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Lietuvos Atstovo
Protestas Genevoj

PRIEŠINGAS LEISTI LENKAMS IR KITIEMS 
RUSŲ KAIMYNAMS IŠGABENTI KARO 

MEDEGA IR GINKLUS.

Uždrausta Turi Būti Visiems* arba Leista ir Lie
tuvai. Amerikietis Burton ant to Sutinka.

5,000 ŽUVĘ ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Pekinas. — Pranešimai atei
na jog kovo 16 d. Yunnan pro- 
viųcijoj Chinijoj- žemės drebė
jime Taįifu srityje; žuvo 
ypatų. Tą žinią Į praneša: 
likų misijonierius kuris 
platina krikščionybę ir 
laiškai tik dabar , 
kiną.

Talifu beveik nepasiekiamas, 
išskyrus upe nuo Tonking užla
jos, todėl laiškams ar žmonėms 
pasiekti pajūrį 'trunka keletas 
sava/ęių. 
išnaikintas, 
keletas bakflžių; daugybė žuvo 
nuo gaisro po žemės drebėjimo. 
Labai nukentėjo kiti keturi ar 
penki miesteliai ir daug kaimų.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Fordo automobilių kompani
jos įvairiose darbų šakose dir
ba net 162,000 darbininkų.

Didžiųjų ežerų srityje šis 
metai busią kiti dideli metai 
industriškų įstaigų budavoji- 
me, didžįausi gal negu bile ku
ris pastarų metų šioje srityje 
buvo.

Plieno ir elektros kompani
jos .pasiryžę praleisti milijonus 
dolarių nauji) dirbtuvių staty
mui Clevelande ir šiaurinėj da- 
lyj Ohio manufaktūros distrik- 
tuose. Taipgi šimtai kitų iš- 
dirbysčių budavoja naujus bu
dintais arba didina senuosius.

Tik Vien plieno 'dirbtuvėms 
trįs nauji užvedimai kainuos 
$22,000,000. McKinney plieno 
apdirbimo dirbtuvės, kurios at- 

»sieis į $6,000,000, bus Clevelan- 
dui didžiausias industrialis da- 
dėčkas. Kiti du dideli projek
tai yra Central Steel kompani
jos $10,000,000 milijęnų 
žies tarpinimo dirbtuvės 
sillon ir Carnegie plieno 
panijos dirbtuvės Mingo 
tion, O.

Carnegie kompanija 
žada statyti $2,000,000
priedą prie savo dirbtuvių Mc
Donald,' O. ' Lorain, O., stato
ma dvi rudies prieplaukos.

Budavojama dar kituose mie
steliuose .naujos įvairios dirbtu
vės.

Viskas butų gerai kad jos 
pilnai veiktų ir darbininkams 
nereiktų be darbo sėdėt.

Ccal Glcn, N. C,, kasykloj 
griuvo apie 60 angliakasių, 
rių likimas nežinoma. Po
splozijos kada vieni dirbo prie 
išeigos atkasimo, vėl įvyko ek
splozija. Keletas lavonų išim
ta.

buvo -rekomenduo-

gele- 
Mas- 
kom- 
Junc-

taipgi 
vertės

už- 
ku- 
ek-

Danijoj visas mėnuo kaip 
siasi darbininkų kivirčiai 
industrijų vedėjais ir ūkių 
vininkais. Streikuoja transpor
to ir uostų darbininkai. Ūkių 
produktų gabenimas sulaikyta. 

, Meksikoj kasant aliejaus 
šaltinį eksplozijbj užmušta '11 
darbininkų.

New Yorke rengiasi strei
kuoti 15,000 restaurantų pa
tarnautojų reikalaudami panai
kinimo kyšių sistemos ir įvedi
mo minimum algų. Statų pa
tarnautojams dasiėdė tykoji
mai ką valgantis išmes už pa
tarnavimą.

Virėjai taipgi nori nustatyti 
minimum algą. Jeigu valgyk
lų savininkai nesutiks su tuo 
tai gali kilti didelis streikas.

Anglijoj planuojama paskirti 
$’00,000,000 pensijų fondan so

dneliams nuo 65 metų.

tę- 
su 
sa-
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Sandaros Seimo Nuotikiai
Seimo Pradžia Sekė raportas Centro Prezi

dento J. W. iLiuto, kuris nega
lėjo seime dalyvauti.

Chicagiečiai nesutiko su ne- 
kuriais Liūto laiško punktais 
kur buvo minima apie Chicagoj 
veikiantį Vilniaus Vadavimo 
Komitetą.

Sekretorius V. M. Čekanaus
kas savo raportą išdavė žodžiu 
ir reikalingą dalį išskaitė iš 
rašto, iš ko paaiškėjo jog. San
dara kaipo organizacija pakilo 

I nariais jo 
į ir organas 1 
įmų skaičių
Abęlnai dabar leidžia “Sanda
ros” apie 1,500 daugiau negu 
pereito seimo raportas rodė.

1924 metais ineigų organi
zacija turėjo $13,972.01 
Išlaidų 
tas parodo kad suvesta 
su galu.

SANDAROS SEIMO VEDĖJAS

B. Strimaitis,
Plačiai žinomas tautininkų veikėjas 
ir vienas iš pirmutinių Sandaros 

tvėrėjų.

Cleveland, O. — Seimą ati
darė Antanas Žukas, 3-įia San,-’ 
daros Apskričio pirmininkas, 
ketvergė, gegužės 28 
susirinkus veik visiems 
gatams, 10:30 vai. ryte; Good- 

l Auditorijoj, 1924 E. 31st, 
Street.

I Seimui buvo patiekta dieno
tvarkė, kuri su mažais pakėiti- 

~ ‘ . .. . ’ mais buvo priimta.Tahfų beveik visai. pagkirta mandatlJ peržiurė- 
hko tik sieųos irljimč komigija< A. M. Praške.Į 

vičius A. Lapė. Tuo tarpti tę-j 
sėsi kalbos. Pirmas buvo pa- ’ 
kviestas pakalbėti Centro Sek- 

I retorius V. M. Čekanauskas, 
jo kalbėjo naujai išrinktas

5,000 
kata- 
tenai

„ .. kurio
I- pasiekė Pe- a 

Į r ich

dieną, 
dele-

Šiaurės Tyrinėtojai Ne- 
sugryžta

Oslo, Norvegiją. — Norvegi
jos valdžia ruožįa lakunūs ku
rie skris šiaurėn jieškoti aną 
savaitę išskridusių tyrinėtojų 
po vadovystę Amundseno. Ta 
dviejų orlaivių, šešių vyrų eks
pedicija, matomai patikta ne
laimės, kadangi nors žadėjo su- 
gryžli sekančią dieną, jau an
tra savaitė dar apie juos nieko 
negirdėti.

Jieškotojai skris iš ; tos pa
čios vietos, Spitzbergen/-

Likę ant Spitzbergen Amun
dseno draugai sako jog jis iš
skrisdamas paliko instrukcijas 
laukti jų dvi savaites laiko, po katedros laike ląidotuvių r" 
to jau imtis jieškoti. Birželio | šauto generolo, kur užmuštą į| 
5 d. sueina dvi savaitės.

darbavimosi laiku, 
“Sandara” gavo žy- 

i , naujų skaitytojų.

po
A.

Į Pakorė Tris Bombistus L- T- Sąndarbą prezidentas K. 
.f . . | Drangelis, pagalinus karstai ir

Komunistus I užduodamas pipirų nekiltiems
Berlinas. Gegužės 27 d. Reikėjams, kalbėjo A. B. Stri- 

Sofiįoj, Bulgarijos sostinėje, raaitis.
akivaizdoj 50,000) minios, mote-j p.lg A Akelaitytė ir O. Kai\ 
rų ir vaikų, pakdtta tris suim- , _ •— - • _ _•
ti ir apkaltinti .’susprogdinime segįį delegatams ženklelius, 

l nu” buvo delegatų vardošaukis.

Seimo Vedėjai:
Seimo pirmsčdžiu išrinkta

13.880,29 
galas

Sukilimas Šanghajuj
Šanghai. — Chiniečiai. agita

toriai viešai šaukia savo žmo
nes išvyti iš miesto visus sve
timšalius, 
jus |

nu gaiu.

Kalendorius davė pelno 
.... , . | . gerai, $164.02 (dar liko ----

pavicienė buvo pakviestos P^jrinkta ę75 už kalendoriuje til- 
pusnis garsinimus.)

Kontrolės Komisijos' narys 
j Matas Biekša išdavę savo ra- 
i portą iš rašto, iš kurio pasiro- 

Sandaros centro stovis 
1925):

$288.64
2849.83

168.30 į
1206.57

gana 
neiš-

Gauta sveikinimai nuo T. M.
D. Centro sekretoriaus ir “Vie- 

įnybės” redakcijos.
I Aukos ir sveikinimai nuo pa
vienių ir kuopų.

i Nutarta pasiųsti telegramų 
pasveikinimas Dr. J. šliupui jo 
penkių dešimtų metų sukaktu
vėse darbavimosi visuom- nėję.

Sesija uždaryta 12:10, nuta
rus

■ 11'60 žmonių; Desėtkų tūkstan
čių susirinkimas toj \ vietoj iš- 
i-odė kaip koks Šventadienio^p-

ko S. K. Grišius.
Sekretorium aklamacijos 

j a’“,liti liko V. S. Jokųbynas. 
-ran- |.ru sekretorium A. Lapė, 
^®r"l Įnešimų ir Rezoliucijų komi- 
^"vsija; išrinkta: K. S. Karpa vi-i 

čius K. Semaška ir K. Šnuolis:
Finansų, laiškų ir pasveiki-.ti;-;io 'kontesto 

nimų komisija: S., Valančius, J.1 
I Švitra ir A. Akelaityje.
Į Tvarkos ir balsų skaitymo— 
A. M. Praškevičius, J. V. Mi
tchellis.

Spaudos — K. S. Karpavi
čius ir A. M. Praškevičius.

vaikščiojimas, tik vaizdą darė 
kitokiu trįs kartuvės. Ryte 8 
vai. nuteisti vyrai išvesta

isyyti is miesto visus sve- k^g, surištom1 užpakalyje 
salius, šaukdami gy vento-- kom iKožnam .paskirai 
prje ąukiĮimo,- Valdžia pri- Į skaityta bausmė^ Minioje• * Į wdl UčlvlolllCO. 11XA1I A. ^11 ..v

meta Šitą apsireiškimą Rusų iri dėjcRi neBpikantos. šukavimai vį!

LIETUVOS ATSTO
VO PROTESTAS

Geneva. — Tautų Sąjungos 
sušauktoj karo Įmonių kontro
liavimo konferencijoj Lietuvos 
atstovas pagyrė Amerikos ko
misijos pirmininko Theodore E. 
Burton nuomonę, kuris išsirei
škė jog Tautų Sąjungos planas 
nėra tai popieros šmotas su žo
džiais neturinčiais reikšmės, 
bet kad tai yra užtikrinimas 
Europos tautoms apsaugos.

Lietuvos atstovas pareiškė 
jog jam linksma girdėti tokį 
karštą Amerikos atstovų pirmi
ninko apvertinimą Tautų Są
jungos.

šitas incidentas įvyko pačia
me kritiškiausiame konferenci
jos momente kuomet buvo ban
doma išdėstinėti Rusijos kai
myninių tautų baimė nuo bolše
vikų, kad konferencija neapri
botų joms gauti ginklus apsi
saugojimui nuo Rusijos.

Komitete
jama kad ginklų gabenimo už
draudimo sutartis išimtų nuo 
suvaržymo Lenkiją, Rumuniją, 
Latviją ir Suomiją, kurios sto
vi prie Rusų rubežių.

Lietuvos, Chinijos ir Persi
jos delegatai tam protestavo. 
Lietuvos atstovas Įrodė jog tik 
penkių dešimtų kilometrų ruož
tas skiria Lietuvą nuo Rusijos, 
todėl Lietuvą neįskaityti j ne
varžomųjų valstybių skaičių 
yra skriauda Lietuvai.

Burton išrodinėjo jog siūlo
mos paliuosuoti nuo varžymo 
ginklų gabenimosi tautos yra. 
visos buvusios pilnai arba da
liniai po Rusija; joms davimas 
tų privilegijų butų geras, bet 
jeigu daryti išėmimus toms 
kaimyninėms tautoms tai reik
tų juos tęsti visoms kitoms ša
lims pasiekiant net Atlantiką.

Burton netiki kad toms vals
tybėms gręsia pavojus nuo Ru
sų. kadangi' kitos Europos val
stybės nestovėtų rankas sudė- 
jusios jeigu Rusai ką atakuotų. 
Visos jos yra Tautų Sąjungos 
narės, todėl jo nuomone tautų 
pasižadėjimas viena kitą ginti 
nėra tik popiergalis.

Burtono -pareiškimai pasiro
dė reikšmingais, ir konferenci
ja priėmė komiteto raportą.

Mirė Marshal. Washingtone 
birželio 1 d. mirė Thomas R. 
Marshall, buvęs prie Wilsono 
du terminu Suv. Valstijų vice
prezidentu. Jis pirm to buvo 
Indiana valst. gubernatorium.

Vaikas žmogžudis. Lowell, 
Mass., suimtas astuonių" metų 
amžiaus vaikas ir formaliai ap
kaltintas žmogžudystėj. Jis su 
kitu šešių metų vaiku prisipa
žino jog 'del savo smagumo jie 
įmetė j upę. 19 mėnesių amž. 
mergaitę, kuri ir prigėrė.

A IV •’ do jog 
yra tekis (iki bal. 1, 
Pinigų ant rankų 

Inventorius 
Rakandai ofise 
Neatmokėtos bilos

Ii-

ke-
An-

781.00

susirink i 2 yai; po pietų.

Chinų komunistams.
Kalbėtojai sako kad Chinie- 

čiai darbininkai lengvai galėtų 
nuveiki visus svetimžemius sa
vo mieste. Studentai sergsti 
kelius į miestą ir neleidžia ūki
ninkams įgabenti maistą.

Sakoma jog apie 30,000 dar
bininkų Šanghajaus indutsrijo-1 
se esą1 išėję streikan.
. Ginkluota , sargyba 
po visą miestą, gatvės tuščios

nuteistuosius. Korikai paskui I 
užnėrė jiems virves ant kaklų 
ir ištempė aukštyn. 'Į

Šalip tų, trįs kiti, jų tarpe | 
viena moteris, nuteisti 
amžiui kalėjiman tame 
kaltinime už surengimą 
nistų sukilimo.

visam 
pačiam 
komu-

Nariai skęlingi
Agentūra davė naudos e 150.00 j
___  ....o $1410.10j

$813.90,
68'
18

ir lin-

Seimo Delegatai
Delegatų šiame seime daly

vavo 26, tai yra daugiau negu 
tikėtasi, atsižvelgiant ' į visų 
Sandariškių kolonijų- tolumą 
nuo Clevehindo.
I-mo Apskričio, Mass, valst.:

Matas Biekša,

matosi į

Šliakio byloj išmokėta
Veiklių kuopų yra
Apsnūdusių
Skaityta sveikinimai

kėjimai nuo Racino Sandarie- 
čių ir Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaičių.

Prie pasveikinimų priimta ir \[j.ro Apskričio Conn, valst.: 
aukos, kurios telpa visos- kru-1 
voje. . i

Perskaityta pranešimas jogei I 
klerikalų valdžia uždarė Reali
nę Mariampolčs Gimnaziją, kas: 
priimtą su pasipiktinimu ir pa- __ _ ______
vesta-komisijai pagaminti ata-ljg kp. Worcester, Mass..: 
tinkamas rezoliucijas tame rei- [ Justinas Peliackas, 
kale. I V. Š. Jokųbynas.
.Sesija užsidarė 6 vai. vaka- y. M. Čekanauskas, 

re, nutarus susirinkti ant ry-Į ig kp. Clevęland, Ohio : 
tojaus 9 vai. ryte.

. . . »«r. . Seimo Užduočių Pradžia’Karščiai ir Mirtįs I
. Prezidiumas užėmė savo vie- Chicago. .— Vakarinėse vals- L , , . ,itas prie gausių delegatų ploji

mų. Pirmininkas pasakė kal
bą kokios tvarkos laikysis:

Po to buvo pakviesta kalbė
ti svečias iš Lietuvos J. Makau
skis, kuris skaitė .sveikinimą 

InUo Valstiečių-Liaudininkų, ką 
.delegatai karštai priėmė. 
| Po pasveikinimų kalbėjo V. 
M. Čekanauskas pasidžiaugdą- 

I mas reikalų eiga, ir padėkotą
’ i Valst. Liaudininkams 

širdų pasveikinimą 
mų.

Sveikinimas nuo 
bendrovės ir nuo (Sleževičiaus 
iš Lietuvos, kuris telegrafavo 
jog rengiamasi prie Klaipėdos 
rinkimų ir kad reikalinga pa
galba iš Amerikos.

| Korespondentais nuo laikraš
čių užsiregistravo: A- B. Stri- 

I maitis nuo “Tėvynės”, K. S.
Karpavičius nuo “Dirvos”; Bri

aunas nuo “Varpo". J. J. Joku- 
| baltis nuo “Vienybės”.

Sesiją užsidarė 12:30 valan- 
įdą, nutarus susirinkti 2 vai; po 

'v. . jpMtų.
Kiek Atvažiavo Ateivių)

Prie Naujos Kvotos
Bėgyje pirmų šįsių mėnesių 

įvedimo naujo ateivių suvaržy
mo įstatymo, nuo liepos 1 iki 
gruodžio 30 d., 1924 m., Mek
sika ir Kanada davė toli dides-1 burgą, 
nį skaičių abelnų ateivių į- šią Valst.-Liaudininkų atstovui 
šalį, ir iš jų daugiausia atvyk- J. Makauskiui liko įteikta gar
sią darbininkų. bės delegato- ženklelis.

Per tą šešių mėnesių laiką Buvo pakviestas pakalbėti 
ąteivybė stovėjo šitaip: iš Ęu- seniau buvęs Sandaros prezi- 
ropos pribuvo 79,741 ateiviai, dentąs P. J. žiuris. 
sugryžo 59,916. Iš Kanados ir 
Meksikos atvyko 88,948 atei
viai, ir tik 6,898 sugryžo.

Mirtįs
arinėse vals-

ir įvairios įstaigos .bei pašilin- įyose nuo karščio kuris prasi
dėjo gegužės 30 d. ir nuo aud
rų kurios karščių pasekmėj už
ėjo, žuvo apie 20 žmonių.

Karščio banga prasitęsė nuo j 
valstijos, ir, 
92 laipsnių 
pradžia ne- 
Ohio valsti- 
50 metų.

ksminimų vietos nelankomos.
Svetimų šalių piliečiai per 

savo konsulus šaukias savo val
džių prisiųsti kareivių apsaugo
ti jų nuosavybes.

Jonas Mikalauskas,
IlI-čio Apskričio, Ohio, Mich,, 

Penn, valstijų:
Anelė Akelaitytė

1 kp. Brooklyn, N. Y.,
Jurgis J. Jokūbaitis,

Ore

31 d.

Ilgiausia Išbuvimo 
Lenktynes

Berlinas. — Gegužės 
Vokietijoj prasidėjo lenktynės
už ilgiausi išbuvimą ore, tam 
paskirta devynios dienos. Da
lyvauja 75 kontestantai. Pa
skirta 400,000 markių dovanų, 
kurias sudėjo biznieriai ir laik
raštininkai.

Vokietijoj Nerimastavi- 
mas del Reikalavimų 
Berlinas. — Alianiai susita

rė reikalauti iš Vokietijos pil
no nusiginklavimo iki to. kiek 
apribota Versailles sutartimi ir 
išardyti visas patriotines orga
nizacijas.

Kadangi Vokietijai reikia 
bijotis nekuriu kaimynų, kaip 
pavyzdin Lenkų, ir taipgi vidu
jinių trukšmadarių komunistų. 
Vokiečiai nenori sutikti ant to. 
Kalbąma kad galinti kilti re
voliucija jeigu reikalavimas 
bus griežtas:

Nebraska iki Ohio 
siekia nuo 90 iki 
karščio. Birželio 
buvo tokia karšta, 
joj per praėjusius

Chicagoj nuo karščio mirė 4, 
Ohio valstijoj pirmas tris die
nas jau mirė 10 ypatų.

Clevelando sveikatos komisi- 
jonierius karščio laiku pataria 
štai ką: Esant lauke, dėvėk 
mažiausia kiek galima, bet ttį 
rėk kepurę ant galvos. Mau
dytas kasdįen. Valgyk viduti
niškai ir vengk ledų vandens. 
Nepersidirbk. Vėngk alkoho
linių gėrimų. Nekalbėk ir ne-. 
manyk apie šilumą.

Sudbury Kanadoj žaibas nu-, 
trenkė ūkininką, .kitą apakino,1 
ir kitas žaibas užmušė keturis 
arklius.

Wheeling, W. Va. — Anglia
kasiams padaryta naujas smū
gis kada teismas išsprendė jog 
angliakasių unijos organizato
riai negali eiti į tas sritis ir or
ganizuoti darbininkus į uniją. 
Toks uždraudimas išleista dar 
ant 140 dienų.

už nuo- 
atsistoj i-

“Dirvos”

Sesija Antra
atidarė A. B. Strimai- 
val. po pietų.

