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Pilsudskis Kalba Apie
Kerą su Lietuva

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nepriims Atgal Strei
kuojančių Darbininkų
New Yorko požeminiu tram

vajų kompanija išmetė 688 dar
bininku kurie dabar streikuoja 
reikalaudami didesniu algų. Ju 
daugiau i darbą sako nepriims. 
Prie to. užvdė bylą prieš tuos 
darbininkus reikalaudama atly
ginimo $229,000 nuostoliu delei 
streiko.

Lorain, O., National Tube 
Co. plieno dirbtuvė veikia gana 
pasekmingai, ir perviršija kitu 
protarpių rekordus, ypač šios

LENKIJOJ KAS NORS 
NEGERAI
—

Varšuva. — Pilsudskis ruo
šiasi karan. Taip manoma po
litiškuose rateliuose, kas dar 

Į labiau maišo vidujinę Lenkijos 
padėti, kuri kasdien eina aršyn.

Pilsudskio pusę laikanti laik
raščiai išrodinčja apie kilančią 
karo atmosferą. Straipsniams 
apie Vokietiją. Rusiją ir Lietu
vą duodama žymiausia viela, ir 
kreipiama domė į tai kad Len- 

! kija turi ruoštis uelbėti savo

vasaros, šią savaitę ta įstaiga1 
pradės veikti su 97 nuošimčiais 
normalio. šeši iš devynių de
partmental veiks pilnai.

respubliką visuose tuose trijuo
se front nose.

Lenkijos liaudis didumoje ti
ki tiems gandams, bet politi
kieriai mano jog Pilsudskio ju
dinimas karo gandu, net rizika
vimu kariaut, yra tik«lu nuslo
pinti didėjantį reikalavimą kad

Kansas City. Mo. — Prie sta
tomo ligonbučio kilo darbinin
kų streikas. Streike.rin vieta.-: 
užėmė skobai. Kilo mušlyne, ir 
devyni darbininkai sužeista.

St. Clairsville, O. — čia prie 
kasyklos budinki! vaikas užti
ko prirengtą dinamitą susprog
dinimui tų budinku. Ta kasyk
la nedirbo jau dvi savaitės, 600 
unijistai darbininkai sustreika
vo protestuodami prieš kompa
nijos išmetimą iš darbo 70 dar
bininku, kurie Įlodavo anglį su 
žemėmis.

Washingtone eina derybos 
tarp metalo apdirbėjų prie bu
dinki! unijos ir medžio apdirbė
jų unijos viršininkų išsprendi
mui kokius darbus Clevelande 
gali dirbti viena ir kita tų bu 
davojimo amatų darbininku.

Jau 30 metu kaip tos dvi uni
jos varžosi tarp savęs už dar
bus.

Lansing, Kansas. — čia bu
vo sustreikavę kaliniai anglia
kasiai statydami savo viršinin
kams įvairius reikalavimus. Jie 
tūlą laiką atsisakė išeiti iš ka
syklos, bot galiaus nusileido ne
gaudami ko reikalavo.

valdžia pasisakytų savo nusi
statymą; nori nukreipi dome 
nuo mažėjančio seime pasitikė
jimo ir palaikymo Pilsudskio 
valdžios.

Vienas laikraštis iškėlė pa
skalą buk tarp \okietijos ii' 
Lietuvos esanti slapta inilitarė 
sutartis prieš Lenkiją. Sulvg 
to paskalo, kuri plačiai išplėtė, 
Vokietija sutikus duoti Lietu
vai pinigus steigimui ir išdirbi- 
niui karo reikmenų Lietuvoje, 
kas Versalio sutartimi uždrau
sta Vokietijai. Vokiečiai rei
kale galėtu tą medegą iš Lietu
vos imti.

Už tai Lietuva išreikalavus 
iš Vokietijos paramą atsiėmi
mui Vilniaus, kurį Lenkija pa 
grobė.

Ar tie gandai teisingi ar ne. 
jų guvus išplatinimas Lenkijo
je per Pilsudskio šalininkus su
kėlė šalyje baimę svetimų už
puolimo.

Lietuvos pakartotinas atsisa
kymas užverti su Lenkija san- 
likius iki neatiduos užgrobtos 
sostinės ir Lenkijos atsisaky
mas tą padaryti yra atviri var
tai karui bile kada kai tik kuri 
nors pusė panorės imtis ginklų.

šitaip rašo Amerikos laikraš-

Panaikino Lietuvoj Ka
ro Stovį

Kaunas. — Birželio 17 diena 
Seime 43 balsais priimta trečiu 
skaitymu karo stovio panaiki
nimo įstatymas. Už panaikini
mą balsavo Vaisi. Liaudininkai. 

; social-demokratai, tautininkai, 
j Ūkininku Partija ir tautinės 
i mažumos. “L. Ž.”

Karščių Aukos
Chicago. — Dvylika ypatų 

mirė šiame dist rikte nuo dide
lio karščio pereitos savaitės: pa
baigoj.

New York. — Šiame mieste 
nuo karščio mirė penkios ypa- 
tos per dvi dienas pereitos sa
vaitės gale. Sulaukta lietus'ir 
vėsesnio oro.

Erie. Pa,, užėjus audrai ir 
perkūnijai, vėjas nudraskė cir
ko pastogę ir sumišime užmuš
ta viena ypa'ta ir keliolika su
žeista. • '

110 Sukilėlių Užmušta
Roma. — Italijos Afrikos ko

lonijoj Cyrenaica karinmenės 
susirėmime su sukilėliais.

Berline padalė suvažiavimą 
Anglijos angliakasių, unijos se
kretorius su Rusijos angliaka
siu unijos atstovu. Anglas pa
sakoja kad šių metų angliaka
siu streikui kitos Anglų unijos 
davė paramos keturis sykius 
daugiau negu 1921 m.

Anglijos angliakasiai dar te- 
bestreikuoja ir darbininkai ne
žada pasiduoti ilgesnėms darbo 
valandoms.

Italijoj įvesta įstatymas bau
sti kurie agituoja darbininkus 
streikuoti, šiose dienose sep
tyni darbininkai nubausta už 
Birželio 30 d. suorganizavimą 
800 darbininkų streiko.

diliose Floyd Gibbons.

30 Užmušta Žemėmis
Japonijoj, laike didelio lie

taus vandeniui nuplovus kalno 
pašone, griūdama žemė užmušė 
30 žmonių užgriudama ant na
mų kalno pašonėje.

Zanesville. O. — Kada per
kūnija ir lietus sunaikino lau
kų derlių, vienas ūkininkas, 59 
m. amžiaus, po nakčiai atradęs 
nuostolius, nusižudė.

Turkijoj pakarta 15 suokal
bininkų prieš Kemal Pašą.

Anglijon parlėkė karvelis iš 
Afrikos, 6,000 mylių kelio.

Neužmiršo Vargšų
Philadelphi joj mirė Israelis 

Hecht, palikdamas milijoną do-1 
biriu pirkimui biednoms šeimy-l 
noms anglie.-:. Jis visą gyveni -j 
mą dirbo sunkiai, ir visus savo 
sudėtus pin'gns paliko hicdnii- 
in naudai.

----------------- i
Meškere Išgelbėjo

Avon. N. J. — Gerai patai-! 
Rydamas numesti meškere už. 
100 nėdn tolumo, vienas žvejo-1I 
tojas išgelbėjo dvi ypatus nuo 
prigėrimo. Numesdama?. jiem 
storoką meškerės šniūrą ištrau
kė vieną po kitam kairi žuvis.

Vedė Dvi Pačias Viena 
Diena

Dudley, Anglija. — Vienas 
vyras pateko į policijos rankas ( 
už higamiją, nes viena diena 
apsivedė su dviem merginom, 
paslaptai nuo kitos.

Del Karvės Atidavė Sa
vo Gyvastį

Lockland. Ohio. — 7! metu 
amžiaus ūkininkas tapo trau
kinio užmuštas kada jo karvė; 
užėjo ant bėgių ir nebuvo gali
ma jos nuo ten nuvaryti, o se
nelis nenorėjo jos ten palikti ir 
bandė nustumti. Traukinis už
bėgęs abu užmušė.

BAISI EKSPLOZIJA 
AMUNICIJOS KARO 

STOTYJE

Dover. N. J. — Liepos 10 d. 
kariško laivyno amunicijos sto
tyje žaibui trenkus atsidarė di
džiausias pragaras. Stotis su- 

jnaikinta iki pamatu, nuostoliu 
: padaryta už suvirs šimtą mili- 
‘jonų dolariu, ir žuvo keliolika 
I ypatų. Apie pora desėtkų la
vonu jau surasta, bet kitų dar 

; negalima pasiekti.
Po pirmo užsidegimo, kada 

j ugnis persimetė į kitas dalis, 
sprogimas po sprogimo, šaudy
mas po šaudymo pasikartojo, 
lyg neperstojamas bombardavi
mas, o skriejanti šoviniai tik 
kaukė. Per daugelį nu lių ap
linkui nukentėjo gyvenimai — 
daugybė suardyta, langai ištru- 
pėjo, žmonės išbėgiojo; žemė 
drebėjo nuo kožno naujo spro
gimo per dvi dienas

Panika viešpatavo per 20 
mylių aplink eksplozijų sceną.

Kožnam magazinui eksplo- 
duojant. į padanges išsimušė 
debesiai juodų durnu, kurie pa
lengva puolė suodžiais žemyn; 
degantis parakas ir žarijos kri
to ant aplinkinių kaimu ir mie
šti lių.

Nolnimžf vietini leidosi- “ei- j 
belojai, bet bombardavimas ki
tų “proginių neprileido juos ar
tyn. Daugelį užmušė arba su
žeidė toli neprisiartinus prie 
reikalingos vietos.

Daug dar parako buvo pože
mėse, ir manoma jis dar neuž- 
siilėgė.

Liepos 12 d. vėl prasidėjo ek-» 
splozijos nuo gaisro pirmiau 
padegtose vietose ir ugnis pra
dėjo traukti i kitus dm išliku
sius magazinus.

Orlaiviais lakūnai rizikuoda
mi gyvastį, skraidydami viršu
je to ugnies ir durnų pragaro 
t ra u k ė f o t ogra f i jas.

Drąsus Pasiuntinis
Chicago. — Per Chicagą p sr- 

važiavo Indijos pasiuntinis i 
Philadelphijos parodą su mili
jono dolariu vertės bril'jantais 
ir niekas jo neapvogė ir kišen
vagiai nežinojo. Penki tarnai 
ėjo sykiu su pasiuntiniu, kurie 
turėjo mažiukus durklus gata
vus darban jeigu kas butų už
puolę.

Gration, O., užmušta vienas 
darbininkas kada jo drapanas 
pagavo stričkė.

RADO SUPJAUSTY
TĄ MERGINOS 

LAVONĄ

Boston, Mass. — Prie retai 
važinėjamo kelio užtikta mer
ginos lavonas, sukoneveiktas, 
nupjaustytom kojom, rankom. 
Spėjama kad ji buvo anka ne- 
legalės operacijos, o supjausty- 
mas jos parodo kad darbas at
likta nusimanančio apie žmo
gaus kūno sudėjimą. Sakoma 
kad tai bus darbas kokio dak
taro.

Iškilmingas Išėmimas 
Submarine Aukų

New York. — Atgabenus j 
laivų taisymo punktą ištrauktą 
iš jurų dugno submariną, jame
rasta 18 lavonu. Dar septyni 
jūreiviai matyt dingę be žinios

Submarine vidų atidarant ir
išimant laukan, minios žmonių, 
suvažiavusių pažiūrėti, ant la
vonų barstė gėlėmis, prie- to bu
vo atvežta gėlių vainikai jų pa
gerbimui.

Valdžia žada duot dovanas 
tiems jūreiviams kurie pasiau
kavo prie iškėlimo submarine, 
uit gyvastis rizikuodami.

Saule Padare Stebuklą
Chicago. — Iš Michigan va! 

stijos išgabenta troku keturios 
bačkos paprasto vynuogių sky
stimo. Atvažiavus Chicagon, 
vežikas suimtas už gabenimą 
stipraus vyno. Vežikas meta 
kalte ant šilumos, kuri iš skys
timo padarė vyną jam beva
žiuojant.

Valdo Truki per Radio

Apie Kauno Riaušes
Priešvalstybiniai Gaivalai Ardo 

Tvarką :
Katinas. — Birželio 12 d. ka- 

ritimeneš teismas išteisino kal
tinamus veikime prieš esamąją 
tvarką vadinamus kuopininkus 
(bolševikus). Jie tą pačią die
ną buvo paleisti iš Kauno ka
lėjimo.

Prie kalėjimo vartų juos pa
sitiko žydų buris. Nuo kalėji
mo visi buriu traukė Laisvės 
Alėja į Liaudies Namus, Rusiš
kai dainuodami revoliucines 
dainas, čia jie suruošė mitin
gą, kuriame išteisintieji kuopi
ninkai šmeižė valdžia ii- statė
įvairiausius jai reikalavimus.

Kitą dieną apie 1 vai. Rotu 
sės Aikštėje susirinko tie patįs
kuopininkai ir jiems panašių li
piu beveik visi žydai. Minios 
viduryj kuopininkai .agitavo mi
nią prieš valdžią ir policiją. Su
agituoti įamsųs gaivalai pra
dėjo akmenimis mėtyti policiją. 
Policijos buvo visai mažai, bei 
vis lik ji išsklaidė chuliganų 
susibūrimą.

Pasitraukus polii i jai.
gaivalai vėl susirinko i

šitie 
krūvą

Aikšte, čia vienas kuopininkų. 
Žydas Kalenda, ragino saviš
kius skirstytis namon kol tikri 
jų draugai pašauksią dides
niems darbams.

