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Japonijos Nauja
Drebejimo Katastrofa

UŽMUŠTA NETOLI TRIJŲ ŠIMTŲ ŽMONIŲ, 
SUGRIAUTA KELI MIESTAI.

Francuzija ir Anglija Vėl Neprieina prie Tvarkos 
del Vokietijos Užtikrinimu Apsaugos Pran

cūzams nuo Užpuolimo per Reiną.

Cbinijoj Žuvę 300 
Eksplozijoj

Pekinas. Iš Mukdeno gau
ta pranešimų kad tenai arsena
lo eksplozijoj užmušta 300 Chi- j 
mečių. Daugiau žinių apie tai 
nepaduoda.

j ORLAIVIAIS I ŠIAU- Į 
RĖŠ ŽEMGALĮ

Pereitą savaitę, gėg. 21, iš
skrido dviem orlaiviais į šiau
rinį žemgalį pasižymėjęs žem
galių tyrinėtojas Amundsen su 
penkiais kitais? yyraįs. Naudo
ta du: Orlaiviai,
’Jie’ leidosi kelionėn iš arti-į 

minusio prieinamo punkto, nuo 
Spitzbergen, iš kur tik ąštuo- 
iiios valandos skridimo iki žem
galio. Bet po keturių dienų jie 
dar nęįgry'žo, nėra buvo tikėta
si kati gryš. ir jie taip rengėsi,

Valio A. L. T. Sandaros
Seimas!

Sveikiname Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros iVenuolikto Seimo 
Delegatus ir Svečius ir Linkime Geriausio Pasidarbavimo Amerikos ir 
Lietuvos Lietuvių Gerovei. Lai Jūsų Tarimai Esti Naudingi Abiejų 
Kontinentu Lietuviams.

“DIRVOS” BENDROVĖS VALDYBA (Sandariečiai).

SEIMO ŽINIOS Šie Vyrai Vadovavo Sandarą Pereitus Metus

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pereitais metais Suv. Valsti
jose pagaminta gazolino 1,179,- 
000,000 galionų daugiau negu 
reikalinga čia pat stmaudoji- 
mui. O gazolinas vistiek pa
branginta vasai-ai.

Winnipegc, Kanadoj, eksplo
zija Fordo automobilių sudėji
mo dirbtuvėj- suardė visą penk
tą dirbtuvės budinko aukštą. 
Niekas nesužeista-;

Clevelande, tūlas Nicholson, 
'57 metų amžiaus, dirbęs prie 
Baltimore and Ohio gelžkęlio 
per 28 metus, gavo $35,000. už 
sužeidimą traukiniui iwnj!iž4»kiis. • 

, nuo relių,' Jis^myb IbKėnąotV 
Vo Inžlniefius.

Clevelande pereitą savaitę 
gelžkelių. tarnautojų konvenci
joj William Z. Foster, buvęs 
komunistų kandidatas ant Siįv. 
Valstijų prezidento, atakavo 
unijos prezidentą Lee. Bet iš 
tūkstantinės minios delegatų ki
lo .pasmerkimai prieš Fosterį, jrezortas. 
ir tuoj prašalino iš salės par
davinėtojus komunistinės lite
ratūros,, išmetant iš konvenci
jos komunistą narį. Pats Lee 
išsireiškė kad Fosterio ar kurio' 
kito komunisto- tarimas žodžio 
už jį (Lee) tik sukeltų pasipik
tinimą inteligentiškai protau-. 
jančių žmonių. Aš nenorėčiau 
kad komunistai inane gerbtų-.'

Balandžio menesį automobi
lių išdirbystės sumušė rekordą 
visų paskirų mėnesių išdirbi- 
mo, išdirbdamos peri 30 dienų 
420,373 automobilius ir trokus, 
kas reiškia po apie 14,000 j die
na.

Gegužės mėnesį 1923 m. di
džiausias išdarbis buvo 404,450 
automobiliai. Pereitų mėtų' re
kordas buvo kovo mėn. su 393,- 
270 automobiliais.

Kas bus iš automobilių-; ka
da jų gaminama po 14,000 į 
dieną, kuomet Suv. Valstijose 
ir taip jų vartojama 1'8,0.60,000. 

■; Clevelande, American 
(kuris nepripažįsta i 
darbininkų samdymo 
sako duodąs darbus daugybei 
kurie ten kreipiasi, šiuo tarpu 
atsikreipimų yrą po 300 Į die
ną, kuomet blogais laikais buvo 
po 1,000 jieškančių darbo.

Bellairė, O. 
rodo 
000. 
žiau 
arba 
je.

Tyrinėjimai 
jog šioje srityje apie 10,- 
angliakasių dirba po ma- 
negti 40 valandų Į mėnesį, 
tik po dieną kitą savailė-

Rugpjūčio mėn. Clevelande 
atsibus pašto darbininkų kon
vencija, kurioje tikima bus į 
6,000 delegatų susidedančių iš 
įvairių pašto darbų šakų darbi
ninkų ir viršininkų.

JAPONIJOS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

Tokio; — Japonija vėl sukra
tyta žemės drebėjimu gegužės 
23 d., nuo ko, kaip paskiausia 
žinios praneša,' žuvo 278 žmo
nes; 526 ypatos sužeista; 444 
namų sugriauta ir 2,324 namai 
sudegė.

šis žemės drebėjimas buvo 
didžiausias po 1923 metų bai
saus drebėjimo kuomet sunai
kinta miestai Tokio ir Yokoha
ma; Į

Miestukai Toyooka, Kinosa- 
ka ir Kumihama daugiausia ši
tame atsitikime nukentėjo.

Daug toje srityje miesteliu, 
apardyta be nuostolių gyvasti
mis. Desėtkai tuksiančių žmo- 

l'hių liko be pastogės ir maišto.
Daugybė kainui liko tik griu- 

I vėsiai.
Amerikos ' Raudonasis Kry

žius telegrafamo Japonijai už
jautimą jos nelaimėje.

Tarp nukentėjusių nesiranda 
svetimžemių, kurių ten buvo, 
kadangi vienas iš sunaikintų 
miestų buvo garsus sveikatos

bet vėl abi 
kitai pric-

kad butų

Vėl Tamposi už Vokie
tijos Užtikrinimus

Paryžius. — Paskutinių die
nų santikiai Anglijos ir Fran- 
euzijos dęl Vokietijos klausi
mų pablogėjo. Buvo kalbama 
apie užsitikrinimo sutartį nuo 
Vokiečių užpuolimų, 
tos valstybės viena 
š ingos.

Briand reikalauja
prie Reino įsteigta neutrališkas 
ruožtas, uždarymui Vokietijai 
ineigos į Francuzija, bet tuo 
pat sykiu Francuzija! ineiga j 
Vokietiją turi būti atdara.

Nors Anglijos , užrubežinių 
reikalų ministeris Chamberlain 
sutiko ant Francuzų reikalavi
mo, bet nesutinka Anglijos ka-. 
bineto narių didumą.

Vokietiją sutinka kad tokia 
nėutralė juosta butų įsteigta po 
Tautų Sąjungos kontrole, bet 
kad nei Vokiečiai nei. Prancū
zai neturėtų ją peržengti.i Plan 

unijos) 
biuras .. 4

Turkijoj Uždrausta Ha
remai ir Daugpatystė 
Berlinas. — Turkijos nauja 

valdžia išleido įstatymą drau
džiantį gyventojams turėti ke
letą pačių, kožnam turi užtekti 
vienos. Biednieji jau pirm to 
uždraudimo pasitenkino viena, 
bet -turtingieji praktikuoja taip 
kaip daro Amerikoje su degti
ne: nors uždrausta, jie slaptai 
užlaiko po kelias pačias.

Vienam Turkui, kuris turėjo 
tris pačias, atsitiko šitokis da
lykas: viena diena jis paliko tė
vu septynių vaikų — nes kož- 
ną patį pagimdė vaikus, bet 
dvi dvynukus, o trečia net tris.

27 Jūreiviai Prigėrė
Quinter, Francuzija. — Dvi

dešimts septyni jūreiviai iš 32 
prigėrė dviejuose mažuose lai- 
vukuose laike audros Francuzi- 
jos pale Paščiuose.

Trockis vėl Komisaras
Berlinas. =— Maskvos komu

nistai kurie smerkė Trockį už 
jo knygą “1917”, ir įsakė viso’ 
pasaulio komunistų akyse ji 
nužeminti kad, niekas nei žo- j 
džio netartų prieš Trockio pra- 
šaliminą nuo karo komisaro so
sto, dabar vėl prisileido Trockį 
prie valdžios ir padavė jam di
rekciją moksliško ir 
department© sovietuose.

Ši vieta yra mažesnė lydi
nant su komandieriu armijos 
kokią jis pirma turėjo, vienok 
ir dabar Trockis,turi savo ran-j 
koše sovietų Rusijos ateitį, ka
dangi jo užfhločia bus išdirbti 
taisykles ir tvarką! pagal ku
rios bus įgyvendinama pųsiau- 

I kapitalistiška tvarka1, 
komunistai pradeda 
prekybą h' pramonę 
nes rankąs^ Trockis 
žitirės industrijų ir 
gririizacijas 
koje.

Daug žmonių >ir visokiais bu
dais bandė pasiekti šiaurinį ir 
pietinį žemgalius. Admirolas 
Perry, Amerikietis, 'atrado pa
tį šiaurinį .polių- kurį dabar R. 
Amundsėn pasikėsino pasiekti: 
skrendant orlaiVitK

Jį'eškotojai siaurinio poliaus 
sutiko tragiškas mirtis; iš tų 
pažymiausi yra Sir John Fran
klin, Greely, Ericksen ir daug 
kilų mažesnių burių. Bet jų ne
laimės,- neatėmė noro kitiems: 
bandyti.

Admirolas Perry atrado šiau
rinį žemgali keliolika metų at- į 
gal, ir šis -pats Amundsen atra- • 
do pietinį žemgalį? Amundsen ‘ 
daug pasižymėjo savo šaltųjų 
kraštų tyrinėjimais ir prisidėjo (

NAUJA CENTRO VALDYBA:1 
Dr. K.' Draugelis —Prezidentas' 
St. Mockus — Vice-Prezidentas 
A. Ivas — Iždininkas

i- techniško ip, ie Pakė,in10 moks-į
i lo. Amundsen taipgi 
magnetišką polių?

įbildamas 53 merų amžiaus, pa- 
įsiryžo pasiekti šiaurinį polių 
I mokslo tyrinėjimams; Jo nę- 
gryžimns ' 
mu, kitų kad jis daro tyrinėji-^ 
nnis.

Pora metų atgal Amundsen 
Nes mat • P*anavo skristi į ’šiaurinį polių 

atgražinti Alaskos, bėt tą atidėjo, ir iš 
■i' privati 'Aknskos kelionė daug tolesnė? 
taipgi iiž-’| Am“ndscn iau ne Pianas ku- 
darbo or- ri® nori 

toje naujoje tvar- 01 iaiv|,P- 
Andree. 
ti polių 
atsidavus ant 
Po jo išlėkimo niekad apie jį 
daugiau nieko negirdėjo. 1906 
ir 1907 metais Wellman, Ame
rikietis, nuvyko į 'Spitzbergen 
su dirižabliu,’ bet po ilgo lauki
mo -nusprendė kad kelionė per
daug pavojinga iiw susilaikė nuo 
bandymų. Amundsen ] ’ 
išskrido su sunkesniu už 

| aeroplanu.

Žiaurus Žmogžudis
Winthrop, Me. — Čia papil

dyta žiauri žmogžudystė, 
nas
tetų, uždegė jos namus, ir

Vie- 
vyriškis peršovė merginos 

pa- 
Išiėmęs tą' merginą išsivežė ki
tur, kur jos lavonas rasta po 
kelių dienų. Lavonas rasta ant 
lovelės ir beveik nuogas. Ma
nomą kad niekadėjas merginą 
pasmaugė, žmogžudžio vardas 
žinomas ir, policija jį sekioja.’

Cleveland, Ohio. — Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros Seimas prasidėję ketvergė 
ryte, gegužės 28 d., Goodrich 
Auditorijoj, 1420 E. 31st St.( 
dalyvaujant apie 25 delega
tams ir daugeliui svečių iš Chi- 
cagos, Piltsburgo, Grand Ra
pids, Detroito.; Daytono, Balti- 
morės, /Brooklyno ir kitų New 
Yorko valstijos miestų, iš So.

I Bofetono, Worcesterio ir Con-1 
jnectįcut miestų.

Šis seimas yra vienuoliktas 
'metinis seimas, ir dar pirmą 
sykį Clevelande.

Artimiausias prie Clevelando 
i atrado seinias buvo'1923 metais Pitts- 

Jis dabar I<ur dalyvavo apie 30 de-. 
legatų.

Worcesterio seimas pernaįi

vienų laikoma žuvį- Kviečiai Amerikoje bus 
Menki 1925 m.

šios žiemos oras sunkiai at
siliepė ant žieminių kviečių, 
skelbia valdžios biuras surin
kęs žinias iš visos Šalies; Bu
sią kviečių mažiau negu kada 
buvo nuo 1917 metų,, arba apie 
116,000,000 bušelių mažiau ne-) 
gu pereitais metais.

pasiekti šiaurės polių
1897 metais Solomon 

švedas, norėjo pasiek- 
gažo pripustu balionu, 

vej.tį malonės.

Išradėjui Reiks Smar- | 
kiai Kovoti

Išradėjas automobiliams gu
minių ratų vadinamų ‘balloon’, 
Alden L. Piitnam iš Detroito, 
dabar išgavo patentą ant savo 
išradimo. Kadangi tie. ratai I

Baisi Nuostolių Suma
Apskaitliuojama kad Suvie

nytų Valstijų gyventojai' “Už
puolimais, vagystėmis, automo
bilių pavogimu, apgavystėmis 
ir negerų akcijų pardavimu kas 
meįįąi turi nuostolių nemažiau 
kaip $2,500,000,000. Tame dar 

pirmas neįskaitoma išlaidos sąryšyje 
on.1 su užpuolikiškomis žmogžudys

tėmis ir miriadai kišenvagys- 
čių, smulkus vogimai, ir šiaip 
maži nuskriaudimai.

Dadėjus dar Įvairias priėš- 
įštatymišjkas šmugelystes su 
svaigalais ii- prie to nuostolius 
teismuose kilusiuose iš tų viso
kių niekšysčių, susidarys suma 
į $4,000,000,000 kas metai.

Finansinė Blokada prieš 
Rusiją

Berlinas. — Francuzijos n
Anglijos bankai užstatė finan
sinę blokadą prieš Rusiją, nusi-,----------- ,L ------.
statydami nęskolinti ir neduo- jau kelintas metas naudojami, Tokios sumos užtenka vedi- 
ti sovietams jokių pinigų. jam bus didelio darbo iki galės niu* pusėtinai didelio karo per 

šitą'blokada labiau surūpino j priversti išdirbėjus mokėti jam |n!ętus. Jeigu karui tiek islei- 
atlyginimą iš pelnų už jo išra-1 ūžiama tai ja.Įį didelis lennas, p 
dimą. Jam daug priklausys už I kada žmonės savanoriai arba 
viltis praeitus kelis metus kada j nežiniai tiek per mėtys nustb- 
tie ratai naudojartia, jeigu 
siseks išgauti;

Maskvos valdžią, ’ sako, negu 
tuomet jei aliantai butų 'pradė
ję militarišką žygį prieš Rusi-

Militariškas užpuolimas su
keltų Rusus gintis, bet sulaiky
mas pinigų labiau sukivirčys Blusos keliauninkės. Iš
Maskvos komisarus su kaimie- bos pašto pakeliu pateko į 
čiais. kurie turės kilti prieš ko
misarus.

priimtų siuntinių skyrių 
shingtone daugybė blusų, ku
rios sakoma yra pasižymėję la-| 
bai skaudžiu kandimu. Pakeli' 
atrišus jos pasklido po kam
barį ir ant drapanų darbininkų.

šeši jūrių pakraščių sargybi-1 
niai, gaudytojai degtinės šmu- 
geliuotojų, New Yorke liko at- 
rasti kaltais už šmugeliavimą Į Gelzkeliai Gjrvuos Dar 
svaiginančių 
kraštą.

Kilo dideli
šfcėjo kad degtinės šmugeliau- 
tojai sargybas papirkinėja mil
žiniškomis Šurnomis.

gėrimų iš laivų Į

tyrinėjimai, paai-

Chicagoje atidaryta nauja 
geležinkelių stotis $75,000,000 
vertės. Tas parodo jog gelžke
liai dar ilgai mano gyvuoti Ir 
orlaiviai negreit išvarys juos 
iš biznio.

J. W. Liūtas — Prezidentas. Adv. N. Rastenis—Vice-Prez.
buvo bene .didžiausias, todėl 
kad Mass, valstijoj ir aplinki
nėje yra daugiausia kuopų, ir 
arti suvažiuoti, buvo į 50.

Artimiąlisia kolonija Cleve-' 
landui yra Pittsburgas kur tu-' 
ri ne't keturia's Sandaros kuo-1 
pas, Kitos kolonijos yrą vis) 
tolųkiau, užtai nors ir norėda
mos negalėjo delegatų atsiųsti.

Bet užtai jos siuntė aukas 
vietoj delegatų.

Iš visų kolonijų, nuo Sanda- 
riečių ir ne-Sandariečių, nuo 
vyrių ir moterų, nuo kuopų ir 
draugijų, nuo įstaigų ir organi
zacijų atėjo pasveikinimai su 
ąukohiis, ir dar ateis iki s.'imo 
.galo.

Viena tautietė, p. Ramanau
skiene, net iš Kalifornijos at
siuntė $10 aukų.

Tarp delegatų eina smarkios 
politikos kaslink .sekančio šei
nio. vietos,

Chicagą varžosi su Brookly-. 
nu, Detroitas su Bostonu, Bal
timore su Detroitu. Kožnas į 
savo pusę tempia.

Paskutinę seimo dieną maty- land," Ohio, gegužės 28, 29 ir 30 
sim kur kitas seimas bus' įu-|d., 1925 m. ' 
skirtas.

V. M. Čekanauskas — Sekr.

SANDAROS ŠEINIO 
PROGRAMAS

Seimo Dienos
Amerikos l Lietuvių Tautinės 

Sandaros Seimas įvyks Cleve-

at- 
an-|

K. 
se-

Seimo Tvarka:
Ketverge1, gegužės 28 d.,—Sei

mo atidarymas — 9 vai. iš
ryto, Goodrich Auditorium, 
1420 East 31st Street 
Public Square atveža’ 
rior Avė. karai, reik 
ant East 31st Street).,

Vakare — Seimo delegatams 
ir svečiams vakarienė, Flynn 
svetainėje, 5309 Superior Av. 
Su kalbomis, dainomis, iriu? 
zika, šokiais. {Pradžia 7 vai?

(nuo 
Supe- 
išiipt

pa-|ja tai afieravoja Dievui ant 
i garbės ir neša tą išnaudojimo, 
I grobimo ir apiplėšimo naštą to- 

Ku- liau-
ne-

Wa-Į $15,000,000 Kuni gūžių 
Pensijoms

Columbus, O. — čia atsibuvo 
Presbiterijom! bažnyčios kon
ferencija, kuri norį sukelti 15 
milijonų dolarių pensijų fondą 
tos bažnyčios ministeriams-ku- 
nigams. Darbas tuoj bus pra
dėta.

Presbiterijonai turi pažymių 
žmonių savo tarpe. Suv. Val
stijų iždo sekretorius bus to 
rinkimo komiteto iždininku.

žymesni Dalyviai
Gerb. J. 'Makauskas, Lietu

vos Valstiečių-Liaudininkų 
stovas, atvyko į .seimą jau 
tradienio ryte iš Chicagos.

Iš Chicagos atvyko Dr. 
Drangelis su žmona ir jos 
sere; Adv. S. Kodis (šiedu
vo lenktyniuojanti kandidatai 
ant Sandaros prezidentė).

Iš Chicago atvyko 'virš de- 
sėtkas ypatų.

Atvyko V. M. Čekanauskas, 
Centro sekretorius; J. Biekša, 
iš So. Bostono, V. S. Jpkubynas 
iš 'Worcesterio, buvęs “A. Lie
tuvio” redaktorius; Adv. N. 
Rastenis iš Baltimorės; P-lė A; 
Akelaitytė iš Pittsburgo su bu
riu kitų. Detroitą atstovauja 
K. išhublis.

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

“Dzimdzi-Drimdzi”
Lietuvos artistai ant pirmos 

seimo dienos nepaspėjo, atvyko 
penktadienį, ir gatavi šeštadie
nio vakare Lietuvių salėj vėl 
Clevelandiečius palinksminti.

(Apie seimą bus daugiau se. 
kančiame numeryje.)

Vakare — Seimo delegatų vie
šos prakalbos — ‘Lietuvių sa
lėje, 45835 Superior Ave.

Subatoj, gegužės 30 d. —r Sei
mo trečia1 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.)



DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo, |
PITTSBURGH, PA.
Sandariečių Bruzdėjimas.

Visos penkios vietos Sanda
ros kuopos rengiasi surėngt šią 
vasarą gerą išvažiavimąi-pikni- 
ką, todėl tam tikslui liko paim- 

' tas Allwin Parkas, vienas iš 
geriausių Pittsburge del pikni
kų, ir kad tas išvažiavimas bu
tų pasekmingas kuopos jau iš- 
kalno darbuojasi.