Sesiją
tis 2:30

Šioje sesijoje pribuvo 26-tas 
delegatas J. Kuizinas iš Pitts-

Dabar eita prie skaitymo 
pereito seimo protokolo, kurį 
skaitė V. M. Čekanauskas,

K. S. Karpavičius,
A. M. Praškevičius,Sesija Trečia — Gegužes 29 d. j

Sesiją atidaryta 9:30 v. ry
te. Vardošaukio laiku paaiškė
jo kąčį keletas delegatų pasi
vėlavę.

Buvo skaitoma pereitų dvie
jų sesijų protokolas, kuris pri-125 kp. Chicago, Ill. 
imta su viena-kita pastaba. Stasys Valančius,

Šioje sesijoje atsilankė bolše- 29 kp. Detroit, Mich, 
vikų laikraščių korespondentas x—,!~
vietinis J. S. Mažeika, kuris' 
nesiregistravo kaipo korespon
dentas, bet norėjo taip Sau pa
siklausyti, bet jis liko išprašy-1 
tas laukan, dėlėj to kad seimas i 
norėtą laikyti tik pačių Sanda- 
riečių dalyvavimu.

Buvo skaitoma laiškas-rapor- 
tas vice-prezidento Adv. Nado 
Rastenio, kuris tapo priimtas.

Sekė raportas organo redak
toriaus A. A. Tūlio.

Nuskirta Sandaros Statuto I 
komisija, K. Drangelis, Adv. S. 85 kp. Pittsburgh, Pa. 
Kodis ir J. Mikalauskas, per- J. Kuizinas, 
žiūrėti paruoštą statuto projek
tą ir paduoti raportą sekančiai 
sesijai:

J. Makauskis referavo kaip 
darbuojamasi, veikiama Lietu
voje ynusų vienminčių Valstie
čių-Liaudininkų, plačiai išdės
tant daugelį mums dar nežino
mų dalykų:

A. Žukas,
A. Lapė,
J. V. Mitchellis,

23 kp. Chicago, Ill.
Ks. Semaška,
K. Katkevičienė,

K. šnuolis,
.30 kp. New York City, 

A. B. Strimaitis,
36 kp. Pittsburgh, Pa. 

Povilas Marmokas,
į 75 kp. Chicago, Ill. 

Povilas Gasiuiias, 
K. Drangelis 
Adv. S. Kodis, 
Ant. Brijunas, 
S. K. Grišius, 
Jul. Švitra,

84 kp. Pittsburgh, Pa. 
Pranas Pikšris

Svečiai pirmoj sesijoj užsire
gistravo : J. Makauskis, Lietu
vos Valstiečių-Liaudininkų at
stovas, O. Karpavičienė, Bronė 
Drangelienė, A. Baltrųkorlienė, 
Aldona Bernotaitė, J. Kudirka, 
V. P. Banionis, L. P. Baltruko- 
nis, P. J. žiuris, buvęs Sanda
ros prezidentas.
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I Iš Lietuvių Gyveni®® !
BROOKLYN? N. Y.
Vienybiečių Išleistuvės.

Gegužės 30 d. su “Vienybės” 
redaktorium J. O. Sirvydu iš
važiavo Lietuvon nemažas bū
relis keleivių laivu “President 
Roosevelt”. Toms išleistuvėms 
“Vienybės” direktoriatas su
rengė vakarienę gegužės 28 d.

Sukvietimui tokios minios į 
vakarienę tai didelis darbas, ir 
už tai direktoriai užsipelno pa
garbos. Manau kad visi kurie 
tame vakarėlyje buvo bus link
smi ilgai, nes visi buvom užga
nėdinti visapusiai.

Vakarienė buvo skani, laikas 
praleista linksmai. Vakarą va
dovavo bendrovės - pirmininkas 
A. Mikalauskas. /Pirmutinį jis 
perstatė kalbėti Ks. Strumskį, 
kuris davė “iVenybės”1' redak
toriui tokį patarimą kad kai 
jis nuvažiuos Lietuvon kad su
eitų su visais Lietuvos laikraš
čių ■ redaktoriais ir . paklaustų 
jų kodėl jie tokie nemandagus 
kad nieko nepamini iš veikimo 
Amerikos Lietuvių. Tas labai 
negražiai atrodo.

Antras kalbėjo Dr. Vinikas. 
Jis pareiškė linkėjimus abiem 
garbės svečiam Sirvydam, ku
rie važiuoja gimtinės pasižiūrė
ti.

Toliau kalbėjo *S. E. Vitaitis, 
“Tėvynės” redaktorius, po to 

i dar kalbėjo Kulis ir J. Ginkus, 
ir jis įdavė gražią dovaną nuo 
“Vienybės” diretkoriato išva
žiuojantiems, tai slaptingą ma- 

'kštį arba tarbą, kurioj susidė
ję parvežtų į Ameriką visas pa
slaptis kurias Lietuvos politi
kieriai slepia nuo musų.

Po to kalbėjo J. W. Liūtas, 
paskui Adv. N. Rastenis, ant 
galo pratarė nuo savęs ir K. 
Širvydienė, kuri irgi važiuoja. 
Ji pasakė jad jai linksma yra 
būti tokiame gražiame būrely
je atsisveikinimui ir plaukti į 
savo gimtinę, kur mes visi gi
mę po šiaudiniu stogu. Jei ten 
dar yra negerai tai mes nenu- 
leiskim rankų, bet dirbkim vi
si palaikydami tautiškus laik
raščius, patįs skaitydami ir už
rašydami saviškiams Lietuvo
je. Baigė savo kalbą sagyda
ma- sudiev visiems dalyviams 
ir patardama darbuotis, pasiža
dėdama sugryžus vėl apsakyt 
ir aprašyt visus gerus ir blogus 
apsireiškimus tėvynėje.

Dar turiu priminti ir Šven- 
takuprius. Su jais tai bėda :— 
jie pavydus ir vis jieško prie
kabių. Na kad ir per šią vaka
rienę, neiškentė neprisikabinę: 
vienas šventakupris štai ką pa
reiškė kad girdi dabar 'Lietuvoj 
esanti tokia mada kad '.visi ku
nigai, rabinai, popai gauna al
gas, tai ir mes siųskim savo 
šventakuprių kleboną kad jis 
irgi iškovotų sau algą tai ne
reiks mums mokėt metinę duo
klę del klebono palaikymo. Jis 
sakė kad dabar jiems reikia 
mokėt po 9c ant metų, o kai jis 
gaus iš valdžios algą tai atliks 
tie 9c kas metai. Visi plojo 
kai pašėlę, mat patiko sumany
mas pasiliuosuot nuo mokesčių.

Vakaras užsibaigė 2 vai.
Svečias.

“Iki Pasimatymo”
Noriu tarti “Dirvos” skaity

tojams sudiev, laukit manęs iš 
Lietuvos naujų žinučių prisiun- 
čiant. Nežinau kaip bus, bet 
aš turiu viltį kad “Dirvos” ne
pamiršti, ir Lietuvoj būdama 
vis pranešiu savo įspūdžius ką 
ir kaip matysiu.

Taigi sakau sudiev visiems 
“Dirvos” skaitytojams ir re
daktoriui Karpavičiui.

“Dirvos” Korespondentė.,

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

SANDAROS SEIMO 
NUOTIKIAI

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo)
' Sesija Ketvirta

Sesija prasidėjo 2:15 vai. po 
pietų. Po vardošaukio sekė ra
portas Apšvietos Komisijos — 
skaitė Vj St Jokubynas, komi- 

> sijos narys, karį patvirtino ir 
antras narys K. S. Karpavičius. 
Raportas priimta.

Statuto komisija paaiškino 
negalimybę dabar statutą skai
tyti, nes negalima peržiūrėti 
kaip tinka trumpu laiku. Pa
likta kitai sesijai.

Kuopų Įnešimai

Vienos kuopos buvo įnešta 
kad centro valdyba butų ren
kama ant dviejų metų. Tas 
atmesta.

2. Rengt kitą auksinį kon
kursą — palikta Centro Valdy
bai.

3. Kad centro sekretorius iš
duotų kuopoms 'atskaitas tą 
jau vykdoma, nes buvo nutar
ta pereitame seime.

Gauta laiškas nuo A. Ivo, C. 
iždininko, su $50 auka, ir šiuo 
tarpu tas perskaityta su linkė
jimais.

4. Turėt generalį organiza
torių tvėrimui kuopų po kolo
nijas — palikta Centro Valdy
bai apsirūpinti.

6. Kad centro įplaukos ir iš
laidos butų vedama centro iždi
ninko — palikta po senovei, ką 
veda sekretorius.

6. Kad Centro Valdybos no
minacijos' ir rinkimai butų at
liekama anksti iškalno — pa
tarta sekretoriui pasistengti.

7. Kad butų įvesta $1 įstoji
mo mokestis prie metinių, iš 
tų kad eitų kuopai 25c., ir 75c. 
centrui. Tas įvesta ir ineis ga- 
lėn nuo liepos 1 d. 1925.

8. Mokėjimas Sandaron tų 
vyrų moterims kurie yra na
riais, nupigintą mokesti atmes
ta, palikta kaip yra, nes per- 
didelis darbas skirstyti.

9. Pageidauta kad iš' centro 
butų sykį į metus prisiunčiama 
nurodymas narių stovio, suly
ginimui su kuopų knygomis — 
palikta kuopų norui pareikalau
ti to iš centro.

10. Apskričiai galės siųsti j 
seimus po vieną narį nuo pen
kių kuopų arba nepilno penkių 
skaičiaus, bet ne kaip dabar, 
kiek kuri norėjo.

11. Sandaros namo pirkimas 
pavesta tam tikrai komisijai iš 
J. Mikalausko, M. Biekšos ir J. 
Jokūbaičio, kurie parūpino tam 
tikrą projektą. Centro valdy
ba eis prie to siekio, kadangi 
gauta tūlos aukos namo pirki
mo fondan.

Skaitymas laiškų ir pasvei
kinimų bei aukos.

Sekė Politinio Iždo atskaita, 
kuri priimta.

Sesija užsidarė 6:15 vai. va
kare.

Sesija Penkta — Geg. 30 d.
Sesija atsidarė 9:30 v. ryte. 
Užsiregistravo svečias Pitts- 

burgietis J. Parčevskis.
Skaityta pereitų dviejų se

sijų protokolas, kuris priimta 
su pataisymais.

Seka vėl kuopų įnešimų skai
tymas.

12. Kad delegatai į seimą 
butų siunčiama nuo 15 narių 
vienas. Palikta kaip buvo pir
miau.

13. Kuopų įnešimas buvo kad 
butų peržiūrėta Sandaros pro
gramas — tas jau yra daro
ma.

14. Organizuot Sandaros jau
nimo kuopas :— tik vykint se
ną nutarimą, nes pirmiau tas 
buvo nutarta.

KATALOGO
"DIRVA”

15. Kad butų parūpinta na
rystės ženkleliai — sekretorius 
referavo kad tas negalima. da
bar įvykint, nes nariai nelabai

3352 Superior A v. Cleveland, O. pageidauja kada norėta iškal-Į klausime,

no užsakymus gaut. O gamint 
taip be užsakymų nenorėta, nes 
reik įnešt pinigai.

16. Kad “Sandara” ir cent
ras butų perkelta į Clevelandą 
— tas įnešimas buvo su minčia 
kad dabar centro spaustuvė ne
turi mašinų ir negali naujų nu
sipirkt, o čia galėtų naudotis 
“Dirvos” spaustuve. Dalykas 
palikta ,po senovei, nes Bosto
niečiai ir abelnai rytiečiai nori 
kad “Sandara” kaip nors laiky
tųsi tenai.

17. “Sandarą”1 atpigint iki’ 
$2 — palikta po senovei $2.50.

18. Kalendoriaus klausime 
buvo keletas įnešimų, kad pa
daryt jį į laiką, kad duot dy
kai, ir kad butų leidžiama sie
niniai kalendoriai. Palikta po 
senovei.

,19. “Sandaros” redaktorius 
nutarta rinkti kas du metai, su 
teise Centro Valdybai jį atsta
tyti ir ■ jam pačiam rezignuoti.

20. Organe ^moterų skyriaus 
vedimui pageidauta moteris, ką 
palikta redakcijos nuožiūrai.

21. Nekurie reikalavo pakei
timų organo technikos, bet pa
likta redaktoriaus nuožiūrai.

22. Kad redaktorius pasiduo
tų pilnai Apšvietos Komisijos 
ir Centro Vladybos globai ir 
viršenybei — nutarta kad bu
tų tas daroma kaip jau buvd 
iki šiolei.

23. Antrojo redaktoriaus ir 
kitų organe dalykų klausimas 
palikta Centro Valdybai.

24. Įnešta kad Apšvietos 
Komisija nebūtų vien iš redak
torių kaip iki šiolei. Palikta 
klausimas kaip buvo, nes ne vi
sada taip ir daroma.

25. Politinio Iždo valdybos 
suliejimfis su Centro Valdyba 
atmesta, palikta po senovei.

Sumanymai rinkti Polit. Iždo 
valdybą vien iš vakrinių vals
tijų Sandariečių palikta negali
mu, ir bus po senovei maišytai.

26. Suvienijimas Sandaros 
principų su Valst.-Liaudininkų 
principais pasirodė negalimu, 
tik bendradarbiavimas.^ ’'

27. Ar verta' dalyvauti' Ame
rikos politikoje? — Tas klau
simas palikta nustatyti Įstatų 
komisijai kaip elgtis Amerikos 
valdžios rinkimuose.

28. Siųsti agitatorius į Lie
tuvą rinkimų agitacijai — pa
likta Centro Valdybai ir Politi
niam Iždui elgtis kaip laikas 
pareikalaus.

29. Kad Valst.-Liaudininkai 
praneštų anksti iškalno apie 
atsiunčiamus atstovus — tas 
palikta prisitaikant prie gali
mybių.

Kiti Nuoveikiai. •
Statuto Komisija vėl buvo 

pašaukta ką nuveikė peržiūrė
jime įstatų, ir ji pareiškė jog 
reikalinga tas darbas atidėti po 
seimo, ką atliks į tam tikrą 
laiką ir paskui bus galima iš
leisti. J. Makauskis kalbėjo jog 
statutą galima priimti šiame 
seime, nes svarbiausia tai tik 
principai ir tikslas, kurie išsi- 
reiškia keliuose paragrafuose, 
ką galima atlikti tuojau. Tas 
ir padaryta, ir nutarta statutą 
atspausdinti kaip greičiausia 
aplinkybės leis, ' nelaukiant to
liau.

Namo Pirkimo projekto pa
ruošimo komisija paaiškino sa
vo paruoštą planą, kuriuomi šis 
seimas įkuria Namo Pirkimo 
Fondą, kurin skiriamos aukos 
ir iš jų nuošimčiai nebus gali
ma sunaudoti kitam jokiam ti
kslui.

Skaityta sveikinimai ir pri
duota atsiųstos aukos.

Pertrauka pietums.

Paskutinė Sesija.
Sesija atsidarė 2:10 vai. po 

pietų. Vardošaukis.
Eitajprie skaitymo rezoliuci

jų, kurios jau buvo paruoštos 
Rezoliucijų Komisijos.

1. Apskričių delegatų seiman 
rinkimo klausime: vienas dele
gatas nuo penkių kuopų, ir nuo 
nepilnų penkių kuopų po vieną.

2. Rezoliucija Mariampolės 
Realinės Gimnazijos uždarymo

protestas .Lietuvos

klerikalų valdžiai prieš tokį pa
sielgimą.

3. Užuojautos rezoliucija tos 
gimnazijos vedėjams ir moki
niams.

4. Rezoliucija-pasveikinimas 
Lietuvos Pagražinimo Draugi
jai Veliuonos iškilmėms, už jos 
gražų, prakilnų patriotinį dar
bą.

5. Protestas prieš Vatikaną 
už Vilniaus priskyrimą Lenki
jai.

6. Rezoliucija valdžiai del 
laisvos spaudos varžymo ir per
sekiojimo žodžio laisvės.

7. Obalsis Sandariečiams — 
“Geriausia Dirbti Sandaroje”.--

A. Žukas, III Apskričio pir
mininkas, praneša jog Apskri
čio vardu aukauja $50.00 iš 
leisto išlaimėjimui auksinio 20 
dolarių.

Eina užtvirtinimas Centro 
valdybos narių balsavimu iš
rinktos :
Prezidentas •— K. 'Drangelis, 
Vice-prez. — Stasys Mockus, 
Iždininkas — A. Ivas 
Iždo globėjui: P. J. Jankus, J. 
Ambraziejus, G. Levišauskas.

Atsistojimu buvo pasveikin
ta nauja valdyba, taipgi išneš
ta padėka senajai valdybai, au
kas ir pasveikinimus prisiun- 
tusiems.

Komisijos ir Redaktorius.
Seimo pirmininkas paskyrė 

K. Šnuolį, V. M. Čekanauską ir 
J. Mikalauską sužymėjimui ir 
rekomendavimui ypatų į įvai
rias komisijas.

Po 10 minutų pertraukas ėjo 
rekomendacijos. Prisiėjus pa
daryti pakeitimus, eita prie re
daktoriaus rinkimo iki kitų ko
misijų sąstatas bus pilnas.

Apšvietos komisijos narys K. 
S. Karpavičius perstatė du — 
dabartinį redaktorių A. A. Tūlį 
ir V. S. Jokubyną, iš kurių bu
vo renkama. “Sandaros” reda
ktorium liko V. S. Jokubynas 
gaudamas 15 balsų. Tulys ga
vo 9 balsus.

Jokubynas trumpa savo kal
ba padėkojo ųjt jšrinkimą ir pa
sižadėjo dirbt, su, atsidavimu.

Šiame tarpe F. Pikšris, Pitts- 
burgo 84 kp. narys, padovano
jo $50 paskolos notą prieš San
darą, kas priimta su dideliu en
tuziazmu. Ta auka eina namo 
fondan.

Politinis Iždas: Antru reko
mendavimu Politinio Iždo val- 
dybon inčjo šie: A. M. Praške
vičius, M. Kasparaitis, F. Pikš
ris, K. šnuolis, K. J. Paulaus
kas.

Vietomis pasidalins patįs.
Kontrolės Komisija: M. Bie

kša, J. M. Nęviackas, P. Ap- 
šiega.

Apšvietos Komisija: K. S. 
Karpavičius, A. B. Strimaitis, 
J. Švitra.

Teismas: Adv. N. Rastenis, 
J. Mikalauskas, A. Kriaučialis.

Įstatų Komisija: Dr. A. Zi- 
montas, A. Mikolauskas, S. E. 
Vitaitis.

Nutarta kad Centro Valdyba 
savo pareigas pradės nuo liepos 
1 d.

Po to sekė prisaikdinimas C. 
Valdybos.

Paimdami savo naujas parei
gas kalbėjo K. Drangelis, po 
jo V. M. Čekanauskas, galiaus 
dar kablėjo svečias iš 'Lietuvos 
J. Makauskis.

Finansų komisija pareiškė 
jog aukų viso suplaukė $626.44 
lie pažado $200 ir be padova
nojimo savo algų Liūto ir Ras- 
tenio, kas viskas sudaro sykiu 
$901.44.

Baigiant, dar V. S. Jokuby
nas perskaitė paskutinių sesijų 
protokolą, ir paprašytas A. Va
nagaitis, ‘Dzimdzi-Drimdzi’ na
rys paskambino pianu Lietuvos 
Himną, kurį sugiedojo visi de
legatai ir svečiai ir tuo seimas 
užsibaigė apie 6:30 vai. vakare.

SEIMUI AUKOS
Viso Seimui aukų susiusta

$626.44
Dovanos algomis:

J. W. Liūtas, N. York 50.00 
Adv. N. Rastenis, Baltina. 25.00 
X pažadėjo ‘rinkimams 200.00

Pasidaro $901.44
Aukautojai

18 kp. Cleveland, O. $25.00
25 kp. Chicago, ill. $10.00
72 k. Los Angeles Gal. $10-00
84 kp. Pittsburgh, Pa. 10.00

J. Kirvelis, Grand Rapids 2.00
Senas Sandarietis 1.0®
Eks-Sandarietis, Illinois 2.33
J. Andriuliai, Chicago 2.00
P. Selemonavičius ” 1.00
A. D. Kaulakis, Chicago L00
K. Kazanauskas, ” 1.00
J. Paukštis, Chicago L00
A. Astrauskienė ” 1.00
16 kp. Worcester, Mass 20.00 
J. Bardauskas, Chicago 1.00 
33 kp. Norwood, Mass. $10.00 
33 kp. Liet. Seimo rink. $40.00
86 kp. Pittsburgh, Pa. 5.00
11 kp. Waterbury, Conn. 10.00 
32 kp. New Britain 10.00 
P. Mikolainiai Dr. šliupo

50' metų VisUomenionio 
veikimo sukaktuvėms pa- • 
minėti $2.00

Slapta Spragilų Sąjunga 1.11 
S. Boston Moterų 78 kp. 100.00 
Pittsburgo Sandarięčiai 8.00 
36 kp. Pittsburgh, Pa. ’ 10.00 
Worcester Koresp. dr-ja 8.00 
V. P. Jankus, So. Boston 5.00 
P. A. Dėdynas, Worcester 2.00 
Baltimorės kuopa 25.00
42 kp. Philadelphia 20.00

(Dr. šliupo Sukaktuvėms)
Liet. Seimo rinkimams 15.00 

A. Ivąs, So. Boston 50.00 
45 kp. Cliffside,’ N. J. 10.00 

” Politiniam iždui $18.00 
67 kp; Amsterdam, N. Y. 10.00 
Ig. Martin, Chicago 2.00 
S. Mockus, Boston 500
34 kp. Dayton, Ohio 10.00 
“Varpas” iš Chicagos • 15.00
12 kp. Lawrence, Mass. 10.00
55 kp. Wilkes Barre, Pa. 5.00 
P. Pilipauskas . 2.00
Parčevskis, Pittsburgh 5.00 
Wbrcesterio Sandarięčiai 5.00 
34 Moterų kp. Chicago 16.00 
III Apskriis 50.00

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių žurnalas.
“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugija, 
Redaguoja Dr. A. J. Karalius ir 

Dr. S. Biežis.
“Gydytojas” mokina kaip apsi- 
saugot nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų sveikatos dalykuose ir 
F”tnikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių 
paveikslų. Kaina metams Ame

rikoje ar Lietuvon $2. 
Pavienis numeris 20 centų.