Trukšmadarin dalis suimta ir 
patalpinta kalėjimai’. ("T.”)

Ką Nauja Valdžia apie tai 
Sako

D-l Birželio 13 d. Įvykusių 
Kaune ekscesų ir saryšyj su 
jais kaikuriu žmonių tyčia 
skleidžiamų nerimo gandu, “L. 
žinių” bendradarbis kreipėsi į 
Mimstorį Pirmininką Sležovi- 

Įiių, kurs pareiškė šitaip:
"Iki naujai vyriausybei per

imant valdžią, pasilieka veikti 
Į senoji vyriausybė, ji privalo iki 
! pačiai valdžios perdavimo va
landai saugoti šalies tvarką ir 
vykdyti įstatymus ir tuo pačiu 
yra atsakominga už visus Įvy- 

; kins kurie tuo laiku galėjo at
sitikti. Tat už Birželio 13 d. 

' nei.tsakomingų elementu su- 
, ruoštas priešvalstybin'-'s eisenas 
“U visuomene erzinančiais ekg- 
:e.-e is vra atsakominga iki šiai

ir iškėlę ant lazdų raudonus, dien.-..' tebesant i galėję senoji 
skarmalus Rusiškais ir Žvdi.š- Dr. Bistro vyriausybė ir specia- 
kais parašais. Rusiškai dainų i-(Imi Vidaus reikalų ministeris 
dadmi pasileido kalėjimo link. Endz.iulaitis.”

. Pakeliui žydukai ir žydclkai - į “Kas bus padaryta su tų oks- 
Ųės pribėgdami prie sutinkamu Įcesų kaltininkais bei jų priežas- 
I gatvėj piliečių isteriškai k'vl -ė j tininkais?”
■ “snimai furašku(nusiimk k“- “Bus padaryta energingas 
j purę!) ir daužė jas nuo galvų. į tardymus ir kaltininkai einant 
| Kepures nusiimti vertė nei ka- įstatymais bus tinkamai nubaii- 
i riu.s. Daug kas chuliganams lįsti.” — atsakė Sleževičiti“.
tai atsakydavo taip kad ne! i.iį “Kas manoma daryti ateity-

Chicago. — Daryta bandy
mai ir jie pasirodė pasekmingi, 
kuomet pereitą savaite su radio 
pagalba valdyta prekinis trau
kinis su 116 vagonų ant New 
York Central gelžkelio nuo En
glewood 111., iki Elkhart, Ind., 
100 mylių kelio į ten ir atgal.

dantis sužvangėdavo ir kuliais 
apvirsdavo. Daugiausia šitais 
ekscesais pasižymėjo žydų at
letų klubas ir žydų gimnazi 
tai

Tie’s kalėjimu sustojus šita 
priešvalstybinių gaivalų minia 
grasino valdžiai ir policijai. Iš-

je su panašiais įvykiais'.'”
j. “Naujai vvriausybei perėmus 
I v.iltsvbės vaira panašus įvy- 
, kiai nebepasikartos ir kiekvie
nas toks bandymas bus visomis 
l'irimomis priemonėmis likvi
duotas, o kaltininkai baudžia-I

'mi visu Respublikos įstatymų
Nuo lokomotivo iki paskuti

nio vagono kur buvo darbinin
kai, mylios atstume, vieni su 
kitais susikalbėjo per radio, ir 
nereikėjo naudoti jokių signalu 
kaip paprastai naudojama.

siskyrę iš minios keli tipai Ru aštrumu.
siškai ir kitaip reikalavo per: “Demokratinės 
tris dienas paleisti iš kalėjimo vra teikiamos vi 1
visus kalinius, panaikini i poli-į voniojų gerovei, 
ciją, ir tt. Patrukšmave ties i drumzlėms ir 

j kalėjimu vėl gryžo į Rotušės niam gaivalams.

laisvės teisės 
su šalies gy- 
o no ramybės 
priešvalstybi-

Kaltina Radio del Šios 
Vasaros Lietingumo

Francuzijos diplomatas. Pain-1 
leve sako kad nėra negalimu 
manyti jog radio neturėtų nie
ko bendro su šių metų tankiu 
lietum. Jis taipgi sako kad ne
užilgo žmonija galės kontro- 
liuot elementus. Galės padary
ti lietu kada norės, o taipgi 
pradės naudoti radio spindulius 
prašalinimui uostuose miglų ir 
ūkanų, kurios yra pavojingos 
laivų plaukiojime.

Hammond, Ind. — Vienas 
įsikarščiavęs jaunikis. subadA 
tėvą ir motiną kam jie atsisa
kė leisti už jo savo dukterį.

VASARA! PUIKIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI SAVO TĖ
VIŠKĖLĘ, PO ILGO NEBUVIMO IR NEMATYMO!
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
jų kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės į visuomenišką įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

6820 Superior Avenue
"DIRVA”

Cleveland, Ohio
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I Iš Lietuvių Gyvenimo, |
“LIETUVIU DIENOS”!

RUOŠIMAS
Elizabethiečiai Dalyvaus Ben

LIETUVOJ PRADĖTA KOVA PRIEŠ 
BUČIAVIMĄ MOTERIMS RANKELIŲ

RUOŠIMAS! PRIE VI
SUOTINO SEIMO

Philadelphia. Pą,
Birželio 29 d. Seimo Rengi

mo komisijos susirinkime, pirm 
atsidarymo susirinkimo, papra
šytas buvo Martynas Jankus, 
senas Lietuvos darbuotojas iš 
Lietuvos krašto, pakalbėti savo 
misijos reikalais. Gerb. svečias 
daug papasakojo iš senos praei
ties darbuotės, pr i vesdamas da
linai darbu pasekmes susinsi
mo Klaipėdos krašto su Didžią
ją Lietuva. Ragino visus eiti 
vienybėm dirbti drauge Lietu
vos reikalais, ypač važiuoti į 
Klaipėdos krašte, ir tenai imtis 
už visokiu galimybių, kaip tai 
Įsigijimo derlingu ūkių, vaiz

Dr. E. G. Klimas — pirm.; į 
Dr. A. Dambrauskas ir S. Ma-! 
siekas — vice-pirmininkai; J. Į 
V. Grinius — susinėsimų rašti
ninkas; K. Arlauskas — finan-i 
•su : K. Steponavičių — iždiniu- į 
Įkas; Z. Jankauskas ir A. Tvn-j 
Įranavičia — spaudos komisija, j

Lietuviai ir Lietuvaitės, dar1 
karta atsišaukiame prie jūsų ir j 
kviečiam kuoskaitlingiausia at
vykt i Seimą, nes kaip jau vi
siems žinoma. Lietuviai Ameri
kiečiai laipsniškai “miršta” ir 

Ijų tam mirimui reikalinga jieš- 
koti vaistų. Ypač dabar su 

į perversmu Lietuvos valdžioje 
pieš turime labai susidomėti iri 
•visomis, galeniis ž-įurėti • ulapr I 
Lietuvių Amerikiečių, kaip iri 

'Lietuvos žmonių, gyvenimo rei-

drame Chore ir Konlėste.

New:irkiečiti, New Yorkiečių ir 
Brooklyniečių Katalikų Va
dai Pareiškė Netikėto Sim
patingumų Lietux in Dietini.

Organizacijinės ir Presos Ko- ‘ 
misijų pirmininkas. Kun. S į 
Draugelis, pradėjo alnkyti arti-; 
mesnes ir stambesnes kolonijas 
Amerikos Lietuviu Dienos in-1 
farmaciniais ir organizaciniais I 
tikslais. Newarke turėjo pasi 
kalbėjimą su vietos visuomenės | 
darbuotojais. Jie pareiškė ne 
tik simpatingumą Philadelphi- 1 
jos Parodos Lietuvių Komite
tui. bet ir pasižadėjo pasirūpiu-Į 
Ii aktiviai dalyvauti iškilmėse. 
Yra vilties kad Newarkieeiti 
dalyvaus choras ir suruoš vieną

Ponioms-Panelėnis Ateina Pras
tos Dienos — Jei tas Įsikūnys

(Iš “Liet, žinių”)

Paskutinė laiku “Lietuvoje” 
pasirodė vienas-kitas straips
nis apie rankų bučiavimą po
nioms; autoriai, pagvildenę šį 
klausimą, nieko tikro nepasakę, 
bučiuoti ar nebučiuoti, ir baigė 
savo išvedžiojimus dauktaškiu. 
Klausimas ne pirmaeilės svar
bos, bet jeigu jau kartą viešai 
iškeltas tai apsimoka jis ir iš
rišti, o ne statyti daugtaškius, | 
juo labiau kad, kaip tenka ste
bėti ir patirti, tas šio musų vie
šojo etiketo akto kaip ir pri- 
verstinumas daug kam yra tam 
tikrais motivais nemalonus, su-

bos, finansų, ir tt.
Gerb. M. Jankaus pranešimui 

užsibaigus, atsidarė Visuotino 
Seimo komisijos susirinkimas.

Seimas bus Rugp. 15, 16 ir 17
Visų pirma buvo Įnešta klau

simas ar Seimą negalima butui 
perkelti arčiau prie “Lietuvių 
Dienos”, vietoj Rugp. 15, 16 ir 
17. kaip buvo paskelbta klausi
mas laikraštijoje. Padebata- 
vus klausim:], galutinai nutar 
ta kad šaukiamas Visuotina^ 
Seimas atsibus Rugpjūčio 15. 
16 ir 17 d., kaip išpradžių pa
skelbta. Jei reikalas parodys, 
galima bus panaudoti ir 18-ta 
diena taipgi. Todėl nuo šio lai
ko ant toliau, klausimas per
kelti Seimą šiuomi pasibaigė ii 
jis nebus daugiau judinama 
Busimi delegatai Seiman turi 
tai įsidomėti ir rengtis ant pa 
skirtų dienų kaip viršuje jau 
minėta.

šiame susirinkime paaiškėjo 
kad Visuotino Seimo reikalas 
eina labai pasekmingai. Vieti 
nes draugijos, klubai, kuopos, 
rateliai ir šiaip pavieniai asine 
nįs šaukiamu Seimu didžiai yra 
susidomėję. Nemažai vietos 
draugijų jau parinko net savo 
delegatus. Lietuvių Muzikalūs 
Svetainės Bendrove rūpestingai 
puošia Seimui svetainę idant 
priėmus svečius-delegatus kuo- 
puikiausia. Gaunama daug pra 
nešimų iš kitų miestų, kur ir
gi Lietuviai susidomėję ir ren
giasi dalyvauti Seime, šaukia
mo Seimo komitetas nutarė, 
pagerbimui svečių-delegatų su
rengti didelį ir šaunų banket;; 
Rugp. 15 d. vakare; ant ryto
jaus rengs iškilmingą koncertą.

Kas bus Svarstoma
Apart kitko, šiame susirinki

me Įnešta ir Komisijos nariai 
pasižymėjo Seiman įnešti ap
kalbėjimui sekamus kardina
lius klausimus:

Pirmas, reikalauti Lietuvos 
valdžios išdalyt iki vienam Lie
tuvoje pasilikusius nepadalytus 
dvarus ir jų žemes bežemiam:? 
ir mažažemiams atiduoti;

Antras, atskirti bažnyčią nuo 
valtsybės ir mokyklą nuo baž 
nyčios.

Visuotino Seimo Šaukimo Ko
mitetas susideda iš sekančių pi
liečių ::

kalai butų tinkamiau prižiūrėti 
negu iki šiol buvo. Seimas la
bai daug gali kuo dapadėli 
kaip vienų taip taip ir kitų ryš
kiuose gyvenimo klausimouse. 
Todėl pribukite kuodaugiausia 
Seiman.

Spaudos Komisija 
Z. Jankauskas
A. Tvaranavičia.

Lithuanian Music Hall
2715 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Pa.

PITTSBURGH, PA.
Tautišku Kapinių Komiteto 

Darbuotė
Pittsburgo Lietuviai neperse- 

nai Įsigijo sau Lietuviškas tau
tiškas kapines, bet nebuvo gero 
kelio per kapus, kas daug var
gino žmones.

Birželio men. komitetas pa
darė kontraktą su G. Porčevs- 
kiti, kuris padarė kelią per ka
pines 86ft pūdu ilgio ir septy 
nių pėdų pločio, taip pat pabu 
davos gyvenamą namuką, ką.- 
del kapu būtinai reikalinga, vis 
ką už $4,000. kas bus gatava 
iki Rugs. 1 d.

Komitetas buvo atsišaukęs i 
draugijas kad prisidėtų prie to 
darbo. Nekurtos aukavo, kito:- 
daro parengimus tam tikslui 
pelnui sukelti, bet vis dar pini
gų trūksta. Taigi kad tas tru
kumas užlygint yra sumanyta 
parengt piknikas kailinių nau
dai gražioj A. Kruklio ukčj 25 
d. Liepos. Tos vietos antrašas 
yra sekamas: Swicklv Mt. Ne
bo Rr. Gatvekariais reikia imi 
No. 13 Emsword ir pravažiavus 
gat'ekai'ių tvartą, pervažiavus 
tiltą lipt laukan; nuo ten tre
kas nuveš į farmą. Automobi
liais galima važiuot tuo pačiu 
keliu, t. v. California avė. arba 
pro West View Park Perrysville 
rd.

šiuomi kviečiame geros va
lios Lietuvius Pittsburgo ir ir 
apielinkių paremti mus tame 
musų darbe.

Vienas iš Komiteto
J. Virbickas.