Gegužės 4 d. buvo kuopų at
stovų suvažiavimas, nutarta 
sutverti Sandaros Kuopų Są
ryšį, kuriame bus po du atsto
vu nuo kuopos. , Sąryšio pirmi
ninku išrinkta A. Akelaitytė, 
sekretorium J. Virbickas, iždi
ninku A. 'žemaitis.

Sekančiame posėdyje 
žės 14 d. išrinkta tam 
komisijos kurios imasi
kad tas išvažiavimas *butų tai 
Lietuvių diena. Programan 
pramatoma kviest K. Aleliuną, 
kitą sykį buvusį ristiką, dabar 
kumštorių, kuris surengs kum
štynes. Bus .virvės traukimas 
tarp kolonijų kaip tai S. S. su 
Soho, N. S. su Penn Avė. ir 
tam panašiai? Taipgi 'visokios 
rūšies lenktynės ir kiti pamar- 
ginimai programą sudarys.

Taipgi nutarta kad Sandaros 
Seimui įnešimus kuopos pri
duotų (Sąryšiui, kuris pasiųs į 
Seimą Sąryšio vardu.

J. Virbickas.

gegu- 
tikros 
darbo

YOUNGSTOWN, O.
Sugautas J. šilingas.

Apie - tris metai atgal vieti
niam Dollar Savings and Trust 
Banke Juozas M. Šilingas, kaip 
bapko valdyba skelbia, išeik
vojęs $45,000, pabėgo. Polici
ja ir kompanija jo jieškojo vi
sur. Bet šiose dienose gauta, iš 
Los Angeles, California, žinia 
jog ten šilingas suimtas.

Suėmimas įvyko netikėtai, iš 
priežasties nežinomoj vagies, 
kuris buvo įsigavęs į šilingo 
kambarį hotelyje, pavogė visus 
jo turėtus pinigus, apie $2,000. 
Likęs "be pinigų, šilingas leido 
į Youngstown^ telegramą savo 
kokiam draugui kad prisiųstų 
$100 pinigų; Policija susekė tą 
telegramą, susinešė su Los An
geles policija ir detektivais ir 
surado šilinga gyvenamą^vietą.

Gegužės 19 _d. šilingas liko 
suimtas.

Kada suimtas, šilingas pasa
kė, “Gerai kad tas viskas pasi
baigė .

Youngstowno policija parsi
gabena šilingą čionai teismui.

Buvo paskirta keletas tūks
tančių dolarių dovanų už šilin
go suėmimą, kurie teks 
Angeles poličistui kurs jį 
štavo.

kią logiką: kas tik negero at- , 
sitiko (nors ir geriausiam ka
talikui) tai jis ir rašo kad tai 
“laisvamaniai”.

Gegužės 16 d. vakare bažny
tiniam skiepe įvyko puikus pro
gramas, su tikslu paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybę. Pro
gramas buvo gan įvairus, susi
dėjo iš dainų, deklamacijų, dia
logų ir prakalbos. Kalbėjo nau
jas klebonas, kuris yra laikinai 
paliktas čią vietoj Kun. V. Sla- 
vyno. Dabartinio klebono kal
ba pasakyta tą vakarą atnešė 
daug daugiau naudos negu 
Kum Slavyno pamokslai pasa
kyti per du metu. Tai pirmas 
toks prakilnus vakaras buvo 
surengtas katalikų po dviejų 
metų laiko. Gal butų buvę ir 

I daugiau surengta gerų vakarų, 
bet pasidėkavejant Kun. Slavy
no nusistatymui prieš Lietuvy
stę ir 'Lietuviškus parengimus 
nebuvo galima.

• Dar vienas didelis, smūgis šio 
miesto darbininkams ■— 1,800 
žmonių neteks darbo su birželio 
1 d. Mat Maxwell Motor Cor
poration iškraustyą, dvi dirbtu
ves į Detroit, Mich.

Teisybės Sargas.

‘Garso’ Korespondentui
šiuomi noriu pasakyti "kelis 

žodžius prie “Garse” rašiusio 
Daytoniečio apie “laisvamanių 
ašaras” ir kad jie nesupranta 
doros.

Jeigu tą užmesti laisvama
niams tai turiu korespondentui 
pasakyti kad jis mažai težino 
kas yra dora. Tegul jis man 
paaiškina: 1) Kaip jūsų kuni
gas dorai vedasi parsivežęs išl 
Cincinnati merginą. 1) Kaip 
atsižymėjo doros “profesorius" 
Cybelis. 3) Ko išvažiavo gy
dytis Maikio žentas S.?
t Lai Daytonietis pasižiūri ko
kie yra jų veikėjai , ir dvasios 
vadai.

Korespondentas Daytonietis 
liepia Teisybės Sargui nusipir
kti apsivilkimą ,už parapijos 
dovanas. Aš dar tiek pridedu 
kiek Teisybės Sargas ir noriu 
kad Daytonietis pagytų nuo sa
vo suskiaprotystės į (apsišvies
tų), o kai suprasi daugiau ir 
pažinsi mokslo nors spindulėlį 
tada busi žmogus 
“Dirvą”, o ne ten 
są”.

Nuo Redakcijos: 
informacijai pažymime kad šis 
korespondentas nėra tai tas ką 
pasirašo viršuje Teisybės Sar
gu, todėl nei nemaišyki! jų, 
nors abiejose minima veik tie 
patįs dalykai.

Los 
are-

DAYTON, OHIO.
A. L. T. Sandaros 34-ta kuo

pa įgaliojo Povilą Dambrauską 
vykti į Sandaros Seimą Cleve- 
landan. Bet vargiai jis galės 

, išvažiuoti, kadangi -negali pa
likti biznį tinkamai. Bet vis- 
vien Seimas susilauks dovanos 
keletą dolarių.

SLA. 105-ta kuopa rengia 
šaunų pikniką Decoration die
noj, gegužės 30 d., subatoj, A. 
F. Gedraičio naujoj vietoj, gra
žioje girioje ant upės kranto, 
kur įrengta visi patogumai, k. 
t, gera asla del šokio, dargi ir 
gera muzika grieš? Taigi puiki, 
proga visiems Lietuviams ir 
Lietuvaitėms nuvažiuoti į tą 
pikniką ir linksmai praleisti 
laiką tyrame ore.

Antaną Vanagą federališkas 
teisėjas pasiuntė ant “rekolek
cijų”. pakutavotis trims mėne
siams už “rašalo” pardavinėji
mą, o jo moteris dar laukia tei
smo, užsidėjus $1,000 kaucijos. 
Nėra dyvo kad ĮDaytonietis per 
“Garsą” neapskelbtų Vanagus 
laisvamaniais.

vietinių! rengiamus ’ vakarus, eini namon, pasakai savo “šon- 
Juokai tai juokai, bet mums kauliui” ką sumanei, ji tuoj 
butų svarbu susipažinti su mu- perkalba, ir vėl turi'- pasilikti 
su praeičia, išgirst ką apie Vy- ir laukti kada antru kartu Luk- 
tautą, Gediminą, Keistutį, o ne 
apie Amerikoniškus šių dienų 
dalykus, ką męs girdim ir ma
tom kasdien.

Labai įspūdingas buvo teat-
‘Ateities 'žiedo . Vaikų Dr- 

jie Sulošė “Darbas Lai- 
Maži vaikučiai taip iš- 

ILietuvių 
atliko

ras “ 
jėlės” 
mėjo”. 
lavinti 
gražiai 
Gabiausi matės 
šiuno vaikučiai.

Rochesterietis.

dvasioje. Visi 
savo užduotis.
Petro Andur-

NEW BRITAIN, Conn
Lukšio Krutanti Paveikslai.

šis atvažiuos. Dzūkelis.

del ISandaros. Dabar neturė
siu laiko, nes visą vasarą pra
leisiu Lietuvoje.

. Visur Buvęs.

giMaMMMMnmmMIMMMMi looioimuemsennBii

• GERB.
^Spragilo kampelio^

Gegužės 10 d. vakare Lietu
vių salėje G. G. Lukšis rodė pa
veikslus nesenai parvežtus iš 
Lietuvos. Gavęs progą nuėjau 
pažiūrėti ir aš. žmonių prisi
rinko pusėtinai, butų prisirinkę 
dar daugiau, bet kadangi tuos 
pačius paveikslus Lukšis savai
tė pirmiau rodė bažnytinėje sa
lėje todėl daugumas juos jau 
buvo rriatę.

Paveikslai pusėtinai gerai 
atrodo, ypač kuomet matosi 
Lietuvos kariumenė, kuri susi
daro iš 'musų brolių Lietuvių: 
visi puikiai atrodo, labai išsila
vinę muštruose, gimnastikoje, 
žaisluose, net žmogus nenori 
tikėti kad mūsiškiai per tokį 
trumpą laiką įstengtų to 
kti.

Grąžus reginis taipgi 
Lietuvos Dainos Dienos, 
minia iš trijų tūkstančių 
jus Kaune viename būryje dai
nuoja. Gaila tik kad mums čia 
esantiems nebuvo girdėti dai
navimo. Bet .nors ir negirdėjo
me balso, visgi buvo linksma 
matyti ir žinoti kad tas jau ti
krenybė, kad tas viskas įvyks
ta musų tėvynėje, kad musų 
Vientaučiai suvažiavę iš visų

BROOKLYN^ ŽINIOS
Įvairianybės.

Musų miestas didelis ir įvai
rus visu kuo, taip ir Lietuvių 
veikimai įvairus. Vieni sulin
dę į skiepus trauko vorų tink
lelius, o kiti truputį palipę iš 
skiepo vėl trauko tautininkams 
meilę prie savo tautos, jie juos 
visaip pravardžiuoja.

O tautininkai juokdamies 
dirba išsijuosę apšjvietos dirvo
je. štai visa eilė tautiškų dar
bų.

Vienybės Bendrovės vakarie
nėj žmonės nesutilpo šulėm

Gegužės 6 d. atsibuvo L. M. 
G. Draugijos gegužinis vakarė
lis naudai Lietuvos našlaičių; 
tas irgi puikiai nusisekė.

Praėjo TMD. 3-čios kuopos 
vakarienė, gerai pavyko, liko 
pelno kuopai ir gavom kelis na
rius.

Gegužės 13 atbildėjo “Dzim- i 
dzi-Drimdzi’’ su' visu glėbiu 
juokų, gardžiai prijuokino pu
bliką. šiuo 'sykiu jiems nusi
sekė gerai Reikia išreikšti pa
garbos žodis jiems kad jie la
bai gerai viską sugalvoja, ir aš 
manau kad jų pervažiavimas 
per musų kolonijas paliks gerą 
įspūdį Lietuviuose kaslink jų 
tėvynės.

Gegužės 16 d. L. M. G. 
valdyba surengė išleistuvių
karėlį L. M. G. D. pirmininkei 
K. širvydienei “Vienybės” 
tainėje. Puikiai pavyko, 
čių buvo pilna salė, ir pati 
mininkč prirašė 13 narių 

t L. M. G. Draugijos.
“Vienybės” direktoriai 

rengę išleistuvių vakarėlį 
, daktoriui J. O. Sirvydui, kuris 
. gegužio 30 d. išvažiuoja su ke-

LONDONAS, Anglija
Lietuvai pasiskelbus savisto

via neprigulminga valstybe, 
daugumas tuo laiku subruzdo 
vykti savo tėvynėn. Taip ke
liolika ir išvyko, tačiau išvy
kusių tik keli ten apsigyveno, 
ir šiek tiek pasiturinti. Kiti 
sugryžo, o kiti negali sugryžti 
del Įvairių kliūčių kelionės; An
glijos valdžia neįsileidžia kad 
ir keliolika metų čia pragyve
nusių. O jeigu koks * įsprusta 
tai tik su dideliais prirodymais 
kad sugryžus Anglijon darbda- 
vis gvarantuos pastovų darbą.

Lietuviai sugryžę iš savo tė
vynės pasakoja visokių nesą
monių, kaip ten sunkios esą 
gyvenimo sąlygos ir taip įvai
rus nepatogumai ir tt.

Čia nekalbu kad buvo 
šimtai, tik miniu apie 
skaičių, kokį dvidešimtį,
pastarais laikais man teko pa
tirti, vienas-kitas čia begyve
nančių Lietuvių manytų sugry
žti savo tėvynėn net ant visa
dos apsigyventi, tačiau bijo, iš 
laikraščių sužinoję apie įvairias 
plėšikystes, žudystes ir tt. Sa
ko, girdi, palauksim iki plėši
kai busią išgaudyti.

'Londono Lietuviai sulyg Lie
tuvos valdžios įstatymo už už
sienių pasų panaujinimą me
tams turi mokėti po šimtą litų, 
ar butų išsiėmęs pavienis ar su 
šeimyna, tačiau Lietuvos 
siuntinybė aną metą pasus 
duodama 
šeimyna 
septynis 
sus. Iki

išvykę 
mažą 
Kaip
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atsie-

buvo 
kada 

sušto-

D. 
va-

sve- 
pir- 
prie

pa-

su 
po

su- 
re-

ir skaitysi 
kokį “Gar- 

Stasius.
Skaitytojų

savo šalies kampų sustoję į b.u- (leiviais^ į Lietuvą ii vežasi ke
ri traukia sau be ’baimes’ ir be | dcsštkus ękąkursantų.
persekiojimų savo dainas. | žo.džiu’ BrooWno Lietuviai

Buvo parodyta ir daugiau 1 Nemiega, darbuojas. Jau turim 
gražiu reginiu kuriuos linksma i nemaž{l TMD. kuopą ir L. M. 
buvo matyti. ' |G- Draugiją, dabar tik reikia

n , , . t-, i v - Sandaros kuopa padidint.Bet man kaipo Dzūkeliui ■ _ , ., , .. Bet as jau suplanavau kaipsmagiausia buvo matvti vieną . ; . , . .. -r, , ja reikia padidint, ir kai ateisis geriausia žinomu Dzūkijos ,. . v , . j- žiemos laikas tai pasidarbuosiumiestelių, kaip mes vadiname i_____________ ' ______ ,
Lazdzijus, kurių jau dvyliktas 
metas kaip nemačiau, 
nors 
kaip 
bar 
lio" 
turn viską čia ir važiuotum dar Imetiniu ‘T’..
nors pasižiūrėti. Bet kada par-1 Jodviršį ir. Ig. Margelį.

J. Pctrikys iš Scrantono pri- 
Dabar | siuntė prenumeratas “Dirvos’ 

paveiksle paregėjau, I 
pamatai tai rodos kad da- 
dar botum savo “šonkau-, ji 
nesuradęs tai išsyk palik-| ter,

udi siuntė pi eitumei diet s juiivos
bet | skaitytojų Onoš; Dzingelienės ir 

Jono Ivaišo.
Juozas Saunoras iš Roches- 

prisiuntė du nauju 
‘Dirvos” skaitytojų, P.

nuo pavienio ar 
reikalavo mokėti 
šilingus ir šešis pen- 
šiolei dar rodos pasų

niekas nepanaujino, sako, ana 
va aš mokėsiu 100 litų. Bet ki
ti ir neišgali tiek mokėti, ži
noma, tas ir tėvynėn gryžti ap
sunkina.

Aš čia nekalbu apie Lietuvos 
piliečius ’ žydūs ir -kituš,'' man 
apie juos taip nėra žinoma.

Kalnavcrtis.

Jėzus Nazaratenas
Šitai yra apsakymas gj*vcnimo Jė

zaus Kristaus, kaipo randasi užrašy
ta Romoj popiežiaus arehivuose. Tai 
yra pilnas apsakymas visų paslapčių 
Jėzaus gimimo, jo mokslo, tarnysčių 
arba urėdų, .kuriuos laikė ir vėliau 
jo savistovumas mokinimo žmonių, 
o galiausiai kaip ji nukankino, jo 
mirtis ir kaip jis iš numirusių prisi
kėlė’ Svarbus tai dokumentas kož- 
nam tiesos jieškotojui. (23)

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

3452 West 25th Street 
Cleveland, Ohio.

Važiuosit Lietuvon?
ROCHESTER, N. Y.

Du Parengiipai.
Pavasariui baigiantis Lietu

viai labai subruzdo. Vienu va
karu net po dvi pramogas ren
gia. Dolarį pasiėmęs nueini ant 
gatvės kampo ir nežinai kur 
eiti, ar į koncertą ar į teatrą. 
Bet tuščia su koncertu, reikia 
eit į teatrą. Koncertą bile ka
da gali pamatyti. Tai nuėjau 
į teatrą. Stato “Palocius Eže
ro Dugnuose”. Labai gražus 
veikalas ir lošėjai taip gerai iš
silavinę kad nu. Visi artistai 
atliko savo roles labai puikiai, 
ypač p-lė F. Saunoriutė ir A. 
Krajeriutė; Kadangi jos lanko 
aukštą mokyklą (akademijos 
kursus), joms laikas yra labai 
.brangus, ir tą laiką jos galėtų 
panaudoti savo lekcijoms arba 
pailsini, bet jų pasišventimas 
Lietuvystės labui teikia mums 
Lietuviams didesnę garbę. Rei
kia pažymėti pasišventimas P. I 
Krajerio, kuris per dieną sun
kiai dirbdamas vakarais išmo
kina savo artistus. Lai ir to-1 
liau darbuojasi, o mes remsim.-

Visi džiaugias kad “Dzimdzi-1 
Drimdzi" daug juokų pridarė,' 
ir aš to nepeikiu; bet patariu

Mat jis turi to- vietiniams paremti ii- savus čia

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,

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviemastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai
j^3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j

--------=iF=u=ir=ir

GERB. SPRAGILAS APIE 
PASAULIO TAIKĄ IR 

SANDAROS SEIMĄ
Kada dar Prūsuose valdė 

kaizeris ir Rusijoj viešpa
tavo caras, ir pasaulis neži
nojo kad gali kilti tokia di
delė vaina kokia nesenai 
buvo, visos šalįs galėjo ka
da norėjo ir įpr norėjo ga
benti ginklus ir kariškus 
įnagius ir galėjo pakelt Vai
ną kada norėjo. Jeigu ca
ras mušėsi su Japončiku, į 
tai nesikišo Amerika; jeigu 
Italija vajavojo Tripolį, to 
visai nepaisė Anglija; jeigu 
Balkanai mušėsi tarp savęs 
apie tai nebuvo galvoj kai
zeriui.

Ir kada, visos šalis turėjo 
gana ginklų prisigabenu- 
sios ir prisidirbusios, reikė
jo—juos sunaudoti, ir tada 
prasidėjo didelė vaina.

Kai pradėjo vainų tai ne
sustojo iki ginklai išsibai
gė. Prūsuose ginklai taip 
išsibaigė per vainą 'kad jie 
neturėjo kuo kaizerio nu
šaut ir tik gyvą išvijo į 
kitą šalį.

Bolševikai Rusijoj dar 
surado supuvusį šautuvą ir 
pagaliaus po laikymo nelai
svėj, carą nupiškino.

Ale kad vėl pasaulis ne- 
prisigabėntų ginklų iš tų 
kraštų kur juos daro, ir ne
sukeltų vainos išnaujo, gal
vočiai sušaukė seimą Ge
ne vo j arba Ženevoj, . kaip 
tikrai Lietuviškai (??!:;”) 
turi būti, apkal'bėt ir nutart 
kad toliau tokių didelių vai- 
nų neatsitiktų. O kad Vai
nų neatsitiktų reikia kad 
nieks ginklų nedarytų. Ale 
kad darbininkai- neturės iš 
ko gyvent jeigu kariškų da
lykų neišdirbs, tai galvočiai 
sumanė nutart kad kariš
kų dalykų nebūtų galima iš 
vienos šalies į kitą vežt ir 
padėt kokiai nors karštako- 
šei šaliai vainą sukelt.

Šitokį svarbų seimą Slap
tos Spragilų Sąjungos vy
riausia galva negali pra
leist neatstovavęs, ale kad 
šiuo laiku išpuola ir San
daros seimas ir Slaptos 
Spragilų Sąjungos slaptas 
geimas, kur gerb. Spragilas 
turi ypatiškai dalyvauti, 
tai įsakė Slaptam Spragi- 
laičiui ir Slabados nuvykti 
į Ženevą ir atstovaut Slap
ią Spragilų Sąjungą ir pra
nešt vyriausiai galva gerb. 
Spragilui kas ten dėsis ir 
kas bus padaryta su kariš
kų ginklų ir medegos gabe
nimu ir negabenimu.

Slaptas Spragilaitis se
kančiai raportuoja gerb. 
Spragilui apie Ženevos sei
mą.

Suvažiavo delegatai iš vi
sų šalių, .sekanti (paminiu 
tik svarbiausius):

Aš, Slaptas Spragilaitis, 
nuo Lietuvos;

Mr. Butleg nuo Ameri
kos;

Mr. Buldog nuo Anglijos 
imperijos;

Pan Lepszewski nuo Pol
ščos ;.

Monsieur de Šampan nuo

Francuzijos;
Monsignor Makaroni nuo 

Italijos;
Herr Heim'byr nuo Vo-; J 

kieti jos; ■ :’taj
Korėjos Kofėjas nuo Ja- | 

.ponijos;
Ir kiti ir dar kiti.
Visi apkalbėjo ir atrado | 

kad buvimas pasaulyje ka- "j 
riškos medegos ir kariškų Į 
įrankių yra pavojingiau-/ 
sias dalykas tautų taikai ir 3 
sutikimui, todėl lai buna J 
nutarta kad jeigu kuri ša- 
iis neturi 'ką veikti, tegul 1 
dirba iš geležies ir plieno 
kanuoles, šautuvus ir .dur- j 
tuvus, o paskui iš jų lai da-Jl 
rosi plugus, žagres, dalgius J 
ir kujus darbui.