“GYDYTO IAS”
2201 W. 22nd St. Chicago, III.

Jėzus Nazaratenas
Šitai yra apsakymas gyvenimo Jė

zaus Kristaus, kaipo randasi užrašy
ta Romoj popiežiaus archivuose. Tai 
yra pilnas apsakymas visų paslapčių 
Jėzaus gimimo, jo mokslo tarnysčių 
arba urėdų, kuriuos laikė ir vėliau 
jo savistovumas mokinimo žmonių, 
o galiausiai kaip jį 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 
i Cleveland, Ohio.

BANDYK ŠĮ ant SAVO 
PLAUKU
15 DIENU -
LAI VEIDRODIS 
ĮRODO pasekmę 
Jūsų plaukai nepri
valo suplonėt, neigi

galva riuplikt, nes štai būdas sunai
kint mikrobus kurie naikina plaukus, 
'ši skirtinga metodą sulaikys plaukų 
plonėjimą ir negyvumą, prašalins 
pleiskanas, niežėjimą, nutamsins ži
lus plaukus ir sulaikys slinkimą, su
stiprinant plaukus vyrų ir moterų.

DYKAI IŠBANDYMAS: Erisiųsk 
savo vardų dabar iki dar nė pervėlu, 
del 15 dienų dykai išbandymo.

AYMES CO.
416 S. Dearborn St., 11*82, 

Chicago, III.

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau (.rašy
kite klausdami* in
formacijų ir kvitų.
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Kai rengiesi Į seimą tai 
rodos kad kalnus nuversi, 
sutvarkysi viso pasaulio ir 
žmonių kvailystes, pastaty
si kas reikalinga;- suvaldyši 
Lietuvos “krikščioniukus” 
ir kitokius dalykus padary
si. Ir suvažiuoja visa dau
gybė galvų ‘demokratiškai’ 
reikalus svarstyt: “demok
ratiškai” rėkauja, “demok
ratiškai” barasi; “demok
ratiškai” niekus kalte, “de
mokratiškai” Įnešimus ap
kalba ir viską “demokratiš
kai” atlieka. Ale kai rei
kia kas įkunyt gyvenimai! 
tada; jau darbas eina “auto
kratiškai”: vienas žmogus 
turi atlikti tokį ar kitb'ki 
darbą, vienas surenka pini
gus, vienas sumano ir įveda 
kokius nors pagerinimus ir 
tt.

Taigi kaip man išrodo, tų 
seimų visai nereikia,, tegul 
visiką paveda gerb. Spragi
lui, jis viską išdūmos ir iš
galvos, suplanuos ir pasa
kys visiems kad'tas ir tas, 
taip ir taip reikią padaryti, 
ir nekaštuos nieko — nei 
kelionės Į seimus važinėti, 
nei delegatams laikas, nei ! 
salės už seimus arba soviej 
tus, ir viskas dar geriau 
bus padarytą negu visiems 
nutarus. Jeigu gerb. Spra
gilas ką sumianys ir negalės 
Įkunyt tai niekas nei neži
nos kad toks dalykas 'buvo 
sumanyta, o dabar tai se
kančiuose seimuose reikia 
už neatliktus dalykus bar
tis.

Sandaros seime aš kaipo 
vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos sėdėjau 
labai garbingam kampe ir 
slaptai tėjnijau Į visus da
lykus ir misliau sau tą ką 
viršuje pasakiau.

Vienas iš geriausių šio 
seimo atsitikimų buvo tai 
suplaukusios aukos, kurių

Spragilų Sąjungos, Slaptas 
sveikinimas Sandariečiams 
su sauja skatikų, visi tuoj 
ėmė ploti ir džiaugtis. ,

Ir už košną centą iš $626. 
44c suplotą po dešimts sy
kių, arba €*26440 sykių del
nais įpliaukštelta visu seimo 
laiku.

Todėl kas siunčia seimui-' 
telegramą, lai tuos pinigus 
verčiau sėimųil aukauja; 
kas siunčia laišką; lai uos 
d u tentu paaukauja, ir lai. 
užmoka už laiką kiek kai-' 
nuoja laiško parašymui.

Seimui Įnešimų nereikia; 
siuntinėt, ba vistiek juos! 
atmeta, o dar bereikalo už-, 
duoda) delegatams darbo: 
liežuvį vargint.

O dabar apie delegatus ir 
delegates-.

Katrie delegatai turi sa
vo šonkaulius, palieka juos 
namie ir atvažiavę Į seimą 
su delegatėmis ir viešnio
mis flirtuojąs!. O kurią 
šonkauliai nelieka namie ir 
atvažiuoją- Į seimą sykiu tie 
yra patįs sau liudininkais 
kad ištikro taip yra ir kad 
jų vyrai seime užmiršta po-, 
birikas 'ir su kitų šonkau
liais arba dar palaidais šon- 
kauiais turi sau gerus lai
kus.

Kurie neturi savo šori-- 
kaulių, jie atvyksta pašni
pinėti kokie šonkauliai su
važiuoja iš kitur ir kokią 
■turi tai kolonija kur seimas 
■buna.

O kada pargryžta namon 
ir negali miegot tai sako 
kad kelionėj nuvargo, ir sa
vo turėtam šonkauliui pa
sakoja kad negali su ja eiti 
Į teatrą, ba norį pasilsėt.

Tai tokios seimų pasek-* 
mės.

Visi diplomatai, kunigai, 
redaktoriai, advokatai, mu
zikantai, daktarai ir prasti 
žmoneliai važiuoją Į seimus* 
kaipo delegatai' pasaulinią 
klausimų gvildenti, ale ka
da akis atsiduria kur Į ko
kį šonkaulėli tuojau mintį? 
i ten nukrypsta, ir tada ne
žiūri kas einasi: nors vie
nas svarbiausią politiką iš- 
dėstinėtų kitas sau su šony 
kauliu kuždasi, o kada ei
na balsavimai, delegatas po 
pakėlimo rankos ii* dalyko* 
išsprendimo pradedą paša
linių klausinėt- už ką jis da
bar balsavo ,...

Tas ir kiti tokie dalykai 
verkte reikalauja kad vis
kas butų pavesta vienai ra- 
zumnai galvai, o ne dauge
liui tuščių, ba “demokratiš
kai” nutarimas nieko nerei-
škia jeigu niekas autokra
tiškai jo neišpildys; o jeigu 
kas ims “demokratiškai”;

kitaip iš kuopų ir narių ne
gali išprašyt.. Galį prašyt 
per du mėnesiu tiek negau
si kiek į seimą sueina trijų 
dienų bėgiu. Tik pamisly- 
kit, net nuo Slaptos Spra
gilų Sąjungos buvo atsiųs
ta auka $1.11.

Gerb. Spragilas patyrė 
kad pasveikinimai seimui 
be pinigų nieko nereiškia.

Aršiau buna Idai* jeigu iš 
seimo aukų kas prašo.

Gražiausias pą'vyždis tai 
šitas. Prisiunčia ka'blelio- 
gramą iš Kauno ‘Liaudiški 
Valstiečiai kad seimas pa
gelbėtų Klaipėdos rinki
muose. Ale nors kablelio- 
grame buvo pasakyta kad 
reikalas svarbus ir net pa
vojus Lietųyai, po paskai
tymo 'to delegatai apie jį 
atsimins tik 'kada Klaipėdą 
per rinkimus laimės Vokie
čiai ir prijungs prie Klaipė
dos;

Paskui atėjo sveikinimai 
su daugiausia linkėjimų iš 
kitų; ale be aukų, jie irgi 
liko padėti į 'gurbą. 
Čiai ir prijungs prie Vokie
tijos. T - ___

Ale kada atėjo -Slaptos[Užrašykit “Dirvų” iii “Artoją”I
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pildyt tai arba suirs arba įnošti vakaru, 
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Galutinė pas 
‘fa, ir jeigu , 

'fapamislytų 
faaba tinka i 
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M. Jetrauska 
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■j "“Vienybė” pri 
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nebus galima įkunyt.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Barnikio, girdėjau gyveno Water- j 
bury, Conn. Tūriu svarbų reikalu | 
noriu susižinoti. Malonės nata atsi-.’S 
šaukti, arba kas apie ji žino wąlo; 
nes pranešti, už ką busiu dėkinga.

Uršulė Petrulienė 
!>34 E. 143rd St. Cleveland, Omo J

EXPELLERIS 
Praveją Skausmus! V 

Trinkite greitai taip, kad iii 
stebėtinas linimentas persisunktą 
per odą į pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.'

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butą 
Inkaro vaizbažęnklis ant pakelio.

F. AD. RICHTĘR 4 CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Neužmirškit saviškių Lietuvoj: >
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dešimts sy
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i visu seimo

inčia seimui 
;uos pinigus 
ii aukauja; 
šką, lai uos 
cauja, ir lai 
rą kiek kai 
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■nų nereikia 
vistiek juos, 
įereikalo už
dams darbo
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itai turi sa- 
palieka juos 
iavę į seimą 

ir viešnia- 
i, 0 kuriį 
rka namie ir 
mą sykiu tie 
.liudininkais 

p yra ir kad 
užmiršta pa
ritų šonkao- 
lalaidais šok
iu gerus lai-

i savo sou- 
yksta pasui- 
jnkauliai su- 
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a kur seimai

ryžta namon 
jot tai sako 
ivargo.ir sa- 
>nkauliui pa- 
paii su ja eiti 
iri, pasilsėt 
seimų pasek-

LIETUVIO PROTESTAS GENEVOJ 
f 'TAUTŲ’ Sąjungos sušau-' 

Į 1' ktame tautų suvažiavi- 
I me išsprendimui uždraudi- 
| mo viešo ir susekimui bei 
I nubaudimui slapto kariškų 
■aminių gabenimo' iš vienos 
[valstybės Į kitą, šiose die- 
|nose apsireiškė vienas ypa
tingas dalykas, kaip rasite 

žiniose ant pirmo puslapio. 
^Komisija kuriai buvo pa

rvesta išspręsti kurioms val- 
stybėms, apsigynimo, tikslu, 
butų galima ginklus įsiga- 

I benti, atrado jog tokiomis 
lyra Latvija, Suomija, Esto-1 
| nija, Lenkija ir Rumunija, 
į dėlto kad joms galįs gręsti 
K pavojus nuo Rusijos. Bet 
| kad ir Chinija ir Persija su 
r Rusija sienomis sueina, ir 
į Lietuva tik už 50 kilometrų 
■ ruožto stovi nuo Rusijos, o 
t jos Į tą pavelinimą nejskai- 
[ tomą, tų trijų valstybių at- 
[ stovai užprotestavo prieš 
E tokį komisijos pasiūlymą.
į Amerikos atstovų pirm- 
Isėdis Clevelandietis senato- 
Iyrius Burton, parėmė pro- 
[ testuojančias tautas pasa
ldydamas jog nereikia da
iryti išėmimo nei vienai val- 
| stybei, nors jos buvo visai 
r, po Rusija, arba jų dalįs bu- 
[ vo Rusij valdomos. Burton 
I atkreipė Europiečių domę į 
I Tautų Sąjungą. Jis, nors 
IįRepublikonas kurio partija 
į buvo nusistačius ir nepri- 
f leido Amerikos prisidėti įl 
I' Tnii+ii Qainnn’o i

' nisterijai išrodo “bedieviška” 
tas žemina ir valdžią ir visą 

• I tauta.
nerodo kad einama prie gerėji-j Juk žydų ir mokyklos 
mo, o jau butų didelis laikas; nej kjek nekalba už tos val- 

|tam. .Kultūros darbas turėtų d2ios praktikuojamą kataliky- 
jjau būti paleistas valioj ir ima- Kę, kode] jonas leidžiama egzis- 
jmasi tolesnių budavojimo dar- tuoti?
Ibų, kurie tiktų Rymo būdavo- v
ijimo posakiui.

Francuzai Negaus 
' Tikėjosi '

Francuzai vargu turbūt gaus i 
iš Vokietijos tiek kiek yra pa-1 
daryta nuostolių. Visi protin- 

| gi Francuzai žino dabar kad ■ 
pilnas atlyginimas kokio jie ki-: 
tados tikėjo nebus sudėta. Nė
ra galimybės išrinkti iš Vokie
tijos visus pinigus kiek taikos I 
sutartis rodo. Vokietija neturi 
pinigų pilnai' sumokėti. Ir nė
ra būdų jų gauti gana.

Bet pagal Dawes plano ^ran- . 
euzija tiktai gana dikčiai gaus. 
Nuo rugsėjo 1, 1924, Vokietija ] 
jau sumokėjo Francuzijos vai- . 
džiai 257,697,000 aukso markių, 
arba apie $66,000,000. Tas rei- į 
škia apie $8,000,000 į mėnesį.

Toks plaukimas aukso gale- j 
tų žymiai Francuziją finansiš- 1 
kai sustiprinti jeigu 
sugebėtų tinkamai pinigus 
naudoti.

I Hindenburgą?
Birželio mėnesį Dusseldorfe, 

Franęuzų užimtoj teritorijoj, 
Vokiečiai apvaikščios tūkstant
metines sukaktuves Reinlando 
ir Vokietijos. Hindenburgas, 
Vokietijos prezidentas, yra pa
siryžęs tose iškilmėse dalyvau-

Esperantistai Ruošiasi 
Kiek'Pr’e Konvencijos

Aštuonioliktas metinis suva- 
|žiavimas šiaurinės Amerikos 
lEsperantistų Draugijos įvyks 
Clevelande liepos 8 iki 12 d. 
Apie 200 tos tarptautinės kal- 

i bos platintojų žada dalyvauti.
Visi reikalai sesijose, kalbos, 

vaidinimai bus atliekama Espe
ranto kalba, sako vietinis atsto
vas S. Kuzminskas. Clevelan- 
do kuopelė turi 40 narių.

Vargu mes sulauksim Espe
ranto kalbos prasiplatinant po 
visą žemę, kadangi Clevelande 
per aštuoniolika metų gyvavi
mo Šiaurės Amerikos Esperan- 
tistų Draugijos tik 40 ypatų 
iš milijono Cleveland© gyven
tojų ta kalba tesusižingeidavo.

Geriau butų kad tie žmone- 
liai rastų ką naudingesnio mo
kintis.

Dabar kįla klausimas Vokie- 
tijos-Francuzijos santikių šia
me atsitikime.

Hindenburgas yra vienas iš 
karo kaltininkų taikos sutarti
mi erikalaujamų bausti. Visus 
išrastus kaltais jau senai butų 
aliąntai suėmę jeigu butų galė
ję prieiti. Taigi ramiai sau 
Vokietijoj gyveno, ir Hinden
burgas. Bet dabar, nuvažia
vus jam į Francuzų laikomą 
teritoriją, ar Francuzai palai
kys jį karo kaltininku, ar kai
myniškos respublikos preziden
tu? Jeigu Hindenburgas butų 
suimtas kiltų dideli nesusipra
timai. Kas iki šiolei padaryta 
progreso atsigaivinimui ir su
taikymui butų suardyta. Jei
gu gi Francuzai pagerbtų Hin- 
denburgą tai sakoma kiltų ka
bineto krizis ir net reikėtų 
naujų seimo rinkimų.

Jeigu Hindenburgas apsilan
kys 
kios

Dusseldorfe matysim 
bus pasekmės.

ko-

valdžia
šu

Mariampolės Realinė 
Gimnazija Uždaryta

. • - j- -i Lietuvos ir dabar Amerikos
Tautų Sąjungą, nurodė 11 Lietuvių laikraščiudse pasklido

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

itai, kunigai, 
Ivokątai, pra
irai ir prasti 
loja į seimus 
ii1 pasaulinių 
lenti, ale ka
ria kur į .ko- 
mojau mintįs 
a. ir tada ne
si: nors vie- 
ą politiką iš- 
s sau sų šon- 
i, o kada ei-

I Sąjungos svarbą, kurios 
I užduotis yra ginti kiekvię- 
|ną valstybę nuo užpuolimo, 
I j ką turi atsižvelgti ir ne- 
I daryti išėmimų nei vienai 
[valstybei. i

L Nors neaiškiai, pagaliaus 
■ pasakyta kad Burtono pa
barimas priimta, kas reikš- 
I tų jog nei vienai valstybei 
I nebus valia slaptai ar viešai 
Į gabentis karo Įmonių.

žinia kad klerikalų ponai Lie
tuvoje galiaus uždarė Mariam- 
polės Realinę Gimnaziją kuri 
nesutiko pasiduoti kunigėlių 
disciplinai.

Kalbant kad kunigai drau
džia žmonėms t'okį ar tokį “be
dievišką” laikraštį ar knygą

Francuzijoje, Tuluzos rtlies- 
te, veterinarų (gyvulių dakta
rų) institute tapo įkurta sky
rius gydymo- žuvų praktikoje ir 
teorijoje. Kad gydymas žuvų 
galimas, galima daleisti, tiktai 
žingeidu yra kaip karosai ir ki
tos žuvįs ateis pas gydytojus? 
O gal gydytojai eis pas žuvis Į 
durpinyčią ar prūdą sergančias 
žuvis aplankyti?

TYRINĖS PASAKIŠ
KĄ ŠIAURĖS 
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Meksikoj dar eina kova Tau
tiškos Bažnyčios su Romos Ka
talikiška Bažnyčia. Katalikai 
pasiuntė davatkėlę Maria Lui- 

skaityti, arba šiaip lokaliai kas ' sa Jauregui kad tojį prisigre- 
tokia atsitinka, tiek jau to, nes tinus prie prezidento Calles nu- 
11, c nonoi'y fu f a VvAofn i i.n a m a Ji tapo areštuota

Ji
tąs nepėrstato viso krašto dva- kautų aną.
sios., Bet uždarymas gimna- ir patalpinta Į beprotnamį.
zijos tik dėlto kad švietimo Mi- vėliau bus paskaityta šventąją.

■ Keistos “Vienybės” 
f Pastabos

“Vienybė” peržvalgoj bando
■ kritikuoti kompozitoriaus Miko 
į Petrausko pažiuraš Į Lietuvą 
| ir jo išreikštas mintis lyg pa- 
I šiepia, arba nori1 numušti reikė 
Ešmę ir svarbą jo pasakytų žo- 
I džių. I
į Jeigu šiaip sau‘žmogelis taip 
| rašytų tai tiktų tokios pasta- 
& bos, tik ne Mikui Petrauskui.
■ Jis daug perkentės, ir dešimts 
I sykių pamislys, o tik tada pa- 
I sakys, ir “Vienybei” tokius pa- 
I sakymus reiktų rimčiau priim- 
■ti-
L Petrauskui skundžiantis kad 

■Lietuvoj be leidimo negalima 
I ruošti ^vakarų, “Vienybė” pa- 
I tėmija šitaip: “Kompozitorius 
■matyt pyksta ant valdžios už 
I tai kad be leidimų nevalia ruo- 
■šti ten jokių vaidinimų ar kon- 
Kcertų ir kad valdžia ima po 15 
į nuošimtį nuo ineigų tamsomis” 
E ir patėmija kad ir Amerikoje 
f taip daroma. Rodos Mikas Pet- 

rauskas tą žino ir jeigu rašo tai 
Ipori ką nors giliau pasakyti, o 
[ ne del taksų skųstis.

Galutinė pastaba dar pras- 
tesnė, ir jeigu jos rašytojas il

siau pamislytų suprastų kad ta 
[ pastaba tinka labiau “Laisvei” 
| arba “Garsui” o ne “Vienybei”. 
B M. Petrauskas sako f “Kad 
| nors kiek daugiau butų tos i butų kai žirnis įmestas į Erie 
iLietuvos kuriai -žmogus visas 
^pastangas dėjai kad ją įgyven-

dinus”.
■ “Vienybė” prideda: “Ta Lie- 

e tuva bus — ir Rymas nebuvo 
r pastatytas į dieną.”
[. Bet jeigu vietoj statymo Ry- 
g iną griautum kas-išeitų? Tas 
g. ir su ta Lietuva, ir su laisve te- 
I nai. Jeigu jos pirmiau daugiau 
I buvo, o dabar vis mažinama tai

TOLIMOS MILŽINIŠKOS SAULĖS, 
Kurias matome cik mažais žiburėliais

MIRA
Šiose dienose paskelbta išma

tavimas žvaigždės Mira, Četus 
konsteliacijoje.

