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RAGINA TAUTAS I DIDELĖ LENKUOSE 
MAŽUMŲ BYLA

Vilnius. — Balandžib 20 d. 
Gardino apigardos teisme pra
dėta nagrinėti didelė politinė 
byla. Kaltinamų skaičius 72, 
iš jų 22 yra Lietuviąi, kurie il
gą laiką be teismo sėdėjo kalė-
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■ Youngstown, O. — Neprigul- 
mingos geležies ir plieno išdir- 
bystės čią veikia su 76 nuoš. 
normalio saiko, ir darbininkų 
yra liuosų nuo darbo. Daugu
ma darbininkų dirba dalį laiko.

Išdirbystės nori pakelti kai
nas ant savo produktų.

Lorain, O., National Tube Co. 
veikia su 94 nuoš., ir šią savai
tę pradėjo imti biskelį naujų 
darbininkų į nekurtuos skyrius.

Akron, O.—■ Neapdirbtas gu
mas pabrango, kas sutupi po iš- 
dirbystes. Manoma kad glumas 
dar labiau pabrangs, todėl tu
rės pabrangti įr gurno,produk
tai.

Beveik visos Akrono gumų 
išdirbystės veikia pilnu saiku.

East Liverpool, O., puodinin
kystės darbai eina žemiau nor- 
rnalio. Skelbiama jog užrube- 
žinės firmos kopijuoja Ameri
kos pavyzdžius ir nori su savo 
produktais įsiveržti į Amerikos 
rinkas.

Banknitijo darbininkų salė. 
Clevelande keli metai atgal bu- 
vb pabudavota Labor Lyceum 
budinkas, kuriame įrengė savo 
raštines ir laikė susirinkimus 
35 įvairios unijos šiame mies
te. Bet iš to budinkas negalė
jo išsilaikyti ir, turėjo bankru- 
tyti. Skolininkai atpirko bu- 
dinką per varžytines, ir unijos 
turės išsikraustyti iš budinko 
ant birželio 1 d.

Clevelando Darbo Federacija 
išnešė rezoliuciją protestuojan
čią prieš atgabenimą į- Ohio 
valstiją 500 Japoniečių darbi
ninkų iš Kalifornijos’ dirbti čia 
ant ūkių. I

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green nusisprendė 
eiti Gomperso pėdomis, prieš
taraudamas sovietų pripažini
mui. Jis pareiškė kad Ameri
kos Darbo Federacija kovos su 
komunistų politiškais princi
pais kaip ir pirmiau.

Vokietijoj, netoli Dortmųnd, 
kasyklos eksplozijoj sužeista 
25 darbininkai ir 30 dar neiš
imta, nežino ar gyvi ar mirę.

Wheeling, W. Va. — Anglia- 
kasyklų kompanija išgavo teis
me • draudimą unijistams ang
liakasiams atkalbinėti ne-uni- 
jistus darbininkus ir kalbinti 
įsirašyt į uniją. Ten kasyklos 
dirba su ne-unijistais, kuomet 
kitų sričių unijistai darbinin
kai neturi darbo.

Wilkes Barre, Pa. — Ketu
riasdešimta darbininkų aptroš- 
kinta juodojo gazo kuomet kilo 
gaisras kasykloje 300 pėdų po 
žeme. 800 darbininkų skubėjo 
gelbėtis. Daug mulų žuvo toje 
nelaimėje.

I NORI ATEIVIŲ SU
RAŠINĖJIMO

Cleveland, O. — Kalbėdamas 
gelžkeliečių konvencijoj perei
tą savaitę Suv. Valstijų Darbo 
Departmento sekretorius Davis 
pakartojo savo senai proponuo- 
jamą mintį kad visi ateiviai 
kurie gyveno šioje šalyje turi 
būti kas metai surašoma ir su
žiūrima, kaipo vienas būdas ko
vojimui su nereguliuota imig
raciją ir 
iš įvairių

'Dabar 
milijonas 
gyvena nelegaliai, dirba pigiai 
ir numažino gigas- čia 
siems Amerikonams.

Davis pasakė kad jo tennino- 
bėgiti garlaivių kompanijos jau 
nubausta ant $1,500,000 už ne
pildymą įstatymo ir gabenimą 
svetimšalių priešingai nustaty
tam skaičiui.

Laivais atvežami svetimša
liai buna vežami atgal, bet dau
gybė ineina per Meksiką ir Ka
nadą, kurie laike registracijos 
paaiškėtų kokiu budu į šią šalį 
isigayę, o paskui butų grąžina
mi arba deportuojami.

Komunistai Užsigina 
Bulgarijos Darbų

Maskva. — Zinovjevas, ko
munistų internacionalo sekre
torius užginčija jog trečiasis 
internacionalas turėjo ką ben
dro su Bulgarijos bombos eks
plozija katedroj.

Pranašaudamas jog aliantai 
bandys lošti su nauju Vokieti
jos prezidentu Hindenburgu 
prieš Rusiją, Zinovjevas pami
ni Suv. Valstijų iždo sekreto
rių Melioną kuris pareiškęs jog 
Hindenburgo išrinkimas susti
prina konservativius prieš bol
ševizmą.

šmugeliavimu ateiviu 
kraštu.
esą Suv. Valstijose 
svetimšalių kurie čia

gimu-

ku-
ka-

pra-

Genevos Konferencija 
Ne Kam Naudinga

Geneva. — Tarptautinėse ta
rybose karo medegos kontrolia
vimui, Anglijos atstovai iško
vojo kad į kontroliavimo ribas 
neineitų laivai. Paskiau vėl iš
kovota kad j kontroliojamą me- 
degą nebūtų įskaityta parakas 
ir eksploduojanti medega, 
rie skaitoma neturinčiais 
riškos vertės. 1

Suv. Valstijų delegatai
varė punktą kad karo medega 
nebūtų gabenama j. tokias ša
lis kurios nėra pripažintos.

Sumanymas krėsti laivus nu
žiūrėtus gabenančius karišką 
medegą liko atmestas.

Toliau, Amerikonai užsispyrė 
ii’ išreikalavo kad ginklų gabe
nimo tyrinėjimas butų vedama 
paskirai nuo Tautų Sąjungos, 
nes mat Amerika nepriguli T. 
Sąjungoj, o nori dalyvauti gin
klu kontroliavimo darbe.

Geneva. — Gegužės 19 d. at
sidarė tarptautinė darbo konfe
rencija, 
vakijos 
rinktas

Dr. Beneš, čeko-Slo- 
užrubežių ministeris iš- 
prezidentu.

su-Danijoj, Kopenhagene, 
sekta suokalbis nužudyti kabi
neto narius ir susprogdinti val
diškus budingus. Apie tai po
licijai pranešęs sovietų amba- 
sadoruis. Du vyrai suimta.

Feversham, Anglijoj, parako 
dirbtuvės eksplozijoj užmušta 
trjs darbininkai ir daug sužei
sta.

“Griežtos Politikos” Vykdymas! MOKĖT SKOLAS
Washington.)— Suv. Valsti

jų ambasadoriai ir ministerial 
devyniose valstybėse kurios 
dar yra skolingos šiai šaliai ka
ro paskolų, gavo įsakymus pfįį 
minti tų šalių ■ valdžioms jog 
Amerika mand kad jau atėjo jime. 
laikas pradėti atsilyginti. | Kaltinami Lietuviai yra šie: 

Jonas Valąngevičius, Jonas Lu- 
eilėj- su'kšis, Kazys Grigas, Jonas Va- 

lentukevičius, Lechas Kaziukc- 
vičius, Ignas Bernatavičius, Mi
kolas Molis, Leonas Pilinka, 
Domininkas Vidzbelis, Leonas 
švedas, Domininkas Miškinis, 
Juozas Klimavičius, Boleslavas 
Miškinis, Aleksandras Linkevi
čius, Simas Grigas, Jonas Kru
šas, Antanas Jurkanis, 
rę: Antanas Vencius, Klimas 
Valange\<čius, Adolfas Grigas, 
Edvardas Gaidys.

Kaltinamųjų giminaičiai tarp 
kitų yra pasamdę teisiamiems 
ginti advokatą Ladą Vroblevs- 
kį ir Gen. Babianskj.

Kaltinama už sukilimo ren
gimą Vilniaus ir Gardino kraš
tams atskirti nuo Lenkijos.

Manoma kad byla užtruk
sianti arti mėnesio. “L.ž.”

| Skolingos tautos yra šios:
Francuzija pirmoj 

$4,000,000,000 sįcoles; po to ei
na Belgija, Italija, Rumanija, 
Graikija, Ceko-Slovakija, Jugo
slavija, Estonija ir Latvija.

Amerika nori nors kiek gau
ti arba nors susitarti nuo lęada 
galės tos šalįs 'pradėti mokėti, 
kuomet kitos dabar 
nesirūpina.

Karo laiku Įvairios 
siskolino iš Amerikos

Iš tos sumos suvir?

PRANCŪZAI BIJOSI 
HINDENBURGO

'Paryžius. —- Francuzijoj pa
siliko įspūdis kad Hindenbur- 
gas, dabar palikęs Vokietijos 
prezidentu,' yra blogas ženklas 
Francuzijai. Francuzijai sako
ma esą reikalinga būti gyvai ir 
atsargiai ir žiūrėti kad nebūtų 
laužoma Versailles sutartis-, ku
ri Fhancuzams daugiausia duo
da ir kurią Vokietija buvo pri
versta priimti ir iki šiolei jau 
kelis sykius bandė sulaužyti.

Panašų atsitikimą Francuzi
ja turėjo po 1871 metų karo 
kaip dabar turi Vokietiją. Ta
da liko Francuzai nugalėti, bet 
maršalas MacMahon liko išrin
ktas Francuzijos prezidentu, 
kaip dabar maršalas Hinden
burg Vokietijos.

Vokiečiai laikė užėmę Pran
cūzų žemes kaip dabar laiko 
Francuzai. Maršalui MacMaho- 
nui likus prezidentu Bismarkas 
(tada buvęs Vokietijos prem
jeru) grasino Prancūzams* pa
didinimu okupacinės kariume- 
nės jeigu reakcijqnieriai pradės 
smarkauti.

Šiandien tą pačią galę savo 
rankose turi Prancūzija. Mi
litarists! Francuzai nori stip
rinti okupaciją Vokietijos teri
torijų privertimui Vokiečių ne
smarkauti už Hindenburgo pe
čių.

Sakoma kad turbut reikės 
pertaisyt sutarties išlygas 
sitarus abiem pusėm ramiu 
liu.

pa- 
ke-

$40,000,000 Apsaugai 
Hawaii Salų

. Suv. Valstijoms apdrutinti 
Hawaii Salas Didžiajam vande
nyne atsieis $40,000,0do, kurios 
sumos pusė jau yra išleista.

Atrasta Pasmaugta Mo
teris

Cincinnati, O. — Užmiestyje 
krūmuose atrasta pasmaugta 
vyro kaklaraikščiu moteris, 38 
metų. Iš visų žymių ant jos 
kūno matosi kad ji turėjo di
delę kovą pirm mirties. Nuo 
vienos kojos buvo nukritęs če- 
verykas, kuris .rastas netoliese.

Didžiausia šokių salė.
cagoj statoma $2,000,000 bii- 
davonė kurioj galės sutilpti į 
5,000 šokėjų.
didžiausia ir puikiausia balių 
salė pasaulyje.

Chi-

Sako tai bus

visai nei

šaljs pri- 
$12,151,-

238,191.
trečdalis jau atmokėta.

Dar yra kelios valstybės ku
rioms nei paraginimų nepasiųs
ta tai Armėnija, Austrija, Li
berija, Nikaragųa ir Rusija.

Rusijai skolų priskaitoma į 
$255,147,492. Neturi vilties 
kad Rusija galėtų atsilyginti 
artimoje ateityje.

Mažins Taksus "V (L ' 1
Suv. Valstijų administracija 

planuoja sumaąint valdžios ve
dimo išlaidas mažiausia $300,- 
000,000, varantį? prie ekonomi
jos. Tas esą galima, i? dar ga
lima numažint piliečiams tak
sus ant 12 nuošimčių dabarti
nių taksų, ką žada pasiūlyti 
kongresui.

Suv. Valstijų valdžios vedi
mo biudžetas iki birželio, 1926 
metų, yra $3,267,551,000. Tą 
sumą galima apmažint jeigu 
visi departmental apsivaržys ir 
panaikins nereikalingas išlai
das, kurių dabar yra daugybė.

Fordas Nori Pirkt Ame
rikos Laivyną

Washington. — Detroito au
tomobilių išdirbėjas Ford veda 
derybas atpirkimui 4001 Suvie
nytų Valstijų valdžios laivų, 
kurių dali jis naudotų, o kitus 
sudaužytų.

Tik nežinia ar sutiks ant su
mos ir ar politikieriai leis For
dui tuos laivus įsigyti, nes pa
našiai buvo su Musele Shoals, 
kurią’ vietą po ilgų politikavi
mų Fordas turėjo atsisakyti 
pirkti.

Fordas taipgi ^atidarė banką 
ant Wall st. New Yorke.

25 
po 

su-

Pats Suardė Traukinį 
kad Susižeistų

Beatrice, Neb. — Vienas 
amžiaus vyras prisipažino, 
ilgų klausinėjimų, kad jis
rengė traukinį sudaužyti kad 
susižeistų jame važiuodamas >ir 
galėtų gauti iš kompanijos pi
nigų. Jis pritaisė prie bėgių 
-padėčkus kad traukinis nušok
tų. Inžipierius mirė nuo susi- 
žeidimo toje nelaimėje, o keli 
pasažieriai lengvai sužeisti.

Toledo, O., darbininkas kas
damas žemę rado bonkoje su
kišta $14,150 vertės karo pa
skolos bonų, kurie yra regis
truoti, todėl geri itk savinin
kui. Jie matyt buvo paVogti ir 
paslėpti.

, Tiffin, O., žaibas uždegė viš- 
tinyčią, kurioje sudegė 500 viš
tų. *

ir mi-

Kar-

ekspe-

Atradimai Senovės 
tagoj 

Francuzų-Amerikonų 
dicija kasinėjahti senovės gar
saus Afrikos miesto Kartagos 
griuvėsius atranda ypatingų iš 
tų tolimų laikų liekanų. Ran
dama mišiniai mirusios Romė
nų ir Punikų civilizacijos die- 
vės Tanit maldnamyje, kuris, 
anot kasinėtoji!, turbūt bus 
įdomiausias visame pasaulyje.

Atkasus storo muro požemi
nius kambarius rasta indai su 
vaikų kaulais, kurie turbut bu
vo aukaujama tai paslaptingai 
dievei Tanit.

Kambaryje užtikta paveikslų 
aYit sienų kurie buvo tokie ste
bėtini kad 'tyrinėtojai sako ne- 
matę niekur nieko panašaus iš 
atrastų kitur senovės liekanų.

Spėjama kad tie vaikai buvo 
aukaujama dievei ‘Tanit kad ji 
gelbėtų Kartagos piliečius nuo 
Romos užpuolėlių, su kuriais 
jie vedė karus, ir pagalinus li
ko nugalėti.

Arba Kaip IKerikalai 
Bando Pastatyt ant 

Savo

nizmas, saunaudiškumas, sten- 
[giamasi aprūpinti valdininkų'
padėtis taip kad jiems nerūpė
tų rytojus, kad nereiktų su bai
me laukti kada' jį be priežasties

Kaunas. — Ožeškienės gat- išmes laukan, kad netekus svei-
■ vės devizai “daugiau griežtu- katos nereiks eiti maldauti at-
■ mo, kalkime šarvus, lipkim antj'ja baustinu keliu “susidėti“ at-
■ bačkų” klusniai pradėta taikyti sargos galimai juodai dienai.
1 gyvenime, nesiskaitant su me- Pavėluota, pasakys kas: juk- 

todais bei priemonėmis jiems |Įa“ Seimas priėmė valstybinės
1 pasiekti. Visų pastaro 

tarpio keistų įvykių serijos vie- |S1JU 
mane straipsnyje butų sunku 
ir beįvafdinti.

Pakanka atminti įvykius sa
vivaldybių, kooperacijds, drau
gijų, mokyklos, spaudos gyve
nime. Visur kur tik žymti vi
suomeninio prado, matyti skru
pulingų pastangų tą pradą pa
kirsti.

Bet visuomenė pasilieka vi
suomenė ir nežiūrint į jezuitiš- 
kiausiąs machinacijas visos jos 
nuriedą lyg nuo žąsies nešva
rus vanduo.

Visuomenė tai toks kūnas 
kurio neįkanda joks perkūnas. 
Tuo labiau-nelengva bus ją pa
žaboti ponomarams iš Ožeškie
nės gatvės. Kad čia daug pa
dėtų pristeigtos ir vis dar te- 
besteigiamos Lietuvos specifi- 
kalės “jačeikos” įvairių vienuo
lynų ir brolijų pavidale, taip 
pat gana abejotiną viltis.

i Tai puikiai supranta ir jie 
patįs. Kas kad “per klaidą” 
iškratomi garbingi asmenįs, 
kad daugeliui teko ir dar teks 
administraciniu keliu'būti nu
baustam, ištremtam, pasodin-

laiko- tarnybos ir valdininkams pen- 
įsfatymą dviem skaity- 

ir dar daugiau pa- 
paskolos namams ’ 

žadama valdinin- 
Bet čia tai ir pra- 

ta gelmė. Ar ne

mais. Taip, 
daryta: net 
pasistatyti 
kams duoti, 
sideda pati 
sąryšyj su šiomis valdininkams 
lauktomis nesulauktomis refor
momis pradėta ir ta nepaprasta 
paties valdininkų aparato '“re
forma?” Ar tas sauvališkas 
prityrusių, ilgai dirbusių valdi
ninkų liubsavimas, mėtymas į 
gatvę kad tik greičiau suteikus 
vietos įsigijusiems partinį bi- 
liečiuką iš Ožeškienės gatvės 
rekomenduojamas, ne dėlto kad 
kol dar laikas prisodinus saviš
kių, aprūpinus juos įstatymo 
leistomis privilegijomis ir tokiu 
budu įsigijus sau klusnią antrą 
armiją, greta davatkų ir za
kristijonų?

Kad tos valdininkams žada
mos mą-ionės ne-esamierns ža
damos rodos ganai pasako fak
tas kaip buvo Katine priimta 
Klaipėdos krašto valstybinių 
įstaigų valdininkų delegacija 
atvažiavus Centrui vien tik sa
vo opomis pasiguosti. Aukšto-

tam, kad kur padaroma naujo- se įstaigose niekas su, jais pa- 
‘ viškos “valybos”: įstaigoj, mo- sikalbėti nesiteikė. Vienoj pa- 

kykloj, šeimoj, nekaltame susi-1 klausė per žemesnį valdininką 
rinkime pasilinksmint; kas kad|ar turite ^irdi gubernatoriaus 
patikrinama ir pati nekaltybė, leidimą į Kauną važiuoti, ar tu- 
kad kartais purvinais batais iš- ’’įte su savim dokumentus! Jei 
vaikščiojama po žmogaus šie-1 šitaip yra galima elgtis su vie
lą — visa tai praeis, o visuo-1 nu-kitu asmeniu savųjų tarpe 
menė pasiliks, nes visokia val
džia yra tik laikina, o visuome
nė pasilieka amžinai.

Ne, visuomenė minėtose vie
tose neįkandama. Todėl Ožeš
kienės galvočiai pasirinko kąs-| 
nelį kur minkštesnį, t. y. patį j dininkai gryš >į visuomenę ir 
tą opiausį musų visuomenės, Papildys jos atsparumo pajie- 
elementą valdininkus, kurie kaž "as- “L- Z- ’
kokios lemties persekiojami ir Į 
septintais Nepriklausomos Res
publikos metais vis dar neturi 
tikro piliečio teisių ir tebepri
klauso nuo visų vėjų, 
su tokiu elementu galima 
ti visokius bandymus.

Visuose kulturinguose kraš-'čiaus slėnyje Susekta komunis
tuose kiekvienam yra 
kad valdininkija yra vienas ii 
stambiausių valstybės ramsčių, i zervui padedant, suimta, 
kad kiekvienas nenormalumas I so areštuota 30'asmenų.

I valdininkijos aparate skaudžiai, Susirinkimo tikslas buvo ap- 
j pačios valstybės1 tarti komunistinių demonstra- 
Todel visur yra da-icijų ruošiipą gegužės 1 d. Su- 

j romą taip kad valdininkai gale-. sirinkime dalyvavo virš šimto 
l+,< „Un „ioo oioU i asmenų, tačiau dalis spėjo pa

sprukti. Pas suimtuosius ras
ta komunistinės literatūros.

(‘‘iL.’’)

Audra Ohio Valstijoj
Columbus. — ' Gegužės 16 d. 

Ohio valstiją, sykiu ir Cleve- 
landą, perėjo perkūnijų audra; 
sunaikinta daug ūkių namų, iš
versta medžių, nutraukyta vie
los ir paskleista teroras ir bai
mė gyventojuose. Audra buvo 
didžiausia po pereitų metų vėt
ros Lorain, O. Nuostoliai sieks 
tūkstančius dolariu. ' Du žmo
nės užmušta, žuvo daug gal
vijų, avių, arklių.

Clevelande žaibas uždegė tris I atsiliepia 
namus, puolantis medis primų-! sveikatą, 
šė automobiliu važiuojantį, už-1 
tvino gatvės ir vandentraukiai. I tų visa sąžina, visa siela dirt 
Vienas darbininkas užmušta t i valstybės labui. Todėl iš vai- 
vėjui užvertus ant jo palaipus dininkų 
prie būda vejamo namo.

tai jokiu budu 'ne su atstovais 
nuo kelių šimtų praalkusių dar
bininkų.

