tik duok. Litas — 

milijonas (vienas dolaris — de
vyni milijonai) Lenkiškų mar

ikių. Visa svetima valiuta api- 
. vartoj uždrausta. Okupantų val- 
j džia gi mielu noru priima auksą 
j ir kitus pinigus, atsilygindama 
'“markėmis”. Atsiunčia kas iš 
! Amerikos savo giminėms dola- 
Į l iuką tai jo-nepamatysi, o gausi 
I peršamas “markutes”.
Į — Ar tiesa kad okupuotoj pu- 
jsėj neramu.... tvarkos truks- 
jta?

— Taip; labai yra prigiję ple- 
I Šimai, žymus kariumenės trau- 
i Rimas į visus pasienius. Žmo- 
I nes neramus, kaž ko laukia. .. . 
į Ilgisi gyventojai Lietuvos ty
laus ir ramaus gyvenimo. Vie
na paguoda ir viltis kad ateis 
kada vargams galas ir pasilsės 
tvarkingos savo valdžios globoj.

I Vienu žodžiu, dabar žiauru gy- 
Iventi okupuotoj dalyj. — pabai- 
Igė pabėgėlis. (“Liet.”)

____________
Į . '
Lietuvių Kvota Didesnė 

Į Neg’ ’ .. ' ■ Minėta
Pirmiau buvo pranešta, sulyg 

į Prezidento Coolidge proklamaci
jos, kad Lietuvių į Suv. Valsti
jas bus įleista tik 100 ypatų 
|kas metai. Galiaus liko išleis- 
I ta paskutinis patvarkymas ku- 
I ris pažymi Lietuvių kvotą 344 
metuose. .Musų kaimynų <Lat- 

1 vių leidžiarjia tik 124. Estonų 
121. Suomiu 171.

Pasimatant pirmas paklausi
mas buvo: “Kas tamistą priver
tė pasitraukti iš gimtinio kam
pelio?” — Nagi mokyto ja vau 
Švenčionių Lietuvių “Ryto” De
jos laikomoj liaudies mokykloj, 
žinoma, okupantų Lenkų valdžia 
mokyklos nešelpė, bet kaip įma
nydama stengėsi ramų darbą 
trukdyti: tai tas uždrausta, taip 
negalima... maži vaikučiai dar 
Lietuviškų žodžių visų nežino ir 
nesuspėjo pirmo skyriaus per
žengti, “inspektoriat szkolny” 
spiria jau Lenkiškai mokyti, o 
ne tai kalėjimai! pasodinsiąs, 
žmonėms paklausus kad vaikai 
dar savos kalbos nemoka, atsa
ko: Kur jus su savo kalba nu
eisit?. Lenkų laikomoj mokyk
loj kurui malkų yra, Lietuvių 
draugijos mokyklai — nėra. Su
sipratę Lietuviai valsčiuje kim
ba prie vaito: “Ar mes ne lygiai 
mokesnius su kitais valdžiai mo
kame, visko iš musų lygiai rei
kalauja, kodėl mokyklai malkų 
neduodate?” Vaitas matyt dar 
nespėta įgrąsinti ir visų Lenkiš
kų “įstatymų” jo nežinota, mal
kų šį kartą pasirūpina. Suži
nojo apie tai Lenkų mokyklos 
mokytoja ir pasiskundžia savam 
'"inspetkeriui” lead, girdi, mano 
mokykloj lik devyni vaikai, o 
toj Lietuvių mokykloj penkios 
dešimtis, ir dar malkų davė. 
Pasiekia vaito padaryta malonė 
“starosty powiatu” ausis. Ir 
tuč tuojau kitas vaitas. Ir taip 
visur ta daina kartojas. Galų 
gale eik jiems “vaiskan”. Nė
ra dar noro. .. . manau sau. Pa
matysit jus mane. .. .

— Kaip žmonės okupuotoj 
Lietuvoj, ar sunkiai gyvena, 
koks jų,upas? — klausiu toliau.

— Matote, uždarbio jokio nė
ra, o mokesnius, mokesnius, 
mokesnius: ir nuo žemės, ir nuo 
žmonių, nuo kambarių, nuo šu
nų ii” net kačių surašyta, — 
juokdamasis sako pasakotojas. 
— Nesuskubo kūdikis gimti — 
mokėk mokesnius. Sunku vis
ką net išpasakoti.

— Ar brangenybe didele? Ar 
jau “zlotus” išleido?

Nori 1928 Metų Olym
piad os Clevelande

Ohio srities Amerikos Olym- 
| piados komitetas kalba kad bu- 
i tų gerai partraukus 1928 metų 
Pasaulinę Olympiadą į Cleve
land:]. Amerikonai pasiryžę rei- 

i kalant kad sekantis pasaulinių 
i sportininkų suvažiavimas ir žai
slai butų Amerikoje. Pustuzi- 

įnis Amerikos miestų butų tin- 
I karnas tam tikslui, tarp jų Cle-
valandas turi lygią progą varžy
tinėse už Olympiadą su kitais 

j miestais. Clevelandas turi dar 
■ nekurias geresnes progas. Eže
ro pakraštis galėtų būti pavers
tas į puikia stadiją, taipgi čia 

lyra kiti patogumai.

— Taip, zlotai nuo gegužės 
men. pradžios pasirodė. Imama 
pagrindan dolaris ir vertinamas 
penkiais “zlotais”. Po keliu die
nų gi jau mokėk penkis “zlotus” 
ir penkiolika “groszų” jei nori

S

924 KUPONAI 1924
LIETUVOS BONU JAU SUĖJO

Už juos galit isirašyt sau “DIRVA” ir 
“ARTOJĄ” ir knygų iš “Dirvos” krau
tuvės. Visi kurie turit Lietuvos Bonų 
kuponus pasinaudokit šia proga. Ne
reiks jums siųsti pinigu, tik nukirpkit 
nuo tono $2.50 arba $5 kupoą ir prisių- 
skit savo prenumeratai ir jūsiškių Lie
tuvoje užmokėti. Kirpk.it tik 1924 me
tų arba visų pirmesnių metų kuponus. 
Nukirpę, prisegkit prie popieros lakšto 
ir laišką parašvkit ką už savo kuponą 
pageidauja!. Pinigus už juos nemoka-

‘DIRVA’ 3352 Superior Av. Cleveland, O.

S

Kirpk.it


DIRVA

| Iš Lietuvių Gyvenimai
BROOKLYN, N. Y.
Jau tūlas laikas kaip nieko 

nesimato “Dirvoj” iš Brooklyno 
Lietuvių veikimo. Bijausi kad 
Brooklyniečių nepaskaitytų už 
liurbes bereikalingai, pamanę 
kad čia nieko ir neveikiama. Tas 
negalima, štai paudodu visą 
eilę nuveikimų: “Vienybės” iš
važiavimas birželio 29 d. buvo 
puikus, žmonių buvo virš tūks
tančio. Birželio 30 d. buvo va
karienė išleistuvėms Dr. M. J. 
Viniko, irgi puikiai pavyko, sve
čių buvo virš 200. Iš to matyt 
kad Lietuviai įvertina žmogų tą 
kuris vertina Lietuvius — su
ėjo didelis buris su juo pasima
tyti, atsisveikinti.

Vakarienės tvarka buvo graži 
ir Įspūdinga. Pirmiausia prie 
stalų susodinta svečiai, paskui 
atlydėta musų garbus svečiai, 
Dr. Vinikas su žmona. Jiem pa
sirodžius, svečiai sustojo ir mu
zika užtraukė Amerikos ir Lie
tuvos Himnus. Paskui visiems 
susėdus, prasidėjo vakarienė. 
Vakarienei inpusėjus, vakaro 
vedėjas J. Ginkus prakalbėjo 
jausmingai pasidžiaugdamas ir 
pasigerėdamas kad mes, sako, 
Amerikos Lietuviai, turim gar
bingų vyrų ir nenuilstančių dar
buotoju del savo Tėvynės. Per
stata jis toastmasteriu J. O. Sir
vydą, kuris paskui perstatinėje 
kalbėtojus. Pirmiausias kalbėjo 
S. E. Vitaitis, “Tėvynės” redak
torius. Jis jausmingai ir labai 
teisingai kalbėjo ir prašė Dr. 
Viniką pasakyti Lietuvos val
džiai kad Amerikos pažangieji 
Lietuviai nepaliaus kovoję prieš 
klerikalizmą, kuris dabar spau
džia Lietuvos piliečius. Gausus 
Vitaičiui plojimas.

Paskui K. Kraučiunas gražiai 
sudainavo “Už Šilingėlj” ir 
“Karvelėli Mėlynasis”. Publi
kos atšauktas,' dai'niivo “Kur tas 
Šaltinėlis”.

Kalba K. Marčiulionis, Neo- 
Lithuaniios Tautininkų Studen
tų Korporacijos delegatas. Pra
dėjo linkėjimais Dr. Vinikui ir 
pridėjo pastabą prie p. Vitaičio 
kalbos kad ne visi krikščionis- 
demokratai yra kalti Lietuvos 
nepasisekimu, yra-jr jų gerų ko
votojų už savo Tėvynes laisvę.

Rabinavičius, dabartinis At
stovybės Sekretorius, kalba i)' 
pasako kad Dr. VinikSs yra ver
tas ir užsipelnęs pagarbos, ką. 
parodo toks skaitlingas buris 
susirinkisių žmonių. Jam irgi 

siuvęs surengti: tai Jaunų Vy
rų ir Merginų Organizacija, L. 
M. Gelbėjimo Komiteto skyrius. 
Jos linkėjo Dr. Vinikui laimin
gos kelionės ir tt. ir inteikė gerb- 
Vinikienei gėlių bukietą saky
damos : Buk linksma kad savo 
vyrą leidi Lietuvon darbuotis 

: del savo brolių laisvės.
i Visi išsiskirstė jau 2 vai. nak
ties. Visi buvo linksmi ir pilni 
energijos darbams del Tėvynės.

Vienas iš Svečių.
Kiti nuotikiai. Liepos 3 d. 

pas Kun. Miluką buvo surengta 
vakarėlis paminėjimui Kriau
čiūno, kuris pats atbudo prie 
Lietuvystės ir kitus pradėjo bu
dinti. Skaitė'referatą Kun. Mi
lukas, paskui kalbėjo J. O. Sir
vydas, P. Mikolainis ir Kun. 
Jakštis. Visi labai jausmingai 
priminė sunkias valandas tų 
Lietuvių darbuotojų tais laikais 
kuomet buvo neapsakomos prie
spaudos.

Liepos 4 d. buvo Tautininkų 
liberalų konferencija “Vieny
bės” svetainėj. Susirinko apie 
50 žmonių. Tas reiškia kad jau 
liberalai tautininkai atsikvošėjo 
nuo visokių rėksnių kurių buvo 
užkurtinti. Liberalai jau pasi
juto lieka savo vietose kur sto
vėjo, o rėksniai bėga nors jie ne
žino kur bėga. Tautininkai su
judo vėl veikti, nes supranta 
kad kas veikia tas ir turi. Už 
tai tautininkams garbė kad jau 
griebiasi už darbo. Pirmas žin
gsnis buvo tai apvalymas Susi
vienijimo nuo ne-Lietuvių, ir an
tras, laikytas “Vienybės” išva
žiavimas ir smarkus sujudimai 
kitose kolonijose. Tas viskas 
rodo kad Lietuviai gyvuoja ir 
jų yra.

Liepos 5 d. prie laivo “Levia
than” susirinko buris Lietuvių 
išlydėti gerb. Dr. M. J. Viniką 
ir kitus. Gerb.-J. W. Liūtas iš
vežė su savim didelį buri Lietu
vių Tėvynėn. Vinikui jo sūne
lis Matukas inteikė gėlių bukie
tą. Pik O. Litvaitiene irgi in
teikė baltų žodžių ir Amerikos 
vėliavukę. J. Ginkus inteikė Lie
tuvos včliavukę. Laivui pradė
jus judėti visi Lietuviai užtrau
kė Lietuvos Himną ir plevėsuo
dami vėliavom nulidėjo laivą į 
juras.

Tarp kitu išlydėtojo Dr. Vini
lo buvo ir Konsulas Dr. Biels
kis, kuris inteikė Dr. Vinikui 
Kurjero dėžę.

Mažas Viniko sūnelis priki
nepatiko Vitaičio kalbą kam jis 
užkliudė kadų partiją. Man ro
dos kad nereiktų jaustis nepa
sitenkinusiu jei ,užkliudo skau
damą vietą.

Kalba J. Augimas ir išlygina 
visus kreivus pasakymus, nors 
jie buvo teisingi. Augimas pa
sakė griežtai kad jokia spėka 
nenuvalys krikščionių-demokra
tų partijos negerumų kokius ji 
daro dabar Lietuvos piliečiams. 
Gausus plojimas. Jis prašo Dr. 
Viniko būti tvirtu kaip buvo iki 
šiolei, nepataikauti niekam, nes 
teisybė viršys. Vėl.plojimas.

Pik J. W. Liūtas, ALTS. Pir
mininkas, kalba rimtai ir atvi
rai, nušviesdamas žmonių gyve
nimą ir mintis kad nėra visos 
mintįs vienodos, užtai ir skirs
tosi ir viens kitą persekioja tol 
kol nepersitikrina, ir tt.

A. M. Augimas, “Vienybes” 
biznio vedėjas, skaito telegra
mas iš įvairiu miestų.

Antgalo kalba svečias, Dr. M. 
J Vinikas. Jis kalba susigrau
dinęs, ir jam akyse pasirodė 
ašaros. Jis reiškė gilios padė
kos žodžius kad jam padėjom 
sunkias valandas gyventi vals
tybės kūrimosi pradžioj. Jus, 
gerbiamieji, sakė jis, visada bu
vot sargyboj su manim; kada aš 
šaukiausi prie jūsų tada jus at
ėjot pagalbon. Gausus ploji
mas.

Užbaigus vakarėlį, vedėjas 
padėkojo visiems dalyvavusiems 
ir prasidėjo sveikinimai nuo vi
sų draugijų kurios padėjo išlei- 

bęs prie tėvo nenorėjo trauktis; 
kada jau sakė sudiev, vaikutis 

[pradėjo verkti ir užsitraukęs ke- 
puriukę ant akių niekam nesi
rodė, tik ašaros birėjo iš jo jau
nų akelių. Gerb. Vinikienė irgi 
pradėjo verkti, nors ji vis buvo 

[linksma ir sakė kad neverks, bet 
j neišlaikė.

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto skyrius inteikė M. Liu- 

| Renei įgaliavimą ir ?25 kad ji 
nuvažiuotų Vilniun ir paduotų 

Į pinigus Vilniaus Lietuvių naš
laičių šelpimo komitetui. Taipgi 
inteikė $10 Kauno L. M. G. ko
mitetui, prašė kad p. Liutienė 
apžiūrėtų savo akim našlaičių 

[gyvenimą ir praneštų musų sky
riui. Dabar Amerikiečiai veik 
nieko nežinom kas dedas Kaune 
L. M. G. Komiteto prieglaudoj, 
nes niekas iš ten nepraneša, lyg 

[jau nereiktų pašalpos. Mes ant 
Velykų pasiimtam Kaunan $25 

'iškelti našlaičiams Velykų pie
tus, bet iki šiol niekas nei žo
delio mums ar gavo pinigus ar 
ne.

M. Liutienę išlydint jos drau- 
[ ges inteikė jai gėlių bukietą.

Liepos 11 d. išleidom K. Mar- 
[čiulionį, Lietuvos Universiteto 
[Studentų Tautininkų Korporaci- 
į jos Neo-Lithuania atstovą. Jis 
i užbaigė savo darbą ir gryžta į 
j Tėvynę baigti savo mosklą ir 
darbuotis savo krašte kaip dar
bavos. Jo draugas dar lieka A- 
merikoje pas gimines paviešėti. 
Jie gavę labai daug knygų pas 
Amerikiečius Lietuvius, kurias 

j K. Marčiulionis vežasi su savim. 
Į Jie labai užganėdinti savo bro
lių Lietuvių Amerikoje gerašir- 

jdingumu kad juos visur gražiai 
Į priėmė, ir dėkoja laikraščiams 
\ kurie juos rėmė. Sako: niekuo
met nepamirš musų. Jie buvo 
apsistoję pas Kun. Miluką Mas- 

[ pethe. IBet kunigas dabar la- 
įbai serga tai turėjo keltis kitur.

Kemešio išleistuvės. Dar tu
riu priminti iš vakarienės buvu- 

į šios liepos 8 d., kurią surengė 
[vietos katalikės moteris išleis- 
i taverns Dr. Kųp.-Keijiėšiui. Iš
niko taip kaip ta patarlė sako: 
j “Penkios bobos ii- Tamošius tai 
visas kermošius”. Tai buvo tik 

■ vienų bobelių ir vaikelių vaka- 
frienė. Norisi paklausti kur vy
lėjai kuriuos Kun. Kemėšis suor
ganizavo? Jų išleistuvių vaka
rienėj visai nebuvo. Keista.

Taigi Lietuviai išleido du vy
ru su Filosofijos Daktaro' titu
lais, tautininkai Dr. Viniką, o 
katalikai Dr. Kemešį. Tik tiek 
'■patinga iš katalikų kad Keme
šį- išleido bobelės, vyrai nelabai 

I paiso.
Vienas iš Svečių.

ŽEMES KAIMYNAS
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIU KURIAS MES TANKIAI MATOME

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 yra jūsų Laimė?
Kokiu mėnesiu jus esat gimę ir ko

kios 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 mėnesį, 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.

Knygoje yra ^20 puslapių. Kaina už vieną U J Dvi už QQ
Jsigykit 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
salto 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.

Reikalaukit ‘ Dirvoje” 3352 Superior Avė.

WORCESTER, MASS.
Apskričio išvažiavimas. A. L. 

T. Sandaros Nauj. Anglijos Ap
skričio išvažiavimas liepos 4 d. 
Washahufn parke, Framingham 
puikiai pavyko. Diena buvo la
bai graži, todėl žmonių privažia
vo iš visų kraštų su trekais ir 
automobiliais ir specialiais elek
triškais tramvajais, žodžiu sa
kant, buvo pilnas parkas pri
kimšta publikos.

Pasistiprinimui ir pasisotini
mui išvažiavime buvo užtekti
nai skanių užkandžių ir gardžių ' 
gėrimų.

Programas prasidėjo nuo 2 v. 
po pietų. Pirmiausia kalbėjo 
Adv. N. Rastenis, Sandaros vice 
pirmininkas, antras V. M. Čeka
nauskas, Sandaros Sekretorius, 
ir trečias A. A. Tulys, “Sanda
ros” redaktorius. Jie pasakė 
gana įspūdingas kalbas organi
zacijos reikale.