Mira vadinama pagal Graikų 
alfabeto Omicron Ceti, ir tuo 
vardu, Mira (stebėtina), pra
minta dėlto kad ji gana stebė
tina ir yra. Ji keičia savo švie
są nuo trečio didumo žvaigždės 
net iki' devinto didumo,- kada 
jos visai nematyt. I ir nematoma šiaurinėj ekvato-

Mira yra trečia milžiniška i riaus pusėj, antra, ji ir taip ne- 
žvaigždė kurios didumas tikrai matoma nuoga akia, be žiūronų, 
išmatuota Michelsono ijiterfe- 
rometru. Kitos dvi yra Betek 
geuze ir Antares'. (Mira yra 
apie 25 nuoš. didesnė už Betel
geuze, bet daug mažesnė už 
Antares. Betelgeuze ir Apta
ręs yra pirmo didumo žvaigždės 
musų matymu, ir išrodo labai 
puikiai. Betelgeuze randasi O- 
riono konsteliacijoj, o Antares 
Skorpiono. Orionas yra žiemi
nė grupė, Skorpionas vasarinė. 
Abi tos žvaigždės yra raudonos, 
ir tik Aldebaranas raudonesnė 
už jas.

Musų žemės diametras yra 
8,000 mylių; Miros diametras 
yra net 240,000,000 mylių. Tai

I tosi pietvakariuose po sutemos, 
I išrodo didesnė už visas mato
mas žvaigždes, gal but yra naa- 
ža saulė. Mira yra taip 
kad jos šviesai pasiekti 
ima 165 metus.

S DORADUS
Pietuose nuo ekvatoriaus yra 

žvaigždė vadinama S ■ Doradus, 
kurią vargu kas iš musų ma- 

'tys, nes ji viena toli pietuose

teli
mus

Devyniasdešimts

ežerą jeigUBžemę užmestum ant 
Miros.

Mira niekados nebūna labai 
skaisti. Ji nei nebūtų patėmi- 
jama jeigu ne jos šviesos keiti- 
nėjimasi. ' O vienok ji yra di
desnė už milžinišką Betelgeuze.

Suprantama, žvaigždės skai
stumas priguli nuo1 jos tolumo 
nuo musų, o ne nuo jos tikro 
didumo. Sirius, kuris dabar ma-

Vienok po daug metų tyrinėji
mo patirta kad ji yra skais
čiausias dangiškas kūnas kurio 
Šviesa iki šiolei -išmieruota. Ji 
yra apie 590,000,000,000,000-,- 
000 mylių tolio nuo žemės.

S Doradus yra 600,000 sykių 
skaistesnė už musų saulę, bet 

I saulė yra tik 93,000,000 mylių 
inuo musų,
trįs milijonai mylių yra tiktai 
niekas astronomiškame tolume. 

I Penki šimtai ir devyniasde- 
šimts kvadrilijonų mylių tai to
lumas nežiūrint kaip jus jį įsi- 
vaizdinsit.

Šviesa keliauja 186,00(0 mylių 
į sekundą. Tai yra septyni sy
kiai tiek kiek yra kelio aplink 
žemę, šviesos spinduliui ima 
100,000 metų pasiekti žemę nuo 
tos žvaigždės.

Kadangi randasi žvaigždės 
tokiame baisiame tolyje į vie
ną šoną nuo musų, taigi yra 
kitos tiek 
ną, iš ko 
dėlė butų 
žvaigždės
tos visatos “sienose” esančios.

Amerikos Geografiška 
gija rengia • ekspediciją 
viais į šiaurės kontinentą išty
rinėti vietas kurių dar nebuvo 
žmonių akįs matę. Suv. Vals
tijų karo laivyno dępartmentas 
paskiria tam orlaivius ir vado
vystę paduoda žymiam tyrinė
tojui MacMillanui, kuris sykiu 
yra leitenantas komandięrius 
laivyno rezerve.

Šio žygio tikslas yra ištyri
nėti pasakas pakilusias moder
ninių. mokslininkų tarpe. Sa
koma jog tarp Alaskos ir šiau
rinio žemgalio guli nežinomas 
kontinentas (sausžemis), mili
jono 
mo.
fuoti 
kitas

Ruošiamasi nusigabenti ir 
radio aparatai, kuriais bus ban
doma susinešti su visu pasau
liu, taip kad ekvatoriaus sričių 
gyventojai galės girdėti Eski
mų dainas ir tt.

Ši ekspedicija bandys ištyri
nėti ir Labradorą bei Grenlan
diją kur anot padavimų buvę įs
teigta kolonijos Nordų keliau
ninkų po vadovyste Eriko Rau
donojo, kuris, aplankęs Ameri
kos kontinentą apie 500 metų 
pirm Kolumbo.

MacMillano ekspedicija, su- 
lyg dabar nustatytų planų, ■ iš
plauks su laivais ir orlaiviais 
iš Wiscasset, Me., birž. 15.

Laivais 
rėn kiek 
o paskui 
mesnius 
du aeroplanai, amfibiško tipo, 
kurie gali pakilti ir nusileisti 
nuo vandens arba lygaus ledo. 
Jie galės išsilaikyti ore kelio
nėje 1000 mylių.

MacMillan pereitą. vasarą bu
vo išplaukęs šiaurėn, ir tarpais 
buvo trukę nuo jo žinių per tū
lą laiką. Bet laimingai sugry- 
šo.

Drau- 
orlai-

ketvirtainių mylių didu- 
Bus bandoma nufotogra- 
visas vietas ir surinkti 
svarbias žinias.

nusigabenti

bus plaukiama šiau- 
tik galima toliausia, 
orlaiviai darys toli- 

tyrinėjimus. Imama

(Tąsa)
— Tai tik apalpimas, — tarė liesoji,— 

tas nepavojinga. Neškime ją i lovą. Mes 
ją nurėdysim, o tas viskas tai nieko.

— Tai nešĮįk ją, — tarė raudonveidė. — 
Aš nešiu lempą.

Aukšta ir tvirta išdžiuvėlė paėmė An- 
driennę kaip lyg miegantį kūdikį, ir savo 
rankose nunešė, paskui einant antrajai, Į 
tą kambarį iper kurį Dr. Baleinier išspru
ko.

Tas kambaris, nors visiškai švarus, 
buvo šaltas ir tuščias. Žalsva popiera den
gė jos sienas, ir maža, žema geležinė love
lė, kurios galvos galas sudarė kaip ir len
tyną viename -kampe; 'pečius, pritaisytas 
prie kamino, buvo aptvertas geležinėmis 
grotelėmis, prie kurio arti nebuvo galima 
prieiti; buvo stalas prikaltas prie sienos, 
prje stalo stovėjo kėdė pridrutinta prie 
grindų; prie to buvo dar pora kitų kėdžių. 
Langai buvo be užtiesalų ir buvo užtverti 
geležinėmis grotomis, kurios apsaugojo 
stiklus nuo išmušimo.

Šitoj tai liūdnoj bustynėj, kuri buvo 
didelei priešinga panašume žavėjančiam 
vasarnamiui ant Rue de Babylone, An- 
driennė buvo paguldyta. Lempą pastatė 
ant lovos priegalvės. Kuomet viena mo
teris ją laikė, kita atsegiojo jr nuvilkinė- 
jo jaunos merginos drapanas, o Andrien- 
nė visai nejausdama gulėjo. Nors buvo 
apniemus,tiš jos akių ritosi didelės ašaros. 
Aplink jos galvą ir kaklą draikėsi jos gra
žus plaukai, kurie išsidraikė jai alps
tant. Kuomet atleido jos apatines drapa
nas ir atsegiojo iki pat nuogumos, viena 
tų raganų pradėjo čiuipinėti merginos al
kūnes ir pečius savo šiurpia, raudona ran
ka. Nors Andriennė pilnai nebuvo atsi
peikėjus, bet pradėjo judėti nuo to šiurk
štaus čiupinėjimo.

— Kokios jos kojos mažutės! — tarė 
viena jų, atsiklaupdama ir imdamasi nu
mauti jos pančiakas. — Aš jas abi apimu 
savo sauja. — Ir tuojau pasirodė jos nuo
gos kojos, be pančiakų..

— O kokie plaukai! — tarė sausoji, — 
tokie ilgi ir švelnus! Ji net gali priminti 
juos. Gaila butų nukirpti juos, dėjimui 
ledo jai ant galvos. — Taip tardama, ji su
rinko Andriennės plaukus, ir susuko kiek 
labiausia galėdama jai po galva. Bet jau 
nebuvo gražių, lengvų, švelnių rankų tru- 
simasi aplink jos plaukus kaip Georgettes, 
Florinos arba Hebės jos namuose!

Ir kada vėl pradėjo jausti šiurkštų 
moteries rankų lytėjimą, Andriennė vėl 
pradėjo nerviškai drebėti, tik tankiau ir 
labiau negu- pirma. Tuoj ji pradėjo atsi
peikėti.

■ Sunku aprašyti kaip persigandus, su
judinta ir pažeminta ji pasijautė kada, at
metus sau nuo veido užgulusius plaukus 
Andriennė pamatė .esanti pusiau nuoga su 
tom dviem raganom. Išsyk ji šuktelėjo 
išgąsčio ir sarmatos riksmu; paskui, iš
vengimui tų moterų žiūrėjimo, ji numetė 
nuo lentynos lempą, kuri tuoj užgeso ir 
susimušė ant grindų. Po to, tamsoje, ne
laiminga mergina, pasidengdama lovos už- 
tiesalais, pasipylė verksmu.

Moterįs -tą jos pasielgimą paskaitė pa
šėlimu iš piktumo. — O, tu vėl pradeda 
daužyti lempas — tai tavo mėgiamas daly
kas, ar ne? — šaukė išdžiuvėlė, pęrpykus 
patamsėj besičiupinėdama. — Aš tave per
sergėjau pirma. Tu turėsi dėvėti šitą var- 
žytinę per naktį kaip ta mergiščia viršuje

— Taip ir reik, —■ tarė antroji. — Pa
laikyk ją, o aš tuo tarpu eisiu atnešti kitą 
lempą. Mudvi dvi ją suvaldysime.

— Paskubėk, nes, nežiūrint jos švel
nios išvaizdos, ji yra turbut tikra padukėA 
lė. Mes turėsim sėdėt visą naktį sii jsL aš 
manau.

Liūdnas ir skaudus sulyginimas! Tą 
rytą Andriennė atsikėlė laisva, linksma, 
šypsodamos, tarp, įvairybės puikumų ir 
gražaus patarnavimo trijų puikių mergi
nų, savo tarnaičių. Savo geraširdingume 
ir ypatingai Įsisvajodama, ji rengė pasa
kišką nustebinimą jaunam Indijos kuni
gaikščiui, savo giminiečiui; ji taipgi buvo 
prakilniai apsisprendus padaryti su tom 
dviem našlaitėm atgabęntom į Parisą Da- 
goberto pastangomis; savo pasimatyme su 
Madame de Saint-Dizier ji pasirodė pro
tinga, apsukri ir išdidi, rusti ir rimta, išti
kima ir mandagĮ,; pagalimus, ji atvyko Į ši
tą užkeiktą namą prašyti užtarimo teisin
gam ir darbščiam kalviui.

O dabar, vakare — įpainiota begėdiš
ku apgavingu pasielgimu ir atiduota į tas 
žiaurias dviejų moterų rankas beprotna
myje — Andriennė de Cardoviiiutė pasi
juto įkalinta tame apvalkale, kuriame ne
galėjo nei pasijudint.

Andriennė perleido (baisią naktį drau
gystėje tų dviejų raganų. Sekantį rytą, 
devintą valandą, Jaunos merginos nepa
kenčiamai nuostabai, pas ją atėjo Dakta
ras Ealeiniėr, po senovei šypsąsi tuo pačiu 
upu kaip pirmiau su ja kalbėdavo užtarda
mas ir užjausdamas.

— Na, mano brangus kūdiki, — tarė 
jis, gražiu, užjausliu tonu, — kaip mudu 
praleidom naktį?

(Bus daugiau)

SVEIKINU
(Skiriu Janušaičiams Scraritone)
Ilgi štai metai praslinko
Ir siautė audros tarpe jų, 
Daug laimės žiedų surinko 
Tarp jurų neramių gilių....

Tarp mus Amerikoj brolių
Pražydo daug norų šventų;

Jus viltis! Nuolat spindėjot
Lietuvoj tarpe musų jaunų....

Šiandien pažinę mes dangų, 
Sveikinam ir Jūsų siekius, 
Tarpe jūrės audrų plačių 
Amerikoj tarp jus svečių.... 
Mus viltįs per jumis šypsos.

Tarp ūžiančių didžių griausmų, 
Mus laimei spindulis šviečia

Iš jūsų atminties žiedų.... 
Paparčiai. Mok. K. Stankaitis.

063. Kišeninis Angliškai-Lietuviškas žodynėlis. Sur
inkti visi reikalingiausi žodžiai, kuriuos išmokus, 
galima lengvai angliškai susikalbėti. Palengvina 
pramokimą angliškos kalbos, nes kiekvienas gali 
visados nešiotis kišeniuje ir kožname reikle pasi
naudoti. Worcester, Mass., 1911, p. 231 . .. 65c

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį ^.paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika. Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Sd. Boston, Mass., 
1915, pusi. 95 ... .   *.......... 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

pat tolumo Į kitą 
galit spręsti kaip 
visata jeigu jau 
butą paskutines

šb- 
di- 
tos 

ir

Giliausia Kasykla
Visuose mokyklų rankve- 

džiuose ir šiaip užrašuose sako
ma kad giliausia kasykla pa
saulyje randasi Brazilijoje. Bet 
šiose dienose Suv. Valstijų sta
tistikų biuras paskelbia jog Mi
chigan valstijoje, Suv. Valsti
jose, randasi giliausia žmonių 
išriausta žemėj skylė, vario ka
sykla, kuri yra 8,700 pėdų gy
lio, arba trečdaliu mylios giles
nė už pragarsėjusią Brazilijos 
kasyklą.

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

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

. . 420 .
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Knygoje yra puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00
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T.M.D. REIKALAI

(Tąsa iš 'pereito num.)
Vaidila

Prieik, jaunikaiti, prie aržuolo, ir paimk 
už kardo kurį tau ištraukti lemta. Tau jį 
palytėjus atsiliuosuos medžio širdies spė
kos ir paleis kardą į tavo rankas!
Geluonis

[Eina drąsiai, 'bet rimtai,, prie medžio. 
Minia baisiame įtempime laukia. Vaidilu
tės rankas virš aukuro nutiesia. Vaidila 
rankas išskėtęs žiuri į kardą. Iglionas įsi
tempęs laukia. Milda paslepia akis ant 
Igliono krutinės.]
Geluonis /.

[Ima abiem rankom kardo rankenos, su
ėmęs trukteli jį stipriai, ir ištraukia]: Pa
leido medžio širdis man kardą, paleido! 
[Iškelia kardą į viršų, aukštai, abiem ran
kom laikydamas/atsisukęs į minią.] Gar
bė dievams už suteiktas man spėkas! 
Minia 1

[Sujunda, garsiai linksmai klykauja]: 
Galiūnas! Galiūnas! Dievų atsiųstasis! 
Išliuosuoto j as! Išgelbėtoj as!

[Subėgę vyrai arti,' sveikina, aukština
Geluonį.]

Milda
[Nudžiugus, pribėga prie Galiūno, apka

bina jo kojas]: Ne dykai, ne dykai mano 
širdis laukė, nedykai aš tave auginau! Iš
sipildė dievų lėmimas, mano lūkesčiai ir 
troškimai pasiekė džiaugsmą!

[Geluonis apkabina, kelia Mildą.]
Iglionas

[Prieina prie Geluonio]: Sunau, išsi
pildė mano laukimas! Negaila man visų 
skausmų del jušų perkentėtų!
Minia

Garbė dievams! Išsipildė! Išsipildė!
Vaidila

[Miniai] : Nusilenkit dievams už tai ką 
jie jums duoti teikės! [Minia galvas .nu
lenkia.] Nuo šiandien šis jaunikaitis lie
ka pavadintas Galiūnu, ir jus visi jo klau
sysit. Jam lenksis ir seks visi musų žmo
nės ir valdovai! Nuo dabar aš busiu tik 
dievų tarnas, o jis jūsų viešuosius reikalus 
tvarkys!
Minia

Klausysimi Pildysimi Garbė dievams 
už davimą mums Išliuosuotojo!
Geluonis

[Stoja priešais visus] : Vyrai ir broliai 
mano! Šis dievų kardas reiškia jog kar
dais vietoj buožių ir vilyčių mes nuo prie
šų gintis turim! Tada, tik mes saugus bu
sim kada visi plieno kardus rankose turė
sim! Nuo buožės smogimo priešas kar
tais kelias, o vilyčia paleista ne visada pa
taiko. Bet kardu pervertas apleidžia gy
vuosius! Kaip į medžio širdį šis buvo 
įvertas, taip mes savo užpuolikams Į širdį 
kardu taikyt turim! ,
Vilkalokis

Bet kur mes kardus gausim, ir iš ko juos 
kalsim?
Geluonis

Yra šalis pietuose kur žmonės plieną vie
toj medžio vartoja; kur kardai vietoj buo
žių, ir plieno vilyčios vietoj raginių varto
jama!
šernas

Bet ar jie mums juos duos?! Ar buožė
mis į veiksim iš jų kardus paimti?!
Geluonis

Nereiks buožių prieš juos kelti ir prie
varta kardų reikalauti! Musų girios pil
nos žvėrelių su puikiausiais kailiais, ku
rių kuodaugiausia turim surinkti ir į pie
tus vežtis į kardus mainyti! Vietoj me
džiot mėsai, ir kailius naudot tik sau ap- 
sidengimui, mes jų daug surinkę, kitur ant 
kardų išmainysimi
Minia

Taip! taip! Kailius ant kardų, ant plie
no mainysimi
Vaidila

Dėkuokit dievams už apveisimą musų 
girių žvėreliais, kurių brangius kailius į 
plieną iškeisit! Visomis pusėmis dievai 
mums pagalbą teikia, tik liepia mokėti ja 
pasinaudoti!
Geluonis.^.. .

Už kailius įsigiję kardus/'mes,^tlaikysim 
prieš užpuolikus, ir patįs kardų davėjai 
musų 'bijos! Paskui parsikviesim kardų 
kalėjus, (patįs mokysimės gaminti ginklus, 
ir visas musų kraštas apsidengs plieno 
šarvais, ir žmogėdžius nuo- savo žemių 
lengvai atgrąsinsim ir išpaikinsimi

Vaidila
Galiūnai! Matyt, tau diedai davė ne tik 

kūnišką spėką, bet ir didžią .Išminti, ir tik
rai musų priešai mums turės lenktis!
Geluonis

Įsigiję plieno kirvius vietoj akmeninių, 
tuoj pradėsim kirsti storiausius medžius 
ir statydinsim pilį, kurioje pasislėpti ir 
gintis galėsim priešams atėjus! Pilyj mo
teris ir vaikai turės apsaugą, o priešų dan
tis atšipinsim akmenais nuo pilies sienų, 
vietoj musų nelaisvių kuriuos jie pasigavę 
ėda!
Iglionas

Sunau mano brangus! Garbė man būti 
tavo tėvu iš dievų valios, ir matyti tave 
rengiantis musų taip ilgai varginamą kra
štą nuo priešų apginti! Priimk mane į sa
vo pav&ldinius, ir aš pildysiu tavo paliepi
mus kaiip visi kiti!.... [Nusilenkia Ge
luoniui, buožę į viršų iškelia.]
VlLKALOKIS

Ramiau mes nuo dabar galėsim gyveni
mą vesti jausdamies liuosi nuo' pavojų! Aš 
taipgi pastoju Galiūno kareiviu, ir sykiu 
į kovas su juo eisiu!
Kiti Vyrai

Ir aš! ir aš! ir aš!
Geluonis

Linksma man, broliai mano, kad jus pa- 
sitikit mano vadovybei, nors kaipo jau
nesniam man jūsų klausyti reikėtų !
Vaidila

Dievai tave skyrė būti vadovu musų tau
tos, ir jie į amžių niekados nežiūri!
Iglionas

[Apkabina Mildą, džiaugsmingai, bet že
mesniu tonu negu pirmiau, dainuoja]:

Vėl pražibo saulė mano, 
Prasiblaivė debesiai, 
Ir diena gyvybės mano 
Pasibaigt galės linksmai!....

Nors ilgai kenčiau liūdėsi 
Kaip Apleistas žmogus gal’, 
Bet šiandieną dievai džiaugsmą 
Sugrąžino man atgal!....

Milda Iglionas
[arba kvertetas su Geluonių ir Vaidila]: 

Dievai leistą savo valią ■
- v Niekados nepamainys, 

Ir nors vargo skiria kelią, 
Vėl į džiaugsmą sugrąžins!

Nors ilgai kenčiau liūdesį, 
Bet pradingo debesiai, 
Ir diena gyvybės mano 
Galės baigtis man linksmai!

Vaidila 
[Kankliuodamas]: .