Kurios nori tegul dirba.J 
orailviųs, leidžia juos Į orą | 
ir duoda lakūnams nupulti j 
ir užsimušti;

Kurios nori tegul dirba 1 
paraką ir nuodingus gazus 
ir tegul susprogdina sande-' 
liūs kad butų darbo naujus i 
statant.

Kurioms patinka tegul į 
statosi kariškus laivus ir 
paskui juos skandina;

Ale lai buna nutarta kad | 
jokia kariška medega nebu- .1 
tų valia gabent iš vienos ša- J 
lies Į kitą, kad ten nesurin- t 
ktu daug visko ir nepradė- ' 
tų norėt pasivajavot su kuo ] 
nors.

Šitą naudingą tarimą pa- 1 
darius, eita prie aptarimo t 
koki dalykai nesiskaito ka- J 
riška medega ir kokie gali- J 
ma liuesai iš vienos šalies j ; 
kitą vežti: >

Anglijos delegatas saįęo: 3 
Lavai nėra 'kariškas daly- 1 
kas, ba jeigu jų nenaudosi d 
yąinpĮn§;tąj;!ir ųęį>us jjg «
riškas dalykas.

Japonijos delegatas sa
ko: Parakas nėra 'kariška 
medega ba juo be šautuvų 
ir kanuolių ir bombų nega- . 
Ii nieko nušaut.

Italijos delegatas., sako:. 
Kanuolės ir šautuvai nėra 
kariška medega, ba be pa
rako ir kulkų jie niekam 
nedaro blėdies — net vai
kai gali su jais žaisti.

Prūsų delegatas sako: 
Nuodingi gazai nėra kariš
ka medega ir ji niekam ne
padarys blogo jeigu tameį 
šone Į kur vėjas gazus nėJ 
ša nestovės uniformose ap
sirengę žmonės ir nenorės 
gazų sulaikyti.

Francuzijos delegatas sa
ko: Orlaiviai nėra karišką, 
medega, ba jie be bombų 
nieko negali padaryt.

Amerikos delegatas sa- “ 
ko: Parduot paraką ir ka-. 
nuoles nėra kariškas dar
bas, tik tegul jų į krūvą ne
sudeda.

Polščos delegatas sako; 
Krėst laivų nėra reikalo i 
musų Gdanską važiuojan
čių, be jeigu mes paprašy-; 
sim kapitonų pasakyt kad?; 
laive nėra kariškos mede-lį 
gos tai jie tikrai taip ir pa-,, 
sakys.

O aš, Slaptas Spragilai- 
tis, pasakiau: Naudot para
ką , ir šautuvus nėra blogas < 
darbas, ir jie niekam krivi- 
dos nepadarys. Jeigu mes i 
kada išeisim pasišaudyt j 
Vilnių, nei vienas žmogus 
nežus jeigu visi prošepanąi 
pasiskubins iš tenai išsi- 
kraustyt.

Ir visi šitie sumanymai 
atrasta priimtini ir geri, jr 
liko užrašyta į protokolą 
kaipo sveikiausi įnešimai; 
palaikymui pasaulyje tai
kos ir ramybės.

O dabar pranešu kad aš ' 
išeinu į Sandaros seimą dą- ? 
ryt slaptus 'tyrinėjimus kas 
bus tariama, ir viską pra
nešiu kitą sykį.

SANDAI
VIENUOLIK 
’ Pasaulinio

■ metu,, gyveni 
Susitvėrė Am

■ vių Tautinė S
Pirm to tai 

ratai neturėji 
griežtose ribo 

į jos. Visa jų 
f' Susivienijimas 
r menkoje ir 1 
į. toju Draugija 
į buvo reiškėjo! 
| sistatymo, til 
; vienokį, kita 
I gą Lietuviam 
į bą. į jas gi 
į bite politiške 
r ypata bile til

Be to daug 
| lima apsieiti, 
| tinė Sandara.

Tuo beveik 
B. sitvarkė dau 
F kai, nors jie 
r jo grynai ss 
į mą ir skaitė 
I tuokti.

f Socialistai 
k na tvirtai o 

jiems laimė 
į vietoj prasi] 
[■ bet ir tie si

Pastoviai 
L kai ir Sandi 

; šįmet, vii 
į daros šeimai 
I landui, viena 
į Sandariečių 

‘ Cleyelandc 
į gai pasigiri 
[ labai dideli 
I atliktais.sav 
r labui, neska 
I čia ant viet 
j dėjo prie L:

Kadangi 
I yą” Į spaudi 
| ymsitela, s 
t negalime nii 
f seimą nuove:

Kiek iki ši 
i ko,' Sandara 
r labai gražiai, 
j kad neapsirei 
l sitį.■' Tikime 
Į seime to nei 

kas bus tarta 
taikyta tauto 
gerovei, čia . 

[Lietuvoje..
į Sveikiname 

delegatus ir Ij:
I šių mėtų 'Sbnd

liimtmi Atsil 

į Keletas metu 

t Yorką atkeliavo i 

f žydelis) ir prade; 

anglis nešiodamas 

į mus — neturėjo i 

draugu. šiandien 
hji |50,000,000 i 

p pristatytojo koi 

'tas 'Brooklyn 

pi.

Taipgi nesenai b 

ta M kitas sulyg 

į S) ateivis nupir 

milijonieriaus Asto 

'mokėdamas keliolil 

t dolariy už jį. Nors 

ifflįaį iš ateiviu I 

' riae, bet šis parod- 

u riii ris pasekminga 

g; Nekurie įstatymų 

•rita ateivių naudi 

BR ir juos varžo 

0 ateiviai 

pro padarė A

i »uHteaa liį 

eiti i mb 

iepti Mals, i®] 

b nereikalingas, j 

"ši ir Radinį ■ 

’’S- Ir tie bu] 

boso,
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Nuo Redakcijos |
1 Italijoje ,1,000.000

Austrijoje 500,000
Lietuvoje. 91,000
Telšių apskrityj 7,500

(Paskutines skaitlines pa
duoda Telšių “Žemaitis”.)

Amžinasai Žydas
EUGENE ŠUE

ir Makaroni mt 

iim'byr nuo V> 

Kofėjas nuo 

dar kiti 
al'bėjo ir atrado 
as pasaulyje fe. 
legos ir kariškį 
ra pavojingi^ 
is tautų taikai r 
todėl lai bum 

id jeigu kuri jį 
ką veikti, te$ 

geležies ir plie® 
šautuvus ir du. 
įskui iš jų laife 
5, žagres, dalgĮ 
arbui.

SANDAROS VIENUOLIKTAS SEIMAS
eAJIENUOLIK metų atgal, 
; ’ Pasaulinio Karo audrų 
s metu,, gyvenimo verčiama 
| Susitvėrė Amerikos Lietu- 
I vių Tautinė Sandara.

Pirm to tautininkai libe- 
| ralai neturėjo jokios savo 
I griežtose ribose organizaci- 
I jos. Visa jų tvirtovė buvo 
f Susivienijimas Lietuvių A- 
| merikoje ir Tėvynės Mylė-
■ tojų Draugija. Bet jos ne- 
i buvo reiškejos politiško nu
leista tymo, tik viena dirbo

■ vienokį, kita kitokį naudin- 
|gą Lietuviams abelnai dar- 
| bą. Į jas galėjo prigulėti

bile politiško nusistatymo 
į ypata bile tik pildė Įstatus.

Vyriškos Lyties Kūdi
kių Miršta Daugiau 

Suv. Valstijų vaikų biuras 
skelbia jog šalyje berniukų že
miai! vienų metų amžiaus mir
čių skaičius yra ketvirtdaliu di- 

| dėsnis negu mergaičių.
Surinktomis žiniomis, metų 

bėgiu miršta 187,000 kūdikių 
neturinčiu vienų metu amžiaus, 
o iš jų 98,000 miršta pirmą sa
vo gyvenimo mėnesį.

Kiti patyrimai rodo jog mir
tingumas kūdikių maitinamų

i išimtinai dirbtinais maistais 
yra tris ar keturis sykius di
desnis negu penimų išimtinai 
krūtimis.

Paduotomis statistikomis re
miantis, Amerikoje vyrų bus 
ar yra mažiau negu moterų.

Taip yra ir kitose šalyse, ži
noma ten pasekmėj karo:

Visame pasaulyje moterų y- 
ra daugiau negu vyrų ant

, 36,000,000
Europoje 1 18,000,000
Rusijoje 4,000,000
Vokietijoje 2,500,000
Anglijoje 2,000,'000
Francuzijoje 2,000,000

KATALIKIŠKI TAVORAI

Lietuvos Liaikraščių 
Prašome

prašome pakeisti “Dirvos” 
ir “Artojo” antrašą nauju: 
vietoj 7907 Superior Ave.; 
siuntinčkite 3352 Superior 
Ave. Taipgi 'primename 
jog užtenka “Dirvai” ir 
“Artojui” vieno egzemplio
riaus mainais, nes redakci
ja tų dviejų laikraščių ta 
pati;

Taipgi-’ kurie siimtinėja- 
(e laikraščius ir redakto
riaus K. ‘S. Karpavičiaus 
vardu, išbrauki!, nes už
lėks “Dirvai” siunčiamų.

“Dirvos” Redakciją.

nori tegul dilti 
leidžia juos į oiį 
akunams nupuls 
ti;
nori tegul ft 
nuodingus ga® 

isprogdina sanft 
utų darbo nauji

Be to daugiau nebuvo-ga
lima apsieiti, ir gimė Tau
tinė Sandara.

'■ Tuo beveik pat'laiku su
sitvarkė daugiau ir katali
kai, nors jie tpirm to turė
jo grynai savo Susivieniji
mą ir skaitėsi daugiau su
tuokti.

; patinka tegi 
iriškus laivus ? 
is skandina; ’ 
buna nutarta kai 
ska medega neis- 
ibent iš vienos į 
kad ten nesūri- 

visko ir nepradė- 
asivajavot su h

idingą tarimą pi 
ta prie aptarto 
tai nesiskaito b 
ega ir kokie pi 
. iš vienos šalies:

i delegatas sale: 
ra kariškas 4 
eigų jų nenaudos f 
įjįjir neb us jie b. I 
ykas.: v;i.į Į 
is delegatas » 
kas nėra 'karsto 
a juo be šauk I 
ų ir bombų negi- 
ušaut.

delegatas, sako: 
ir šautuvai ra 

ledega, ba tepi 
tulkų jie nieia 
ėdies — net ® 
u jais žaisti I 
delegatas toj į 
gazai nėra kare 
a ir ji niekam is 
ilogo jeigu ta 
r vėjas gazusJ 
is uniformose Į 
monės ir neneš

Socialistai tada buvo ga
na tvirtai organizuoti, bet 
jiems laimė lėmė iširti, jų 
vietoj prasiplėtė bolševikai, 
bet ir tie susiplaišė.
; Pastoviai gyvuoja katali
kai ir Sandariečiai.
“ Šįmet, vienuoliktas San
daros šeimas išpuola Cleve- 

įlandui, vienai iš veikliausių 
Sandariečių kolonijų.

r Cleyelando Sandariečiai 
gai pasigirti nekuriais ir 
labai dideliais nuoveikiaiš 
atliktais - savo organizacijos 

: labui, neskaitant ką padarė 
čia ant vietos ir kiek prisi
dėjo prie Lietuvos reikalų.
• Kadangi leiždiant “Dir
vą”! spaudą seimas dar tik 
prasideda, šiame numeryje 
negalime nieko duoti apie 
seimo nuoveikius.

Kiek ikį šiol patėmyti te
ko, Sandaros seimai eina 
labai gražiai, rimtai, ir nie
kad neapsireiškė dviejų pu
sių. Tikime kad ir šiame 
seime to nebus, ir viskas 
kas bus tarta ar daryta bus 
taikyta tautos ir liaudies 
gerovei čia Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Sveikiname Sandariečius 
delegatus ir linkime ilgiau
sių metų Sandarai.

; Išimtini Atsitikimai
ikyti. .5^ A E Keletas metų atgal Į New 
Įjos delegatas S lYorką atkeliavo Rusas (turbut 
viai nėfa kariii žydelis) ir pradėjo pradavinėti
sa jie beboto
ali padaryt
ss delegatas
lot paraką ir r , _
rą kariškas fe i do pristatytojų kompanijos vei-

I
•anglis nešiodamas kasė po na
mus — neturėjo nei pinigų, nei 
draugų, šiandien jisai yra ve
dėju $50,000,000 anglies ir le

gul jų Į kiura! ūkiančios (Brooklyne ir apielin-

delegatas to f 
ni nėra reikalo t 
anską važtoj* į’ 
igu mes papai | 
onų pasakytb 
t kariškos įto Į 
tikrai taip ir |i |

slaptas Sprag?* t’ 
aų: Naudot p®1 ? 
;uvus nėra ■ 
jie niekam Ito į 

larys. Jeigu * r 
sim pasišaudyi | 
ii vienas aįį$ [■

Bfj.
r Taipgi nesenai buvo paskelb
sią kad kitas sulyginamai nese
nas ateivis nupirko garsaus 

'milijonieriaus Astor namą už
mokėdamas kelioliką milijonų 

idblarių už jį. Nors tokių atsi- 
ttikimų' iš ateivių buvo ir še
iniau, bet šis parodo kad atei- 
viai vis pasekmingai išsiverčia. 
S Nekurie įstatymų davėjai už
miršta ateivių naudingumą šiai 
šaliai ir juos varžo arba neįsi

leidžia. O ateiviai labai-labai' 
daug gero padarė Amerikai.

■u visi prošepa* 
is iš tenai I

šitie sumanys 
iimtini ir gra 
šyįa Į protiįj 
eikįausi ra 
i pasaulyje f 
nybės.
r pranešu Mį 
mdaros seiiujl 
s tyrinėjiousl 
na, ir visto N

Dr. J. šliupas, Lietuvoje,- pa
ti taria visiems bukagalviams ku- 
K rie nepajiegia išduoti egzaminų 
fcj aukštesnes klesas ar ųniver- 
į-sitetą, eiti į seminariją ir pa- 
Etapti kunigais, kuriems moks
li las nereikalingas, pinigų kiše- 
I niai ir gaspadinč pagal pasi- 
Brinkimą. Ir tie bukagalviai ,jo 
E klauso.

PIRMIAU tik prasidėjus Lie
tuvių prekybai, skirtumai 

buvo tiktai tarp žydų ir Lietu
viu, kurie vis užėmė platesnę 
dirvą pirklyboje, iki paskiausiu 
laikų, kurie sutvėrė daug ko
operacijos krautuvių ir bankų. 
Bet ta ko-operacijos idėja ir 
praktika tapo Įkūnyta' Lietu
vių laisvamanių? kurie šian ar 
ten įkurdami krautuvę nekvie
tė kunigo' jos pašventinimui, 
ko dėlei kunigai Įvardino Lie
tuvių pirklybą “bėdieviška” ir 
lygiais budais• pradėjo kurti 
“katalikišką” pirklybą ir griau
ti pirmąją, "bedievišką”, ir pa
gal tai čtabar Lietuvoje jau ei
na aitri konkurencija. Šitai 
naujai “katalikiškai” pirklybai 
visur vadovauja kunigai ir .vis
ką vadina katalikiškais vardais, 
kaipo “katalikiškas cukrus”, 
“katalikiškos trąšos-mėšlas”, ir 
tt.

Be.t musų kunigai katalikais 
nesi vadina, bet krikščionimis, 
paslėpimui-paiaikymui savo au
toriteto. Krikščionimis vadi
nasi visi tikinti Į Kristų, o pa
gal sektas skirstosi į daugeli 
grupių. Katalikų sekta turi 
173,500,000 sekėjų, o kitos vi
sos krikščioniškos sektos sykiu 
imant turi 291,700,000 (dau
giau už katalikus ant 18,200,- 
000) sekėjų.

Lietuvos pažangieji laikraš
čiai negali katalikų vadinti ka
talikais, nes dabartinė katali
kiška valdžia sustabdytų leidi-į 
mą. Katalikas yra skaitomas I 
kokiu tai “tobulu” tvariniu ir Į 
jo vhrdo nevalia minėti papras-i 
tuose reikaluose. Abelnai Lie- j 
.tuviai vadinasi tik katalikais.! 
o ne krikščionimis, ir kunigai | 
katalikystę apvilkę krikščiony-1 
stės skraiste, katalikystę išlai
ko nepaliesta. Kad kalboje ir 
raštuose butų minima -vistu.- ka- j 
talikystė tai katalikų akyse ta j 
katalikystė netektų svarbos. 
Dabar katalikiška liaudis lie
kasi savo stadijoje nepalytėta. 
Ant krikščionių sakykit ką no-1 
rit, bile katalikų (musų) ne- Į 
liečiate. Pagal katalikų supra- I 
timą, krikščionimis yra tiktai I 
Prusai, Liuteronai ar Kalvinis-, 
tai,- ant kurių viskas galima sa-' 
kyti *ir . rašyti. Patįs kunigai | 
savo raštuose daugiau mini' 
krikščionybę, o katalikystę tik i 
svarbiuose klausimuose.

Todėl Amerikos Lietuvių lai
kraščiai turėtų visai neminėti i 
krikščionystės Lietuvos klausi-1 
muose, ir visur kunigų ir jų Į 
klapčiukų politiškus darbus va- Į 
dinti KATALIKIŠKAIS, kas į 
bus vadinama tikru vardu, kuo i 
imsis bjaurėtis katalikai kaip I 
dabar bjaurisi Protestonų, ir 
greičiau pasikreips prie vieno | 
vardo LIETUVIŠKO, kuris ski- Į 
riasi nuo katalikiško kaip kuni-1 
gai slopina viską kas tik yra 
Lietuviško.

Katalikiška politika yra kaip 
bolševikų, apžioti visą svietą ir 
išnaikinti kas tiktai tautiška 
nebūk kurios tautos. Katali
kystės vadai Lietuvoje priden- *

Igimui.savo veidmainystės vadi
nasi “krikščionimis demokra
tais” ir kitokiais vardais pagal 
reikalo, palaikymui tamsios 
liaudies savo jiegai. Katalikų 

| valdžios tvarka yi-a teokratiš- 
I ka-despotiška, kaip caro, kur 
I kunigas yra neklystančiu val
dininku dvasios ir kūno. Kas 
.kunigo neklauso toks yra pra- 

I keikiamas, ant tokio yra siun- 
Idomoą davatkos,ir viskas daro- 
: ma tokio neklausūs išnaikini- 
jmui, kokius net gyvais sude- 
i gindavo viiduramžiuose.
I Kunigai ir dabar degintų tik- 
Irųosiųs demokratus, kaip de- 
I gindavo laikuose papų politiš- 
! kos valdžios.
' Teokratija yra kunigo val
džia vieno ant visos parapijos, 

! b’ jam prieš yra demokratija— 
Ivisų jjarapijonų išrinkta val- 
,džia naudai *visų žmonių, kuo
met kunigas rūpinasi tiktai, sa
vo. asmens nauda.

Lietuviamsyra stoka raštų- 
I knygų rodančių kunigų despo- 
'tiškumą ir saumylystę. Kuni- 
I gąi mokėjo ir moka liaudies 
I protą apdumt visokiais durnais, 
1 vis pasaldytais dūšios išgany- 
. mti ir heklaidingumu.

Nelaiminga yra. Lietuva su 
katalikyste, kur kunigai skaldo 
Tautos vienybę ir silpnina jie- 
gas apsigimimui nuo išorinių 
priešų — Lenkų, Vokiečių ir 

! bolševikų, kur pjudo brolį ant 
brolio namie, Tautoje.

Kaip ilgai tas tęsis, kada ku
nigai bus prašalinti nuo pjudy
mo brolių ?

Svetima, partija, katalikiška, 
įsigalėjo Lietuvoje ir parali- 
žiuoją Lietuvių ekonomišką ir 
politinį gyvenimą. Amerikos 
laikraščiai pagelbės Lietuviams 
išsiliuosuoti iš kunigiškos ne
valęs visur vadindami vienodų 
vardu "katalikais”, "katalikiš
ka” valdžia, nuo ko liaudis aiš
kiau supras-pamatys tos katali
kiškos valdžios gerumą.

Ant galo reikia pažymėt kad 
katalikams yrą nepakenčiama 
Tautos atminimai. Vasario 16, 
Nepriklausomybės paskelbimą, 
prisikėlimas gyvos iš grabo,- ta
po nukelta ant gegužės 1'5 d., 
ir vėl nukelta ant rugjįjučio 1 
d., ir paskiau gal vėl bus nu
kelta ant kokio švento Mykolo. 
Amerikos Lietuviai-katalikai iš 
sykio šventė Lenkišką šventę 
(Kazimierą). -Kad taip švęsti 
kokio šventojo atpuską tai kas 
kita, bet ne Lietuvos šventę’... 

■ Katalikai remsis Amerikos 
katalikais, net New Yorko val
stijos gubernatorium, kuris yra 
katalikas, kas negali lygintis su 
katalikiška politiką Lietuvoje. 
Amerikoje katalikų yra vos per 
aštuoniolika milijonų ir politi
koje jie maišosi su Republiko- 
nais ir .Deinokratais, Bet jei
gu tiktai katalikų butų diduma 
gyventojų tai politika tuoj bu
tų Icatallkiška kaip Lietuvoje. 
Amerikoje mat yra atskirta ti
kybos nuo valstybės, apie ką 
katalikai Lietuvoj nei užsimin
ti neduoda; Patriotas.