Po prakalbų prasidėjo muzi- 
kališka programo dalis. Vyrų 
kvartetas iš So. Bostono sudai
navo keletą smagių dainelių, ir 
“Aušrelės” specialė grupė iš 
Worcesterio sudainavo šešias 
smagias dainas, kas publikai la
bai patiko, net nenorėjo paleist 
dainininkų nuo pagrindų. Kaip 
jau apielinkėms žinoma, Wor
cesterio žvaigždutės turi malo
nius balselius, visuomet publika 
buna užganėdinta jų dainomis.

Po viso programo tęsėsi šo
kiai iki vakarui. Šoko visi kiek 
pajiegų turėjo, nes orkestrą bu
vo Lietuviška, visiems pataikė 
gražius šokius pagroti. Orkes
trą vadovavo J. Dirvelis.

Abelnai visas išvažiavimas 
buvo gana įspūdingas ir links
mas. Galima tikėtis kad Aps
kritis turės gero pelno iš šio iš
važiavimo. Žilvitis.

Sandaros 16 kuopos susirinki
mas liepos 10 d. buvo skaitlin
gas, ir maždaug svarbių dalykų 
jame nutarta. Svarstyta reika
lai musų garbingos organizaci
jos San.daroą, pagelbėjimas jai, 
auginimas ir tobulinimas jos. 
Buvo Apkalbėta prirašinėjimas 

Į naujų narių, užrašymas “Sanda- 
! ros” kiekvienam Worcesterio 
Lietuviui, ir kalbinimas jų prie 

į skaitymo visų tautiškų laikraš
čių.

Tam tikslui išrinkta komisija 
[P. Krasinskas, A. Kriaučialis, J. 
Pileckas, A. šablonskas. Reikia 

[pasakyti kad šios ypatos yra 
darbščios ir geri Sandariečiai.

W. L. Draugijų Tarybos su
sirinkimas įvyko liepos 11 d., į 
kurį atsilankė atstovų gana 
skaitlingai. Nutarta surengti 

[piknikas tokis kokio dar Worce-

steryje nebuvo, sukėlimui kapi
talo statymui naujo namo. Vi
si uždirbti pinigai nuo pikniko 
bus skiriama tautiško namo 
statymui. Piknikas rengiama 
rugpjūčio 3 d. Visų vietos Lie
tuvių privalumas yra dalyvauti 
šiame piknike, o nesigailėsit ke
lis centus praleidę. žilvitis.

RIAUŠĖS KAUNO 
KALĖJIME

Birželio 27 d. antrą valandą 
po pietų Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjime kaliniai sukėlė riau
šes. Du kalėjimo sargai vedė 
apie 40 kalinių į ten pat kali
niams įrengtą mokyklą. Staiga 
kaliniai griebė, nuginklavo pa
lydovus ir, jau turėdami gink
lus, puolėsi į kalėjimo raštinę. 
Staiga užklupti raštinės darbi
ninkai tuoj buvo nuginkluoti. 
Jų ir kitus administracijos gin
klus riaušininkai pasigrobė ir 
patįs apsiginklavo. Duota žinia 
apie sukilimą miesto policijai, 
kriminalinei policijai, kariume- 
nės dalims. Tuo tarpu kita gru
pė nuginklavo vartų sargą ir 
smuko pro vartus. Kai kurie 
pabėgėliai pasinaudojo privati
niais netoli stovėjusiais arkliais. 
Jie sušokę į vežimą ir nupyškė- 
ję iš Kauno.

Atvyko policija, kariumenės 
pėstininkų ir raitelių dalįs, du 
šarvuočiai automobiliai. Bet jau 
buvo suvėlinta. Apie 75 kali
niai jau buvo suskubę pabėgti. 
Nespėję pabėgti įsitvirtino-at
skirose kamerose ir pradėjo 
šaudyti į besiartinančią polici
ją ir kariumenę. Ėmus šaudyti 
iš šarvuočių į kalėjimo langus 
iš kur matėsi besiginą kaliniai, 
riaušės numalšinta. Apie 4 vai. 
jau viskas kalėjime buvo ramu. 
Per kautynes vienas kalinis už
mušta, keletas sužeista. Be to, 
sunkiai sužeista vienas kalėjimo 
sargas.

Iš 75 pabėgusių 36 tuoj bu
vo sugauta, vienas, kaip minė
jom, užmušta, ir 38 dar likosi 
nesugauti.

Visi pabėgusieji kaliniai yra 
kriminalistai, išskyrus vieną, 
kurs rodos buvo teisiamas už 
politinį nusikaltimą. Dauguma 
jų buvo nuteisti ilgus metus 
kalėjimo už stambius prasikal- 

liimus: užmušimus, plėšimus, 
bėgimą iš kariumenės, ir tt. Tik 
vienas jų yra gavęs du metus ir 
aštuonis mėnesius kalėjimo, ki
ti visi daugiau: 6, 12, 20 metų 
ir iki gyvos galvos.

Nuramdžius riaušes, policija 
ir gusarų dalįs jieškojo pabėgė
liu ir suėmė keeltą be dokumen
tų asmenų. (“Liet.”)

^Spragilo kampeliSi*?

GERB. SPRAGILO PASI
TEISINIMAS UŽ PER

EITĄ SYKĮ
Ale kur tu, gerb. Spragile, 

buvai su savo pamokslu per
eitą nedėlią kad jo nebuvo 
ir nemačiau tavo veidelio at
spausto “Dirvoj” tavo kam
pelyje? — klausia vienas ir 
kitas ir dešimtas kurie akis 
i aki susitiko, o kurie toli 
gyvena ir negali su manim 
pasimatyt, pamisimo kad 
gal gerb. Spragilas 'ant ato
stogų arba “ant stogų” iš
važiavo kad pamokslėlis ne
tilpo. Dabar ir geriausias 
laikas tokias klaidingas mis- 
lis gaut, ba vasaros laikas 
ir visi po “stogus” važinėja. 
Ale dovanokit kad aš vaka- 
cijas vadinu tyru Lietuvišku 
vardu, kurio jus, kaipo tik
ri Lietuviai, visai nesupran
tat.

Ir taigi, nematydami čia 
mano pamokslo, visi visaip 
mislinot: vieni mislinot kad 
jeigu butų kas tilpę gal bu
tų buvę parašyta apie šon
kaulius; kiti — gal apie po
litikas; treti — gal pasikal
bėjimas su Šv. Petru; kiti— 
gal barniai su tetule; kiti— 
gal diskusijos su Martynu; 
kiti — gal ginčai su Stepu. 
Ir tt. Ale gaila, mislinot 
sau, kad nei vieno nei kito, 
nei trečio aprašymo nebuvo, 
ba jis, mislinot sau, pasi
ėmęs savo šonkauli, kai ko
kis buožė, iškeliavo ‘ant sto
gų’.

Ale niekad nėra taip kaip 
žmogus mislini ir tikiesi, ir 
niekad neatsitinka taip kaip 
mislyse užeina.

Nors jums rodės kad 
gerb. Spragilas “po stogas” 
važinėja ir ilsisi, ale su juo 
taip atsitikt negali. Ba ir 
jis kaip ir visi juodi proleta- 
rijošiai pririštas prie darbo 
ir apie važiavimą “ant sto
gų” nedrysta ir pamislyt.

Ale kodėl gerb. Spragilas 
nieko neparašei kad namie 
buvai? Gal bliudus mazgo
jai, o savo šonkaulį kur iš
leidai “ant stogų” ar į vieš
nias?! Gal kur vyčiai už
puolę plakatus dalinant ran
ką išlaužė ir negalėjai ra
šyt? Gal kur su diploma
tais buvai ar kur Į slaptą 
seimą buvai išvažiavęs?

Ir vėl ne. Ba sakiau, nie
kad negali Įspėt to kaip bu
vo, ir niekad nėra taip kaip 
nori kad butų.

Redaktoriams labai didelė 
buna garbė kad gali para
šyt Į savo laikraštį kad va 
išvažiuoju “ant stogų”, ir 
nedyvai kad tada bile kokis 
žmogelis ima kažin ką ir su
kemša į jo garbingas špaĮ- 
tas už ką paskui reikia kelis 
mėnesius visiems teisintis ir 
sakyt kad pavaduotojas taip 
kiauliškai padarė. Ale turi 
garbę kad “ant stogų” bu
vai išvažiavęs ir nereikėjo 
rašyt.

Ale kitaip yra su mumis 
paprastais bendradarbiais 
ir korespondentais. Dieną 
naktį rodos rašytum be su
stojimo ir prirašytum š'pal- 
tų špaltas visko kad tik re
daktoriai talpintų, ba kuo il
gesnę korespondenciją pa

rašai ir kuo ilgesnis straip
snis telpa tuo daugiau gar-' 
bės buna. Jeigu kuriam nu- 
meryj ima ir netelpa nieko 
vaje kaip jautiesi žemai, ba 
jau tiek garbės nustoji, ba 
(reikia su piktumu pasisa
kyt) žmonės kitaip mus ir 
neaugština kaip tik nuo il
gumo korespondencijų, ir 
už vieną parašymą išaugš- 
tina, ale kožną sykį garbę 
duoda kada kas laikraštyje 
telpa, o paskui vėl atima ir 
laukia kito sykio.

Ale dar teisingiau pasa
kius, niekas neatiduoda už 
tai garbės, tik mes apie sa
ve garbingai mislinam.

Taip ir su gerb. Spragilu. 
Visada krevezoji, rašai ir 
džiaugiesi kad va tave už to- 
kį pamokslą žmonės garsiu 
rašytoju laiko, ir stengiesi 
visad pripildyt savo kampelį 
kad skaitytojai neužmirštų 
palaikyt garbėj ir paaugšti- 
nime. Ale štai pasitaiko ta
ve lyg perkūnu trenkia ir 
numuša į pat žemumas.

Suki, žmogus, galvą, tyri
nėji politikas ir visokius ki
tus gyvenimo mažmožius ir 
rengiesi rašyt tai tą tai ki
tą. Ale susitinki su gerb. 
redaktorium ir jis tau sako:

Gerb. Spragile, labai ma
lonu kad tu mums rašinėji 
ir savo balabaikom musų 
skaitytojus interesuoji, ba 
jie labai mėgsta skaityt ta
vo raštus, ir mes esam tau 
dėkingi už tokią paramą, ale 
va matai štai kaip va pasi
taikė ėmė ir išėjo kad šią sa
vaitę, turiu pripažinti, mes 
gavom vieną didelį apskel
bimą, kuris nors po teisybei 
skaitytojams jokios naudos 
neduoda ir neturi jokios li
teratiškos vertės, ale kad jis 
mums daug meilesnis negu 
visi tavo raštai, taigi gerb. 
Spragile, atsiprašome, atei
nančiame numeryje tamis- 
tai vietos neturėsime!

Ką darysi. Žmogus tada 
bandai nuslopint tą smūgį 
kokį gauni išgirdęs tokius 
žodžius, ale pamisimi kad 
jų valia: ką nori trumpina, 

‘ką nori iškraipo, ką nori vi
sai išmeta. Gerai tik kad 
nebuvau savo pamokslo pa
rašęs, ba tada, šitokius žo
džius išgirdus, išrūdytų kad 
tavo visą trusą gerb. redak
torius iš nagų ištraukęs į 
gurbą numetė.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklų 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 teisingų patarnavimą.

I Rūpesčiai Užsibaigė! į
• Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo • (
I kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų
i atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- .
. prastu dalyku užlaikyti savo plau- | 
| kua ir galvos odą švarioje ir svei- | 
j koje padėtyje.

Ruffles i

: ištepant galvą kaa vakaras einant gulti j
j per savaitę ar dešimtį dienų, sunai- •
| kins pleiskanas ir paragins jūsų |
j plaukų. augimų. Po to naudokite ■
Į Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo j
j ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- |
j mų su pleiskanomis.
. Bunka <55c. aplinkose, arba už 75c. |
] prisiunčiama stačiai iš dirbtuves. , j 
į F. At>. RICHTER & CO.
i šia c_ iit c* b_ .L1__ u v •
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Nuo Redakcijos
PASIŠVENTIMAS TAUTYSTES IDEALAMS
I/OKS yra Lietuvių atsi- 

davimas prakilniems ir 
naudingiems darbams liudi
ja ant 4-to puslapio teinan
čiame TMD. Wilconsin Ap
skričio suvažiavimo proto
kole paminėjimas su kokiu 
pasišventimu tūli nariai lai
kė nuo iširimo savo kolonijo
se Tėvynės Mylėtojų D-jos 
kuopas. Tas tų prakilnių 
tėvynainių atsidavimas gar
bingos Amerikos Lietuvių 
gyvenime organizacijos ga
lima. lyginti su kitais pir- 
mesniais jnusų patriotų pa- 
siaukavimais savo tautos ir 
jos žmonių švietimo labui.

’Karo audrai užėjus, Ame
rikoje įsiveisus musų tarpe 
bolševikams, arba kitur pa

buvo draudžiama jas skai
tyt.

Ir (Labar ta draugija varo 
savo darbų ir tuoj suteiks 
savo nariams toki veikalų 
kokio kitur niekur negalima 
gauti Lietuvių kalba, ir tas 
veikalas pasklis vėl Ameri
koj ir Lietuvoj, tik, žinoma, 
jau drąsiai,’be persekiojimų 
galės būti visų skaitomas.

▼ -V ▼

M. Petrauskas Iškeliavo 
Lietuvon

Liepos 5 d. apleido Bostoną 
ir išplaukė Tėvynėn musų ne- 
nuoalsus kompozitorius ir dai
nininkas Mikas Petrauskas.

pasirašytas sutartis.)
Paskui: “bendriesiems deba

tams, pereinamojoj formuloj, 
ir tt.

Kitą sykį pakalbėsime dau
giau apie kitas musų rašyboje 
Įsisenėjusias klaidas.

---------- """ " 3

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

ėmus viršų juodajai reakci
jai, musų Draugijos darbai 
turėjo aipsilpnėti. Kolonijo
se vieni nuėjo prie bolševi
kų, kiti paklausė dvasiškių 
grąsinimų ir pasitraukė nuo 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos. Bet kaip kiekviename 
prakilniame darbe, liko ir 
čia po vieną kitą pasišven
tėlį ir jie laikė idėją savyj iki 
vėl atėjo laikas jų darbo pa- 
naujinimui, iki kiti visi nu- 
ilso ir pasitraukė, ir štai vėl 
su nauju upu kįla tauty
bės dvasia tose kolonijose, 
vėl pasiryžę žmonės eina į 
'minias skelbti tą idėją kuri 
buvo užrėkta kitų garsesnių 
rėksnių kuomet jie su štur
mu, nors nereikšmingu, už
ėjo. &

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos istorija, jos tradicijos 
nepaleidžia nuo savęs tikrų 
tėvynainių kaip nepaleido 
nuo Lietuvos musų, .patrjojtų 
nors jie gyveno spaudos už
draudimo ir žiauraus perse
kiojimo dienose.

• Ar gali tikras tėvynainis 
ant valandėlės manyti pasi
traukti nuo Tėvynės Mylė
tojų Draugijos — tos drau
gijos kuri gavo pradžią apie 
30 metų atgal, kuri ėmėsi 
darbo gaivinti savo slopina
muose broliuose Lietuvystę, 
kuri skleidė knygas Lietu
voje engiamiems ir čia su
lenkėjusiems savo vientau
čiams skaityti ir rusinti sa
vyje. Lietuvystės ugnelę ku
ri kada nors išsiplės j nenu
galimas liepsnas.

.Tie kurie savo širdyse tą 
ugnį išgesino ir jieškojo ki
tų idealų ir kūrė jų garbei 
ugnis, jau po keliąs tokias 
ugnis sukūreno ir jų širdy
se liko išgesę pelenai, jie pa
sijuto niekam netikę, Lietu
vystės išgamos. O tikri tė
vynainiai po senovei savo 
užduotis pildo ir jų niekas iš 
kelio išmušti negali.

Kas iš Lietuvių butų bu
vę jeigu nebūtų musų tarpe 
tokių kurie per kraujus ir 
vargą nešė Lietuvystės vė
liavą pirmyn, pirmyn....

Nebūtų ko daug apie Tė
vynės, Mylėtojų Draugiją 
kalbėti jeigu jos gyvavimas 
nebūtų (panašus Lietuvos 
gyvavimui, jeigu jos reika
lai nebūtų surišti su Lietu
vos atgimimu. TMD. gimė, 
augo, vargo, buvo slopina
ma, kelis sykius suklupus, 
priešų engiama, galiaus Ivėl 
atsikėlė. Visu tuo gerovių 
ir vargų laiku ji siekė prie 
vieno brangaus tikslo — ap- 
švietos ir Lietuvystės kėli
mo musų žmonėse.

Ir jos tikslas pasiekta — 
tūkstančiai in tūkstančiai 
Lietuvių gavo diedlius vei
kalus, naudingas knygas už 
kelis centus metuose, ir tūk
stančiai knygelių buvo (pa
siųsta į Lietuvą kada dar

Gerb. Petrauskas palieka su 
mumis didelius savo darbų vai
sius be kurių Amerikos Lietu
viai nebūtų šiandien taip kultū
riškai pakilę, nebūtų taip pla
čiai ir prieinamai pažinę dainos, 
muzikos, nebūtų apatine liaudis 
apsipažinus su ta kultūros ša
ka ant tiek kiek dabar apsipaži
nus ačiū M. Petrauskui. Jisai 
pats daugelyj musų kolonijų ak- 
tiviškai dalyvavo kaip mokini
me dainų ir muzikos, taip ir 
dainavo ir skambino patraukda
mas paskui save skaitlingus pa- 
sekėjų-muzikos mėgėjų burius. 
Jis paliko burius labai gabių sa
vo mokinių kurie vieni senai be- 
vadovauja chorais, kiti žymisi 
dainoje ir muzikoj musų ir sve
timtaučių tarpe. Palieka taip
gi daugybę Įvairių kompozicijų 
kuriomis per visą Ameriką nau
dojasi ir naudosis musų meno 
plėtotojai.

Dabar dar gerb. Petrauskas 
rengia spąudon, ir tuoj bus ga
tavas naujas leidinis — TRIJŲ 
METŲ KANKLIŲ KNYGA, tai 
yra 1322-3-4 jo muzikos kuri
nių dalis. Tik ka nesenai Ame
rikos Lietuviai gavo vieną iš di
džiausių jo kurinių — “Eglė, 
Žalčių Karalienė”.

M. Petrauskas apsibus Kau-

ne, ir su juo susirymui galima 
turėti mintyje šį antrašą: Lais
vės Al., 60, Kaunas, Lithuania.