----------------------- ---------- • 
Už savo Bono Kuponą 
galit užrašyt “Dirvą” sa
viškiams Į Lietuvą — nu- 
kirpkit suėjusius kupo

nus ir prisiųskit.

flotą.
Lietuvių Komiteto instrukto

rium sutiko būti vargoninkas 
Satšauskas. Jis prie pirmos 
progos sušauks vietos organiza
cijų susirinkimą ir apsvarstys! 
dalyvavimo budus.

Elizabetho Lietuvių koloniją 
atlankius, šv. Petro ir Povilo 
dieną, vakare po mišparų pada
ryta choro susirinkimas. Cho
ristai Lietinių Komiteto atsto
vo išklausę, vienbalsiai nutarė,

1. Dalyvauti jungtiniame A- 
merikos Lietuvių Dienos iškil
mių chore;

2. Dalyvauti konkurse:
3. Mergaitės pasižadėjo dai

liai išmokti tautišką šoki “No
riu Miego” ir tautiškais rubais 
pasirėdę išpildyti manifestaci
jos laiku.

4. Pasistengti suruošti vieną 
iš flot u.

Instruktorium čia paliko var
goninkas V. Juška.

New Yorkiečiai ir Brookly- 
liečiai, kaipo didelio miesto gy- 

■ eiliojai, ypač jų jaunimas, pri 
iratę prie Įvairiu pramogų i- 
patogumų, manyta vargu beno
rės nauju pramogų jieškoti. Ir. 
kaip sakoma, ne visada ir n- 
visin' Amerikos Lietuvių jauni
ną -tėvynės ir tautos idealas 
prive da prie pasišventimo ir pa
siaukojimo. Tat nekurie Brook 
lyno veikėjai kalbėjo kad vargi; 
bus galima daugiau ko pasiti
kėti iš Brooklyniečių.

Bet pasirodė priešingai: visi 
kunigai ir katalikų veikėjai pa
reiškė didelio pritarimo Anieri 
rikos Lietuvių Dienai. Iš šio vi
so rajone iškilmėse dalyvaus du 
arba tris chorai, ar vienas jun
gtinis Brooklyniečių choras; šio 
rajono Lietuviai suruoš Ameri
kos Lietuvių Dienos iškilmėms 
gražų paveikslą, kuris jieitis la
bai pritinka: Amerikos ir ne 
priklausomos Lietuvos Laisvės 
sveikinimas per platų vandeny
ną. Galutinai iš čia tikimasi 
susilaukti iškilmių programų 
gyviausios ir svetimtaučiams 
įdomiausios dalies išpildymui 
artistes — gražios Lietuvaites 
tautiškai pasirėdę ant scenos 
auditorijoj šoks tautiškus šo
kius ir baletus. Tam darbui 
vadovaus artistas J. Vaičkus, 
pasikvietęs talkon vieną iš New 
Yorko baletistų technikos išdir
binio delei. Presos Komisija.

daro kartais keblių ir dažnai 
komiškų padėčių, o kitoje pusė
je sukelia visai nepamatuotų 
užsigavimų ir kitų negerumų.

Tas Paprotis Mums Svetimas
Aišku kad šitą paprotį, kaip 

ir kitus viešojo etikto veiks
mus, mes pasiskolinome iš Ru
sų ir Lenkų, pas kuriuos šitų 
visų gudrybių ir tesimokėme; 
kad kitur civilizuotame pasau
lyje to papročio nėra, ar bent 
jis neturi tokio universalumo ir 

I priverstinumo kaip pas mus tą 
į mes gerai žinome ir patįs pas 
! save matome (užsienių svečiai 
ir net musu tautiečiai Ameri
konai “demonstratingai” po
nioms rankų nebučiuoja). Ko
de! tas paprotis kultūringesnė
se šalyse išnyko? Matomai ne 

' tik del to kad rankų bučiavimas 
| yra vergijos liekaną, bot gal 
I dauginusia i ^ėl to kad jis yra 
' nepatbgus.Mlaiigoli'ų 'St ve jų’ ga’ 
daugiau kaip nemalonu?, < 
svarbiausia — ne higieniškas.

Bučiavimas Užkrečia Ligas
Jeigu prileisti net kad visos 

bučiuojamųjų rankelių savinin 
kės labai žiuri savo rankų šva
rumo (ko ištikrųjų nėra) tai 
juk jas begaliniai užteršia dau
gybė bučiuotojų, kurių, paveiz 
dan baliuje, vienai rankelei ten 
ka gal koletas dešimčių; ne tik 
bučiuotojai sutepa, užteršia im 
darni j savo nešvarias rankas, 
bet ir ne vieną ligos mikrobą 
ant jos užsodina. Gerai kam 
tenka pirmam pabučiuoti tik ką 
nuplauta rankele, o ką besaky
ti apie kokį dvidešimtą-trisde- 
šimtą iš eilės? Juk po kiekvie
no pabučiavimo ranka ncplau- 
jama, vadinasi kiekvienas se
kantis turi progą gauti to ką 
yra palikęs ant bučiuotos ran 
kos prieš jį bučiavęs. O ką jei
gu šis turės ant lupų ar burno
je kad ir beveik nematomą sifi
lio opelę ir šit scilėmis (jomis 
uolus bučiuotojas ranką būtinai 
sutepa) paliks spirochetą, ku
rią sekantis bučiuotojas užsili
pys sau ant lupos, ant kurios 
bus kad ir visai nematomas nu- 
drėskimas? Juk tokiu keliu 
galima apsikrėsti baisia liga!

Dar lengviau galima apsikrė
sti tubeykuliozu, kuris pas mus 
taip prasiplatinęs ir kurio ba
cilų sergančiojo seilėse yra dau 
gybe: kiek uolesnis rankos bu

čiuotojas visada nors ir labai 
mažai seilių, o tuo pačiu ir ligos 
mikrobų, ant rankos palieka ir 
sekantis bučiuotojas lengvai tų 
mikrobų sau į burna gauna. 
Tiesa, progų tuo budu apsikrė
sti labai nedaug, bet niekas ne
gali tvirtinti kad jų visai nėra; 
o jeigu vienas iš kelių milijonu 
rankų bučiuotojų tuo keliu ap
sikrėtė tai jau apsimoka ran
ku bučiavimui paskelbti karą.

Čia paminėta sifilis; yra dar 
daug ligų kuriomis apsikrečia- 
ma pro burną ir kuriu mikro
bus rankų bučiuotojai turi daug 
progų gauti nuo bučiuojamos 
rankos, pav. vidurių šiltinė, di
zenterija, cholera. Ištikus, sa
kysime, choleros epidemijai di
džiausią vietą tarp apsisaugoji
mo taisyklių užima ši: “Prieš 
kiekvieną valgį nusiplauk ran
kas virintu vandeniu su muilu”. 
Pas mus reikėtų ši taisyklė 
praplėsti: “Prieš kiekvieną val
gymą ir rankos bučiavimą nusi
plauk rankas”. Ar šią taisyklę 
musų ponios galėtu pildyt, ypač 
sakysim baliuose labai abejoju.

Kadangi visa kas liečia vieši] 
etiketą rankų bučiavimas netu
ri jokios absoliutūs reikšmės, o 
yra tik susitarimo dalykas, tai 
argi mes negalimo tuos priimti
numus pakeisti, kai ką nepato
gaus, netinkamo visai atmesti? 
Juk rodos neatsiras niekas kas 
imtųsi tvirtinti kad rankų bu
čiavimas yra ir labai patogus 
'r higienos reikalavimams nesi
priešina. O jeigu taip tai ar 
negalime susitarti kad rankos 
paspaudimas pagarbai pareik
šti yra pilnai pakankamas, net 
ponių atžvilgiu? Eidami dar 
žingsnį toliau, ar negalime net 
.•aukų spaudimą žymiai suma
žinti pavaduodami jį daug pa- 
ogesnir. budu — paprastu nu
silenkimu, kuris ir labai gražus 
r daug pagarbos gali savimi iš- 
eikšti ir, kas svarbiausia, jo
tiems higienos reikalavimams 
lesipriešina,

Pirmi “Rcvoliuci joniniai” 
prieš Bučiavimą

Mes gydytojų grupė ryžta
mės padaryti šiuo musų viešo
jo etiketo reformos reikalu 
pirmą žingsnį, ir, kad išvengtu
me nesusipratimų ir kartais 
nepamatuotų užsigavimų ir ki
tų negerovių, skelbiame savo 
pavardes, prašydami mus po
nių nepalaikyti nebučiaviiną 
rankų mums kokiu tai nehoru 
jas pagerbti.

Laikydami čia iškeltą dalyką 
ne kokiu nors išdykavimu ar 
kokio tai originalumo pasireiš
kimu, bet visai rimtu ir pama
tuotu reikalu, kviečiame visuo
menę išdrysti atsisakyti nuo šio 
Lenkiškai-Rusiško papročio ir 
pasekti Vakarų pavyzdį.

Gydytojai: Jonas Brundza 
Juozas Stasiūnas, V. Vaičiūnas, 
B. Atkočiūnas, B. Matulionis 
V. Bendoravičius, M. Narvytis, 
V. Inglevičius, Prof. Dr. P. Avi
žonis, J. Prialgauskas, Ciplijau
skas, J. Čeponis, E. Paulauskas, 
Slonimskis, B. Zacharindš, V. 
Tercijonas, P. Kairiūkštis, Doc.

Ateina Veikimo Laikas
Nors dar vasaros karštis te- 

bekepina musų nugaras, ir ne
turim mintyje žiemos sezono 
darbų, bet nepajusime kaip nu
biręs medžių lapai, pasirodys 
sniegai ir atsidarys žieminis 
veikimo sezonas.

Nekurtos TMD. kuopos gerai 
darbavosi pereitą žiemą, dar
buojasi vasaros laiku rengda
mos piknikus, ir rūpinasi ką 
veiks žiemą. Bet ne visos taip 
daro.

Nuo kuopų veiklumo priklau
so jų finansiškas tvirtumas, o
sykiu ir visos organizacijos ge
ras gyvavimas.

Atminkit šiuos du pavyz
džiu: 1924 metais Worcesterio 
Seime TMD. gavo aukų tiktai 
$41. O jau šių metų Seime 
Brooklyne aukų susiusią suvirs 
$200 ir dar Worcesterio kuopoj 
buvo gatavų priduoti aukų apie 
$70. Ką tas reikškia? Nagi 
tas parodo kad kuopos praeitus 
du motu daug geriau darbavosi 
ir geriau finansiškai stovėjo ne
gu pirmiau.

Paimkim tik Wiseohsiho T. 
Al. D. kuopų apskritį —jis vie
nas savo auka — $50 — sumu
šė aukas Worcesterio Seimo, o 
Worcesterio kuopa šįmet aukų 
sudarė ko ne dusyk tiek kiek 
1924 metų seimui suakavo vi
sos kuopos.

O reikia pripažinti kad tai 
buvo darbas ir pastangos tik 
vieno kito veiklesnio nario, ku 
ris išjudino savo kuopą-arba ir 
apskritį ir tiek įjudino kad visi 
nariai po biskelį prisidedami 
prie darbo galėjo padaryti to
kią žymią naudą.

Ir dabar, kuopų veikėjai, pa
tariame jums daug nenusimin
ti jeigu visą kuopą sunku išju
dinti į darbą. Dar kiti nariai 
mano kad peranksti rūpintis 
apie žiemos sezoną. Tegul jie 
sfiu mano. O jus keli, susėdę 
kur sau po medžiu, apkalbėki! 
apie žiemos darbus, sudarykit 
gerus ir pelningus planus, na ir 
patiekit kuopai kada prasidės 
skaitlingesni susirinkimai būti. 
Daugumą musų žmonių reikia 
tik išjudinti, parodyti ką gali
ma padaryti, ir tada užsidega 
veiklumas visų. Yra tokių ką 
reikia ir įkinkyti darban, nes 
jie savo noru nepristoja, bet ir 
jie daug padaro kada buna pa-

| jungiami.
i žiemos sezonu darbų yra1 ne- 
į mažai. Galima rengti draugiš
kas .vakarienes ir jose rinkt au
kas Kudirkos Paminklui arba 
kitokiems naudingiems daly
kams kokius pereitas Seimas 
nutarė kunyt. Galima rengti 
pamokų vakarėlius, steigti mo
kyklėles. Ruošti teatrus ir ba
lius. “Dirvoje” galima gauti

i visokių teatrališkų veikalų, di
desnių ir mažų, visiems priei
namu. Taipgi galima daryti 
išlaimėjiinus visai gerti daiktu, 

(ne kokių niekam nereikalingų, 
| ir tada gausit visi] paramą.

Yra ir kitokių dalykų kuinuos 
galima vykint. tik vis reikia 
vienam kitam nariui paimti ini- 
ciativa, pasiūlyt kitiems.

Taigi raginu kuopas dirbti ir 
stiprintis finansiškai.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

Racine, Wis,
TMD. Apskritis buvo suruo

šę? Birželio 27 d. išvažiavimą 
Doarsley ukčj. Daugumą sve
čių sudarė iš Kenoshos ir Raci 
no atvažiavusieji.

žmonėms suvažiavus, išpil
dyta žaismių programėlis. šok
ta, žaista ant pievutės savi Lie
tuviški šokiai iki sutemai. Vi
si tuo suvažiavimu patenkinti, 
ir Apskričiui liko pelno.

Apskritis mano ruošti dar 
vieną pikniką Rugpjūčio pra
džioje Midway parke. Apskri
tis veikia visu smarkumu, tai ir 
kuopos neatsilikite!

Naudokimės vasaros laiku, 
didinkime. kuopų iždus ir narių 
skaitlių kuopose!