Žemes Drebėjimų Pa
vojus Rytinei Suv.

V aisti jų Daliai
Mokslininkai ilgai tyrinėję 

rytinę dalį Suv. Valstijų skel
bią jog ta, dalis stovi žemės 
drebėjimų pavojuje. Nuo 1924 
metų rugsėjo 30 d. buvo jaus
tą astuoni paskiri žemės sudre- 
ibčjimai, kas reiškia jog ta da
lis tebėra žemės slūginėj imo 
stovyje.

Kadangi ta sritis buvo lai
koma liuosa nuo žemės drebė
jimų, namai buvo budavota ne
tvirtai ir galėtų sugriūti; ele
vatoriai ir- kitos mašinerijos 
suirtų; vandens rynos, aliejaus 
ir- gazo triubos sutruktų ir kil
tų gaisrai: aliejus pa'siliuosa- 
vęs is rezervuarų prisidėtų prie 
gaisrų padidinimo ir gyvento
jai nukęstų nuo drebėjimo, pa
nikos, mirties nuo gaisrų ir žai
zdų, ligų ir bado.

Tyrinėtojai nori- kad gyven
tojai butų mokinamą, priruo
šiama prie tokių atsitikimų iš
vengimui Sumišimo ir didesnių 
mirties, aukų,drebėjimo atsiti
kime.

Tyrinėtojų noru yrą paruošti 
žemės drebėjimų mapas kož- 
nam miestui. Daroma planai 
kaip butų sutvarkyta transpor- 
tacija žemės drebėjimo atsiti
kime kada požeminiai ir viršu
tiniai gelžkeliai butų suardyti; 
kokie budinkai yra, liuosi nuo 
sugriuvimo ir kokius naujus 
statyti; kokioje padėtyje ran
dasi aliejų sandėliai sąryšyje 
su žemės drebėjimo nuotikiu; 
geriausi budai išvengimui pa
nikos ir sulaikymui jos;'kaip 
turėtų elgtis, kariumenė ir po
licija tokiame atsitikime; kaip 
užkirsti kelią ligoms ir maisįo 
nedatekliui bei kaip aprūpinti 
nelaiminguosius pastoge.

Gerai yra būti prisirengus, 
nes, anot biblijos, “nežinia; ka
da Dievo ranka gali paliesti”.

Geriausia Platinantisi 
Knyga

Iš pasekmingiausia plečian- 
čiųsi knygų yra bibliją.

Amerikos biblijos draugija ir 
Škotijos tokia pat organizacija 
1924 metais Chinijoj tik vienoj 
išplatino 9,500,000' bibliją, ar
ba 2,000,000 daugiau negu me
tais pirm to.

Amerikoje pasitaiko kad iš
leista kokia nauja knyga, no
velė, pasiekia milijono kopijų 
išplatinimo, bet paprastai net 
geriausioms knygoms užtenka 
300,000 kopijų, paskui jau atsi
randa kas naujo, ir ft.

Biblija matyt nenustoja sa
vo vertės. To priežastis su
prantama: yrą šimtai milijonų 
nekrikščionių žmonių, kaip In
dijoj, Chinijoj ir abelnai Azi
joj ir Afrikoj, kur po, biškj pla
tinant krikščionybę iškišama ir 
biblijos.

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

(Tąsa)
Tos dvi moterįs, po apie keturiasde- 

šimts iki penkiasdešimts.metų.amžiaus, di
delio sudėjimo ir tvirtos, 'buvo įprastai ap- 
šivilkusios, kaip žemesnio laipsnio tarnės; 
ant savo apvalkalų jos tūrėjo didėles pri
juostes mėlyno vatinio audeklo. Viena jų, 
kuri laikė rankoje lempą, turėjo platų, 
raudoną, žibantį veidą, didelę- pučkuotą 
nosį, mažas žalias akis ir storus plaukus, 
kurie drybsojo iš po jos galvos užrišalo. 
Kita, sausa; kauluota, raupuota, ir buvo 
dar šlykštesnė nuo savo storų juodų anta
kių; ir juodų-žilų plaukų kurie buvo ant 
jos viršutinės lupos.’ Tą moteris turėjo, 
pusiau praplėstą, keisto pavidalo užvalka
lą: padaryt ąiš storo pilko audimo..

Jos abi inėjo tykiai per mažas duris, 
tuo laiku kai Andriennė, didžiausioje bai
mėje, buvo pasigriebus už lango štangų ir 
šaukė gelbėt,

Parodę Andriennę vieną kitai’, pirmoji 
hunešė lempą ant priepečiaus, o kita, sau
soji, nuėjus paėmė savo didele ranka An- 
driennei už peties.

■Atsisukdama,’ Andriennė pernaują su
riko iš išgąsčio pamačius tą keistą pavi
dalą. Paskui tuojau jai pradėjo baimė ap- 
mažėti; nors ta moteris buvo šlykšti, bet 
vis tik. Andriennė turėjo su kuo kalbėtis; 
Ji taigi smarkiai užldausė; sujaudintu bal
su: — Kur yra daktaras Baleniier?

Tos dvi moteris pažvelgė viena į kitą, 
pasikeitė žvilgsniais jų bendro supratimo 
dalyko, bet nieko neatsakė.

— Aš klausiu tavęs, madame, — kar
tojo Andriennė, — kur yra daktaras Ba- 
leinier, kuris mane čia atvežė?

— Jis jau išvažiavo, — atsakė moteris.
— Išvažiavo! — šuktelėjo Andriennė, 

— išvažiavo be manęs! Ištiesų ką tas ga
lėtų reikšti? — Paskui, po valandėlės pa
galvojimo, ji tarė: — Meldžiu parūpinkit 
man karietą.

Moterįs pažiurėjo, viena i kitą ir pa
traukė pečiais. — Aš meldžiu tamistos, — 
kartojo Andriennė; su priverstu šaltumu 
savo, balse, — parūpinti man ‘karietą — 
kadangi daktaras išvažiavo be manęs. Aš 
noriu apleisti šią vietą.

— Na, jau na, madame, — tarė ta au
kšta moteris, visai nepaisydama ką An
driennė prašo, — tau jau laikas eiti gulti.

— Laikas gulti? — sušuko Andriennė 
nusigąsdama. — To jau gana išvarymui 
manęs iš proto. — Paskui, atsikreipdama 
į jas abi, tarė: — Kas čia do namas? kur 
aš esu? atsakykit!

— Tu esi viduje, — atsakė lieso ji šiur
kščiu balsu, — iš kur neprivalai per langus 
rėkauti, kaip tu tik ką darei.

— Ir kur neprivalai užgesinti lempos 
kaip tu tik ką padarei, — pridėjo raudon- 
veidė. .

Andriennė, negalėdama-ištarti žodžio, 
ir drebėdama iš baimės, pažiurėjo lyg su 
panieka į antrą iš tų baisių moterų; jos 
protas neišnešė kas čia dedasi. Staiga'ji 
pamanė jog nuspėjo, ir (prabilo: “Aš ma
tau čia yra kokia klaida. Aš nesuprantu 
kaip, bet čia yra klaida. Jus laikot ma
ne už ką nors kitą. Ar žinot kas ase su? 
Mano vardas yra Andriennė de Kardovi- 
liutė! Jus matot, taigi, jog aš turiu lais
vę apleisti šį namą; niekas pasaulyje netu
ri teisės manęs užlaikyti. Aš įsakau jums, 
taigi, pašaukti man karietą tuojau. Jeigu 
čia karietų nėra, lai kas nors palydi ma
ne namon Į Rue de Babylone, Saint-Dizier

namą. Aš atlyginsiu tą ypatą gausiai, ir 
jus taipgi.

— Ar jau pabaigei? — paklausė iš- 
džiuvėlė.— Kam tu mums tuos niekus pa
sakoji?

' ’— Bukit atsargios, — atrėžė Andrien
nė, kuri bandė išnaudoti įvairias priemo
nes, — jei jus laikysit mane čia per prie
vartą, bus blogai. Nežinot ant ko save iš- 
sistatot.

— Ar tu eisi gult ar ųe? — tarė rau- 
donveidė, rūsčiai ir nekantriai.

— Klausyk manęs, madame, — tarė 
Andriennė, — išleiskit manęs iš šios vietos; 
ir aš abiem jum duosiu po du tūkstančiu 
frankų'. Ar dar negana? Aš duosiu jum 
dešimts, dvidešimts — kiek tik norėsit. 
Aš esu turtinga — tik išleiskit mane, leis
kit man išeiti iš čia! Aš negaliu čia likti, 
aš bijau! — toku tonu ji kalbėjo kad per
vėrė širdį.

— Dvidešimts tūkstančių frankų! tai 
paprasta skaitlinė, ar ne? — tarė raudon- 
veidė sudžiūvėlei.

— Tuščia jo! Jos visos gieda tą pa
čią giesmę!

— Na taigi, jeigu kalbos, maldos ir 
grasinimai yra ant nieko, — tarė Andrien
nė, surinkdama visą savo energiją savo 
desperatiškoj padėtyj, — aš pareiškiu jum 
jog aš išeisiu, ir tai tuojau.. Pamatysim 
ar jus turit gana drąsos panaudot spėką 
prieš manę.

Taip tardama', Andriennė apsispren
dusiai žengė linkui durų. Bet tuo laiku, 
tas laukinis, duslus kliksmas, kokis girdė- 

i josi viršuje po dundesių, kuris; ją taip 
pergandino, vėl pasikartojo; tiktai dabar 
nebuvo girdėti kojų' dundėjimo. ■

— O ! kokie klfksmai! — tarė Andrien
nė, staigai sustodama,/ ir (baimėje pašok
dama linkui tų dviejų moterų. — Ar jus 
girdit tuos riksmus? Kas gi čia per na
mas kad tokie dalykai girdisi? O tenai ir
gi, — dadėjo; rodydama per -langą į kitą 
budinko dalį, kur tas baltas pavidalas vis 
dar tėbesišvaistė iš vieno galo į kitą; — 

įkąs tenai? ar jus matot?'. Kas tai yra?
i ’ — O, ta, — tarė išdžiuvėlė, — viena iš 

tokių kaip tu, kuri neužsilaikė gerai.
— Ką tu sakai? — riktelėjo -Andrien

nė, suimdama sau rankas išgąstyje.- — O) 
dangau! kas čia do namas? Ką jie joms 
daro?

— Tas bus padaryta ir tau jeigu nebu
si gera ir atsisakysi eiti gulti, — atsakė 
raudonveidė. '

— Joms užvelka šitą, — tarė liesoji, 
rodydama užvalkalą kurį ji laikė po pažas
te. —- Jas sujuosia šitokiame užvalkale ir 
neleidžia nei daužytis nei išeiti.

— Oh! — suriko Andriennė. slėpda
ma savo veidą į delnlus. Baisus atradimas 
jai atsidengė. Ji suprato dalyką.

Užbaigimui visų jos šios dienos’’ nuo- 
tikių, šis paskutinis efektas buvo didžiau
sias jai smūgis. Jauna mergina pajuto 
kaip jos spėkos nyksta. Rankos pasidarė 
bejiegės, kojos drebėjo, ir smukdančia ant 
kelių, patėmydama baisiu žvilgsniu į tą 
užvalkalą, ji vos tegalėjo silpnai ištarti: 
“O, ne: ne tai — pagailėk manęs, mada
me. Aš darysiu ką tik jus liepsit.” Ir jos 
spėkoms nykstant ji butų ipargriuvus ant 
žemės jeigu tos dvi moteris nebūtų pribė
gusios ir nępagriebusiOs ją alpstančią^

(Bus daugiau)

•Skaitykit šią knygą, rasit kokia, yra jūsų* laimes 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. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais

.Parašė K. S. KARPAVIČIUS.
(Tąsa iš pereito num.)

Milda
Ir musų sūnų dievai globojo taipgi ir lei

do mum abiem pas jus pareiti. Sunau, 
ateik, apkabink savo tėvą!
Geluonis

Tėve mano — mano ilgus metus lauktas 
džiaugsme, apie kurį iš motinos kalbų be 
perstojo žinojau! [Puolasi prie tėvo.]
IGLIONAS

Sunau mano, dievų žadėtas !i Džiaugs
mas kalnais ant manęs virsta šitokios va
landos sulaukus! [Apkabina Geluonį.]
Milda

[Apkabina juos aibu, ir jie ją, visi trįs 
ratu, džiaugiasi ašarodami]: Netikėjau 
jau rasti tavęs tarp gyvųjų....

[Minia tarp savęs jaukiai kuždasi.]
IGLIONAS

[Arba abudu — su Milda] 
Daug vasarų mylėjau, 

Daug vasarų džiaugiaus, 
Daug vasarų liūdėjau,

Daug vasarų verkiau....
Daug vasarų pasaulyj 

Laimingas buvau aš,
Daug vasarų užmiręs 

Braidžiau po tuštumas....
Daug vasarų man’ medžiai 

Žalia grože kerėj’, 
Daug vasarų nuo lapų 

Tik ašaros birėj’.
Daug vasarų man paukščiai 

Čiulbėj’ dainas gražiai, 
Daug vasarų balsai jų

Skambėjo taip liūdnai....
Daug vasarų dangus man 

Išrodė vis skaistus,
Daug vasarų jis buvo 

Aptemęs ir liūdnus....
Daug vasarų man žvaigždės 

Mirgėjo slaptingai,
Daug vasarų jos rodės 

Užgeso jau visai.... « ♦
Daug vąsarų mylėjau, 

Daug vasarų džiaugiaus,
Daug 'vasarų Jiudėjau

.Kai be tavęs likau....
IGLIONAS

Kuo vardu musų sūnūs, kuo vardu?
Milda

Geluonių aš ji vadinu, nuo jo tokio 
biveriančio budo.
Vaidila

[Visomis savo spėkomis į žmones]: Pul
kit dievams ant veido, nes atėjo tas dievų 
žadėtas vyras, sūnūs Mildos ir Igliono! 
Dievai savo lėmimo nemaino! [Žmonės 
supuola ant kelių. Milda, Iglionas ir Ge
luonis susikabinę krūvoj1 ^tovi, negirdi nei 
Vaidilos, nei žmonių.] Nuo dabar prasi
deda pildytis didi dievų valia; musų tautai 
skirta, ir prieš mus lenksis visi musų prie
šai!
Minia

Lai garbė dievams buna amžina! [Sto
jasi.]
Vaidila

[Prieina prie Mildos] : Kokiais stebuk
lais tave, dukrele, dievai išlaikė gyvą ir 
galėjai užaugint sunu, kuomet žmogėdžių 
šalyje tik kaulai telieka iš tų kurie ten pa
kliūva ?....
VlLKALOKIS

Ji turbut ųžraganavo juos....
Milda

Dievų lėmimas turėjo pildytis! 
įiats apreiškei mums dievų valią; 
dievai padarė. L

per-

Tėvelis 
ir taip 

Sergėjo jie mane ir paskui 
abu mudu, ir žmogėdžiai iš pat sykio pabi
joję musų dievų, paliko man'e gyvą.
Geluonis

Mano motina žmogėdžiams buvo pusdie-' 
ve; buvo gydytoja ir globėja sergančių, ir 
jie laikė mus didžiausioj garbėj....
IGLIONAS

Kodėl jie tavęs, Milda, nenukankino, 
kaip su visais daro kurie patenka į jų na
gus?
Milda vs• --įivGy

Ta baimė mane kankino. Ir jau pražū
tis man buvo gatava jų naguose, kaip štai 
du jų vyrai mane pažino ir išgelbėjo nuo 
mirties, apšaukdami dievų duktere, ir grą- 
sino visiems palikti mane gyvą jeigu ne
norį Susilaukti baisių nelaimių. Jie kita
dos matę mane čia dievams tarnaujant. Ir j

T. M. D. REIKALAI
PROTOKOLAS

Tėvynės Mylėtoju Draugijos
Kuopų Wisconsin Valstijos

Apskričio Antro Metinio
Suvažiavimo'

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

1st Ave., Milwaukee, Wis.

Nors

(Tąsa iš pereito num.) 
Antra Sesija.

Sesiją atidarė pirm. J. Bau- 
kus 2:30 vai. po pietų, atsto- 
vau sesijoje dalyvavo visi.

9. Skaityta laiškai. Laiškas 
iš Cleveland, Ohio, nuo TMD. 
Centro pirmininko K. S. Kar
pavičiaus. Sveikina Apskričio 
suvažiavimą, jo visus atstovus, 
ir prašo paramos “Dirvai” kai
po organui, kad Apskritis per 
kuopas paplatintų savo narių 
tarpe, kadangi duodama atpi
ginta kaina. Liškas vienbalsiai 
priimta. iSkaitoma pasveikini
mo laiškas su velijimais nuo T. 
M. D. Centro Sekretoriaus V. 
Sirvydo iš Brooklyn. Laiškas 
priimamas su plojimais. Skai
tyta laiškas iš Washington, D. 
C., kaipo atsakymas nuo pasių
stos musų rezoliucijos reikale 
Vilniaus, spalių 26 d., 1924 m. 
Laiškas priimtas.

Neužbaigti Reikalai.
10. Buvus išrinkta komisija 

del suruošimo programo, M. 
Kasparaitis, J. Kasputis ir S. 
Beržienė, išdavė raportą kad 
parengimas buvo suruoštas 26 
d. spalių 1924 m., Turner Hall, 
Racine, Wis. Susidėjo iš sce
niškų perstatymų, dainų, šo
kių ir išlaimėjimų. šis paren
gimas nusisekė visais atžvil
giais gerai. Skaitant drauge su 
serijomis gryno pelno Apskri
čiui davė $110.63. Raportas 
priimta vienbalsiai tariant ren
gėjams ačiū.

Kuopų Atstovų Raportai.
11. 6-tos kuopos So. Mil

waukee, Wis., P. Jurkus ii- B. 
Pūkis aiškino kad jų jauna 
kuopa susitvėrė iš penkių na
rių; dabar turi septynis narius 
užsimokėjusius >už šiuos 1925 
metus. Yra vilties į trumpą 
laiką ateityje kuopą padaugin
ti nariais ir sustiprinti finian- 
sais. Kuopa dabar turi ižde 
pinigų $1.75.

13-tos kuopos Waukegan, Ill. 
atstovai S. Ad'omkus, 'K. Taut
vaiša ir J. Leškus aiškino kad 
jų dar jauna kuopa, bet gyvai 
veikia, turėjo suruošus balių, 
uždirbę $20.72. Aukų nariai 
kuopos palaikymui sudėjo $10. 
Viso turi pinigų $30.72. Narių 
1924 m. buvo kuopoj 33, už 
šiuos metus yra užsimokėję 14 
narių. Tiki kuopą išauklėti kad 
butų didžiausia visame Apskri
tyje. Vasaros laiku mano ruo
šti’ pikniką, o rudeniop balių. 
Kuopoj randasi gerų tėvynai
nių ir vietos Lietuviai jai pri- 
jaučia.

60-tos kp., Milwaukee, Wis., 
atstovas J. Bankus aiškino kad 
kuopa buvo suruošus 1924 m. 
pabaigoj programą, nepasisekė. 
Kuopa turi pinigų $3.05, pilnų 
narių užsimokėjusių už 1925 
m. 11. Turi prie kuopos jau
nimo burelo organizaciją vardu 
“Linksmas Ratelis”, kuris iš- 
pradžių veikė, bet dabar vei
kimas silpnėja. M. Butkienė 
ąįškino kad 60-toj kuopoj trūk
sta tvarkos, nariuose apsireiš
kia asmeniniai nesutikimai, bet 
mąno tą visą nelabą prašalint 
ir kuopą sustiprinti, taip gi pa- 
daryti “Linksmą Ratelį” veik
lių.