▼ ▼ ▼

Atviras Laiškas K. Bū
gai, Lietuvos Kalbi-

• ninkui
Didžiai gerbiamas Tamista:
Tamista dabar užimtas Lietu

vių kalbos tyrimu, nustatymu 
žodžių ir terminų. Tas yra pa
girtinas dalykas, bet ne taip la
bai mutinai reikalingas kaip 
vienas apsireiškimas, kurį rei
kia vadinti tiesiog liga. Tai yra 
vartojimas (vardinių būdvar
džių ten kur jų visiškai nerei
kia. Tą ydą būtinai reikia tai
syti, ir jei Tamista ir kiti kalbi
ninkai tik imtųsi plunksnos, ke
lių paaiškinimų užtektų ir visi 
atsistotų ant tikro rašliavos ke
lio. Tas palengvintų ir zece- 
riams ir skaitytojams, ir abel- 
nai galima butų vadinti musų 
rašybą pusiau apvalyta.

Visa musų rašliava taip ir 
užversta būdvardiniais žodžiais 
atsakančiais klausimą kuris, ku
ri, kurie, vietoj : kokis, koki, ko
kie (pav. baltasis, baltoji, bal
tieji, vietoj: baltas, baltos, bal
ti).

Įvardintai būdvardžiai turi 
sąvo tikras vietas, vienok jie 
vartojama ištisai, ir niekas į tą 
išklypimą ikišiol neatkreipia do
mės.

Antra tiesiog gramatiška ne
graži klaida yra tai vartojimas 
būdvardžiuose kaltininko galū
nės vardininke: Pv.: pastarasis, 
gerasis, senąsis, kuomet ta ą tu
ri savo reikšmę tik kaltininke, 
pastarą, pastarąjį, ir tt. (nuo 
klausimo kurį, bet ne kuris?).

Vienas tokių išklypimų pavy- 
zdis yra šis (iš “Lietuvos” Nr. 
143) : “Vokietijos Reichstagas 
birželio 26 d. svarstė pirmuoju 
skaitymu Lietuvos ir Vokietijos 
pereitų metų gegužės mėn. 31 
ir birželio 1 d. pasirašytąsias 
sutartis”. (Turi būti pasirašy
tas sutartis, nes čia neina kalba 
apie jokias kitas sutartis, ir ne-

• “Dirvos” Redakcija.
▼ 'V ▼

Babravičius Sugryžo
Nepersenai sugryžo Ameri

kon ir nuvyko Chicagon garsus 
musų dainininkas Juozas Bab
ravičius. Jisai išbuvo Milane, 
Italijoj, keturis mėnesius, kur 
išmoko keletą operų ir prisiruo- 
šė ateinančios žiemos sezonui 
dainuoti. Tik gaila kad ne visi 
mes jau turėsime progos jį gir
dėti. Arba jei turėsime neiš
naudosime, kitiems nebus nei 
prieinama. Gerb. Babravičius 
dainuos jau operose.

Chicagos “Varpas” paduoda 
šitokį atsitikimą su gerb. Bab
ravičium ant laivo “Majestic” 
jam gryžtant į Ameriką:

“....Jam begryžtant atgal į 
Ameriką laivu Majestic, kuo
met jis, prašomas to laivo ad
ministracijos duoti koncertą 
pasaulinio karo veteranų nau
dai, sutiko tą padaryti ir pada
vė pagarsinimui savo vardą kai
po Lietuvis tenoras, buvusis Ru
sų Operos artistas. Visi pir
mos klasės •pasažieriai, vadinas 
pasaulio žinovai, nustebo, ar, 
teisingiau pasakius, supyko ir 
įsižeidė sakydami: Kaip? Lietu
vis tenoras!. ... Iš kur jis at
sirado tokis? tai tik gražus blo- 
fas.

“Bet musų gerb. dainininkui 
neėmė ilgai intikinti juos kad 
jie klydo. Jų supykimas ir pa
siputimas tuojau dingo, ir jie, 
apspitę jį, kiekvienas draugiš
kai spaudė jam ranką ir prašė 
jo įrašyti atminimui savo pa
vardę jų albumuose.

“Jie dabar žinos kad Lietu
viams nei muzika nėra svetimas 
daiktas.”

SKERE (SĄRAN
ČIAI) LIETUVOJE

Spaudoje pasirodo žinių kad 
Klaipėdos krašte ir kitose Lietu
vos vietose atsiradus skėrė ir 
“skrenda jų pulkų pulkai vis Į 
rytus”.

Skėrė (Pachytylus migrato- 
ruis L.) veisiasi paprastai Do
no, Dniepro, Dunojaus ir kitų 
upių žiotyse ir, pav., (Kaukaze, 
pietų Rusijoj, dažnai pridaro 
ūkininkams didžiausių nuosto
lių. Iš minėtų kraštų skėrė di
džiausiais būriais skraido j šiau
rės ir vakarų kraštus ir pake
liui naikina.

Skėrė daugiausia kenkia iki 
50-to laipsnio šiaurėn (iki Char
kovo, Kijevo), rečiau atsilanko, 
Černigovo, Minsko, Mogilevo, 
Smolensko gubernijose. 1861 
metuose skėrės debesys buvo' 
Suvalkijoje (54 laipsniai šiau
rės), o 1845 m. didžiausi skė
rės pulkai buvę pasiekę Dina- 
burką ir Polocką. Atskirus skė
rės egzempliorius rasdavo Kur
šo, Petrapilio gubernijose ir net 
Suomijoje.

Turint omenyje kad Ukraino
je paskutiniais laikais skėrės 
priviso nepaprastai daug, labai 
galimas daiktas kad jie gali pa
siekti ir Lietuvą.

Pietų šalyse (pav. Ukrainoj) į 
skėrė iš kiaušinėlių (kurie žie
moja) išsirita gegužės mėnesį ir 
tuoj pradeda graužti augalus.! 
Tuomet jauni skėrės vabzdžiai 
esti dar be sparnų (larvos ir 
nimfos išsivystymo stadijoj) ir 
toli keliauti negali. Sparnai 
jiems išauga tik liepos mėnesį, 
kada skėrės skraido didžiausi 
debesiai, ir kaip jau buvo minė-

ta, kartais pasiekia net Lietuvą.
Vadinasi, Lietuvoj skėrės ga

li pasirodyti ne anksčiau kaip 
liepos pabaigoj ar rugpjūčio 
pradžioj.

Šiais metais (birželio pra
džioj) pas mus Lietuvoje di
džiausiais būriais skraidė ir ūki
ninkams daug baimės pridarė 
ne skėrė (šarančiai), bet žirge
liai (libellulidae). Birželio 1 d. 
(nuo 2 iki 5 vai. po pietų) dide
lis tų žirgelių buris lėkė per 
Dotnavą, taip pat į rytus). Iš 
sugautų tuomet vabzdžių paaiš
kėjo kad jų debesys daugiausia 
susideda iš žirgelio keleivio (li- 
bellula quadrimaculata L. s. Li- 
bellula migratoria Dės.); daug 
mažiau buvo žirgelių plačiapil- 
vių. žirgeliai biologijos atžvil
giu pasižymi tuo kad retkarčiais 
del nežinomų iki šiol priežasčių 
jie ima didžiausiais debesiais 
keliauti (ypač žirgelis keleivis), 
ir nuo 1673 metų jau užregis
truota daugiau kaip 40 tokių 
masinių skraidymų. Minėti žir
geliai dažnai perskrenda net ju
rą.

žirgeliai augalams niekad ne
kenkia; atvirkščiai, jie priskai- 
toma prie naudingų padarų, nes 
minta tik kitais (dažnai mums 
kenksmingais) vabzdžiais. Va
dinasi, bijoti minėtų žirgelių nė
ra jokio pagrindo. Kada galima 
butų išaiškinti ar visur Lietuvo
je buvo tik minėtos žirgelių ru- 
šįs, Dotnavos Technikumo Et- 
nomologijos Kabinetas atsikrei
pė į gyventojus prašydamas, jei 
kas buvo šių vabzdžių sugavęs, 
indėti j laišką nors vieną spar
ną ir atsiųsti. Sykiu prašo pra
nešti kada žirgelių buris skrai
dė (diena ir valandos) ir kokia 
kryptim. (“Liet.”)

Daug Amerikiečių Lan
kosi Lietuvoje

Liepos 5 d. laivu “Leviathan” 
su ALTS. Sandaros Pirminin
ko Liūto ekskursija iškeliavo 
Lietuvon apie 300 Lietuvių, ki
ti tik apsilankyti, kiti visiškai 
apsigyventi Lietuvoje, ar 'bent 
taip išsirengė. Tarpe išvažia
vusių matyt šie vardai:

Pats J. W. Liūtas, p. Liutie- 
nė, A. L. Lukas su žmona, Dr. 
M. J. Vinikas ir kiti J

Kitais laivais apie tą laiką iš
plaukė naujasis SLA. Daktaras 
Kvotėjas E. G. Klimas su žmo
na ir sunum iš Philadelphijos. 
Jie vyksta tik apsilankyti.

Išvažiavo žymi SLA. darbuo
toja K. A. Girbaitienė iš Scran- 
tono, ir šiaip kiti iš įvairių kolo
nijų pažymus vietų darbuoto
jai.

Reikia apgailauti kad mes 
ant vasaros netekonle tūlų nors 
laikinai, o kitų savo darbuotojų 
gal ant visados.

Bet nenustodami vilties, liku
sieji stokit į darbus, varykim 
toliau tą ką anie pradėjo, ir pa
gerbs jus visuomenė taip kaip 
pagerbė anuos ir padarė neuž
mirštinais.

Liepos 12 d. apleido Ameriką 
Neo-Lithuanijos atstovas Kazys 
Marčiulionis. Vytautas Banai
tis, antras tos misijos narys, pa
silieka dar Amerikoje iki rude
nio.

Kun. Dr. F. Kemėšis taipgi iš
keliavo Lietuvon. Brooklyno ka
talikai parengė jam išleistuves. 
Bet jos toli gražu buvo prastes
nės ir mažutės sulyginus su iš
leistuvėmis Dr. M. J. Viniko.

Bonų Blankos Gaunama
Amerikos kariumenėj tarna

vę karo laiku vyrai jau gali gau
ti blankas aplikacijoms bonų ga
vimui. Jos yra padėta viešose 
įstaigose, daugiausia valdiškuo
se ofisuose ir kareivių draugijo
se arba legijonų raštinėse.

Clevelande apie 40,000 vyrų 
gaus bonus nuo kelių dolarių ir 
daugiau.

(Tąsa iš pereito num.)

— Taip, vaikeli! Didelis butų džiaug
smas jeigu visi susieitume į krūvą!

- Ir tas džiaugsmas tuoj ateis, tikėk 
man!

— Ar tu atsimeni savo tėvą, Agriko
la? — teiravosi Motina Kupriuke.

Teisybę pasakius, aš labiausia atsime
nu jo grenadieriškus rubus ir usus, kurie 
mane taip gąsdindavo kad niekas kaip tik 
raudona juosta jo garbės kryžiaus, arba 
balti apvedžiojimai jo uniformos, ir žiban
ti rankena kardo mane nuramindavo; ar 
ne, motin? Bet kas pasidarė? Tu verki!

— Ak, nabagas Baudoinas! Kiek jis 
turi kentėti būdamas atsiskyręs nuo mu
sų tokiame savo amžiuje — pervirš šešias
dešimts metų! Ak, mano vaikeli, man šir
dis plyšta kuomet aš pamanau kad jis par- 
vyksta namon tik pakeisti vieną skurdą ant 
kito.

— Ką tu tuomi nori pasakyti?
— Ak! aš nieko dabar neuždirbu.
— Na o kas atsitiko su manim? Ar 

neužtenka čia vietos jam ir tau; ir stalo del 
judviejų? Tiktai, mano geroji motinėle, 
kadangi mes kalbam apie naminius reika
lus, — dadėjo kalvis, švelnesniu balsu, kad 
neužgavus jausmus, — kuomet tėvas ir Ga
brielis parvyks namon, tau nereikės dau
giau užpirkinėt mišių už juos ir maldų kal
bėti, nei žvakių deginti, ar ne? Na iš tų 
pinigų galėsim pripirkti tėvui tabako ir po 
butelį vyno kasdien. Paskui, nedėldieniais, 
galėsim nueiti ant pietų į valgyklą.

Subarškinimas į duris Agrikolą per
traukė.

— Meldžiam į vidų, — tarė jis. Vietoj 
ineiti, kas tai pusiau atidaręs duris įkišo 
pusiau pažaliavusią ranką į vidų padarė 
kokį tai ženklą į kalvį.

— Tai senis Loriot, kailių dažytojas, — 
tarė Agrikola; — eikš į vidų, dėduk, ne
daryk jokių ceremonijų.

— Neg'aliu, vaikeli; aš visas permirkęs 
dažais nuo galvos iki kojų; ištepsiu šeimi
ninkės grindis.

— Dar geriau. Tas man primins apie 
pievas, kurias aš taip mėgstu.

— Nejuokauk, Agrikola, aš noriu su 
tavim tuoj pasikalbėti.

— Apie tą špiegą? a? O, buk ramus; 
kas jis mums?

— Ne; aš manau jis jau prasišalino; 
ar bent negaliu matyt per miglas. Bet ne 
tas — eikš, eikš greičiau! Labai svarbus 
dalykas, — tarė dažytojas, su paslaptingu 
akių intempimu, — ir tik svarbu tau vie
nam.

— Tiktai man? — nusistebėjęs prabi
lo Agrikola. — Kas tai galėtų būti?

— Eik ir pažiūrėk, vaikeli, — paragino 
Pranciška.

— Taip, motin; bet tikrai negaliu įsi- 
vaizdint kas tai galėtų būti.

Ir kalvis apleido kambarį palikdamas 
motiną su Kupriuke vienas.

SKIRSNYS XXX. 
Sugryžimas.

I IŽ penkių minutų Agrikola sugryžo; jo 
veidas buvo išbalęs ir sujudęs—jo akįs 

žibėjo ašaromis, ir rankos drebėjo; bet jo 
išvaizda rodė nepaprastą smagumą ir susi
jaudinimą. Jis stovėjo duryse per valan
dėlę lyg perdaug sujaudintas susitikt su 
motina.

Pranciškos regėjimas buvo toks pras
tas kad ji negreitai permatė permainą sū
naus veide.

—-Na, vaikeli, kas ten buvo? — už
klausė ji.

Pirm negu Agrikola spėjo atsakyti, 
Kupriuke, pamačius jį, nuostabiai sušuko: 
— Del Dievo, Agrikola, koks tu išblyškęs! 
Kas pasidarė?

— Motin, — prakalbėjo sūnūs, skubė
damas prie motinos, neatsakydamas ant 
siuvėjos užklausimo, — motin, tikėkis ži
nių kurios nustebins tave; bet prižadėk kad 
busi rami.

— Ką tas reikšia? Ko tu taip drebi? 
Pažiūrėk j mane. Kupriuke turi tiesą, tu

visai išblyškęs.
— Motin mano, — Agrikola priklaup

damas prie motinos tarė, paimdamas jos 
abi rankas Į savo, — tu turi — tu nežinai, 
bet....

Kalvis daugiau negalėjo kalbėti. Aša
ros pertraukė jo žodžius. — Tu verki, ma
no vaikeli! Tavo ašaros surūpina mane! 
Kame dalykas? tu išgąsdinai mane!

— O, ne, aš-nenoriu gąsdint tavęs; tik 
priešingai, — tarė Agrikola, šluostydamas 
sau akis, — tu busi taip linksma. Bet, vėl, 
tu turi bandyt suvaldyt savo jausmus, nes 
perdaug džiaugsmo kenkia kaip ir perdaug 
susikrimtimo.

— Kaip?
— Ar ne tiesą aš sakiau kuomet kalbė

jau kad jis sugryš?
— Tėvas? — Šuktelėjo Pranciška. Ji 

pakilo nuo kėdės; bet jos nusistebėjimas ir 
susijaudinimas buvo taip dideli kad ji už
dėjo vieną savo ranką ant krutinės numal
šinimui širdies plakimo, ir paskui pajuto 
kaip jos spėkos pradėjo silpnėti. Jos sūnūs 
palaikė ją ir pagelbėjo atsisėsti.

Motina Kupriuke, iki dabar, stovėjo iš
tolo jų ir žiurėjo į sceną kuri taip perkeitė 
Agrikolą ir jo motiną. Dabar ji palengva 
artinosi, manydama kuomi nors galėsianti 
pasitarnauti; nes Pranciškos veiduose mai
nėsi spalvos nesustojamai.

— Na, močiute, daugiau drąsos, — ta
rė kalvis; — dabar sujudimas perėjo, dabar 
tik džiaugkis pamačius tėvą.

— O, mano vargše vyrelis! po aštuo
niolikos metų nesimatymo !t O, aš negaliu 
tam tikėti, — tarė Pranciška, pasileisdama 
verkti. — “Ar tai teisybė, ar ištikrųjų?”

— Taip teisybė, kad jeigu prižadėsi 
man būti rami kaip tik gali, galėsi matyt 
jį, aš pasakysiu kur gali jį matyt..

— Tuoj—ar ne?
— Taip, neužilgo.
— Bet kada jis pribus?
— Jis gali pribut bile minutą — rytoj, 

o ir gal šiandien.
— Šiandien!
— Taip, motin! Na, motin, aš turiu 

tau pasakyti — jis jau parvažiavo.
— Ar jau, ar jau? — prakalbėjo Pran

ciška nerasdama daugiau žodžių.
— Taip, -jis jau yra apačioj. Pirm už

einant, jis paprašė kailiadažio pavadint ir 
pasakyt man kad galėčiau tave prirengt 
susitikimui; nes mano narsus tėvas bijojo 
kad nusistebėjimas tau nepakenktų.

— O, dangau!
— O dabar, — šuktelėjo kalvis neapsa

komo džiaugsmo balsu, — jis tenai randa
si! O, motin! per šias kelias minutas aš 
vos galėjau išsilaikyti savyje — mano šir
dis plyšta iš džiaugsmo. — Ir pribėgęs prie 
durų atidarė jas.

(Toliau bus)

‘ARTOJAS’
UŽSIRAŠYKIT DABAR!