M. Kasparaitis.

DAYTON, OHIO
Pas musų pirmiau buvusį 

zvanorių J. A. apsilankė sausy
bės agentai, žmonės sako kad. 
radę pas jį du gorčių “Magda
lenos ašarų”, ir už tokį protes- 
tonišką papildytą grieką tie 
nevidonai Dėdės Šamo angelai 
sargai nusigabeno jį į “čyščiii” 
už geležinių grotų ant pakiltos. 
Tai taip atsitikę tam dievobai
mingam žmogeliui.

Dar turiu pridurti kad tas 
zvanorius yra brolis Lietuvos 
Seimo atstovo K. Ambrozaičio. 
“krikščionių“ bloko nario.

Žvalgas.

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
viškiams į Lietuva ant metų, gaus $1 Vertės knygų dovanų. Gaus tiek 
pat vertės dovatut kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. <JKas at
naujins savo prenumeratą be paragirimio gaus dovanų knygą 50c. vertės.

•Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudoki! p^bga! Adresubkit:

6820 Superior Ave.

Blažys, J. Barcinkus, J. Ūsas, 
A. Petraitis, D. Kizlauskas, K. 
Oželis, Prof. P. Radzvickas.

Cleveland, O.

BONU KUPONAIS 
galit attiaujirit prenu
meratą “DirvOs” arba 
Užsirašyt “Žirioiiijoš 

Istoriją”.

SUSIDEDA 
Iš ŠIŲ:
1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukanti)

3— Dėžutė 
geležtėms

I—Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
savaimi)

DOVANAI
Kiekvienas “Dii-vos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti šį puikų Valet Auto- 
Strbp Safety Skustuvą, kurio parda
vimo kairia $1. TiJ< prisiųskit per
siuntimo iėšoriis — 25c — pašto ženk
leliais (po 1c arba 2c), ir tuoj skustu
vas bus atsiųstas, (Nesiųskit štampų 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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STACIJOS ARBA K ALi 
VARUOS — ARBA

Bolševikai SLA. Delegatai
Dar Neparėjo iš Seimo
Aną pono Dievo metą pa

sitaikė būti dideliam seimui 
kur turėjo Įvykti baisi rrre- 
voliucija ir nuo kurios die
nos turėjo užtekėti nauja
diktatūros saulė virš komu
nistų pakaušiu.

Tai buvo .toks seimas kur 
suėjo daug pašauktų dele
gatų, bet mažai išrinktų.

Visi komunistų carukai ir 
vyskupai ir jų batų pucuo- 
tojai šaukė i seimą kuodau- 
giausia savo delegatų, ir su
ėjo pašauktųjų tiek kad hu
tų užtekę rrrevoliuciją pa
daryt. Ale kada atėjo lė
mimo čėsas ir buvo šaukia
mi išrinktieji, tai jų radosi 
mažai, ir pertai rrrevoliuci- 
ja neįvyko.

Pašauktieji išėjo pėkšti 
anksti iškalno, ba jų man
datai buvo išduoti -vientj 
mėnesį, o kuopu susirinki
mai buvo tik kitą mėnesį.

Keliavo kaip tikri prole
tarijošiai ištroškę buožių 
kraujo, pasiryžę ateit ir pa
daryt rrrevoliuciją kokios 
jų galvelėse senai sapnuo
jasi.

Svarbiausias revoliucijos 
mieris buvo tai užkariaut 
Tautiškų Centų Puodą ir iš 
jo apsimokėt sau už kelio
nes ir už nuplėštus padus. 
Tą puodą rodydami, rrevo- 
liucijonierių vadai šaukė iš
tikimuosius į seimą, priža
dėdami atlyginti iš jo ne tik 
už kelionę, nuplėštus padus, 
nustotas darbo dienas, bet 
ir už nemigtas naktis.

Viskas ko reikėjo — tai 
daugiau pašauktųjų susi
rinkt ir nusitart sau Tau
tiškus Centus už kelionę.

Ale kada rinktieji pašau
ktuosius sumušė ir tų cen
tų puodą pasilaikė sau ir iš
dalino pinigus kur reikėjo, 
pašauktieji delegatai atsi
dūrė kaip žuvis ant kranto 
— šokinėk kiek nori, o van-
‘DIRVOJE” GALIMA GAUTI 

ŠIAS VANAGAIČIO 
DAINAS:

Stasys ................................ 50c
Dul Did Dūdelė .................. 50c
Litai ..................................... 50c
Godelės ................................  60c
Muzika, Muzika .................. 30c

žėMAIČIO
Vilniaus Kalneliai .............. 50c

MOTERŲ HIGIENAI 
Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo- 
ksmingas deliktoms plė- 
biam tikslui. Zonite yra 
dingų dalykų šiam svar- 
naudingas ir visai neken- 
vėms.

j denio nėra.
Prasidėjo ir pasibaigė 

| seimas ir pašauktiems atėjo 
valanda nešt pralaimėjimo 
žinias vėl pėkstiems namon.

Gerb. Slapti Spragilaičiai 
■ pastatyti ant keliu i Įlietus, 
i šiaurę ir vakarus tėmijo 
! raudonkaklius delegatus ei
nant namon. Praneša kad 
artimesniu kolonijų pašau
ktieji jau artinasi prie na
mų. Tolesnių dar nei pusės 
kelio nepraėjo. Daugelis jų 
kurie paėjo iš vakarų dar 
tebeklaidžioja Pensylvani- 
jos kalnuose: greitesnieji 
jau dakeliavo iki Klyvlan- 
do. Kiti liko pakeliais ir 
nuėjo i kasyklas, žinodami 
kad vistiek nepasieks Ilino
jaus arba Mičigano ar Ka
lifornijos.

Pakeliais kur tik pašauk
tieji praėjo žolė nugulėta.
lį uniindžiota. Daugelio far- 
merių agurkai nuskabiota 
ir morkos išravinėta, ba al
kani proletarijošiai yra ar
šesni už degląsias.

Kadangi Į seimą šaukiant 
dar buvo šalta ir pašauktie
ji išėjo su ploščiais, gryž- 
tant užpuolė karščiai, tai 
pakeliui Slapti Spragilaičiai 
užtiko daug ploščių primė
tyta, tik guzikai ištrauky

BALTAS SOS'.S

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia d e! jūsų pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinot kad 
ynr daugelis skirtingų rusių pieno. Geriau
sias pienas yra iš švarių karvių ir švarių 
pieninių, jis vadinasi Borden’s Evaporated 
Pienas. Borden’s Evaporated Pienas yra ži
nomas visame pasaulyj savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi dailinau Smeto
nos negu paprastos rūšies pienas kuri gal but jus 
dabar vartojai. .Jus galit vartoti Borden’s del pa
darymo visu valgiu receptu Vartckit ji del sriu-

V, puoduko P.ordcnšs Eva
porated Pieno

I *2 šaukšto sviesto arba jo 
pavaduotojo

i Y2 šaukšto miltu 
puoduko vandens 
šaukštuko druskos

B iškiš pipiru ir paprikos
Ištarpvk sviestą mažoje 

skarvadoj, supilk pipirus ir 
druską, sumaišyk su miltais 
•r maišyk kol gerai išsimai- 
•:ys. Paskui pamažu supilk 
pieną ir vandeni; patartina 
naudot dratini koštuvą ir 
žiūrėt kad skystimas gerai 
su tirštėtų kol naujo dapilsi. 
Biski pavirink, paskui dadėk 
daržoves ir tegul pastovi 
ant karšto vandens 10 mi- 
nutų, kad viskas gerai ap
šiltu. Duok į stalą su as- 
paragais. anksčiuose bin- 
zais, brussels sproutais arba 
bulvėmis — su bile kokia 
žuvimi.

bu. pajų, smetoninių sosii. keksų, pudingų, salad 
košelių. Bandykit ji dei plakamos Smetonos. Bor
den’s Evaporated Pienas suteiks jūsų receptui sko
ni kuris bus skirtingas. Jis padans daug gardes
nę kavą.

Borden’s Evaporated Pie tas yra grynas ūkio pie-
nas su palikta jame sme ona ir išskirtu vandenin. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden’s, jus tuojau pa
matysit kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos į visus jūsų recep
tus. Visuomet laikvki! dėžę jo savo ledų skrynio 
je riet greito prireikimo.

Didelis
KUPONAS

Duona Mėsa
Saldainiai Košelės
Žuvis Pajai

Pudingai
Sosai 

Sriubos
16 u ne.

Vardas
Adresas

Lithuanian(3)
THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg. New York

RAM B YNAS
Rambyno kalnas yra ant Ne

muno kranto, Klaipėdos krašte. 
Iš kalno matosi Ragainės mies
tas, prie Nemuno, Prusnose.

Iš Nemuno pusės Rambyno 
kalnas labai status ir aukštas, 
o šiaurės šonas nuolėglus, bai
giasi nedideliais kauburėliais; 
čia senovėje buvęs Lietuvių ka
pinynas.

Kalnas apaugęs pušimis, eg
lėmis ir mažesniais medžiais. 
Jokių trobesių tuo tarpu ant jo 
nėra. Artimiausiam ties Ram- 
bynu kaime Bitėnuose gyvena 
Martynas Jankus, senas Mažo
sios Lietuvos veikėjas ir Lietu
viškų knygų leidėjas tais lai
kais kai Did. Lietuvoje spauda 
buvo uždrausta.

Senovės šventvietė
Senovės laikais Rambynas 

Prūsams ir žemaičiams buvo di
džiausia šventavietė, kaip Vil
niuje Romuva. Ir krikščiony
bei Įsigalėjus šita senųjų dievų 
buveinė ilgą laiką traukė į sa
ve žmonių širdis ir jausmus. 
Dar aštuonioliktame šimtmet.vj 
Rambyno miškuose slapta su
sirinkdavę būreliais žmonės pa
simelsti seniesiems savo die
vams.

Tas Lietuvių prie senos tiky
bos ir šventavietės prisirišimas 
nepatiko Vokiečių valdžiai. To
dėl ji paėmė Rambyno kalną sa
vo nuosavybėn, uždraudė žmo
nėms jame rinktis, ir rupestin-

ta.
Šitas seimas bus užrašy

tas proletarėjošiu kovų isto
rijoj kaipo didžiausias ir 
sunkiausias metas.

Kuopose jau pradėjo kil
ti rrevoliucijos prieš tuos 
pašauktuosius delegatus, ba 
kitos jau atlaikė po seimo 
po du susirinkimus, o dele
gatai išduoti raportų dar 
neparėjo.

Raudonieji nariai kaltina 
tuos delegatus apsileidime 
ir tingėjime lankyt susirin
kimų, ale Slapti Spragilai
čiai tikrai ištyrė kad jie ne 
del tingėjimo susirinkimų 
neatlankė, ale dėlto kad ne
spėjo dar pareit.

Apie pabaigą šio mėnesio 
Čikagos delegatai bus na
mie, o Kalifornijos delegato 
patartina visai nelaukti, ba 
jis negryš daugiau.

Keliaudami, pašauktieji 
delegatai, susitikę Slaptus 
SpragilaiČius netyčia išsi
pasakojo kad ji! daugiau 
savo vyskupų neklausys ir 
ant pašaukimo neis i seimą, 
ba SLA. iždą paimt tai ne j 
į seimą pėkščiam nueit. i

Jeigu norės kad delegatai 
Į pašauktųjų eilę stotų tai 
turės iškalno prisiųst tikie- 
tus i seimą, o jeigu to nepa
darys tai daugiau viliojimai 
Tautiškais Centais ir kito
kiais proletarijošiams ne
tarnaus už slieką ant meš
kerės.

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus recep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

Eonas

JNSWEETENEO

EVAPORATED
MILK 

Į

<rai naikino visa kas galėjo Lie
tuviams priminti jų garbingą 
praeiti; buvo iškirtę net di
džiuosius medžius, amžių au
gintinius šventus aržuolus....

Kerštingas Aukų Akmuo 
žmonių padavimu, tarp kitų 

senovės liekanų Rambyno vir
šukalnėj buvęs didžiulis akmuo 
ant kurio senovėje kriviai sudė
davo aukas dievams. Tą akme
nį Vokiečiu valdžia pardavė vie
nam Ragainės maluninkiii. Ak
muo, iš savo amžinos sargybos 
šalinamas, jį pak|iudžiusiemš 
nelaimes nešė. JĮ skaldydamas 
akmenskaldis išsidegino sau 
akis, o netoli stovėjęs Vokiečių 
žandaras akmens skeveldra bu
vo pritrenktas ir nuvirto nuo 
kalno. Padarius iš to akmens 
malimui girnas, pats maltinin- 
kas pateko Į girnas ir buvo su
triuškintas.

Taip senieji dievai keršiję sa
vo šventavietės išniėkintojams 
ir griovikams.

Brangi Lietuviams Vieta
Rambynas ir Lietuvių tauti

niam atgimime užėmė sau gar
bingą vietą. Paskutiniais ke
liais dešimtmečiais čia kasmet 
sekmadienį prieš Jonines iš Til
žės ir Klaipėdos kraštų susiren
ka Lietuviai dainų padainuoti, 
dvasią sustiprinti, čia M. Jan
kus vedė savo pirmus pasitari
mus su kitais veikėjais apie ko
vą už spaudos laisvę ir prislėg
tos Lietuviu tautines sąmonės 
žadinimą. .. .

Dabar jau nėra kliūčių ir iš 
Didžiosios Lietuvos į Rambyno 
šventes lankytis. Gaila kad 
mažai Rambyno susirenka vy
resnės šviesuomenės iš Didž. 
Lietuvos. Kad patogiau butų 
D. Lietuvos svečiams Rambyną 
lankyti, nuo praeitų metų šven- 

RODYKI 
Virimo Recepats

Ankstyvos daržovės prisideda dau
geliu būdų prie prirengimp stalo. 
Beveik visos daržoves galima varto
ti su pienu, ypač smetoninėse zupe- 
«e, i:ur daržovių skonis padaro znpe.; 
skanias, o pienas duoda energiją ir 
leidžia valgi lengvai suvirškinti. Se
kantis yra puikus pavyzdi s pieno ir 
daržovių kombinacijos.