II9-t,os kp., Kenosha, Wis. 
atstovas J. Kasputis aiškino 
jog pilnų narių užsimokėjusių 
UŽ 1925 m. turi 15 ir pinigų 
$lg.24Įiuopą «,bm_p Js^ųpaųs 
*1&24- * m.' pi’akalbaįX'' Kadangi 
knygos suvėluota nariams duo
ti, nariai nesilanko šaukiami į 
susirinkimus. Yra nusistatyta 
daugiau veikti sustiprinime

taip aš likau 'gyva. Kada gimė mano sū
nūs ir jį jie dievaičiu apšaukė ir užlaikė 
musu kaip geriausia mokėjo ....
Vaidila

Kodėl tu greičiau iš jų neišsprukai kad 
gyva buvai — butum pašalinus skausmus 
ir rūpestį Igliono, ii’ musų viltis dievų lė
mimo nebūtų pertrukę p.orai desėtku me
tų!
Milda

Saugojo jie mane labai, nes žinojo kad 
kožnas nelaisvis bėga iš vergijos, ir ge
rinusį man gyvenimą teikė kad tik sveikus 
juos dievai laikytų.. O paskiau jau gryžt 
nenorėjau iki ateis laikas.
Geluonis

Žinodama visas vaistingas žoleles ir šak
neles, mano motina gabiai pasitarnavo jų 
sveikatai, ir mane sveiką išaugino, išmo
kindama pažinti visus šventus diegus.... 
Ir aš paskui tapau jų gydytoju, ir vedėsi 
jie mane su savim Į kovas, ir taip mudu 
gyvenom tarpe tų kurie musų brolius ir 
sesutes žudė.
ŠERNAS

Kokiu likimu judu dabar į musų kraštą 
sugryžot, dar užtikti mus nekuriuos se*- 
nuosius Mildos draugus gyvus, ir pralinks
minti mus, taip netikėtai?
Milda

Didi dievų valia turėjo pildytis,
baisiai ilgėjaus savo krašto ir rūpėjo Ig
lionas, taipgi troškau parodyt jam musų 
sūnų, nes bėgantis laikas nąikino viltis at
rast] jį dar čia gyvą, bet šuneliui augant 
sveikam nusprendžiau likti žmogėdžių tar
pe ir leisti jam pažinti jų gyvenimą ir ka
rionių budus, ištirti jų spėkas ir silpnąsias 
puses kad jis galėtų tuo pasinaudoti kada 
reikalas bus, ir gryžimą atidėliojau iki jis 
bus gana tvirtas apginti mane kuomet jau 
bus laikas apleisti žmogėdžius ir keliauti 
savo šalelėn... .
Vaidila

Dievai tave apdovanojo tokia išminčįa ir 
tvirta valia kęsti vargus ir ilgėsi tarp sve
timųjų, patyrimui ir išgavimui i'š jų to ką 
paskui galėtų visi Lietuviai prieš juos pa
naudoti! Nei viena kita nebūtų taip pa
darius, tik prie mažiausios progos butų 
bandžus išsprukti, nors gyvastį padėti tu
rėtų! . > ' •
Minia

. Garbė dievams! Lai gyvu o j'a Milda! Lai 
gyvuoja Iglionas ir -jų sūnūs!
Milda

Mano sunui suaugus į vyrą, iš jo spėkų 
aš jaučiau kad dievų lėmimas tikrai įsikū
nijo. Jis dalyvavo su žmogėdžiais užpuo
limuose ir pasirinko kelius mudviejų par
ėjimui. Ii’ atėjo diena kada reikėjo skir
tis su žmogėdžiais B ir tikiu ant visados, 
nes gal daugiau pas juos nereikės man 
gryžti....
Minia ..

Ant visados! Ant visados! Išmušhn 
žmogėdžius iš savo krašto! Neįsileisim jų 
daugiau!
Vaidila

Dėkuokit dieVams už visą tai ką jie 
mums šiandien suteikė!
Sabalas

Bet po viso to kas įsikūnijo, turi išsipil
dyt dar. vienas lėmimas, kurį mes senai at
mename! Tik tada pilnai sukursim savo 
išsiliuosavimo ir laimėjimų viltis! [Išdi
džiai parodo į kardą medyje. Visi sužiū
ri. Tyla. Iglionas ir Milda susirūpinę. 
Geluonis drąsiai stovi. Vaidila lėtai atsi
suka nuo minios į medį.] 
Vaidila

Dievai galingi pasaulį savaip rėdo, bet ; 
leidžia žmonėms jame sau gyvenimą kur- ' 
tis. Štai, aržuole šventame, yra dievų kar-? ! 
dąs kurį ištraukusiam lemta likti valdovų . 
ir apgynėju musų krašto.* Tam kurį die- ! 
vai savo tarnų pasirinko, šį kardą atiduos 
be didelio pasipriešiųimo —r tam kurs bus ! 
gana galingas savo spėka iš jų laikymo iš
plėšti. [Geluoniui] Dar prieš tavo gimi; 
mą man dievai pareiškė kad iš tavo tėvų 1 
gimęs sūnūs tą kafrdą ištraukti turės! -

V ■!
’’Vaidilds 'senaii^pį ? 

reikštam pranašavimui ir ar teisingai jis j 
iVlildą ir Įglioną gynė nuo sudeginimo, jei- į 
gū šis kardas sublizgės jų sunaus rankoje! j

[Milda ir Iglionas įtempia nervus, ne- < 
kantriai laukią kas dėsis.] j kuopos.

(Ęųs daugiau) * . , 121-os kuopos, Racuie, Wis.,

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vięę-Pirmininkas

96 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 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — ' Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

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

uEROVes SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

, MOTINŲ IR JŲ - 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

iki

SU-
jas

atstovas M. Matkiis pranešė 
kad kuopoj 1924 m. narių buvo 
33, už. šluos metus užsimokėję 
22. ^Praeitą metą atlaikyta ke
turi susirinkimai; suruošta vie
nos prakalbos ir parengimas su 
programų ir šokiais, nuo kurio 
kuopa pelnė $60. Dabar pini
gų turi $67. Vasarą ruoš pik
niką ir šeimynišką išvažiavimą. 
Rudeni perstatymą. Turi viltį 
kuopą sustiprinti nariais 
šimto, ir finansais.

Sutrauką. Musų Apskritį 
daro penkios kuopos, per
yra narių vienas šimtas ir kuo
pose pinigų $112.76. Pridėjus 
dar Apskričio turtą, viso suma 
pinigais yra $227.14.

Nauji Tarimai.
12. J. Leškys davė įnešimą 

suruošti varde Apskričio pik- 
Įnešimas priimta ir nu

tarta bendrai visoms kuopoms 
varde Apskričio ruošti pikniką 
gegužės 24 d., Midway Parke, 
Racine, Wis. Atlikimui to dar
bo išrinkta komisija: P. Jur
kus, K. Tautvaiša, M. Butkienė, 
J. Kasputis, M. Matkus. Pa
tarta komisijai kad piknikas 
butų su žaismių programų ir 
šokiais. Visas reikalas suren
gimo pilnai pavesta komitetui.

Įnešta ir vienbalsiai nutarta 
kreiptis prie pašalinių kuopų 
bei draugijų prašant paramos 
del TMD. leidžiamų knygų. 
Kiekviena kuopa prie Apskričio 
priklausanti ant vietos išrinks 
delegaciją ir kreipsis prie paša
linių organizacijų prašant pa
remti TMD. prakilnų darbą — 
knygų leidimą.

Nutarta vienbalsiai iš Aps
kričio iždo aukoti $25 TMD. 
knygų leidimui. Auką pasiųs 
iždininkas J. Kasputis. .

Nutarta vienbalsiai šių me
tų rudenį ruošti parengimą su 
programų ir šokiais Waukegan, 
Ill. Išrinkta komisija: K. Tau
tvaiša, F. Povilenskas, M. Mat
kus, P. Jurkus,- M. Butkienė. 
Komitetui pavesta tvarkyti vi
sas reikalas pilnai.

Nutarta jei matys reikalą 
varde Apskričio raštininko pa
siųsti į Milwaukee, Wis., į 60- 
tos kuopos susirinkimą del iš
tyrimo kilusių asmeninių gin
čų tarpe narių. Apskritis pa
geidauja kad kuopoj ginčai bu
tų likviduoti ir tarpe narių gy
vuotų sutaika-meilė. 
jos darbas, 
rengimas, 
valdybai.

13. Bilų

niką.

Agitaci- 
kaip tai prakalbų 

pavesta Apskričio

apmokėjimas. Nu
tarta vienbalsiai apmokėti M. 
Kasparaičiui $5 jo mokėtą už 
svetainę rendą laike prakalbų 
maršruto- Nutarta apmokėti 
iškaščiai atstovams pietų 9.75.

Valdybos rinkimai.
Į Pirmininkus perstatyta J. 

Ba'ukus, F. Povilianskis. Ban
kus gavo didumą balsų, likos 
išrinktu Apskričio pirmininku; 
antras kandidatas liko vice-pir- 
mininku.

Raštininku vienbalsiai išrin
kta M. Kasparaitis.

Iždininku — vienbalsiai J. 
Kasputis.

Į organizatorius perstatyta: 
P. Jurkus, K. Tautvaiša, M. 
Butkiene. P. Jurkus 
balsus, M. Butkienė 5 
K. Tautvaiša 4 balsus, 
nizatorium išrinkta Pr.

15. Nutarta 8 balsais prieš 
7 Apskričio suvažiavimą laiky
ti Kenosha) Wis., 1926 m., ko
vo ar balandžio mėnesį. Ap
skričio' suvažiavimą sušauks 
Apskričio valdyba.

16. Suvažiavimą uždare Ap
skričio pirmininkas Jonas Bau- 
kus 5 vai. po pietų, pasakyda
mas trumpą prakalbėję velyda
mas Apskričiui ir kuopoms pa- 
sekmihgąi' &y<$kti /astįPrinirne 
kitėpų^fr’i'jkėriyti^vis'usf'šlojšu- 
važiavimo padarytus tarimus.

pirmininkas—
Jonas’ A. Baukus.

Raštininkas —
Martinas Kasparaitis, 

Howe St. Racine, Wis.

gavo 8 
balsus,
Orga- 

Jurkus.

1420

Kudirkos Paminklo
Statomo Klausime

Tautiečiai, pastatykime Dr. V. 
Kudirkai Paminklą Lietuvoje.

Pereitas T. M. D. Seimas yra 
nutaręs rinkti aukas per T. M. 
D. kuopąs ir šiaip per organi
zacijas, pastatymui Dr V. Ku
dirkai paminklo Lietuvoje.

Rodosi ir komitetas buuro su
sitveręs, ir jau buvo kalbama 
apie pastatymą paminklo net 
trijose Lietuvos dalyse, bte de
ja ir iki šių dienų niekas nėra 
dar padaryta. Kodėl ?

Todėl kad mažai rūpinamasi 
tuo svarbiu kulturiniu darbu. 
TMD. 50-ta kuopa turbut pir
mutinė pradėjo rūpintis ir au
kas rinkt, tam tikslui, ir jau tu
ri surinkus $50. Kur kitoą Tė
vynės Mylėtojų Draugijos kuo
pos?

TMD. Centro Valdyba irgi la
bai mažai veikia tame — net 
nėra žinios ar yrą susitveręs 
tam tikras komitetas Lietuvoj.

O darbas čia yra rodos kul
tūrinis 
Lietuvio

Todėl 
kimo lai
jos paseka' mus ' ir suaukaują 
kiek išgali pinigų 
paminklo tam musų 
vyriui.

Broliai ir sesęs, j

in pareiga kiekvieno 
susidomėti tuomi.

nuo šio musų atsišau- 
kitos kuopos ir draugi-

pastatymui 
tautos diri

darbą; tai 
vienintelis musų atsilyginimas 
Dr. Kudirkai ųžr jo nuveiktus 
darbus 'Lietuvai ir Lietuviams.

50-tos Kuopos Komisija: 
Antanas Kriaučialis, 
Juozas Krasinskas, 

A. Stravinskas 
J. Jesiunas
Martišius 

Mass.

TMD.

lisae skyriuje mes laiku 

nuo Mk» gvildensime reL 
kalus {domius bOšantioms 
motinoms Ir motinoms JUbj 
oy kūdlklg./

Kūdiki y aprūpinimu ir pe
nėjimu yra dalyku gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

fr mes jaučiame. kad tai

rime reguliari&aia kD»- 
UrpUb alriręl jr. tatand 

.. . K. «
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Įpratimai
Papratimai arba įpratimai 

i sėkmė atkartotinų veiksmų, 
gi kūdikis neatskiria blogo 
ro įpratimo, motinos privalumas bu-, 
tų daboti kad tiktai geri įpročiai bu
tų užvedama > ant minties, kadangi 
labai sunku atmokįnti kūdikį kuo-, 
met jis jau įgauna kokį įprotį., a

Reguliariškumas yra kertinis ak-’; 
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymų, miegoji-į 
mų, vidurių tuštihimų. Reguliariu^ 
kūmas reiškia sistemų, ir jei moti] 
na tikisi gauti šiek tiek pailsio ji tąjį 
ri sitsematizuoti kūdikio priežiūrą. į

yra pa- : 
Kadan-.| 

nuo ge- ;

| m.
Po mitinės 

g epochos 
jįėje (paša 
siuvo kreipi 
g j| labiausi 
pit žmogui bf 
jt tebięstant, p 
tatama pr

Vidurių I pratinimas
Kūdikį galima pramokinti ištuš

tinti vidurius tinkamai gana anksti. 
Jauniausias kūdikis pramoks naudo
tis puodu jei jis bus ant jo pasodi
namas reguliari šku laiku kasdieną, j 
Regu Ii ar iškurnąs yra pirmos svar- j 
bos dalykas. Geriausias laikas yra 
po pusryčių, ir • nereikia paisyti jo- .‘į 
kio darbo ar smagumo kuris kliudy- I 
tų šitam. Iš pradžių iš motinos bus j 
reikalinga begalinės kantrybės, bet ' 
pasekmės gerai apmokės pastangas. ; 
Motina turėtų' įsitėmyti valandą ka-3 
da kūdikis pridirba palų. Sekančią 
dieną ji tą pačąi valanda turi palai-1 
kyti kūdikį ant puodo. Puodą gali J1 
m a laikyti ant kelių taip kad kudi- i 
kiui atsisėdus jo nugara remtųsi į ‘ 
motiną. Jei reikalinga, laikyk pen/‘l 
kias ar dešimts įpinutų. Paugėjusj-S 
kūdikį galima pramokinti mykti, 
stenėti ai' kitu kokiu budu duoti žiš j 
nią kad laikas atėjo. Motina turi , 
būti kantri, bet galų gale daug hi*J 
ko jai susitaupys. Perdėti svarbą jj 
šito įpratimo negalima.

j fa Win; 
' jfjteais šay 
jįįįymesniy 

ui garbinti pas 
| įtota painėj 
i štato j vi 
ito gerbiau

: nuopelnus 
į pajai vien

Eį'ljiėpavyzi 
r- tais k.

Ogiausiais i 
i nta dievaiči 
į- $,Wiau 

tesshtasudiev 
tataičio 5 
Hp»pus( 

'MĮĮkojttO z 
i Ha kad

Va
-Vaiwutis

hĮors daugel sykių normalus, svei- j 
kas kūdikis nereikalauja gydytojoja 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis-j 
retai pasitaikąs. Jei kūdikis nesi- 5 
jaučia gerai, arba nesiplėtoja taip i 
kaip reikia, motina neturėtų vilkia-” 
ti pdšitarinto su gydytoju. Is kitlfclj 
pusės, normalus kūdikis su gera mo- 1 
tinos priežiūra, rupesniu ir tinkamtf | 
maistu, ar tai iš krutu penėjimo ar J 
Borden’s Eagel Pienu kuomet moti- į 
nos pienas išsenka, turėtų išaugti j 
tiesiai i sveika, normalų vaikiuką. į 

__ ___ ___________ ______ Milionai ir milionai kūdikių išaugo |
patįs arba apie juos žinantieji atsi- į drutus bernukus.' bei mergaites iš 3 

sukombinavimo geros motiniškos | 
priežiūros ri drjutiųančio maisto, ku- J 
rį suteikė Borden’s Eagle Piepąs? ^

Dauguma, vaikų nevalo savo* dantų; J 
--—

jeięu juos tėvai nepriverčia taip da-« 
ryti. \ Gėriau yra^ jiems vartoti Cok » 
gate’s Tooth Cleaner dabar negu J 
kentėti vėliau nuo blogų dantų 
blogos sveikatos. Colgate’s valo 9 
dantis, pilnai ir saugiai. Daktarai ir 1 
Dentistai vi^ur rekomenduoją. Col«jĮ 
gate’s. j

J į^msen 
. put j(3 irisus

A
Worcester,

PAJIEŠKAU pusbrolio Aleksandro 
Voišvilos, paeina iš Kūčių kaimo, 

Panevėžio apsk., ir Kazio Voišvilo 
(jau mirusio) pačios. Jos vardo ne
žinau. Girdėjai/ kad ji gyvena ant 
33-čios g., Bridgeport, Chicagoj. Jie 
i J',‘’„..j ’ -’
šaukite, turiu svarbu reikalų.

IGNAS VOIŠVILA
3348 Superior Ave. Cleveland, O.

EXTRA BARGENAS
20 akrų, vasarnamis, ant ežero 

kranto, 12 kambarių namas, 20 lai
velių, 30 maudynių, rūbų ir krautu
vės 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 
karves; vištos, padargai, — $3700.

80 akrų, muro namas 11 kamb., 
geri tvartai, gota žeme, 30 karvių, 3 
arkliai, vištos, kiaulės, padargai; 
laukai užsėti; 2 m. į miestą; kaina 
$6000.

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 žemė ir budingai, 
giriose, 15 akrų sodno, 1 nu į mies
tą. Kaina $5500.

80 akrų geros žemės ir budinkai, 
gyvuliai, padargai; upelis. $3600.

80 akru geros žemės ir budinkai, 
3 m. į miestą, ant gero kelio, puikus 1 
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 ųkės parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. (22)

Klausk? P. D. ANJDKEKUS 
Pentwater, Mich.

Skaityk atidžiai kas savaite šituos 1 
straipsnius ir pasidėk ateičiai

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno < 

1925 Metų

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek- .S 
vienam ant pareikala- ji 
vimo. Rašykit tuojau .‘1 
prisiųsdami savo aiškų 0 
antrašą, sekančiai: .

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, 0.

Nupigintą ten ir ategal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir augščiaų

ATAŽIUOK per Bremen ar Cherbourg pato- 
’ giosc trečios klcsos kajutosc S. V. laivais iš 

New Yorlęo. Geras maistas ir daug vietos. S. S. 
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3, 
S. Š. GEORQE WASHINGTON birželio 10, 
S. S. LEVIATHĄN (3-15.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks* birželio 13. Visus faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk i—

States Lines
New York City

Cleveland, OhioHotel Cleveland Bld.

Managing Upctųiurs įor U. S. SHIPPING BOARD,

Arbai;*‘DirVos’v-VAgenmrpn-rr?!J52 Superior A ve. Clevelaud/fM
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pratimai
rba įpratimai jn, 
inų veiksimi. Kiį I 
tskiria blogo na, į 
otinos privalumu į I 
aktai geri įprotis į 
ant minties, kį 
tmokįnti kūdikį į f 
auna kokį įprotį I 
nas yra kertinis į I 

kalbant apie feį Į 
s, valgymą, mią I 
uštinima. Kenlį į 
sistemą, ir jei m Į 

šiek tiek pailsiu j j I 
>ti kūdikio prieik i

JDlKlą7 
:s SKYRIUS
'RUPINIMO 
NŲ IR JŲ/ 
J SVEIKATOS.

3!auttttttaa
esi, bet didvyris, ir didesnė šviesa nuo ta
vo darbo ir kardo negu nuo mano vainiko.

t {pratinimas
na pramokmti jį I 
tinkamai gana nk E' 
.dikis pramoks otri L 
jis bus ant jo pą | 
rišku laiku kisfa į 
is yra pirmos n t 
Geriausias laiku, E " 
r • nereikia paispj < r 
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LIETUVIU LIAUDIES (
KŪRYBA (

(Tąsa) • 1
III. Karžyginis Epas. 1

Po mitinės, tautos arba-liaudies gyve- j, 
nimo epochos eina karžyginis periodas. ( 
Mitinėje (pasakiškoje) epochoje visa do
me buvo kreipiama vien į gamtos jiegas, 
nes jų labiausia bijotasi. Bet laikui bė
gant žmogui bekulturėjant, t. y. sąmonė
je bebręstant, pradėta suprasti savo galia, 
priprantama prie tos baimės ir net visąi 
nustojama bijoti....

Tuo kritingu laiku pradėta domėtis ' 
svarbesniais savo ir visos tautos nuoti- ? 
kiais, žymesnių asmenų darbais, ir imama 
tai garbinti pasakojimuose (epe). Liau- 1 
dis labiau pamėgus kurį nors asmenį, at- ’ 
vaizduodavo jĮĮ visomis tobulybėmis, kurios 
tik buvo gerbiamos ar gerbtinos, ir visus 
savo nuopelnus bei darbus (žinoma tik 
garbingus) vien jam sukraudavo. Jo as- 
menį laikė pavyzdžiu ir idealu visai tautai.

Pirmomis karžyginio epo dienomis ; 
idealingiausiais ir aukščiausiais asmeni
mis buvo dievaičiai (dar mitologinis rau- ' 
gas), bet vėliau idealingo žmogaus vaiz
das sulieta su dievaičio vaizdu ir jis priim- ’ 
damas dievaičio privalumus virsta jam 
kiek panašiu: pusdieviu arba karžygiu (ži
noma pilnoje to žodžio prasmėje).

Paimkime kad ir tokį pavyzdį.
Vaidevutis. ,

'— Vaidevutis tai buvo nepaprastas 
didvyris — musų Žemaičių pirmutinis! 
Djdvyris, nors sermėga vilkėjo ir karves 
ganė pas karaliaus tarną.... O kai sli
binas išeidamas iš jurų kankino šalį, ka
ralius pasiuntė .generolą,- bet, Vaidevutis 
aplenkė jį ir užmušė slibiną.

Garbė teko generolui, o jis tylėjo, ir 
kaip pirma, ganė karves....

, Ir atėjo, bjaurensis už pirmą slibinas, 
jis ir tą užmušė, o generolas tiktai nuo ne
gyvėlio galvą nukirto, ir garbė vėl jam 
teko. O Vaidevutis tylėjo ir garbės nejįe- 
škojo, nes jam tik kova terūpėjo ir žemės 
gerovė....

Trečias slibinas buvo toks baisus kad 
karalius pažadėjo dukterį tam kuris jį nu
veiks. Vaidevutis vėl nuėjo ir tylėdamas 
iki ryto kovojo, kraujais apsiliejo ir užmu
šė slibiną. Bet kaip paprastai, dovanos 
nejiškojo, tiktai sugryžo prie karvių ir 
tarnavo tylėdamas....