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

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

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3510. Geometrija. Aukštesnių jų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. 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. 86 ....................................  35c

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. 
Čelpanovas. Vertė J. Gedminas iš 12-jo leidi
nio. T. M D. leid. 32 Kaunas, 1922, 164 p. $1.00

3552. Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė II. Vag
neris. Vertė B. Masiulis. Kaunas, 1922, p. 138 (>0c



DIRVATO. REIKALAI.
ALGIS ir GIEDRUTE

V Aktu, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Alane

0, dangau! Ar tiesa, ar ištiesų ji pabė
go? Kur ji dingo? Kaip tas atsitiko?
Mangatis

Gal tik taip kur išėjo, gal sugryš. ... Nc- 
nusiipink.... turėk vilti....
SODREKIS

Ne, kaimyne! Ne. Negryš ji daugiau! 
Ji mus krikščionis žmogžudžiais išvadino! 
Jeigu neprisišlies kur prie pagonų tai žvė
ris ją sudraskys... . Į tokias girias išvy
ko sau viena! Sakė vyks toli iš čionai kad 
jai nei atmintis apie mus nepaliktų....
Alane

Apsaugok mus (Viešpatie nuo pikto! Kaip 
tai?.... Kodėl ji taip šneka? Juk ji ir
gi apsikrikštijo su mumis visais....
SODREKIS

Taip ji buvo apsikrikštijus, bet aitvarai 
ją apsėdo, ir po mano sugryžimo iš Kelmi- 
jos, kada išpasakojau kaip mes pagonis nu- 
veikėm. ji šoko ant manęs kaip ugnis, ir nuo 
to sykio su ja niekas susikalbėt negalėjo... 
Nemaniau kad apleis namus, bet ji dingo 
užvakar naktį....
Mangatis

Reikėjo paleist raitus vyrus jieškoti.... 
Gal butų kur paviję....
SODREKIS

Taip ir padarėm. Išjojo vyrai i visas pu
ses, ir po dienos ir nakties klaidžiojimų su- 
gryžo. Ji irgi raita išjojo.... Ji išsida
vė tolyn Į Lietuvą — Į pagonijos kraštą — 
kur dar nėra užžengus krikščionių koja. ... 
Bet greičiausia ji ten nepasieks — ją žvė
ris sudraskys....
Mangatis

[Nekantriai dairosi] ? Kad bent greičiau 
Kristijonas ateitų. [Alanei] Išeik pažiū
rėk, gal jau ateina. Ir, gal kur pamatysi 
Algi. . .. pavadink Į vidų....

[Alane išeina per vidurį.]
SODREKIS

Daug vilčių mes į savo dukrelę dejom! 
Bet ji pasirodė tik tokia krikščionė kaip ir 
kiti apkrikštyti pagonis.... Girdėjai, kai
myne, kai kiti apsikrikštiję, paskui atsigry- 
žę prieš savo tikėjimo mokytojus juos iš
žudė, išvartė altorius ir vėl nuėjo prie sa
vo krivių.... Ir ji sumynė savo šventus 
ženklus nuo kaklo nutraukus, ir pabėgo 
pirm negu mes spėjom jai ką pasakyti.. . .
Mangatis

Gal ji nuėjo Į Kergailų piliakalnio žiny
čių kur Meninas dar vis su piktomis dva
siomis kalbasi.... Gal prisiglaudė pas 
tuos pagonis.... Gal jie ją ir atkalbino...
SODREKIS

Ne, prieteliau, jos šiame krašte nėra — 
ji nebūtų arklio ėmus.... Bet ir tai, aš 
pasiunčiau kelis smalsius vyrus aplink pi
liakalnį jr apstačiau apie takus kur Ker- 
gailai vaikštinėja, bet jos tarp anų niekas 
nematė. Ir net ant piliakalnio vyrai buvo 
dasigavę, ir klausėsi tarp kitų kalbančių ar 
nebus girdėt jos kalbų, verksmo ar juoko, 
bet negirdėjo....
Mangatis

Tai gal ištiesų ji nutraukė i Padubysio 
kraštą, iš kur ją ir pargabenti butų sun
ku. .. . Gaila, gaila. ... o mes viltis dėjo
me, ir Kristijonas jau buvo viską priren
gęs. ...

Scena II.
Ineina Kristijonas, Alane, Antanas.

Kristijonas
[Laimindamas kryžiaus ženklu]: Vieš

pats su jumis, gerieji žmonės.
[Namiškiai suklaupia, persižegnoja, ir 
vėl stojasi.]

Mangatis
[Su baime]: Viešpats mus turbut aplei

do, Kunige, nes nelaukti dalyvai dėjosi....
j

Kristijonas
[Nustebęs]: Kas?! Gal ką daugiau ne

geistino apie Algį išgirdot?
[Sodrekis trina akis. Alane nusigan
dus žiuri Į Kristijoną ir Mangatj.]

Mangatis
Štai, musų kaimyną ii’ prietelį baisi ne

laimė nutiko....
Kristijonas

Kas-tokio? Kas atsitiko? Nebuvau na

mie per šias dvi dienas, negirdėjau nei kas 
butų atsitikę. Sakyk, Sodręki, kas?
Sodrekis

Širdis mano plyšta ir spėkos mane aplei
do iš tos netikėtos nelaimės.... Turbut 
Kunigas jau nei bažnyčios nestatysi ant 
musų žemės, kaip žadėjai jeigu Ladę leis
tume už Algio.... Dabar ta mano viena
tinė dukrelė iškeikė krikščionis ir pabėgo į 
pagonų kraštą.... [Apsiverkia.] 
Kristijonas.

[Sudreba savyje, pribėga prie Sodrekio]: 
Ar tiesą sakai kad ji pabėgo pas pagonis ir 
kad jau nepargryš? Kodėl nesugavot?
Sodrekis

Pagauk tu paukšti kada iš nagų ištrūks
ta. Taip ir su ja. Gražioj mėnesienoj nak
tį ji išjojo nei pėdsakų nepalikdama.... 
Nežinau ar gyva dar ar jau žvėrių sudras
kyta. Leidau vyrus į visas puses vytis, 
bet nieko nepavijo ir nematė.
Kristijonas

Jeigu ir kiti čia apsikrikštiję yra tik tiek 
tvirti tikėjime kaip Ladė, neužilgo čia ne
liks nei vieno krikščionio, ir pragariška ak
lybė vėl užims viršų! Kaip greit apsikrik
štija taip vėl atsimeta. [Iškelia kryžių Į 
viršų] Žegnokitės ir nuvykit piktas dva
sias nuo savęs! [Visi nulenkia galvas, žeg
nojasi.]
Alane

[Prisitaikius]: Ladė turbut užmiršo 
persižegnot, ir ją apsėdo piktos dvasios. Ji 
iškeikė savo tėvą ir motiną, savo krikštą ir 
visus krikščionis, ir išbėgo pas raganius... 
Ji gal paliks ragane... Visos pagonų mer
gos tik prie žinyčių sėdėt ir naktimis ugnį 
kurstyt trokšta....
Kristijonas

[Dievobaimingai]: Viešpatie, atsiųsk iš 
dangaus Dvasią Šventą ant jų... . Žiūrė
kit kad neabejotume! savo tikėjime ir ki
tiems taip nekalbėtumėt. Jei vienos, dvasią 
šėtonas Į pragarą nunešė, saugokitės kiti 
nepasakokit. Aš jums tą uždraudžiu. Mel- 
klydimą ir jos vardo daugiau neminėkit 
savo lupom ir apie jos pabėgimą niekam 
nepasakykit. Aš jum stą uždraudžiu. Mel
skit Augščiausiojo atleisti jums jei ką blo
go prieš tikėjimą ir pamislinot. [Tiesia 
rankas ant visų galvų, jie suklaupę mušasi 
į krutinę. Už valandėlės persižegnoję visi 
stojasi.]
Kristijonas

[Apsidairęs]: Kur Algis?
Alane

[Su baime]: Išėjo....
Mangatis

Su juo mes irgi nesusikalbam.... Visai 
kitokis pasidarė nuo pat savo sugryžimo... 
Antanas

[ Daugiau sau]: Turbut ta ragana jį ap
sėdo ....
Kristijonas

Tuoj sužinosim kur jis dabar yra. Aš tuo 
apsirūpinau. Su juo irgi abejotina.
Antanas

Pats savo akimi andai mačiau kaip ta 
Kergailų ragana vedėsi jį prie piliakalnio 
ir kaip jiedu, nors ginčijosi už savo tikėji
mus, vėl susitarė kitą sykį susitikti prie 
upelio po egle, ir jis ten vaikštinėja....
Kristijonas

Nuo to-sykio aš prisakiau Jonui sekiot 
Algio pėdas.... Jis buvo prie tos eglės ir 
prisiklausė'jų. Ir dabar, jei Algis nuėjo Į 
iKergailų mišką, Jonas jį nusekė.
Mangatis

Kas dabar išeis, ką mes su juo darysi
me?.... Rengėme apvesdint su Lade ir su
stiprini šiame krašte tikėjimo sieną, bet vie
toj to ji labiau ardoma....
Alane

[Prie Sodrekio]: • Gaila, prieteliau, kad 
kitos dukters neturit....
Sodrekis

Gaila, ištiesų • ■ • • Aš tik del to ir apsi
krikštijau ir ją priverčiau krikštytis, kada 
jus priėmėt krikštą, nes Algis man pati
ko. .. .
Kristijonas

Sakiau jums neminėt jos daugiau, ir kad 
jos vardas butų visai jūsų širdyse užmirš
tas!... . [Susirūpina] Mes turim rast ki
tą išėjimą.... Mums gresia pavojus... .

[Inbėga vidun Jonas.]
[Bus daugiau]

PROTOKOLAS 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Kuopų Wisconsin Valstijos Ap
skričio Steigiamojo Suvažiavi
mo laikyto Birželio 22 d., 1924, 

’ Lietuvių Dramos Klubo Svetai
nėje, 310 Main St., Racine, Wis.

1. Susirinkus šauktų kuopų 
atstovams Į šį steigiamąjį suva
žiavimą tvėrimui naujo Apskri
čio Wisconsin Valstijoje^ vieti
nės kuopos atstovas M. Kaspa
raitis paaiškino jog šį sumany
mą iškėlė Milwaukes GO kuopa, 
ir kad pritarus Racino 121 kuo
pai ir Kenosha 119 kuopai, tuo- 
mi remiantis sušaukta šis suva
žiavimas apkalbėjimui T. M. D. 
reikalų ir išrišimui iškelto su
manymo tverti TMD. kuopų ap
skritį Wisconsin valstijoje.

2. Priimta sekanti dienotvar
kė:

a) Įžanginės prakalbėlės de
legatų reiškiančios mintis suda
ryme TMD. Apskričio.

b) Pertikrinimas kuopų at
stovų.

c) Rinkimas valdybos.
d) Kuopų atstovų praneši

mai.
e) Nauji sumanymai, jų ap

tarimas ir paskyrimas komisijų.
f) Paskyrimas dienos sekan

čiam TMD. Apskričio suvažiavi
mui.

g) Uždarymas suvažiavimo.
3. Įžangines prakalbėlės rei

škiančias mintis už sudarymą 
T. M. D. Apskričio Wisconsin 
Valstijoje pasakė šie atstovai: 
nuo 119 kuopos Juozas Kaspu
tis, A. Pakšys; 60 kuopos — St. 
Beržiene, J. Bankus, V. Gen- 
sauskas; 121 kuopos — J. Pili- 
pas, M. Kasparaitis. Visi at
stovai išreiškia mintis kad bū
tinai gyvas reikalas sutverti 
apskritį. Turint apskritį bus 
lengva esančias kuopas atgai
vinti. sustiprinti, naujas kuo
pas tverti ir varde apskričio 
ruošiant, įvairius viešus paren
gimus iš jų yra viltis tikėti už
darbio, tokiu būdų galėsime au- 

I komis sustiprinti Centro iždinę 
įleidimui knygų.

4. Paskirta pertikrinti kuo
pų atstovų mandatus M. Kaspa
raitis. Pertikrinęs praneša kad 
sekančio^ kuopos yra atsiuntę 
atstovus:

Kenosha 119 kuopa: Antanas 
A. Pakšys, Juozas Kasputis, Jo
nas Kasparas.

Racine 121 kuopa: Martynas 
Kasparaitis, Jeronimas Pilipas 
ii' J. Dakšas. M. Vijūnas nepri
buvo.

Milwaukee 60 kuopa: St. Ber
žiene, Viktoras Genšauskas, Jo
nas Bankus.

Viso dalyvavo astuoni delega
tai su sprendžiamu balsu nuo 
trijų Wisconsin Valstijos kuo
pų.

5. Išrinkta vienbalsiai šie 
asmens į Apskričio valdininkus:

Pirmininku Jonas Bankus, 
Sekretorium M. Kasparaitis, 
Iždininku Juozas Kasputis, 
Organizatorium St. Beržienė.
6. Išrinkus valdybą, Pirmi

ninkas Jonas Saukus 4 vai. po 
pietų užėmė suvažiavime tvark- 
vedystę.

7. Kuopų atstovų pranešimai 
apie kuopų stovį:

Kenosha 119 kuopos atstovas 
A. Pakšys įrodė kuopos iškili
mą ir sumažėjimą: keletas me
tų atgal 119 kuopoj buvę narių 
virš 200. Per vienas D. A. Zi- 
monto prakalbas prirašyta 100 
narių, bet vėliau pradėjus tver
tis panašiai į TMD. organizaciją 
L. D. L. Draugijai, narių skai
čius sumažėjo; ir antra, n»ežos 
vertės tuomet leidžiami raštai 
sumažinę narių skaitlių. Prie 
to. viso dar užėjo pasaulinis ka
ras, o vėl Lietuvos nepriklauso
mybės reikalai — tos priežastis 
nupuldę 119 kuopą iki žemiau
sio laipsnio. J. Kasputis aiški
no jog 119 kuopa, -jam parėjus 
iš karo, Kenoshoj buvo Lietu
viams nežinoma, kaip ir likvi
duota. Bet dar suradęs prie

prie draugų knygų, kurias pa
siuntė į Lietuvą, iškolektavo iš 
keleto narių duokles, ir taip at
gaivino kuopą, išgelbėjo nuo 
mirties. Apgailestavo tik kad 
nebuvo galima kuopos susirinki
mų sušaukti, nariai kviečiami 
neina, ir nuo 1919 metų regu
liarių susirinkimų nebuvo gali
ma atlaikyti, šįmet bandęs ke
lis kartus narius kviesti, bet ne
susirinkę, ir už šiuos metus dar 
iš narių mokesčiai neišrinkta. 
Po šio suvažiavimo prižadėjo 
būtinai susirinkimą atlaikyti 
kuriame išrinks kuopos valdybą 
ir sutvarkys kitus reikalus. 
1923 m. kuopoj buvę 11 narių. 
Bet ateityje, gavus žadamas 
svarbia? knygas yra viltis kuo
pą išauklėti; prie to, turint Ap
skritį 119 kuopos atstovai sudė
jo pažadus kad šių metų pabai
goj sudarys kuopoj 100 narių.

Racino 121 kuopos atstovai 
pranešė kad jų kuopa augščiau- 
si laipsnį nariais buvo pasiekus | 
prieš išleidimą Kultūros Istori
jos — tada turėjo 50 narių; bet 
gavę Kultūros Istoriją nariai 
neapsakomai džiaugės knygomis 
tol kol tuom laiku Racine buvęs 
klebonu Kun. Slavynas viešai 
per pamokslą uždraudė skaityti 
Kultūros Istoriją, patardamas 
parapijonams apleisti T. M. D., 
o tas knygas sudeginti. Jo agi
tacija išėjo 121 kuopai ant ne
naudos, atsisakė 20 narių. 1917 
metais kuopa pinigų turėjus 
virš šimto dolarių, 35 nariu?, ir 
smarkiai veikus. Vėliau sutve
rus Sandaros kuopą, vėl Lietu
vos reikalai — tokiai padėčiai 
esant kuopa per keletą metų vie
šai mažai ką veikia. Turėjus 
parengus vieną pikniką, bet bū
dama apšvietos draugija svaiga
lų nepardavinėjo, del ko susi
laukus $20 nuostolių. Kad vie
šai ir neveikė, bet narių ma
žiau nėra buvę per 20; kurie at
sisakydavo, jų vietos buvo už
pildyta naujais, šįmet prisira
šė šeši nauji, 12 senųjų užsi
mokėjo, ir penki yra skolingi, 
viso kuopoj narių yra 25 ir pi
nigų $6.12. Nariai kviečiami į 
susirinkimus neina. Jau penki 
metai kaip J. Pilipas pirminin
ku, o M. Kasparaitis raštininku. 
Jiedu išrenka mokesnius ir iš
nešioja nariams 'prisiųstas kny
gas. Turi viltį sutvarkyti kuo
pos reikalus, išrinkti valdybą, 
padaryti kuopą veiklia, ir davė* 
pažadus kad iki pabaigai šių me
tų davarys narių skaitlių virš 
keturiasdešimts.

Milwaukees 60 kuopa per at
stovą V. Genčauską pranešė kad 
jų kuopa susitverė iš penkių na
rių keli metai atgal vadovaujant 
p. Vitkauskui, kuris buvęs su
manus, ruošdavęs juokingus va
karėlius su perstatymais. Tuo 
laiku vietos Lietuviai patįs, ne
kviesti, ateidavę į parengimus 
ii tapdavę' nariais. Kuopa bu
vus dasivarius iki 50 narių. Iš
važiavus Vitkauskui iš Mihvau- 
kees ir išrinkus naują valdybą, 
kuopa pradėjo mažėti, nes su
siėjęs viršininką vieną sykį pa
klausęs kodėl nešauki kuopos 
susirinkimo, taip kitą sykį, o 
antgalo viršininkas atnešęs kuo
pos knygas pas V. Genšauską, 
trenkęs ant stalo sakydamas: 
Kas jūsų ta draugija, nei pa
šalpos sergančiam neduoda, nei 
pomirtinės nemoka, o aš su pat
riotais nenoriu draugauti. ' V. 
Genšauskas už knygas atnešė- 
jui padėkavojo. Per kelis me
tus kuopą palaikęs su visa savo 
šeimyna. Vėliau susitikęs J. 
Bąukų. Bankus užklausęs apie 
TMD. kuopą. Genšauskas at
sakęs: Taip] kuopa yra, aš esu 
narys, tu busi antras. Pasisvei
kinę ir pradėję kuopą gaivinti. 
Šįmet buvę suruošę vakarą su 
programų; kuopoje turi aštuo
nis narius ir ižde $30 pinigų. 
Mano prie kuopos įsteigti pa
šalpos skyrių.

St. Beržienė priminė kad šį
met kuopa pasiryžus smarkiai 
veikti ruošiant įvairius paren
gimus,

J. Bankus tiek džiaugsmingai 
prisiminė kad 60 kuopa būdama 
ir maža skaitliumi vienok susi
rinkimus laiko reguliariai, val
dybą renka kas metai: kuopos 
nariai jei ką svarbesnio negali 
paruošti tai karts nuo karto su
ruošia nariai tarp save draugiš
kus stubose vieni pas kitus atsi
lankymus.