Bet ir čia šių dienų Saliamo
nai bus apsiskaitę. Tie panie
kinti, nuskriausti, pavaryti val-

Kauno Komunistų Ge
gužinė Suardyta

Kaunas. — Politinė policijaAišku,
i dary- j praneša kad bal. 27 d., 11 vai.

' I vakaro, ties Kaunu Mickevi-

aišku: tų susirinkimas, kurio dalyvių 
dalis, gusarams ir policijos re- 

Vi-

gyvenimo išraunamas 
bent koks nesveikas protekcio-

(4X1 Ą T IITBT A 09^ Trijų aktų, Penkių atidengimų Meilės Drama iŠ Lietuvių Pasakiškų ko*
Į jf A LI U 11 A ii vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų

w*,x*k* miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

r\ABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
1-7kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik j laiką imti mokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės išsiilgę teatrų ir gausiai lankosi. Te
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuviškų veikalų statymu, ra
sit šį veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE IŠKALNO užsisakysit šią 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie 10 vyrų ir apie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus dabar, nes po išspausdinimo bus 50c. ar gal 75c. knyga. —
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave. Cleveland, O.



T

2

Pittsburgo Lietuvių 
Protestas del Kon

kordato

Gegužės 10 d. Liet. Mokslo 
D-jos salėje Pittsburgo Lietu
vių draugijos: L. M. D., A. L. 
T. Sandaros, D. L. K. Gedimi
no, ' šv. Jurgio parapija ir ki
tos surengė ?, masinį mitingą 
protestavimui prieš Romą ir 
Lenkiją kurie padarė sutartį 
sulyg kurios musų Vilnių papa 
atiduoda Lenkams. ' Nors ne
buvo nei plakatų spausdinta, 
tik Draugijos laiškeliai pakvie
čiant dalyvauti ir laikraščiuose 
paskelbta, bet žmonių prisirin
ko pilna svetaine.

Pirmas kalbėjo Jonas Urla- 
kis, antras Kun. K. Petruševi
čius, ir A. Pauleika. Visi kal
bėtojai nurodė Lenkijos, grob- 
štumą ir papos neteisingumą 
del Lietuvių tautos, ypaę daug 
kalbėjo Kun. Petruševičius, nes 
jis jau Romos jungo nusikratęs 
todėl jis be baimės ir pasakė ko 
siekia Romos papa ir kaip jam 
rupi tautos. Pauleika ragino 
padėt Lietuvos liaudžiai nusi
kratyt Romos jungą, padėt 
Lietuvos žmoneliams apsišvie
sti. Ragino užrašyt pažan
giuosius laikraščius išeinančius 
Lietuvoj ii- Amerikoj savo gi
minėms, kas daug pagelbės 
Lietuvos liaudžiai apsišviest ir 
tada išsirinks geresnę valdžią 
kuri geriau tvarkys Lietuvių 
reikalus.

Vakaro vedėjas J. Virbickas 
paskaitė protesto rezoliuciją, 
kuri ir buvo priimta su didžiau
siu delnų plojimu. Pirminin
kui paprašius visi atsistojo. Su 
tuo mitingas ir užsibaigė.

J. Virbickas.

Laukiama “Dzimdzi-Dririidzi”.
“Dzimdzi-Drįmdzi” artistai 

bus Pittsburgh gegužės 26 ir 27 
d. Pirmą vakarą vaidinimas 
bus Lietuvių Mokslo Dr-jos sa
lėje, 142 Orr St. (Soho-dalyj), 
antrą vakarą Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj, 22nd ir Jane St. 
South Side.

Taigi Pittsburgiečiai ir apie- 
linkės Lietuviai turės progą 
pamatyt tuos taip pagarsėju
sius artistus ir išgirst jų daina
vimą bei vaidinimą. Pradžia 
abu vakaru lygiai nuo 8 vai.

Iš Pittsburgo artistai vyks i 
Clevelandą, kur dalyvaus Sei
mo vakarienėje, ir gegužės 30 
d. užpildys Seimo koncerto pro
gramą. J. Virbickas.

mininkus Narušius. Jie yra 
linksmi, žmonės, užtai ir jų sve
čiai tikri inteligentai, gražiai 
linksminosi, kalbėjosi apie viso
kius ' reikalus, ir ne veltui visi 
patenkinti išsiskirstė namon.

Daugiau apie (Maspėtho Lie
tuvių gyvenimą, negalėjau pa
tirti į trumpą laiką. Sako dir
btuvėse darbai eina neblogai, 
tik siuvėjai silpnai tedirba.

Maspethe žydai stato daug 
medinių namų ir brangia kaina 
išpardavinėja.

Keliautojas.

MASPETH, L. I. N. Y.
Reikalai privertė mane ' pa

siekti New Yorką gegužės 3 d. 
Pasidairius po didmiestį nuva
žiavau į Maspeth, tenai pasiti
kau Akronietę Darulių švoger- 
kąz Pavaliunienę. Dabar po ki
tu vyru vadinasi Grigienė. Po 
trumpo pasisveikinimo su Gri
gais jie nusivežė mane svečiuo- 
sna pas Narušius ’Brooklynan. 
Suėjc^ puikių svečių, visi pasi
kalbėję, pasišnekučiavę jau ža
dėjo skirstytis namon. Kaip 
tik į laiką p. Grigienė sako: O 
gi čia turim svetį, kuris užrašo 
vieną Amerikos Lietuvių skai
tomą geriausį laikraštį “Dir
vą”. Mačiau būdama Ohio val
stijoj “Dirvą” ir man labai pa
tiko. šia porą dolarių, užrašyk 
man “Dirvą”.

Matydamas Kazimieras . Pa- 
vidis tą, sako: Nepalik ir ma
nęs, ir man užrašyk "Dirvą”.

O aš ar ne vyras, —, atsilie
pė Petras Šapokas: jei jus no
rit gero laikraščio tai kodėl 
man neduodat? Tuoj metė pi
nigus ant stalo ir liepė kad ir 
jam užrašyčiau “Dirvą”. Ir 
taip svečiuosna pribuvus susi
rado trįs nauji “Dirvai” skai
tytojai. Kiti žadėjo užsisaky
ti kada “Dirvą” pamatys, ir 
taip gerame upe apleidau šei

Windsor, Ont., Canada.
Kanados Gyvenimas.

Pragyvenęs keliolika metų 
Kanadoje ir ištyrinėjęs pilnai 
kiekvieną pramonę, kaip tai: 
žemdirbystę, kasyklas ir dirb
tuves, atradau kiekviename at
sitikime jogei gyvenimas yra 
daug puikesnis ir geresnis čia 
negu kitose valstybėse pasauly
je išskiriant, žinoma, (Suvieny
tas Valstij'as.

Niekur pasaulyje neatrasime 
geresnių ir derlingesnių laukų 
del auginimo kviečių ir kitokių 
javų kaip Manitoba, Saskatche
wan ir Alberta provincijose. 
Kasyklų sidabro, aukso ir kitų 
įvairių metalų kaip randasi On
tario ir British Columbia pro
vincijose. Taipgi puikios del 
auginimo ir visokių daržovių. 
Del medžioklių taipgi negalima 
butų prilyginti kitos vietos pa
našios kaip Kanada. Aprašyti 
kiekvieną dalyką pilnai, imtų 
perdaug vietos laikraštyje.

Klimatas yra panašus Lie
tuvos klimatui ir tikiu jog Lie
tuviai atvažiavę į Kanadą ga
lėtų atrasti labai naudingą gy
venimą ant ūkių ar tai Ontario 
valstijoj ar vakarinėje dalyje 
Kanados. Žemę galima nusi
pirkti labai pigiai ir ant leng
vų išmokesčių. Darbai ant ūkių 
daugiausia * apdirbama mašino
mis ir traktoriais, kuriuos irgi 
gaunama ant lengvų išmokes
čių.

Laike mano kelionės skersai 
visą Kanadą, Nuo St. John, 
Atlantiko šone, iki Vancouver, 
Ramiojo vandenyno šone, Lie
tuvių atradau mažai, išskiriant 
Montreal, Quebec, kur yra pu
sėtinas būrelis, taipgi Torontoj 
(Ont.) yra apie 100 šeimynų ir 
Hamilton, Ont., keletas šeimy
nų. Kituose miestuose visai 
mažai Lietuvių tesama, bet be
veik kiekviename atradau vie
ną arba daugiau šeimynų. Tie 
kurie gyvena vakarinėje daly
je, o ypatingai British Colum- 
bijoj, yra geriausia užsiganė
dinę.

Windsore, Ont., randasi ke
letas šeimynų, ir kadangi ta 
vieta yra beveik geriausia Ka
nadoje, daugiau atvažiavusių 
gali rast gerą pragyvenimą. Ta
me mieste yra daug automobi
lių fabrikų, iš tų didžiausias tai 
Fordo fabrikas kuris pabuda- 
votas pereitą žiemą ir kur turi 
pragyvenimą keli tūkstančiai 
darbininkų. Taipgi daugybė 
Windsoro gyventojų dirba 'Det
roite, nes tik penki centai kai
nuoja pervažiuoti per upę, o 
kadangi čia maistas daug pi
giau atsieina tai tie penki cen
tai mažą nuostolį daro.

Namų rendavimas yra labai 
(lukštas, beveik lygus su Det
roito. Abelnai penkių kamba
rių namas renduojant. kainuoja 
nuo $50 iki $60 į mėnesį, bfct 
galjma namą pirkti ant lengvų 
išmokesčių vietoj mokėti reh- 
dą.

Kiekvienas norėdamas toles
nių žinių api<* Kanadą gali ra
šyti žemiau paduotu antrašu. 
Rašant iš (Suv. Valstijų reikia 
tik 2c pašto ženklelį.

M. Matulevičius,
303 Wyandotte Ave. 
Windsor, Ont.,.. Canada.

LAWRENCE, MASS.
šis Tas iš Musų Miestelio.
Gegužės 3 d. Lietuvių Tau

tiška parapija Lietuvių Klubo 
salėje statė scenoj veikalą “Ge
novaitė”. Veikalas butų gra
žus, bet lošėjai persilpni,-išsky
rus vieną Petrukevičių.

Publikos buvo atsilankę pil
na salė, bet musų publika ne
moka užsilaikyti sueigose; per 
lošimus taip garsiai kalbasi ir 
ūžia kad negalima nieko ir . gir
dėti. Buna ir tokių paikšių ku
rie šneka sykiu su lošėjais, to
kiu budu kitiems trukdo klau
syti. O dar musų motinos su
siveda vaikus ir visiškai ant jų 
neatkreipia atidos. Vaikai rė
kauja, laksto po salę. Gerai 
dar kad čia yra vaikiškas dai
nininkas Pranas P., tai kunigas 
jo paprašė padainuot laike per- 
ke pertraukų, ir jis savo Ang
liškomis dainelėmis ir pasišai
pymais, pasikraipymais kaip 
Charles Chaplin vaikus užbovi- 
jo.

Romos katalikų parapija tą 
patį vakarą irgi turėjo savo ži- 
nyčioj kokius ten paveikslus; 
apgarsinimuose sakyta kad ro
dys Lietuvą ir pardavinės ją: 
Aš nežinau kaip jie pardavinė
ti gali, ar taip kaip popiežius 
Vilnių Lenkėms pardavė? Jie 
tą nedėldienį net atnešė savo 
plakatus dalinti prie tautiškos 
bažnyčios manydami kad pa
trauks visus į savo tamsų ur
vą, bet žmonės džiaugiasi pasi
traukę nuo rėmėjų tokių kurie 
musų tautos žemę užtvirtina ir 
atiduoda musų priešams. Pa
tarčiau ir kitiems šalintis nuo 
tokių.

Rusų Koncertas.
Gegužės 3 d. čia lankėsi ir 

Rusų artistai šų muzika, dai
nomis ir davė koncertą Win-, 
ter Garden svetainėj. Kaip te
ko girdėti, pasekmės jiems bu
vo prastos. Nors jie taip pat 
bolševikai, bet- -iš kitoa-niiestb,i 
tai jų- čionaitiniai "^bolševikai 
nerėmė,, ir publikos atsilankė 
visiškai mažai. Kiek teko gir
dėti, Rusų dainininkams akom
panavo žymiausia vietos Lietu
vaite pianistė Emilija Tataro- 
niutė. Malonu girdėti kad p-lė 
Tataroniutė stoja į eilę augš- 
tesnių muzikos artistų.

Darbai
Musų mieste darbai visiškai 

prastai dina ir daug žmonių be 
darbo. Daugybė išvažiuoja ki
tur darbo jieškotis, o jei gau
na darbą tai visiškai išsineša 
iš čia. Kurie turi pasipirkęr

DIRVA

namus tai jaučias visai prastai, 
nes daugybė stubų stovi tuš
čių.

Patarčiau iš kitur darbo čia 
j ieškoti nevažiuoti.

Patarėjas.

SO. BOSTON, MASS.
“Algis ir Giedrutė” Scenoj Pui
kiai Pavyko. Artistai Lošėjai

Gavo Gėlių Bukietus ir 
ir Trukšmingus Aplodis

mentus iš Publikos.
Publikos Buvo Pilna Salė.'
Gegužės 16 d. Lietuvių sve

tainėj buvo perstatyta garsus 
veikalas “Algis ir Giedrutė”, 
parašytas K. S. Karpavičiaus 
(“Dirvos” redaktoriaus). Per
statymas pavyko labai gerai. 
Rengėjos, A. L. T. Sandaros 
Moterų. 78-ta kuopa* labai pa
tenkintos kad jų'darbas prisi
rengime nenuėjo .niekais, bet 
davė gerą pašitenkinimą vietos 
Lietuviams ir tuo pačiu sykiu 
ALTS. 78-tai kuopai, nes skait
lingas publikos atsilankymas 
pamatyt šitą gražų istorini vei
kalą davė galimybės padaryti 
pelno ALTS, moterų kuopai, 
taigi' Sandarietės dar (daugiau 
gavo drąsos ateityje perstatyti 
kitus žymius veikalus 'vjetos 
Lietuviams. . , .

Lošėjai
Algio rolėj buvo Stasys Moc

kus;' Mangačio— P. Apšiega; 
Alanės — Ona Palubeckienė: 
Kristijono- (zokoninko) — S. 
Kontautas; Antanę (kareivio) 
A. Mockevičius; Jono (kar.) — 
J. Varanauskas; Sodrekio — 
A. Bendoraitis. šie visi krikš
čionis. , , .

Pagonių rolėse* lošė ‘šie: Gie
drutės — Z.-Nėjy'aokieiiė; Dik- 
čio — V. Janulevičius; Meruno 
— A. Juodgudis ;?>Eglitės — S. 
Janušiutės Kadiuos • — V. Lu- 
kauskiutė.

Lošėjai visi-., gerai atliko sa
vo užduotis; bet svarbą kreipiu 
i lošėjus ’vadovaujamose rolė- 

Į.se. Algio rolėj St. Mockus, ku- 
ris kaipo jaunas ir energingas 
Lietuvis persikrikštijęs kryžei
vis, buvo labai tipiškas ir gerai 

i lošė: jo kalba gera- ir stipri, tie 
visi jo tinkamumai davė jam 

i galimybės žavėti publiką, ta
čiau tik kur ėjo jo meilės iš
reiškimas Giedrutei, -iš'ėjo kipk 
silpniau. Antroj; eilėj tai Gie- 

I drutė, ‘ šitoj rolėj lošė garsi 
j vietos dainininkė ir lošėja Zu
zana Neviackienė, kuri tikrai 
stebėtinai gerai lošė Giedrutės 
rolę: pas ją netruko gestikos 

|nei gi meilės reiškimo bei prisi

rišimo prie Algio ii’ šventos 
Ugnelės — visur pas ją buvo 
atjautimo ir drąsos vaidinime.

Kristijono rolėje S. Kontau
tas buvo tipiškas vienuolis-ku- 
nigas,' jo balsas ir- nudavimai 
kaipo vedėjo visos dvasiškijos 
politikos pagonų krašte ir •apsi
ėjimas su savo pasekėjais krik
ščionimis ir pagonais buvo la
bai jausmingas ir klausytojus 
žavėte žavėjo. Kontautas, rei
kia pastebėti,'1 buvo vienas iš 
antraeilių lošėjų geriausis.

Meninas, senas vaidjla pago
nis, A. Juodgudis, taipgi buvo 
tipiškas, bet tūlose vietose jam 
ta rolė nepritiko, tačiau 'kaipo 
geras lošėjas jis savo dalį už-' 
pildė taip kad sunku buvo tru
kumai pastebėti..

žodžiu sakant,' perstatymas 
visais atžvilgiais .gerai pavyko, 
visi lošėjai palyginant su musų 
žmonėmis nėpraktikuojančiais 
scenoj, lošė gerai.

Butų pageidaujama kitą kart 
tą veikalą pakartoti.

Tėmytojas.

| “Kultūros” Įgaliotinis
I P. B. Balčikonis, 10 Quary st. 
Binghampton, N. Y., lankyda
masis 1924 metais Lietvouje, 
gavo nuo “Kultūros” Bendro
vės įgaliojimą atstovauti jos 
reikalus Amerikoje. Įgalipji- 
mas skamba sekančiai:

Šiauliai, Dvaro g. 24,' 
1924 m. Rugp. 28 d.

“Kultūros” Bendrovės valdy
ba šiuo įgalioja P. B. Balčikonį 
rinkti “Kultui’os” Bendrovės 
pajininkus, priiminėti. įdėlius 
už nuošimčius, platinti “Kultū
ros” Bendrovės išleistas kny
gas ir 'atstovauti ’ "Kultūros” 
Bendrovę kitais reikalais Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

(AntSpauda”) -
' “Kultūros” B-vės Vaid.

(Parašai)
K. Bugailiškis, 
P. Brašiškis
■ “Kultūros” B-vė.

TRENTON, N. J.
Du piktadariai Italai uŽper- 

ei savaitę užpuolė Lietuvį Čer
niauską ir mirtinai peiliais su
pjaustė, kuris tuoj ir pasimirė. 
Liko našlė moteris su keliais 
vaikučiais. Valdžia piktadarių 
įieško.

SLA. 302-ra kuopa rengia 
paskaitas gegužės 24 d., nedė- 
lioj. Skaitys Dr. Paulionis iš 
Brooklyno. Paskaita atsibus 
2 vai. po pietų 'Lietuvių Poli
tikos Klube, 32 Dickson’ St. Ti
kima skaitlingos publikos.

Keliautojas.
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Važiuosit Lietuvon?
Kreipkitės į ‘Dirvos’ Agentūrą

Didžiausi Laivai
KELETAS

MĖNESIŲ
LIETUVOJ

Kurie manot šią vasarą 
apsilankyti Lietuvoj pa- 
sistengkit pradėti rūpin
tis apie kelionę dabar.

Šią vasarą važiuos ke
lios Lietuvių Ekskursi
jos su kuriom ir jus iš
rengsime kelionėn. Lai
vakortės ant didžiausių 
pasaulyje laivų.

Parūpiname visus rei
kalingus popierius įva
žiavimui Lietuvon ir 
gryžimui Amerikon.

.J s
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“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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BROLIO MARTINO GRO- 
MATA GERB. SPRA
GILUI APIE MARNA- 

STIS ŠIO. SVIETO.
(Pavėluota spaudon.)

Brangus Broli Spragile:
Ir vėl tu Martiną įžeidei, 

juk aš nesakiau kad žemės 
drebėjimas reiškia Kris
taus atėjimą, aš suprantu 
visas ologijas, nomijas ir 
afijas ir tikiu kaip ten. ir 
parašyta, kad tas paeina 
nuo gazų ir kitokių degan
čių susirinkimų, o biblijos 
žemės drebėjimas tai reiš
kia nesutikimą tautų, at
skirų , partijų, revoliucijas, 
draugų nesutikimą, net ir 
šeimynų. Yra parašyta: 
“Šeimyna tavo bus tau ne
prieteliais’*. Ir šiandien y- 
ra klausimas: ar gali šian
dien atsirasti tokia moksle 
išmintinga ypata kuri išra
stų būdą sutaikint visą pa
saulį, tautas ir partijas ku
rios šiandien yra viena an
trai priešingos ir viepa kitą 
persekioja? Tai ir yra dre
bėjimas, didelis, tai yra 
pjūtis tos visos partijos, tai 
yra pėdai iš kūkalių ir kvie
čių. Bet ateis tas didvyris 
kuris sutaikys visus:' avis 
ir ožius, jam priešingus at
skirs ir sudegins amžinai, 
tik pasiliks jo tikri pasekė
jai. '

Taigi Broli Spragile ap
sižiūrėk iki dar laikas, kur 
tu esi surištas: kukaliuo.se 
ar kviečiuose, kur esi, ar 
tarpe avių ar tarpe ožių?

O tau, tetule, irgi pata
riu: mesk tu tuos atbula- 
kalnierius; jie nešioj'a at
bulai kalnierius, atbulai ir 
mokina.. Jeigu ■ jie sektų 
Kristų tai butų Garmus ne- 
skundęs Šliakid. . Kristus 
buvo Dievo sūnūs, o jį -vadi
no Belzabubu, ir persekiojo 
visokias neteisybes užmeti
nėjo, o jis viską nešė kan
triai, ir dai’ meldė kad at
leistų jiems nes nežino ką 
daro. Apaštalai- irgi taip 
elgės ir džiaugėsi kad jie 
gauna už Krištij kentėti. O 
kodėl kunigai nekenčia ki
tų, tik daugiau tave kanki
na ir išnaudoja. Ką ant na
minės uždirbi tą jiems rei
kia atiduoti.

Martinas.
GERB. SPRAGILO ATSA- 

. RYMAS
Brangus Broli Martinai:

Dovanok kad tavo gro- 
matą taip ilgai laikiau, net 
nuo atsibuvusio. žemės dre
bėjimo. Ba aš laukiau pa
tirt : kada ateis kitas žemės 
drebėjimas, (prie kokių aš 
busiu priskirtas: prie, ožkų 
ar prie avių. Ale ir po šiai 
dienai aš esu priskirtas tik 
prie savo šonkaulio, ir nie
kas manęs nesudegina.