Smetonuotos šviežios Bulvės
1 tuzinas šviežiu, bulvių
1 ’-£» šaukštuko druskos

Žiupsnelis juodų pipirų
3 šakutės petruškų, kapotu
2 šaukštai sviesto
1 puodukas evaporated pieno at

miešto su
1 puoduku vandens
1 šaukštu miltų 

šaukšto druskos 
Paprika

Numazgok pulves ir nutrink arba 
nuskusk skūra. Virk kvortoj vand - 
nio kurin dadęta 1 lX_> šaukštuko dru
skos. (Vandens naudot til: kiek rei
kia daržovių išvirimuD. Kai sumin
kštės, nusunk gerai Dadėk netruš- 
kas ir užpilk britu sosu padarytu I* 
atmiešto evaporated pieno, sviesto, 
miltų, druskos ir pipirų. Pilk į šil
tas torielkas, dadėk žiupsneli papri
kos ir tuoj duok valgyt.

\ irtuvės Patarimai 
šalta, drožta žuvis apkepyta su 

makaronais gerai darytam sosc yra 
skanus valgis

Kepti kiaušiniai gražia’ išrodo ka
la lėkštėj apdedi French fried bul
vėmis.

Biskis cukraus paskanina virtų 
loma tų skoni.

S| :nakas greičiau atšviežėja jeigu 
įmerki Į šiltą vandeni.

Bananas nereikia laikyti ’odų šė
poje

Celeriai dailuti i zupę priduos gera 
skonį.

N a m! n i a i Pa :• > g e I hė j i m n i
Gesinant žvakę, laikyk ją aukščiau 

savęs ir tada pusi;. Taip dirar.t 
kratas nesusiries ir lengviau bus ga
lima vėl uždegti.

Naudotą maliavos šepetį galima 
išvalyt ir suminkštint kaip naują iš
virinant vandenx.i su biskiu šarmo 
(iyc).__ šepetį reikia įdėt vandenin

t ės pradėta ruošti i.š nakties į 
sekmadieni, kas yra priešinga 
dešimtmečiais įsisenėjusiai tra
dicijai. Gerb. Vydūnas rodos 
ir šiandien dar nėra susitaikęs 
su šitokiu šventėms laiko per
tvarkymu.

Susidomėkim Rambyno šven
tėmis. gausinčiau ja* lankyki
me. Tegul Rambynas patampa 
vyriausia vieta susirinkti, susi
pažinti ir susiartinti toms Lie
tuvių tautos dalims kurios dir
btinais rubežiais suskaldyto* 
amžjus skirtingose sąlygose gy
veno ir lodei vienos nuo kitų 
nutolo, A. Bružas.

(“Lietuva”)

Look
to your health. Epsom 
Salts is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At yonr drug gilt, 25c

The Knight Laboratories, Chicaa*

100,000 
siunčia 
tus su 
Pienu, 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponų pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Informacijos Keleiviams 
i Kanadą

2i$>ia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemų, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių at
važiuoti į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės į

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo.
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo :»Llikinėjant pareigas/ kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkeL

Ė No. 109
l iki užsems šerius, nes šarmas gadi- 
! na medį.
Į Suivinejamų paternii spausdintu* 
tašku.- galima ištrinti nuo audimo bu 
skaruliu pašlapintu gazolino.

Išskalbimui baltos crepe suknios 
pasidaryk muilo druožlių putas drun
gno vandens. Pamerk suknia ir na- 

I lengva trink tarp rankų iki išsivalys. 
Po to išplauk vandenyj te paties šil
tumo Biskis acto plaunamam vnn- 
deryj užlaikys materiją balta Iš
džiovink pavėsyj ir p rosy k dar kolei 
drėgna, iš kitos pusėj.

Grože* Patarimai
N’c visos moteris gavo Veneros 

kūno formą, bet kiekviena gali įgyti 
'gražų sudėjimą mankštinantis, kaip 
tai plaukant, šokant ir žaidžiant ten- 

' nij Plaukant gerąi issikvėpuo.ii. iš- 
d rbi kojas ir rankas, visi muskulai 
tada ve.kku šokis be abejo yra visų 
n:ė? kiminus is mankštinimas;. Nuo 
to išsidirba gražus užsilaikomas, ir 
dailumas. Anksti kėlimas yra Ritas 
būdas toms kurios nori apmažint rie
bumą. Prie to tas duoda proto vik
rumą. Stiklas šalto vandens, po ry
tinio pasivaikščiojimo, prisideda prie 
pagražinimo kūno ir odos.

Ypatiška Sveikata
Ką reiškia “atoniškas” užkietėji

mas? Tas reiškia užkietėjimas pa
einantis nuo vienos žarnos kuri užsi - 
kt.ri.i nnu stokos ?. i gaus niank-: i- 
nimosi. stokos rupaus maisto, arba 
nepaisymo reguliarių papročių. Pa
prastai kaltos esti \ isos paminėtos 
priežastjs, ir vietoj mankštintis, at
sakančiai valgyt ir prisilaikyt gerų 
papročiu, mes imam piles! Vidurių 
liuosuotojai veikia tik laikinai ir rei
kia dožas didint Įniks nuo laiko, ir 
tada mums esti aršiau negu buvo iš 
pradžios Geras maistas yr i viena
tinis kas užlaiko mus sveikais kež
uos dienos darbams, be. kreipimosi 
prie pilių. Žmones vienok naprat; 
vis “ką nors imti”. Daugelis žmo
nių atsakomybę paveda pilei vietoj 
pradėti pasirinkti gerą maistą užlai
kymui kūno gerame stovyje. Pilių 
naud« jirnas yra paprastai tinginio 
pasitenkinimas — nes tankiausia tik 
pritinginčios ypatos kenčia nuo ato- 
ni> ko užkietė'imc.

MES REKOMENDUOJAME bE KANČIŲ S PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dary-1 ted pieną, kadangi jis yra geriau- 

mui pudingų, zupiu, pyragu, etc , i,sius pavaduotojas regulįario pieno 
Mitinai naudokit Borden’s Ėvanora- arba grietinas.

Aiškios, Tyros, Svei
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akių Užžiura” arba
MurincCo.,Dpt.H.S.,9E.OhioSt., Chicago “Akių Grožė” Dykai.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks Rugpjūčio 4

po pasaulj. 
nius, apsčiai

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
kuris išplauks Rugpjūčio 11 

it United States Lines laivi] 
Rasite erdvius kambarius, 

gero maisto.

,,Plauk po Amerikos Vėliava“
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau

per Bremen ar Cherbourg
kite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatiš-

■-^4

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland. Ohio

SS. LEVIATHAN
w GEORGE WASHINGTON—S.S. REPUBLIC 
S.S. PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT 
klaupkite vietos

r

| Pranešimas Sergantiems Į 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
~ Mano ypališkas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose =£ 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 r: 
E metų patyrimu gydyme kebliu ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų E 
S davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
~ ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- ~ 

rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- = 
= spręsti tikra jūsų ligos priežastį. =
■= “Alano Darbe Nora Spėjinčjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju E 
= nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
= lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. = 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. = 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
E Vilties, Ateikit Pas Alane". Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E He yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus = 
= tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- = 
x ius 6l'G ir 914. x
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
~ ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo purentus. x 
~ Yra moteriškos slaugūs pasitarnavimui.
x ------ Mes Kalbame Lietuviškai------ E

| Dr. BAILEY, Specialistas | 
= 1104 Prospect Avenue š
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING Š
= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) S
= Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedtliomis 10 ryte iki l. E 
^tuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHHg
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VISUOTNAS SEIMAS IR LIETUVIU DIENA

pRIE kitų Įvairumų, šį
met Amerikos Lietuviai 

turės dar pora priedinių — 
tai Visuotinas Seimas, kuri 
sumanė Philadelphijos vei
kėjai sąryšyje su Pasauline 
Paroda Philadelphijoj, Su
vienytų Valstijų 150 metų 
sukaktuvių minėjimui pa

bi politinė ir Juridinė , klaida”, 
ir savo išvedžiojimais 'stengiasi 
Įtikinti savo skaitytojus kad 
žodžiai “demarkacijos linija su 
Lenkija” reiškią tai okupuotos 
Lietuvos išsižadėjimą, nes tais 
žodžiais, girdi, aiškinai pasako
ma kad už demarkacijos linijos 
esančias teritorijas mes laiko-

tui” išaiškina:
“Ryto” juristai tur but ne

skiria sąvoką siena ir demarka
cijos linija. . . . Siena taikoma 
teritorijoms skirti, gi demar
kacijos linija yra išimtinai var
tojama ginkluotoms pajiegoms 
viena nuo kitos izoliuoti be jo
kios prejudicijos del teritorinio 
užimtu žemių paskirstymo tarp 
kariaujančių pusių.

v

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

PAKVIETIMAS PHI
LADELPHIJOS 

PARODON

rengtai, ir ‘Lietuvių Dieną’ 
kaipo dalį tos Parodos.

Tų dalykų kunijimui dir
ba dvi paskiros srovės — 
tautininkai ruošia Seimą, o 
katalikai paėmė vadovavi
mą “Lietuvių Dienos-’.

Pasekmingas surengimas 
ir pažymėjimas “Lietuvių 
Dienos” reikalauja labai di
delio darbo ir kapitalo; jos 
pasisekimas suteiks garbę 
visiems Amerikos Lietu
viams, nors katalikai musų 
tarpe ir bandys pasigirti 
kad tik jų trusu tas pada
ryta. Visoms musų drau
gijoms ir pavienėms ypa- 
toms patartina prisidėt kuo 
galima tą dieną padaryti 
gražia, o laikui atėjus kuo- 
didžiausioms minioms apsi
lankyti Philadelphijoj.

Seimas nežinia kodėl ne
sulaikytas su ‘Lietuvių Die
na’ ir tas atsilieps ant abie
jų tų įvykių.

Ir mums rodos prie Sei
mo ne visai nuosekliai ren
giamasi. Rengėjai kviečia 
tik palaidas ypatas “pasi
žiūrėt parodos ir ta proga 
atlaikyt seimą”. Reikia at
sisaukt į visas organizaci
jas siųsti delegatus, nes ta
da bus per ką nutarimai vy
kinti. Palaidi seimavotojai 
sugryžę turės tverti orga
nizacijas nutarimams gy- 
veniman vesti, nes kaip ki
taip galės daryti?

O kviečiant draugijų at
stovus reikia duoti daugiau 
nurodymų kas bus svarsto
ma, kokis seimo progra
mas. Iki šiol, šalip prane
šimų apie rengimą seimo, 
jokio programo veik nebu
vo pagarsinta.

Tie raštai dar nedavė pa
mato draugijų susirinki
muose seimo klausimą svar
styti, bent daugelyj vietų.

Mokinsis Lietuviškai
Vilniaus Lietuviu laikraštis 

“Kelias” sako kad Vilniuje tari) 
Lenkų pastebėta, po Pilsudskio 
perversmo, nore,s mokytis Lie
tuvių kalbos. Numano kad ne
tolimoj ateityj jiems reikėsią 
mokėti Lietuviškai.

▼ ▼ ▼

Del Karo Stovio 
Panaikinimo

Pažangesniems Seimo atsto
vams verčiant iš pamatų visas 
“krikščionių” Įvestas tvarkas 
savo naudai arba savo kromolio 
apsaugojimui, “krikščionių” at
stovai vis randa išrodymų kodėl 
taip buvo daryta.

Spaudos suvaržymą jie vadi
na naudingu kultūrai, apšvie- 
tai, o karo stovio panaikinimą, 
ką dabar naujas Seimas pada
rė, naujos valdžios “išsižadėji
mu” Lenkų užimtų dalių.

Klerikalų “Rytas” karo sto
vio panaikinimą vadina "stam-

me ne Lietuva, bet Lenkija. [ Nejaugi Lietuvos žmoneliai 
“Liet, žinios” štai ką “Ry- j leisis ir toliau mulkintis?

LIAUDIES. DAINOS
DAINA

(O. Kairiutė)
Ko lindi, putinėli, ko liūdi,
Ko liūdi žaliasai, ko liūdi?

Gražiai augau tarp medelių, 
Kroviau žiedus tarp lapelių, 
Ko 'indžiu, ko liūdžiu?

Ką aš neliudėsiu, putinas,
Ko smutnas nebusiu, žaliasai. 

Iš pašaknių šaknįs vysta, 
Nuo viršūnių lapai krinta — 
To liūdžiu, to liūdžiu. . .

Ko liūdi, motute, ko liūdi,
Ko liūdi senute, ko liūdi?

Užsiaugei dukterėlę,
Tą del savęs verpėjėlę, 
Ko liūdi, ko liūdi?

Ko aš neliudėsiu, motutė,
Ko aš neliudėsiu, senutė — 

Išveš kraiti iš svirnelio, 
Dukterėlę į vargelį — 
To liūdžiu, to liūdžiu....

Ko liūdi, sesute, ko liūdi,
Ko liūdi jaunoji, ko liūdi?

Gražiai augai pas motutę, 
Sėjai rūtas su sesutėm, 
Ko liūdi, ko lindi?

Ko aš neliudėsiu, mergytė,
Ko smutna nebusiu, jaunoji — 

Mane jauną šliubavoja, 
Vainikėlį garbavoja — 
To liūdžiu, to liūdžiu. .. .

Ko liūdi, tėvuti, ko liūdi,
Ko liūdi, senasai, ko liūdi?