Nutarta atvėsus orui surengt
Nutarta atvėsus orui suerngti 

vakarą Racine, Wis., Turner 
Svetainėj. Parengimas susidės 
iš sceniško perstatymo, dainų, 
šokių ir išlaimėjimų. Komisi- 
jon surengimui šio vakaro pa
skirta M. Kasparaitis ir J. Pi
lipas.

9. Nutarta iš TMD. knygiaus 
nupirkti apdarytus Vinco Ku
dirkos Raštus ir Kultūros Isto
riją ir leisti jas ant išlaimėji- 
mo. Kuopoms bus išduota ti- 
kietai išpardavimui. Tą darbą 
atlikti paskirta Stasė Beržiene.

10. Nutarta tuojau kaip ga
lima greičiausia susižinojus su 
South Milwaukee Lietuviais ir 
bandyt tverti naują TMD. kuo
pą. Organizavimo darbas pave
sta organizatorei St. Beržienei, 
jai pagelbės M. Kasparaitis.

11. Nutarta rašyti laikraš
čiuose kuopų veikimai ir apskri
čio darbuotė. Taipgi dėti visas 
pastangas ant vietose esančių 
kuopų, gaivinti, prirašinėti nau
jų narių ir ruošti kuopoms vie
šus vakarėlius su juokingais 
perstatymais, nes kuopas išau
gina ne didelė riksmo gerklė, 
bet rimtas, tvarkus veikimas 
įgyja Lietuviuose simpatiją, to
kiu budu susilaukiama pritarė
ju- \

12. Įnešta kad naujam Aps
kričiui del supirkimo knygų kas 
kiek išgali paaukautų. Visi da
lyvavę atstovai aukavo ir sudė
jo $3.77. Pinigai perduota iždi
ninkui J. Kaspučiui.

13. Nutarta sekantį ‘ metinį 
Apskričio suvažiavimą sušaukti 
tada kaip valdyba matys yra 
reikalas, taipgi valdybai paves
ta paskirti vietą ir tinkamą die
ną kad sutraukus į sekantį su
važiavimą visų kuopų darbuo
tojus.

14. Sutverus TMD. Kuopų

Apskritį Wisconsin Valstijoje, 
išrinkus Apskričio valdybą, pa
darius naudingų organizacijai 
naudingų tarimų, Pirmininkas 
Jonas Bankus uždarė suvažiavi
mą 6:30 vai. vakare.

Apskričio Valdyba: ,.c
Pirm. J. A. Baukus,
Sekr. Martynas Kasparaitis 

1420 Howe St. Racine, Wis.
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MOTINŲ IR JŲ 
jJĮKUDIKIŲ SVEIKATOS

Sbme skyriuje mes laikas 
•no laiko gvildensime rel* 

kalus įdomios būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau* 
nų kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime reguliariikals laiko
tarpiais atvirai ir_ laisvai 
pergvUdenU-f

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

V&let Aito&rop Razor

SIŪK IR TAUPYK

Ar savo kūdikį žindai
Kur kas didesnis skaičius moterų 

galėtų savo kūdikius žindyti negu 
paprastai manoma. Teisybę pasakius 
labai reta moteris visai negali žindy
ti. Taip vadinamas negalėjimas daž
niausia yra nenoras, o ne. tikras ne
galėjimas. Daugelis moterų mano 
kad negali, kuomet gali. Žindymas 
dažnai pertraukiama dėlto kad pienas 
lėtai pasirodo. Pieno dažnai neuž
tenka dar motinai lovoje gulint, ir to
dėl nuo žindymo atsisakoma. Bet nė
ra nepriprasta ir pienui padidėti ir 
būti jo užtenkamai motinai atsikėlus 
ir vėl pradėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
todėl lead bijoma buk tai pakenks 
motinai. Teisybė, kitais atvejais žin
dymas nesugadina motinos sveikatos. 
Reikia neužmiršti kad žindymas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
jaučiasi geriau kuomet žindo. O jei 
ir motina kiek nukenčia tai ji privalė
tų pasišvęsti idant kūdiki pastatytų 
ant gero kelio. Dažnai sakoma kad 
motinos perdaug nervuotos žindyti, ir 
kad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir negaus. Tas 
teisybė keliuose atvejuose. Bet kitos 
inoteris nežiūrint kaip jos išrodo ne
tinkančios žindyti, vienok pasirodo 
geriausiomis auklėtojomis. Taigi žin
dyti visada reikia bandyti ir nuo jo 
atsisakyti vėliau jei pasirodys neat
sakantis.

Kartais manoma kad neapsimoka 
motinai žindyti kūdikio jei ji negalės 
ilgai to daryti. Bet šita nuomonė, 
suprantama, yra klaidinga, dėlto kad 
kūdikio gyvenimo nėra tokios valan

čios kuomet motinos pienas taip svar
bus ir reikalingas kaip po gimimo. 
Jokiu kitu laiku taip kūdikio virški
nimas greit neįra kaip tada ir taip 
sunku ji pataisyti. Kiekviena diena 
ar valanda kurioje kūdikis gauna mo
tinos pieno jį pastato ant geresnių 
kojų ir prirengia prie dirbtinio mais
to vėliau. Vėl manoma kad neapsi
moka kūdikio žindyti jei iš krutu jis 
negauna užtektinai. Tie visi sanpro- 
tavimai yra suprantama klaidingi. 
Dirbtinis maistas negali padaryti mo
tinos pieno nesuvirškomesniu, atpenč, 
motinos pienas regis dar palengvina 
virškinimą dirbtino. Kiekvienas la
šelis krutu pieno pagelbsti kūdikiui 
ir prirengia j prie dirbtino. Kiekvie
nas lašelis krutu pieno pagelbsti kū
dikiui ir prirengia jį prie dirbtinų 
valgių.

Jei po gero išbandymo motinos 
pieno neužtenka, tai pasaldytas kon
densuotas pienas tapo rastas naudin
gu, kadangi jis iš visų preparatų.len
gviausia suvirškomas. Jei motinos 
pieno visai nebūtų tai pasaldintas 
kondensuotas pienas geriausia yra 
duoti. Jei tinkamai duodamas, jis 
teiks ganėtinai sotumo normaliam au
gimui.

Jūsų kūdikio oda yra minkšta taigi 
turit naudoti Colgate’s Baby Tajc ant 
jos, kadangi Colgate’s Baby Tale yra 
prirengtas kūdikiams sulyg formu
les pažymaus gydytojo užžiurinčio 
didelį ligonbutį. Naudokit ji liuesai 
po maudynės ir perrišant.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Geriausi Vatos Siūlai
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. į 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O 

315 Fourth Ave., New York

v /IjYDYTOJAI išrašo ir rekomendiioja Eagle^ 
Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėti 
Jol nežinai kaip vartoti Eaglo Pieną, prisiūsk mums šita, 
paskelbimą ir mes jums pasiusimo penėjimo instrukcijas] 
gūdlkiu Snygą it kitokias brangias informacijas; dykai,

borden 
building 
NEW YORK



DIRVA

TAMSUS DEBESIAI
Sunkiai nusileidžia tamsus debesiai, 
Švino varsą skleidžia regračio kraštai, 
Tankus kaip milai driekiasi žemai, 
Griaustiniui nutilus švaistosi žaibai.
Iš pakraščių lietus šaltas praded’ lyti, 
Merkdam’s gėlių žiedus, pievas im’ skan

dinti.
Slapstosi bitelės ir. paukščiai nuliūdo, 
Lankstosi girelė ir dirvos paplūdo.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

VIDURAMŽIŲ PASAULIS
' (Tąsa iš pereito num.)

Baudžiauninkas buvo baudžiauninku, 
ir jo padėtis niekados nepasikeičia. Bet 
Viduramžių Gerasis Viešpats, leidęs bau
džiauninkui likti vergijoje per visą amžių, 
apdovanojo bet gi ši sutvėrimą nemirtina 
siela, todėl reikia jis apsaugoti, kad jis gy
ventų ir numirtų kai geras krikščionis. 
Kai jis pasęsta ir nebepajėgia dirbti, jo fdo- 

• dalinis ponas, kurio naudai jis dirbo per 
visą savo gyvenimą, turi ji prižiūrėti. Tai
gi baimė rytojaus niekados nesekiodavo 
baudžiauninko. Jis žinojo, kad jis buvo 
“saugus”, — vadinasiKkad niekas neišmes 
jo iš darbo, kad jis visados turės pastogę 

• (gal su kiauru stogu, bet vis pastogė), ir 
kad jis visados turės ką nors pavalgyti.

Šitokiu patvariu “saugumo” jausmu 
pasižymėjo senovėje visos klasės visuome
nėje. Miestuose pirkliai ir amatninkai bu
vo įsteigę gildijas, kurios kiekvienam na
riui užtikrindavo užsiėmimą. Drąsuolis 
betgi nebūdavo kurstomas padaryti ką nors 
geriau už kaimyną. Gildijos' dažnai nubaus
davo atsilikėli, sugebėjusi tingėti. Jos su
darė darbininkų tarpe tam tikrą bendro 
pasitenkinimo jausmą, kurio visai nėra šios 
gadynės didžiųjų lenktynių pasaulyje. Vi
duramžiai jau žinojo tam tikros rūšies pa
vojų, kurį šiais laikais vadiname “kertė”,— 
vadinasi, kai vienas koks turtingas žmogus 
superka, kiek tik gauna, javus, ar muilą, ar 
šilką, ir paskui visi yra priversti pirkti iš 
jo tokia kaina, kokią jis nustato. Todėl 
valdžia neremdavo uzaminės prekybos ir 
nustatydavo kainas, kuriomis pirkliai ga
lėdavo pardavinėti savo prekes.

Viduramžiai nemėgdavo lenktynių, ar
ba konkurencijos. Kam gi eiti lenktynių, 
kam skubėti, jei ' pat. ranka pasiekti, 
Paskutinis Teismas, kada turtai nebus nie
kuo skaitomi ir kada geras baudžiauninkas 
Įeis Dangun per aukso vartus, gi nelabas ri- 
tieris bus nustumtas Į amžiną Pragaro ug
nį!

Trumpai sakant, Viduramžių žmonės 
turėjo dalinai atsisakyti nuo savo minčių ir 
veikimo laisvės, kad už tai galėjus labiau 
apsisaugoti nuo kūno ir sielos skurdo bei > 
vargo.

Ir jie nelabai tesipriešino, jei bent tik 
kai kas ir kartais. Jie tvirtai tikėjo, kad 
jie buvo tiktai svečiai ant šios planetos, va
dinamos “ašarų pakalne”, atėję tik tam, 
kad tinkamai prisirengus prakilnesniam ir 
svarbesniam gyvenimui. Taigi jie tyčia nu- 
sigryždavo nuo pasaulio, kur buvo pilna 
kančių, nedorybių ir neteisybės. Jie, taip 
sakant, užtraukdavo langtieses, kad saulės 
spinduliai neatitrauktų jų domės nuo tos 
Apokalipsio vietos, kur kalbama apie dan
gaus šviesybę, kuri per amžių amžius švies 
jų laimei. Jie stengdavosi nematyti tų lin
ksmybių pasaulyje, kuriame gyveno, kad 
galėjus gėrėtis tomis linksmybėmis, kurios 
laukė jų ateityje. Jis žiurėjo į gyvenimą, 
kaipo į būtiną nelabą, ir j mirtį, kaipo Į gar
bingos dienos pradžių pradžią.

Graikai ir Romėnai niekados nesisie
lodavo del ateities, bet visados rūpindavosi 
sukurti sau Rojų čia pat, ant šios žemės. 
Jiems pasisekė padaryti gyvenimą ypatin
gai maloniu ir tiems žmonėms, kurie nebu
vo vergais. Po to, kaip matome, įvyko kita 
kraštutinybė, kai Viduramžių žmonės įkū
rė savo Rojų virš debesų ir pavertė visą pa
saulį turčių ir vargdienių, protingųjų ir 
kvailių žmonių ašarų ir sunkių dūsavimų 
pakalne. Ir jau buvo laikas gyvenimui ki
ton pusėn pakrypti, apie ką toliau pakalbė
sime.

Juk erdvos padangės ir plati žemelė, 
Kodėl miglos tamsios klaidina mums kelią? 
Nors ašaros plaukia ir spaudžia liudėsis, 
Rytojaus palaukim, saulutė spindės.

Eleonora.

w
ŽMOGUS

Vertimas iš Baltgudžių kalbos.
Ir atėjo žmogus į Dievą ir sako:
— Dievę! Paimk iš manęs Vargą, A- 

šaras ir Ligą, o duok man Laisvę, Laimę ir 
Sveikatą.

Dievas ir sako:
— Gerai, žmogau, bus taip kaip nori.
Ir ėmė žmogus gyventi be Vargo, be 

Ašarų, be Ligos, o laisvas, laimingas ir 
sveikas. Bet štai ateina Mirtis ir sako:

— Žmogau, metas mirti.
Žmogus gyvendamas su Vargu, Ašaro

mis ir Liga, nekartą norėjo ir laukė Mir
ties,.bet dabar jis norėjo gyventi.

Ir nuėjo žmogus į Dievą ir sako:
— Kam Tu, Dieve, nori atimti iš manęs 

tą ką pats esi dovanojęs. Paimk iš manęs 
ir Mirtį.

Dievas ir sako:
— Gerai, žmogau, bus taip kaip nori.
Bėgo laikas, bėgo amžiai."
Ir ateina žmogus į Dievą ir sako:
— Dieve, visa pažinau, visa patyriau, 

tik viena man nepažįstama bepaliko.
Dievas ir klausia:
— Ką gi tu, žmogau, nori?
— Mirties, — atsako žmogus.
Ir Dievas vėl grąžino Mirtį. ...

L. Žurauskas.
Ežerėliai.

w

Bus: VIDURAMŽIŲ PREKYBA

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradedamajai mokyklai. Parašė 
A. Bubilas. II-ras pataisytas leidimas. Kau
nas, 1921, pusi. 56 . .. . . . 40c

ČIGONĖ
(Sekimas)

Ant Embros upės augštojo kranto
Jauna čigonė rymojo,
Jos tamsus veidas durnoje skendo, 
Akis graudžiai ašarojo.

Ji ant gitaros ranką uždėjo
Ir skambią stygą užgavo,
Tą kuri kančias širdies išlieja, 
Graudžią dainelę dainavo.

Sudiev, sudievu, Embra kriaušinga,
Kraštai medeliais dabinti,
Ii’ jus ką tankiai guodėt verksmingą, 
Žiedai pakalnėse skinti.

Sudiev jums, broleliai, brangi gimtine, 
Man širdį guodėt varguose, 
Mane vilioja nauja tėvynė —
Aidą vien girdžiu jausmuose.

Sudiev motutės ir jus, tėveliai, 
Motinos aš neregėjau
Jinai apleido mane lopšelyj, 
Apvaizda mane auklėjo.

Sudiev, žaliasis tu aržuolyne — 
Banga mus Embros šaltoji, 
Ką skundą vaiko, raudą merginos 
Bedugnėn jūron nešiojai.

Bėgsiu sutikti motiną mielą,
Gal nuves mane saulelė,
Lai apsidžiaugia senutės siela, 
Išvydus gyvą dukrelę.

Gitaras krito, stygos suvirpo, 
Sutrukdavęs suskambėjo, 
O ašarose jos akis tirpo, 
Ir banga šalta lydėjo.

Malvina Butkeviciute.

PIENIŠKA DAINA
Pienininko visos gatvės laukia, 
Karvės pienas visiems malonus. 
Jeigu pienas nesenai pamelžtas, 
Tai jis šiltas, šiltas ir saldus.
Kad turėčia savo locną karvę, 
Jai kas rytas pabučiuočia Į 

ragus.
Savo sieloje susukčia indo salvę, 
Mano sieloj butų linksma ir 

smagu.
Jai pietums aš duočia apelsinų, 
Vakarienei — vyno paragaut. 
Ji nešiotų grandini sidabrini 
Ir mokėtų šokti ir juokaut.
Bučia indas, nors ir be turbano, 
Karvės tvartas butų mano 

’maldykla.
Kūne pienas, sieloje — nirvana, 
Tad skambėki, pieniška daina!

Nuo Juokų Red.: Prie šių ei
lių gerbA autoriaus vardo nede
dame, nors turime pasakyti kad 
tai ‘eilės’ gerb. Juozo Tysliavos, 
keturių vėjų gaudytojo, arba 
poeto iš Lietuvos Bepročių Na
mo, kurio Lietuva neturi.

Gal kas sakytų kad toms ei
lėms geriau tiktų vardas “Pie
meniška Daina”. Bet mes la
bai džiaugiamės kad taip nepa
daryta, nes tai butų Įžeidimas 
piemenų. Jie gražesnes eiles 
sudeda. Jų sudedamos eilės ga
lima dainuoti. O šias net skai
tyti baido.

Gerai butų kad šios eilės butų 
tik vienos. Bet ne. Jų yra iš
leista visa knyga, virš 10 pusla
pių, ir tai yra “Varpo” Bendro
vės leidinys (Kaune). Kada mu
sų Tėvynei reikia naudingų raš
tų, “Varpo” B-vė užsiima leidi
mu tokių nesąmonių. Knyga 
užvardinta “Nemuno Rankose” 
irgi lyg Įžeidimui musų garbin
go seno Nemuno, kurs per il
gus amžius klausės tik širdingų 
ir gražių žodžių dainose išreik
štu.

Tokių eilių rašymas ir leidi
mas, nuo širdies gilumų sakome, 
yra tai statymas mėšlo bokštų 
musų garbingam krašte, kaip 
tą pasiryžo daryt keturių vėjų 
gaudytojai.

Nebūtų dar taip šlykštu jei
gu eilės butų nors kiek panašios 
į eiles, jeigu mintis rištųsi, ir 
išeitų tas kas norima pasakyti. 
Nejaugi Lietuvos išleistuvės to 
nemato? Nejaugi ir jas užža
vėjo mėšlo boktai?

Kokį gi ryšį turi pirmo punk-1 
to keturios eilutės viena su ki
ta? Kodėl kalbėt apie karvės 
pieną su karvės įvardinimu jei
gu antgalvis yra “Pieniška Dai
na” ? Savaimi visi supras kad' 
apie karvės pieną dainuoji. O 
jeigu turi mintyj ir kitus pie
nus, tai ir ožkos pienas malonus 
tiems kurie ožką laiko. Tie gal 
dainuotų kad ožkai į ragus ar 
į barzdą bučiuotų (jeigu ją tu
rėtų). Vietoj dviejų paskutinių 
pirmo punktelio eilučių reikėjo 
pasakyt ką nors apie pieno nau
dingumą, tai bent išeitų nors 
piemeniška daina. Tos dvi ei
lutės, “Jeigu pienas nesenai pa
melžtas tai jis yra šiltas, šiltas 
ir saldus”, yra taip tuščios ir 
nereikalingos kad aršiau niekur 
dar nepasitaiko eilėse taip už
eiti.