Nors taip ilgai mes kentėjom, 
žmogėdžių bijot turėjom, 
Bet sulaukėm sau vadovo 
Kurs išves laimingą kovą! 
Štai Galiūnas, dievų duotas, 
Mus nuo priešų išvaduoti, 
Tiktai pildykit jo valią, 
Apsiginsit savo šalį!
Eik, Galiūnai, per Lietuvą, 
Šauk visus savus į kovą! 
Tavo balsas neis ant nieko: 
Klausys tavęs kožnas vienas, 
Ims už ginklo, stos į eilę, 
Ir ateis gerovės dienos! 
Vietoj baimės priešo savo, 
Jie drebės prieš jus galybę, 
Tik tarp savęs broliais bukit 
Ir mokėkit gerbt vienybę. 
Nuo dabar Lietuvių žemėj 
Pilių pilis bus įkurta, 
Ir visur inėję priešai 
Ras sau pražūtį sukurtą.
Grius prieš spėką jūsų kožnas 
Kurs pakels ginklus ant jūsų, 
Ir patyrę jus narsumą 
Skubs apleisti šalį musų! 
Duokit, garbę dievams savo 
Už leidimą jums Galiūno, 
Lai ant jūsų jis valdovu, 
O virš jo —r dievai tebūna!

Minia
Lai gyvuoja mus Galiūnas, 
Lai gyvuoja vadas musų! 
Lai gyvuoja mus narsunas, 
Jo globoj mes ,1'amųs busim!

...vy’sLai gyvuoją/Iglionas, 
/y?y'Lai/gyvūbja' Milda’mū$ų,A •

Lai gyvuoja musų vadas, 
Jo globoj linksmi mes busim!

Lai gyvuoja! 
Lai gyvuoja! 
Lai gyvuoj!!!

. . [Uždanga] _ _

“Istorija” jau Išsiųsta
TMD. Centro Sekretorius V. 

Sirvydas gavo nuo Kultūros fi
ves laišką rašytą iš Šiaulių ge
gužės 6 d. sekantį:

“Balandžio mėn. išėjo jums 
transportas knygų:

1) 2.000 egz.-Wells “Pasaulio 
Istorijos” audeklo apdaruose;-.

2. 1500 egz. Viperio “Senp* 
vės Europa ir Rytai” audeklo 
apdaruose.

3) 1500 M. Tveno “Princas 
ir Elgeta” audeklo apdaruose.

“Pasaulio Istorijos” 1000 eg. 
liko pas mus, taip pat Į audek
lus įrišti. P-as V. K. Račkaus
kas prašė 200 egz. jam palikti. 
Kitus jūsų 800 egz. išsiųsime 
su kitu knygų transportu. Gal 
ir 'Lietuvoj kam turite duoti--?

Viperio (“Senovės Europa ir 
Rytai” 1500 egz. eina mainais 
už jūsų atsiųstas knygas. Tos 
pačios knygos 100 egz. lieka 
apsimainymo 
mes laukiame 
knygų.

“Princas ir

sąskaitoj, nes 
iš jūsų daugiau

Elgeta” 100 egz. 
siunčiame jums einant sutarti
mi už teisę atsispausdinti jūsų 
paruoštos “Pasaulio Istorijos”' 
rankraščių, po 200 egz. sau.-. Už 
tos knygos 500 egz. kuriuos 
prašėte už atskirą atlyghiimą 
siųsti, tikimės mums greitu 
laiku atlyginsite. ■■

Taip pat prašome atlyginti 
iš 3100' įrišimų “Senovės 
pa ir Rytai” ir “Princas 
getą”, nes už medegą ir 
turėjome grynai mokėti,
bar kitų knygų spausdinimui 
reikalinga lėšos. 1 
. • Wells’p 
antro 
vome 
syti, 
klišes 
me.

Euro- 
ir El- 
darbą 
o da-

“Pasaulio Istorijos” 
tomo .rankraščius jau ga- 
ir pradėjome kalbą tai- 
Pataisę kalbą ir perrašę 
dirbsime - ir spausdinsi-

Prašome paskelbti savo or
gane kad TMD. nariams mes 
duodame “Kultūrą” (žurnalas) 
papiginta kainą, būtent po $2 
50c.
’ Taip pat prašome greičiau 
apmokėti musų padarytas iš
laidas Wells’o istoriją spausdi
nant, sųlyg pirma pasiųsta są
skaita 3030.66 ir dabar 2408.15, 
viso 5438 lt. 81 e.

Laukiame pažadėto avanso' 
Wells’o “Pasaulio Istorijos” H 
tomo spausdinimui.”

* * *
Nariams Pagalvoti

Viršuje telpančios ištraukos 
iš Kultūros Bendrovės laiško, 
kuri spausdino mums “Pasau
lio Istoriją” parodo visiems T. 
M. D- nariams jog knygos jau 
ateina — gal jau' ir Amerikoj 
šitą numerį leidžiant.

Tas laiškas nėra, tai žadėji
mas išsiųsti, bet jau išsiunti
mo pranešimas. Ii- praneša jis 
jog ateina net trįs knygos, o 
ne viena. Reiškia, visi T. M. 
D. nariai gal sekančiame susi
rinkime gaus po tris knygas jei 
Centro Sekretorius turės .gali
mybių visas išsiuntinėti.

Kitas dalykas, laiške matom 
jog Draugijai reikės užsimokėt 
už knygų apdarus, kadangi jas 
reikalavome apdaryt, nes na
riai be apdarų knygų nenori.

Todėl kiekvienas narys pri
valo turėti pinigus ir už apda
rus kada eis į susirinkimą kny
gų atsiimti.

Paskui, reikia siųsti naujų 
pinigų Kultūrai už pradėjimą 
antro tomo. Todėl nariai pri
valo tuojau užsimokėti už 1925 
'metus nevilkinant.

Kuopų valdybos turėtų iš
gauti mokesnius, už šiuos me
tus iš visų neužsimokėjusių 
narių.

TMD. Centro Valdyba
I?'®S '‘įKarna^Įcius ^-r-^Piiąfiįnįnlčąs 
; *3.352>SuįeripB Avė? Cleveland, Vp.į 
P.;f A." Ledynas —' .Vice-Pirmininkas 
1 '96 Millbury St. Worcester, Mass! ?
y. Sirvydas — Sekretorius 
; 193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mm; 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, DI.

TMD. Wisconsin Apsk. 
Kuopoms Pranešimas

Kaip visoms kuopoms yra ži
noma, Apskričio ruoštas ben
drai visų kiopų piknikas gegu
žės 24 d. Midway Parke, Ra
cine, Wis. Bet iš priežasties 
šalto oro tapo sulaikytas. Gai-1 
la kad taip įvyko,- bet ką pada-; 
rysi, gamta 
mainydama 
negalima.

Nepaisant
ną išryto snigo ir po pietų taipI 
atšalo kad be žieminio ploš- į 
čiaus nebuvo galima apsieiti), 
persitikrinimui 
myniškų miestelių ir vietinių 
15 automobilių. Jei butų oras 
buvęs patogus butume pelnę 
daug. Iš atvykusiųjų sužinota 
jog visos kuopos buvo pilnai 
pasiruošę skaitlingai važiuoti j 
gegužinę.
rėjo nusisamdę busą, taip ir ki
tos kuopos išsijuosusios darba
vosi. Vietiniai viską parūpino, 
kas reikėjo piknikui. Nepasi
sekė ši sykį, ką darysi* Bet 
davė suprasti kad visos pen
kios kuopos gyvai veikia labui 
apskrities, ir ateityje taip su
tartinai veikiant atliksime di
delius darbus.

Pikniko rengimo komitetas 
nenustoja vilties, piknikas ati
dėtas ir bus ruošiamas, turės 
Įvykti rugsėjo 
pačioj vietoj, 
Už vietą buvo 
nigių $10, jei 
rankpinigiai žus.

Radę liuosą šventadienį rug
sėjo 6 d., paėmę bandysime dar 
sykį. Neįvykęs ruoštas pikni
kas padarė Apskričiui nuosto
lių $5.96.

Varde rengimo komiteto pa
kviečiu kuopas ruoštis prie se-

eifla savo kėliu, I 
orą, jos sulaikyti į

šalto oro (tą die-

•i *
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6i»me skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
nų kūdiki  g.

Kūdikių aprūpinimas ir po* 

cėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad UI 

yra dalykas^ kur] mes ta

rime reguliori&aia Who- 
tarpiais atvirai Ir.

a KŪDIKIU « 
GEROVĖS skYRIUS

.- if •' 4
valyt dantis po kožno vaikio ir pirm 
eisiant gulti, su Colgate’s.. Dantų Va
lytojų. Colgate’s yra saugus idea- 
lis dantų valytojas vaikams. Dak
tarai ir Pentistai visur rekomen* 
duoja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kas savaitę šiluti 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

DEL APRŪPINIMO g
MOTINŲ IR JŲ M 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS/

Pramokinimas Pūslės
Daug sunkiau yra kūdikį pramo- 

| kinti kontroliuoti savo šlapumo pu- 
SUVaŽiavo kai-’ slę. Abelnai ta pati sistema gera 

Įkaip aną. sykį minėjome. Supranta- 
ima, kūdiki ant puodo reikia sodinti 
dažniau, gal kas valanda, jei jis ne
miega. Laipsniškai jį galima įpra
tinti parodyti kada jis nori šlapintis.

Verkimas
Verkimą negalima skaityti papra

timu kūdikiui, nes. tai vienatinis "bū
das kuriuo jis pareiškia savo norus. 
Jei sykį kūdikis patirs kad veria
mas duos’ ko jis nori, jis pripras 
perdaug tą privilegiją vartoti. Sun
ku tą papratimą panaikinti, bet yra 
galima prižiūrėti kad visko jam bu
tu kas reikalinga, jr pavelijant jam 
verkti>iki užmigs. Bet jei kūdikis 
verkia prisimygęs, be jokios mato
mos priežasties, motina gali’ nužvel
gti ligą. Paprastai kūdikis nori kad 
jį paimtų ant rankų ir žaistų, ir jei 
motina jam pasiduos tai turės kap
rizą.. . lepūną.

Lovos Prišlapiiūmas
Mažai kūdikiai turi papratimų ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šla- 
pinimas lovoje. Pas senesnius kū
dikius priežastis gali būti kokis nors 
nervų suirimas, bet didumoje atve
jų but stoka pirmais mėnesiais nuo
latinio' ir atidaus pratinimo kontro
liuoti; nereikia duoti vaikui skysti
mų vėlai po pietų.

Nuramintojai:—Zobovos
Nuramintojų. kūdikiui nereik duo

ti. Apart to kad jie nešioja bakte
rijas, šie daiktai gali iškraipyti kū
dikio išvaizdą. Piršto čulpimas ir- 
<ri vra' blogas iprotis. Reikia nea.t- 
laidžiai pirštą iš burnos atimti, o kū
dikio domę , nukreipti kur nors ki
tur, arba prisegti spilkute rankoves 
prie šono.

Waukeganieciai tu-

(Sept.) 6 d. toj 
Midway parke. 
Įmokėta rankpi- 
parko neimsime

kančio pikniko rugsėjo 6 d.
Savu laiku bus organe pra

nešta smulkiai apie tą pikniką.
I M. Kasparaitis.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos

PAJIEŠKAU pusbrolio Aleksandro 
Voišvilos, paeina iš Kūčių kaimo, 

'Panevėžio apsk., ir Kazio Voišvilo 
(jau mirusio) pačios. Jos vardo ne
žinau. Girdėjau kad ji gyvena ant 
33-čios g., Bridgeport, Chicagoj. Jie 
patįs arba apie juos žinantieji atsi
šaukite, ‘turiu svarbu reikalą;

IGNAS VOIŠVILA 
3348 Superior Ave. Cleveland, O.

tą darė dėlto kad .jų draugės reko
mendavo tą pieną ir dėlto kad rado 
ji užganėdinančiu. Bet, ant nelai
mūs, daugelis Lietuvių motinų nie
kados nebuvo pilnai informuotos ko
dėl jos apturėjd šitų puikių pasek
mių. Eagle Pienas yra puikiausias 
jr gryniausias iš šviežio, saldaus, 
riebaus pieno tinkamai sumaišytas 
su ruuestingai apgrynintu cukrum, 
ir padaro kūdikiams maistą kuris 
yra geriausias duoti kada motinos 
pieno neužtenka, arba jis nėra tiek 
stiprinantis kaip reikėtų.

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

J. G. SAROČKA / .
1374 Grandview Ave.
Youngstown, Ohio.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

I į Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
I rėš teisingą patarnavimą.

ANTANAS BARTKUS

PIRMOS KOMUNIJOS IR 
MOKSLO BAIGIMO

PAVEIKSLAI
Atveskit savo vaikučius ir 
mergaites nusitraukti pavei
kslus , atminčiai,■'pirmos ko-. 
'miiųį jos, .ijtaijjgi įu^lęyjąčiamfeį 
■■štfjdėrftųs'.' ir j^štūdeiįėšA’nūsi-: 
fotograftįęti’savo mokslo'pa
baigimo'^', atmintį. Paveiks
lai pirmos klesos, kainos pi
gios, ir duodama vienas dide
lis spalvuotas paveikslas do
vanai.
119J East 79th Street

Mokytojos peržiūrinėja savo mo
kinių dantis ir tuos kurių dąnts nė
ra švarus išbara. Jus turėtumėt 
pagelbėt mokytojoms mokinti vaikus

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠH 
SAU T. M. D. ORGAN^-KAI* 
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS 'ATIDŽIAI

nio gyvenimo pra- 
tižioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moli
nos šansu neima. 
Jos neeksperimen- 
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eaglė 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Jei prisiusite šit? 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building,
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe-

.J: 
til’1'01 
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NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZ1’ 
ARTISTŲ DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai daili ir įspūdinga daina, kvartetui ir chorui ................................. 35c!

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška ...................................................................

_■ , Malda
Labal graži ir įspūdinga, tinkama visokiems■ vakarams ...................... 3®

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šaleles
1) Puikiausia linksma dainą. 2) Graži dainele. Už abi..............25e

Stasys
Solo, romantiška daina; graži, liūdna ...............................  50e
AŠTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišram chocui ir kvartetui)....$!.#•

PAULAUSKO — “Ncsegk Sau Rožes” .........................................  50t
KELPŠOS: "Oi Berneli Vienturti" .... (abi Baritonui ir Sopranui)... .51

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, 0.

Nupiginta ten ir ategal kelionė

LIETUVON- <
. $203.00 ir augščiau

VPAŽĮUOK per Bremen ar Cherbourg pato
giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš

New Yorke. Geras maistas ir daug vietos. S. Si 
^RESIDENT HARDING išplaukia birželio 3,

S. GEORGE WASHINGTON birželio 10, 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk į—

IJ h i t e d S t a t ė s L įn e s7
45 Broadway New York City

Hotel Cleveland Eld. Cleveland, Ohio '

Manaįįiiiįį Uparuior^ for U. S. SHIPPING BOARD

Arba “Dirvos”’Agenturon—-3352'Superior Ave. Cleveland, 0>
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tis po kožno vtlkįį r 
liti, su Colgate's, W ■ 
Colgate’s yra sauf?, i 

valytojas vaikinu i Į 
Dentistai visur t 

[gate’s.

DIRVA

KUOPOS, UžSlILUų E 
M. D. ORGANįJ į 

.50 METAMS. SEliS f
REIKALUS sATItaj =

atidžiai kas sinty i | 
s ir pasidėk ateičiai r

Vaikus augina T 
nėra nieko svaife I 
nio gyvenimo pr, į 
džioje už tinka į 
maistą.

Išmintingos «■ ■ 
nos šansų neis 
Jos neekspen® p 
kuoja su kitais e 
Stais. Jos varlį | 
tik Borden’s Eaį L 
Pieną savo W t 
penėjimui.

LIETUVIŲ LIAUDIES 
KŪRYBA

(Tąsa)

V. Pasakų Epas.
Pasakomis vadinasi poetiniai, fantas

tinio turinio, liaudies pasakojimai kuriuo
se atsipindi tyra liaudies pasaulėžvalga iš 
įvairių epochų.

Seniausios pasakos yra kilusios iš mi
tų, šiems nustojant būti tikėjimo išreiškė- 
jais ir liaudžiai pradėjus užmiršti pirmyk
štę jų prasmę. Tokie, mitologiniai pasako
jimai beeidami iš lupų j lupas kito, laikas 
nuo laiko buvo papildomi ir gražinami 
fantastinėmis smulkmenomis. Šiokiu tai 
budu iš pirmykščių mitų, laikui bėgant, 
susidarė pasakos.

Pačioje, esmėje pasakų skirstymas 
bruožais yra tai jų fantastingumas bei 
turinio nepaprastumas. Pasakose apsako
mi nuotikiai bei įvykiai dažniausia yra ne
žinomose šalyse ir senovės laikais. Veikė
jais gi esti ne vien žmonės, bet gyvuliai, 
išsvajotos esybės, net pati gamta.

Apskritai imant turinio atžvilgiu pa
sakų epas skirstomas į kelias grupes.

vagia; žmogžudis, kad ir žmogžudis, bet 
nežudo.

Karalius nesuprato ir prašė paaiškin
ti- " , ■ ; ’

' — Yra taip, — atsakė artojas: — ma
no sūnus, vienas yra mokytojas, moko 
prieglaudos vaikus, dovanai nieko nepra
šo; duoną pats užsidirba. Antras yra ku
nigas, ima viską iš žmonių, bet nevagia. 
Trečias, gydytojas, kad ir nuvaro kartais! 
žmogų į kapus, bet nieko nežudo....

Karalius, supratęs artoją, gausiai jį j 
apdovanojo.

(3). Pamokinančios Pasakos.
Pamokinančios pasakos vadinasi tošį 

kuriose kalbama apie įvairius gyvenimo ir 
doros klausimus. , Reiškia senovėje jomis 
norėta (žinoma ir pasekmingai) tarp žmo
nių palaikyti ir giliau įskiepyti žmonišku
mas, dora.... duodant tam tikrą jų (t. y. 
nedorėlių ar t. p.) darbų apibudinimą iš
keliant nedorybes bei niekšingumą. To
kiu tai budu šalia tikybinio budo ir pasa
komis buvo skiepijama žmonėse dorovė.

Šis skyrius mums rodo kad jau ir ži
loj senovėj, Lietuvių liaudyje, buvo palai
koma žmoniškumas ir žmogaus jausmų 
gerbimas.

Pavyzdis.
Teisybė ir Neteisybė.

Kitąl kartą ėjusios per pasaulį Teisybė 
ir Neteisybė.. Beeidamos išnikusios valgy
ti. Turėjusios abivdi ir duonos po kepalė
lį. Susėdusios ir sušnekusios: “Katros 
dabar valgysiva pirmiau duoną?” Netei
sybė sakanti: “Valgykiva dabar tavo, ki
tą kartą mano pavalgysfva.” Teisybė šil

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

Jei prisiusite ž 
apgarsinimą į lį 
Borden Compr 
Borden Builfc 
New York, tails 
Jums jūsų W 
paaiškinta kaip p 
nėti jūsų kūdiki 8 
Ęagle Pienu.
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ti j litologinės Pasakos.
Prie mitologinių pasakų škiriama to

kie pasakojimai kuriuose atsispindi stab
meldžių tikėjimo likučiai, kuomet įvairios 
gamtos jiegos buvo suakmenėjusios. Vi
si veikėjai skirstosi į gerus ir blogus, o 
tarp jų nuolatinė kova. Prie šios rūšies 
pasakų priklauso ir tos kuriose kalbama 
apie įvairius žmonių išvirtimus gyvuliais, 
paukščiais, augalais, net akmenimis; t. y. 
visa dar iš animizmo epochos.

Mitologinės pasakos yra tai mitologi
nio epo ainė, tarp jų yra labai daug arti
mo, tik mitologinėse pasakose daugiau 
fantastinio elemento,, animizmo epochos 
dvasia abejose žymu.'

Pavyzdis.
Gegutė.

Buvo senovėje trįs broliai ir ketvirta 
sesutė. Brolius vienų kartą užragino į ka-’ 
rą: sėdo jie ant žirgų, išjojo ir negryžo. 
Sesutė išėjo jų jieškoti: ėjo dienų-dienas 
per laukus ir kalnus, nuėjo į tokią girią 
kati nematyt nei galo nei krašto. Pakly
dus atsisėdo ji po medžiu ir pradėjo grau
džiai verkti ir šaukti pragaišusių brolių. 
Susimilo ant nelaimingos. mergaitės Die
vas ir ją pavertė gegute. Todėl ir dabar 
gegutė kas pavasarį skelbia savo nelaimę: 
kukuodama verkia brolelių.

(2). Papročių Pasakos.
Papročių arba būsenos pasakomis va

dinasi tokios kur pramanytais pasakoji
mais atvaizduojama Įvairios šeimynos ir 
visuomenės pusės. Senovėje ši pasakų ru- 
šis turėjo auklėjamos reikšmės, čia gerie
ji nuveikia bloguosius. Šios savo esmėje 
yra jaunesnės už mitines, nors kartais ir 
čia pasitaiko mitologinio elemento, bet tai 
tik vien paprasto pasakojimo formoje.

Papročių pasakos mums svarbios tuo- 
mi kad iš jų sužinome liaudies papročius ir 
pažiūras gyvenimo klausimuose.

Pavyzdis.
Artojo Vaikai.

Medžiojo kartą karalius po girią. Pa>- 
giryj artojas arė dirvą. Karalius, priėjęs 
artoją, pašnekino jį klausdamas kodėl jis 
teks senas būdamas aria. Bene vaikų ne
turįs?

— Turiu trejetą vaikų, — atsakė ar
tojas, — bet kas iš. jų. Vienas elgeta, an
tras vagis, trečias žmogžudis.