Man gaila tavęs, broli 
Martynai, kad ir tu pavie
tai j tokį .fanatiką kaip yra 
tetulė. Tik vienas sekiojat 
biblistus, o kita — katali
kus.

Tetulė tiki kad velnias 
tyko jos dūšios, ir ji nori 
mišiomis išsipirkt sau bi
lietą į dangų.

Tu, Martynai, tiki kad 
milijonai žmonių dabar gy
venančių ne'bemirs, ale ra
šai man kad prie kūkalių 
priskirtieji bus sudeginti. 
Kodėl tu pats save taip pri- 
gaudinėji: kodėl duodi jūsų 
pamokslininkams jus pri
gaudinėti?

Jeigu jus, biblistai, tikit 
i simboliškus raštus bibli
jos tai duok man valandėlei 
paaiškint , simbolišką reikš
mę tavo gromatos.

Tu kalbi kad ateis didvy
ris kuris jušų paskirtus mi
lijonus nemirti, išskirstys 'į

kviečius ir kūkalius, ožkas 
ir avis, ir vienus sudegins, 
o kitus valdys.

Tas simboliškai reiškia.: 
kadai jus biblistai įgausft 
pasaulyje svajojamą . savi), 
galybę, jus taip deginsit 
visus kurie nebus jūsų pa
sekėjais, kaip degino krikš? 
čionįs viduramžiuose. Už 
neklausymą jūsų paskirsty- 
sit žmones į kūkalius mo
žius ir vieniems skuras lup- 
šit, kitus kepsit.

Tu net grasini man būti 
prisirengusiam, nes, sakai, 
bus labai blogai.

Dabar ir jus kaip avinė
liai skelbiat nusižeminimą, 
kaip išsykio darė krikščio
nybės platintojai, dėlto kad 
neturit (galybės. 'Kada da- 
sieksit galę, paseksit pėdas 
tų kuriuos dabar norit sau 
ūš kelio išstumti.

Tu, broli, tiki savo pa
mokslininkų išvedžiojimam 
apie biblijoje kalbamus že
mės drebėjimus. Jus bara
tės- kam kunigai iškraipo 
bibliją, o patįs dar labiau 
iškraipot. Ar ne begėdiška 
sakyt kad biblijoje Kris
taus aiškinimai apie žemės 
drebėjimus kurie išgriaus 
JeruzalĮ (nes Palestina yra 
vulkanuotoj srityj)> nepa
likdami akmens ant ak
mens, yra tai kalba-aiškini- 
mas apie businčias revoliu
cijas? Kam taip iškraipyt 
mintis savo mokytojo kurį 
jus neva sekat ir kurio žo
džius neva skelbiat? Ištiesų 
sakau jums kad jis sugry- 
žęs ant žemės pirmutiniems 
jums paims bizūną ir iš- 
plieks kailį, o paskui nuva
rys tarp ožių ir galėsit sau 
bliauVjSCL'xvij,.'

Jeigu/ kalbat apie revo
liucijas, tai irgi jus negalit 
vadintis žmonių taikinto
jais, ba patįs šeimynas ar- 
dot ir /sudarot šeimynose 
neprietelystes: * jus atkalbi- 
nat moteris nuo jų namų ir 
priverčiat jas vogti nuo sa
vo vyrų ’pinigus ir nešti 
jums; jus vyrai skriaudžia! 
savo šeimynas, vaikus ir 
moteris basus laikot, o savo 
uždarbį atiduodat biblijos 
iškraipymams.

Jffigu jūsų klastingo bib
lijos aiškinimo nebūtų ant 
tiek mažiau butų nesutiki
mų, ba jus ne taikot, ale ar- 
dot šeimynas,' ne vienijat, 
ale skirsto! žmones, dėlto 
kad jūsų mokinimai, kaip 
ir kitų paskirų sektų, yra 
prieš kitus žmones, ir yra 
didinimas revoliucijų ir ne- 
pakajaus ant žemės.

Jeiau jus kalbat kad at
eis didvyris, arba Kristus, 
ant žemės, tai netikėkit kad- 
jis vienus degins, kitiems 
kailius lups: jis nedarys to 
kaip jus rengiat jam ir rei- 
kalausit daryti: jis ir andai 
būdamas nei" vienų neskyrė, 
o už visus kentėjo.

Jeigu jūsų moksle butą 
meilė visų lygiai, o ne tik 
savimeilė, tai jus, kalbėda
mi kad Garmus nebūtų aip- 
'skundęš Šliakio, neaiškin
tume! iš kitos pusės kad va 
tie ir tie bus surišti ir su
deginti arba kai ožiai nu- 
smerkti bliauti. Tp dusų 
moksle visai -neturėtų ras
tis, o jus j tai labiausia do
mės kreipia!.

Taigi, broli Martynai, jei 
tu ir jus visi tik tiek iš' bib
lijos išsiaiškinai tai užda
rykit jas ir daugiau neužsi- 
imkit tokiu skelbimu, ba U- 
bai skaudžiai nusidedat ir 
prieš savo aukštybėse tiki
mą tėvą, ir prieš žmoniją.

Amen. > '
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I NTEGREIT Lietuvoje nu-' 
t'iNrims lermas kilęs del po- 
I piežiaus pripažinimo Vil- 
. niaus Lenkijai. Jeigu per- 
K sikeistų valdžia, dar galėtų 
k būti nutraukti ir saritikiai 
E su 'Vatikanb.

Esant taip kaip dabar, 
f* Lietuvos krerikalai bando; 
i- užglostyt visuomenėje ne-
■ pasitenkinimą Vatikanu, o 
K priešingoji. spauda pliekia 
F juos išsijuosus.
r “Liet. Žinios” tarp kitko 

t. štai kaip kalba:
r ■ “.:.. Lietuvos katalikai, 
E. aklai tikėję kunigų . prive
li ’džiojimams kad popiežius 
|?yra Lietuvos užtarytojas, 
I(po to konkordato (Lenkų

su papa.—Red.) .suprato
■ kad buvo kunigų prigauti, 
p .... Popiežiaus autoritetas 
r Lietuvoje smarkiai suma- 
I žėjo...". Surišti ištikimybe 
I Romai Lietuvos klerikalai 
E pajuto kad žūt but reikia 
^'atitaisyti blogą Įspūdį pa-
| darytą Lietuvos liaudyje 
popiežiais konkordatu su 
Lenkais.

| ' “Iššaukti ‘iš aulių’ profe
soriai, imdami pavyzdžiu, 
■ Šv. Trejybę, pradėję kalti 
; tikintiems į galvas kad po
piežius esą turis irgi dvi 

! asabas: viena rūpinasi baž
nyčios reikalais, kita politi

ška. 0 kadangi politikuo
janti pusė nėra apdrausta 
ypatinga Dievo malone nuo

I paklydimų, tai esą tarptau- 
I tiniuose santikiuose popie
rius galįs būti ir neteisin- 

as, kaip atsitiko su Lietu- 
a. Bet tai esą nieko ne

kliudo but popiežiui neklai,- 
dingu tikėjimo dalykuose.

“Toks klerikalų aiškini
mas matomai buvo ląiko- 

£ mas labai gudriai išrastu, 
nes ištisą mėnesi visų pa
rapijų klebonai kalė jį į sa
vo “avelių” galvas.
| “Tiek kiek vėliau kleri- 

?;kalai susigriebė kad tokiu 
Į popiežiaus valdžios aiškini- 
į mu jie artinasi prie bažny
čios nuo valstybės atskyri
mo idėjos.

& “Be to pats popiežius lyg 
f.tyčia nesuderina savo žy
gių su musų 'klerikalų pa

stangomis jį nubaltinti Lie
tuvos katalikų akyse.
| “Tik nesenai buvo pa
skelbta. musų laikraščiuose 
; popiežiaus kalba j Lenkijos 
(maldininkus. Ir nemoky
tam žmogui iš tos kalbos 
matyt'kad popiežius yra ti- 

rkras Lenkijos, bet ne Lie
tuvos draugas.* Be to ta 
įkalba parodo kad popiežius 
t visai neskiria bažnyčios ir 
[politikos reikalų, bet prie
šingai, naudojasi tokia pro- 
ga kai maldininkų šventais 

metais atvykimas kad tikė
jimo bei bažnyčios reikalais 
įparemtiį savo politiką. Tą 
visą dabar dar kartą pama

stė ir popiežiaus advokatai 
iš ‘Ryto’. Todėl jie neturė

jo ką daugiau daryti kaip 
[paslėpti popiežiaus kalbą į 
į Lenkus maldininkus nuo 
[savo skaitytojų.” v
f Kaip Lietuvos kunigėliai 
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Kaulelio ...

Į Bolševikų korespondentai 
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i iš-, 
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'perkelt “Sandarą” j Clevelandą 
Iįkaipo daugiau centrą visos A- 
; nierikos Lietuviams, daro net 
^išvedžiojimus kad jeigu "San- 

dara” liks Bostone tai Cleve- 
I lando Sandariečiai atskils nuo

įSgsH

Bostono, o žinoma, sako bolše- 
vikėliai, iš to busią darbinin
kams nauda, nesą tada tautie- 
čiai-Sąhdariečiai pradėsią tarp 
savęs peštis.

Bolševikėliams patiems susi- 
skaldžius yra baisus noras ma
tyti kad ir kitoj srovėj kas 
nors panašaus atsitiktų, o ta
da galėtų naudotis.

Bet nesidžiaugiat, to kaulo 
jums neteks, nes niekur San- 
dariečiuose dar jokios minties 
apie skilimą nebuvo ir nėra jo
kios priežasties.

Jei Kerdiejus, 'amžinas kan
didatas į laikraščio leidėjus ir 
nori tos garbės jis ir dabar ga-

Ii savo radikaliams Sandarie- 
čiams (jeigut tokių yra) leisti 
laikrašti. Jam Bostone tokia 
proga yra kaip ir bolševikė- 
liams, kurie neturėdami ten sa
vo organo galėtų, paremti tą 
naują leidėją.

M. Petrausko Darbuotė
9

Lietuvoje
KompozitoRus M. Petraus

kas “Dirvos” redaktoriui rašo 
(bal. 25 d.) sekančiai:
.Gerbiamasai!

' Tai jau Liaudies Opera gy
vuoja. “Birutė” ir “Vaikas 
ar Mergaitė” buvo pirmame 
vakare.

PANOS MARSIJOS
LAIŠKAS ,

bus badas.
Ūkininkė: 'Laimink mano vi

sus gyvulėlius ir paukštelius.
Ir kada aš jiems liepiu kreip

tis prie mano Sunaus, jie šau
kia : Motina pavargusių, iš
tark žodį, o Sūnus tavo išklau
sys prašymus musų. Ir kaip 
tas viskąs galima man vienai, 
moteriškei, panelei, .padėti ju
rininkams, " kareiviams, pirk
liams, lošikams, mergaitėms, 
jaunikiams, (gimdyvėms, sodie
čiams ir kitiems visiems? Vi
sa tai ką čionai paminėjau tai 
tik maža dalis to ką turiu at
likti.

Bet dabar turiu daug mažiau 
reikalų negu pirma, už ką es- 
mi ir tau dėkinga. Tiesa, rei
kalų mažiau, laiko atlieka dau
giau, .bet užtai yra garbės ir 
pinigų mažiau.. Pirmiau mane 
sveikindavo kaipo Karalienę 
Dangaus, Ponią viso Svieto, o 
dabar išgirstu tiktai gėlėtą 
Sveika Marija. Pirmiau būda
vo esmi papuošta žemčiūgais, 
auksu, ir turėdavau gana pa
puoštų suknių persimainymui; 
dovanų gaudavau auksu ir dei
mantais'; dabar gi vos šniurau- 
ką teturiu apsidengimui ir ta 
pati pelių sukandžiota. Mano 
metinės įplaukos taip sumažėjo 
kad vos ištenka mitalui zakris
tijono, kuris uždega man vaš
kinę arba lajinę žvakutę.

Tačiau tai vis pakeltini da
lykai. Nors jus ir nepaskelbė
te ką darysite paskiau, vienok 
esmi jau girdėjus kad jus keti- 

| nate pašalinti visus šventuo
sius nuo altorių ir iš bažnyčių. 
Prasergiu 
tokiuose 
šventiej i 
svetimos
mui. Išmetus iš bažnyčios Pe
trą, jis gali prieš jus uždaryti

MARIJA, Jėzaus Motina, Ul- 
rikui Zvinglijui, siunčia 

pasveikinimą..
Jus visi Liuterio pasekėjai 

esate gana gerai nusistatę ne
reikalauti šventųjų pagalbos. 
Pirm to aš buvau labai nuilsus 
atlikime visokių reikalavimų 
pas mane atsišaukusių. Visi ir 
viso-ko vis nuo manęs prašė, 
lyg mano sūnūs, Jėzus, vis bu
tų tiktai vaikelis sėdintis ant 
kelių ir laukiantis krūties, kaip 
kad jus, žmonės, esate pratę 
muliavoti, ir manyti jog Jis iš
pildys visus mano prašymus 
kad tiktai gautų krūties. Taip 
visai nėra jau. žmonės papra
stai prašo nuo manęs visko, 
ko jokis padorūs jaunikaitis 
neišdrystų prašyti.... ' manęs, 
Panelės, tokių daiktų kurių ne-' 
galima net rašyti. A

Štai pirklis keliauja į Ispa
niją pasipirkti ta vorų ir palie
ka mano globoje savo pačios be 
šliubo dorybę.

Ištvirkęs kareivis, kuris žu
do žmones, prašo SPOLIA OPI- 
MA — didelio karo grobio.

Vienuolė numetus j ūpą ir pa
bėgus iš vienuolyno prašo ser
gėti jos dorybę, kada ji misli- 
ja tiktai apie jaunikius.

.Lošikas prašo laimikio su pa. 
žadėjimu dalies jei laimės, ir 
pralošęs burnoj a mane.

Piniguočius (prašo pagelbėti 
skolinime pinigų ant didelių 
nuošimčių ir pažada nupirkti 
map auksinę GLORIA — lan
kelį su keletu žvaigždučių ap
linkui galvą, (ir nepagelbėjus 
tokiam jis burnoja jog aš nesu 
Motina Mielaširdystės.

Toliau yra kita rūšis prašan
čiųjų, kurie nėra ištvirkėliais, 
bet paiki:

O Marija, duok man dailų ir 
bagotą vyrą — prašo mergina.

O Pana švenčiausia, duoki dangaus vartus; Paulius turi 
man gerus vaikelius — prašo kardą; Baltramiejus peilį; vie- 
motina. , nuolis Vilimas turi pancirių pa-

Gimdytoja Dievo, suteik fnan j sivilkęs po habitu ir ilgą jietį. 
lengvą gimdymą — prašo mo-jO ką jus darysite susitikę Šv. 
teriškė. • Jurgį raitą, serdoku šarvuotą,

Senutė prašo: Motinėle Die- su kardu ir žvenginiu? Nei šv. 
vo, suteik man ilgą gyvenimą Antanas nėra be ginklo — jis 
be kosulio ir dusulio. , • | turi savo šventą ugnį. Kiti vi-

Senis prašo: Panele šven-Įsi turi savo ginklus ar nedoru- 
čiausia, apdovanok mane vėlimus ir gali kovoti su kuom no- 
jaunyste.

Kunigas: Palaimintoji- tarp 
moterų, duok man turtingą pa
rapiją.

Filozofas: Motina loskaviau- 
sia, padėk man išrišt visus pai
nius klausimus.

Vyskupas: Motina 
sergėk mano dieceziją.

Jūreivis: 
pagelbėk mano

. Valdininkas: 
šnųjų, parodyk 
pirm mirimo.

Dvarponis: Padėk man atlik
ti išpažintį pirm mirimo.

Ūkininkas: Suteik mano u- 
kei lietaus, nes viskas išdžius.

Kitas . ūkininkas: Sustabdyk 
lietų, nes viskas sudigs, supus,

žmonių buvo ptlnai ir visi 
.■pasitenkino, ypač kad tai vi
sai jaunos pajiegos. Veika
lai išėjo labai gerai. Pirmu 
kartu statant pasidarė dau
giau išlaidų negu nuolatos 
statant veikalus ir delei to 
turiu nuostolių.

Daug kas pradeda kalbėt 
kad reikėtų biznio pamatais 
Liaudies Operą pastatyt. 
Mat, Kaune ir pats Valstybi
nis teatras yrdAnkštas, apie 
600 žmonių telpa, gal kiek 
daugiau. “Vilkolakio” ar 
Tautos teatre—virš 200 vie
tų, ir teatre — Liaudies na
mai — irgi apie 300 vietų. 
Kaune erdvus ir geras teat
ras reikalinga, tik čia mano
ma statyt taip kad butų tik 
teatras. . Ašį sakyčiau kad 
reikia statyt tuo budu kad 
butų apačioje teatro gražios! 
krautuvės, kurios užlaikys 
nors teatro rumus, tąi jau . 
bus didelis pliusas, valstybei' 
reikės mažiau dėt išlaidų, ar
ba duodamas subsidijas pa
naudot gražesniam pąstaty- 
mui veikalų.

žadu toliau statyt “Prie
glaudą”, “Šienapjūtę”, “Ką- 
mijiakrėtį”, “Pirma Gegu
žės”, “Velnią-Išradėją”, ir ft.
Pastatyme viršuje minėtų 

veikalų, paties kompozitoriaus 
Miko Petrausko kurinių, sumo- 
kinta keletas desėtkų jaunimo, 
ir tai buvo pirmi bandymai 
operos lauke liaudies tarpe, ne 
profesionalais dainininkais, kas 
reikia tikėti pilnai musų kom
pozitoriui pasiseks, prie jo di
delės kantrybės ir mokėjimo su 
žalia medega gražiai apsieiti ir 
išmokinti.

SANDAROS SEIMO 
PROGRAMAS

jus būti atsargiais 
darbuose, nes tūli 
visai nereikalauja, 
pagalbos apsigyni-

Dievo,

O žvaigžde Marių, 
kelionėje.
Gelbėtoja grie- 
man savo Sūnų

rint. Aš pati nors nenešioju 
ginklų, bet jus negalite manęs 
išmest, negu sykiu išmestumė- 
te ir mano Sūnų, kurį aš laikau 
savo rankose. Jus manęs ne
atskirsite nuo Jo; jus galit tik
tai abu išmest arba palikt; iš
metus jus turėtumėt bažnyčias 
be Kristaus. Apsižiurėkit ką 
darot. Aš noriu idant apie tai 
žinotumėt, ir apgalvoję ką jus 
man įsakysite, nes man tai 
rupi.

Rašyta ant Musų akmeninio 
Sosto Augusto 1, 1524. Aš 
ti’, Akmeninė Panelė rašiau 
vo akmenine ranka.

, ('Latiniškai parašė Kun.
Erazmus, šv. Teologijos Magis
tras.) Biblicus.

pa- 
sa-

D.

Seimo Dienos
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Seimas įvyks Cleve
land, Ohio, gegužės 28, 29 ir 30 
d., 1925 m.

Seimo Tvarka:
Ketverge, gegužės 28 d.,—Sei

mo atidarymas — 9 vai. iš
ryto, Goodrich Auditorium, 
1420 East 31st Street (nuo 
Public Square atveža Supe
rior Ave. karai, reik išlipt 
ant East 31st Street).

Vakare — Seimo delegatams 
< ir svečiams vakarienė, Flynn 

svetainėje, 5309 Superior A v. 
Su . kalbomis, dainomis, mu
zika, šiokiais.' Pradžia 7 vai.

Pėtnyčioj, gegužės 29 d. — Sei
mo antra dieną — toj pačioj 
Goodrich Auditorium.

Vakare — Seimo delegatų vie
šos prakalbos — Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Ave.

Subatoj, gegužės 30 d. — Sei
mo trečia; diena — toje pat 
auditorium.

Vakare — “DZIMDZI-DRIM- 
DZI” vodevilis ir koncertas 
Lietuvių salėje, 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 7 vai. va
kare .(tai yra šventadienis, 
Decoration Day.)
Delegatams: Nesivėluokit į 

Seimą. Atsivežkit mandatus. 
Davažiuoti iš stoties į Superior 
Ave. reikia imti nuo stoties ka
rą iki Public Square. Superior 
visi karai daveš iki salių. Sei
mo salėn reikia išlipti ant E. 31 
St. Iš visų stočių karai suei
na į Public Square,

Delegatams apsistoti: Olms
ted Hotel, Superior Ave.,' kam
pas East 9th St. Nuo stotibs 
visi karai daveža iki hotelio- du
rų. Užsiregistravę hotelyj ga
lit ten pat imti karą į Seimo 
salę.

Kuopoms: Įnešimus meldžia
me pagaminti iškalno ir prisių
sti Seimo Rengimo Komisijai.

Aukas siųskit Komisijos an
trašu arba Seimo salėn, Lithua
nian Nat. League Convention, 
aiškiai pažymėję .kuriam tikslui 
aukos siunčiama.

Seimo Rengimo Komisija.
1278 East 74th Street 

Cleveland, O.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Prieidama prie šalto ugniekurio ji pa

matė nusistebėdama kad geležinės grotos 
visiškai padengia ineigą Į kapiną, ir kad 
replės ir lopeta anglims ir pelenams buvo 
prirakinta prie šalių geležiniais retežiais. 
Jau ir taip nusistebėjus tuo ypatingumu, 
ji buvo bebandanti mechaniškai patraukti 
dink savęs krėslą, bet patyrė kad jis nepa
judinamas iš vietos. Patyrė kad tas krės
las kaip lygiai ir kiti buvo pridrutinti ge
ležimis ant vietos. Negalėdama susilaikyt 
nuo nusijuokimo, ji tarė sau: — Ar jie 
taip mažai pasitikėjimo turi Į minister! 
kurio name aš esu, kad priversti prirakinti 
rąkąnjus prie sienų?