O generolas rado negyvą slibiną, nu
kirto galvą ir sugryžo į pilį....

Surengė vestuves, bet Vaidevutis ne
gėrė, nesilinksmino — prašė tik jam pirtį 
iškūrenti. O kai iškūreno, atsisėdo jis ir 
pradėjo savo žaizdas raišioti, nes jos krau
jais plūdo, ir taip užėjo jį karalaitė....

Klausia ji jo: Kas tave sužeidė? — O 
jis tyli. — Kas tu? — Jis vėl tyli, tiktai įsi
žiūrėjęs Į ją ir nustebo....

Pranešė ji apie tai tėvui. Ėmė kara
lius klausinėti, o Vaidevutis tylėjo; tuo
met pradėjo jo prašyti karalaitė — ir jis 
viską papasakojo....

Pradėjo visur apie tai kalbėti. Gene
rolai užsigynė, norėjo Vaidevutį pražudy
ti....

Tuomet jis atsikėlė ir tarė: — O kur 
slibinų dantis iš tų galvų kurias karaliui 
atnešėte? — Dantų nebuvo, nes jis juos 
pirma buvo išlupi ir paslėpęs....

Atnešė dantis, ir išaugo Vaidevutis 
kaip erelis, kaip aržuolas viršum visų žmo
nių, ir dąvė jam karalius žmona savo duk
terį, ir (padarė jį sunum ir vadu, o genero- 
dus liepė nugalabinti !

Ir tarė karalaitė į Vaidevutį: — Ko
dėl tu tylėjai?

O jis atsakė: — Nes aš nevertas bu
vau, nei negalėjau saulės žmona iųiti, nes 
aš karvių piemuo ir elgeta!....

. Tuomet karalaitė tarė: — Ne piemuo

IV. Istorinis Epas.
Karžyginis epas natūraliai pereina is

toriniu, čia vaizduojama vėlybesni nuoti- 
kiai geriau dar liaudžiai prisimenami, t. y. 
žymesnių asmenų vardai, jų gyvenimo lai
kas ir tikrų nuotikių smulkmenos.

Paprasčiau tariant visi tie pasakoji
mai kuriuose šiokiu ar tokiu budu palie
čiama tautos praeitis ar bent yra istorinio 
elemento. Prie šios epo rūšies priklauso 
taipogi ir pasakojimai apie*kuriuos nors 
istorinius asmenis.

Iš šios epo rūšies mes sužinome dali
nai apie senovėje tautinį bei valstybinį ju
dėjimą — tai priduoda medegos istorijai.

Vienas iš šios rūšies pavyzdžių bus tai
Prutenis ir 'Vaidevutis.

šeštame amžiuje po Kristaus 
krašte gyvenęs labai išmintingas 
vardu Prutenis. Matydamas jog 
viams nesantaikoje gyvenant daug pįkta 
atsitinka, o ypač kad Lenkų šalies žmonės, 
Mozūrais vadinami, nuolatos Lietuvą plė
šia, jisai sumanęs tvarką Lietuvoje pada
ryti. Sukvietęs visus Prusus Romuvos ži- 
nyčioje, Prutenis graudingą pamokslą pa
sakęs, ragindamas žmones išrinkti sau vie
ną valdytoj ą^kunigaikštį.

— Jei turite bičių protą, — sakęs tuo
met Prutenis klausytojams., — galite savo 
reikalus, del kurių čia susirinkote, laimin
gai baigti. Kas yra ūkininkas tas gerai 
žino jog bitės vieną bitiną teturi? kur vie
nas visas valdo; bitės taip pat jo klauso, 
dirba ką - yra liepiamos, ir tuomet tik ilsi
si kai darbą pabaigia. Turėdami, vyrai, 
tokį paveikslą akyse galite juo sekti. Pa
kelkite dabar vieną iš savo tarpo kunigaik
ščiu; tasai jūsų laisvę saugos, vaidus ir 
[barniusįtaikins ir nuo priešų apgins, bet 
kad tai galėtų teisingai ir prideramai pil
dyti duokite jam valdžią ir galią, t. y. pa
kelkite jį savo viešpačiu.

Žmonės paklausę Prutenio patarimo 
ir visi vienu balsu pradėję melsti kad jisai 
pats liktų Prūsų kunigaikščiu, bet Prute
nis neapsiėmęs, nes turėjęs daug rūpesčių 
tikybos reikalais., fadą Prusai pakėlę ku
nigaikščiu jaunesnį Prutenio 'brolį, Vaide
vutį, kurio klausyti visi čia pat prisiekę.

Vaidėvutiš ilgai ir išmintingai valdęs 
Prusų-Žemaičių kraštą, o visuose svar
biuose reikaluose klausydavęs savo brolio 
Prutenio patarimų. Jisai greitu laiku nu
malšinęs Mozūrus, sutvarkęs šalį, nutildęs 
vaidus. Senatvės sulaukęs, Vaidevutis pa
dalijęs kraštą savo ^vylikai sūnų, patsai 
su Pruteniu žmonių akivaizdoje dievų gar
bei ant laužo susideginęs — pasiaukauda
mas Lietuvos krašto laimei.

(Bus)

ir Svietas - Juoksis sy
kiu su Tavimi

Prūsų 
krivis, 
Lietu-

Linkėjimai Seimui
Lai gyvuoja Sandari, 
Musų partija gera; 
Lai gyvuoja nariai jos, 
Tegul dirba visados. 
Lai gyvuoja Seimas jos, 
Lai padaro daug naudos: 
Nutarimų ne tuščių, 
Bet naudingų del visų. 
Delegatai ir svečiai, 
Jus laikykitės gerai: 
Gerus laikus čia jums duos, 
Bet pinigais atrokuos.
Bus baliukų, prakalbų, 
Ir linksmybės del visų: 
“Dzimdzi-Drimdžiai” kai 

pradės,
Visų šonai net krutės. 
Klyvlandas miestas slaunus, 
Vėl norėsit but pas mus.
Nors jus žadat kelt lermus, 
Bet audrų seime nebus: 
Viskas eis lėtai ramiai, 
Ba čionai tokie- orai: 
Kad ir karštas atvažiuos, 
Tuoj jam karštis išgaruos. 
Kai sugryšite namon, 
Susituokite krūvon, 
Susieikit kiek jus bus, 
Apkalbėkit tarimus, 
Tada veiklumas užvirs, 
Garbe bus tam kuris dirbs.

Juokų Red.
Nors dabar 
ale kad la- 
nesiriša ra- 
progai pa- 
šitokias ei-

Nuo to paties: 
iš vardo pavasaris, 
bai šalta ir mintįs 
šymui ko geresnio, 
sitaikius sulipdėme
les. Gal tai ne proga bet rei
kalu turime vadinti, nes kaip 
užeina toks pfiė'tiiks kaip San
daros Seimas, reikia ką nors 
sugalvot pasveikinimui, ba 
gu nepasveikinsi' sakys kad 
prijauti Sandarai.

jei-
ne-

vie-

SKAUSMO TAKAIS
Ei palaukit, lakunėlės, 
Mano drąsios skrajos mintįs. 
Ar pažįstate kelelį 
Kuriuo žadate dangintis? 
Ei palaukit, sprajunės, 
Mano drąsios mintįs!
Jus nežinote, klajūnės:
Tasai takas — Skausmo takas: 
Jei širdis ant jo užklydo, 
Kaip pašautas paukštis (plakas. 
Ar numanote, klajūnės, 
Kur jaunystės kapas?....

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

“DIRVA”
3352 Superior Ave.

kursijas. Važiuoja žmogus į | 
Lietuvą, nusiperka pas agentą 
laivakortę, ir garsina agentas 
jau ekskursiją įvardydamas iš 
keleivių vieną kaipo vadovą.

Vakarienės irgi labai madoj, 
ir daugiausia Brooklyne. At
keliauja biznierius — priimtu
vių vakarienė. Atkeliauja pi- 
nigrinkis — vakarienė. Atke
liauja politikierius — vakarie
nė. Brooklynas Lietuviams taip 
kaip New Yorkas Ameriko
nams. Atkeliauja koks “di
džiulis” iš galo svieto, majoras 
pasitinka ir iškelia dovanai va
karienę už miesčionių pinigus. 
Pernai Demokratų partijai bu
vo rodoma New Yorkas, kas 
lėšavo $300,000. Miesčionįs kei
kia Dempkratus ir viso svieto 
vizitorius, kurių vaišėms mo
kesčius kelia. Beje, Lietuviai 
vakarienės eidami užsimoka sa
vo pagalvę sulyg torrelkos ir 
arielkos.

Chicagos katalikiški vyriai ir 
Giedrininkai, auginami laisva
manių naikinimui, per atvelykį 
Chicagoje Knights of Colum
bus klubruimiuose buvo suren
gę didelį šokį net už $384, ir 
nors oras buvo gražus, salė di
delė ir puiki, muzika pirmos 
klesos, išgarsinta plačiai, o nie
ko nepelnė. Padengimui nuo
stolių vasarą darys vajų.

met tio-
Kata- 

Merge- 
nesenai J!

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Francuzijoje gegužės 10 d. 
buvo sukaktuvės sudeginimo 
Orleano Mergelės 1431 
se, ką šventė patriotai, 
likai, pirmiau sudeginę 
lę kaipo rąganą, ir dar
šventa paskaitę, irgi šventė jos 
sukaktuyes kaipo šventos pa
trankos Francuzijos. Abeji nu
ėjo pas jos paminklą su vaini
kais, kur ir sAsipešė, kur šim
tai patriotų ir katalikų gerai 
antakius apsikumščiavo. 
bent atminimai.

Sandara šįmet švenčia 
nuoliktą metą savo gyvavimo. > 
Antrą desčtką: ‘ metų phadėda- i 
ma gavo progos turėt seimą : 
Clevelande, ir n’Clevelandieciai 1 
stengsis pradėti trečią dešim- 1 
tį metu iš čia. 1

Clevelandiečiai vistick geriau 
seimą surengia negu kitose ko- ' 
lonijose buvo. Kitose užteko 
tik savų, vietinių ir iš kitų ko
lonijų delegatų ir svečių, o Cle
velandiečiai turį net visą buri 
svečių iš Lietuvos — gerb. J. 
Makauskį ir ‘Dzimdzi-Drimdzi’ 
buri, kas pasitaikys gal tik 21- 
me seime vėl.

Vienas bolševikėlis bolševik- 
palaikių laikrašpalaikyje verkia 
kad Clevelando Sandariečiai no
rėjo pasiviliot (vieną jų žmogų 
sulpšimui seimui “Galiūno”, o 
kadangi negavo, jo nuomone, 
tai “Galiūno” ir nelošia.

Ne tame dalykas: Sandarie
čiai matydami kad gaus seimo 
koncertui ‘Dzdimzi-Drimdzius’, 
pajuokinimui ir pravirkdinimui 
publikos, ir papykinimui bolše- 
vikpalaikių, “Galiūną” atidėjo.

Ir tiesa, bolšfevikpalaikiai 
pradpjo sau pirštus graužti, ką 
parodo jų korespondencijos, ba 
turbut ant tos dienos rengia 
sau piknikėli....

į'

Papos atstovas Lietuvoj, Zc- 
cchini, , gavęs senų kiaušinių 
Kaune, per Velykas giedojo di- 
desias mišias Mariampolėj pas 
Marijonus, prie kurių priguli 
ir Kun. Bučys, universiteto re
ktorius, kurs pasikvietė Zecchi- 
nį vizituoti universitetą.

Cleveland, Ohio.

pa- 
tei- 
kas

Kataliką kunigai mums 
taria kad musų Dievas yra 
singas ir mielaširdingas, 
neįmatoma; Dievas už nepa- 
'klusfihm^'k'Akiu teh" musų pro
tėvių (Adomo su Jieva) pa- 
snierkė prapulčiai nešuskaito- 
mas gentkartes. Toliau, Die
vas taip užsirūstino ant savo 
sutvertų žmonių kad niekas jo 
negalėjo permaldauti jokiomis 
aukomis-dovanomis nei maldo
mis, katp tiktai jo sūnūs, Jė
zus, savo krauju turėjo atpirk
ti giminę svieto nuo Bukio ir 
grąžinti savo Dievui Tėvui, ku
ris reikalavo nuo savo sunaus 
— arba leido savo sūnų — nu
kankinti, kaip skaitome mišių 
maldose. Jeigu dabar bent 
koks katalikas ar nekataįikas 
pats kankintų ar leistų kan
kinti ir nukryžiavoti savo sūnų 
tai tokis tėvas butų paskaity
tas bepročiu ir uždarytas be
protnamyje iki gyvos galvos— 
ant amžių.

Dabar pas mus madoje yra 
ekskursijos, priimtuvės ir išlei
stuvės. “Vienybės” • redakto
rius Sirvydas ves ekskursiją su 
išleistuvpmis, su kuriuom ke
liauja ir širvydienė, kuriai ren
gta išleistuvės skyrium, o kaip 
jiedu sugrys tai vėl bus priim
tuvės. (Lįutąs ves ekskursiją. 
Turauskiutė — ekskursiją. Zu- 
jus — ekskursiją, o Juozas 
Ambraziejus net keturias eks-

Patriotas.

Geras abelnam naudojimui
Ii ni men tas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. T įmy
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. / 
\ Berry & South 5th Sts. L
Įk Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— 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

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

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

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

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 64 .....................

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE’
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoj^ 
naminių vaistų šeputėje.
“Gerbiamieji

šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai ąplaikiau vaistus, kurious man prisiuntet, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarę 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

k F. AD. RICHTER & CO.
\ Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y. i

“fl AI TURI A C?’ Trijų aktų, Penkių atidengimų Meiles Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko- < S Į .Į Ų įl vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų
miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

FA A B AR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
^kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik į 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. Reikalaują 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.



A skirt is a garment which 
always seems to be too long, 
too short, too tight of too some
thing.

SHHI

Ęy Junius

The Younger Set
£

---- o----
report

Shorter skirts

A. 
band 
pens

or
So 
at

to hear from 
their societies, 
their activities.

organizing 
spon- 
Balso 
Voice 
1885,

2. If, before negatiations

PINIGAIS:KM'. 
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogrei^iausia. 
Hoke S.& R. Co., • Otsego, Mich. I Incorporated 1843 - 

£odetg for ^auings 
ln_the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE 
kuomet kiti miega 

grudų parduoti ir

RISE OF NEW (This Diet was therefore a faith-Į Little of S. L. A
LITHUANIA!1’’1 ,orga" of thef Lithua;«" ’ History

i people. The most important
jwork of this Diet was the elec- Lithuanian Alliance of Amer-j 

The Lithuanian deputies had, (ion of a National Council- (Ta-tica, the S. L. A., was first or-| 
formerly demanded autonomy 1 ryba) and the adoption of an|ganized in 1886 by all the Lith- j 

‘ from the Duma. With the fall
of the'Tsarist. Government the!reads as follows: 
situation changed; the many 
Lithuanians who had been de
ported from their own country 
into Russia by 
troops began to concern them- Į based 
selves vigorously with the fu
ture of their native land. In 
June 1917 they convoked a 
special conference at St. 
tersburg. 
by three 
delegates 
thousand
who were present by invitation | 
at an auditory.
adopted ai resolution which, inland her relations with neigh- 

• its general outline, coincided (boring countries, there shall be

Miss P. Yurgeliute, Sec’y, 
307 W. 30th St., New York.

Besides regular work, we of 
the 14 th chapter at Cleveland 
had one play, concert and 
dance, and are planning one 
two picnics this summer.
that is as much as I can say

I present, about the organization 
Lin which I’m mostly interested.
j I would like 
|others about 
clubs, etc., and 
Cdme on! Let’s keep the ball Oculists report increased 
a-rolling! business. Shorter skirts are

undoubtedly comink back, says 
P. Akšis.

historic resolution. The latter uanians who were known as i 
j Nationalists. That is they be-

1. In order that Lithuania | lieved in organizing an inde- p j zurjs
may be able freely to develop | pendent society, which would ■ coresp. Sec’y SLA. 14th Chap, 
it is necessary to make the Į admit any good Lithuanian re-1 

the Russian country an independent State, gardless of his or her religious 
upon democratic prin- affiliations.

ciples and haying ethnograph- This idea...... __„...o _ of
ical frontiers which shall take Lithuanian Alliance 
into consideration the interests sored by 
of economic life. | Draugija”,

The national
I Lithuania shall be given every 

for their cultural

was 
“Lietuviškojo

(Lithuanian 
minorities of j Society), ąt New York, in

and this being a society which 
owned a Lithuanian news
paper, has accomplished their 
purpose and helped to organize 
S. L. A, which started its oper
ations April 17, 1886.

The object of this organiza- j 
with that passed some weeks i convoked at Vilnius a Consti-ltion is to protect its members 
later by the Lithuanian Diet tuent Assembly elected in con-in time of sickness, and pay in-j 
at Vilnius. But a minority of formity with democratic prin- surance money to families of, 
the Left, composed for the most | ciples by all the inhabitants of deceased members.
part of 'Socialists, quitted the' Lithuania, 
conference 
their own 
style of 
passed a 
somewhat 
general congress.
somewhat hampered the politi
cal ate ion of the Lithuanians 
in Russia, and in the party ,of 
the Left hostile groups were 
speedily formed which fought 
among thenfselves. Unity of 
aim was thus impaired. In this 
emergency the Lithuanians of 
Russia decided to convoke an 
assembly of their compatriots 
from both Lithuania and the 
colonies at Stockholm.

The next really epochal event 
in the history of the struggle 
for independence was the Diet 
at Vilnius which sat from Sep- 
teriiber 18 to 22, 1917, attended 
by two hundred and twenty 
delegates. Owing to the Ger
man occupation of the country 
it proved impossible to choose 
delegates through a general 
vote, but Lhey were all prom
inent and well-known men, re
presentatives of the various 
parties,. classes and professions.

Pe-
This was attended 
hundred authorized

, besides sqm,e two i guarantee 
other Lithuanians Į needs.

In order to fix definitely the
The congress I bstses of independent Lithuania

J. Brazauskas says he has 
j noticed that when a man comes 
from Kankakee, 111., he says he 

lis from Chicago.
-------- o—------

Some men are never satis
fied until they" are married, 
and then are never satisfied.

.“____ ______ ____ In other
i words it is a fraternal insur- Į 

to hold a meeting of j 2. If, before negatiations ance organization, which 1 
which assumed the | for a general peace are entered | chaperts nearly in every city 

United States where
more than 50 Lithu- 

residing.
re four divisions of 
and three divisions

“democratic”, and ■ into, Germany should declare! in the 
resolution different1 itself 
from that of the 

This schism

there is 
anians

There •;
insurance

would then admit

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

’u,‘-1921 St. Clair, ąrti E. 9th St. has I ________ _ ______ ;______

OFFICE CAT
-------- o------—

'there is one thing that ev
ery woman wants to 
snaps P. Akšis, that 
more.

know, 
js

-------- o--------
Modern- talk, heard

day: “Say, sweet kid, will you 
share my lot?” “Sure it it's 
on Easy Street.’

—----- o
The greatest waste of words 

is in 
night

yester-

Jaunamartei ir 
Jaunavedžiui*

IZVIEČIAME jus atidaryti 
*pirmutinę “bendrą” s? 

šiame Clevelando seniausiame 
v didžiausiame taupymų banke.
rėjimas kiek nors pinigų 
padės 'jums išrišti daugeli 
klausimų.

i savo 
;ąskaitą 

ir 
Tu- 

rezerve 
ateities

Ekono-Paskui taipgi,- musų Namų 
mijos Biuras noriai pagelbės jums 
supanuoti naminius ir ypatiškus iš
laidus pasiremiant laiko išbandytu 
Biudžeto Sistemų. Šis bankas buvo 

. pirmutinis šalyje Įsteigimui šitokio 
patarnavimo dovanai.

giiiuiiiiiiiiiiuinin
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Ar Ti 
lytas vi 
iių? Je 
jau par 
bė nauj 
•lapo pa 
damas 
So. Hal

Vilkas
Viduklė, Ra; 

duklės valsčia 

gyventojai-ko 

jo kad Ją av 

pražuštančios: 

tojai rasdavo 

ir gabalus’ m 

išmėtytus, k 

žmonės, mani 

išpjauna. Vi 

daug avilį - 

teriotos, .lyg 

kitko rasta ) 

jo pasas. N 

avimis ir pa 

Tardymas pa 

žmogus vilko

•Reikalaukit musų žingeidžios kny
gelės — “Pakinkymas Dolario.broadcasting them on a 

when the static is bad.
-------- o--------

Žukas says a model hus- 
is any husband that hap- 
to be doing the talking. 

---- o--------
LIMERICK

A maiden not lacking in pride 
Went out with her beau for a 

ride;
She safll to her hęau
“How far do we go?” - ...

“The sky is the limit”, he cried. I 
-------- o--------

The Ohio man who tried to 
put a fire out with a bucket of 
gasoline left a widow and three 
small

ready to recognize the 
Lithuanian State and to defend 
Lithuanian interests in the 
negotiations, the Lithuanian 
conference 
the possibility for the future 
Lithuanian State of entertain
ing with Germany relations 
which remain to be determin
ed, but which shall not preju-!cost, 
dice the free development of Each chapter has its presi- 
Lithuania. The conference dent, vice-president, treasurer, 
makes this declaration in con- secretaries, etc., and have vari- 
sideration of the fact that the I ous activities, such as lectures, 
interests of Lithuania, in nor- concerts, dances, picnics, etc.

the Besides being' a beneficial 
the organization, its - other object 

is to keep the Lithuanian spirit 
alive among our younger gen
eration, and tb establish better 
unity among all Lithuanians.