Nustebęs karalius klausia artojo ko
dėl save vaikus taip blogai išauginęs kad 
vienas liko elgeta, antras vagis, trečias 
žmogžudis.

— Išauginau rodos gerai, — atsakė 
artojas karaliui, — nes elgeta, nors elgėta, 
dovanai neprašo; vagis, nors ir vagis, ne

tikus — suvalgė jos pusę kepalėlio.
Beeidamos toliau vėl išalko ir antrą 

kartą sėdo valgyti. Teisybė norėjo kad 
dabar butų valgoma Neteisybės duonos 
kepalėlis, bet Neteisybė pasakius: “Su- 
baigkiva tavo duoną, paskui mano galėsi- 
va valgyti.” Teisybė nieko pikto nemany
dama, padavė savo duonos kepalėlį.

Pavalgiusios ėjo toliau ir vėl išalko. 
Išalkus Teisybė prašė Neteisybės duonos, 
bet Neteisybė atsakius: “Jei man duosi1 
savo akį išgriežti tai duosiu duonos.” Tei
sybė, žinoma, spyrėsi, duoti nenorėjo, bet 
buvo peralkus ir noroms nenoroms suti
ko, sutikus gavo pavalgyti.

Ėjo dar toliau abidvi iiį vėl išalko. Ta
da Teisybė ėmus vėl prašyti Neteisybės 
duonos, Neteisybė vėl savo giesmę gieda: 
“Jei duosi man .savo antrą akį išgriežti tai 
duosiu valgyti”. Teisybė labai valgyti 
norėdama, davus ir paskutinę savo akelę 
išgriežti; bet Neteisybė, išgriežus abi aki, 
Teisybei nei valgyti nebedavė — paliko 
alkaną, aklą beklaidžiojančią po miškus ir 
laukus.

Žmonės ir dabar matą kartais klai- 
džiuojant tą Teisybę be akių; matą ir aki
plėšą Neteisybę, einant per žmones; šios 
akjs ir dabar esančios sveikiausios, tik iš 
gėdos kaistančios dažnai.

(Bus)

VERKIA
Verkia berželis siūbuojamas vėjo,
Verkia tėvynė nuo priešo skriaudėjo.

Gaila tėvynei savo sūnelių,
Gaila berželiui žalių lapelių.

Gaila berželiui kai lapai jo pūva,
Gaila tėvynei kai sunai jos žūva.

Lietuva. J. Narbutas.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. Cleveland, Ohio.

SEIMO POEZIJA
Kiek gyvumo, kiek grožybės 

: šiame Seime buvo!
I Sielai truko tik' ramybės, 
Josios tik nebuvo.

Pittsburgietė vis flirtavo, 
Chicagiečiai jai padėjo;
Bostoniečiai nerimavo, 
Clevelandiečiai triumfavo...

O kiti taip sau sėdėjo 
Ir bešališkai žiurėjo 
Į ramų veidą vedėjo.

O sveteliai laiks nuo laiko 
Akutėm širdin pataiko 
(Ypatingai Chicagietė, 
Musų p-lė Emeraldietė).

Slaptas Spragilaitis.
Nuo Juokų Red.: Pereitame 

num. “dainuodami” apie San
daros seimą kuris musų mieste 
buvo Jvisai savo eilėse nepatė- 
mijome kad galės būti seime 
tokie dalykai kaip rodo šios ei
lės gerb. Slapto • Spragilaičio.

Mes kalbėjome tik /apie poli
tiką ir kitus dalykus, į»et pra
žiūrėjome kad dar ir meilės da
lykai seime galės būti.

Nemanykit kad tai musų pa
čių eilės rašytos, jos mums pa
teko slaptai iši kelintų rankų, ir 
štai jas matome.

O kad gerb. Slaptam Spragi- 
laičiui tikrai sielai ramybės ne
buvo rodo jo “eilės”, parašytos 
taip ypatingai- Pirmame punk- 
telyje buvo sudėta penkios ei
lutės, ketvirta jų skambėjo: 
(Sielai truko tik ramybės) 
“tyros, gaivinančios beribės ’, 
ką išmėtėme, nes gadina visą 
eiliavimą.

Trečiame punktelyje matome 
tik tris eilutes, kur kalbama 
apie seimo vedėją. Mat, min- 
tjs poeto buvo sukoncentruotos 
Į tas flirtuojančias, o Į pirmi
ninką mažai, todėl jam tik trįs 
eilutės teteko.

, Gerb. Audra rašo: Gerb. Juo
kų ' Red.: Labai nudžiugau pa
mačius Juokų kampelyje pra
nešimą kad gerb. Petronė M. iš 
Chicagos dalyvauja Pavasario 
Eilių konteste “Dirvoje”. Gerb. 
Petronėlė M. yra mano asme
niška draugė ir aši ją raginau 
dalyvauti “Dirvos” eilių kon- 
teste. Nors ji neprižadėjo, bet 
datęsėjo ir dabar turėsime vie-1 
na naūją poetę, ir aš jaučiuos 
“Dirvai”, pasitarnavus.

Kaslink g. Jurgio Išalkusio, 
matau jisai paantrino apie tą 
meilės galybę taip kaip ji jam 
vaizduojasi. Nors gerb. Jurgis 
Išalkęs visus žodžius savaip iš
kraipė, bet aš prieš tai nieko 
neturiu. Matyt kada jisai skai
tė apie meilės galybę jam vaiz
davosi mergų galybė. Bet ka
da jis skaitė apie artoją ir pra
sčioką tai jis nematė juose 
proletarų. Mat jisai gyvena 
Paryžiuje ir nebeatmena ko
kius darbus dirba artojai-pras- 
čiokai.

Aš taipgi kada apie ką skai
tau, tuojau matau ir vaizdą. 
Kartais kokis atskiras žodis la
bai keistai pasirodo, ir visai 
neteisingai. Paveizdan, žodis 
“proletaras”. Šiame žodyje ma
tau žmogaus griaučius su ap- 
maudos šypsą, todėl to žodžio 
nemėgstu rašyti, nei matyti 
parašo, nei girdėti, nes man tas 
vaizdas nepatinka. Antras kei
stas vaizdas tai žodyje “Re- 
commendee”, jame matau vai
ką išdykusi, kuris iškišęs lie
žuvi .pamėgdžioja kitus.

Ąbelnai nemėgst litų Fran- 
euziškų žodžių kukiuos savina- 

1 si Lietuviai, kaip antai: met
ras, kilometras, centneras, hek
taras ir tt. Bet kartais ir Lie
tuviški žodžiai keistai vaizduo
jasi. Paveizdan, Jurgis Išalkęs. 
Tuose. dviej uosę žodžiuose ma
tau kurto karikatūrą nupieštą, 
su ilgom kojom, nuleista uode
ga, išsižiojusį; liežuvi iškišusį. 
Atrodo nabagas išbadėjęs, iš
alkęs.

Esu tikra jeigu tas gerb. as-

muo kuris arioja tą šlapivardį 
matytų panašų vaizdą jame ti
krai jis jo nenaudotų. Kadan
gi kiekvienas turi savo skirtin
gą nuomonę apie vieną' dalyką, 
todėl kiekvienam tas dalykas 
savaip atrodo, 
biu kad 
kiekvieną 
pavadino.

Visai nesiste- 
gęrb. Jurgis Išalkęs 
tų eilių žodi savaip

4/
savęs dar pridedameO nuo 

kad ir gerb. Audra prisiuntė 
net trejas eiles apie pavasarį, 
taip įstodama į Pavasario eilių 
kontestą.

Mums labai keistas dalykas 
kad visada Į musų kontestus 
pirmiausia atsiliepia moteriš
ki poetai (arba poetės), 
gerai kad vyriškiai kitą 
pasiskubintų atsiliepti.

Turime jau eilių nuo 
Petronėlės M., nuo gerb. 
ros, gerb. Karbonskienės, 
Birutos.

Jeigu moteris ir kur einant 
butų tokios skubios, greitai iš
sirengtų ii 
laukt ir nervuotis,
perpus mažiau butų

Lietuvoj dar vis
bibliotekomis, nors yra
ir aiškus žodis f'knygy-

Butų 
sykį

PUIKŲS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

S

i

gerb. 
Aud- 
gerb.

nepriverstų vyrą 
pasaulyje 

divorsų.

vadina 
gražus 
nas”.

knygynus

labai susižingeidavomeMes
Lietuvos Jaunimo Sąjunga.

Ir ištikro, tai prakilni orga
nizacija kuri sutraukia Lietu
vos jaunimą į vieną bendrą kū
ną kulturėjimui ir naudai tau
tos.

Iš tos Sąjungos valdybos 
vardų (kurias ypatas pažįsta
me) ir iš, tos sąjungos suvažia
vimo paveikslo (kuris tilpo “L. 
U.” “Jaunime”) matome vieną 
keistą apsireiškimą; iš kurio 
reikia išvesti tačiau kad ta or
ganizacija yra tik iš vardo Lie
tuvos Jaunimo Sąjunga: pavei
ksle matyt plikų, senyvų, vi
duramžių ir kitokių, ir mažiau' 
tokių kurie galima vadinti jau
nimu. d,

Amerikoje irgi turime tokių 
organizacijų kurios nešioja pa
našius vardus, Jaunimo Rate
lis, Jaunųjų Būrelis ar tam pa
našiai, o didumą narių sudaro 
nusenę jaunikaičiai ir keturių 
kryželių panelės......

Reikia tokios įstaigos kuri 
nustatytų kada žmogus gali va
dintis “jaunimu” ir nuo kada 
pasibaigia jo “jaunimo privile
gija^

<

į

Juozapas ir X.«iiF-ra (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(Aktas II- —- T=ibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo i 
Eeriptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyru. Septyni 
atidengimai............................................................. k b

^an?.s.??as *r PęHla — dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibliška meiles tragedija?' Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiskas veikalas. pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė 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. Paraše 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 atgavimą. Lošia 7 vyrai

ir 2 moterįs. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa- 
vičius............... v,...................;......;....50c

.50

.50

.15

B" Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
losimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis. Puslapiu 36 .........................

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere,. perstato turtingo kaimiečio be
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kiu aktų 
tragedųa-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuesai vertė P. Norkus. 182 pusi. ......

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi- 
kluiė. pull ^nry. .v“‘5 B;_ .Skri^tU3"

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktu komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver- 
te Z. Bagdziumute. Pusi. 50

K vd^nIr„\vt?U'?lrUSių Prisikelšime - Garsaus Nor-
1 Ibseno graudi meilės drama apie tai 

kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
simo reikia trijų moterų, keturiu vyru, ir būrelio 
^riėnA!’ A n&s1U PUS1” SU ibse™ biografija.

rrnrad->^Tr,v-n?e!dL-Au?ust0 Stanbergo drama iš 
knkscionybes ir pagonybės kovos su ja.

Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi. .... .25

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave.

.15

.25

.5d

.35

Cleveland, Ohio;
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CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

CUNARD
Į LIETUVĄ 

(Per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių
I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA ....$211 

Prisideda Taksai
Į Liepoja ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
as sereda. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tės prie vietos | 
agentų arba į j

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

Dėkingos Motinos Liudymas
Viet“?*!“ “l“Xk“ “Ž

liudijant apie linkamTa, siunčiamų pranešimų,
nuo .vidujų ušSeSta Tį naudojant Bambino
(diarrhoea). z ’ vidurių dieglio, viduriavimo

tinomTZ“?^--^“ KnyKa M°- 
parėikalaus. B.mV dyk“ ki'kvienam, kas tik
po 35e bonka, arba°eJ^UOda T*?** vai5tin6“e 
ratorijos. . B ma Eautl ‘ie»Ui iš labo-

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

‘‘r1 A I ifiRJ A C?’ Triju akt'1, atidengimų MeilėsVM..?U zmo8^z*a*s gilioje senovėje. Seen Ji Lietuviu Pasakišku ko
miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lo't®dviejų permainą

TYABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuviu paziuru zmonėms-
^kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik i Ia'?11S ■ ?asaM Dramą, 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės išsiilgę teatr ’mo^Ytis lošti 
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuv"Vr lankosi. Te- 
sit šį veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE KKstatymu, ra- 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie ~ užsisakysit šią 
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja anie 10 Puslapių, lošimas pž- 
Siųskit užsakymus dabar, nes po išspausdinimo bus 50 ap*e 
Užsakymus siųskit “Dirvon”, . 3352 Superio A ~

“ Upenor Ave. Cleveland, O.
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NEWARK, N. J.
This is written at the Sal

aam Temple. Mme. Passapae’s 
Dancing School is holding their 
annual recital. It is an infor
mal affair, yet most • of the

RISE OF NEW
LITHUANIA!

Tn the election of a National! 
Council the conference gave! 
evidence of. considerable politic-1 
al ability. Although, for ex- i 
ample, the Catholic Nationalist, 
Party possessed a large major-1 
ity in the Diet, it welcomed! 
representatives from the Left,! 
two Catholic Democrats al- j 
ready elected actually retired: 
to make room for two Social-1 
ists. The special aim of the 
Diet was to form a Council 
which should which should be 
truly representative of the en
tire country. Four ecclesiast
ics, several landed proprietors, 
lawyers, professors, peasants 
and workers were elected. The 
total membership of this Tary
ba was twenty, consisting of 
the following prominent Lithu
anians :

Dr. J. Basanavičius,
M. Biržiška,
S. Banaitis,
K. Bizauskas,
Pr. Dovydaitis,
St. Kairys,
P. Klimas,
D. Malinauskas,
D. Mironas,
S. Narutovičius,
P. Petrulis,
Dr. A. Smetona,
J. Smilgevičius,
J. Staugaitis,
A. Stulginskas,
Dr. J. šaulys,
K. šaulys,
J. Vailokaitis,
J. šernas,
Dr. Jonas Vileišis.
The Vilnius Diet of 1917 re

called the tradition of the 
great Diet of 1905, and all sub
sequent conferences have 
worked on the fines foreshad
owed by this historic gather
ing.

On the initiative of many 
Lithuanians from Russia, the 
Stockholm conference assemb
led from October 18 to 20, 1918 
the Lithuanians from Russia 
being the most numerous. The 
Centre was strongly represen
ted at this conference, whilst

the extreme Right and- 'Left 
were comparatively weak. The 
Lithuanians of Switzerland and 
America also sent delegations. 
The conference received a re
port on events in Lithuania 
and on the- Vilnius Diet of 
whose resolutions it took cog- Į 
nizance and to which it decla
red its adherence.

About the time of a third 
conference was held at Berne 
to eleborate, with the coopera
tion of the Taryba, a detailed 
programme of foreign and 
domestic policy. A delegation 
from the Taryba therefore at
tended, with President Smeto
na at its 'head.. This assembly 
adopted a large number of de
cisions, of which the most im
portant - was one which de
clared adherence to the resolu
tion of the Vilnius Diet recog
nizing the Taryba as a proper
ly constituted organ of the 
Lithuanian people. The con
ference further adopted the 
national boundaries as fixed 
by the Vilnius Diet, embracing 
the former Russian govern
ments of Vilnius, Kaunas, Su
valkai and Gardinas, and the 
district of Naugardukas (No- 
vogrodek) in the government 
of Minsk. Vilnius, the ancient 
capital of the 'Lithuanian king

dom, was to be' the federal 
I capital. The conference also 
declare^ that a port on the Bal
tic was ‘absolutely necessary to 
Lithuania for her economic de- 
vejopment. On this occasion 
the .Beme assembly discussed 
the opening of a national univ
ersity at Vilnius and the sup
pression o^ the German lan
guage as a compulsory branch 
of study in the primary 
schools.

From a summed underwear 
advertisement: “We have many 
customers who wear nothing 
else.” 

-------- o--------
If he had been on the ark 

where there were only two 
worms, A. B. Bartoszewicz 
would have tried fishing. 

-------- o--------
Man wants little here below 

—except about a hundred ex
pensive and luxurious i things 
that his income won’t begin to 
cover. 

—------ o--------
“You make my blood boil”, 

said the lobster indignantly to 
the hot water. 

-------- o--------
Helen Baltrukonis thinks 

there are more “shbulds” than 
“dids” in dur daily lives. 

---------o—<■----
Some people can find fault 

where none has been lost. 
-------- o--------

Mrs. J. Mischik says the best 
man at a wedding is sometimes 
the groom although he probab
ly feels the worst. 

-------- o--------
THE CHINESE PERIL

“Do I pung or chow now?” 
the fair beginner asked the 
golfing instructor as he handed 
her a putter.

audience are in formal attire. 
The interior decoration of the 
new temple is beautiful. The 
blue, red, and orange lights, a 
bit dimmed, blend harmonious
ly and create an artistic at
mosphere. The orchestra is 
beginning to play a classical 
air; the buzz of voices gradu
ally diminish.

The curtain is rising. A se
ries of exclamations burst from 
the lips of the female sex. They7 
see a stage, full of white sway
ing forms. Their arms sway 
also, like reeds in .the wind. It 
it a nice sight. The music 
stops*; the pupils leave; the 
stage is deserted.

The notes of a piano are 
hoard. From the wings a 
dancing form appears. Later 
it is folowed by more. They 
finish, leave, others go on.

A slight interruption. The 
name of Helen Brown (Bradu- 
niute) is heard. A young girl 

I dances*forth. There is an out- 
Iburst of applause; it increases, 
it swells. All recognize her.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

P. Mulolis protests that sev
eral local citizens have been 
compelled to tie up all their 
■working capital in a $10 de
posit for a gas meter.

-------- o--------
WANTED: A few bushels of 

shoe-pegs at the White House 
to serve the wooden horse as 
oats.

A woman can never be called 
the silent partner.

-------- o--------
NEAT LITTLE ONE .

I (only -hope it snows
From now until it’s summer 

So I can wear my overcoat;
My pants are on the hummer. 

-------- o--------
The proof of the pudding is 

also the indigestion, following 
its eating.

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

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★

She is the star of the evening. 
As she finishes her dance, an
other outbreak of enthusiasm 
calls her back, once, twice. 
Each time she bows, then is 
gone. Comments on her 'dan
cing are heard. Adjective fol
lows adjective. The women 
seem enraptured by her dance. 
Art, grace, ease, poise, pati
ence, perseverance, wonderful, 
are the words spoken.

The piano strikes up an Irish 
tune. Other dancers come on 
the stage. They are applaud
ed. Still more appear, dance; 
then are gone. Miss Brown 
appears again. A thunderous 
handclapping. The sound fills 
the huge auditorium. The dance 
begins. There is a solemn still
ness. All eyes are on the stage. 
Again the fervent ardor of ap
plause; agrtin the bows; again 
the exit.

There is an intermission. The 
strains of an overture are 
heard.......... Time, -is up ; the
curtain is raised. This is a 
woodland scene. The pastoral 
backbround is inspiring. It is 
the “Enchanted Garden”.

In this part Miss Brown a- 
gain appears, again she scores. 
It is her last dance of the eve
ning. She is putting her soul 
into it. A miniature ovation 
results. Slowly it dies out. An
other number is on.

It is finished; the curtain is 
lowered. This is the end of 
the recital.

In the halls and, on the spa
cious dancing floor, one but 
hears the praises of a coming 
star, a lover of Terpsichore, 
who has mounted the heights, 
and has within her grasp the 
jewel called Success.

P. A.

PINIGAIsą> platin!J’ si- I už Dantų Auk-
dabrą, Deimantus, magneto galus, 

I dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.
--------------------------- |l_----------:------------------

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

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

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

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

Lis t erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P Ear macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Imk BEECHAM’S
PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomelio
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

forBitlOUSNESS

Bailes Lova It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, . nėra nieko 
geresnio kaip 'saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’S
Syrup

Valet. A * c*. Saugus Skustuvas kurs pats ZuUtOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis
Razor

—Sharpens Itself
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

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

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

AH druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

DR.HUMPHREY5*

TABLETS
BUILD YOU UP

1

Mokslą Baigiant

Incorporared 1349

<5odetg for 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

“Kas nori būti turtingas, turi verst
pinigus dirbt jam anksti gyvenime”

|ŲS norėsit padaryti dovaną sa
vo jaunam draugui arba gimi

nei kuris baigia mokslą ši mėne- 
-cj-

Tam tikslui tinkamiausia dovana 
yra taupymų knygelė su biskiu pi
nigų.

Ar pirmas padplis bus $5.00 arba 
$500.00, ta knygelė kurią padova
nosi parodys. jūsų praktišką susi- 
odmėjimą ta jauna ypata ir jos 
gerove tuo laiku kada gera pra
džia piniginiame reikale turi di
džiausią įtekmę į gyvenimą.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia: 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Lietuviški Rekordai j 
GRAFAFONAI Į

Namų Rakandai s
• V.7 i- • T • Mį Puikiausi rakandai ųž praeinamas, kainas į 

S galima rasti tik musų krautuvėj. 5

į Taipgi turim puikiausių Lietuviškų damų į 
| ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit peš 5 
S mus pasirinkti.

S Kituose,miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit į

i [eveiand Furniture Co. s L b
į 6412 Superior Avenue 1j
S d s

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
/Eikite pM tikrų Speciali etą, o no 

prie kokiį neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius na-, 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzapainavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo , jus pagydyt kad Jie 
neturėjo užtektinai apsipaziuimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roantgeno ir pilnas Bakta- 
riologiskas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusu ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuaius 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. lV5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiae ▼■landai: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki I vakaro. 