Andriennė turėjo atsiduot tokiam pri
verstinam nusijuokimui, su tikslu nepasi
duoti skausmingam jausmui kokis laips
niškai ant jos gaubėsi, tokiose aplinkybėse 
atsidūrus; tame budinke viešpatavo liūd
na ir gili tyluma, kur nesimatė jokių žy
mių kad čia kas gyvas butų, jokio judėji
mo ir veikimo. Tiktai laikas nuo laiko ta 
jauna mergina girdėjo žiaurius vėjo siau
timus lauke.

Suvirš valan'da laiko pradėjo, o dakta
ras Baleinier vis negryžta. Nekantrumo 
apimta. Andriennė norėjo ką nors pasišau
kti pasiklausti apie daktarą ir minister}.

Nekurtais atvejais jos mintyse sukil
davo baisus dalykai. Prirakinti rakandai, 
jokio varpelio pasišaukimui tarnų, ramu
ma viduje ir ilgas nesugryžimas. daktaro 
padarė ant jos toki įspūdį kad Andriennė 
buvo apimta teroro. Tačiau toks jos buvo 
didelis užsitikėjimas daktaru kad ji barei 
save už bijojimą ko nors, tikrindama sau 
kad baimės priežastis visai neturi vertės, 
ir kad bereikalo ji taip nerami jaučiasi.

Betgi, nors ji taip stengėsi atgauti savo 
drąsą, jos neramumas privertė ją daryt tą 
ko ji kitaip niekad nedarytų. Ji prisiarti
no prie mažųjų durų per kurias daktaras 
išėjo, ir pridėjo prie jų savo ausį. Sulai
kius kvėpavimą, ji klausėsi, bet nieko ne
girdėjo.

Staiga, kurtus, sunkus garsas,, kaip 
krintančio kūno, buvo girdima viršuje jos,, 
ji manė kad girdi net silpną dejavimą. PaT| 
keldama akis, staiga, ji pamatė trupinius 
lupų molio krintant nuo 'viršaus, pasiliuo- 
savusio, be abejonės, nuo grindų sudrebi- 
nimo.

Negalėdama ilgiau išsilaikyti nuo bai
mės jausmo, Andriennė bėgo 'link durų 
per- kurias ji su daktaru inėjo, norėdama 
ką nors šaukti. Pajuto, dideliam nusiste
bėjimui, kad jos užrakintos iš lauko. , Bet, 
nuo jos pribuvimo, ji negirdėjo jokio gar
so rakto sukimosi duryse.

Labiau ir labiau vis įsibaugindama, 
ta jauna mergina šoko prie mažųjų durų 
per kurias daktaras pradingo, Bet ir tos 
durįs buvo užrakintos iš kitos pusės.

.Vis dar, norėdama pergalėti baimę ku
ri ją labiau slėgė, Andriennė sutuokė sau 
į pagalbą visą .savo pobūdžio tvirtumą, ir 
bandė nepasiduoti baimei.

— Aš turbut tik susiklaidinau, — tarė 
ji; — aš girdėjau tik puolimą, dejavimą 
aš pati įsivaizdinau. Tuktančiai priežas
čių yra tikėti kad tai nebuvo žmogus ką 
nupuolė. Bet kam tos durįs užrakinėta? 
Gal jie kartais nežino kad aš čia esu; gal 
jie manė kad šiame kambaryje nieko nėra.

Tardama - šiuos žodžius, Andriennė ap
sidairė aplinkui nekantriai; paskui dadėjo 
tvirtu balsu: — Laikykis nuo silpnybės!

beverčiu yra apakint pačiai save mano ti
kroje padėtyje. Priešingai, aš turiu žiū
rėti stačiai į akis. Visai aišku kad aš čia 
nesu ministerio namuose; daktaras Balei
nier tokiu budu mane prigavo. Bet kokiu 
tikslu?- Kodėl jis mane čia atvežė? Kur 
aš esu?

Abu paskutiniai klausimai pasirodė 
Andriennei lygiai neaiškus. Jai tik buvo 
aišku kad ji liko auka daktaro klastos. 
Bet tas viskas taip baisu išrodė jaunos 
merginos teisingoj ir geroj širdyj kad ji 
vis bandė kovoti su minčia,. prisimindama ■ 
pasitikėtiną draugiškumą kokf ji visada 
tam žmogui rodė. Ji rūsčiai tarė pati į sa
ve: — Matai kaip silpnumas ir baimė gali 
privesti prie neteisingos ir blogos nuožiū
ros! Taip, nes iki paskutiniųjų, nėra tei
singa tikėti kad jis taip žemai galėjo su 
manim pasielgti. Aš ką nors pasišauksiu;' 
taip tik galėsiu pilnai pertiknnt savo abe
jones. — Paskui, atsimindama kad nera
do jokio varpelio, ji pridėjo: — Nesvarbu; 
aš pabarškinsiu, ir kas nors atsilieps. — 
Ir savo maža, delikatna ranka Andriennė 
sudavė kelis sykius į duris.

Kurčias, sunkus garsas kuris nuo du
rų ėjo rodė kad jos yra labai storos. Jo
kio atgarsio ji nesulaukė. Ji nubėgo prie 
kitų dura. Tenai irgi tas pats, ta pati 
gili tyla—tik laiks nuo laiko pertraukiama 
vėjų dejavimais.

— Aš nesu silpnesnė už kitus žmones, 
— tarė Andriennė, drebėdama; — aš neži
nau ar taip labdi šalta yra, bet, aš drebu 
nenorėdama. Aš stengiuos saugotis nuo 
silpnybių, bet aš tikiu kad bile vienas at
sidūręs, mano vietoje pasijustų labai keis
tai ir išsigandęs.

Šituo laiku, garsus riksmai, arba ge
riau laukiniai ir, baisus staugimai, pasipy
lė Iposmarkiausia iš kambario viršuje, ir 
tuoj kojų trypimas, kaip lyg imtynėse, su
drebino lubas., Pastirdama, Andriennė la
bai suklykė, mirtinai išbalo, valandėlę sto
vėję nepasijudindama iš baimės, ir paskui’ 
pribėgo prie vieno lango ir smarkiai jį ati
darė.

Smarkus vėjas, sumaišytas su tirps
tančiu sniegu, mušė jai,į veidą, veržėsi į 
kambarį, ir tuoj užgesino rūkstančią mažą 
lempos šviesą. Taip, likus visiškoj tamsoj, 
rankom laikydama už geležų užtverusių 
langą, Andriennė galiaus pasidavė pilnai 
savo baimės įtekmei, taip ilgai varžytai, 
ir beveik buvo gatava garsu šaukti pagal
bos, kaip netikėtas apsireiškimas padarė 
ją keletui minutų visiškai nebile iš baimės.

Kitas budinko sparnas priešais tą ku
riame ji buvo, stovėjo netoliese. Per juo
dą tamsą, kuri viešpatavo lauke,- buvo ma
tyt aiškiai vienas didelis, nušviestas lan
gas. Per neuždengtus stiklus Andriennė 
patėmijo baltą pavidalą, baisią ir keistą, 
velkančią paskui save nusidriekusį uždan
galą, ir nuolatai praeinančią pro langą iš 
vieno galo į kitą, labai neramią ir susi- 
graužusią. Andriennė tokiu reginiu liko 
visai nugąsdinta: ir kada tas vaizdas per
pildė jos baimę, ji pradėjo šaukti pagalbos 
visomis savo išgalėmis, nepaleisdama lan
go geležų už kurių ji laikėsi. Po kelių se
kundų, jai taip bešaukiant, į kambarį inėjo 
dvi aukštos moteris, tykiai, Andriennei 
nejaučiant.

(Bus daifgįau)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jusi} laimės žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose *
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. . Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėtą jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.

Knygoje yra zĮ20 PU8^aP^’ Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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Paraše K. S. KARPAVIČIUS

Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogedžiais.

(Tąsa iš 'pereito num.) 

ATIDENGIMAS TREČIAS
Šventas elkas. Pavasario auknlešis. 

Dvidešimts du metai vėliau.
[Pastaba: Čia visi turi būti pas'enėję ku
rie dalyvauja iš pirmesnių aktų, kaip rei
kalauja 22 metai permainos. Vaidilutės 
naujos, Vaidila tas pats, tik'nusenęs; Brie
džio nėra. Daiig naujų vyrų ir moterų.]

Scena L
Prie akuro susirinkę daug įmonių. Vai

dila priiminėja aukas, deda į'ugnį: ja- 
' vus, vaisius, daržoves. :

Vaidila
[Ajusitrusęs su aukavimu, iškelia rankas 

ir laimina minią]: Dievai pasitenkinę jū
sų aukomis, ir gera jums žada. Jus teisin
gai pelnot sau maistą, neužmirštat savo 
globėjų-dievų, ir jie laimina jus!....
VlLKALOKIS

Bet ar apsaugos mus nuo žmogėdžių, ir 
nuo Mozūrų, kurie pradėjo Į mūsų kraštus 
veržtis? Mes aukaujam dievams apsaugai 
ir gynimui musų..o daug jau mūsiškių 
šiais laikais žuvo!
Vaidila

Dėkuokit dievams už duotas jums spė
kas ir vikrumą su priešais kovoti. Už 
kiekvieną žuvusį arba paimtą į priešų ran
kas mūsiškį keli užpuoliką] nuo jūsų smū
gių savo galvas paguldo! 'Kur kitur rasit 
tokius tvirtus žmones ir narsius kariau
ninkus. Už šitą dievams dėkuokit, o ne 
tiesiogino jų apgynimo šaukitės!.
Minia

Tiesą Vaidila sako!} Lai garbė buna die
vams už musų tvirtumąir narsybę!
Vaidila ,

[Stoja priešakyje aukuro, kankliuoja]:
Garbė dievams lai buna už jus spėkas 

jų duotas,
Kad stot į kovą galit, mušt priešus 

ir vaduotis:
N’atvyko žemėn musų nei sykio priešas 

drąsiai,
Tiktai vagčiomis griebė ir grobį savin 

nešės.
Kur Lietuviai pastoti spėjo kelius 

plėšikų,
Mažai kurs sveikas spruko, ar gyvas 

pasiliko.
Bet priešų daug mes turim, ir jie 

neduos ramybės
Iki ateis diena mums sutrinti jų 

galybei.
Drebės prieš mus platburniai, tie 

žmogėdžiai iš šiaurės,
Mozūrų kraujas liesis už skriaudimus 

mus bjauriai.
Tas turi įsikunyt, dievų taip yr’ 

žadėtai
Nes štai yra jų kardas į aržuolą 

įdėta!
Juo priešai liks nublokšti, lenks galvas 

musų valiai,
Tik tur’ užgimt galiūnas kuris ištraukt 

jį gali v
Galiūnas gims ištikro, tam turime 

tikėti,
Jei ne dabar, vėliau nors, jo turime 

lūkėti.
Įvyks dievų lėmimas, garbė tautos 

plėtosis,
Ar tuoj, ar dar vėliau kad’, tikrai taip 

bus, taip stosis!
IGLIONAS

[Liūdnai]: Koks žiaurus vienok lėmi
mas kad jo sulaukt negalim! Dvidešimts 
du metai atgal jau mes to tikėjom. Vie
nok vėl tas džiaugsmas pranyko, ię vėl 
mums laukti tenka....
Vaidila

Nerugok už tai dievams, Iglionai, nes 
tai vis buvo lemta atėjimui musų išvaduo
tojo.... Paėmė dievai tavo žmoną sau 
auka, ir dėkuok jiems už tai, nes tas pa
darė užganą ir priartins mums išsigelbė
jimo laiką.... Jei tas neįvyks šioj gent-. 
kartėj, tai jūsų vaikai ar vaikų vaikai , to 
sulauks, ir apie tą laukimą visiems turit 
kalbėti!
Iglionas

Aš nukenčiau skaudžiai — ir„nuo dievų 
ir nuo žmonių: ir visa tai aukavau die
vams. ... Kad taip jie mano auką priim
tų ir pagelbėtų musų žmonėms nors atei
tyje....

Vaidila
Pagelbės, pagelbės, tik turėkit vilties... 

O dabar, metas jums skirstytis prie dar- 
bų *— imkit su savim dievus savo širdyse ir 
gyvenkit su jais sutaikoje. Ką jie žadė
jo, įvykti turi Ii [Ištiesia rankas virš žmo
nių, žmonės suklaupia, žemai nusilenkia, 
vaidilutės galvas nuleidžia. Vaidila žiuri 
į viršų.]

Scena II.
(Per klūpančių žmonių tarpą, iš kairės at

eidami, įžengia į vidurį scenos Milda ir,
Geluonis. Jiedu susikabinę stovi, 

galvas nulenkia dievams.
[Vaidila galvą nuleidžia, žmonės išsitiesia, 

ir staigu pamato savo tarpu du stovin
čiu. Nusistebėję, žmonės tuoj pašoka 
ir pasitraukia tolyn 'visomis pusėmis, 
bet ištolo Įsiknibę žiuri į 'juodu. Vy
rai tvirtai laiko buožes.]

Milda
[Giliu balsu]: Nenusigąskit, broliai ma

no! Atrandu jus čia, dievų akivaizdoje, 
gyvus, ir neišnykusius — džiaugsmui-ir 
laimei savo!....
Vaidila

[Įtemptai, rimtai]: Iš kur judu taip 
netikėtai, niekam nematant, atsirado! ir 
kas judu butumet?
ŠERNAS

[Žingteli artyn, buože atsargoj laikyda
mas] : Žmogėdžių špiegai, nes jų apval
kalai juos išduoda! [Kiti vyrai irgi slen
ka link jų.] Suriškim ir sudeginkim juos! 
Milda >

Ne špiegai ir ne žmogėdžiai mudu esam, 
tik iš jų parėję pas jus — pas savuosius...
Vaidila

[Pamoja kitiems]: Pasitolinkit nuo jų, 
nekliudykit. Dievų akivaizdoj nedrys jie 
pikta jums daryti! O reikale du apveik- 
sit! ^ai pasiaiškina! [Prieina prie jų, 
tėmija iš arti.] Kas judu būtumėt, nes 
nieko iš žmogėdžių krašto mesTpargryž- 
tant nelaukiam....
Milda

Tiesa, niekad nelaukdavome, kuomet aš 
čia buvau, bet dievų lėmimas turėjo pil
dytis !....-
Geluonis -

Parėjome į savo žemę, pas savo žmones, 
Į pas savo tėvą, kurio aš dar visai nesu ma
tęs ir nepažįstu.... Kur yra mano tėvas, 
apie kurį močiutė taip, daug man kalbėjo?
Vaidila

Tarkit savo vardus, gal atmintįs lejs jus 
pažinti, akįs musų nei vieno jūsų neatme
na.... '
Milda

[Paima Vaidilai už rankos]? Aš esu 
Milda, žmona Igliono, o štai mudviejų sū
nūs ! Ar nepažįsti manęs, tėveli ?....

[Iglionas lyg sapno paimtas, klausosi, 
lyg žingteli truputį pirmyn iš kitų, bet 
nesavyje.]

Vaidila
[Prisikibęs j Mildą žiuri] : NagTtai’ iš-j 

tiesų musų vaidilutė Milda! Garbė die
vams! Tik stebuklas kaip tu gyva išlikai! 
Kiek metų tavo sūnūs?
Milda

Dvidešimts antrus eina.... Kur musų 
tėvelis, ar jis čia yra? ar dar gyvas?....
Vaidila

Milda, musų Milda sugryžo! Igliono 
žmona su sunum parėjo!
Minia ‘ -

Milda! Milda! Iš žmogėdžių krašto su
gryžo!

[Minia eina artyn, žiuri į abu, džiau
giasi; senos moterįs sveikina Mildąi]

Iglionas
[Iššoka iš žmonių]: Milda, mano 'bran

giausia — aš čia — aš gyvas, ir laimingas 
tave gyvą surasdamas! [Atkiša jon ran
kas ištolo.]
Milda

[Irgi ištolo].: O laimė! o džiaugsmas! 
Garbė dievams, dar mano brangiausiu gy
vas ir sveikas! [Lėtučiai eina link jo.]
Iglionas

[Lėtai žengdamas link jos]: Sulaukiau 
aš tavęs! Apsaugojo man tave dievai! 
[Staiga abu susikabina, bučiuojasi, glamo
nėjasi, verkia.]

(Bus daugiau)
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PROTOKOLAS
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

Kuqpu Wisconsin Valstijos
Apskričio Antro Metinio 

Suvažiavimoi
laikyto’ balandžio 26 d., 1925 m. 
University Settlement, 861—

- 1st Ave., Milwaukee, Wis.
1. Suvažiavus visiems kuo

pų (atstovams, Apskričio pirmi
ninkas Jonas Baukus 11 vai. 
ryte atidarė suvažiavimą pasa
kydamas įžanginę prakalbėlę. 
Išreiškia mintis reikale T. M. 
D. Apskričio ir džiaugsnią kad 
daug atstovų dalyvauja sųya- 
žiavime.

2. Skaityta dienotvarkė su
sidedanti iš vienuolikos punktų, 
ir /vienbalsiai priimta. Jos lai
kantis vesta suvažiavimo tvar
ka. ' ■

3. Paskirta komisija . -— Juo
zas. Kasputis ir Stasė .Beržie
nė — pertikrinti atstovų z man
datus. " Sutvarkius ir pertikri
nus mandatus komisija pranešė 
kad suvažiavime dalyvauja šių 
kuopų atstovai sekanti:

T. M. D. 6-tos kp., So. Mil
waukee, Wis., Pranas Jurkus, 
Bolis Pūkis.

13-tos kp., Waukegan, Ill., 
S. Adomkus, K. Tautvaiša, J. 
Leškys.

60-tos kp. Milwaukee, Wis., 
J. Baukus, M. Butkienė, Stasė 
Beržienė.'

119-tos kp., Kenosha,1 Wis., 
•J. Kasputis, J. Marcinkevičius, 
F. Povilenskis,' Pranas Jankau- 
skis.

121-mos kp., Racine, Wis., 
M. Matkus, J. Dokšus, M. Kas
paraitis, O. Dokšienė.

Viso dalyvauja penkios kuo
pos su šešiolika atstovų. Prie 
to dalyvavo svečiais p. E. Mar
cinkevičienė, P. Kučys ir J. Sa
muolis.

Nutarta užsiregistravusiems 
sveęiams svarstymuose suteikt 
patariamas balsas.

Delegatų kalbos.
4. Einant prie svarbesnių 

tarimų, padarymui jiems me- 
degos ir sukėlimui daugiau 
minčių pasakė Įžangines pra
kalbas šie atstovai: P. Jurkus 
kalba gyvai Įrodydamas savo 
atvykimą į šią šalį, kada senas 
Amerikietis jo užklausęs kaip 
atrodanti ši šalis, atsakęs kad 
dar naujas gyventojas, mažai 
ką tyręs, bet išvaizda aukštų 
namų ir švarios cementuotos 
gatvės, tvarka valdžios — vis
kas atrodo karį bus galima gy
venti. Senelis tarė: Taip, sū
nau, ši šalis labai gera, ypač 
tiems žmonėms kurie atvyksta 
iš priespaudos kraštų. Taip ir 
būnant TMD. nariu, daug ką 
dar nepatyręs, bet susipažinęs 
su TMD. istorija matos toje 
garbingoje organizacijoje ma
lonus, žavėj antis veidas iš pra
eities darbų ir dabar dirbančių. 
Joje statoma žmonių išminties, 
žinijos įgražųs namai iš knygų, 
ji kultūrina Lietuvius,’ džiau
giesi tapęs Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos nariu, kurioje apart 
tėvynės meilės,- apšVietos rė
mimo savo prigimto ’ krašto 
Lietuvos ir daug kitų gerų dar
bų čion nieko svetimo ar .nege
ro nėra.

Kalba J. Kasputis įrodyda
mas ir džiaugdamasis kad Tė
vynės Mylėtojų Draugija daug 
kultūrinio dąrbo nuveikė ir vei
kia; dėkoja tiems kultūros dar
buotojams kad taip su didžiu 
pasiąukavimu dirba. Deja ne 
visi musų 'Lietuviai išeivijoje 
remia tą kilnų apšvietos reika
lą, bet yra viltis laikui bėgant 
TMD. pasiseks pertikrinti ir 
patraukti prie kultūrinio darbo 
ir tuos (Lietuvius kurie dar nė
ra prisidėję.

Kalba J. .Marcinkevičius,'sa
ko kad TMD. tai Amerikos 
Lietuvių kultūrinis žiedas, ir 
jos neremia trie tie kurie dar 
neprotauja. Esąs naujas na
rys, pirmiau žiūrėjęs į TMD. 

i kaipo į partinę organizaciją, 
bet dabai' persitikrinęs kad taip

manydamas nesupratęs. Veli
ja kad Draugija imtųsi už di
desnių veikalų leidimo. Nors 
randasi musų tarpe Lietuvių 
vaikančių keturis vėjus, bet jų 
neturim nusigąsti, jei jie ban
dytų kenkti mums, kultūriniam 
darbe. Laikykimės, sako, Tė
vynės Meilės; ja vaduodamiesi 
nuveiksim didžius darbus. Kaip 
kas nesakytų- ar persekiotų, 
mes. esam' Lietuviais ir musų 
motina Ljetuva kad ir nėra to
kia daili kaip svetimos pamotės 
vienok sava motįpėlė koki ji 
nebūtų malonesne širdžiai už 
gražiausias pamotes.

Kalba M. Kasparaitis, nuro
do kokias knygas greitu laiku 
nariai įaus ir kokios yra ma
noma leisti trumpoje ateityje.

5. Skaityta protokolas stei
giamojo suvažiavimo laikyto 
birželio 22 d. 1924 m. Racine, 
Wis. Perskaičius jį vienbalsiai 
priimta.