Its newest innovation is to 
organize new chapters of Lith
uanians born and raised here 
in the United States.

Even tho Lithuanians from 
mother country have organized 
the S. L. A., but the>’ foresee 
that we American Lithuanians 
will be the ones to carry on 
this wonderful work, and that 
is why they voted at the 
convention to encourage 
American Lithuanians to 
ganize separate chapters 
conduct their meeting in Amer
ican way if they wish, as the 
future of this,great organiza
tion rests in the hands of the 
younger generation.

The 14th chapter of the S. 
L. A. at Cleveland has already 
started organizing younger set 
chapter.

The younger set of other 
colonics should bet busy and 
join one of your own organiza
tions and carry on this won
derful work started by our pre
decessors.

For further information they 
may apply to its headquarters: 
Lithuanian Alliance of America

mal times, are rather in 
direction of the West than 
East or South.

Etiquette Hints

of sick benefits. They are: in
surance, for .$150, $300, .$600, 
and .$1000. Sick benefits are: 
$3 per week, $6 per -week' and 
$12 per week, and at nominal

Pick bones out of your fish, i 
It isn’t considered good form to 
pick them out of your throat.

-—.—o--------
The i girl who changes her 

heart as easily as her gloves, 
says J. V. Mitchell, doesn’t alr 
ways change her name.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

f

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia: 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

last 
'all 
or- 

and

THE A. B.
Savings & Loan Co,

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% į

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

For BILIOUSN ESS

children._
-------- o-

’F. 
there 
as ever, 
whiskers.

J. Zuris observes that 
may be as much dignity 

although fewer hide

-------- o—
KEEPING HIS

“I rather pride 
one thing,’’ said 
father. “Althougt
brightest, smartest, 
best youngster I ever 
never brag about him.”

WORD 
myself on 

the young 
I have the 

cutest, 
saw I

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

rakandai už prieinamas kainas

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

^3^
lASTELESSCASfOROlt

Puikiausi
galima rasti tik musų krautuvėj.' ,4>'

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Furniture Co

Babies Love It
Ail druggist s — 35c and 65c i ars and tube*. 
Children's Mustcrole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

6412 Superior Avenue

25c ir 50c dezutes

BEECHAM’S 
PI LLS'

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

4

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

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

Mrs. Winslow*s 
Syrup

DR* HUMPHREYS*‘24
Valet r* , q, baugus OKiisLuvas Kurs pai

Autootrop Išaštrina Savo Ašmenis
Razor

—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS Sl.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai TABLETS
BUILD YOU U P

Eikite p-e* tikrą Specialist*, e m 
prie kokią neišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
aiklausinoa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta- 

A rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
si neturėjo užtektinai apsipažitumb ir p*- 
?' tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
I Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
1 Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
fd nelogiškas egzaminavimas krauĮo ati

dengs man tikrą jūsų ligos pnstastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jinai 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiu 
nervus ir kenčiate, nuo uinuodifuna

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, Ui- 
zdas užsisenėjuaias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikva* 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąšlnfak 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. devaiud

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte ild 4 — nuo 6 Bd I Takai 

Nėdėldieniaia nuo 18 Iki L

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

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

Komunisti 
baltij

Ryga. — 

ryšyj su gan 

Ui rengia 
įdėjo pasika 

autoretingu

Į mas ar Latv 

; iš rytų. Į i 

ta kad gand 

skleidžiami 

.tojams ir pi 

šieptuose kai 

bėms gręsia 

munistai but 

sukilimo klai 

trečia dieną a 

šę Talino lait 

kas. nežinojęs 

giama sukilin 

džip 1 d. Vis 

kia kad pavoj 

Atvirkščiai, 

kaistame vei 

esąs aktualus, 

Įstaigos jį - si 

ir baudžiančios

Jau anksčiai 

gos gavusios i 

įstaigą .žinią k 

rengiama suk 

pasirodžiusios

Taip pat vis 

Imunini vadas 

Latvių darbini 

šią komunistą 

monizmas jiem 

Talino! pramon 

kurie esą daug 

Latviai, atsisak 

kilime. Taigi, 

mai Latvijoj n

’ Prancūzai N 
škų

L Kaunas. — 

Lietuvos vanilei 
l lai daug vėžių, 

L jq buvo prieš i 

I užsitęsusi 30 m 

| nustatytas vėžiu 
į los’laikas, tačię

Prospect 2420 Central 1763

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
rt'ta bendr

leido ekspi

USE
WE; Naktimis Į:

. Kytmeciais
. Sveikas Akis 

Jei jos Pa vargą, 
Turėk Tyras,

^eka, ]ei skauda, arba Prisinešę
naudokit Murinę tankiai. Atgaivina, 

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom 
w x Parsiduoda visose vaidinėse.

y knygelės lė By® R.m.dr Co.. B Ea« Ohio St. CMm*

e. ad, 
Beny i
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tei ir
V ■ N 
EIUI-

aryti savo 
sąskaitą 

ilsiame ir 
anke. Tu
rų rezerve 
eli ateities

nų Ekono- 
eibes jums 
latiškus iš- 

išbandytu 
inkas buvo 
nui šitokio

tižios khy- 
ilario.M>.

iŠ kai Pasibaigt 
ūškių Lietuvoje

Rekordai
FONAI 

kandai

dnamas kainu

etuviškų daigi)
— ateikit pis

per paštą. RaJjlll

u re Co.
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Ar Tamsta žinai kad Chicagoje tapo atida
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)

Vilkas su Pasu
į Viduklė, Raseinių ap. — Vi- 
[duklės valsčiaus Pagirio kaimo 
[gyventojai .kovo imėn. pastebė
jo kad <jų avįs iš nakties vis 
pražustančios; - Kaikurie gyven
tojai rasdavo avis sudraskytas 
ir gabalus’ mėsos apie tvartus 
(išmėtytus, kraujo pritaškyta. 
■Žmonės manė kad vilkai avis 
išpjauna. Vieną rytą nerasta 
daug avių — jos buvo naktį iš- 
[teriotos, lyg vilkų butą. Tarp 
kitko rasta netolimo gyvento
jo pasas. Mat, mesiritant su 
avimis ir pasas teko pamesti.

gaudyti ištisus metus patinus 
ir nemažesnius kaip 10 ctm.

Jeigu kontrolė ar šiaip kas 
pastebėtų kad turintieji tokius 
leidimus nesilaiko sutarties, 
gaudo, pateles ir nepriaugusius 
tuomet nuo kiekvieno vėžio jie 
moka po 10 litų pabaudos. Ne
senai žemės ūkio ministerija 
gavo iš Francuzijos laišką ku- 
riuomi prašoma atsiųsti jiems 
vėžių veislės. (“L.Ž.”)

Vienuolės Lizdo Nesu
suko

Tardymas parodė kad tai 
žmogus vilko kailyje su

Komunistų Pavojus

buvo 
pasu.
“L.”

Pa-
baltijos Šalims

W Ryga. — “Jaunukas Zinas” 
į ryšyj su gandais kad komunis- 
| tai, rengią Latvijoj sukilimą, 
1 įdėjo pasikalbėjimą su vienu 
f autoretingu asmeniu klausda- 
į mas ar Latvijai gręsia pavojus 
| iš rytų. Į šį klausimą atsaky
tį ta kad gandai esą perdėti. Jie

Kaunas. — Jau buvo rašy
ta kad karo ligoninėj pribuvo 

.vienuolės, bet joms jūodus 
sparnus nepavyko išskėsti ir 
paimti savo globon, po jėzui
tiška Romos - skraiste.

| skleidžiami sukurstyti gyven- 
Į| -tojams ir padaryt įspūdžio už-; 
k siekiuose 'kad Pabaltės,.^yĮ^(y- 
; bėras gręsia pavojus. Jei ko
ra. munistai butų rimtai svarstę 
| sukilimo klausimą tai antrą- 
I trečią dieną apie tai nebūtų ra
li šę Talino laikraščiai. Pav., nic- 
II kas. nežinojęs kad Taline ren- 

į giama sukilimas būtent gruo- 
džio 1 d. Vis dėlto tat nereiš

ki kia kad pavojaus iš rytų nesą. 
I Atvirkščiai, komunistų nusi-

nue ii
WVWVWIMMMI .

kaistame veikimo klausimas 
esąs aktualus, bet atatinkamos 
įstaigos jį stropiai sekančios
ir baudžiančios.

Nors buvo “tėvelio” planuo
jama kad vienuolės turės pa
dėti suvaryti į klerikalizmo bu
čių ligonbutį, bet vienuolės vos 
gavo pamatyti ligonį Adomo 
rubais, prikišti prje jo baltas 
savo rankas, po. kelių dienų 
pasijuto nesmagiame padėji
me, darbo atlikti nesugebėjo, 
nes apie žaizdas jos tiek supra
to kiek davatka apie dangų, ir 
nabagės papildę regėjimo grie- 
ką iškeliavo Į vienuolijos' cen
trą. Kujokas.

▼▼▼

Plentų Ilgis ir Tiltų 
Skaičius Lietuvoje

Lietuvos plentų ilgumas sie
kia 1,185 kilometrų. Iš šio skai
čiaus šįmet manoma pataisyti 
50 kilometrų.

Tiltų yra 2,000, iš jų 400 rei
kalingi taisymo, šįmet mano- 
manoma pataisyti 180. Naujus 
tiltus, pastovumo atžvilgiu,

IŠ ATSIMINIMU VA
SARIO 16 D.

Kaunas. -- Ar rasis toks 
Lietuvis' kuris nežinotų rekši- 
mės musų Tautai 16-tos dienos 
vasario? Reikia abejoti jog be- 
sirastų kuris nežinotų tos savo, 
tautos brangios istorinės - die
nos. Juk tą dieną švenčia/ vi
soje Lietuvoje, o net ir sveti
mose šalyse Lietųviai-tautie- 
čiai; juk ta šventė mus. aplan
ko nebe- pirmą kartą, ir jau ne
be antrą, o jau nuo 1918 mėtų 
kasmet. Argi atsirastų toks 
Lietuvis kuris paklaustų-: “Na 
tai kokį gi ta per šventė, kam 

‘gi ji reik švęsti? Bene išsima- 
nymas kad mažiau dirbti?” 

’ Ne, ..pas Lietuvį toks klausi
mas. negalį kiltį, nes kiekvienas 
jau gerai žino ir atsimena jog 
ta 'diena švenčiama ir brangin
tina ne tinginių, ne kokių išsi- 
manėlių, o tik musų tautos-Lie- 
tuvos. Musų tautą ir sudaro
me męs patįs.

Jeigu mes tą dieną švenčia
me tai gerai ir žinom jog šven
čiame brangią musų istorinę 
dieną. Mes ją švenčiame kas 
met. Sulaukę tos dienos jau
čiamės didžiausi džiaugsmą ir 
linksmybę ramiai gyvendami 
savo nepriklausomoje Tėvynė
je. Mes tą dieną džiaugiamės 
jog esame liuosi nuo Rusų Urė- 
dninkų, Vokiečių žandarų, Ber
montininkų kietaširdžių irkluo
si nuo visų kitų svetimtaučių, 
kuriuos reikėjo pergyventi; 
Mes tą dieną didžiuojamės sa
vo laisve ir kietai grūdiname 
tautybės jausmus nepasiduoda^ 
mi svetimiems pavergti' musų 
Tautos, musų žemės.

ooo
Vasario 16 d. nuo pat ryto 

pradėjo rinktis publika prie 
karo muzejaus; linksmai šne
kučiuodami sustoję būriais lau
kė iškilmių atidarymo. Kas 
kart publikos daugėjo ir dides
niais būriais ėjo pro vartus į 
Kąi/p Muzejaus daržą? Toliau 
sklaidėsi, vieni "prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
kiti prie paminklų pastatytų 
Basanavičiui, Kudirkai ir kitų; 
tretį šiaip domėjosi senomis 
pastatytomis kanuolėmis ii- vi
sokiais kitokiais istoriniais dai
ktais.-

Iš publikos tarpusavyj kal
bančių buvo girdėti minint Ge-

kės nešini priėjo prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
pagerbė pūsdami trimitus. Bok
šte skambėjo varpai sutarti
nai vienas po kito. Sugriaudė 
Laisvės Varpas, Amerikiečių 
Lietuviu dovaną, savo jautriu 
balsu prabilo į visas šalis. Dre- 

' bedamas skleidėsi lyg žodžiais 
tardamas.: “Už laisvę, už Lais
vę..,'. Lietuvos”, šaukė lyg 
milžinei balsu į kovą, j darbą 
už laisvę, už Vilnių.

Laisvės Varpas tikras šauk
lys, jis mums per amžius; bū
dės ir pavojui ištikus šauks vi
sus į kovą. Savo nepaprastu 

Į balsu ža vi kiekvienam širdį, 
rodos pilte pripila jiegų ir- drą
sos stoti prieš kiekvieną tautos 
priešą. Be to, jis savo balsu 
primena brolius-Lietuvius A- 
merikiečius kurie mums tą var
pą padovanojo ^suprasdami ko
kią svarbą jis turės musų tau

tai.
000

Taip kasmet prie Karo Mu
zejaus Kauno publika, daugu
ma ir iš provincijos atvažiavę, 
švenčia vasario 16 d.

Skirstantis buvo girdėti lin
kėjimai vienų kitiems: “Kitą 
metą vasario 16-tą stengkimes 
švęsti Vilniuje.”.

P. Ažusieniš.

Nevėžis
(žinutė iš Liet. Geografijos) 

Nevėžis turi apje 240 kilome
trų ilgumo. Jis senovėje buvo 
Aukštaičių ir žemaičių skiria
moji siena. Išteką iš Nevėžio 
ežero apie Troškūnus. Tai ra- 
mi-graž į upė neturintį pavo
jingų savo tėkmėje akmenų. 
Sieliai plukdomi per 40 kilo
metrų nuo žiočių, o garlaiviai 
eina per 25 kilometrus iki Bab-

GYDUOLĖMIS AR MISOMIS?
Kada jusli pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 

yiska nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekme yrą kad pečius 
vėl dega gerai. . . . .

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
ki nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jysu SIS" 
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekme yrą ta pati kaip su 
pečium. • i . -

Pripažinta yra kad daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų žarnų ir daug kitų dalyki) sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint. , ..

Musų šios dienos jaunuomene iš dalies per vartojimą nuodin
gos uMunšaines” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurio vėliau įriVerlą į baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na gyvenimą. . : > »

Jeigu jūsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia*, 
skausmai galvoje, ■ peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šalę o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras valgy c, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas,, ptomaine 
užnuodijimas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug įeitų 
jūsų nesmagių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, taip pat ir skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
sisUmoje nuodu,\ kas turi būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui. ,, v 1 ,i

Taigi, užlaikĮJk saVo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti tą nuodiju » Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duolę kuri yrą galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartoklt. laikė kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė- 

>,vai darydavo ir per ką užsilaikydavo. drustais ir prailgino savo 
gyvenimą.

Žinomas dalyjcas kad per gerklę arba koserę visaš maistas ei
na į žmogaus skilvi ir ant šorių gleivotos odos susirenka smulkus 
Tigli gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yrartokio budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, g nė mio skilvio žemyn, taip kaip yra su picomis.

Taigi jėijĮu ^ofdt geresnės išžiūros ir geresiiio j jausmo ir už- 
laikyt savo vidurius^ sveikus, vartokit EGIŪTERR0 dažnai ir per 
tai galėsit 'prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.^
Ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs. 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35ė. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO.
Dept. d. L. Plymouth, Pa.

tų.
Senovėje laivai galėjo vaikš

čioti iki Panevėžio. Nevėžio 
gilumas viduryje yra arti vie
no metro, žemupyje vienas ar
ba ii- du metrai; platumas arti 
žiočių apie šešiasdešimts met
rų. Ties Kėdainiais — apie 40 
metrų.

Nevėžis teka pelkėtai lygu
ma. žymesni Nevėžio dešinie
ji įtakai yra šie: Juosta, Liau
dė, Sušvis. Kairieji įtakai: 
Juoda if Obelė.

Klevo Lapas.

- PRANEŠIMAS -
į Mūsų Advokatas

A. L. GLASER
randasi muši’ 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

^lade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

j Verta Pagalvoti į
įl Taupymas .yra vienas tikras kelias gavimui pradžios; pa- X 
v sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų iššykio ir tur- X 
jį tingit. ‘ . Ž
? . X
❖ Jeigu biednas, ar beveik biednas žmogus galėtų šutau- <• 
X pyt biskelį, nors dolarį j savaitę, jis jau butų kelyje pir- ? 
J mynžangos. ~ J

Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų Spėką, drąsą ir j; 
j galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir.užsi- ❖ 
¥ tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę. • ¥

ji Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- X 
X spirtinai -ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas f 
•> to pasekmėmis. ?

Y Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums į 
X prasidėt biznį vienas sail ar su geru pusininku. Ž

į Pradek sa\ o pasisekimo taupymą The A. B. Savings and į 
X Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti ❖ 
X 5% nuošimčiai. X
X i x
X Kiekvienas' žmogus jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą Ž 
X tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. -Taupomi, r 
X pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo. ?
X X5 Ateik pas raus ir užvesk taupymų sąskąįtą šiandien arba X 
X pasiųsk per paštą. Atmink, nęątįįėliok iki . ryto jaus- tą X 
X ką gali padaryt šiandien. .' x
X ■ 1 Ž

į THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY i
X 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio ❖ 
f A. B. Bartoszewicz, Pres. ?
X , X

ALISTAS
ikrą Specillilį, • < į 
lavintų daktarų A į

arba prqlewM » f 
ia liga i«gi Ir # f 
etsą 

io jus pagydyt hO f 
nai apslpažiainii kja 
rado jūsų tikra ip į

Radio-ScoM-KiflJ' [. 
jono ir piliai.* 
minavimai kriuįt»

mani jus gydyt, fa K 
noji jūsų sveiksta i K 
. turite nusilpnijW į 
iate, nuo uiaaoifai i 
o kūno ir būną tat 
giau laika ir į
ištyrinėjimo tikrai F B 
tų padiryiiu f

reikalinga jum d b

Jau anksčiau Latvijos įstai- 
igos gavusios iš Talino oficialių 
įstaigų žinių kad Latvijoj nėra 
rengiama sukilimas, - bet jos 
pasirodžiusios netikros.

Taip pat vienas 'Latvių dar- 
bininkij vadas patikrino kad 
Latvių darbininkai nepasiduo
sią komunistų įtakai, nes ko-, 
munizmas jiems esąs svetimas. 
Talino pramonės darbininkai, 
kurie esą daug kairesni negu 
Latviai, 'atsisakę dalyvauti su
kilime. Taigi, sukilimo bandy
mai Latvijoj nepasiseksią.

(“L”)

ALISTAS
St Omini

I Prancūzai Nori Lietuvi
škų Vėžių

RIS 4."
» I nd I ratas 
L

į. liaunas. — Pastebėta kad 
Lietuvos vandenyse priviso la
bai daug vėžių, daugiau negu 
jų buvo prieš žinomą jų marą

Central I'M 
HANCO. 

□tojai ir staŲ- 
.Rakandus p*

užsitęsusį 30 metų.. Nors yra 
nustatytas vėžių neršto apsau
gos'laikas, tačiąu kai kurioms 
prekybos bendrovėms vyriau
sybė leido eksportui į' užsienį

manoma statyti iš geležies ir 
betono.

Kliūčių Ežeras
(Žinutė iš Liet. Geografijos)

Eilučių ežeras yra Biržų 
apielinkeje. Jis tuo yra žy
mus kad jame dar išliko retai 
kur randamų vandeninių auga
lų vadinamų agarų, kuriuos 
dar vadina vandeniniais riešu
tais. Seniau tų agarų butą 
daug, bet 1867 m., del sauso 
rudens, ežero vanduo buvo nu
sekęs, o paskui žiemos metu 
sustorėjęs ledas pasiekė agarų 
krūmelius ir jų viršūnes. Pa
vasarį ledas kildamas išbovė iš 
žemės agarus ir tokiu budu 
daug jų išnaikino. Dar kitais 
metais tokie pat šalčiai ir le
dai taip -pat juos naikino. Ir 
šiandien tų agarų labai mažai 
teliko, o patįs jų krūmeliai yra 
daug meskesni negu senovėje. 
O agaro riešutai surasti tai 
šiandien (jau retas atsitikimas.

Klevo Lapas.
aunam.