Nedčldieniais nuo 10 iki L

Prospect 2420 Central 1766

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

kuo j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

USE

Sveikas Akis 
~ Jei J°s Pa vargą,

Turėk Tvras, ,
Teka, jei skauda, arba Prisinešę 

naudokit Murinę tankiai.' Atgaivina, 
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom

Parsiduoda visose vaistinėse.
Rašyk knygelės iš MnpUo Bye R.m.dr Co., » Ea,t Ohio SU ChioBOo
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>ia dovana 
i biskiu pi-

$5.00 arba 
ią padova- 
tiška susi- 
ata ir jos 
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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 t&isi 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)

DžidvA LiĖtbvbjE Paparčiai,,

WAV.VA’AV.W
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I Apskaitytą kad iš dviejų mi
lijonų Lietuvos gyventojų kas- 

i met miršta apie 35,000 žmonių, 
; iš kurių džiova nuneša apie 6 
I—7 tūkstančius.
£ Taigi kasmet šešta ar penk- 
, ta daalis visų mirimų pas mus 
'tenka džiovos giltinei. Kitų 
šalių gydytojų apskaityta kad 
bent dešimtį kartų daugiau 
negu mirimų, esti dar aiškių 
gyvų džiovininkų. Tuomi bū
du pas mus Lietuvoj kasmet 
yra mažiausia 6,000 džiovinin
kų kurie turi tais metais pasi- 

Įjnirti, o 60,000 tokių kuriems 
Emirtis nuo tos ligos gresia kiek 
[toliau. Tik pagalvokite, Lietu
va turi 60,000—70,000 žmonių 
kurie tolydžio turi gydytis, ma
giau dirbti, liegti, gulėti, var- 

iginti savo artimuosius, naikin
ai savo negalėmis ir gydymo iš
laidomis ukius ir, kas svarbiau
sia, savo skrepliais ir kitokiais 
budais platinti džiovos- ligą! 
Juk tai begaliniai nuostoliai, 
gal didesni negu didžiojo karo 
metų!

Ir Lietuva del tokios nelai
mės tyli, beveik nebando su ta 
liga kovoti. Kitose šalyse val
stybė, savivaldybės ir kitokios 
organizacijos kasmet kovai su 
(įžiova skiria dideles sumas, 
pas mus gi tik 1925 m. pirmu 
kartu Sveikatos Departments 
iš valstybės sąmatos duota du 
šimtai tūkstančių litų kovai su 
džiova. Kitur, kaip Vokietijoj, 
Anglijoj, Amerikoj, Skandina
vijoj, Danijoj jau pristatyta 
šimtai sanatorijų, prieglaudų, 
ligoninių, dispenserų kovai su 
džiova arba su tuberkuliozu, 
pas mus Lietuvoj beveik nieko 
panašaus dar neturime.

Džiova baisi-brangi liga, duo
da visiems daugybę nelaimių ir 
nuostolių. Tai yra, taip tariant, 
visų ligų liga arba jų karalie
nė, baisesnė už kolerą. 
(“Sveikata”) Dr. K. Grinius.

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai? 
plynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa

ti rašyta: apie naujausius išradi-\ 
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni- 

į: mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin- 

: glausiu ir pigiausių Lietuvių
laikraščių. Eina kas savaite 
knygos fonųato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 

. Laisvės Al. 26. Lithuania..

(Šimkaičių vai., Raseinių aps.)
Rugpjūčio 20 d. 1924 m. mo

kytojo Kazio Stankaičio pas
tangomis įkurta pradžios mo
kykla, kuri jaunas dienas pra
dėdama gana sunkų material} 
vargą kentė neturėdama nei 
ąųolų nei mokyklos lentos ir tt. 
Bet po vieilo-kito mėnesio mo
kinių tėvų dėka įgyta mokyk
los lentą ir ne vjsai užtektinai 
suolų. Bet mokyko darbas ėjo 
sparčiai kaip su vaikais taip ir 
su suaugusiais.

Laike Kalėdų 'buvo mokytojo 
papuošta vaikų “eglaitė”. Vai
kai pasirodė dainomis ir eilė
mis' pradėdami “Tautos Him
nu“. Vaikų chorą sutaltė gerb. 
Dz, Stankaitis ir išmokino daug 
dainų, iš kurių visų geriausia 
paveikė į publiką “Parlėk Sa
kalėli”, “Oi Skauda Mano Gal
velė” ir “štai Metai Senieji Gi
liai Nugarmėjo”. Padainavo 
solo antro skyriaus mokiniai, 
Dz. Valaitis ir Ona Melašaus- 
kaitė (garbė jaunajai kartai.) 
Be to daug eilių pasakė, ir tas 
žinoma tėvams ir visai publikai 
sudarė dldžiausį malonumą ir 
patenkinimą. Kai kurios mote- 
rįs apsiverkė prisiminusios di
delio persekiojimo laikus.'... ,

Po dainų, užžiebus eglaitę 
vaikai pasirodė suktinyje, su
darydami nemažą įspūdį į žiū
rinčius ir buvo pavyzdžiu augu- 
siems jaunuoliams.

Besilinksminant vaikams, iš 
kaž kur atgarmėjo gauja ne
kviestų “samagonkos” ir taba
ko garbintojų, pradėjo rūkyti, 
spjaudyti, begėdiškai kolioti 
mokytoją, ir mokinius vyt lau
kan ; nors mokytojas neleido 
mokykloj rūkyti, bet vis dėlto 
rūkė, grąsindami įvairiai ir 
kaž ko reikalaudami. Pagalios 
mokytojas net turėjo ištraukti 
jiems iš dantų poperosus ir iš
vyti nekuriuos lankan.

'Sausio 25 d., čia bpvo rengtas 
vietos mokyklos, “kuršininkų” 
vakaras ir statyta trijų veiks
mų drama “Iš Tamsos į Švie
są”. Be to dar sakė monologą 
“Girtuoklis” ir keletą eilučių. 
Viskas buvo kuotinkamiausia 
atlikta.

Veikalas atatiko sodiečiams, 
kaipo atvaizdas gyvenimo ir 
daug ko pamokinantis. Mono
logas išreiškė vargingą, nera
mų girtuoklio gyvenimą ir 
įvairius nusižengimus, kurie 
paskui jį patį į nelaimes įtrau
kia. Eilutės, kaip “Laikas”, 
“Bemokslis” ir kt. labai žavino 
publiką ir ragino prie apsišvie
timo. Daug buvo ir senuolių, 
kurie matydami tą džiaugėsi. 
Nedyvai jei kuris jš susigrau
dinimo apsiverkė prisiminęs 

| sunkius persekiojimo laikus.

Garįyė , kuršininkais už jų 
kilnius siekius. Garbe ir mo
kytojui už pasidarbavimą. Po 
lošimų keli, susipratę žmonės 
išreiškė mokytojui ir kuršinin
kams dėkingumo žodį ir ragino 
į tolimesnį švietimo darbą. •

Po vaidinimų tęsėsi šokiai- 
žaislai. čia publikos pasielgta 
pąvyzdingąi, o publika tai so
džiaus publika. Šokių salėje 
niekas nerūkė ir girtų visai ne
buvo matyti. įšokant tik vy
niojosi “serpenty” ir barstėsi 
“konfety”. Stebėjosi tuo visa 
seneliai’ ir senelės sakydami: 
“Pirmiau jokių suėjimų nebū
davo be degtinės, pypkių dali
nimų, o dabar še! O tai links
mumas, mat prie ko Lietuva 
prieis.”

Rūkantiems buvo tam tikri 
kambariai, ir jie sulyg vakaro 
komisijos reikalavimu elgėsi 
noriai.

Žuvų Ūkio Reikalu

irsimam.
Cleveland, Oto

• Kiti jaunuoliai buvo priešin-į 
gi šiam vakarui, ir surengė sau 
atskirą “Robaksą” pas feld. A. 
Bacį, norėdami pakenkti kur
šininkų vakarui. Nėra ko ste
bėtis, tai vis /‘krikščioniški” 
darbeliai. Jie papratę patįs 
mušti ir patįs šaukti. Jie net 
šmeižtus ieidinėja. Jįe dar kur
šininkų publikai pastojo ant 
kelių ir prašė kad neitų, išjuo
kė kuršininkus begėdiškai kal
bėdami. Gėda butų jaunimui 
tokiais žemais darbais užsiim
ti.

Pasakojo piliečiai-kad J. Sur
vilas, kurio tėvas davatkų blo
ko išrinktas į valsčiaus savival
dybę, agitavo kitus piliečius ra
šyti prašymą reikalaujant kad 
Paparčių, mokykla butų panai
kinta. Buvo ir daugiau tokių, 
ir jie pasirašę tą prašymą įtei
kė* Šimkaičių valsčiaus savival
dybei. Gėda....

Velykose kuršininkai statė 
scenoje trijų veiksmų scenos 
vaizdelį “Ant [Bedugnės Kraš
to”.

Vakarų pelnas skiriama stei
gimui knygyno.

Čia buvęs Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos skyrius del stokos 
iniciativos užmigo. Laikas bu
tų atbusti ir. stoti į eiles kultū
ros skleidėjų.

Kursininkams-jaunimui lin
kiu pakelti galvas neatsižvel
giant į jokias reakcijas ir stoti 
į darbą kol dar galva ant pečių. 
Kudirka štai ką sako: “Kol 
jaunas o broli sėk pasėlio grū
dus ir dirvos neapleisk, nes 
kuomet jausi kad kūnas yra 
sustingęs ir dvasia susnudus 
bus vėlu stoti į darbą, tuomet 
nesėsi, nepjausi”. •

Ladoags.
▼▼▼

Lietuvos Gyventojų 
Skaičius Auga

Kaunas. — Statistikos biuro 
daviniais, per 1924 metus na- 
turalis gyventojų prieauglis 
pasiekė 27,871 žm., kas sudaro 
1.26 nuoš. bendro gyventojų 
skaičiaus. Į tą skaičių ineina 
ir Klaipėdos krašto prieauglis 
siekiąs 1,454 žm.

Tuo pat laikotarpiu visoje 
Lietuvoje įregistruota 17,590 
vedybų, iš kurio skaičiaus Klai
pėdos kraštui tenka 931. 1924 
metai vedybų, skaičiaus atžvil
giu prašoko visus kitus senuo
sius metus.

1924 metais gimusių įregis
truota 63,864 kūdikiai, jų skai
čiuje 3831 Klaipėdos krašte, 
nelegaliai gimusių skaičius sie
kia 3,968 kūdikius, t. y. suda
ro 6.2 nuoš, visų gimusiųjų.

Mirimų 1924 metais įregis
truota .35,493. iš to skaičiaus 
Klaipėdos kraštui tenka 2377. 
Vaikų iki 1 metų amžiaus mirė 
10,834, kas sudaro 30.0 nuoš. 
bendro mirusiųjų skaičiaus.

“Liet.”

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.

, žemės ūkio minister!jos' vąn- 
cięnų ūkio - referėntura susiru- 
pinus žuvų veisimu Lietuvos 
vandehuose. Todėl, rądosf rei
kalo išleisti net atskiras, užtek
tinai platus įstatymas kurio 
projektas inteįsingai ruošiama.

Kituose kraštuose tokie įsta
tymai senai išleista, k. v, Vo
kietijoj 18-me amžiuje, Frąn- 
euzijoje -— 17-me amž. Kitur 
senieji papildyta, pritaikinta 
naujausioms kulturingoi žuvų 
ūkio reikalavimams. Vokieti
joj toks įstątymąs pakeista 
1916 metais, Danijoj — 1917 
m. 'Rusuose įstatymas negalė
jo ilgai pasirodyti, o pasirodęs 
buyo perdaug bendras, nepri
taikintas atskirų sričių klimato 
sąlygoms. Lietuva ir to įsta
tymo iš Rusų nepaveldėjo, o

vęrčiąąi 1923 metų išleistu pri
vatinių įstatymu lįečįančiu tik 
žuvų apsaugos draudimo nor
mas.

• Dabar referentura pasirem
dama kitose šalyse išleistais įs
tatymai^,,^ ruošią platų,^..pritai
kintą/ Lietuvai ir jos sąlygoms 
įstatymą.p.- ’ v

Vandens ūkio, referenturą 
pirmiausia suinteresuota tų žu
vų veisimus kįiripš ner|ią rude
nį, k. jV. ..upęiakjąi ^iją iį. splfr | 
va. Kadangi tų žuvų rudenį 
padėti kiaušinėliai įiėr t žiemą l 
upėse ir ežeruose daugumoj žų- 
na; tai perinimo procesas vyk
sta Antalieptės žuvų , perykloj. 
Ta peryklą įsigijo ig .Estijos a- 
pie milijoną sijų kiaušinėlių ir 
iš savo , upių .apie 11,000 upėta
kių kįąušinėflu.. Balandžiu ,m. 
žuvytes išriedėjo ir netrukus 
paleista į valstybes upes ir eže
rus, atsižvelgiant į žuvų pri-

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
Kada Jūsų pečius nedega kaip reikią jąs pirmiausia išvalot 

viską į nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra kad pečius 
vėl dega gerai. ■ . h >.■ • •

Tas galima sulygint,su žmogaus sudėjimu, .kada jus turit ko
kį nesmagumo. jausmą vjsame sudėjime tas reiškią kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium. . '

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

Musų .šio'k dienos jaunuomenė iš dalies per vartojima nuodin
gos “Munšainės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die* 
nų žmonės yra daugiau ir daugiati kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliau priveda į baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na gyvenimą. i*,v. h iv..

Jeigu jusli nesmagumas yra skilvio nenialimaa tkaip reikia, 
skausmai galvoje, peršalimas, ramatiški v gėlimai paeinanti, nuo 
žale.o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj*, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
užmiodijimas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

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

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėti/ 
išmesti ta nuodą.-—Mes norim priminti jums kad mes sutaisomi gy
duole kuri yra. galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė- 
vąi darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimą. y,

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na į žmogaus skilvi ir ant šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų 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,yisko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, c, ne nuo skilvio .žemyn, taip kajp yra su pilsomis.

Taigi jeigu nbrit geresnės išąiuros ir geresnių, jausmo ir ,už- 
laikyt savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO 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 35c. ir 65c.

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

DR. A. A. IVINSKAS
•----- flUSULIO KENTĖJIMAS L—

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CH1ROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tų kentėjimų.
Kreipkitės

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare. 

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

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

James Pearson, 
Box 1S2. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, kafara, 
viduriu ir žarnų pagedima įr 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

gimtį. Be to referaturos pa
stangomis išrašyta iš užsienio 
keliasdešimts centnerių jaunų 
karpių musų kūdroms apvaisin
ti. “L.”

NčužnuĮ’škit saviškiu Liėtuvoj'c: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

- PRANEŠIMAS -
Musu Advokatas

A. L. GLASER 
rąndasi mus" ofise kas va
karas ir sųtęiks dykai ,pą- 
tarimųs, ..yisuose legaliuose 
klausimuose.

, Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntinio, Laivakorčių Agen

tūra, Real Estate ir Insurance
6603 ST. CLAIR AVE.

Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

i f i
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National Cash Registers .
Nauji ir Vartoti —■ Visokių 
miėrj — Parsiduoda Mažais
Inmokėjimais. — Procpect
2650 — 1314 Huron Road.

LISTERINĖ 
| eTHROAT 
į TABLETS

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

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerkles 

Skaudėjimą 
Kosulius

Verti Pagalvoti
a

Taupyipaj yęa Vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sistojimui aht kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur
tingu.

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

Biednysta sUnaikiria ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi
tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir. užsi- 
spirtiuaį ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis.

Net keletas įtintų dolarių bus didelė pagalba padėt jums 
prasidėt biznį vienas sau ai- su geru pusininku.

Pradėk savo pasisekimo taupymą The A. B. Savinas and 
Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti 
5.% nuošimčiai.

Kiekvienas žmogus jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą 
tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. Taupęmi 
pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo.

Ateik pas mus ir užvęsk taupymų .sąskaitą šiandien arba 
pasiųsk per paštą. .Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą 
ką gali padaryt šiandien.

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
3354 Superior Ave.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Cleveland, Ohio
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’ Prenumerata 25c į
■ 7§c.(VERTĖS kl^YGA tlKTAi KNYGA - 13 UŽ <3 ■
į SKUBĖKIT SU UŽSAKYMU- - .|j

i LOŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI!

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

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

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

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- ■ 
H leidimo, kainuos $6.50 ar net $9.75. Nepraleiskit šios progos.
■ , Perstatymui reikalinga aštųonių vyrų ir penkių moterų, prie to K 
® keleto pašalinių, ir keleto vaikų ir mergaičių.

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

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

H religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilės romansas.

J Užsakymus siųskit “DIRVON”, 3352 Superior Av. Cleveland, O. B 
■■■■■iii ■■■■ ■ ■■■■■ ii ii irtm "i i;
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Kas Girdėt Clevelande-Apteiinkese
Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Vilkeliui grojant. "Sveteliai pa
sišokę iki 12:30 išsiskirstė ir 
tuo vakaras užsibaigė.

Svečių buvo į 85.
švilpukas.

Svarbus Išguldymas
Prakalbos temoj fe

KRIKŠTAS į
Akrono Naujienos

Lietuviai Anglų Spau
doj visa Savaitė

Pereitą savaitę veik kasdien 
vietos Anglų spaudoj tilpo vi
sokių žinių apie Lietuvą ir Lie
tuvius.

Pirmiausia The Press patal
pino straipsnelį apie Veliuonoj 
rengiamas iškurnės ant Gedi
mino piliakalnio birželio 24 d. |

Po to prasidėjo žineles apie i 
Sandaros seimą ir įvairius pa- ' 
rengimus, vakarienę, prakal-' 
bas, koncertą,;' 
Vatikaną ir ttx

Šią savaitę antradienį 
pusės špaltos straipsnis 
A. B. Bartoševičių, kaipo 
lusį Clevelande biznierių, 
iš Lietuvos pribuvęs New Yor- 
kan su 80 centų kišeniuje 
augo iki bankieriaus. ■

Trečiadienį Plain Dealer 
talpino aprašymą apie K. 
monies, Lietuvos artisto, 
veikslų parodą kuri išrengta 
parapijos mokyklos priedirfia- 
me budinke.

Laikraštyje telpa aprašymas 
apie Šimonio darbus ir telpa 
paveikslas vieno jo piešinio, ar
tisto tėvo, ir sykiu Prano Rim
kaus, tos parodos vedėjo.

Niekad Clevelando Lietuviai 
dar neturėjo tokio ilgo ištisinio 
vietos spaudoj aprašymo kaip 
šiuo Sandaros seimo periodu, 
kada susidūrė įvairus prietikiai 
apie Lietuvius minėti. ,

vakarienę;
la,Į protestus prieš

tilpo
apie 

paki- 
kuris

da-

pa-

pa-

Poseiminės Vakaruškos
Nedėlioj pas Baltrukonius jų 

puikiame name ant Cliffton 
Blvd, buvo Surengta pokilis li
kusiems iš Seimo delegatams ir 
svečiams, taipgi dalyvaujant 
žymesniems Clėvelandiečiams. 

| Ten buvo Drangėliai iš Chi- 
cagos, Čekanauskas, Biekša iš
Bostono, Komp. Vanagaitis, Di
neika, AlšauskasKarpavičiai, 
Žiuriai; Aį Akeląįtytė iš Pitts- 

Kburgo; Lapę, Žukas. Mitchellis, 
Kazlauskas ir keletas kitų'.

Temstant, kitų miestų hve- 
■čiai ėmė gaudyti traukinius ir 
Į iškeliavo. Paskutinis traukinis 
Įteko po dvylikai A. Akelaitytei 
i į Pittsburgą. Solo.

bus >
NEDĖLldJ

Pradžia 3 ptį pietų.
7017 Superior's Avenue

l Rengiasi Oro Lenktynėms
Keturi Akrono oriaivininksj 

dalyvaus subatoj Ohio valstijos.

Bus aiškinta ką suteikia? krikš
tas krikščionims, Ka-Tai--R. ka
talikams, Biblijos t Tyrinėto
jams ir kitų sektoms, ir ką sa
vo Raštas šventas, t. y. Biblija 
apie kada krikštas prasidėjo, 
ar reikalinga krikštas žmonijai.

NEDĖLIOJ 3 vai. po pietų 
7C17 Superior Ave.

----- Įžangos ir. Kolektų Nebūna—

Nužudė Du ir Pats Save Į
Tūlas Jokūbas Hass, 44 metų < 

amžiaus, nuo 208 E. Voris st., 
perpykęs ant savo pačios kam orlaivių lenktynėse, kuriose-da
li nuėjo į teismą pasiskųsti ant lyvaus penkiolika- kontestantų. 
vyro, pagriebęs revolverį per
šovė pačią, nušovė savo dukte
rį ir pats sau galą pasidarė. 
Moteris mirė ligonbutyje. Li- 
gonbutyje moteris dar papasa
kojo detektivams dalyką. Mo- i 
teris įtarė vyrą negražiai pasi- tojams.

I nlrmo on ooiiA IT mnln rl i I i

Dzimdzių Trįs Asabos 
Clevelande

Komp. A. Vanagaitis, V. Di
neika ir Olšauskas atvyko Cle- 
velandan koncertuoti. Jie pri
buvo į Clevelandą naktį gegu
žės 29 d. Jų gastrolės puikiai 
pasisekė, nes visur kur jie an
trą kartą apsilankė, žmonių už- 
sigrudo pilna salė.