6. Apskričio valdyba daly
vauja suvažiavime visa ir išda
vė raportus nuveiktų darbų.

Valdybos Raportai. .
Pirmininkas J. Baukus davė 

pranešimą žodžiu, veikęs del 
Apskričio kiek galėjęs, Apskri
čio reikale parašęs penkiolika 
laiškų. Raportas priimta vien
balsiai, tariant ačiū už darbavi- 
mąsi.

Raštininkas M. Kasparaitis 
davė raštišką raportą, kad nu
pirkęs protokolams rašyti kny
gą. surašęs į ją-steigiamojo su
važiavimo protokolą. Praeitų 
1924 metų rudenio laiku buvo 
suruošus, su kuopų pritarimu, 
prakalbų maršrutą. So. Mil
waukee rugš. 7 d. buvo prakal
boj ir sutverta nauja TMD. 6- 
ta kuopa. Rugs. 21 d. Racine 
surengtai prakalbas 121-mos 
kuopos, rugs. 28 d. Kenosha, 
119 'kp.; spalių 12 d. Wauke
gan, III. . Laike prakalbų su
tverta nauja TMD. 13-ta kuo
pa (Waukegan). Prakalbas sa
kė #veltui A, B/ Stankus, “Vie
nybės” atstovas. “Vienybės” 
bendrovė veltui dviejose kolo
nijose - teikė plakatus prakal
boms garsinti ir kalbėtoją Af 
B. Stankų. Apskričiui padary
ta išlaikų iš maršruto $5.00 — 
tai Waukegane svetainės ven
dą. Garsinęs TMD. Apskričio 
bei kuopų veikimą šiuose laik
raščiuose :z “Dirvoj”, “Vieny
bėj”, “Sandaroj”, “Am. Lietu- 
vyj”, “Naujienose” ir “Tėvy
nėje”. Visi minėti laikraščiai 
mielai talpino šio apskričio ir 
kuopų korespondencijas. Su 
pritarimu visų Apskričio val
dybos narių sušaukė >šį metinį 
suvažiavimą.. Raportas vien
balsiai priimta.

Iždininkas J. Kasputis davė 
i’aštišką raportą dirbęs kiek 
buvo galima Apskričiui vesda
mas atskaitas. (Skaitė finansų 
atskaitą. . Nuo sudarymo aps
kričio birželio 22 d. 19,24 metų 
iki bal. 26 d. 1925 metų buvę 
įplaukų: aukų sudėta birželio 
22 d. 1924 m. laike suvažiavi
mo $3.75, Už serijas įplaukė 
$36. Uždarbis nuo parengimo 
spalių Ž6 d. 1924 m. 105.26; 
pats pridėjęs 4c., viso labo tu
rėta įplaukų $145.05.

Išmokėta serijų išlaidos, lo
šėjams drapanos, kostiumai, ir 
kelio tikietai, viso $23.25. Už 
knygas del išlaimėjimo knygiui 
Soliui $7.38;, viso išmokėta 
$30.63. Lieka Apskričio ižde 
pinigų $114.63. Ta suma pini
gų padėta Kėnosha Banke ant 
dviejų vardų, J. Kaspučio ir A. 
A. Bakšio. Raportas .vienbal
siai priimta. ;

Organizatorė Stasė Beržienė 
aiškino kad dalyvavus sudary
me naujos kuopos So. Milwau- 
keę,'< turėjo 'tįme reikaleįdu’sy^ 
kiu atsilankyti į ’So. Milwaukee. 
Sutverta TMD. 6-ta kuopa iš 
penkių narių. Taipgi sutverta 
13-ta kuopa Waukegane. Bu
vo manyta važiuoti organizuwti 
naują kuopą į Sheboygan, Wis. 
bet del šeimyninių reikalų ne

buvo galima tą atlikti. Suda
ryme tų dviejų kuopų dirbo 
drauge padėjėjas M. Kasparai
tis. Visas išlaidas kokios tu
rėta tvėrime kuopų aukauja 
Apskričiui. Raportas organi
zatorės ir jos pagelbininko pri
imta vienbalsiai, tariant ačiū 
už gerą pasidarbavimą Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai.

7. Pranas Jurkus ištarė vie
šai ačiū tiems darbuotojams 
kurių pasidarbavimu sudaryta 
jų kolonijoje nauja TMD. 6-ta 
kuopa, ir Apskričiui už priėmi
mą į narius tą kuopą.

8. M. Butkienė įnešė suma
nymą kad pirma sesija butų 
uždaryta, kas ir (padaryta, per
traukus ’ vietums. Sesiją užda
rė pirmininkas J. Baukus 1:30 
vai. dieną. *(Bus.)

Cleveland, Ohio.
Gegužės • 19 d. TMD. 20-ta 

kuopa turėjo savo susirinkimą 
kuriame buvo kalbama įvairus 
kuopos veikimo dalykai.

Kuopa paskyrė iš iždo $10 
aukų Lietuvių Moterų Globos 
Komitetui,, kurios bus priduota 
to komiteto įgaliotiniam J. Ma- 
kauskiui, kuris- lankysis čia an
tru kartu ir. dalyvaus Sandaros 
•seime gegužės 28—30 d.

Kuopa rengia vasaros laiku 
draugišką išvažiavimą ir biz- 
nišką pikniką, kurių surengi
me darbuojasi P. Vasiliauskas 
ir V. P. Banionis.

Nariai nekantriai laukia kny
gų, tik nežinia kodėl vis jų ne
sulaukia. . Nar.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dčdynas — Vice-Pirminijnkas 

9fi Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

,Glėbė jai — Worcester, Mass.
Juozas Solis' ' — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

TMD. KUOPOS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

EXTRA BARGENAS
20 akrų, vasarnamis, ant ežero 

kranto, 12 kambarių narnai, 20 lai
velių, 30 maudynių, rūbų ir krautu
ves visokių daiktų; 10 akrų sodno ir 
uogų; 10 akrų girios. Maudynės, 
namas ir visi įtaisymai, didelis tvar
tas, kaina $6,500.

40 akrų geros žemės, 7 kambarių 
namas, geras tvartas, 10 akrų sod
no; 2 mailės nuo miesto; 2 arkliai, 3 
karvės; vištos, padargai, — $3700.

80 akrų, muro namas 11 kamb., 
geri tvartai, gera žemė, 30 karvių, 3 
arkliai, vištos, kiaulės, padargai; 
laukai užsėti; 2 rd: į .miestą;kaina 
$6000. z

100 akrų, molis ir juodžemis; 10 
kambarių stuba, • geri tvartai; 12 
karvių; 3 arkliai, padargai: užsėti 
laukai, sodas, giria, upelis, arti mie
sto; kaina $7000.

160 akrų, žera žeme ir budingai, 
giriose, 15 akrų sodno, 1 m. į mies
tą. Kaina $5500. i

80 akrų geros žemės ir budinkai, 
gyvuliai, padargai; upelis. $360p.

80 akrų geros žemės ir budinkai, 
3 m. j miestą, ant gero kelio, puikus 
sodnas ir ganyklos, prie upelio; kai
na $2000. ; «

40. akrų .gero sodno, visas užso
dintas; 1 m. į miestą, ant gero kelio, 
stuba 6 kambarių; $1500.

Visos minėtos ūkės parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimu. • (22)

Klausk: . P. D. ANDKEKUS 
Pcntwąter, Mieli.

JPA.JIEŠKAU pusbrolio Aleksandro 
• Voišvilos, paeina iš Kūčių kaimo, 
Panevėžio apsk., ir Kazio Voišvilo 
(jau mirusio) pačios. Jos vardo ne
žinau. Girdėjau kad ji gyvena ant 
33-čios g., Bridgeport, Chicago j. Jie 
patįs arba apie juos žinantieji atsi
šaukite, turiu svarbu reikalą.

IGNAS.'VOIŠVIĘA
3348 Superior Ayę. Cleveland, O.

g——..........

Redakcijos Atsakymai!
Korespondentams. — Neku

riu pranešimai atėjo pervėlai j! 
šį numerį taigi netelpa. Taip, 
gi kurių korespondencijos ne
pasens, atidėjome sekančiam’ 
numeriui, del vietos stokok šia
me.

x’''®kCD1KIu»s\ 
uEROVes SKYRIUS

Biome skyriuj® mea laiku 

nno talko gvildensime tel> 

luina įdomina bUmnčloma 

motinoms ir motinoms jM-j 
«ų kūdiki^,/

Kūdikių apritptnlmu ir pe
nėjimas yra dalykas gyvoj 

svarbos Šeimynai ir taniai

yra dalykas. knr| mea Ui* 

rime regullariškala Wko- 
tarpiab atvirai, ir. Km) 

®pergviIdwU,.' į

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,,

STRAIPSNIS? 125?

LIET

Į.

Kūdikio Svoris ir Miera. j
Tėvai turėtų reguliariškai pasver

ti savo kūdikį ir užsirašyti skaitme*] 
nis. Per pirmus šešis mėnesius re
komenduojama .sverti sykį į savaitę, j 
o paskui du sykiu į mėnesį laike an-; 
trų metų. Silpnesni kūdikiai rei
kią sverti dainiau. Sveikas, norma-j 
lis kūdikis praranda dešimt arį vie-1 
nublika nuošimčių savo svorio dvi 
dienos po gimimo, ir neatgauna iki 
dešimtos dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po ari- t 
trai dienai parodo kad kūdikis rei- J, 
kalauja daugiau maisto negu jam 11 
krūtis suteikia.

Abelnai, kūdikis pabaigoj pinui I 
-metų sveria tris sykius daugiau ne- I 
gu svėreftgimęs. Kas savaitę svei- I 
kas, normalus kūdikis, paprastai, 
dagauna nuo keturių iki šešių unci-į 
jų svorio. Abelnas aukštis gimusio j 
kūdikio svyruoja tarp 16 ir 24 cod 
lių, o svoris tarp šešių ir astuonių 
syarų. Vyriški paprastai sveria tri- ^ 
mis ketvirtdaliais svaro daugiau ne-’ 
gu mergaitės.

Kūdikio svoris ypatingai didėja/ 
bėgyje pirmų dviejų savaičių. Po to 
iki . penkto .mėnesio ūgio didėjimas 
eina laipsni|kai, kuris tęsiasi nors; 
jau ne tai]> sparčiai, iki metų galo.. 
Bėgyje antrų metų kūdikis paauge-į 
ja keturis-penkis colius; bėgyje tire* | 
čių, nuo trijų iki keturių colių; bė
gyje ketvirtų, nuo dviejų iki trijiį; 
colių, o nuo šitų iki vienuoliktų me
tų. kūdikis veik kasmet paaugejaį 
vieną ar du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis la
biausia auga yra pirmi penki jo gy
venimo mėnesiai, ypatingai jis didė
ja antrame mėnesyje, kuriame kūdi
kis turėtų dagauti po šešias ar aš-j 
tuonias uncijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutinį. 
svorį kūdikio nuo pat gimimo, j

Lentele rodanti kūdikio vidutinį 
svorį.

iQimus—
Berniukas — — — — — — 7.55,
Mergaitė — — — —-  ------ 7.16-

Trijų mėnesių— •
Berniukas —----------- --------'12.10 J
Mergaitė------------------------- 11,00,

Šešių ’mėnesių—
Berniukas — — — — ——. 16.00
Mergaitė — — —----- -1,5.$ 1

Dvylikos menesių—
Berniukas — —-----------------20.5
Mergaitė "— — — — — — 19,8rl 

18 mėnesių— >.
Berniukas —’—<--------------221J
Mergaitė ,--------------- 22.0 ,

24 mėnesių—
Berniukas —i į------------- 26.5 ;
Mergaitė — —------- — 25.5
Toms motinoms kurios ‘ turi kūdi

kius bet negali jų žindyti rekomen- 
duojame Borden’s Eagle Pienas boiH 
kūtėms. Tai yra puikiausias’ pienas, 
ir geriausias cukrus, moksliškai su-’- 
maišytas ir , prirengtas. Borden’s 
Eagle. Pienas yri maistas budavojis. 
stiprias kojas ir sveikus kunus. Jis\ 
kūdikiui suteikia svorio, kuris reiki* 
lingu sveikatai ir norniališkumiO 
Jis remiama įr rekomenduojama 
dytojų per 65 metus delei jo aukšti! 
kokybės.

Saugiausis ir veikmingiausia bu-' 
das užlaikymui jūsų vaikų, dan^ 
sveikai ir švariai yrą naudojant Goki 
gate’s Dantų*' Valytoją reguliariai 
Colgate’s valo ir nušveičia dantis ir 
nesuraižo jų. Daktarai % Dentifr? 
tai visur rekomenduojh Colgate’s. 4

Skaityk atidžiai kas savaitę šituN 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Nupiginta ten ir ategal kelionė ’

LIETUVON
$203.00 ir augščiau

XfAzIUOK per Bremen ar Cherbourg pato- 5 giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 
New Yarko. Geras maistas ir daug vietos. S. S. 
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3, 
S. S. GEORGĘ WASHINGTON birželio 10; 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk į—

United States Lines
45 Broadway New. York City

Hotel Cleveland Bld. Cleveland, Ohio

Manasiuj; Opciųiurs S. SHIPPING BOARD

Arba -“Dirvos” --Agehtūron—3352 Šiiperior Avc. Čįėvelajid, ft
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I
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LIETUVIŲ LIAUDIES 
KŪRYBA

0 (Tąsa)
EPAS.

Kiekvienas liaudies poezijos po
sakis yra gryno Įkvėpimo vaisius, 
jis turi savyje dievybės antspau
dą. A. Mickevičius.

I. Epinė Poezija.
Patsai epo pavadinimas yra kilęs iš 

Graikų kalbos žodžio “epos” — reiškia pa
sakojimas. Toksai pavaidnimas duota dėl
to kad kiekvienas šios rūšies kurinis yra 
vien pasakojimo formoje, t. y. vien tik pa
sakojama. 1 Epiniame kurinyj yra kalba-

- ma apie visą mus apsupusį matomą ir net 
/nematomą pasaulį: gamtą, dievus, gyvu- 
, liūs ir tt, šavęs nei kiek neliečiant, t. y.
nepridedant savo Įspūdžių, jausmų.

Trumpiau tariant, toksai poetinis at- 
vaizdaidmas gamtos ir žmogaus gyvenimo’ 
pasakojimu nepaisant kūrėjo jausmų bei 
Įspūdžių, vaidinasi, epas, arba epinė poezi
ją delei savo fantastingo turinio?

Svarbiausias epinės poezijos privalu
mas — tai objektiviškumas.

■y Musų (Lietuvių) liaudies kūryboj epų 
; arba epines poezijos yra keletas rūšių, ku
riąs kiek arčiau pažinsime

I II. Mitologinis Epas.
Pirminiai žmonės buvo dar peršilpni 

gamtos, jiegoms Įveikti (tiesa, nors ir mes 
zdar pilnai jų neįveikėme) jie visame jau
tė jos klausą; ji jiems rodėsi gyva ir gyve
nanti tdip kaip ir žmogaus gyvenimą, tik 
žinoma daug lengvesnį, malonesnį. Taip 
jausdami galingąsias jiegas veikiant pra
dėjo jas dievinti,' laikydami aukštesnėmis 
butybėmis-dievaičiais.

Gamtos jiegss, kaip žinome, veikia į 
Žmogų dvejopai: naudingai ir žalingai. Iš 
Čia ir kilo stabmeldžių dievaičių skirsty
mas į gerus ir blogus. Tokiu bildu žmo- 

įgaus vaizduotėje gimė tam tikri gamtos 
jiegų vaizdai, ir liaudis kūrė pasakojimus 

, apie dievų gyvenimą, kovas....
Taigi pasakojimai apie senovės stab

meldžių dievus, jų gyvenimą, veikimą, tar
pusavinius santikius, santikius su. (pasau
lių bei žmonėmis vadinasi mitai.

Iš mitologinio epo pasakojimų mes 
"matome kokios tikybos ir pažiūrų šioje
- srityje butą senovėje musų pratėvių.
| . Pavyzdžiui paimkime porą šios ruišes
trumpesnių epų neatsižvelgiant jų senumo.

Perkūnas.
1. Dievas sutvėrė 'angelų dvyliką korų 

ir paskyrė į du pulku, duodamas jiems val-
ir prirengtas.
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E. dovą-kunigaikštį. Vienas iš dangaus ku
li iiigaikščių Belzebubas nenorėjo Dievo 

klausyti, pradėjo priešintis. Dievas šaukė 
Belzabubą pasiteisinti, bet šis atsiliepė: 
“Koks tu, Dieve, keistas! tau įliek ateit pa's

is ir. veikmingiausi 
ymui jūsų vaikų: • 
švariai yra naudoji 
įtu" Valytojų 
alo ir nušveičia di£ 
jų. Daktarai % W 
'ekomenduojk Colgtf-

alidžiai kas sayailt® 
ir pasidėk ateičiai

mane kaip man pas tave.” Dievas užsi
rūstino ir tarė: “Tu dar keistesnis, nes 
ant tavo galvos ragai randasi.” Belzebu
bas žiuri, gi ant jo galvos ragai užaugo ! 
Paskui Dievas Belzebubą su visais jo ša-

Perkūnas vejasi ir muša. Ale Perkūnas 
velnių užmušti negali, tik jį numuša į pra
garą septyniems metams; po septynių mė
tų velnias vėl gali iš pragaro išeiti. Per
kūną valdo šv. Mikolas,' o žaibus šv. Jokū
bas; šv. Jokūbas užmeta žaibo kilpą vel
niui ant kaklo, o paskui šv. Mikolas jį nu
trenkia: j

2. Perkūnas važinėjas ugniniame ve
žime, kurin yra Įkinkyti ugnies žirgai, au
kštai ore taip debesų ir, dangaus. Kada 
jis su vežimu .nusileidžia ant debesų ir ant 
jų važiuoja tai griaustinis griauja, o po 
žirgų nagomis, kada tieji užgauna debe
sius, žaibai lekia žemyn ant žemės.

Laumės.
Kitą kartą viena žmonelė turėjo duk

terį. Ji dirbo laukė. Saulė nusileido, ir 
ji turėjo skubintis namon.

Pirmiaus, saulei nusileidus negalėda
vo dirbt lauke. Nors darbą pradėtumei, 
mesk jį ir eik namon, o Laumės pabaigda
vo.

Šita žmunelė besiskubindama iš lau
ko, mergiščią paliko lauke.- Parėjo na
mon, norėjo pažindyti savo kūdikį, tik at
siminė ją lauke palikus. Eit j lauką bijo
si, p jai pačiai širdį skauda, nebesitveria. 
Iškišo iš trobos galvą ir išgirdo: , .

čiučia-liulia užmiršuolėle, > 
čiučia-liulia pasikuolėle,

• Čiučia-liulia šilkuose, 
čiučia-liulia kaspinuose.

Nueina rytą, randa kūdikį kaspi
nuose parėdytą.

Kita jos kaimynė, turtingesnė, pama
tė taip aprėdytą mergaitę ir klausia: “Iš 
kur tu aprėdei?” “Palikau lauke, ir aprė
dė man Laumės”. Turtuolė tyčia paliko 
savo vaiką. Vakare iškišus galvą pro, du
ris klauso, girdi liūliuojant:

ČiuČia-liulia tyčia paliko; 
čiučia-liulia tyčia paliko....

Nueina rytą, žiuri: kūdikio kaulai nu
graužti, išdraskytas po vieną sąnari, o 
kaulai doklėn sudėti. Tai už tą kad tyčia 
paliko.

(Bus)

w.
GRAŽUMAS LIETUVOS.

Kokie yr’ puikus laukai tėvynės, 
Sunku aprašyti, sunku apdainuoti. 
Jie yra gražus nuo senos gadynės; 
Čionai Lietuvaičių kaklai gintaruoti.

Čionai -mus upės bėga, vingiuoja,
Čionai gi žiba ežerų daugybės.
Didžiausios girios puikiai žaliuoja,

■ 'Niekur nerasi tokios gražybės!
Čionai ir saulė daug giedriau šildo, 
Čionai paukšteliai linksmiau dainuoja. 
Čionai puikus vaizdai vargus mus dildo. 
Visur tave traukia, visur vilioja.......

Čionai bakūžės vos iš gėlių matos,
Čionai darželiai puikiai aptverti;
Nors stogai nepuikus, daugiau samanoti, 

notas,'
Bet užtai dorybė pas mus tvirta'!

Ogi gražybė mus Lietuvaičių!
Kuomet 'jos būna rugių pradalgyj, 
Rodos kad matai pulką dievaičių.... 
O kas tuomet daros kiekvieno širdyj....

Pereikim1 visus mus žemės kraštus; 
Niekur puikesnės vietos nerasim. 
Už Lietuvos ūžiančius aržu olų miškus 
Mes ant visų pasaulio turtų nemainysim.

Lietuva. J. Narbutas.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

SVETIMOJ ŠALUŽĖJ
Kam skauda širduže,
Ko ilgis sielą.
Ir varg’s kūną spaudžia, 
Gyv.ęnt nemiela,'?

Svetimoj ’ šąlužej
Liūdna ir skurdu, 
Svajotos laimužės 
Čionai nerandu.

čia žmonės nejautrus
Ir labai salti,
Ir baisiai nekantrus
Gyvenant arįi.

Jie nuolat šnairuoja. 
Ateiviu vadina, 
Jausmus tau užgauna 
Ir ūpą gadina.

Deb.esįs- čia tamsus, 
Saulutė nešviečia, 
Keliauti norėftis 
Tėvynėn išl'čią.

Petronėlė M.
Nuo Juokų Red.: Tai yra tie 

“pirmi poetiški bandymai”' apie 
kuriuos čia andai minėjome jog 
gavome sykiu su eilėmis apie 
pavasarį, kuriasi .laikome kon- 
testui, kada sueis visų kitų ku
rie rašo ar rašyti rengias.