Antras eilių punktelis, kuria
me kalbama apie locną karvę, 
ir bučiavimą jai į ragus, yra ne
teisingas, nes niekas savo kar
vės nemylauja, tik tada ją pa
gerbia kada neturi. Paskui, ko
dėl tik kas rytas bučiuotų į ra
gus (kodėl laiką apriboja ir kū
no dalį, ragus) ? Dar aršiau, ir 
antros dvi eilutės vėl nesiriša 
su pirmomis ,ir jau toli-toli nu
eita nuo antgalvio, “Pieniška 
daina”.

Trečias punktelis, kad “pie
tums duočia apelsinų”, o “vaka
rienei — vyno paragaut” — ko
dėl vyno tik paragaut? Ir ko
dėl sakyt paragaut, o ne gert? 
Oh, mat, Tysliava irgi kaipo po

etas nori sutaikyt žodžius, ir su
taiko “paragaut” su “juokaut”. 
Karvė nuo apelsinų ir vyno pa
ragavimo nemokės šokt ir juo
kaut, šokt ją galima išmokini, 
bet tada reikėtų kitais žodžiais 
tą punktą baigti. O apie juoka
vimą karvės tik tas galėtų kal
bėt kas mislytų, paveizdan Es
kimas šiaurėje, kad karve yra 
tai toks poetas kuris eiles rašo.

Jeigu ketvirtame punkte ne
suminėtų jis turbano, nebūtų ai
šku apie kokį indą jis kalba ir 
antrame punkte. Niekam neai
šku ar kalba apie indą kaipo 
puodynę kur supila pieną, ar 
apie kitokį indą (tuščią save, į 
ką piltų ir piltų pieną). Ir tur
banas nieko nepasakytų tam ku
ris nežino kad kur nors pasau
lyje karvės yra laikoma šven
tais sutvėrimais. Dabar mums 
aišku kad jis kalbą ne apie in
dą, bet apie Indą, Indijos žmo
gų, į kurį jis pasiverstų ir gar
bintų karvę.

Ant galo norime priminti kad 
Tysliavos “Pieninė Daina’’ pa
nėši į kitados “Dirvoje” tilpusią 
gerb. Spragilo “Girtuoklio Dai
ną”, kur girtuoklėlis taip ištroš
kęs degtinės jog dainuoja:

Kad turėčiau aš karvutę 
Kuri duotų tokį pieną, 
Ją šilkuose paradyčiai!, 
Melžčiau šimtą syk per 

dieną.
Šiltą tvartą pastatyčiau,
Rugių buzą gerti duočiau, 
Didžia spyna užrakyčiau, 
Dieną, naktį ją dabočiau, 

ar tam panašiai.
Nors ir tos eilės yra mažos 

vertes, bet praeina kaipo juokų 
eilės, ne rimtos, ir jos nenueina 
į paikas negalimybes.

Visai gerb. Tysliavo eilės ne
vertos butų kritikos jeigu nebū
tų jų išleista visa knyga, ir jeigu 
jų nebūtų išleidus tokia rimta

Visai šios Tysliavo eiles ne- 
draugija kaip “Varpas”, ir jei
gu mes neturėtume šio kampe
lio. K

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. 10
Virimo Receptai

Vienas iš populiariškiav.^ių pajų 
šiandie;. kokonuto smetininis pa
jus. Visaja >kio valgio reikalauja
ma kur neisi. Saldus, riešutinis sko
nis pienuoto koko-riešuto branduolio 
turi priimnų ir sultingą skoni burno
je. Jeigu kokonutų sezonas praėjęs, 
juos galima pirkti kartone arba dė
žėj pas bile atsakant) groserninką.' 
Išmok kaip padaryt gerą kokonuto 
smetoninį pajų.
KOK.ONUT SMETONINIS PAJUS

1 dėžė Kokonuto
1 puskvortė pieno
1 kupinas šaukštas krakmolo
3 kiaušinių baltymai
¥2 puoduko cukraus
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas vaniles
Ištiesk gilią pajų lėkštę su papras

ta tešla, kepink greitai pečiuje per 15 
iki 20 minutų. Kuomet gatava, ati
dėk į šalį.

Supilk pieną i dubaltavą virdulį, 
sušlanltik kornų krakmolą su biske- 
liu šalto pieno, įmaišyk į verdantį 
pieną, ir maišyk nuolat iki surirštčs. 
Tada sudėk cukrų, sviestą ir kokonu- 
tus. Suplak kiaušinio baltymus į 
tirštas putas ir suleisk atsargiai į 
verdantį mišinį. Nuimk nuo ugnies 
ir dadėk vanilą. Supilk Į tešlinį 
lukštą tą mišinį ir kepk vidutiniška
me pečiuje per 20 minutų. Duok val
gyt šaltą.

Virtuvės Reikaluose
Užlaikymui duonos ir pyragaičių 

indus arba dėžes šviežiai, išmazgojus 
verdančiu vandeniu išplauk vandeniu 
kuriame indėta biskis paprastos so- 

1 dos; paskui padėk lauke saulėj per 
keletą valandų.

Sunkus žieminiai pudingai netinka 
vasariniams užkandžiams. Lengvos 
šaltkošės ar paprasti vaisiai arba 
kiaušinienės esti patraukiantesni.

Šmotas vaškuoto popierio padėtas 
virš torielkos kurioj laikoma nenau- 

, doti kiaušiniij tryniai apsaugos juos 
' nuo sudžiūvimo.

Jeigu parafinas ant viršaus vaisių 
| košelių yra perstoras nuėmimui vi
so, pašildyk peilį ir supjaustyk para
finą į tiek šmotelių kiek reikalinga 

1 išėmimui. Parafiną galima vėl nau
doti jeigu perpilsi karštu vandeniu, 
nuo ko jis nusivalvs ir

Duonos peilį galima dalimai pasi- 
galąst smarkiai pabružinant abiem 
pusėm per kraštą geležines sinkos ar
ba medinio slenksčio.

NamipPasigelbėjimai
Nusukimui standaus viršaus nuo 

bonkų ir stiklinių indų naudok riešu
tų spaudytoją.

Prašalinimui žymiu nuo maliavotų 
sienų padarytų degtukų braukymu, 
trink su perpjautu lemonu, paskui 
nušveisk kreidos dulkėmis. Numaz
gok su šiltu vandeniu ir muilu ir pas
kui nušluostyk greitai švariu skaru
liu nugręžtu tyrame vandenyje.

Medicinos šėputė pridėta pirmos 
pagalbos reikmenimis privalo rastis 
kiekviename name.

Maža plieninė yla sujungimui sve- 
terio siūlių atliks darbą gražiau ne
gu didele akia adata.

Keli lašai ammonijos vandenyje 
kuriame mazgojama vilnoniai ir fla
nelini padarys jų spalvą aiškia ir pa
laikys audimą minkštu.

Grožės Patarimai
Pamanyk kokias skirtingas išraiš

kas padaro klaunas su maliavomis. 
Pasukimas į viršų ar žemyn lupų šo
nuose padaro didelį skirtumą. Per
augę, storos lupos įrodo žemo tipo 
žmogų. Be išraiškos lupos įrodo ar
šų, žiaurų pobūdį. Lupos kurios per- 
plonos įrodo suvedžiojimą, savimeilę 
ir žiaurumą. Vienok, daug žmonių ir 
su gražia burna padaro ją įrodančia 
tuos nemalonius ženklus, tik del to 
kad nežino kaip išsidailint. Nedažyk 
kampų savo burnos. Sek tik burnos 
linijas jeigu burna graži. Jeigu ne, 
naudok mažai raudoną lupų dažalą ir 
apdailink savo lupas jeigu jos yra 
perstoros.

Ypatiška Sveikata
Vienas iš populiariškiausių ir nau

dingų namų reikmenų šiandien yra 
druska. Druską yra dvejopai skir
tinga; pagal savo tyrumo ir pagal 
savo smulkumo. Visiems tikslams 
reikia naudoti tyriausią kokią tik ga
lima gauti. Ligonio kambaryje drus
ka daugeliu'atvejų naudinga. Skau
dančias akis reikia plauti silpna so- 
liucija druskos kelis sykius per die
ną; ji palengvins uždegimą. Nusidc- 
ginime, sušlapyk druską ir apdėk ap
degusią odą kas sulaikys odos nusi

ties Rek01r.2r.Juc; ’.e-.e Sekančius Produktus:
Borden’s Evaporated p'cun 3 m 'v. 

ras ūkio pienas su palikta grietine. 
Jis yra geriausias pienas virimui, ke
pimui ir kitiems namų reikalams kur

r'',k'’.linga pienas. Bandyk jį kavoje. 
Patirsit kad jūsų kava turi kitokį 
skonį. Prašyk iš groserio Borden’s 
Evaporated Pieno kada vėl pirksi.

««
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Kuomet Gelžkeiis
Pasiekė Clevelandą

18'19 metais, kuomet Soicety for Sacings buvo 
įsteigta, pirmutinis lokomotivas pasiekė Cleve- 
landą. Su išsivystymu gelžkelių, Ohio kanalų 
sistema kuri tada buvo pačiame augščiausiame 
laipsnyje ir gerovėje, tuoj liko nenaudinga.

Clevelandiėčiai iš pionieriškų dienų kurie pabu- 
davojo Ohio valstiją kanalais ir gelžkelįais taipgi 
rūpinosi kad piliečiai turėtų saugų banką savo pi
nigams. Tam jie įsteigė Society for Savings.

s<3
2

3
3

šis 75 metų senumo bankas išaugo sykiu su Cle- 
velandu. Jis išpildė savo įsteigėjų tikslus. Jis 
taipgi milžiniškai prisidėjo prie augimo ir gero
vės Clevelando.

Dėk Savo Taupymus į Taupymų Banką”

E
R
Z
E

1
£

K



6 D Y R V A

VILNIUS
During a period of over four 

and a half centuries Vilnius was 
the capital of the Grand Dukes 
of Lithuania, who were her na
tional rulers. The capital of a 
State which in addition to the 
Lithuanian land properly so- 
called embraced vast Slavo-R.ua- 
sian territories, Vilnius, thanks 
to the autonomous rule of gov
ernment which these latter en
joyed, served especially as the 
centre of ethnographical Lithu
ania (Lithuania Proper), which 
was composed of the principal
ity of Samogitia (Žemaitija) 
and of the two palatinates of 
Vilnius and Trakai. The Gov
ernment, the legislative and ju
dicial administrations, consti
tuted in the domain of Vilnius 
an indivisible whole, which was 
separated from the Slavonic re
gions of the Grand Duchy. Ev
en after the Russian annexa
tion, Lithuania Proper formed 
an administrative unit, compos
ed of the three governments of 
Vilnius, Kaunas, and Gardinas, 
and designated under the gen
eral name of the “Northwest
ern Country”, with Vilnius as 
its capital, the seat of the cent
ral institutions of the whole 
land and the residence of the 
G overnor-G eneral.

Vilnius was the intellectual, 
artistic and religious centre of 
Lithuania, whose influence on 
the scientific and artistic devel
opment of Poland was consider
able. However, even at that 
epoch, when the Polish langu
age took the place of the Latin 
tongue, the University of Vil
nius never lest its character as 
the home of Lithuanian cul
ture.

During the whole of her exist- 
ance as a sovereign State, and 
later, ar the time of her strug
gle for independence, Lithua
nia, with Vilnius at her head, 
constantly asserted and defend
ed with an untiring energy her 
real nationality and her right 
to absolute independence, in the 
same way, the unions with Po
land were never an expression 
of free-will on the part of Lith
uania but of combinations im

posed on the country by Po
land, who profitted by the dif
ficult situation of the Grand 
Duchy. The Union of Lublin, 
in 1569, was a strinking exam
ple of this policy.

it was at Vilnius, at the time 
of Russian dominion, that Lith
uania experienced the most 
e; uel losses in the struggle for 
liberty, and this city is the cem 
Ire of the political and intellect
ual revival of Lithuania at the 
present day.

In view of the efforts made 
by the Polish delegation at 
Brussel.". and Geneva before the 
Council of the League of Na
tions, in 1921, to disprove the 
Lithuanian origin of the Lithu
anian capital Vilnius, it is in
teresting to recall that one of 
the oldest Polish chroniclers, i. 
o. Mathew Miechovita, (himself 
states that the Lithuanians 
founded Vilnius (“hi primum | 
eondiderunt opidunt Vilno.”).l 
Miechovita even mentions a j 
Duke Vilis (dux Vilis) who 
transported Lithuanians into 
that region and founded the city 
which from this Duke received 
the name of Vilnius. The Grand , 
Duke Gediminas having trans
ferred his capital thither as-1 
suredly .maintained a Lithuani-I 
an garrison, as in the case of Į 
all ducal courts. There is no 
cause to doubt that at that time ; 
the inhabitants of Vilnius were 
Lithuanians, although there is 
no direct evidence available as 
to their precise nationality. The ' 

(names of the children of both I
| the Dukes Gediminas and Al
girdas as well as those of others 
are Lithuanian of those times. 
Under Algirdas the nobles of

I his court Riklis or Kuklejus, 
Miklis or Miklejus, and Niežila 
gained fame through their ac- j 
ceptance of the Orthodox faith į 
about 1347 and their sufferings 
on that account at the hands of 
the Pagan Lithuanians. Even 
to-day they are revered as 
saints in the Orthodox Church 
under the style of Joannas, An
tonins and Eustachius.

. REVERIE
By Walter R. Baublis.

Embracing each other 
Ous souls took their flight, 
Far over the mountains 
Into the dark night. 
Far over the wide hills, 
Far over the plain, 
Together they vanish 
’Mid clouds and the rain.
Gn earth we were living 
As humans should live, 
The essence of loving 
Joy to us would give, 
And when we departed 
Into the dark night, 
Embracing each other 
Our souls took their flight.
Far into the regions 
Where naught is amiss, 
Where cherubs are singing 
In Heavenly bliss, 
Together we’ll dwell there 
In peace and solace. 
The pureness of loving 
Has earned us our place.

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1921, BY EOGAR ALLAN MOSS.

Enemies of Women

It’s nice to “say it with flow
ers”, says A. Zdanis, but the 
main trouble is that the aver
age fellow can’t afford more 
than whisper.

--------o--------
The doctors can cut out your 

tonsils, and your appendix for 
you. says George Baltrukonis, 
but you have to cut out your 
own foolishness.

-------- o--------
A widower with money to 

burn soon attracts an old flame.
-------- e--------

V. K. Yurgilas thinks it is; 
strange how quick some people j 
will believe what they want to 

(believe, even when they know'

Boy of 8 robbed 20 stores in 
Middletown, Conn. Working so 
hard will stunt his growth. 

-------- o--------
John Butkus says a man is 

old when he begins watching 
himself for symptoms. 

-------- o--------
Statisticians say (here were 

3,000,000 accidents last year, 
but this does not include the 
two cases where the telephone 
operator got right number at 
the first attempt.

Printers will hold their next
Į convention in Canada, much to 
their wives’ suspicions. -------------------------------------- I

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — abru- Į 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— , 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St. 1

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 15 
2 iki 5 po piel 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

National Cash Registers 
I Nauji ir Vartoti — Visokie 

mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokčjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

DR. FRANK F. HAPPY
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama.
Bes k aus m i s t ra ūkimas, 

atdara nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėlclieniais nuo 1<> ii.i 12.

VIRŠ PAKEI.ČIO VAISTINĖS
Kampas E. 20t St. ir St. Clair. 
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That’s Different
If you say a man’s flat-headed, 

He’ll cuss you like the devil,
But he’ll take it complimentary

If you say his head is level.

Fable: Even after election 
he delighted to shake hands 
with the smelly and unwashed.

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažnm Išmazgojau!
Garbiniuojant .Bob Surastom
Apvalai Suraitom Manikurinam 
Baltinam išimam Gy\-Plaukius 
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ
S U K N l IJ J A U N A M A RTĖ.MS

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.

Puiki Studija

Are you self-conscious 
about the impression 
you make on people?

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

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

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

/.isterine Tooth Paste cleans teeth a new 
way. A t 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 Listerine Tooth 
Paste is only 25 cents; at your drug
gist’s .—I.a rnbert P harm acai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

JONAS BALUKONIS
----  Advokatas ----

Naujas ofisas 92 1 Engineers Bldg. Tel. Alain 1180

Double chins,
Nickle drinks,
Exposed ears,
Corsets,
MicŽ,
Crow’s feet,
Cotton hose.

-------- o-------- .
“There’s music in the air”, 

remarked old man Ragson Tat
ters as his wife crowned him 
with a vietrola record.

-------- o--------
There may be thousands of 

nut megs but there’s always 
one grater.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarniSIal. 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Keikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

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

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokiu rusiu ir 

visokiu gru
pių, vestu

vių ir tt.

į Rakando Krautuvė ?

UNCLE WIGGtLY’S TRICKS
-------- o--------

In this age of knickerbockers, 
we must change the old adage 
to “girls will be boys”.

-------- o--------
Away with the lady dust, 

said he, as he brushed the pow
der from his coat lapel.

-------- o--------
Many a man who fell in love 

at firsj; sight now wishes he 
had wei'n glasses, says A. Žu
kas.

-------- o--------
A Hardware Romance

i Her 'LOCKS were golden (as a 
RULE),

j Her NAILS were manicured; 
And sometimes she would

RAZOR skirts—
Iler HOSE could be ednured.

He got his LAPMS on Daisy’s 
face,

And made a BOLT for Daisy. 
Said he: “Pm NUTS about your

grace;
On the LEVEL, I’m near 

crazy!”

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, j

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

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

Gudrus Teisėjas Išgel= 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas * 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos y’ra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79ih Street >

Bi ■:

Ši krautuvė yra tikrų Lietuvių Įstaiga ir ve- 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie josda

dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- 
silankykit musų krautuvėn, kur rasit nusipirkt sau 
visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- 
tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur.

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

Cleveland Furniture ©o.
6412 Superior Avenue

M. Bacevičius ir J. Voišvila, Savininkai.

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

a*--

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

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklnusinėi kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakyt, 
po išegza minavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jio 
neturėjo užtektinai apsipažimmo ir pa- 

•—tyrimo bei neišrado jūsų tikros lipos.
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzamiųavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiaetj J it jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybe. Jeigu - turite nusilpnėiusius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, 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 atsinešlt ši ap
garsinimą. ,

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. Ib5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki _4 — nuo 6 Cd 8 vakare. 