Užauginai sunutčlį,
Tai del savęs artojėlį, 

■Ko liūdi, ko liūdi?
Ką aš neliudėsiu, tėvutis,
Ko smutnas nebusiu, senasai, 

Užauginau sunutėlį
Del karaliaus kareivėlį — 
To liūdžiu, to liūdžiu.

Ko liūdi, sunuti. ko liūdi,
Ko liūdi, jaunasai, ko liūdi?

Laisvai augai pas tėvelį, 
Šėrei žirgą su broleliais, 
Ko liūdi, ko liūdi?

Ko aš neliudėsiu, broliukas,
Ko smutnas nebusiu, jaunasai, 

Išves žirgą iš stainelės, 
Reiks man joti į rainelę, 
To liūdžiu, to liūdžiu....

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Kas ant žirgelio, ant pabalnoto 
Viešu keleliu linksmai skraidys, 
Kas vakarėlį rūtų darželyj 
Mano mergele, tave lankys?

Oi kas. Dievuliau mano,
Kas mergužėle, tave lankys?

Kas žalioj pievoj prie Nemunėlio 
Būryj jaunųjų dalgelį trauks, 
Kas seks žagrelę po pūdymėlį, 
Ir pusrytėlių atnešant lauks?

Oi kas, Dievuliau mano, 
Kas pusrytėlių atnešant lauks?

(Tąsa)
— Kuomet aš pamąstau, — tarė mar

kizas d’Aigrigny, — kad per pusantro 
šimto metų tas namas ant Rue St. Fran
cois išbuvo užmūrytas, ir kad jo užžiurėji- 
mas gentkartė iš gentkartės buvo perve
dama Samueliu šeimynos, negaliu dasileisti 
kad jie visi nebūtų žinoję kas butų įpėdi
niai prie tų turtų, kurių dabar susirinko 
milžiniška suma.

— Tu matei iš užrašų apie šį dalyką 
kad musų ordenas sekė visą reikalą nuo 
pat 1682 metų, — tarė Rodinas. — Paski
rais periodais buvo stengiamasi išgauti in
formacijų apie tuos dalykus kurių pilnai 
neišaiškina tas kunigo raštas. Vienok šie 
Žydai sargybiniai visu laiku buvo nebylia' 
į paklausimus, ir todėl reikia manyti kad 
jie nieko apie tai nežino.

— Man tas išrodo negalimu; nes tu 
Samueliu pratėvis buvo prie užmurijime 
to namo, 1-50 metų atgal. Jis, kaip žinios- 
parodo, buvo ištikimas Rennepontų tar
nas. Negalima sakyti kad jis nebūtų daug 
ko žinojęs, o apie tai pasakos vistiek butu 
užsilikę ir iki kitų jų šeimynos ainių.

— Ar aš galiu padaryti patėmijimą,— 
tarė Rodinas.

— Sakyk, — atsakė abbė d’Aigrigny.
— Keletas metų atgal mes per išpažin

tį išgavome žinių kad tas fondas dar tebe
gyvuoja, ir kad jis pakilo iki milžiniškos, 
sumos.

— Be abejonės; ir nuo to tapo atkrei
pta specialė domė į tą fondą musų Ordenc 
vyriausio kunigo-generolo.

— Taigi mes žinom tą ko gal Renne- 
ponto ainiai nežino, tai kad tas fondas mil
žiniškai padidėjo.

— Taip. — atsakė abbė; — ypata ku- 
,ri per išpažintį užtikrino tą faktą verta 
pasitikėjimo. Vėliau tas pats patikrini 
mas vėl buvo padaryta; bet ta ypata dėda
ma ir didžiausias pastangas negalėjo gau
ti vardo to fondo globėjo, ir nieko kito kaip 
tik užtikrinimo kad pinigai yra teisingose 
rankose.

— Tai man rodos kad jau mes žinom 
viską kas mums labiausia reikalinga, — 
pridėjo Rodinas.

— Bet kas žino ar tas globėjas to fon
do atvyks ten rytoj, nežiurnit kad jis vadi 
narna teisingu? Juo arčiau ateina tas lai
kas tuo didesnis nekantrumas ima. Ak!— 
tęsė abbė d’Aigrigny, po valandėlės paty- 
lėjimo, — šis dalykas yra tokis milžiniš
kas kad pasisekimo pasekmės yra neap- 
skaitliuojamos. Viskas kiek buvo galima 
daryt’ iš musų pusės, buvo bandoma.

Ant tų žodžių, kuriuos abbė taikė i 
Rodiną, lyg klausdamas užtikrinimo, Rodi
nas nieko neatsakė.

Abbė pažiurėjo į jį nuostabiai, ir tarė. 
— Ar tu nesi mano nuomonės—ar dar dau
giau buvo galima stengtis? Ar mes nesi
ėmėm kraštutiniausių įmonių?

Rodinas nusilenkė, bet tylėjo.
— Jeigu tu manai kad mes kaip ku

riuos svarbius dalykus neatlikom. — tarė 
nekantriai abbė, — sakyk! Mes dar turim 
laiko. Dar sykį, ar tu manai kad butų ga
lima padaryt ką daugiau negu aš pada
liau? Visi kiti ainiai liko prašalinti, kuo
met rytoj Gabrielius nueis į tą namą, ar jis 
nebus vienatinis musų atstovas nuo tos 
šeimynos, ir vienatinis kuriam paliks tie 
turtai? Dabar, sulyg jo išsižadėjimo raštų, 
ir musų įstatymų taisyklių, ne jam bet mu
sų Ordinui visi turtai palieka. Ar aš ga
lėjau dar kitaip padaryti? Kalbėk atvirai.

— Aš negaliu pavelyt sau išreikšti 
nuomonę tame klausime, — tarė Redinas, 
nužemintai, vėl nusilenkdamas; — pasek
mės visų panaudotų būdų turi atsakyti už 
tave.

Abbė patraukė pečiais ir lyg barė sa
ve už klausimą patarimo iš to rašomos ma
sines, kuris tarnavo jo sekretorium, ir ku
riam jis priskyrė tik tris ypatybes — at
mintį, atsargumą ir tikrumą.

SKIRSNIS XV. 
Nelauktas Svečias

Po valandėlės tylėjimo, abbė prabilo:

— Paskaityk man raportus apie paliečia
mas musų darbe ypatas.

— Štai yra šio vakaro raportai; tik ką 
sunešti.

Rodinas skaitė sekančiai: — Jokūbas 
Rennepont, arba Snaudalius, buvo matytas 
skolininkų kalėjime aštuntą valandą šį va
karą.

— Tai vienas, — tarė abbė; — jis ne
kliudys mums rytoj.

— šv. Marijos vienuolyno viršininkė, 
persergėta per kunigaiktšienę de Saint 
Dizier, įvedė didesnę sargybą Rožei ii 
Blančei. ŠĮ vakarą, devintą valandą, joi 
buvo atsargiai užrakytos jų kamarose, ii 
ginkluoti vyrai užžiuri sodną per naktį.

— Daktaras Baleinier, taipgi kimi 
gaikšuenės persergėtas, dar labiau užžiuri 
Andriennę de Kardoviliutę. Devintą va
landą duris namo kuriame ji randasi buvę 
užrakytos ir užsyktos.

— Kaslink pono Hardy, — tarė Ro 
dinas, — aš gavau laišką iš Toulouse, ku
riame pranešama kad jo draugas stengias 
užlaikyt jį ten kuoilgiausia. Jis net sulai 
kė tūlas popieras siųstas ponui Hardy, ku
rias vėliau atiduos.

— Tai dar lieka jaunas Indijos kimi 
gaikštis, — tarė Rodinas. —

— Kaslink jo, — pridėjo abbė, — me 
gudriai padarėm leisdami poną Norval; 
vykti pas ji su dovanomis nuo panelės An 
driennės. Daktaras kuris vyksta sykiu si 
Nerealu, ir kuri daktaras Baleinier pa 
rinke, ar nesukels nuožvalgos?

— Ne, — atsakė Rodinas. — Jo laiškai 
gautas vakar yra pilnai patenkinantis.

— Taigi nėra ko bijotis ir to Indijos 
kunigaikščio, — tarė abbė. — Viskas eini 
gerai.

— Kaslink Gabrieliaus, — tarė Rodi 
nas, — jis vėl atrašė ši rytą prašydama: 
pasimatymo su tamista. ko jau kelios die 
nos neišprašo. Jis kankinamas drausmė 
mis kokias jam uždėta, kad negali išeiti iš 
ramų jau kelios dienos.

— Rytoj, kada vesimes jį ant Rue St 
Francois, aš galėsiu išklausyti ką jis tur 
pasakyt. Dar bus gana laiko. Taigi, šio 
je valandoje, — tarė pasiganėdinančiai ab 
bė, — Rennepontų šeimynos ainiai, kurii 
atėjimas suardytų viską, yra patalpinti to 
kiose saugiose vietose kad negalės pribut 
rytoj į tą namą iki pietų, o Gabrielius tik
rai ten bus. Pagaliaus musų siekimas pri
eita

Du atsargus pabarškinimai pertraukė 
abbės kalbą. ,— Ineik, — tarė jis.

Tnėjo senas tarnas, ir tarė: — Apačio 
je yra koks žmogus kuris nori matyti Ro 
dina svarbiu reikalu.

— Kaip jo vardas? — paklausė abbė.
— Jis nesako; bet pasakė kad jis yri 

nuo pirklio Van Dael, iš Javoš.
Rodinas ir abbė pažiurėjo vienas Į ki 

tą neramiai, beveik nugąsdinti.
— Pažiūrėk kas jis toks, — paliepi 

ab’.-ė Rodinui. negalėdamas paslėpti savi 
neramumo. — Paskui atėjęs pasakyk mai 
viską. — Paskui, kalbėdamas Į tarną, pri 
dėjo: — Atvesk ji i vidų. — ir parodyda
mas dar vieną išraiškos ženklą Rodinui 
abbė d’Aigrigny pradingo per šalines du 
ris.

Už minutos laiko, prieš Rodiną pasi 
rodė Karingas, buvęs Smaugikų vadas, ku 
ri Rodinas prisiminė matęs Kardovilių pa- 
loeiuose.

Rodinas nusigando, bet nenorėjo nu
duoti jog pažįsta savo svečią. Vis sėdė- 
dama'- užsilenkęs ant stalo, skubiai rašė, 
lyg nematydamas karingo.

— Tamista, — tarė tarnas, nustebin
tas Rodino tylėjimu, — štai ta ypata.

Rodinas sulenkė popierį ant kurio sku
biai rašė, ir tarė tarnui: — Nusiųsk ši laiš 
ką sekančiu adresu. Palauk iki gausi at
sakymą.

Tarnas nusilenkė ir išėjo. Paskui Ro
dinas, sėdėdamas kaip sėdėjo, atsisuko i 
Faringą ir gražiai užklausė: — Su kuo, 
tamista, aš turiu garbę kalbėti?

O > .
(Bus daugiau)

Philadelphijos Lietuvių Ko
miteto Manifestacijų Komisija 
žinomi kreipiasi prie visų, be
skirtumo partijų ir pažiūrų, o 
ypač artimesnių Amerikos Lie
tuvių kolonijų bei organizacijų
prašydama kad jei kuri nors 
malonės suruošti manifestacijai 
vaizdeli-flotą, apie tai praneštų 
manifestacijos komisijai; vie
na, kad gautų atatinkamų nu
rodymu, jei bus reikalingi; an
tra, kad nesuruoštų tuos pa
čius.

Amerikos Lietuvių Diena įvy
ksta Philadelphijoj Rugpjūčio 
28, nes čia buvo paskelbta A- 
merikos nepriklausomybe; Phi- 
ladelphija buvo pirma Ameri
kos sostine; čia skamba nepri
klausomybės varpas. Bet Ame
rikos Lietuvių Diena ne vien
Philadelphiečiams darys garbę, 
bet visiems Amerikos Lietu
viams; aukštins musų tautą ir 
kels jos vardą pasaulio akyse. 
Taigi visus kviečiame Į bendrą 
larl ą.

Kiekviena kolonija manifes-- 
nerijoje gali turėti savo paveik
ią — suruoštą f lota, jei ne 
■horą tai dainininku būrelį; 
iaunirnas gali išpildyti tautiš
kai pasirėdęs tautišką žaislą ar 
lokį. Kiekvienos kolonijos var
ias turi Luti užrašytas ant flo- 
o ir bus nufotografuota eise

nos metu.
Tolimesnėms kolonijoms ne

patogu važiuoti paprastu tre
ku, taigi mes sulyg reikalo pa- 
•upinsim troką ir pavešim kolo
nijai, kuri gali atvykti vien tik 
nu savo paruoštomis figūromis.

Kas į dailiausia paruoš fintą 
ir išpildys manifestacijoje tau- 
iškus šokius gaus premiją. 
Taigi visi Į darbą! Laikas ruo
štis !

Manifestacijos Komisijos 
Pirmininkas 

<» Kun. J. Kaitinkis.

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

A’l druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Šok ir strepsėk ir galva kraipyk! 
Bet saugokis ncprikrčsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleišką- J 
nom. ,

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to Įkyraus i 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimti dienų, o husito ■) 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts. \ 

Brooklyn, N. Y.

SantaiMidy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ 
Saugokit PamegdžiŲ 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose
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VISUOTNAS SEIMAS IR LIETUVIU DIENA

pRIE kitų įvairumų, ši 
met Amerikos Lietuviai 

turės dar pora priedinių — 
tai Visuotinas Seimas, kurį 
sumanė Philadelphijos vei
kėjai sąryšyje su Pasauline 
Paroda Philadelphijoj, Su
vienytų Valstijų 150 metų 
sukaktuvių minėjimui pa
rengtai, ir ‘Lietuvių Dieną’ 
kaipo dalį tos Parodos.