Jau iš paties vardo matome 
jog tai yra ne tik nauja poetė 
šiam kampeliui, bet ii' moteriš
kos lyties, kas mus labai džiu
gina, nes nuo gerb. Cleopatros, 
gerb. Birutes, gerb. Audros ir 
kitų retais tarpais pasirodžiu
sių moteriškų poečių, čia mes 
turėjome tik vyriškių eilėmis 
tenkintis.

Gerb. Petronėlės M. eilės yra 
tai nusiskundimas kokis ver
žiasi arba veržėsi iš krūtinių 
daugybės musų atsiradusių šio
je šalyje tarp svetimųjų-. Ne
rasi niekur, tokios paguodos 
kaip savo šalelėj, o tos laimės 
kokią svajoji savo kraštą ap-

jaų reikia turėti pas mus, to- 
del visų poetų ir poečių prašo
me pasiskubint.

Papą, kuris nepriėmė praloto 
Staugaičio, Lietuvos Vice-Pre- 
zidento, nei kunigo’ Purickio, 
Fryburgo “daktaro”, apdova
nojo auksiniais medaliais Len
kijos prezidentą ir prezidentie
nę atminčiai “šventų metų”, su 
pareiškimų jog Dievo, mylistos 
plus ant Lenkijos kaip iš rago.

, ***
Sovietų. “rojuje” pereituose 

metuose subankrutijo 250,000 
krautuvių delei “darbininkų 
diktatūros” receptų, kurių nie
kas negalėjo išpildyti.

***
Kada Dr. J. šliupas leido 

“Laisvą Mintį” Amerikoje tai 
galėjome nors kiek dažinoti ir 
apie evoliuciją, kaip iš beždžio
nės išsivystė žmogus, ką pas
kiausia patvirtino Pennsylva- 
nijos Universiteto antropologų 
komisija nukeliavus į Rytų In
diją .beždžionių tyripėti. Mok
slinčiai daktarai sumanė bež
džionių liaukomis čiėpyti se
nius, nuo kO seniai padrutėja 
ii' jaučiasi kaip jaunose dieno
se, vėl nori ženytis. De to In
dijos gyventojai laiko beždžio
nes net šventomis ir jas globo
ja. Ir kas savo bočių negarbi
na, apart kunigų, kurie iš žmo
nių beždžiones auklėja.

Apreiškime Šv. Jono, persk. 
9, posme 20, skaitome: Ir dar 
liko žmonės' nenužavintais ku
rie neatsivertė ir neatsisakė sa
vo rankų darbų ir garbina bal- 
vonus padarytus iš aukso, si
dabro, vario, akmens ir me
džio, kurie spangį ir kurti, ir 
nekruta. O kokių katalikų baž
nyčioje yra po keliolika kiek
vienoje?

Patriotas.

leisdamas"’ rasti rtiėkados nepa
taikysi užeiti.’

Daugybės' žmonių svajonės 
apleisti savo gimtinį lizdą ir 
jieškoti laimės svetur juos tik 
pražudo:, nei namie nesistengia 
sau gerinti gyvenimą, nei atva
žiavęs kitur gerovių neužtinka.

Jei kitas ir prasigyvena tai 
per vargus; jei ką ir turi tai 
kiti jam pavydi; jei ką įgyja 
tai per kovą turi palaikyti.

Kaslink pačių eilių tai reikia 
pasakyti kad gerb. Petronėlė 
M. mintį praveda gerai, bet ne
ištaiko rymo ir ritmo. Tą bis- 
kį pastudijavus (kad ir Kudir- 
ikos. Raštuose) galėtų eiles ra
šyti pasekmingai.

į
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PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI

Dramos — Tragedijos’'— Komedijos
Tinka visokio didumo sce- 

■ Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Parapno Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir nė prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo i 
Egiptu. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai.................................................................

Samsonas ir Delila — dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibliška meilės tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų; Pusi. 110 ................

.50

.50

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2'vyrai. Parašo K. S. K. Pusi. 24'...-...........

Algis ir Giedrute — tragedija iš Lietuvos Icrikštiji- 
mo laikų, 120.0— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvom. Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moterįs. Penkių' aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Parašė K. S. 
Karpavičius ......................... ...... $1.00

.15

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimų. Lošia 7 vyrai 

ir 2 moterįs. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa
vičius............................................................. .... 50c

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3, vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 .............................................. . ..

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Prancūzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaitę. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. '54 ..............

Veidmainystė ir Meile — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama. Parašė, Šchiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi.......

Kytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų— Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
Idutū. Pusi. 67 .... ...............................................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Paraše F. Krawcowicz. Ver
tė Z. BagdžiuniUte. Pusi. 50 .............................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus, Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meiles drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir būrelių 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija. 
Verte 4. A. Tulys.................................................

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžįos krikščionybės ir pagonybės kovos su ja. 
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi. ■....

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

3352 Superior Ave.' Cleveland, Ohio.
į
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lininkais išmetė iš dangaus skaitliuje tri
jų korų. Išmesti iš dangaus angelai puolė 
Žemyn tris'dienas ir tris naktis, kaip mig
la. Kada Dievas, visus išmetęs, peržegno
jo ir' pasakė: Amen, tai krintantieji kur 
katras puolė ten ir paliko: vieni buvo nu
puolę ant žemės, 'antri į vandenį, kiti pa-į 
siliko tebekabantis ore, ant medžių ir tt.

Kad visi velniui but nupuolę ant že
mės tai negalima1 butų pereiti žmogui. Vel
niai p’U'kritę ant žemes pradėjo slankioti ir 
žmones visaip gundinti, vadžioti bei ap
gaudinėti. Ką išvydęs Dievas sutvėrė Per
kūną, liepdamas velnįus ganyti, mušti į 
pragarą. Išmušus visus velnius nuo že
mės, pasiliko dabar tik kabantieji ore, bet 
augant visokioms žolėms ir medžiams, vel
niams pasisekė pasiekti žemę. Kaip tik 
kuris pasiekia kojom žemę ir ima bėgti tai

Doyiernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinaipa Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvoj” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

“DIRVA” "
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

“(Lietuvos Žinios”, kurios su
lietuvino svetimas pavardes: iš 
Caillaux padarė Kajo; iš Cool
idge padarė Kulidžas, vis dar 
neišmoksta sulietuvint tokius 
žodžius kaip: elementas, fata- 
lingas, eksperimentai, režimas, 
egzistencija,' instancijos, tempo 
ir daugybę kitų.

Mums rodos, nesvarbu žmo
gui kad jis neištars Coolidge, 
bile tik žinosi kad tai yra var
das Amerikos prezidento. Bet 
žmogui svarbu žinoti kas atsi
tiko toj vietoj kur stovi žodis 
“fatalinga”.

Mes užtikome Lietuvos laik
raščiuose žinią kad pernai Lie
tuvoje nelegaliai gimė 3,965 
kudįkiai, arba 6.2 nuošimtis vi
sų gimimų- per 1924 metus Lie
tuvoje.

Šitas faktas verktinai verčią 
kad Lietuvos merginus būtų 
gąudomos ir atvedamos į kle
bonijas išėgzaminąvimui jų ne
kaltybės ir klebonui uždėti pe- 
čętį kad tokie apsireiškimai su
mažėtu kiek galima.

Puikiausių Pavasarinių Eilių 
kontestas šįmet turi dovaną di
delę gražią dramą “Algis ir 
Giedrutė”. ' Birželio, 15 d. eilės

vertę užganėdintą pirkėją ir parduos 
jums Borden’s Evaporated Pieną jei 
rėikaląusit.
Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, Į 
namus po visą šalį, groserninkai kasdien
pristato' Borden’s Evaporated Pieną savo 
kostumeriams. Lietuvių gaspadinės prade-
dęda pirkti Borden’s Išgaruodintą' Pieną
nuo savo groserninkų, nes žino kad Bor- 
den’s Pienas užganėdiną jų reikalavimus.

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

Padažalas
Duona
Saldainiai 
žuvis' Zupė

Vardas
Adresas

New York

-Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponą paženklinant kokias painokas norite, 
ir męs prisiųsim jas dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building

UNSWEETENED

Evaporated
MILK
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U The Younger Set S
From Our Reader

The Younger Set,
Dear Friends:

While reading The Younger
Set, I’ve come across the ar-

RISE OF NEW 
LITHUANIA

Moreover, it was declared 
that the university. of Vilnius, 
which the Poles pretended to 
regard as a Polish institution, 
was actually 'Lithuanian. Foun
ded in the capital of the Grand 
Duchy of Lithuania, the uni
versity of Vilnius wished to 
become again Lithuanian while 
representing the rights of na
tional minorities.

Lithuanian conferences suc
ceeded each other almost un
interruptedly. That held at 
The Hague from April 25 to 30 
had considerable importance; 
th6 resolutions there adopted 
have the value of a programme 
of action. The. representatives 
of the Lithuanian people de
clared that Lithuania, after 
having escaped from Russian 
domination, did not wish to ex
change its reconquered inde
pendence for a fresh yoke. This 
resolution was based upon the 
following considerations:

1. Russia oppressed Lithu
ania during one hundred and 
twenty years (since 1795); had 
despoiled her of her name and 
in lieu thereof had given her 
the style of “Northwest Rus
sia”.

2. The national administra
tion and the Lithuanian Statute 
have been set aside and in 
their stead foreign institutions 
save been imposed upon the 
country.

3. The Russian Government 
has suppressed the university | 
of Vilnius (1231), closed the 
schools, and tpersecuted the 
Lithuanian language and liter
ature.

4. The Russian Government 
has done great damage also to; 
the Catholic Church; in perse
cuting Catholics it has not re
coiled before the spilling of! 
blood.

5. Under barbarous gover
nors (Muraviev the Hangman, 
for' example) the country has 
suffered a setback of half a 
century at least in the develop
ment of its civilization.

6. The forty year's prohibi

tion of printing (18G4—1904) 
grievously injured the country, 

i notwithstanding which the in- 
! tellectual level is higher than 
in Russia (52 per cent, of the 

i population can read and write, 
whereas the proportion in Rus
sia is 29 per cent.).

7. Besides the robbery of 
her culture Lithuania has also 

I to endure that of her soil
which the Lithuanians by their 
labours of several centuries 
have rendered fertile.

8. Since the beginning of
the War some hundreds of 
thousands of Lithuanians have 
fought in the Russian army; 
despite this, Russia* has not 
promised to the Lithuanians 
the political autonomy which 
she has accorded to the Poles.

9. During their retreat the 
Russian troops massacred 
young and old in the country 
and carried off thousands of 
Lithuanians.

At this time two different 
opinions were entertained by 
Lithuanians regarding the fu
ture of their country. One par
ty desired an autonomous 
Lithuania under a Russian 
protectorate, whereas the other 
and the more numerous, de
manded complete independence. 
In the long run the latter won 
the day. To promote their ob
ject all the political parties of 
Lithuania and of the Lithu
anian colonies abroad created 
a High National Council upon 
which devolved the duty qf re
presenting the Lithuanian peo
ple in all matters concerning 
the country. This Council chose 
Switzerland as its domicile so 
as to enjoy the necessary free
dom for the exercisę of *its ac
tivities, which soon became 
greatly extended. For some 
time previously there had ex
isted at Paris a Lithuanian 
Bureau of Information which 
was now transferred to Lau
sanne, where it entered upon 
a new sphere of usefulness.

Sea Gull (to aeroplane fol
lowing ship) “Hey, leave this 
ship alone, I’M working this 
territory 1”

UNCLE WIGG1LYS TRICKS

A benefit fund for the re-1 
tired saxophone players has 
been started. The saxophone 
players will get the fund and 
everyone else the benefit. If 
there is any assurance that 

[ they ha^e really retired, Nick
Wilkelis says he will be glad to 
make a substantial donation.

-------- o--------
Sometimes a married woman 

makes a good wife and oftener 
a good- husband.

----- ■—o--------
Mr. Glummer: If I should 

die before you I hope you won’t 
wear mourning.

His Wife: I won’t. I tried 
on some last winter when you | 
were so ill and it made me look I 
ten years older.

-------- o-------- ,
NO matter what you may j 

say bad about the modern girl, 
she is not effeminate. • 

-------- o--------
A fool and his money—well, 

you don’t hear of any book
makers going into bankrupey, 
do you ?

-------- o--------
END OF A PERFECT COW

A cow stood on the railroad 
track;

A train came around the 
bend,

She never had been hit 
before,

But she got it in the end.

“I’m going to get to the bot
tom of this”,' said the sleuth I 
as he jumped into the well.

-------- o--------
A cosmetic battle would be 

all right if matters would only 
end there. But, J. Brazauskas 
says'think of all the scraps left 
ovdr.

-------- o--------
Fishing is better than golf

ing, thinks J: W. Bendler. You 
can’t go to sleep by a golf ball 
waiting for it to bite.

-------- o--------
Cross-word stockings are 

making their appearance. An 
optimist is one who believes it 
indicates the craze is now down 
at the heel..

-------- o--------
NO MAN ever got where he 

wanted to, opines Geo. W. Led- 
don, by side-stepping.

---- ;----o--------
“I don’t see where we can 

put up i this lecturer for the 
night.”

“Don’t worry •— he always 
brings his own bunk.”

-------- o--------
WOMEN ONLY

Silk petticoats should be 
heard and not seen.

-------- o--------
A WHIPPED HORSE never 

pulled a willing load.

Valet
AutoStrop

Razor
—Sharpen* Itself

tide written by Miss Wiltrakis, 
of Shelton, Conn.

She certainly is right in say
ing that the secretaries of dif
ferent organizations should 
write something about the ac
tivities of their” particular so
cieties, clubs, etc.

Acting on Miss Wiltrakis’ 
suggestion I will start about 
the organization, of which I am 
corresponding secretary.

This organization is known 
throughout the whole ■ world 
among Lithuanians, although 
its main base of operations in 
here in the United States.

The name of this organiza
tion is Lithuanian Alliance of

PINIC A-I s?> Platiną, Ši- 1 11VJL\J/A1 už Dantų Auk- 
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siuskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5%i

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★

/dr BILIOUSNESS

BEECHAM’S
IBRtLtSlS

America, in Lithuanian it is 
' called Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. It is commonly re
ferred to by its Lithuanian ini
tials, S. L. A.

F. J. Zuris,
Corresp. Sec’y, 

SLA. 14th Chapter.
Cleveland, O.

In the next issue I will write 
I about the SLA.

Saugus Skustuvas kurs pats 
Išaštrina Savo Ašmenis 
PILNA SUDĖTIS S1.00 ir 35.00

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS, 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th E

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

■^kelloggsvĮv
TASTELESS CASTOR OIL

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

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Musterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

DR. HUMPHREYS*24
TONIC 
TABLETS 
BUILD YOU UP

Tuščia Rūpestis
Į^UPINIMASI saugumu jūsų vi

sokių brangenybių ir verty
bių popierių yra bereikalinga naš
ta ir apsunkinimas jūsų laiko ir 
energijos.

•
Išimkit savo brangenybes iš savo 
namų slepiamų vietų, sudekit jas 
i Society’s saugias padėlių šėpas, 
ir bukit užtikrintas jų saugumu ir 
pasiliuosuokit nuo rupesnio.

Nuoma'už dėžutes yra labai pri- 
einama — nuo $3.00 metuose ir 
aukščiau, sulyg didumo dėžučių 
kokias pasirinksit.

incorporated !S4S>

tor
įtijthe City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
kuomet kiti miega 

udųi parduoti ’ir

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia: 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje '

Lietuviški Rekordai t 
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
... , J-.-. . - įIį Puikiausi rakandai už prieinamas kainas Į<

S galima rasti tik musų krautuvėj. J
į Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų į 
į ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 5 

mus. pasirinkti. s

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit J

Cleveland Furniture Co. %
6412 Superior Avenue į

A’AW/AV.'AW.VAV/.VA’/.'.'.'.'A'.V.W.'.V.V.V.V.W.V.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Speciality, o ne 

prie kokią fieišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
g i klausinė a kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums, pasakys^ 
po išegzaminavimp. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipazhnmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lięos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas pakts- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos pnetart] 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnejusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno, ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko i* netikro- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- < 
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBAKIS 4.
Ofise. valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki t vakare 

Nedėldieniais nuo 10 Hu L

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

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. /
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

USE

Turėk Tyras, / į 
Teka, jei skauda, arba Prisinešę ( O.

• naudoki t Murine tankiai. Atgaivina,
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiem f • /y

Parsiduoda visose vaistinėse. ji n
Rašyk knygeles >3 Muri*. Bye B.m»dr Co.. 9 E..,
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Ar Tamsta žinai kad Chicagojė tapp atida-1 
•rytas vienas iš didžiausių Lietuviškų knygy
nų? Jei nežinai, ir neturi jo katalogo, tai tuo
jau pareikalauk, o pamatysi kai baisi daugy- 

.bė naujausių knygų, gaidų ir kitokių dalykų 
tapo pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy
damas adresuok:. ‘'švyturio” Knygynas, 3305 
So. Halsted St., Chicago,- Ill. . (32)

Kontrabandininkų 
Auka

| Balandžio 3 d. ties Latvijos 
(siena, netoli Palangos, I korni- 
Jsariato skrajojamo būrelio du 
(sargybiniai sutiko du kontra
bandininku. Vienas jų buvo 

[pagarsėjęs! kontrabandininkas 
[Dorš (rodos Latvis). Tas tai 
įDorš šuviu iš revolverio nušo
vė sargybinį Labotakį tuo mo- 
mentu kaip sargybinis norėjo 
kontrabandininkus suimti ir 
perduoti kriminalei policijai.
E Nužudytas Labotakis buvo 
■sąžiningas ir rūpestingas val
dininkas, kilęs iš Jonušių kai- 
mo, Dovilų parapijos (Klaipė
dos krašte). “L.K.”

ninio Sąjungos vakarėlyje tai 
nepriimsiąs išpažinties, neva
žiuosiąs į jų nąjnus pas ligoni, 
nepriimsiąs į kapines mirusių, 
ii tt.

Tačiau mergaitės ir to neiš
sigando. Jos nutarusios kad 
ne su kunigais joms teks gy
venti. bet su žmonėmis. Vaka
rėlis nusisekė kaip dar niekuo
met; “L.ž.”

i Tragiška Nelaimė
■ • Klaipėda. — Klaipėdos vals- 
į tybįnei policijai buvo iš Kark- 
I lynų pranešta kad Klaipėdon 
r turįs atvykti žinomas spirito 
!■ šmugelninkų’ automobilis su 
i spiritu. Juo važiuoti turį šmu- 
' gelninkai sakosi neleisią su- 
I stabdyti- ir važiuosią žūt ar but 

kiaurai.. Del to ant visų kelių 
į miestą buvo sustatyta polici
jos valdininkai, o taip pat du 
valdininkai buvo pastatyti ir 
ant Kretingon einančio plento. 
Pastaru plentu tačiau apie pu
siau dvylikos naktį pasirodė su 
visu smarkumu miestan atva
žiuojąs automobilis. Policijos 
valdininkai, uniformoj, tuo me
tu buvo už futbolo aikštės. Jie 
■atsistojo automobilių žiburių 
šviesoje ir mėgino, šaukdami 
ir irioj uodami, automobilį su
stabdyti, bet automobiliui' pri
siartinus per penkis metrus ir 
nesumažinus greitumo, policis-. 
tai buvo privesti pašokti į šalį.

Automobiliui nestojant, vie
nas'valdininkas įspėdamas iššo
vė iš revolverio i viršų. Auto
mobilis tačiau ir dabar nesu
stojo, bet su tuo pat smarkumu 
važiavo

Tada antras valdininkąs iš
šovė iš 
vio automobilis pasuko kairėn 
ir įstrigęs į paplentės medžius 
sustojo.

Kai vėliau paaiškėjo, tuo- au
tomobiliu važiavo Lietuvos U- 
kio Banko 'Klaipėdos skyriaus 
direktorius Končius su savo 
žmona ir dar viena jauna po
nia. Kulka iš pradžios pataikė 
Končienei į galvą ).r kiaurai iš
ėjus įsmego šoferiui galvon, 
šoferis krito vietoje negyvast o 
Končienė buvo nugabenta ligo
ninėn, kur ji po pusės valandos 
nlio žaizdos pasimirė.

Verčiau Mirti negu 
Kalėti

Pilviškiai. — Pilviškiuose ne
senai susekta du vaikėzai ‘ Gir- 
dauskas ir vadinamas* “Kuge
lis”, kurie įtariami pakulas vo
gę. Abu pasodinti kalėjiman.

Prieš tai jiedu vieną kartą su 
dviem antim, antrą kartą su 
dviem žąsim buvo nuvykę į. Di
džiūnus ir ten jas “sučiastavo- 
ję”. Pasodinus juodu kalėji
man ėmė sklisti gandai kad ir 
tos antįs ir žąsįs buvę vog
tos. Tuo budu galėjo gręsti 
kalėjimas ir Didžiūnams., Di- 
džiunienė negalėjo įsivaizduoti 
kaip senas žmogus gali kalėji
me sėdėti ir iš baimės išgėrė 
nuodų. Tačiau šiuo kartu gy
dytojas ją atgriebė. Ji visvien 
negalėjo nurimti ir antru kar
tu nusinuodijus mirė. “L.”

Pabaltes Komunistų 
Planai

Talinas, Estija. — Estų laik
raščiai- paskutiniu metu labai . 
plačiai rašo apie Pabaltės vals
tybių komunistų veikimą Rusi- : 
joj.' Spaudą tiekia sensacingų 
žinių kad neva Leningrade esą 
sudaryta septynių vyrų komi
tetas, kurio uiždavinis suruošti 
Latvijoj komunistinį pervers- !- 
mą. Į komitetą ineina susijun
gę Latvių ir Estų komunistai. 
Dar praeito mėnesio pabaigoj i 
Leningrade įvykęs visų Pabal
tės tautų komunistų bendras 
pasitarimas kuriame buvę ta
riamasi del komunistinės Pa
baltės valstybių sąjungos suda
rymo. Tačiau prie susitarimo 
neprieita, nes Lietuvių komu
nistai nesutikę prisidėti prie 
tos sąjungos, laikydamiesi tos 
nuomonės kad didesnės naudos ■

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
toliau.

duosią bendravimas su Rusų 
komunistais.