Nedėldieniaie nuo 10 iki 1.
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Naujas Ministerių Kabinetas.
A. Tumėnas, kuriam, kaip buvo 
minėta aname “Dirvos” nume
ryje, Prezidentas Stulginskas 
pavedė sudaryti naują Kabine
tą, birželio 18 d. rytą pristatė 
Respublikos Prezidentui patvir
tinti savo sudarytą Ministerių 
Kabinetą šioje sudėtyje:

Antanas Tumėnas užėmė saU|IHU uuku —ni.'i nuos, nenoras 
net tris pareigas — Ministerio j prekių indeksas gegužės men., 
Pirmininko, Teisingumo Minis-| palyginus su balandžio m , pa- 
terio ir Vidaus Reikalų Ministe- į didėjo 2.9, su 1922 m. spalių m. 
rio; !1 d., t. y. nuo įvedimo savos va-

Vytautas Petrulis — Finan-j]jutos •—53.4, ir su prieškariniu 
su Ministeris; ■laiku —35.4.

Pulk. '.Teodoras Daukantas — j 
Krašto Apsaugos Ministeris;

Inž. Balys Sližys — Susisie
kimo Ministeris;

Dr. Leonas Bistras — Švieti
mo Ministeris;

Valdemaras Čarneckis (be
rods Amerikiečiams gerai pažįs
tamas) — Užsienių Reikalų Mi-<Vgjjatr jr likusios, 
nisteris;

Kun. Mykolas Krupavičius — 
žemės Ūkio Ministeris.

Prezidentas Stulginskas tą 
pat dieną 10 vai. ryto patvirti
no A. Tumėno sudarytą Minis
terių Kabinetą.

Birželio 20 d. Seimas po ilgų 
diskusijų del naujojo Kabineto 
deklaracijos išreiškė Tumėno 
Kabinetui pasitikėjimą.

Šis Kabinetas yra dešimtasis 
Lietuvos ministerių kabinetas.

428,490.13; dolarių, svarų ir ki
tos tvirtos svetimos valiutos — 
litų 59,772,704.67; banknotų a- 
pivartoje, litų — 70,977,515.27.

Reikalingos pragyvenimo mi
nimumui prekės gegužės mėn., 
palyginus su balandžio mėn., pa
brango 8.4 nuoš., o su prieškari
niu laiku — 41.4 nuoš. Bendras

: Steigiama nauja gimnazija. 
' Kaip tenka girdėt i, nuo ateinan
čių mokslo metų pradžios ža
dama steigti Kaune humanita
rinė suaugusiems gimnazija. Iš 
pradžios norima atidaryti pen
kta, šešta ir septinta klasės, o

i Begėdžiai.

Seiniąs, tą pačią dieną, pri
ėmęs naujam Kabinetui pasiti
kėjimo formula ir dar priėmęs 
keletą neatidėliotinų Įstatymų, 
išsiskirstė vasaros atostogų iki 
spalių 1 d. ,

. Kas nori pamaty
ti tikrą (Sodomos ir Gomorros 
vaizdą tam patariama nueiti Į 
Aleksotą, Minkaūskio gatvę. 
Nuo tos gatvės keletas sieksnių 
tolumo Nemune dideli ir maži, 
vyrai ir moteris, mergaites ir 
vaikinai visi išvien phikdosi, 
mazgojasi nieko neatbodami, 
visai nuogi. Praeiviai tik su 
pasibjaurėjimu nusispjauna ir 
barasi kad nieks begėdžių nesu- 
draudžia. Bet svarbiausia, kad 
vaikai, eidami Į Aleksoto mo
kyklą, dar maži turi progos ma
tyti tokių scenų.

DIRVA  ~ Į

kra- 
pric

Seimas nutarė Klaipėdos 
šio valdininkams pridėti 
gaunamo jų atlyginimo 10 nuoš. 
priedo. Tokį pat priedą gausią 
ir esantieji tame krašte kariai.

Kauno Konferencijos padary
ta tarp Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sutartis del pasų ir vizų 
pradeda veikti nuo birželio 15 d. 
Einant šia sutartimi vizų kaina 
Latvijon ir Estijon Lietuvos pi
liečiams bus tik dešimts aukso 
frankų (20 litų, ar $2), ir galios 

metams neapribotam 
Tranzito vi-

visiems
kelionių skaičiui.
za galios toki pat laiką ir bus 
duodama nemokamai.

Iš Kristianijos atvyko žinomo 
lingvisto (kalbų mokovo) Prof. 
Olav Broch mokinys Christian 
S. Strong, Norvegijos Universi
teto rektoriaus sunūs. Jaunas 
mokslininkas, teoretiškai susi
pažinęs su musų kalba, dabar 
nori pasipraktikuoti ir per tris, 
keturis vakacijos mėnesius vi
sai išmokti Lietuviškai.

Universiteto rektorius Prof. 
Etičys birželio 11 d. Universite
to reikalais išvyko Į Ameriką.

Visi užsienio gėrimai, kaip 
konjakai, likieriai, romai ir kt., 
išskyrus spiritą ir alų leista Lie
tuvon įvežti be tam tikrų Finan
sų Ministerijos leidimų.

Lietuvos Bankas birželio 1 d. 
turėjo auso-sidabro litu — 24,-

barį ir pareikalavo 100 litų. Vy
ras davė jai 100 litų, bet ji, vie
toj pasibučiavus, parodė jam 
špygą- Vyras pasijuto labai į- 
žeistas ir apskundė ją policijai. 
Policija, jau anksčiau turėjus 
žinių kad “Versalyj” Įvyksta 
netokių dalykų, padarė tardy
mą. Panelė areštuota ir kalti
nama šantaže. “Versalio” sa
vininkas patraukta atsakomy
bėn.

• J
1

Didžiausias

NUPIGINIMAS

Istorijoje /

Grąžinsime
Pinigus
Nebūsit 

Užganėdinti

Dega miškas. Birželio 19 d. 
šeštame kiolmetre j pietus nuo 
Ežerėčio durpių gamyklos užsi
degė miškas. Gaisro priežastis 
kol kas neišaiškinta, bet spėja
ma" del neatsargos su ugnimi 
neišvalytose miško vietose. Gai
sro apimti keli pušų miško hek
tarai. Ežerėčio durpių .kasykla 
ir kiti vietos gyventojai deda pa
stangų 
gaisro 
kirsta, 
ęiuoti.

gaisrui likviduoti. Visi 
plėtimosi keliai jau už- 
Nuostoliai dar neapskai-

Juokai pro ašaras. Birželio 18 
d. Kauno II nuovados Taikos 
Teisėjas nubaudė “Spaktyvos” 
(naujai pasirodžiusio jumoris- 
tikos laikarščio) redaktorių B. 
Balčiūną septynioms paroms 
irešto už “juokus”. Mat, tasai 
juokdarys indėjo apie Pandėlio 
(Rokiškio apsk.) nuovados poli
ciją įžeidžiamo turinio žinutę.

LENKAI NELEIDO MI
NĖT SPAUDOS SU- 

KAKTUVIU
Vilniaus Lietuviai šįmet ren

gėsi iškilmingai švęsti 20-meti- 
nes spaudos atgavimo sukaktu
ves. Kaip didelė spaudos reikš
mė atsigaunančių tautų kultū
ros gyvenime, taip ir milžiniška 
kova su daug kartų stipresniu 
priešu verste vertė šias sukak
tuves minėti kuoiškilmingiau- 
sia. Ir todėl visos musų mintis 
buvo nukreipta Į tai kad tas pa
minėjimas kaip galima žymes
nis išeitų. Tikslui atatinkamai 
ir programas buvo parengta pla
čiausias. Buvo laukta daug sve
čių iš provincijos. Ta proga nau
dodamosi “Ryto” draugija buvo 
nutarus sukviesti mokytojų su
važiavimą, dainų mėgėjai buvo 
sumanę tuo pat laiku “Dainos 
Švento” surengti, žodžiu visi 
kas tik ką galėjo ir rurėjo ruo
šėsi pasirodyti per spaudos su
kaktuves, kurios turėjo įvykti 
per Sekmines. Tas rengimosi 
darbas buvo ypač sunkus, nes 
musų inteligentinės jiegos visa 
eile ištrėmimų yra labai nusilp
nintos, o naujas Laikinojo Ko
miteto pirmininko ištrėmimas 
taip pat trukdančios intakes da
rė, tečiau visi manė kad bent 
šitoms iškilmėms Lenkai jokių 
trukdymų nedarys, juo labiau 
kad žiauriausias anų' laikų Lie
tuvių priešas Muravjovas-Kori- 
kas kartu buvo ir Lenkų prie
šas.. Atrodė kad Lenkai tiktai 
džiaugtis galėtų jog tapo nuga
lėtas bendras priešas. Bet skau
džiai apsirikta.

Lenkų valdžia pasielgė kitaip. 
Ji neleido Lietuviams švęsti 
spaudos sukaktuvių, neleido mo
kytojų suvažiavimo, neleido net 
nekalčiausio daikto: atlikti vai
dinimą ir Dr. J. Basanavičiui 
paskaityti paskaitą liečiančią 
spaudos atgavimo kovą.

(“L. Rytai.”)

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

Katastrofos aukos. Birželio 
14 d. vakare iš Nemuno ties Za
pyškio miesteliu ištraukta pen
ki skenduoliai (keturi vyrai ir 
viena moteriškė). Spėjama kad 
minėti skenduoliai yra “Nemu
no” garlaivio katastrofos au
kos. Jų asmenybė dar neišaiš
kinta.

Už pabučiavimą 100 litų. Ne
senai Kriminalėn Policijon at
ėjo pilietis ir pranešė kad jisai 
“Versalio” viešbutyje susipaži
nęs su dailia panele, kuri sakėsi 
esanti artistė. Paflirtavus su 
tuo piliečiu, ji galų gale sutiko 
už šimtą litų pasibučiuoti. Pa
nelė pakvietė jį į atskirą kam-
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Žmogus kuris išrado šią sistemą 
buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė 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 tailcams, šimtai 
žmonių kurie 
džiaugiasi 
ta sistemą savo pažįstamiems, 
išbandymo atsišaukite ypatiškai 
laišku. Atsakymui indčkit už 
štampą. Rašykit šiuo adresu:

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

vartoja musų sistema 
sveikata ir rekomenduoja 

Dėlei

(36;

FARMA FARMA
FLORIDOJ

Parsiduoda farma 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 karvės, 15 kiaulių, ark
lys, naujas vežimas, Ford, tre
kas, naujas cimanto šulinys, ap
link naujos tvoros, arti keturi 
ežerai; l'/i mailės nuo stoties; 
visi keliai ištaisyti. Ineigos ant 
metų už vaisius nuo $1,000 iki 
$1,500. Daug vynuogių, pyčių, 
grašių, labai puikioj vietoj. Kas 
pirks nesigailės. Priežastis par
davimo senatvė. Parduosiu su 
visais įrengimais, rakandais ir 
viskuo už $11,500. (28)

Klauskit pas John Zvirdis 
1311 E. 9th St. Cleveland, O.

nuo 8 ryto iki 8 vakare.
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CHARLES MELEVIN, notaras, I 
sudaro kontraktus, dytus, ir tt., i 
pagamina visus legalius dokumen- Į 
tus, dabar susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

Atsargiai veda visokias provas. |
1009-07 Schofield Bldg, j 
prie Euclid ir E. 9th St. I

Cherry 730 Main 12611

$10 Patalpins Jį į Jūsų Namus
Keli centai ant dienos išmokės ji

Kuponas apačioj pristatys j|
PERSIUNTIMĄ APNOKAM

Model W

Sis Garsus Hallet & Davis r onogratas 
Sutaupys Jums beveik pusę

Štai yra žemiausia kaina kokia kada 
buvo puikiems fonografams—jus su
taupysit pinigų. Mokant daugiau ne
gausi! puikesnio fonografo.
J'", ;:?rkat tiesiog iš dirbtuvės—nuo 
II:■"'•t .& Davis iš Bostono, įsteigtos 
I ' J

siųsim jį jums. Likusius $78.50 ga
lit išmokėti po $7.85 į menesį.
Jus galit naudotis juomi kolei dar 
mokat už jį. Pamanykit kokį išdidu
mą gausit turėdami tokį instrumen
tą. Pamanykit apie nuolatinį pasi
linksminimą 1

Ji yra virr.a žymiausiu Amerikos js- 
t; -.- ., p-5-:-sjjy.3 puikiais pianais.
Už C23.59 jus gaunat vieną iš pui
kiausių fonografų ką galit Įsivai::- 
dint. šis paveikslas negali teisingai 
parodyt gražaus kabineto. Jus turit 
pamatyt jį savo namuose apvertini- 
mui to milžiniškų bargeno.
šį mes vadinam model W. Tai yra 
stebėtinai gražus rakandas į namus, 
Hcpplewhite stiliuje—padarytas iš 
English Brown Mahogany ir Ameri
can Figured Walnut su piano užbai
gimu. Jis yra 34 colių augščio, 35 
colių ilgio ir 21 colį pločio. Už šią 
žemą kainą jus gaunat fonografą su 
puikiu tonu. Už tono gerumą Hallet 
& Davis stovi pirmutiniai. Juo gali
ma grot visus rekordus, su tikru ar
tistiškumu.

Tai yra puikus rakandas, pridedan- 
tis pagražinimo bilė kambariui.
Viso pasaulio muziką galit turėt po 
savo komanda—atimnkit šis Hallet 
& Davis groja visokių išdirbyseių re
kordus—ne tik vienos.
Jis turi universali balso išdavėją ir 
12 colių sukimosi stalelį. Jis turi la
bai daug vietos del rekordų laikymo.

ti ištaiga. Paklauskit bile bankierio, 
jeigu norit, apie musų stovį.
Jeigu mes parduotume jums šį fono
grafą paprastu bildu, tai tarpinin
kas turėtų gauti savo pelną.
Tas ir kiti kaštai pasidarytų iki $150 
kainos už jį. Pirkit jį tiesiog iš mu
sų, sutaupysit visus tokius tarpinin
ko uždarbius.

KAI? ĮSIGYTI

xNEMOKEKJ.T DVIGUBAI!
Nereikia mokėti $150 už fonografą. 
Už $88.50, jeigu pasiskubinsi!, gau
sit puikiausi fonografą kokį pinigai 
gali pirkti.
Reikia pasiųsti tik $10 ir mes pri-

M odelis J
Jeigu jums patinka šis modelis, sty- 
liuje Queen Anne vietoj Modelio W, 
pažymėki! savo pasirinkimą ant ku
pono. Skirtumas yra kabineto išvai
zdoj. Abu yra iš English Brown Ma
hogany ir American Figured Walnut. 
Instrumentai yra vienodi. Abu šio 
fonografai ineina šin pardavimam 
Pasirinkit kurį norit.

JŪSŲ NAMUOSE!
Persistatykit sau šį puikų instru
mentą savo namuose—kaip jūsų pa
žįstami ir draugai gėrėsis juo.
Pagalvokit kaip jo muzika užpildys 
jūsų namus nauju džiaugsmu—ai
tai grojant tik tarp savųjų ar tai ka
da draugai atsilanko.
Tik $10 ir jis bus jūsų namuose! 
Persiuntimą mes apmokant. Paskui 
lengvi išmokesčiai kurie vos galima 
patėmyt—tiktai $7.85 į mėnesį.
Ales garantuojame pasiganėdinimą 
arba pinigus atgal. Jeigu po penkių 
dienų bandymo jums nepatiktų šis 
puikiausias fonografas gaunamas už 
$88.50, tiktai pasiuskit jį mums at
gal ir mes grąžinsime jūsų pinigus. 
Mes norime kad kiekvienas pirkėjas 
butų pasitenkinęs. Musų pasitikėji
mas tuo instrumentu yra toks dide- 
delis kad mes darome šitą pasiūly
mą. Mes norime kad jus būtumėt 
teisėjais. Mes norime kad persitik
rintume! jog tai yra pažymėtinas at
piginimas.

IŠ DIRBTUVĖS JUMS
Pavelyki! mums paaiškint tą faktą 
kad jus turit reikalą su viena iš se
niausių ir didžiausių įstaigų šioje ša
lyje.
Nesumaišykite šitos su kokia kita 
Įstaiga. Hallet & Davis yra žinoma 
skersai ir išilgai kaipo vadovaujan

Tik išpildykit kuponą ir pridėkit $10 
kaipo pirmą mokestį. Tada mes pa
siųsim jums, su apmokėtu persiun
timu šį stebėtiną fonografą, puikiau
si rakandą kokį kada matėt, su pui
kiu tonu, gatavą groti visokių išdir- 
byščių rekordus.
Tai yra jūsų viso gyvenimo proga 
dabar.
1'ik pamislykit—už tiktai $88.50 jus 
gaunat fonografą kuris kainuotų bi
le krautuvėj $150. Jis suteiks jūsų 
visam gyvenimui pasismaginimo.
Išpildyk apačioj telpantį kuponą ne
laukiant nieko, kad jūsų užsakymas 
hutu galima tuoj padaryti. Pažymė
kit kokį modelį norit, W ar J.

HALLET & DAVIS PIANO CO. 
Boston, Mass.

Hallet AL Davis Piano Company 
(>61 Boylston Street, 
Boston, Mass.

Ship me a Hallet & Davis phono
graph (____ ) model, regular price
$150. for which I agree to pay $88.50. 
J enclose $10 as a first payment and 
agree to pay $7.85 per month until 
$88.50 is paid—the title to remain in 
you until fully paid for.
If, after a 5 day trial, I choose to re
turn this Hallet & Davis phonograph, 
it is understood that you will refund 
my $10.
Name __________________________

Address ________________________

-City-------------------------------------------

State_________

References ______________________

Dirva, Cleveland, Ohio
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Kas Girdėt CieveSande-Apieimkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras va'karais iki 9 vai.
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Atsakymas Teatrališko Choro 
korespondentams. Mano apra
šymas apie Teatrališko Choro 
vakarą buvusi gegužes 18 d., 
tilpęs “Dirvos” No. 21, nebuvo 
vadovaujantis su kokiu piktu
mu prieš Teatrališką Chorą ar-1 
ba jo atskirą narį. Ir podraug 
aš nereikalauju jokiu linkčiavi- 
mų prieš mane, kaip savo raši
nėlyje parodote.