Geriausia aplankė publika jų 
vaidinimus Scrantone, Amster
dame, Detroite, Clevelande, 
Rochesteryje ir jBrooklyne.

Scrantonas, sako, “subytinų? 
visas kolonijas.

Dikinis Clevelandan negalėjo 
atvykti, nes išlydėjo savo žmo
ną į New Yorką, kuri su “Vie
nybės” ekskursija gegužės -30 
d. turėjo

Komp.
Vakarus, .
praleisti, žada apsilankyt Ka
nadoj ir .Meksikoj.

Dineika apleido Clevelandą 
nedėlios naktį išvykdamas su 
Chicagos delegatais. Jis 
Chicago j.

Olšauskas išvažiavo iš 
vėlando gegužės 31 d. į 
cesterį, \> iš ten vyks Lietuvon 
birželio 10 d.

Olšauskas savo kankles pali
ko Clevelande pas Karpavičius, 
kurias sugryžęs naudos, o Kar
pavičiui žadėjo atgabenti ki
tas, naujas.

Pelno iš jų vaidinimų sakėsi 
nedaug likę, nes gelžkeliai ir 
salės atėmė daugiau negu pu
sę pajamų. Visi jie gerame 
upe ir tikisi rudenį vėl pradėti 
gastroles nuo Bostono.

Linkime Dzimdziams gra
žutis poilsio vasaros metu.

Švilpukas.

išplaukti j Lietuvą. 
Vanagaitis vyksta Į 
kur žada visą vasarą

lieka

Cle-
Wor-

Artisto Kazio šimoniės piešini o payemsuw į Dealer, 
vienas iš esamų parodoje Liet uvių. parapijos mokyklos kam
baryje, kampas Superior ir E. 67th SI. —— ■ ■ — -- - » ’ ■ ■ ' "■ - <0 , ,

Svečiai Clevelando knygyne. I Apsilankykit Parodoj 
Panedėlį mušu svečiai iš Lie
tuvos, J. Makauskis ir komp. 
A. Vanagaitis su “Dirvos” re
daktorium apsilankė naujai ati
darytame miesto knygjme.

Karpavičiui paprašius, kny
gyno užvaizdą paskyrė mergi
ną, Miss Jeanęttė Turner, ap
rodyti visą knygyną; Ta mer
gina išvedžiojo svečius po vi- ____ _ .
sus keturis aukštus milžiniško i parodą, -nes tai’pirmaš atsitiki- 
knygyno, Hmt" 
kur publikai neleidžiama lan
kytis, išrodė visą knygyno ve
dimo, 
tame 
daši.

Pereitą ketvergą j Clevelan- 
dą atvyko Pranas Rimkus, se-i 
niau buvęs Clevelandietis, da
bar apsigyvenęs Lietuvoje, su 
labai puikiais K. šimoniės pie
šiniais. Piešiniai yra visokio 
didumo ir įvarių spalvų. Kelio
lika paveikslų jau pardavė ki
tose kolonijose parodose.

Kiekvienas apsilankykit į tą

Seimo Prakalbos
Seimo antras vakaras gegu

žės 29 d. Lietuvių salėje. — 
Nors vakaras buvo gana šiltas, 
žmonės nors visai pamažu bet 
rinkosi, jr priėjo gerokas būre
lis Sandafiecių ir jų rėmėjų, ir 
prie to kitų srovių vyrukų pa
siklausyti. Prakalbos prasidė
jo 8:30 vai. Kalbėtojai buvo 
net (keturi. T" 
B. Straimaitis, kuris savo gera 
ir aiškia iškalba- perėjo plačiais 
ruožaįp šiandieninį' Lietuvos 
padėjimą, smarkiai uždrožė 
Lietuvos juodvarniams kleri
kalams. Anot jo, šiandien Lie
tuvos darbininkai sėdi kalėji
me, o nesinaudoja išgauta lai
sve. Dabar Lietuvoj yra di
lesnis carizmas negu buvo Ru
sijoj prie caro. Lietuvos juod
varniai uždarė kelią musų visu- 
didžiausiai organizacijai Susi
vienijimui, neįleidžia jo organo 
Lietuvon, vadinasi nesiskaito 
su musų dvidešimttukstantine 
organizacija.

Antras kalbėjo Adv. S. Ko- 
dis. Jis kalbėjo apie Lietuvos 
ir Amerikos Sandariečius, pa
kedeno atsakančiai (Lietuvos 
juodvarnius, savo aiškia kalba 
perbėgo Sandarięčių veikimą ir

Lenktynės prasidės iš Akro
no, Stbw pievos, nuo pietų, ir 
bus padaryta ratas per Canton, 
Youngstown, Cleveland, ir at
gal į Akroną.

Bus duodama dovanos laimė- 
. Prie lenktynių dar toj;

' elgtis su savo 17 metų duktere, (pievoj bus įvairių parodų su 
ir grąsino pačiai jeigu ji skųs I orlaiviais.

I vyrą. Nežiūrint grasinimo ji I Per Akroną taipgi skris di- 
slaptai išpasakojo teismui savo I dysis zepelinas ILos Angeles, 
pasaką. Vyras tą susekė, ir, tai bus nedėlioj 4 vai. po pietų, 
pasakė pačiai kad jis geriau | virš Stow pievos. Tuo pat lai- 
nužudys visą savo šeimyną ne-|ku ore bus mažytis zepelinn- 
gu eis į .kalėjimą už tokį ne-1 kas, nesenai pabudavotas Good; 

Pinigus Lietuvoj siųstus žmonišką pasielgimą. Moteris lyėar kompanijos.
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Frau Georg Spingat . .Lt. 100 
Uršulė Lisaitienė ...........’..150
Aleks. Savickas .................100
Marijona Saniulienė ...........100

........50 

....350 

.... 200 

....300 

....450
“Dirvos” Agentūra

Gavo

Pirmas kalbėjo A. Vincas Mockaitis ,. 
~''ra|jonas Stankus ... 

Pranas Katkauskas 
Vincas Statkus . . . 
Marė Vidikienė . ..

buvo paslėpus jo revolverį, ku
rį po tragedijos policija sura
do. Ryte nušovimo dieną jis 
prašė žmonos pinigų, bet ji ne
davė manydama kad jis pirks I 
kitą šautuvą. Po pietų kada ji 
sugryžo iš krautuvės vyras pa
sivadino ją ateiti į viršų. Jai 
ineinant į kambarį vyras palei
do šuvius ir ji sukrito. Haas 
tada nuėjo į dukters kambarį, 
kur ji gulėjo lovoje, nušovė ją 
ir pats save.

Liko dar viegia duktė, 21 me
tų amžiaus.

Brangins Išdirbinius ,
Akrono automobiliams gumų 

išdirbėjai skelbia jog padidins 
kainas. Tai yra antras pakėli
mas kainų mėnesio bėgiu.

Mat, vasaros laiku daugiau 
jų parduodama 
jos pasipelno.

Balloon ratų 
vo pranešimus
išdirbti turi turėti patento lei
dimus, nes valdžia išdavė pa
tentą išradėjui Putnam.

todel -kompani-

išdirbystės ga- 
kad tuos .ratus

aprodė visus skyrius [mas Cleveland©.

tvarkymo sistemą ir kas 
budinke apart knygų ran-

A, Vanagaitis apleido Cleve- 
landą birželio 3 d., iškeliauda
mas Chicagon.

J. Makauskis dar pasiliko il
gesniam laikui tūlais reikalais.

Seredos vakare, bažnytinėje 
salėje, atsibuvo Čižauskų moki
nių koncertas; kame dalyvavo 
p. čižauskienės balso mokinės, 
ir p. čižausko piano mokinės ir 
mokiniai. Po visko buvo šokiai.

Iškeliauja Lietuvon
Birželio 10 d. apleidžia Cle

velandą 'Ona Karmienė su savo 
9 metų duktere ir vyksta į Lie
tuvą keletui mėnesių paviešėti 
ir praleisti vasarą savo tėvynė
je. Jodvi išplauks iš New Yor- 
ko laivu “Leviathan” birželio 
12 d. naktį. Ona Karmienė 
vyksta į savo tėviškę Paliepių 
kaiman. Veisiejų pašto, Seinų 
ap. Ji yra Amerikos pilietė.

Laivakortę ir kelionei popie- 
ras gavo “Dirvos” Agentūroj.

Jos vyras Petras Karmus su 
vvresne duktere Tieka namie, 
1288 E. 168 Street.

Linkėtina keleivėm linksmos, 
kelionės.

Andrius Lapė, pažymus vie- 
tos Sandarietis, šią vasarą ren
giasi apsilankyti Lietuvoje.'

Mano apleisti liepos mėnesyj.

Kudirkinės Susirinkimas
Dr. V. Kudirkos Draugystės 

susirinkimas įvyks nedėlioj nuo 
2 - vai. no pietų, paprastoj vie
toj. Nariai teiksis dalyvauti, 
ripsimokėti mokestis, < kadangi 
liepos mėnesį nutarta susirin
kimo nedaryti iš priežasties 
dviejų dienų švenčių.

A. Žukas, Pirm.

Apie Sandaros seimą' ] 
aprašoma ant pusi. 1 ir 2.

pilnai

Paroda baigsis nedėlios 
kare, 
daug.

va-
Dar turit laiko, bet ne- 
'Paveikslai išstatyti pa

rapijinės mokyklos mediniame 
bijdinke šalę bažnyčios.

Sandaros Seimo Vaka
riene Buvo Puiki

Gegužės 28 sd. vakare Flynn 
salėj vakarienė visais žvilgs- ' 
niais pavyko labai gerai, daly
vavo visi seimo .. ■
svečiai. Rinktis pradėjo nuo | 
7:30 vai., šnekučiavosi ir poli
tikavo. Vakarienė prąsidėjo 9 
vai. Vakaro vedėjas buvo K. 
S. Karpavičius. O vakarienė 
tai jau buvo tikrai puikiai pa
ruošta, tų valgių visokių, to- 
rielkos tik eina aplinkui tai su 
vienokiais tai su kitokiais gar
dumynais. Man, turiu primin
ti. geriausia patiko “čap- su”, 
T tikiu kad Adv. Pughenui ir 
F. J. žiuriui taipgi tas patiko, 
nes mačiau kaip jiedu vis pra
šė pasukti torielką su “čap-su” 
į jų pusę. ■

Reikia padėkoti 
tautietėms šeimininkėms 
tą taip puiką vakrienę.' 
riausia gaspadinė buvo A. Gri
gienė, prie stalų rengimo dar
bavosi: Mišeikienė, Brazauskie
nė, Banionienė, Karpavičienė, 
Šimkunienė, Naujokiutėi, Bal- 
trukonienė.

Po valgio, vakaro 'vedėjas 
oaprašė pakalbėti K. Drangelį. 
Po to p-lė J. Baltrukoniutę 
navo solo, akompanuojant 
donai Jankauskaitei. Ji 
Iššaukta pakartoti.

Po to kalba A. B. Strimaitis.
Seka daina J. W. Bendlerio, 

solo, akompanuojant 
kauskaitei.

Po to smuiką grojo 
lis, vėl Jankauskaitė 
navo.

Galiaus kalba gerb. J. Ma
kauskis, svečias iš Lietuvos, 
apie našlaičių padėtį, ir tada 
Drangelienė, Bernotaitė, Ake- 
laitytė ir Karpavičienė prise
gtojo kiekvienam dalyviui po

puikią rožę, ir kiekivenas auka
vo kiek norėjo našlaičių nau
dai. Surinkta $51.80, kurie 
pasiųsta tiesiog į Moterų Glo
bos Komitetą Kaune.

Aukavo: Bartoševičiai $5100; 
Karpavičiai $2; Jankauskai $2; 
Baltrukoniutę $2; Jonilai $2; 
Čekanauskas $2; Yurgilai $2; 
Po $1: A. Šimkūnas, Baltruko- 
nis, M. Zubiniene; J.. Miščikas, 
J. Vilčinskas, J. V. Mitchellis, 
A. M. Praškevičius, J. W. Ben- 
dler, N. Vilkelis, F. J. žiūrįs, 
J. (Norvilas, J. šeštokas, J. Kui
zinas, P. Mąrmokas, F. Pikšris, 
tJ. Mikalauskas, A. Žukas, A. 
Lapė, V. S. Jokubynas, S. Va-
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Clevelando miesto darbinin
kai garo šildymo sistemos su
vedėjai atsisakė priimti 10 nuo
šimčių algų padidinimą. Mie
stas moka savo darbininkams 
tik $1.371/> į valandą, o šiaip 
kitur kontraktoriai moka $1.50. 
Unijos vadai sako užbaigsią tą 
klausimą su miesto valdžia ra
miu budu ir iškovos didesnę 
mokestį.

Gelžkelių tarnautojų unijos 
konferencijoj Clevelande išrin- nieko ten nepirko ir už nieką 

ragino Ti^uTrašytis į 'Sandarą, kta prezidentu vėl tas pats, W. jam reštas neprigulėjo.
nes tik jon . susispietus, sako, Lee, buvęs prezidentu praėju- anot Yovano, vaikinas užpuo-

Suimtas už žmogžudystę
Tūlas S. Yavan, gėrimų įstai

gos laikytojas ant 423 S. Main 
st., apkaltintas žmogžudystėje 
kada policija rado jo įstaigoje 
nušautą 23 metų vaikiną. Su
imtasis sako jog tas vaikinas 
du sykiu atėjo į jo įstaigą rei- 
kaaludamaš atiduoti irešitą iš 
$10, kuomet tas vaikinas visai

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA MEZGIMO Dirbta- 

ve, daro $50,000 apivartos kas me* 
tai. Ir dyiejų špimynų namas, dvi 
krautuvės. Telefonas Melrose 1164.

Bile biznio pirkimui' arba mainy-’ 
mui kreipkitės prie Zimerman, 1940 
W. 45th St., Cor. Bridge avė. ' (24)

Tada,

galėsim milžiniškus darbus at- sius 16 metu. Komunistai no-' ii

V . KJ. V lieto, KJ. V Cl“

delegatai ir | lančius, M. Biekša, A. B. Stri
maitis, K. Draugelis. Kiti da
vė smulkesnių.

TMD. 20 kuopa iškalno bu
vo paskyrus $10. '

Pastabos.
Šioje vakarienėje pasigesta 

vieno-kito vietos inteligento, 
kurie save aukštai vedėsi ir net 
girdėta tą vakarienę boikotavo.

Taipgi noriu tarti plačiau 
apie p-lę Julę Baltrukoniutę, 
kuri savo dainavimu puošė šį 
vakarą, palikdama publikoj1 ga
na puikų įspūdį. Mes Cleve- 
landiečiai pradedam kas kart 
vis daugiau pamėgti jos daina
vimą ir jos balsas vft giliau 
atsiliepia i musų sielos stygas; 
jos gražus nudavimas, “ekspre
sija”, veido išraiška, kuri pui
kiai pritaikoma prie dainų, vis 
gražiau ir gražiau mums at
vaizdina ją lyg kokią deivę.

Ji dainuodama apie bernelį 
gražiai moka stebėtis iš jo, tai 
vėl pasibara, tai vėl tą bernelį 
apdovanoja savo linksma, ma
lonia šypsą, tai į publiką meta 
linksmą draugišką žvilgsnį, ir 
parodo kaip ji jaučiasi lyg sa
vo namiškių tarpe būdama. Ji 
savo gražia išvaizda ir artistiš
ku nudavimu žavi publiką ir jai 
dainuojant žmonės tartum ir 
mato pilną estradą atvaizdų, o 
juos vainikuoja malonus vir
pantis balsas plaukiantis ir ar
tistės krutinės. Taigi pamilo
me mes ją ir jos gražus balsas 
palietė musų krutinės skam
bią, stygą.

Po visų kalbų ir dainų buvo 
šokiai, A. Jankauskaitei ir N.

likti, ir tada turės su mumis 
skaitytis visi valdininkai kokie 
jie nebūtų Lietuvoje.

Trečias kalbėjo- S. Valančius. 
Savo iškalba jis galima lygint 
antru Bagočium: jis turi labai 
stiprų balsą, taip kad klausyto
jams nereikia nei ausų ištemp
ti klausant. Jis yra smarkus 
organizatorius, jo visa kalba 
9uvo pašvęsta supažindinimui 
klausytoju su Sandara, jos sie
kiais, ir dalykų stoviu Lietuvo
je ; ragino visus kovoti su kle- 
•ikalais, rašyi saviškiams 'Lie
tuvoje kovoti su . klerikalizmu 
r rūpintis balsuoti už geresnę 
partiją ateinančiuose Seimo 
rinkimuose, kad musų broliai' 
gyvenanti Lietuvoj galėtų nau- I 
Jotis laisve, kurią dabar kleri
kalai sėdėdami valdžioje atė
mė.

Paskutinis Ikalbėtojas buvo Į 
K. Drangėlis," naujas Sandaros J 
Prezidentas/Jis pasižadėjo dir-1 
bti visomis išgalėmis Sandaros I 
labui per sekančius metus, ra-1 
gindamas visus irgi darbuotis | 
Sandaroje, nes tik toje organi
zacijoje susispietę galė.sim at- i 
likti naudingus darbus.

Sekančiame' num. bus apie 
subatos koncertą kuriame da
lyvavo “Dzimdzi-Drimdzi” ir I 
vietiniai. švilkupas, i

rėjo jj nuversti.
Clevelande, iš priežasties su

irusios 1 sveikatos ir nedarbo, 
kėsinosi nusižudyti vienas dar
bininkas, 34 m. amžiaus, per
sipjaudamas britva. sau gerklę. 
Paimtas į libonbutį, kur gydy
tojai sako jog pasveiks.

už ką jis išsitraukęs re
volver} šovė, apsigynimui..

vietinėms 
už 
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-NEDELIOS-i
ESKURSIJOS

ANT

Ji>ATE f^OAD
ŽEMOS ROUND TRIP KAINOS

Ft. Wayne—Green Springs Fos
toria—Bellevue—Lorainl ir kitus 
.punktus i vakarus nuo Clevelando 

—taipgi— 
SAVAITĖS GALO 

IŠVAŽIAVIMAI

VASARINĖS KELIONĖS 
į daugybę 

Kalnų, Ežerų ir Pajūrių Resortus

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th St.
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Vertėjai kurie moka jūsų kalbų noriai pagelbės jums pirkime

DIDELIS SKLEPE IŠPARDAVIMAS 
$1.50 iki $2.50 Vertės 

6000 Marškiniu
$1.15

3 už $3.25
Importuotas English sĄ™

Broadcloth 
Fibre Bryžiais Madras 

Vietinis Boradcloth 
Margintas Madras 
' Imp. Flanneliai 

Mercerizjuotas Pongee 
Yra jsu gatavais kalnie- 

riais ir be, visose miero- 
se, 14 iki 1^.

EAGLE STAMPS SUTAUPYS JUMS

Clevelando Skolos
Kaip Suv. Valstijų statisti

kų biuras skelbia, Clevelando 
miesto, apskrities ir mokyklų 
užlaįkymas 1923 metais atsiėjo 
Clevelando ir Cuyahoga apskri
ties gyventojams $62,781,886, 
arba $70.66 nuo galvos.

Beveik pusę tos sumos, 
yra $30,508,421, apėmė pats 
Clevelandas.

Tais pat metais Clevelandas 
turėjo skolų ir kitokių obligaci
jų $123,935,590, arba $139.49 
nuo galvos.

Taksų nuo galvos'tais metais 
išpuolė po $50.74.

tai 
tik

15714 Waterloo Road:, cigarų, deli
catessen krautuvės. Savaitinė in-, 

eiga $450, sykiu parduodu savo ;3 
šeimynų namą, 3 krautuves ir gare-, 
džius, lotas:.! 10 per 112 pėdas. Inį 
formacijų kreipkitės prie Zimerman 
1940 y, 45th St. (2flv

PARSIDUODA GROSERNĖ ir ddi-" 
catessen krautuvo, Lietuvių apgy- 

Ventoj vietoj, netoli Lietuvių salės 
ir bažnyčios. Biznis eina gerai ir 
kaina laitai prieinama.. Kreipkitės 
6921 Superior Avę. (25)
Reikalinga moteris Lietuvi 

kbj šeimynoj, prižiūrėjimui dviejy 
| vaikų, 9 ir 10 m., išleist j mokyklą.
Keturi kambariai užžiurėjimui, yra 
Vieta del gyveninio. Kreipkitės po 
'5:30 vakare. 1197 E. 61 St. Suite 
5. City.»

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

H
W Neparankiau 

.EIST ATVIRUTE ARBA TE- 
•'ONUOT, negu nešt glėbi *»• 
u? Musų patarnavimas 

tesnis ir darbas geresnis ne
gu kitų. Mes valom (klyni- 
jam) purvinas, taisom suply-J 
šusias drapanas. Įdedam nau- '■ 
jus pamušalus už labai priei^ 
namas kainas. Tik nepamiršk 

Rosedale Dry CleaningCo.

n r nr-rn.ivm Randolph 7906 /I
SAVININKAS C, F, PETRAITIS 6702 SUPERIOR AyE

Palei Lietuvišką Bažnyčią. Vakarais atdara iki 8 valandai. Ateikite

ant taupymų nuo dienos padėjimo iki 
dienai ištraukimo.

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 3 vai.
Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais 

nuo 6 iki 8 vai.

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 
’ BANKAS

| 7612 Superior Ave.
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