Tame pat posėdyje esą tarta
si del praktiškų priemonių per
versmui Latvijoj įvykdyti. Nu
tarta daryti gegužės-birželio 
mėnesį. Tam tikslui į Rygą ir 
Liepoją esą pasiųsta prityrusių 
komunistų teroristų, jų tarpe 
Talino praeitų metų sukilimo

- PRANEŠIMAS
Musų Advokatas

A. L. GLASER
randasi mus” ofise kas va
karas ir suteiks dykai pa
tarimus visuose legaliuose 
klausimuose.
Geo. Kaupas & Co.

Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen
tūra, Real Estate ir Insurance

6603 ST. CLAIR AVE.
Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

dalyvių. Jie turėsią susprog
dinti ginklų sandėlius.

Kaip jau buvo pranešta, šio
mis dienomis Liepojoj buvo pa
daryta pasikėsinimas karo uos
to sandėliui susprogdinti. ‘L.’

L ISTERINE, 
. THROAT 

TABLETS 4
Antiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerkles 

Skaudėjimą 
Kosulius

' by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Verta Pagalvoti
Kada jūsų pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 

viską nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra kad pečius 
vėl dega gerai.

Tas galima sulygint su žnjogaus sudėjimu, kada jus turit ko
ki nesMagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium.

Pripažinta yra 1tad daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų žarnų ir daug kitų dalykų sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint.

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimą nuodin
gos uMunšainės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliau priveda i baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na p.yA'enimą.

Jcigij jūsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje, "peršalimas, ramatiški gėTimai paeinanti nuo 
šalč o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinej žarnoj, prastas no
ras valdyt, nevalus- kraujas, dedervines, odos išbėrimas, ptomaine 
užnuodijimas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
jūsų nesmagių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, taip pat ir skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
sistemoj© nuodų, kas turi būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui. •

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodą. jMes norim priminti jums kad mes sųtaisom gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit. šitą 
gyduolę ir vartokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė-, 
vai darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimą. ’

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na i žmogaus skih'L-ir ant šonų gleivotos odos. susirenka smulkus 
ligų gemalai Jr nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyc šias (Svi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir2 nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo ir gelbsti žlebčiojimo, tąke nUo kose- 
rės žemyn. fflnc nuo skilvio žemyn, taip kaip yra-su.pilsomis.

Taigi jeįgu xdopt geresnes išžiuros ir geresnio jausmo ir už
laiką t savo/ vidūrnre sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
Ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur
tingu.

Grąžino Žemes
Gryžusieji iši Rusijos 1863 

metų tremtiniai buvo laikinai 
apgyvendinti įvairiose vietose, 
nes jų ukius valdė Rusų paso
dinti žmonės. Dabar, einant 
žemės reformos įstatymu, tos 
žemės jiems grąžinta. Vyriau
sybė nemokamai pergabena 
juos su visu turtu į gyvenamą 
vietą. (“L. ž.”)

šautuvo. Po antro šu-

X

Jeigu biednas, ar beveik biednas žmogus galėtų sutau- 
pyt biskelį, nors dolarį į savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
mynžangos.

Bi^dnysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt .šiandien ir užsi- . 
tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

Pradėk tatpyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pąsekmėmis. v '

Negražus Kunigų 
Darbai

Dusetai. — Dusetuose nese
nai susitvėrė Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos skyrius, kuris ėmėsi 
■darbo. Velykoms buvo rengia- 
įma vakarėlis su vaidinimais, 
ii Bet tas labai nepatiko vietos 
įgleųkalains; Kaip ir visur, di- 
f džiausi vadai — kunigai — su- 
. manė suardyti vakarėlį ir, žino- 

ma, pačią jaunimo organizaci- 
^4.4 P¥iė: t6 prisidėjo rfasi ijxy-' 

■ kis kad iš pavasarininkų orga- 
nizacijos, kurion priguli davat- 
kos ir senmergės, kelios veik- 

į lios mergaitės' perėjo į L. Jau- 
įnimo (Sąjungą ir ruošėsi daly- 
gvauti vakarėlyje kaipo lošėjos. 
E. Kamendorius Kun. Stanųlis, 
■pritykojęs, ■ tas mergaites ves- 
įtinai nusivedė . klebonijom kur 
į jas pasitiko klebonas ir pradė
jo įkalbinėti mesti '“bedievius” 
ir. “cicilikus”. ' Kai mergaitės 

[pastebėjo jog but negražu taip 
■pasielgti, nes išlaidų jau daug 
[padaryta, klebonas tikrino kad 

tai vis niekai. Pagaliau, jeigu , 
joms nesmagu atsisakyti, pata

itė joms neve susirgti....
K Kada mergaitės, Ona Marke- . 
į' lyte iš Aivenių, Šutaitė iš Bum- j 
į bliu ir Stasiškaitė iš Kavolių 
kunigams neprižadėjo “susirg- i 
ti”, tai prieš Velykas trečiadie- j 
nį klebonas pakvietė jas su mo- j 
finomis ir pastatė ultimatumą: , 

i jeigu panelės dalyvaus L. Jau- s

r-tiiy

.‘.‘.WAVW

.LISTAS
rą Speciali^, • ■ 
vintų įaktan;. ® 
arba profesoriui» 

liga sergi ii i> 
ita tą jums pauto1 
10. Daugybė di»

do jūsų tikroi lip 
Radio-Scope-Biaw 
eno ir pilnai 
linavimas knw " 

jūsų Hgoi ■* 
siu jus gydyt, j® 
oji juių svefab1

kūno ir burnt» 
au laiko ir unito* 
tyrinėjimo litai F 
ą padaryiiu sąi® 
rikalinga jums »

Babies Love It

JUSTAS
JL ClewW

Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų aiigimo,. nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

» « iki I Mrs. Winslow’s 
Syrup

Central 1W

4ANC0.
įtojai ir staty-
Rakandus pt 

aunam.
levdand, 0M»

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
5 pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
"per Penkiasdešimts metu.
E Gydo kosuli, šalti, katara, 
.viduriu ir žarnų pagedima ir6 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur a.
Tabletuose ir kaip skystimas
Ur.______________

Palikimų Žvejojimas
Mariampolė.— Marijonų vie-' 

riuolynui tik per keletą metų 
pavyko gauti, daugiausia įvai
riais ^alikimajf, jau apie 60 ha 
žemės ir keletas namų mieste, 
tai vis dėkuojant klebono Kun. 
Dvaranausko uolumui, kurs7 su
žinojęs kur kokį atliekamą tur
tą nesigaili žygio nukeliaut pas 
sunkiai sergantį to turto valdy
toją ir pasistengia gaut tinka
mą testamentą. “L.Ž.”

Net. keletas šimtų dolariii bus didelė pagalba padėt jums 
prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku.

“L.ž.”

Dau

nienės!

Ž

Pradėk savo pasisekimo taupymą The A. B. Savings and 
Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti 

nuošimčiai.

Kiekvienas žmogus Jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą 
tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. Taupomi 

•pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo.

Nuožmi Žmogžudyste
Iš Šiaudinės! bažnytkaimio 

netoli*papilęs pranėša tokį bai
sų faktą iliustruojantį siaubin
gą reiškinį šių dienų kaimo 
jaunuomenės tarpe.

Velykų naktį, kaip dar tebė
ra musų kaimuose paprotis, 
vienas 20 metų berniokas La- 
dužukas buvęs pasirėdęs “Žy
du” (tokie Velykų “žydai” su 
kunigų žinia Velykų naktį ir 
prikėlimo metu krečia visokius 
šposus bažnyčioj kad žmonės 
nemiegoti).

Šis “žydas” buvęs pasitaisęs 
botagą priraišiotą geležies ga
baliukų ir juo ant šventoriaus 
taip prikapojęs vieną 10 metų 
vaiką kad šis- su skylėta galvą 
sunkiai sužeistas turėjo' būti 
nugabentas į ligoninę.

Negana to, tas pats Ladužu- 
kas Velykų antrą dieną su bu
riu atėjęs į Meškinų dvarą į 
vakaruškas, kur užkabinėjęs 
kitus berniukus, o su vienu — 
Višniausku — susikivirčijęs.

Višniausko
darni pavojų lydėję jį iki pus- 
kelėg namon, bet nespėję kiek 
pasitraukti kaip pamatę Ladu- 
žiiką iššokus iš grabės pripuo- 

- lant prie Višniausko. Draugai 
norėjo šokti į pagalbą, bet čia 
jau atsiradę dar du Ladužuko 
sėbru ir pastoję šiems kelią. 
Tuo tarpu Ladužukas pritren
kęs Višniauską akmeniu į gal
vą visą jį subadęs peiliu. Ne
žinia kuo baisenybė butų pasi
baigus jei ne tuo tarpu atva
žiuojąs vežimas, ir žmogžudžiai 
pabėgo.

Draugai 
skas • jau 
gargaliavo, 
mirė.

žmogžudžiai suimti. Ladužu
kas tardomas šaltai pasakojęs 
visą savo plėšraus fealvijo pa
sielgimą'ir! pasakęs kad jis ga
lėtų žmogų mėsinėti, jam. tai 

| nieko nereiškią. “L.ž;”

Bedarbių Vilniuje 
gėja

■ Vilnius, — Pereitą 
bedarbių oficialiai suregistruo
ta 2009, kur vyrų esą 1452. 
Daugiausia bedarbių nekvalifi
kuotų — 672; paskui eina įvai
rus namų tarną) — 278; meta
listai — 211; biuro tarnautojai 
— 183; dailydžių — 127; pdi- 
ninkų — 102.

150 Kratų
Vilniaus politinė policija ba

landžio mėn. pabaigoj padarius 
net 150 kratų pas įvairius as
menis, kurie buvę įtarti komu
nistais. Tačiau “tik” 60 tega
lima buvę suimti. . “V.A.”

draugaį nujaus-

kol pribėgo Višniau- 
kraujuose paplūdęs 

Bevežamas namon

-Ateik pas mus ir užvesk taupymų sa^kaį^ .įįąpdįęn. arba 
pasiųsk per paštą. Atmink, fteatideliok iki rytojaus tą 
ką gali padaryt šiandien. ? f

Reikalaukit Groblausko Ėgiuterro 
įį^. Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Plymouth, Pa.Dept. D. L.

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
3354 Superior Ave.

- A. B. Bartoszewicz, Pres.
Cleveland, Ohio

Nelaimė su Granata
Mariampolė. — Patašinės. k. 

(Kvietiškio v.) įvyko nelaimin
gas atsitikimas su nuo karo 
meto likusiomis granatomis.

Trakiškių kaimo vaikinas M. 
Žilinskas dirbdavęs iš granatų 
smailgajiuose esančio alumino 
šaukštus, ir kitus dalykėlius. 
Bet šį sykį jis pasiėmęs grana
tos smailgalį 
į netoliese 
kaime kalvę 
galvą į ugnį 
lydinti,
tus sprogo. 
Žilinskui 
į ranką. 
Pasirodė 
vas yra 
neveikia.

į JOHN G.

s POLTERIS & Co.
į LIETUVIS POPIĘRIUOTOJAS,
4 MALIAVOTOJAS DABYTOJAS
£ Darbas atliekama greitai už
5 gana pigią kainą, ir garantuO-
į jamas. ' (21)
į 1134 E. 77th STREET

■■■■

Prenumerata
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 
Bušai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

75c. VERTĖS KNYGA TIKTAI KNYGA - H UŽ 
SKUBĖKIT SU UŽSAKYMU - — ——

LOŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI!

su aluminu nuėjo 
esančią Patašinės 
ir įdėjęs granatos 
bandė aluminą iš-

Granatos galva įkai- 
Jos šukes 'pataikė 

į veidą, į krutinę ir 
Nugabentas ligoninėn, 
kad vienos akies ner- 
nukirštas ir akis jau 

“L.”

Šuns Vietoj Pataikė į 
Seserį ir Užmušė

Gižai, Vilkaviškio ąp. — Ba
kelio duktė,' 16 metų jnergaitė, 
draudė šunį kad nelotų, šuo 
neklausė. Mergaitė supykus 
pagriebė po ranka pasitaikiusią 
šakę ir sviedė į šunį. Bet ne
laimė. Pro šalį bėgo jos jau
nesnėj! 10 metų sesutė, ir ša
kes smūgis kliuvo jai tiesiog į 
galvą. Porą dienų pasikanki
nus mergaitė mirė. Tėvas vos 
neprimušė vyresnęją dukterį 
už jos tokį darbą — vps neat
sitiko kartu dvejos laidotuvės.

“L.”

Neleiskite 
Pleišką* 
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

'Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprčdalai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ruffle 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po/to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų.? Ruffles 
parduoda jūsų ' vaistininkas 
po 65c bonką ’ arba 75& 
tiesiog iš laboratorijos,

T. AD. RICHTER & CO; 
į Berry & South 5th Sta* 
/ Brooklyn, N«. Y»

.iii

e
Štai proga įsigyti numažinta kaina naują teatrališką veikalą, tri

jų aktų dramą iš Lietuvių Pasakiškų kovų su Žmogėdžiais!
Ši nauja drama “GALIŪNAS” yra parašyta K. S. Karpavičiaus, 

autoriaus keleto kitų Istoriškų veikalų, iri taip pat yra jautri, gyva 
ir žingeidi kaip skaityti taip ir lošti. Drama yra paremta ant isto
riškų legendų, ir sudramatizuota kaip paduotame turinyje matosi, 
labai jausmingai, ir per vis veikalą nesimato tuščių, sausų istoriškų 
faktų, bet tęsiasi tyras, jaukus meiliškas romansas dviejų svarbiau
sių ypatų — Mildos ir Igliono — iš kurių, pagal senovės Lietuvių, ti
kėjimo, dievų lemta buvo užgimti Galiūnui, kuris žmogėdas nuvei
kė ir išnaikino juos ant visados.

Drama bus apie 90 ar 1 00 puslapių didumo, gražiai atspausdin
ta, ir kurie iškalno užsirašys gaus ją tiktai už spausdinimo lėšas, 
25c knygą. Po išspausdinimo kaina bus 50c. ar net 75. Todėl 

imkitės ir siųskit savo užsakymus dabar. Visų užsiprenu
meravusių vardai bus patalpinta toje knygoje.

Lošėjams. Lošimui reikalinga 1 3 knygų, taigi iškalno užsisakant 
už jas išeitų $3.25. Prisiųskit tik $3.00 ir gausit visą setą. Po iš
leidimo, kainuos $6.50 ar net $9.75. Nepraleiskit šios progos.

Perstatymui reikalinga astuonių vyrų ir penkių moterų, prie 
keleto pašalinių, ir keleto vaiki) ir mergaičių.

Knyga bus gatava prieš vidurvasarį, rudens sezone lošti.
Lengva lošimui, nes. reikalauja tik dvięjų scęnos permainų, 

abi yra miško scenos, kurių yra veik visose svetainėse.
“GALIŪNAS” tinka lošti visokių pažiūrų žmonėms, nes nėra tai 

religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilės romansas.

Užsakymus siųskit “DIRVON”, 3352 Superior Av. Cleveland, O.

Visų užsiprenu-

to

ir
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ji Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese -|
5 Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. _ ' j,

“DZIMDZI-DRIMZDI”
CLEVELAND! EČiUS GEGUŽES 30 D.

•irštiioliusVĖL PRALINKSMINS <™>i‘a tokius 
atvėsint: čia buvo 
vietinių nokurie perdaug u: 
karščiavę vyčių rotos nar 

Seimo Vakarienės Tikietus Užsisakykit Iškalno. be't p-lė. Pečkaičiutč biskį 
 malšino. “Who is next?”

an-

Gegužės 30 d. (per Decora-, 
tion dieną vakare) Lietuvių sa
lėj bus tikras šturmas, 
jau rengiasi dalyvauti, nes ži- i 
no kas tenai bus: tai “Dzim-i 
dzi-Drimdzi” artistai su savo1 
gražiausiomis dainelėmis, su 
linusmiausiomis • baikomis ir 
dailiais šposeliais. , •

Apvažiavę rytines valstijas, 
pirm išsiskirstymo vasaros po
ilsiui, artistai iš Pittsburgo at
kėlimus į Clevelandą paseima-1 
voti ir palinksminti Clevelan- 
diečius ir apielinkių Lietuvius.

Kitaip butume tų artistų ne
sulaukę taip greitai jei ne San
daros Seimas, kuris atsibus 
gegužės 28, 29 ir 30.

Taigi užkviečiame visus vie
tos ir apielinkių Lietuvius, y- 
pač Akrono, Youngstowrio ir 
kitų atvykti pamatyti “Dzim
dzi-Drimdzi”, nes viena bus dvi 
dienos šventa, o .antrą, jie į 
mažesnes kolonijas nevažiuoja. .

Seimo programas plačiai iš- ‘ 
dėta ant pusi. 3-čio. Patėmy- 
kite.

Gegužės 28 d. prasidės seimo 
sesijos, o vakare Flynn salėje 
(5311 Superior Ave.) bus pui
ki svečiams-delegatams ir vie
tiniams vakarienė. Gali daly
vauti kas nori, tik reikia iškal- 
no užsisakyti tikietus arba pa
rašyti “Dirvon” arba V P. Ba
nionis, 1-278 E?' ' 
rite dalyvauti 
jums palaikyti.

Prasidės nuo 
. vai). Bus taipgi kalbos ir dai
nos Dzimdzi-Drimdzi artistų ir 
vietinių. (Tikietai porai .S3; 
pavieniam vyrui $2; moteriai 
$1.50.)

Gegužės 29 d.
Lietuvių salėj bus prakalbos, 
kalbės svečiai 
pažymesni Sandąriečiai. 
džia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga dykai.

Gegužės 30 d., subatoj, tai 
tas didysis. "DZIMDZI-DR1M- 
DZI” vakaras. O kadangi jie 
tiktai kviesti, o ne sau rengia, 
tai prie jų dainuos ir vietiniai, 
p-lė Julė Baltrukoniutė, J. W. 
Bendler, akompanuos Aldona 
Jankauskaitė ir N. Wilkelis.

Po programo bus šokiai iki 
vėlumai.

Tikietai j koncertą 75c ir 50 
c., vaikams 15c. Prasidės nuo 
6 vai. vakare, kadangi po visko 
bus balius.

Kas praleis šitą linksmą 
karų, ir abelnai visus tris 
rengimus, gailėsis.
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Prakalbai pasibaigus sekė 
vietinių artisčių dainos — St. 
Greičienės ir M. Čižauskienės.

Pirmiausia pasirodė p. Grei
čienė tautiškuose rūbuose pa
sirėdžius. Pirma jos daina bu
vo “Kur Banguoja Nemunėlis”. 
Tą dainą tik pradėjus dainuot 
4~i maža mergaitė atėjus su 

j . gėlių bukietu laukia su gėlių 
■ 'j bukietu, ir antra mergaitė at-j 

kada bus ilgesni antrą bukietą., Daininin-į 
i„s_'kei užbaigus tą dainą, gauną: 

aptsyk du bukietu gyvų gelių.! 
Antra Greičienės daina buvo:! 
“Išginiau Jaučius”, trečia, “Oi | 
Noriu, Noriu Saldaus M lege-1 
lio”, ketvirta, “Pavasarėli”, 5- j 
tą, “Oi tu Seni Juozapėli”, 6-ta,: 
“Tris Berneliai”.

Antras iš eilės dainavo Jo-' 
s: “Kad širdis Tau į 

______  , ‘‘Jhu Kelias Liętu-lj 
”, ir “Ant Marių Krantelio”. 
Po jo sekė ,M. čižauskienė, 

.kuri sudainavo: “Kokia tai 11- 
JonaTčižauškas Tom Rankom”, ir čia p. Čižaus- 

- ■ kienė gauna gėlių. bukiejtą; an
tra daina: “Stasys”, ir vėl gau
na bukietą.

Šiame parengime abi daini
ninkės susilygino, nes abi ga
vo lygiai po' du gėlių bukietu. 

Po to tuojau sekė duetas pp. 
Čižauskų, “Vilnius”, “Musų Tė
vynė Lietuva”. Tos dainos bu
vo labai gyvos ir gaivino klau
sytojų jaitsmus. ■

Sekė rinkimas aukų Vilniaus 
našlaičiams (ar gal Petro Ces- 
nulio muštrui). Aukų surink
ta $60, o ant galo Staseliunas 
.sulošė, monologą, kuris 
biskį 
tame keistame pirštų 
me. 
vaizdas, 
vio su Lenku kareiviu.
išėjo prastai, nes jLenkas buvo 
girdėt, o Lietuvio senio kalbos

“Galiūnas” Atidėta
Visi I Langelis žingeidaujas ar bus 

s;_!Sandaros seimo laiku lošiamai 
, drama “Galiūnas”, kaip pirma 
(buvo garsinama, ir jie n 
tą veikalą matyti, 

žinomi pranešama kad 
kus “Dzimdzi-Drimdzi” 
tams užpildyt gegužės I 
programą, “Galiūnas' 
ant rudens, 1 
vakarai, nes reiktų pradėti loš
ti nuo 5 vakare, ko negalima, 
kadangi lošėjai dalyvaus seime 
kaipo delegatai.

'St., kad no- 
kiek tikietų

(valgymas 8

(pėtnyčioj),

iš Lietuvos ir
Pra- 

Visiems

va-

MOTERĖLĖS, SAUGOKITĖS 
APGAVIKIŲ!