Ryffles
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą, gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

nerolą Nagevičių, kuriam visi 
buvo labai dėkingi už tokį pasi
šventimą ir nenuilstamą darbą, 
ries jo pastangomis Karo Muze- 
jus kas kart turtėja istoriniais 
daiktais. Pagaliau' atėjo ka
riškas orkestras, kuris savo ga
bumu ramino publiką gražio
mis dainoinis ir įvairiais mar
šais.-

Atidarius iškilmę buvo pasa
kyta daug prakalbų iš musų 
tautos praeities ir reikšmės va
sario 16 d. Tarp kita ko laikė 
prakalbą Generolas Nagevičius, . 
kreipdamasi į karius invalidus 
išreikšdamas jiems didžiausią 
užuojautą. Gen. Nagevičius 
ramino musų Tėvynes gynėjus 
primindamas kokią jie. yra nau
dą atnešę musų valstybei,. mu
sų tautai; jog tai per jų dėką, 
vargus ir kraują šiandien mes 
esame laisvįj esame nepriklau
somais nuo svetimžemių. Jog 
tai ant jit pečių gulėjo musų 
laisvės našta, tik jie tą naštą 
pernešė ir atidavė mums. Po 
to ragino minią prie užuojautos 
musų brolių-invalidų, suteikti 
jiems didžiausią paguodą ir 
remti jų vargingą gyvenimą. 
Išreikšdamas visos tautos var
du Gen, Nagevičius, sveikino 
visus invalidus, paduodamas 
vienam iš jų savo ranką. Spau
sdamas generolas - broliui-inva- 
lidūi ranką širdingai dčjojo už 
pasišventimą ir prašė nenulių- 
sti paaukavusiems spėkas savo 
tautai, tauta už tai mokės tin
kamai jiems atsilyginti ir jų 
yargus įvertinti. Publika karš
tai užjausdama pritarė gene
rolui.

Saulė leidosi, sykiu su ja. lei
dosi nuo Karo Muzejaus bokš
to vėliavos-. IKariai-invalidai iš
sirikiavę iš muzejaus vėliavu-

DR.A. A.Ivi&ŠKAS |
■----- DUSULIO KENTĖJIMAS----- -|

Nemanykit kad 60 mėtį amžiaus I 
jau turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ
(Spinal 'Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą. i 
Kreipkitės

1 172 East 79th St.
Valandos': 2—4, 6-r-8į30 vakaro., I 

Nedėliomis 12:30 iki 1:30. 
Ofiso, telefonas Pennsylvania 1321

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katąrinius sto
vius.

Parsiduoda visur " 
Tabletuose ir kaip skystimas 

O 

| Prenumerata 25c j 
i 75c. VERTES KNYGA TIKTAI KNYGA - UŽ B 
H skubėkit su užsakymu - ■ > — «
J LOŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI!

Štai proga įsigyti numažinta kaina naują teatrališką veikalą, tri- ■
■ jų aktų dramą iš Lietuvių Pasakiškų kovų su Žmogedžiais!

Ši nauja drama “GALIŪNAS” yra parašyta K. S. Karpavičiaus, M
■ autoriaus keleto kitų Istoriškų veikalų, ir taip pat yra jautri, gyva J
■ ir žingeidi kaip skaityti taip ir lošti. Drama yrą paremta ant isto- ®
■ riškų legendų, ir-sudramatizuota kaip paduotame turinyje matosi, ®
■ labai jausmingai, ir per vis veikalą nesimato tuščių, sausų istoriškų m
■ faktų, bet tęsiasi tyras, jaukus meiliškas romansas dviejų svarbiau- g
■ siu ypatų — Mildos ir Igliono — iš kurių, pagal senovės Lietuvių ti- ■
■ kčjimo, dievų lemta buvo užgimti Galiūnui, kuris žmogėdas nuvei-
EB k ė ir išnaikino juos ant visados. B

Drama bus apie 90 ar 100 puslapių didumo, gražiai atspausdin- ■
■ ta, ir kurie iškalno užsirašys gaus ją tiktai už spausdinimo lėšas, M I 25c knygą. Po išspausdinimo kaina bus 50c. ar net 75.. Todėl į|į
■ imkitės ir siųskit savo užsakymus dabar. Visų užsiprenu- ■
■ meravusių vardai bus patalpinta toje knygoje. 4

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

Perstatymui reikalinga astuonių vyrų ir penkių moterų, prie to "į 
B keleto pašalinių, ir keleto vaikų ir mergaičių.

Knyga bus gatava prieš vidurvasarį, rudens sezone lošti.
Lengva lošimui, nes reikalauja tik dviejų scenos permainų, ii; ■ 

H abi yrą miško scenos, kurių ^raiveįk yi&psė svetainėse.; ’
“GALIŪNAS” tinką lošti visokių pažiūrų žmonėms, nes nėra tai M

■ religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilės romansas.

■ Užsakymus siųskit “DIRVON”, 3352 Superior Av, Cleveland} O. ■
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese jįj
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. Į £
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Visi URA!
ant 

Dzimdzi-Drimdzi’ ’ 
Sandaros Seimo

Koncerto >
Subatoj, Geg. 30, 

Lietuvių Salėj 
Pradžia 6 vai. vak. 

Kas ateis 
Nesigailės, 
Linksmą 

Laiką 
Sau 

Turės!

Apsilankykit Sandaros I 
Seimo Vakaruose

Seimo dienos jau čia — ket
verge, pėtnyčioj ir subatoj.

Delegatai jau čia, svečiai jau ] 
čia, Clevelande daugybė naujų I 
Lietuviškų veidų.

Ant seimo vakarienės ket-1 
verge matėsi keliolika ypatų iš' 
artimų Ohio miestelių..

Daug atvyksta, kaip praneši-' 
mai mus pasiekė, subatos vaka-1

SVEČIAI CHICAGIEč IA1 MUSŲ SEIME

Dr. K. Drangčlis, naujai išrink tas Sandaros Prezidentas, ir 
Drangelienė, kuri dalyvauja kaipo Seiiųo viešnia.

[Jabs savaitė > 

pLietuviųSpa 
\ Metinė Preni 

jįĮts Valstijose, 
3j[ ir Meksikoje.

........ 
■jįnli skaitosi m

'jgffQ kai“1)

“Dzimdzi-Drimdzi” Artistų būrelis, kurie dalyvaus A. L. T. Sandaros Seimo koncerte Gegužės 30 
(Decoration Dienoje), Lietuvių salėje. Jie išpildys puikų naują dar negirdėtą Clevelandiečiams 
dainų ir juokų programą. Jie dalyvaus ir Sandaros .Seimo vakarienėj Flynn salėj, Gegužės 28 d.

NEGIRDĖTOS 
PRAKALBOS 

Temoje
x Naujas Pasaulis 

Steigiama
Ntdėlioj, nuo 3 vai. po pietų 

7017 Superior Ave.
Kalbės J. Bluinas iš Detroito. Į

Gavo PARDAVIMAI

re ant “Dzimdzi-Drimdzi”, kiti 
artimų miestų Lietuviai pasi-
ėmė vakacijas ir (|alyvauja kai
po svečiai.

Nepamirškit visi pėtnyčios' 
vakaro, nes Lietuvių salėj bus I 
naudingos ir svarbios visuome-i 
niškos prakalbos. Visiems Įžan
ga dykai.

“Dzimdzi-Drimdzi” Subatoj
Subatos vakare nuo 6 vai. at

sibus linksmiausias nuotikis šio 
Sandaros seimo *— tai “Dzim
dzi-Drimdzi” vakaras.

Kitos musų priešingos parti
jos nusigando, atidėjo tą dieną 
savo išvažiavimus ir susirūpinę 
su. piknikais tie kurie rengia 
ant rytojaus. .

Daug apie tai kalbėti nerei
kia — visi žinot kad turėsit 
puikius laikus.

Šalip “Dzimdzi-Drimdzi” su
batos vakare programe daly
vaus vietinė solistė p-lė J. Bal- 
trukoniutė, J. W. Bendleris, 
smuikininkas N. Vilkelis; pia
nu akompanuos, Aldona Jan
kauskaitė.

Po prbgramo bus balius, da
lyvaujant vietiniams ir sve
čiams iš kiti] miestų.

liūs. Minėta panelė neturi sim-1 
patijų jokiai partijai ir nevar
toja jokios politikos.

■ Motinos Sesuo. I

i 
DEL TEATRALIŠKO CHORO f

IR VYČIŲ
Dzievaži negaliu išlaikyti ne- 

I pribilęs prieš tokius korespon- 
! dentils kaip rašė “Dirvos” No. 
|19-me, kur pasirašo kokis ten 
“Pirmas Choro Artistas”, už- 

Igaudamas vyčių gvardiją. Tas 
- nelabai geras dalykasi Kam j 
Į maišyti • visą Teatrališką Chorą. I 
i Aš .patarčiau kitu kartu bent 
kiek dailiau.

“Dar-ko”. No. 51-me' kokis1 
I ten Jonelis labai šmeižia visą 
i Teatrališką Chiofą buk chorąš; 
priperėjo laisvamanius, primin-J 

'darnas Rastenio prakalbas, buk 
i kas ten rinko aukas. Kas tą 
darė tai mums visai neapeina, 

i ir tau Joneli nepadarė blėdies, ■ 
■nes neatėjo pas'jus rinkti pini
gų. Blogiau1'tas "kad vyčių na- 

Iriai rinko ■ programus “Kanta
tai” pas visus parapijomis ir i I . '•Iiipinigų nepndavė, tas tai blė-

ni į bažnyčią kitų daboti kas ką 
veikia, o pats poterių nekalbi. 
Taigi esi dubaltavas asilas, nes 
kas save aukština bus paže
mintas. Taigi, Joneli, jei eini 
Į bažnyčią tai garbink Dievą, o 
ne varnas šaudyk, ir nerašinėk 
ant Teatrališko Choro.

Lazdijų Dzūkas.

BEDA JUMS
RAŠTO MOKYTIEMS

Luko

Linksma Naujiena

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos

WESTROPP Avė., dvieju šeimynų, 5 
kambariai viršuj ir apačioj, du už

baigti kambariai ant ‘rečio aukšto; 
naujai inuliavota ir išrengta; du ga- 
radžiai. Tai mažiausia $800 pigiau

DYKAI NAUJAS KATALOGU
Naujų Apysakų, 
zikos, Dainų, 
Rankvcdžių, 
k’ių kny

Romanų, Mu- i
Teatrų, Mokslo J 

Daktariškų ir kitę/3 
Adresuokite:

geras .bargrain geroj kai- /> XX r ■ i?r>ixA\T U   Irnynystej. , C. W. LEDDON, 
pect 1239 arba Glenville 423-J.

3856 Archie A 
Chicago, III.

Lucija Jankauskienė . . Lt 
Juozas Lenktaitis ...... 
Juozas Tamošaitis ...........
Marė sDraugelienū .........

{Justinas Alenčikas ..... 
■Petras Urbas ...................
Silvestras Dereška ........ 

I Petras šutris ....................
[Pranciška Rupšaitė ....

200 
.. 50 
.350 
-.50 
.100 
,100 į 
.100 
.200 
. .50

Dirvos” Agentūra

PARSIDUODA KRAUTUVĖ, con- 
fęetionery ir mokyklos reikmenų. 

Biznis eina gerai. Lietuvių apgy
vento j vietoj. Kreipkitės 3310 Su
perior Ave.

PARSIDUODA MEZGIMO Dirbtu
ve, daro $50,000 apivartos kas me

tai. Ir dviejų šeimynų namas, dvi 
ierautuveš.' Telefonas Melrose 1164.

Bile biznio pirkimui arba mainy-
■ mui Icreipkitės prie Zimermaii, 1940 
W. 45th St., Cor. Bridge avė. (24)

Akrono Lietuviams | Dusulis Išgydomas
Didelis suvažiavimas Biblijos
Studentų Gegužės 30-31 d. po firffl UZmOKOJimO |
numeriu 46 So. Howard Street, i

1736 W. 38 St., arti Detroit avenue, 
delicatessen, cigarų, saldainių ir 

mokyklos reikmenų krautuve, savai
tine ineiga $500 garantuojama. Ran
dasi priešais didelės mokyklos. Tu
riu parduoti iš priežasties luto biz
nio turimo ant 3988 E. 71 St. arti 
Harvard avė. (22)

PRANEŠIMAS

Sanitariškos Lietaus, | 
MAUDYNES 25c. j

921 St. Clair, arti E. 9th St
?i:iiiii-''i:,jM>iiiiniiiiitiiiiiuiiiiiiiuniitii:iiiiii»iiiniiiiiiMii,auuciHniiniuimilKDa>ilM

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.
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S. GREICIENĖS DAINOS 
PAS AMERIKONUS

Poni Stasė Greičienė dainavo 
Clevelando muzikos mokyklos 
surengtam ekoncerte, kuris at
sibuvo Euclid Avenue Temple 
svetainėje, gegužės 26 d. žy
mesni to vakaro programo nu
meriai buvo šie: Mergaičių ba
liumi šokis, p-lės E. Gockel pia
no solo “Verpėjos Daina” — 
Liszt’o, orkestras šmotas, ir S. 
Greičienės Lietuviškos dainos. 
Ji apsirengus Lietuvių tautiš
komis drapanomis! buvo tikrai 
tipiška Lietuvaitė. , Musų dai
nos, kaip jas interpretuoja mi
nėta dainininkė, patinka ne tik 
Lietuviams bet ir svetimtau
čiams, nes padainavus tris dai-

DEL NAUDOS VARGSTANČIŲ 
. TAUTIEČIŲ

---c,~,----— --------- .{'Lietuvoje, Kuboje, Pietinėj Amerikoj
Kans., turi išradęs paprastą namų {r kitose dalyse svieto, kurie turi no- 
'_________il_. Mr. Lane turi
tokį pasitikėjimą savo galėję išgy

tu dalykai, Užprašiom visus ahtį.'įyt kad jis prisius reguliari $1.25
i,, ii, i-.- • n .m i vertės butelį dykai, apmokėtu pačiu, tų prakalbų iNedehoj. 3:30 vai. kožnam kuris kenčia ir kuris jam 

Kalbės J. Savičius iŠ Detroito, parašys. Jis nori tik tada užmokėt
. . ...____ j jeigu išgydys. Jeigu ne, tik pra-

Kolektų 11 įžangos Niekad nešit jam ir jis panaikins lėšas: Jei 
,-n ■ 'I kenčiat, nuo : Dusulio .'(Asthma), ra-

;----šykit iam šiandien; uęsiųskit pini-
Jakštis atidarė hžteks tik, jūsų vai-do ir antrašą.

... .. . . . . .... - Mr. D; J. Lane, chemistas gyve-
pradžia 10 is ryto, ir tęsis iki 6 nantis 1658 Lane Bldg, St. Marys,
vakarei Bus įvairiu kalbėtoju, Kans., t__ „ v.
. .v, . t* v. . , ; būdą nuo Dusulio,bus aiškinama' sv. Kastas ir ki-..................

Nebus.

S., Jonilas ir Jaustis anuare i 
naują valgomų ! daiktų krautu- Į 

1169 
Žėri? 
vieta

E. 76th St. Lnikėti- 
pasekmių. Lietuviams 
labais patogi.

■■

Visti vietinių korespondentų 
kurių pranešitpai netelpa šiame] 
numeryje atsiprašome,, nes del I 
stokos vietos' negalima 
Tilps kitame numeryje.

ve 
na

įdėti.

J. G. SAROČKA
Vienatinis “Dirvos” ir “Ar
tojo Agentas Youngstowne. 
Kas nori užsirašyti tubs laik
raščius, ar pasiskaityti kreip
kitės pas

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave.

Youngstown, Ohio.

rą atvažiuot j Kanadą, bet negali 
gaut pagalbos atvažiavimui.

Buvau pora sykių rašęs laikraš
čiuose ir gaudamas, tūkstančius at
sišaukimų'sii prašymais pagalbos at
važiavimui i Kanadą, buvau priver
stas atidaryti tam tikslui ofisą kad 
visiems galėčiau tinkamai patarnau
ti kaslink pardavinėjimo laivakorčių, 
siuntimo pinigų į Lietuvą ir kitas 
dalis1 svieto ir sudarymo reikalingų 
popierų - dėl įvažiavimo į Kanądą.

Taipgi parduodu namus, lotus ir 
ukes ant lengvų’ išmokesčių.

M. MATULEVIČIUS 
303 Wyandotte Ave; 

Windsor, Ont., , Canada.

_  i dls. Pinigus rinko ir vienas nac virš-tiilmf Jintinp nnhlikn ATSAKYMAS ŠVILPUKUI. | Te,traIiškietis. bet jis savo vį. ™Sojimm £ 

Švilpukas bereikalo vartoja I sus surinktus -pinigus* pridavė. I šaukė ją keturis sykius. Akom- 
p-l|s Pečkaičiutės vardą rašy-|štai, Joneli, kur blogumas. Tu Ipanavo p-lė E. Gockel. Buvęs, 
damas pereitame “Dirvos” nu-įvadini Choro narius bedieviais, -------------
meryj. Jo minimas atsitikimas | bet jie yra" daug doresni ir ge- Clevelando Lietuvių Moterų 
kuris atsibuvo parapijos salėje resni negu tūli jūsų vyčiai. j Ratelis pasiuntė, pasveikinimą 
per parapijos susirinkimą įvy- Dar Jonelis rašo kad Velykų per R, širvydienę, Brooklynie- 
ko vien tik. del Įžeidimo jos mo- dienoj matė “Dirvos” zecerį vi- tę, kuri gegužės 30 d. išvyksta 
tinos, o ne už ten kokias parti- są laiką bažnyčioj stovint, nei Lietuvon, gerb. D. Sleževičie- 
jas ar politiką. į galvos nepalenkiant. Pavadina nei ir visam Lietuvių Moterų

švilpukas turi klaidą rašyda- jį asilu. Aš sakyčiau kad Jo- Globos Komitetui, su'pasižadė- 
mas kad p-lė Pečkaičiutė valdo nelis esi daug didesnis asilas, jimu parinkti aukų apmokėji-

Blanche Tobiasiėhč, kuri pri
sipažino nusmaugus savo kudi-i 
kį po ginčų su vyru kuris tik
rino kad tas kūdikis ne jo, liko, 
nugabenta Į silpnapročių namai 
Columbus, O.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją’

Telefonas Main 6111

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

C. E). AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Į REIKALINGA MOTERIS Lietuviš-
I koj šeimynoj; prižiūrėjimui dviejų I 
vaikų’, 9 ir 10 m., išleist į mokyklą. į 
Keturi kambariai užžiurėjimui, yra

> vieta del gyvenimo. Kreipkitės po 
5:30 vakare. 1197 E. 61 St. Suite
5. City. (23)

JOHN G.

POLTERIS & Co.
LIETUVIS POPIERIUOTOJAS. 
MALIAVOTOJAS DARYTOJAS
Darbas atliekama. greitai už 
gana pigią kainą, ir garantuo
jamas. (21)

1134 E. 77th STREET

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžio | 
dažnai esti sugadinama ko- | 
kiu nors mažu iŠ pažiuręs | 
Salikių.
r£AI yra pinku jeigu gali taip | 

padaryt, jog kitiem patiktum; 3 
O vienok, dažnai koks mažas į 
dalikas gali neleisti jums' eiti g 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus j; 
dantis yra ‘nešvarus, tai jus np- | 
toms ar nenoroms turėsitę -ta | 
kaipo užmetimą tam žmogui; 0 J' 
tuo tarpti gal-but toks pat ūž- .j 
metimas 'yra daromas ir jums.

Uaterine, dantų tepalas, valo ’ 
dantis nauju budu. Musų-che- | 
įnikai pagalios surado austah c 
kurs ištikro šveičia nedrasky* A 
damas dantų emales tas iun« ] 
kuo uždavinio pagalios tapo ii-

Didelė tuba Literinė dantų 
tepalo kaihuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorin. j 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

ar suvaldys kokius smarkuo-'save vadini geru kataliku, ir ei- mui už Gelgaudiškio dvarą.

Sukaktuvių Pyragas Union Trust Company banke. Gegužės 19 d. sukako metai laiko nuo to 
kaip tas bankas persikėlė j savo naują milžinišką budinką ant kampo Euclid ir East 9th St. 
Tą dieną per pietus, Union Trustiečiai susirinko aplink milžinišką sukaktuvių pyragą banko 
kateteri j o j,kur visiems buvo dalinama šmotai, ir visi juokaudami valgė.

ANTANAS BARTKUS

—NEDĖLIOS—
ESKURSIJOS

Ar Neparankiau 
PALTilST ATVIRUTĘ ARBA TRJ 
LEFONUOT, negu nešt glėbį dn*| 
panų? .Musų patarnavimas 

tesnis ir darbas geresnis ne- s 
gu kitų. Mes valom (klyni- 
jam) purvinas, taisom suplpj 
šusias drapanas. Įdedam niu* | 
jus pamušalus už labai priei
namas kainas; Tik nepamiršk ■

| Rosedale Dry Cleaning| 
n i” nrTniiTift Randolph 7906

savininkas G, Ė PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE
Palei Lietuvišką Bažnyčią. Vakarais atdarą iki 8 valandai. Ateikit-

A!

■a

ANT

^|icięg.pATE Road
NEDĖLIOJ, GEG. 3

Ir kožną Nedėldieni po to laike 
Vasaros Sezono j Daugelį Pun
ktų Vakaruose nuo Clevelando.

Smagios Ekskursijos
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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

GREEN SPRINGS, 
BELLEVUE, FOSTORIA.

MORTIMER
Geg. 1 iki Spalių
Tikietai parsiduota Euclid 

(E. 120th St.); Broadway (mies
te); W. 25th St.; Rocky River 
(Lakewood) Popiečio' Trūkiams 
PėtnyČiomis ir Visiems Trūkiams 
Subatomis ir' Nedėliomis. Geri 
sugryžimui Panedėlį po pirkimo.

Taupymas nors ir po truputį, bet nuo- 
latai, neša geras pasekmes.

aTffejoj Ižmi

and

25
Avė.

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th Si.

13

Atdara kasdien nuo 9 iki 3 vai.
Utaminko, Ketvergo ir Subatos vakarais 

nuo 6 iki 8 vai.

LIETUVIU TAUPYMO IR PASKOLOS 
BANKAS

7612 Superior Avė.

*
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