Tų dalykų kunijimui dir
ba dvi paskiros sroves — 
tautininkai ruošia Seimą, o 
katalikai paėmė vadovavi
mą “Lietuvių Dienos".

Pasekmingas surengimas 
ir pažymėjimas “Lietuvių 
Dienos” reikalauja labai di
delio darbo ir kapitalo; jos 
pasisekimas suteiks garbę 
visiems Amerikos Lietu
viams, nors katalikai musų 
tarpe ir bandys pasigirti 
kad tik jų trusu tas pada
ryta. Visoms musų drau
gijoms ir pavienėms ypa- 
toms patartina prisidėt kuo 
galima tą dieną padaryti 
gražia, o laikui atėjus kuo- 
didžiausioms minioms apsi
lankyti Philadelphijoj.

Seimas nežinia kodėl ne
sutaikytas su ‘Lietuvių Die
na’ ir tas atsilieps ant abie
jų tų Įvykių.

Ir mums rodos prie Sei
mo ne visai nuosekliai ren
giamasi. Rengėjai kviečia 
tik palaidas ypatas “pasi
žiūrėt parodos ir ta proga 
atlaikyt seimą”. Reikia at
sisaukt i visas organizaci
jas siųsti delegatus, nes ta
da bus per ką nutarimai vy
kinti. Palaidi seimavotojai 
sugryžę turės tverti orga
nizacijas nutarimams gy
venimai! vesti, nes kaip ki
taip galės daryti?

O kviečiant draugijų at
stovus reikia duoti daugiau 
nurodymų kas bus svarsto
ma, kokis seimo progra
mas. Iki šiol, šalip prane
šimų apie rengimą seimo, 
jokio programo veik nebu
vo pagarsinta.

Tie raštai dar nedavė pa
mato draugijų susirinki
muose seimo klausimą svar
styti, bent daugelyj vietų.

v t T

Mokinsis Lietuviškai
Vilniaus Lietuviu laikraštis 

“Kelias” sako kad Vilniuje tarp 
Lenku pastebėta, po Pilsudskio 
perversmo, noras mokytis Lie
tuvių kalbos. Numano kad ne
tolimoj ateityj jiems reikėsią 
mokėti Lietuviškai.

▼ ▼ ▼

Del Karo Stovio 
Panaikinimo

Pažangesniems Seimo atsto

tai politinė ir juridinė , klaida”, 
ir savo išvedžiojimais 'stengiasi 
Įtikinti savo skaitytojus kad 
žodžiai “demarkacijos linija su 
Lenkija” reiškią tai okupuotos 
Lietuvos išsižadėjimą, nes tais 
žodžiais, girdi, aiškinai pasako
ma kad už demarkacijos linijos 
esančias teritorijas mes laiko
me ne Lietuva, bet Lenkija.

“Liet, žinios” štai ką “Ry

tui” išaiškina:
“Ryto” juristai tur but ne

skiria sąvoką siena ir demarka
cijos linija. . . . Siena taikoma 
teritorijoms skirti, gi demar
kacijos linija yra išimtinai var
tojama ginkluotoms pajiegoms 
viena nuo kitos izoliuoti be jo- 

Ikios prejudicijos del teritorinio 
i užimtų žemių paskirstymo tarp 
kariaujančių pusių.

Nejaugi Lietuvos žmoneliai 
j leisis ir toliau mulkintis?

LIAUDIES. DAINOS.
DAINA

(O. Kairiutė)
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi,
Ko liūdi žaliasai, ko liūdi?

Gražiai augau tarp medelių, 
Kroviau žiedus tarp lapelių, 
Ko liūdžiu, ko liūdžiu?

Ką aš neliudėsiu, putinas,
Ko smutnas nebusiu, žaliasai, 

Iš pašaknių šaknis vysta, 
Nuo viršūnių lapai krinta — 
To liūdžiu, to budžiu... .

Ko budi, motute, ko liūdi,
Ko lindi senute, ko budi?

Užsiaugei dukterėlę,
Tą del savęs verpėjėlę, 
Ko budi, ko liūdi?

Ko aš neliudėsiu, motutė,
Ko aš neliudėsiu, senutė — 

Išveš kraiti iš svirnelio, 
Dukterėlę į vargelį — 
To budžiu, to budžiu....

Ko liūdi, sesute, ko budi,
Ko budi jaunoji, ko liūdi?

Gražiai augai pas motutę, 
Sėjai rūtas su sesutėm, 
Ko liūdi, ko liūdi?

Ko aš neliudėsiu, mergytė,
Ko smutna nebusiu, jaunoji — 

Mane jauną, šliubavoja, 
Vainikėlį garbavoja — 
To budžiu, to budžiu....

Ko budi, tėvuti, ko liūdi,
Ko liūdi, senasai, ko budi?

Užauginai sunutėlį,
Tai del savęs artojėlį, 
Ko budi, ko budi?

Ką aš neliudėsiu, tėvutis,
Ko smutnas nebusiu, senasai, 

Užauginau sunutėlį
Del karaliaus kareivėlį — 
To budžiu, fo budžiu.

Ko budi, sunuti, ko budi,
Ko budi, jaunasai, ko budi?

Laisvai augai pas tėvelį, 
Šėrei žirgą su broleliais, 
Ko budi, ko liūdi?

Ko aš neliudėsiu, broliukas,
Ko smutnas nebusiu, jaunasai,

Išves žirgą iš stainelės, 
Reiks man joti į rainelę, 
To budžiu, to budžiu....

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

PAKVIETIMAS PHI- 
LADELPHIJOS 

PARODON

vams verčiant iš pamatų visas 
“krikščionių” Įvestas tvarkas 
savo naudai arba savo kramelių 
apsaugojimui, “krikščionių” at
stovai vis randa išrodymų kodėl 
taip buvo daryta.

Spaudos suvaržymą jie vadi- 
zna naudingu kultūrai, apšvie- 

tail o karo stovio panaikinimą, 
ką dabar naujas Seimas pada
rė, naujos valdžios “išsižadėji
mu” Lenkų užimtų dalių.

Klerikalų “Rytas” karo sto
vio panaikinimą vadina “stam-

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Kas ant žirgelio, ant pabalnoto 
Viešu keleliu linksmai skraidys, 
Kas vakarėlį rūtų darželyj 
Mano mergele, tave lankys?

Oi kas. Dievuliau mano,
Kas mergužėle, tave lankys?

Kas žalioj pievoj prie Nemunėlio 
Būryj jaunųjų dalgelį trauks, 
Kas seks žagrelę po pūdymėlį. 
Ir pusrytėbų atnešant lauks?

Oi kas, Dievuliau mano, 
Kas pusrytėlių atnešant lauks?

(Tąsa)
— Kuomet aš pamąstau, — tarė mar

kizas d’Aigrigny, — kad per pusantro 
šimto metų tas namas ant Rue St. Fran
cois išbuvo užmūrytas, ir kad jo užžiurėji- 
raas gentkartė iš gentkartės buvo perve
dama Samueliu šeimynos, negaliu dasileisti 
kad jie visi nebūtų žinoję kas butų Įpėdi
niai prie tų turtų, kurių dabar susirinko 
milžiniška suma.

— Tu matei iš užrašų apie ši dalyką 
kad musų ordenas sekė visą reikalą nuo 
pat 1682 metų, — tarė Rodinas. — Paski
rais periodais buvo stengiamasi išgauti in
formacijų apie tuos dalykus kurių pilnai 
neišaiškina tas kunigo raštas. Vienok šie 
Žydai sargybiniai visu laiku buvo nebylia' 
i paklausimus, ir todėl reikia manyti kad 
jie nieko apie tai nežino.

— Man tas išrodo negalimu; nes tų 
Samueliu pratėvis buvo prie užmurijiine 
to namo, 150 metų atgal. Jis, kaip žinios 
parodo, buvo ištikimas Rennepontų tar
nas. Negalima sakyti kad jis nebūtų daug 
ko žinojęs, o apie tai pasakos vistiek butų 
užsilikę ir iki kitų jų šeimynos ainių.

— Ar aš galiu padaryti patėmijimą,— 
tarė Rudinas.

— Sakyk, — atsakė abbė d’Aigrigny.
— Keletas metų atgal mes per išpažin

tį išgavome žinių kad tas fondas dar tebe
gyvuoja, ir kad jis pakilo iki milžiniškos 
sumos.

— Be abejonės; ir nuo to tapo atkrei
pta specialė dome į tą fondą musų Ordenc 
vyriausio kunigo-generolo.

— Taigi mes žinom tą ko gal Renne- 
ponto ainiai nežino, tai kad tas fondas mil
žiniškai padidėjo.

— Taip, — atsakė abbė: — ypata ku- 
,ri per išpažintį užtikrino tą faktą verta 
pasitikėjimo. Vėliau tas pa'ts patikrini
mas vėl buvo padaryta; bet ta ypata dėda
ma ir didžiausias pastangas negalėjo gau
ti vardo to fondo globėjo, ir nieko kito kaip 
tik užtikrinimo kad pinigai yra teisingose 
rankose.

— Tai man rodos kad jau mes žinom 
viską kas mums labiausia reikalinga, — 
pridėjo Rodinas.

— Bet kas žino ar tas globėjas to for. 
do atvyks ten rytoj, nežiurnit kad jis vadi 
narna teisingu? Juo arčiau ateina tas lai
kas tuo didesnis nekantrumas ima. Ak!— 
tęsė abbė d’Aigrigny, po valandėlės paty
lėsimo, — šis dalykas yra tokis milžiniš
kas kad pasisekimo pasekmės yra neap- 
skaitliuojamos. Viskas kiek buvo galima 
daryti iš musų pusės, buvo bandoma.

Ant tų žodžių, kuriuos abbė taikė i 
Rodiną, lyg klausdamas užtikrinimo, Rodi
nas nieko neatsakė.

Abbe pažiurėjo Į ji nuostabiai, ir tarė. 
— Ar tu nesi mano nuomonės—ar dar dau
giau buvo galima stengtis? Ar mes nesi
ėmėm kraštutiniausių Įmonių?

Rodinas nusilenkė, bet tylėjo.
— Jeigu tu manai kad mes kaip ku

riuos svarbius dalykus neatlikom. — tarė 
nekantriai abbė, — sakyk! Mes dar turim 
laiko. Dar sykį, ar tu manai kad butų ga
dina padaryt ką daugiau negu aš pada
riau? Visi kiti ainiai liko prašalinti, kuo
met rytoj Gabrielius nueis j tą namą, ar jis 
nebus vienatinis mušu atstovas nuo tos 
Šeimynos, ir vienatinis kuriam paliks tie 
turtai? Dabar, sulyg jo išsižadėjimo raštų, 
ir musų Įstatymų taisyklių, ne jam bet mu
sų Ordunui visi turtai palieka. Ar aš ga
lėjau dar kitaip padaryti? Kalbėk atvirai.

— Aš negaliu pavelyt sau išreikšti 
nuomonę tame klausime. — tarė Rodinas, 
nužemintai, vėl nusilenkdamas; — pasek
mės visų panaudotų būdų turi atsakyti už 
tave.

Abbė patraukė pečiais ir lyg barė sa
ve už klausimą patarimo iš to rašomos ma
sines, kuris tarnavo jo sekretorium, ir ku
riam jis priskyrė tik tris ypatybes — at
mintį, atsargumą ir tikrumą.

SKIRSNIS XV. 
Nelauktas Svečias

Po valandėlės tylėjimo, abbė prabilo:

— Paskaityk man raportus apie paliečia
mas musų darbe ypatas.

— Štai yra šio vakaro raportai; tik ką 
sunešti.

Rodinas skaitė sekančiai: — Jokūbas 
Rennepont, arba Snaudalius, buvo matytas 
skolininkų kalėjime aštuntą valandą šį va
karą.

— Tai vienas, — tarė abbė; — jis ne
kliudys mums rytoj.

— šv. Marijos vienuolyno viršininkė, 
persergėta per kunigaiktšienę de Saint 
Dizier, Įvedė didesnę sargybą Rožei ii 
Blančei. Šį vakarą, devintą valandą, jos 
buvo atsargiai užrakytos jų kamarose, ii 
ginkluoti vyrai užžiuri sodną per naktį.

— Daktaras Baleinier, taipgi kuni 
gaikštienės persergėtas, dar labiau užžiuri 
Andriennę de Kardoviliutę. Devintą va
landą duris namo kuriame ji randasi buve 
užrakytos ir užsyktos.

— Kaslink pono Hardy, — tarė Ro 
dinas, — aš gavau laišką iš Toulouse, ku
riame pranešama kad jo draugas stengias 
užlaikyt jį ten kuoilgiausia. Jis net sulai 
kė tūlas popieras siųstas ponui Hardy, ku
rias vėliau atiduos.

— Tai dar lieka jaunas Indijos kuni 
gaikštis, — tarė Rodinas. —

— Kaslink jo, — pridėjo abbė, — me 
gudriai padarėm leisdami poną Norval; 
vykti pas jį su dovanomis nuo panelės An 
driennės. Daktaras kuris vyksta sykiu si 
Norvalu, ir kurį daktaras Baleinier pa 
rinke, ar nesukels nuožvalgos?

— Ne, — atsakė Rodinas. — Jo laiškai 
gautas vakar yra pilnai patenkinantis.

— Taigi nėra ko bijotis ir to Indijos 
kunigaikščio, — tarė abbė. — Viskas eini 
gerai.

— Kaslink Gabrieliaus, — tarė Rodi 
nas, — jis vėl atrašė šį rytą prašydama: 
pasimatymo su tamista. ko jau kelios die 
nos neisprašo. Jis kankinamas drausmė 
mis kokias jam uždėta, kad negali išeiti iš 
ramų jau kelios dienos.