Nors savo rašinėlį užvardinat 
“Neteisus aprašymas”, vienok 
niekur neparodot kur butų ne
teisingai aprašyta. Pavyzdžiui, 
jei vietoj perstatymo užvardin
to “Vagis” bučiau parašęs kad 
lošta “žmogžudžiai”, arba vie
toj dainavusio Teatrališko Cho
ro bučiau parašęs dainavo Vy
čių Choras, tada butų neteisus 
aprašymas. O dabar, viskas tik 
tame negerai kad aš vietoj tei
singų patėmijimų neišgyriau ta
me veikale dalyvavusius neuž
sitarnavusius pagyrimo žmones, 
čia turiu patėmyti kad mes ir 
turim nemažai bėdos su tais ne
vertai perdaug išpūtimais; ži
nom gerai visi kad bile vienas 
indas perdaug pučiamas trūks
ta. Tas atsitinka ir su mlisų 
taip vadinamais veikėjais, o ki
biausia veikėjomis. Jau mes 
daug turime iki šiol iš tų berei
kalingi) pūtimų pagadintų ypa
tų. Iki šiol tokios ypatos dar 
tik ypatiškai savo draugams ir 
draugėms parodydavo savo vai
kišką silpnumą; o pastaros ypa
tos kurias bandote apginti jau 
viešai išėjo ne tik savo draugi
jos susirinkime su savo ultima
tumu, bet dar rado silpnesnių 
pritarėjų kurie išnešė jų vaikiš
kumą spaudom Apgailėtina.

Tatgi aš visai nesijaučiu ap
rašęs neteisingai. Aš parašiau 
tai koki įspūdį įgijau tame va
kare, ir esu tikras kad visi tokį 
įspūdį turėjo kurie tik sėdėjo 
aplink mane, nes kiti išsireiškė 
kad tai gal bus prasčiausia pa
vykęs Teatrališko Choro persta
tymas kiek Choras savo gyva
vimu turėjo. Tame gal bus di
džiausia kaltė kad neturėjo ge
ro režiserio, nors jų tame veika
lo buvo keli. Kiek žinoma, ga
besni chorą apleido, o dar vie
nam ir esant nariu, jis tuom tar
pu neėmė dalyvumo. Net man 
pati p-lė Kadelskiutė nusiskun
dė kad niekas tinkamai lošikų 
nepamokino. Kaslink p-lės ša- 
poraičiutės tai ištikro ji 'ošda
ma silpnai kalbėjo, nes retai ku
rį žodį galima buvo sugauti. O 
po to mano tilpusio aprašymo 
sužinojau kame priežastis buvo 
p. Sutkui kad taip gargiančiai 
kalbėjo. Mat, šaltį turėjo.Tai 
ko nepranešėt prieš lošimą? 
Publika butų atleidus už tai.

Kas juokingiausia tame atsa
kyme man kad rašiusi komisija 
susideda iš aktorių, režisierių ir 
sufliorių to vakaro. Iš to per
matoma kiek gali spręsti veika
lo pavykimą.

Kitą sykį,-kada geresnį įspūdį 
padarysite ant žiūrėtojų, o ne 
patįs ant savęs, parašysiu apie 
jūsų vakarą geriau.

Dalyvavęs.

TMD. 20 kuopa smarkiai ruo
šiasi prie gražaus pikniko rug
pjūčio (August) 10 d. Chestnut 
Grove darže . Susirinkime liepos 
16 d. išrinkta piknikui reikalin
gi tvarkvedžiai.

Nutarta pakviesti porą ge
riausių vietos kalbėtojų, taipgi 
komisija mano patvarkyt dova
nas knygomis už geriausi pasi
žymėjimą lenktynėse ir tt.

Sandaros 18 kuopos piknikas 
liepos 13 d. pavyko labai pui
kiai. Diena buvo graži ir šilta, 
žmonių buvo pusėtinai, ir kuo
pai lieka pelno keli desėtkai do- 
larių. Kuopa dabar rengias prie 
perstatymo “Algis ir Giedrute” 
ir prie Sandaros Seimo.

Jisai vadovauja speciali truki ku
riuo atvyks 150 building, savings ir 
loan viršininku iš Cincinnati, Colum
bus ir Dayton i Clevelandą į 32-rą 
metinę konvenciją (J. S. League of 
Local Building and Loan Associations 
kuri laikys savo sesijas liepos 22- 24 
d. Kaipo sekretorius Ohio Building 
Association League, Mr. Devine tu
rės svarbią rolę mitinguose.

Kiti specialiai trukiai atgabens is 
kitų 45 valstijų delegatus į konven
ciją. Iš Ohio valstijos bu* virš 800 
atstovų. Visi susirinks llollenden 
lietelyje.

Konvencija prasidės antradienyje 
pirmininkaujant Miss Ann E. Rae, 
iš Niagara Fails, N. Y., prezidentei 
U. S. League of Local Building and 
Loan Associations. William R. Hep- 
kins, Cleveland© miesto vedėjas, kal
bės atidaryme. Bus ir kitų kalbėtojų 
iš Įvairių valstijų.

Delegatui bus įvairiais paįvairini
mais palinksminami, teatrais, pasiva
žinėjimu ežero ir tt.

Piliečių Klubo išvažiavimas į 
laukus pasisekė gražiai. Nedė
toj ryte išvažiavo dikčiai žmo
nių ant farmos, kur smagiai vi
si praleido dieną.

Pėtnyčioj, liepos 18 d., nuo 8 
vai. vakare V. P. Banionio na
muose įvyksta Sandariečių vei
kėjų pasitarimas dalyvaujant 
p. A. B. Stankevičiui, “Vieny
bės” atstovui. Bus apkalbėta 
vietos tautiški reikalai, bendru
mas su kitomis kolonijomis ir 
kiti dienos klausimai.

GARSINKIS
“DIRVOJE” 
____________________ i

Visa Amerika Gelbsti 
Lorainą

Ohio valstijai paskirta $600,- 
')00 sudėjimui gelbėjimui aud
ros išgriauto Clevclando kaimy
nystėj miestelio Lorain. Po vi
sas Su v. Valstijas renkama pi
nigai tam tikslui.

Raudonasis Kryžius vadovau
ja gelbėjimo darbą. Kaip da
bar skelbiama, mirusių surastų 
yra 71, dar nežinomų užregis
truotų likusių giminių kurie sa
viškių neranda, 37.

* * *
Vienas keistas dalykas atsiti

ko, keistesnis už daugelį kitų. 
Prasidėjo varžytinės už vieną 
jaunos moters lavoną. Dvi šei
mynos savinasi ją. Moteris bu
vo laidota jau du sykiu, ir kož- 
ną sykį po kitu vardu. Ji pir
miausia palaidota kaipo Marie 
Bonter, 22 metų amžiaus, gimi
nių iš Akrono kurie jos lavoną 
parsigabeno. Paskui turėjo bū
ti iškasta ir nugabenta į Cincin
nati ir palaidota kaipo Effie Mc 
Donald.

Pirmutinės motina, Bonter, 
sako kad ta mergina buvo pasi
šalinus iš namų keli mėnesiai at
gal, ir kada po audros motina 
atsilankė į Elyria kur buvo su
gabenta lavonai iš Loraino, ji 
pažino savo dukterį ir parsiga
beno į Akroną laidoti. Iš pavei
kslų lavonų vėliau prisisavino 
ją lavoną po kitu vardu brolis 
iŠ Cincinnati, kaipo savo vedusią 
seserį. Tada be žinios anos mo
tinos lavonas iškasta Akrone ir 
atiduota laidoti į Cincinnati. Su
žinojus motina pareiškė kad da
lyką paduos teismui, nes, sako, 
motina geriau galėjo pažint sa
vo dukterį.

Tarptautinis Biblijos Studen
tų suvažiavimas arba konvenci
ja bus laikoma Columbus, Ohio, 
liepos 20—26. Konvencija bus 
Coliseum kur yra 14,000 sėdy
nių. Delegatų pribus iš visų 
pasaulio kraštų, daug delegatų 
pribus iš Jeruzolimo; Lietuvių 
dalyvaus virš 100-to. Išguldy
mai bus laikoma 31-na kalba.

Jų suvažiavimas yra tyrinėti 
Šv. Raštą ir skleist tą žinią kad 
Dangaus Karalija jau prisiarti
na. Tame suvažiavime bus su
daryta svarbi .rezoliucija.

Nedėlioj, liepos 27 d. 3 v. po 
pietų bus sukviesta visa Colum
bus miesto publika į didžiausią 
Universiteto Stadiją kur yra sė
dynių 72,000. Kalbės į publiką 
garsus Biblijos Studentas J. F. 
Rutherford.

Seredos vakare įvyko Lietu
vių Salės Bendrovės pusmetinis 
šėrininkų susirinkimas. Sekan
čiame numeryje apie tai pla
čiau bus paminėta.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

“Dirvą” Galima Gauti 
Ketverge vakarais 

Pavieniais Numeriais
sekančiose vietose

2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj
1135 E. 79 St. Kobylanskio vai

stinėj.
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th St., Kopecnv’s vaistinėj,
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.
1417 E. 21 St., pas G. Garmų.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6502 Superior Ave., kampas Ė. 

651h., pas J. Pilvelį.
6602 St. Clair Ave., pas Langą.

LIETUVIU EKSKUR- United Baltic Corporacijai Ltd.
JOS LAIŠKAS |Už ^abenimą musų tokiu pate

igiu laivu kaip ‘Baltara’, taipgi 
Kelionė būrio Lietuvių eks-Į Mr. Petti f ier kuris stengėsi pa- 

kursionistų kurie pasinaudojo j daryti viską mums kuotinka- 
proga duota United States Lines ĮnijallRja> ir Kapitonui Mr. Myers 
aplankymui Lietuvos drauge su j h- visiems jo žmonėms, 
daugybe kitų savo vientaučių ir | “Mes pasirašydami po šiuo 
draugų, buvo viena iš links- |-aštu patariame visiems Kurie 
miausiu, ką liudija sekantis lai- Rypkevičiui, kelionės vadovui, 
škas parašytas nuo laivo Balta- Į------ ---------------------------------
ra kuris gabeno keleivius iš L . . PARSIDUODA. .. . i šeimynų ir pavienis namas arti Lie-Londono į Klaipėdą, tas buris tuviskos bažnyčios, po penkis kamba- 
išplaukė iš New Yorko ant mil- f'Vs- Kaina buvo iki šiol $10,500, 

,, . , xr , ... .... I jeigu kas pirks ši menes; galėk carizmo Suvienytų Valstijų Linijų I ti už. $9,500. Reik mokėti tik $2,500. 
laivo “Leviathan” gegužės 21 d.! Kreipkitės 1257 E. 59th St. (30) 
ir persėdo ant Baitaros Londo- i 
ne, plaukimui j Klaipėdą. I -o-jm r ruz.

■ Kaina visai
S. ‘BALTARA*. — Birže- inešti, leng’

d. 1924. — Mes artinamės 
savo kelionės, esam arti 

Danzigo iš kur ima tik 10 va
landų i Klaipėdą (Memel). 
lionė ant laivo ‘Leviathan’ 
labai maloni, puikus oras visu į 
laiku. Iš Southamptono 
nuvažiavom gelžkeliu į Londoną 
ir paskui automobiliais prie lai
vo ‘Baltara*. Ant šito laivo jau
tėmės biskį keistai ir lyg ne
smagiai po kelionės Suv. Vals
tijų Linijų laivu ‘Leviathan*. 
Pradėję plaukti šiuo laivu tikė
jomės supimo ir daužymosi, bet 
‘Baltara’, nors nėra didelis gar
laivis ėjo vandeniu kaip žuvis 
ir per visą kelione ne jautėm ne
smagumu nuo supimo, ir juo to
liau plaukėm tuo geriau 
mes. Maistas ant laivo 
ra’ buvo labai geras. Su 
apsiėjo labai draugiškai, 
žodžiu, mes turėjom kelione to- 5 ilt>o v' $
.i gražesnę ir patogesnę negu 
tikėjomės. Paskutinėse dieno-Į 
se kelionės pradėjom jaustis lyg j 
namie ir niekas iš musų netur 
jo geresnės kelionės 
Kuomet plaukėm per 
r-alą tarp musų buvo 
mokėt ūme 850 kad

nori keliauti nevažiuot jokia ki
ta linija kaip šita, nes esam tik
ri nieks neturėsit nesmagumų.”

PAJIEŠKOJIMAS. Šiuomi pra
šoma visų kas žino pranešti Lie
tuvos Respublikos Atstovybei 
Washingtone kur gyvena Jonas 
ir Stasys Džiugai, kilę iš Krake- 
navos valsčiaus.

Liet. Resp. Atstovybe.

PARSIDUODA RAKANDAI 
gražiai užlaikyti, nepersenai pirkti, 
parsiduoda namų rakandai iš priežas
ties išvažiavimo Lietuvon. Kaina 
prieinama. Galima ateiti pažiūrėt ir 
apvertint. Kreipkitės (30)
F. LAUČIUS, 8217 Korman Ave.

PARSIDUODA
2 npegamojo kambario rakandai 
pigiai. Galima matytivisuomet. 
Parduoda Lietuviai. Kreipkitės 
6902 Superior Avenue, Suite 2.
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lio 2 
galą

Ke
bu vo

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

.isai prieinama, reikia mažai 
inešti, lengvos išlygos. Klauskit pas 
M. Nachtigal, 6104 St. Clair. Telef. 
Penn. 567. k

mes

Bandyk šitą ant Savo 
Plaukų 

15
Dienų

Lai Tada Veidrodis Parodo Pasekmes 
Reikalaukit Išbandymo Pasiūlymo

Plaukams nereiks suplončti, nei jums 
nupliki, nes yra būdas sunaikint mik
robus kurie naikina plaukus. Ši ypa
tinga metodą sulaikys plaukų plonėj’- 
mą, prašalins pleiskanas, niežėjimą, 
pajuodins žilus plaukus, ir panaikins 
gręsianti nuplikimą ir pailgins vyrą 
ir moterų plaukų gyvenimą. Siuskit 
savo varią kol dar ne pervėlu del 15 
dienų išbandymo. (33)

3932 N. Robey St. 11-82. Chicago, III.

VLVKWMWJWAANVVWVVI
< LOUIS EISENBERG > 
Niūri Geležinių Daiktų, Pečių,i 
į Kvaibų, Varnišių, (Anuoja, 5 

Vienu I > Lieja ir Stogams dangalų < 
į 1169 East 79th St. N. E. 5

jautė- 
‘Balta- 
mumis

pirmiau.
Kiel Ka- 

kalbų kad
galėtume |

matyt puikių vaizdų, b dabar jų 
matėm dykai, už tą pačią laiva
kortę.

“Mes išreiškiame padėką p. 
už ekskursijos sutvarkymą ir į

J 
į

Ė

Garrett Stewens
PATARĖJAS

ADVOKATAS IR TEISIŲ 
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.
imli iiuiiin iiiiiiiii-iiiiiiiH.iuum<iiuiiiiLiiiniiii.iiiu^,uiiiu>..Hiiuii.iiiiiiiii  aiiHiHitliui:

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
3354 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J.
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“KANKLĖS” cit nesustojo ir bus nauja “TRI
JŲ METU KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta 
šių metj Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK
LES”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit 
pašto money orderį šiuo adresu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

į

Įvairi Daktariška Knyga
VYRAI. MOTERYS IR MERGINOS, norite žinoti kode^jusų plaukai 
slenki? Perskaitykit šita knygą tada žinosit; be abejo yartojat viso
kias plaukų gyduoles, bet plaukai slenka ir gana, o gal visai nuslinko; 
kud ne tu’’ nuslinks. AR NORI turėt storus ir dailius plaukus, išnaikin
ti pleiskanas, sulaikyt’ plaukų slinkimą, užauginti storus plaukus net 
ant visai nuplikusios galvos trumpame laike? Ar nori žinoti apie kito
kias ^igas? Būnant Aptiekorium man pasiseko išrasti plaukams augi
nimui gyduoles ir su Daktarų pagalba išleidau didelio formato Dakta
riška Knyga su R6 Receptais. Gyduoles sutaikys kiekvienas geras Ap- 
tieko<us pagal Receptą knygoje. Plauku auginimui gyduolės randasi 
aptiekoje ir vra vartojamos gydymui Įvairių ligų, bet nei vienam nepa
sisekė iki šios dienos išrasti kad’ tai yra geriausia ir vienintelė gyduolė 
auginimui plaukų. Knygos kaina $1.00. Norėdamas knygą gauti in- 
dek J.olarĮ j laišką su savo adresu ir paTninėk kokiame laikraštyje skai
tei šitą apgarsinimą. Adiesuok šitaip: (31)

F. Davidson, . P. O. Box 126, Oregon City, Ore.

Patirsit jog Visi Garsus 
Žmones Yra Nuolatiniai

Jonas Stanislovaitis.......... L300
Agnieška Mačiulavičienė ... .50
Juozas Likas ......................100
Ona Balčiunaitienė ........50
Pranė Gailiuniutė .............. 200
J. Pažerskis ......................... 20
Marijona Markevičiūtė ........ 80
Stasys Jankauskas .............. 100

(Antanas Jankauskas .......... 100
Jonas Jankauskas .............. 100
Jonas Urbonas ....................100
Stepone Jonokaitytė .......... 150
Petras Joriikėnas ................ 100
Marijona Banionienė .......... 200
Adomas Navalinskas.......... 100
Marijona Bielskiene .......... 300
Uršulė Smailienė ................ 136
Petronė Vaitilienė .............. 100

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

3352 SUPERIOR AVE. 
CLEVELAND, O.

Pranešimas
Turiu garbės pranešti Cleveland© visuomenei 
kad aš buvusią ant G014 Broadway čeverykų 
krautuvę perkėliau ant 6824 Superior, kampas 
Russell Rd., priešais Lietuvišką svetainę. '

Todėl pirma atidarymo savaitė bus išparda
vimo savaitė ir su kiekviena parduota pora če
verykų bus duodama pora kojinių (pančiakų) 
dovanai.

Išpardavimas prasideda šią savaitę.
Prie to turim gerai įrengtas Elektriškas če- 

verykų taisymo mašinas ir guminių kulnų pri- 
taisymui. Prašau ateit persitikrint.

B. JOKUBĖNAS. Savininkas.

H

Skaitytojai Gerų
Dienraščių

IEKVIENAS pasekmingas žmogus vis 
skaito svarbiausi dienini laikrašti savo 
mieste leidžiamą. Jis stengiasi pasi

laikyti pirmose eilėse tarp bėgikų kurie seka 
gyvenama ir laiko bėgio keičiamus dalykus.

i . . x
Jis pažįsta Ameriką ir Amerikos idealus per 
savo laikraštį. Jis mėgsta kad jo vaikai skai
to gerą laikraštį taipgi. Nes tas reiškia ge
resnį apsipratimą ir apsipažinimą su Ameri
ka ir puikiomis Amerikos gyvenimo progo
mis. Didieji žmonės taip pat rūpinasi savo 
vaikų pasisekimu ateityje gyvenime kaip ir 
jus. Turėkit Plain Dealer savo namuose kas 
dieną. Skaitykit visas naujienas visu laiku. 
Skaitykit Plain Dealer kasdien.

The Plain Dealer
Kasdien pristatoma į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse

PAŠAUKIT MAIN 4500