Praeitą savaitę ant E. 26-tos 
gatvės atsirado kokia tai “lai
mės” > spėjikė-burtininkė, kuri 
iš rankos, su pagalba pilnų sti
klų vandenio ir su aukščiausiu 
numeriu popierinio pinigo, ku
rį turi pįduoti jai, atpasakoja 
“laimę”. Biznis neblogai sekė
si, bet kaip poros Lietuvių mo
terų vienos $6 ir drapanų nu
nešė, o kitos $41 ir taipgi dra
panų pavogė, tada jau moterė
lės pradėjo nerimaut ir pasi
skundė policijai. Bet (policija 
nusišypsojo ir patarė kad eitų 
pačios žiūrėt po antrašu kokį 
ta burtininkė buvo palikus, ką 
jos ir padarė, bet atrado tuose 
namuose gyvenant tik juodu
kus. Laimė tik kad viena iš tų 
Lietuvių moterų pamatė tą 
burtininkę su pavogta .jos dra
pana. ant Oregon avė. ir -E. '24 
st., visai prie policijos nuova
dos vaikštinėjant, taigi ilgai 
nelaukus 'ir užrodė policijai, ir 
policija tuoj areštavo ją. Bet 
ilgai burtininkė po areštu ne
buvo, tuoj 
ir užsistatė 
atidėjo ant 
do kad jos 
išdirbtas gerai ir jau ne vienos 
moterėlės nunešė desėtkus do- 
larių.

Vardus tų Lietuvių moterų 
neminėjau kad kartais tarp šei
mynų nekiltų nesusipratimas, 
nors ponia A. L. pavelijo jos 
vardą minėti, 
“kaip aš gyva dar tokio atsiti
kimo nebuvau girdėjus kad ga
lėtų taip žmogų apgaut”. Bet 
apgavo ir pinigus nunešė.

Vincas.

pristatė advokatą 
paranką, ir teismą 
toliau. Tas paro- 

biznis jau senas ir

ir pasakė kad

Clevelande apsinuodijo mo
teris, 48 m. amžiaus, kuri per 
keletą dienų negalėjo rasti dar
bo,

soti- , 
rtis-'^'J.

30' g.
atidėta I

Lietuviai Dainuos Tarp 
Svetimtaučių

Antradienį, gegužės 26 d., nas Bizauskas 
artistai Jonas ir Marė čizauų- Skausta”, “J; 
kai dainuos Engineers Audito- vaT 
rijoj (St. Clair ir Ontario), kur 
yra -Cleveland Operos rengia-1 
mas vakaras. 
dainuos Lietuviškas dainas. .

Stasė Greičienė, irgi Cleve
land© dainininkė, gegužės 26 d- 
dainuos Euclid Ave. Temple, 
Cleveland Music Settlement, 
8206 Euclid Ave. P. Greicie- 
nė bus pasirengus Lietuviško
se' drapanose, ir dainuos Lie
tuviškas dainas: “Karvelėli”, 
“Kur Bakūžė”, ir “Pamylėjau 
Vakar”. ,

artistai Jonas ir Marė čizaus-

Vyčių Prakalbos
Gegužės 17 d. L. Vyčių 25-ta 

kuopa turėjo parengus pami
nėjimą 'Lietuvos septynių metų 
neprigulmybės paskelbimo, Lie
tuvių svetainėje. Nors buvo 
garsinta kad duris atsidaro nuo 
5, o pradžia tikrai nuo 6 vai., 
bet buvo visai kitaip. Publi-

monologą, kuris buvo 
‘perriebus”, žodžiuose .ir 

sudėji- 
Ant pat galo suvaidinta 

pasikalbėjimas Lietu- 
Bet tas

. . . v ... . . įįILLICL, wka nors visai mažai tennkosi, negirdėt. .■_ £•'_ i____ • _ j - ; ____ r.rirv °bet tie kurie atėjo nuo 5:3.0 
atsakančiai nuvargo besėdėda
mi ir laukdami programo,* nes 
yyčiaj ir vytės tik bėgiojo po

Antras vaizdas, ■ “Keistučio 
Sapnas”,’ buvo geras, bet tik 
nebuvo kam klausyt, nes pir- 

... mam nuobodžiam -'vaizdui tę- 
salę, tai ant estrados bėga, tai siantis visi žmonės išėjo lauk 
vėl atgal, štabskapitonas Sa- jr Hk0 tuščia svetainė.
dauskas pasirodo ant estrados švilpukas.
vėl atgal, i____________ ___
dauskas pasirodo ant estrados 
ir praneša kad jau, girdi, pro
gramas prasidės. Aš žinau, sa
ko, jau jums nusibodo laukti, Į 
kas ir tiesa, nes žmonės net bu
vo prilipę prie kėdžių nuo ilgo 
sėdėjimo. Tik pamanykit, aš I 
atėjau nuo 5:30, o programas Į 
pradėta nuo 7:30. Ln .
das išsėdėti ir laukti kolei kąsiaetnitų delei, dviejų šventų die- 
pasirodys tai perdidelis vargi
nimas publikos.

Prasidėjo. Pirmiausia išėjo 
Kun. Vilkutaitis neva 1____ ,
bet nieko nekalbėjęs, kelis žo- .- . . , .
džius juokų ištaręs, pasakė kad' teatsilanko j susirinkimą, 
universiteto studentas atkalbę- i T,alęi vienu žodžiu Dr 
siąs viską, jam nesą kas kai- Kudirkos Draugija^ duoda 
ūgį 1 kaciją vienam menesiui

Bet tas studentas tuoj nepa-lva|į^bai. , 
sirodė, išėjo vyčių choras, su-1. J?perai nar1?-.1 
dainavo tris dainas, kurios iš
ėjo gana gerai. Po to sekė to 
“garsaus iškalbininko” prakal
ba.

Gaus “Vakaciją”
Dr. V. /Kudirkos Draugija 

‘ ■ ■■ ~ -I savo susirinkime gegužės 3 d. 
'tarp Įvairių tarimų perleido ir 

Dvi** vaian- i tokį kad liepos 5 d. susirinkimo

nu ir prasidėjusių šilumų, ka
da daugumas nori išvažiuoti ar 

;“jo tai pas gimines, ar j tikės ant 
kalbėti tyro oro, arba į kitus miestus.

Prie tokios progos . piažąi kas

“va- 
savo

“Dzimdzi-Drimdzi”. Artistų būrelis, kurie dalyvaus A. L. T. Sandaros Seimo koncerte Gegužės 3Q 
(Decoration Dienoje), Lietuvių salėje. Jie išpildys puikų natiją dar negirdėtą Clevelahdiečiams 
dainų ir juokų programą. Jie dalyvaus ir Sandaros .Seimo vakarienėj Flynn salėj, Gegužės 28 d,

Svarbus Išguldymas
Temoje

bus
NEDĖLIOJ

Pradžia 3 po pietų.
7017 Superior Avenue

----- Įžangos ir Kolektų Nebūna-----

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos* 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Ignas Gelumbąuskas ...... 300 
Veronika Grulevičiutė .....50 
Vincas Lazickas ..,. ■.......... 50
Jonas Butkus ...................... 100
Kazys šumakaris .............. 200
Jieva Matusevičius ............ 100
Jonas Gogelis ...................... 50
Petras Aksenavičius ...........100
Apolonija Kondrotytė ... .200 
Kastas Stanišlovaitis .....500 
Jonas Lorencą ...................1500
Teopilius Maižiešifls ...........100

“Dirvos” Agentūra

GĘGUŽĖS' 26 d., antradienio 
vakare; pp. Karpavičių namuo
se (844 Parkwood Drive), bus 
Moterų Ratelio ir Seimo Rengi
mo Komisijos bendras 'susirin
kimas prisirengimui prie Sei
mo. Viši ir visos dalyvaukite.

Jėzus Nazaratenas
Šitai yra apsakymas gj’venimo Jė

zaus Kristaus, kaipo randasi užrašy
ta Romoj popiežiaus arehivuose. Tai 
yra pilnas apsakymas visų paslapčių 
Jėzaus gimimo, jo mokslo tarnysčių 
arba urėdų, kuriuos laike ir vėliau 

i jo savistoyumas mokinimo žmonių, 
o galiausiai kaip ji nukankino, jo 
mirtis ir kaip jis iš numirusių prisi
kėlė. Svarbus tai dokumentas kpž- 
nam tiesos jieškotčjui. . (23)

Kaina 30c. Gaunama po antrašu
J. A. ZEATCHUS 

3452 West 25th Street 
Cleveland, Ohio.

DR. A. A. IVINSKAS
DUSULIO KENTĖJIMAS -----

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turi£ kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą.
Kreipkitės

1172 East 79th St.
Valandbst 2—4, 6—8:30 vakarę. 

Netoliomis 12:30 iki 1:30.
| Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

Akrono Naujienos
Iš Ratelio Darbuotės SMULKMENOS

UŽMUŠT)
SI

Tas vyrukas matomai visą 
savo kalbos medegą semia iš 
visiems gerai žinomo nepraustą 
burnio Kun. Garmaus, tik ži
noma skirtumas tarp jų yra ta
me kad Garinus visus jam ne
patinkamus žmones nori iškart, 
o šis ■Vyrukas, Garmaus klap
čiukas, nori visus nepageidau
jamus iššaudyt. Taigi tas va
dinamas vyras buvo užkviestas 
vyčių generaliu kalbėtoju, Ne- 
prigulmybei minėti!

Pavardė jo yra Petras Čes- 
nulis, tik ne tas Cesnulis kuris 
su Tautos Fondo aukomis pir
kosi sau kelines Paryžiuje — 
čia visai kitas vyrukas, kuris 
iš išvaizdos atrodo kaip 17 me
tų boisas, bet gal metų ir turi 
daugiau, česnulių pas vyčius 
priaugę kai grybų, ir visi “gar
sus” kalbėtojai.

Česnulio kalba buvo Ipbai 
nuobodi, nes pasakojo jau labai 
visiems žinomus istoriškus at
sitikimus iki pat šių dienų, o 
tik ant galo užsiminė apie be
dievio 'Brooklyniečio biografi
ją, ir čia siūlė kad visus girdi 
reikia iššaudyt, tik, sako, girdi, 
mes dar. nesam tiek pribrendę 
pradėjimui to atako.

Taip, taip, vyčių karžygį, šu
tink !

O je, dar vakaro vedėjas vy
čių kapitonas pranašavo kad 
tas “narsuolis” apsigyvensiąs, 
čia Clevelande už kokių metų 
laiko, užbaigęs mokslą, turbut 
vyčių muštrą. Gerai, galėsi at
važiuoti, karštuoli, čia net mer-

vieni 
kitiems praneštų apie šį nuta
rimą ir skaitantieji įsitėmytų. 
Kurie gausit laiškus būtinai at
eikit i susirinkimą birželio 7 d., 
nes kitaip bus spauduojami.

Fin. sekr. V. K. Yurgilas.

REIKALINGA MERGINA' prie vi
sokio darbo namuose. Nėra kūdi

kių užžiurėjimui. Geras namas bu
vimui. Kreipkitės 767 E. 103 Streęt.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

PIRMOS KOMUNIJOS IR 
MOKSLO BAIGIMO 

PAVEIKSLAI
Atveskit savo vaikučius ir 
mergaites nusitraukti pavei
kslus atminčiai . pirmos ko
munijos, taipgi užkviečiame 
studentus ir studentes nusi
fotografuoti savo mokslo pa
baigimo atmintį. Paveiks
lai pirmos klesos, kainos pi
gios,.ir duodama vienas dide
lis, spalvuotas paveikslas do
vanai.
1197 East 79th Street

Iš SLA. 14-tos Kuopos
SLA. 14-trt- kuopa laikė sa

vo susirinkimą ketvergo vaka
re, gegužės .7 d., kur aptarta 
kuopos bėganti reikalai ir nu
tarta rengti pikniką ant Ridge 
Road, tarpe liepos 15 ir rugsė
jo 15 d.
' Prie kuopos prisirašė. 14 nau
jų narių Ir persikėlė du iš kitų 
kuopų.

Ligonių kuopa turi keturis.
Kuopos delegatai C. L. D. 

Tarybon nutąrta įgalioti pilnai 
veikti varde kuopos kaslink 
paėmimo piknikams daržo mi
nėtai Tarybai,

V. P. Banionis rezignavo iš 
pikniko komisijos delei darbo 
aplinkybių, jo- vieton išrinkta 
J. Martinaitis.

Baigiant susirinkimą tapo 
surinkta $6.26 pinigų sušelpi- 
mui m'usu seniausio nario- Čer-

i uiiiiiiuiitHHiwj

! V. J. PUGHERIS
I LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.:'9 ryte iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 PP pietų.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

, Ras do Įaikas, do gadynė
I. Kad mus rankose Tėvyne!

T Lietuvą ‘ laiškus visuomet 
rašykite ant drukuojamos ma
šinėlės.

I A. J. Naunčikas parduoda jų 
dvi, su Lietuvišjtomis ir Ang
liškomis raidėmis.

Abu typewriteriai gerai drų- 
. kuoja. (Viena Hąmmond, kita 
! Corona).

7835 St. Clair Ave.
‘iS-do Bažnyčioj”.

ANT RENDOS KRAUTUVĖ, su -5 
I kambariais gyvenimui. Renda po

Gegužės 2 d. Ratelis suren
gė vakarą, buvo perstatyta vei
kalas- “Netikėtai”: Ypatos da
lyvavo lošime sekančios: Bal
truvienės rolėje! B. A. Belec
kienė; Onutės — E. Sketrienė ; 
Jono — T. Bernutaitis; Ago
tos — Gaškienė; žibutienos — 
B. .širvienė; Dėdės Juozo'— A. 
Gutauskas,; Maušos — P. D'rus- 
kis.

Visi aktoriai savo roles atli
ko gerai. Taipgi buvo pasikal
bėjimas dviejų žydų — tą atli
ko P. Druškis ir A, Cedaras. 
Jų pasikalbėjimas padarė- daug 
juokų publikai.

'Taipgi buvo ii- dainelių. Pir
mas dainavo- A. Cedęraš, antra1 
E. Sketrienė. Abu dainininkai 
sudainavo gana gerai'. Buvo 
ir deklamacijų, kurias atliko S. 
Beleckutė ir P. Vebrukas. Taip
gi keturi vaikai sugrojo ant 
smuikų kelis gabalus gana pui
kiai kaip dar jauni mokiniai.

žodžiu sakant publika buvo 
patenkinta iš programo, o Ra
telis iš publikos kad atsilankė 
gana skaitlingai paremti. Rate
lį, ir ištikrųj ir parėmė; nes ke
li desetkąi dolarių liko Rateliui 
pelno.

Dabar visi Ratelio nariai' pa
matė kad Akroniečiai simpati
zuoja Rateliui ir mato jo. rei
kalingumą šioje, kolonijoje.

Ateityje Ratelio -nariai dirbs 
energingiau ir pradės didelius 
veikalus perstatyti, o tada tai 
visi pamatys ir persitikrins ką 
reiških Ratelis.

A.L.T.R. Korespondentas.

—Akrope gumų dirbtuvės laį 
bai padidino savo išdirbystesi 
tuo tarpu, ir pradėjo dirbti su 
viršlaikiais. Nekurtose sakosi ■ 
dirba ir nedėldieniais. Ar ilgai 
tas bus nežinią, bet tuo tarpu-; 
labai gerai dirba. Tikiu darbi-1 
įlinkai tuo yra patenkinti.

—T. Stelmokų šeimynoj įvy
ko nesusipratimai, sako buk 
moteris norinti gauti atsisky
rimą nuo savo vyro.

—Pil. V. iNeverauskas sako 
džiaugiasi kad jis su B. Ja
rašių ir B. Beleckiene gauna 
skaitlingai naujų narių S.L.A. 
Auksiniam Konkursui.

Jie. yra darbštus SLA. orga
nizatoriai ; kuopa neapsivilė pa
rinkdama juos.

—Bolševikėlis Kočėlą už sla
ptą išdirbinė jimą pilkosios už
simokėjo $300 ..baudos.

—J. Baltrūnas susirūpino sa
vo teismu kuris įvyks rodos 
geg. pabaigoj. Jis .Įieško at
siskyrimo nuo sayo moteries. 
Baimėje būdamas advokatais 
maino kaip Čigonas kumelėmis.

—Akrono. ‘Dirvos’ korespon
dentai dar neatšilus paėmė ato 
stogas. Kas buš kada atšils-- 

j tuo' .kart nei kalbos apie rašy< 
mą, 6 medegos jie turi rašymui 
tiek ir tiek. Vyrai, nemiega-; 
kit. Meiženis.-

National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Pročppct 
2650 — 1314 Huron Road. V

Prancūzija 
į ' del Vol 

j ciu

IR DARE

Pereitais 
jose paganu 
000.000 gal 
reiKilinga 
imti. 0 “ 
branginta

Winnipeg 
. zija Fordo 

trio dirbtuv 
tą dirbtuv 
Niekas nes

Cleveland 
57 metą a 
Baltimore . 
per 23 metu 

•sltžėidnifejl 
, mm tiliį,:" i 

v3 Mukius
Clerelande 

gelžkeliu tari 
joj William 
fitimistį, kdi 
Valstiją prei 
unijos prezidei 
tūkstantinės mi 
Ii pasmerkimo 
ir tuoj prašąlu 
divinętiijiĮS, koi 
niūros, išmėtai 
jos komunistą i 
išsireiškė kad Ft 

/kito, komunisto- 
.už jį (Lee) tik s 
tiiiįma iitehgeni 
jučią žmoiiią. . 
lai komunistai

DRYGLEANI

niaus, ir 
baigėsi.

po( to susirinkimas krautuvę ir kambarius, gali-
Korespondentas. ma imti ir paskirai.

7 kambariai ant rendos, viršuj, ren-

-NEDELIOS- 
ESKUBSIJOS

ANT

įįięi^į Pate pOAD

NEDĖLIOJ, GĖG. 3
Ir kožną Nedėldienį po to laike 
Vasaros Senolio į Daugelį Pun
ktų Vakaruose nuo CleVelando.

Smagios Ekskursijos

GREEN SPRINGS, 
BELLEVUE, FOSTORIA and

MORTIMER
Geg. 1 iki Spalių 25
Tikietai • parsiduota Euclid Ave. 

(E 120th St.); Broadway (mies
te); W. 25th St.; Rocky River 
(Lakewood) Popiečio Trūkiams 
Pėtnyčiomis ir Visiems Trūkiams 
Subatomis ir Nedėliomis. Gėri 
sugryžimui Pąnedėlį po pirkimo.

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th St.

da $35. Kreipkitės prie savinin
ko, 7032 Wade Park avė. viršuje.

RD A vi~M AI
2 Šeimynų, kožnai paskiras skiepas, 
. furnasas, skiepe skalbyklos. Ilgas 
lotas, arti ^mokyklų ir bažnyčių; Sa
vininkas — 6609 Schaefer Avenue,, 
,N.E. (21)

1736 W. 38 St., arti Detroit ąvenue, 
. delicatessen, cigarų, saldainių ir 
mokyklos reikmenų krautuvė, savai
tinė inėiga $500 garantuojama. Ran
dasi priešais dideles* mokyklos. Tu
riu parduoti iš priežasties ki.to biz
nio turimo ant 3988 J E. 71 St. arti 
Harvard avė. ’ (22)

PRANEŠIMAS
DEL NAUDOS VARGSTANČIŲ 

TAUTIEČIŲ
Lietuvoje, Kuboje, Pietinėj Amerikoj 
ir kitose dalyse svieto, kurie turi no
rą atvažiuot į Kanadą, bet negali 

gaut pagalbos atvažiavimui.
Buvau porą sykių rašęs laikraš- 

j'čiuose ir gaudamas tūkstančius at? 
sišaukimų su prašymais pagalbos at
važiavimui Į Kanadą, buvau priver
stas atidaryti tam tikslui ofisą kad 
visiems galėčiau tinka/nai patarnau
ti kaslink pardavinėjimo laivakorčių, 
siuntimo pinigų j Lietuvą ir kitas 
dalis svieto ir sudarymo reikalingų 
popierų del įvažiavimo į Kanadą.

Taipgi parduodu namus, lotus ir 
ukes ant lengvų išmokesčių.

M. MATULEVIČIUS 
303 Wyandotte Ave 

Windsor, Ont., Canada,

SAVININKAS G. F. PETRAITIS

Ar Neparankuia 
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE< 
LEFONUOT, negu nešt glėbį dra
panų? Musų patarnavimas greį-j 

tesnis ir darbas geresnis ne-į 
gu kitų. Mes valom (klyni^ 
jam) puiwinas, taisom suply1? 
šusiąs drapanas, [dedam nau-. 
jus pamušalus už 'labai prieH 
namas kainas. Tik nepamiršk) 

Rosetkle Dry CleaningGo.
Randolph 7906

6702 SUPERIOR AVĖ
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i

ant taupymų nuo dienos padėjimo iki 
dienai ištraukimo.

Taupymas nors ir po truputį, bet nluo- 
lątai, neša geras pasekmes.

Atdarai kasdien nuo 9 iki 3 vai.
Utarnihko, Ketvergo ir Subatos vakarais 

nuo 6 iki 8 vai. , .

Balandžio inėni 
liiį išdirbystės su. 
visiį paskirą inėi 
lĮio, išdirbdamos j 

automobili 
kis reiškia-po apie

Gegužės mėnesį 
dusias Išdarbis 1 
Įdtnobiiiai. Pere! 
*rts būro tora ri 
® mtomobOiais.

•u bus iš autor 
^Ominama p 
šiuomet Suv. 
ivlaip.jū vartojama 
iftrtlaiide, Amer 

nepripažįsta 
Minką samdym 

duodas darbus 
•h® ten kreipiasi.

jrą pp 
^h»net blogais lai 

jieškanėią d 
“•'‘“t. 0. - Tj 

srityje ^lu dirba 

:f’tl^kita

f LIETUVIU TAUPYMO-IR PASKOLOS
| BANKAS

| 7612 Superior Ave.
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pjūtie aill Q
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