— Rytoj, kada vesimes jį ant Rue St 
Francois, aš galėsiu išklausyti ką jis tur 
pasakyt. Dar bus gana laiko. Taigi, šio 
;e valandoje, — tarė pasiganėdinančiai ab 
bė, — Rennepontų šeimynos ainiai, kurii 
atėjimas suardytų viską, yra patalpinti to 
kiose saugiose vietose kad negalės pribut 
'■ytoj į tą namą iki pietų, o Gabrielius tik
rai ten bus. Pagalinus musų siekimas pri
eita

Du atsargus pabarškinimai pertrauke 
abbės kalbą. ,— Ineik, — tarė jis.

Inėjo senas tarnas, ir tarė: — Apačio 
je yra koks žmogus kuris nori matyti Ro 
dina svarbiu reikalu.

— Kaip jo vardas? — paklausė abbė.
— Jis nesako; bet pasakė kad jis yri 

nuo pirklio Van Dael, iš Javoš.
Rodinas ir abbė pažiurėjo vienas Į ki 

tą neramiai, beveik nugąsdinti.
— Pažiūrėk kas jis toks, — paliepi 

abbė Rodinui, negalėdamas paslėpti save 
neramumo. — Paskui atėjęs pasakyk mai 
viską. — Paskui, kalbėdamas i tarną, pri 
dėjo: — Atvesk jį i vidų. — ir parodyda
mas dar vieną išraiškos ženklą Rodinui 
abbė d’Aigrigny pradingo per šalines du 
ris.

Už minutos laiko, prieš Rodiną pasi 
rodė Karingas, buvęs Smaugikų vadas, ku 
rį Rodinas prisiminė matęs Kardoviiių pa- 
loeiuose.

Rudinas nusigando, bet nenorėjo nu
duoti jog pažįsta savo svečią. Vis sėdė
damas užsilenkęs ant stalo, skubiai rašė, 
lyg nematydamas Karingo.

— Tamista, — tarė tarnas, nustebin
tas Rodino tylėjimu, — štai ta ypata.

Rodinas sulenkė popierį ant kurio sku
biai rašė, ir tarė tarnui: — Nusiųsk šį laiš 
ką sekančiu adresu. Palauk iki gausi at
sakymą.

Tarnas nusilenkė ir išėjo. Paskui Ro
dinas, sėdėdamas kaip sėdėjo, atsisuko j 
Faringą ir gražiai užklausė: — Su kuo, 
tamista, aš turiu garbę kalbėti?

(Bus daugiau)

Philndelphijos Lietuvių Ko
miteto Manifestacijų Komisija 
žinomi kreipiasi prie visų, be 
skirtumo partijų ir pažiūrų, o 
ypač artimesnių Amerikos Lie
tuvių kolonijų bei organizacijų 
prašydama kad jei kuri nors 
malonės suruošti manifestacijai 
vaizdelį-flotą, apie tai praneštu 
manifestacijos komisijai: vie
na. kad gautų atatinkamų nu
rodymų. jei bus reikalingi; an
tra, kad nesuruoštų tuos pa
čius.

Amerikos Lietuvių Diena Įvy
ksta Piiiladelphi joj Rugpjūčio 
28. nes čia buvo paskelbta A- 
merikos nepriklausomybė; Phi- 
ladelphija buvo pirma Ameri
kos sostinė; čia skamba nepri
klausomybės varpas. Bet Arne- 
■ikos Lietuvių Diena ne vien 
Philedelpbieyiams darys garbę, 
bet visiems Amerikos Lietu
viams; aukštins musų tautą ir 
kels jos vardą pasaulio akyse. 
Taigi visus kviečiame į bendrą 
laid ą.

Kiekviena kolonija manifes- 
acijoie gali turėti savo paveik
slą — suruoštą flota, jei ne 
•horą tai dainininku būreli; 
'aunimas gali išpildyti tautiš
kai pasirėdęs tautišką žaislą ar 
loki. Kiekvienos kolonijos var
ias turi būti užrašytas ant flo- 
o ir bus nufotografuota eise

nos metu.
Tolimesnėms kolonijoms ne

patogu važiuoti paprastu trū
ku. taigi mes sulyg reikalo pa
mpinsiu! troką ir pavešim kolo
nijai, kuri gali atvykti vien tik 
su savo paruoštomis figūromis.

Kas ; dailiausia paruoš flotą 
ir išpildys manifestacijoje ton
iškus šokius gaus premiją. 
Taigi visi Į darbą! Laikas ruo
štis 1

Manifestacijos Komisijos 
Pirmininkas 
« Kun. J. Kaulakis.

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

SantaiMidy 
SULAIKO 

SKAUSMĄ 
Saugokit Pamėgdžiu 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose

A<1 druggists—35c and 65c jars and tunes. 
Children’s Mustcrole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Ruffles ir 
“Charlcstono” 
Šokis.
Šok ir strepsčk ir galva kraipyk! 
Bet saugokis ncprikrčsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite boti ką per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Beny and So. 5 th Sts.

Brooklyn, N. Y.
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DIRVA

P
AŠVĘSK valandėlę prabėgti žodžius 

Šios pasakos musų senovės,
Apie tuos garsingus Lietuvos laikus 

Kad’ bočiai už žemę mus kovės
Su priešais baisingais iš pusių visų, 

Ir plėtė Lietuvos galybę;
Mylėjos tarp savęs ir klausė vadų. 

Kurie kraštą valdė teisybe.

Gausi ta gadynė didvyriais narsiais, 
Neges ji kol mes gyvi busim;

Jie dvasią mus žadins didingais darbais — 
Jei seksim, per amžius nežūsim.

Toli kiek tik laikas nuseks leidžia mus
Į bu'tį tautos mus garsingos.

Jau randame vyrus, vadovus narsius, 
Kurie viešpatavo garbingai.

Pirmiausia, palikę yr' žinios apie
Rruteni ir broli Vaid’vutį1,

Kurių darbai Prūsuos’ yra jų garbė 
Ir amžiais negali ji žūti.

Pirmi .jie sutvarkė Parusius tenai, 
Pastatė ant kelio karionės;

Supliekti Mozūrai- žiaurunai skaudžiai 
Tad’ Parusius laikė už žmones.

Paskui padavimai vėl kalba plačiai
Jog valdė narsus Palemonas2;

Jo vardas paliko tarp mus amžinai, 
Ir visad minės ji mus žmonės.

Simus jojo Kūnas, kaip sako gandai,
įkūrė garsingą mus Kauną3,

Ir jis Įsidiegė tautoj garbingai 
Palikdamas atminti šaunią.

Toliau, amžiams bėgant, Lietuva didėj’,
Nors priešai naikinti mėgino,

Didžių kunigaikščių gadynė atėj’, 
Kokių mažai žemė pažino.

Pirmiausias tą vardą didingos garbės
Sau Ringaudas4 teisiai Įgijo,

Ir jis tautoj musų taip visad skambės 
Kokiu anuos’ amžiuos’ prigijo.

Po jo kilo kitas — Mindaugas5 smarkus,
Simus to karžygio garbingo,

Jis buvo, kaip tėvas, buklus ir drąsus, 
Ir darė kas buvo teisinga.

Karalium ant galo patapo jisai —
Tai pirmas toks musų didikas;

Tik viens jis toks buvo tautoj mus visoj, 
Kitiems toks neteko vainikas0.

Jis valdė Lietuvą ir kovės narsiai
Su priešais kurie puldinėjo,

Bet gyvas išlikęs kovose ilgai, 
Savų kerštu galvą padėjo7.

Nuo čia ėjo tarpas naminių vaidų,
Už valdymą krašto tąsynė,

Kiekviens stengės likti Lietuvių vadu,
Kol juos Liutavaras sutrynė8.

Mindaugo žudikas Tranaitis užėj’;
Jis seną tikybą mylėjo.

Bet Mindaugo vyrų ginklai jį nudėj’, 
Mindaugo sūnūs valdyt stojo9.

Vienuoliu tas Rusuose buvo ramiai,
Valdovo narsos jis stokavo,

Ji Levas žiąurunas nudėjo urnai, 
Ir Rusai Lietuvą pagavo10.

Sukrute Lietuviai išvijo Rusus,
Valdyt- Šventaragį uždėjo11,

Kuris jau pražilęs, bet vis dar narsus, 
Visus sutvarkyti galėjo.

Pas Vilnių Įkurta vieta jo vardu,
Ten, mirus, dievams jis aukautas12,

Mėgėjas, gynėjas tikybos tėvų.
Už garbę kurių turėj’ kautis.

Po jo šalį valdė Traidenis smarkus13, 
Taip pat senatikis pagirtas;

Nei vienas jo priešas nebuvo saugus —
Toks karo darbe buvo tvirtas,

Traidenis irg’ krito nuo rankos savų — 
Lėmim’s toks jam buvo negeras;

Nuo čia vėl pakilo gadynė didžių: 
Paliko valdyt Liutavaras14.

Apie šilą,gonte žinių nėr’ pilnų, 
Kuri taip garsinga pastojo;

Vieni skiria jį prie kilmės iš dievų, 
Kiti — jog arklydžiu buvojo15.

Su juo prasidėjo galingi vadai,
Eilė kunigaikščių garsiausių,

Jų klausė Lietuviai ir Lenkai, Gudai, 
Jie skeptrą išlaikė ilgiausia16.

Lietuva pradėjo plėtotis ir augt
Kai Vytenis17 valdžią įgavo —

Sūnūs Liutavaro narsus ir smarkus, 
Kurs narsiai su priešais kariavo.

Vytenis daug truso padėjo karuos’, 
Daug 'priešų bijoj’ to narsuno,

Bet jis, kaip legendos paduoda toliaus, 
Pražuvo nuo kirčio perkūno.

•Paskui, dar žymesnis pakįla vadu, 
Kurį tauta musų vis mini:

Tai Vytenio brolis, karžygis didus, 
Kūrėjas tautos, Gediminas18.

Šis vėl narsiai valdė, jo žemės didėj’, 
Jo vardas nuolat garsyn ėjo;

i Jis Vilnių įkūrė sostine šalies, 
Kur Vilką sapne paregėjo.

Jo priešai bijojo, mylėj’ Lietuviai, 
Teisus visapusiai jis buvo.

Už šalį kovodams senatvėj narsiai 
Jisai ties Veliuona pražuvi.

Jo garbei Šiandieną, po ąmžių ilgų. 
Jo ainiai pastatė paminklą —

Toj vietoj kur krito nuo priešų žiaurių, 
Tenai kur paleido jau ginklą.

Simai Gedimino — juos amžiai minės — 
Viens Algirdas19, antras Keistutis20,

Kai tėvas, jie buvo teisiais, atvirais, 
'Vėl lėmė Lietuvai plėtotis.

Tiesa, ne jiems tėvas paliko valdyt,
Bet jie sau likimą parėdė:

Jie brolį Jaunutį21 nusprendė išvyt, 
Ir patįs į valdžią užsėdo.

Jaunutis nerodė valdovo žymių —
Jauniausias sūnūs Gedimino —

Ir šalį užpilto daugybė vaidų, 
Tik tiedu visus nuramino.

Jų amžius vėl buvo kilimas šalies,
Ir priešams baisumas begalo:

Keistutis ir Algird’s netroško garbės, 
Bet valdė kartu iki galo.

Viens kitą mylėjo ir gerbė karštai, 
Kaip gali daryt dori broliai:

Bijojo ir lenkės visi jiem kraštai, 
Jų garbe skambėj’ visi toliai.

•Y- -Y-

Be karo, Keistučio dienose yra 
Viena dar legenda garsinga —

Birutė, mergaitė Palangos tyra, 
Butin jo ineina kilmingai.

Duktė jinai buvo vargdienio daili, 
Dievams pasišventus, tyriausia;

Nors geidė jos rankos jaunikiai visi, 
Dievus ji mylėjo labiausia.

Bet vieną — Keistutį — jai skyrė dievai, 
Ir jo ji išbėgt negalėjo:

Keistučiu! pažvelgus į jąją meiliai.
Ant vietos ji ji pamylėjo.

Nuo laiko to liko Birutė garsi —
Tautos mus paveizdas žymiausia,

Pagimdė ji sūnų Lietuvai tokį
Kurio garbė siekė plačiausia —

Tai Vytautas Didis, galiūnas tautos,
Baisūnas Totorių, Kryžiokų,

Maskolių ir Lenkų, Europos visos — 
Jo garbei išreikšt žodžių stoka!. . . .

Bet. gryžkime vėl dar atgal į laikus 
Karžygių Algirdo, Keistučio,

Kuriem gal likimas nulėmė vaikus 
Kaip kerštą už sostą Jaunučio.

■Y- -Y-

Nerasim valdovų laikuos’ Lietuvos
Kad brolis taip brolį mylėtų

Kaii’ Algird’s Keistutį, ir tas atgalios. 
Garbes viens kitam n’užvydėtų.

Vaikai jų kitokie išėj’ už tėvus: 
Jogaila22, Gudijoj auklėtas,

Vien buvo plėšrus ir didybės godus,

I O Vytaut’s23 meilus ir mylėtas. 
Keistutis ir Algird’s, seneliai abu, 

Ir gyvastis baigė draugingai.
Ant Algirdo noro paskirt valdovu 

Keistutis sutiko noringai
Jogailą24, darbais kurs tuojau kruvinais 

Tironus garsius net praėjo;
Godumo apsėstas, kerštingais jausmais, 

Žudiko vardu pragarsėjo.
Jis dėdę Keistutį, po tėvo mirties, 

Nužudė pilin pavadinęs25,
Birute senelę garsios atminties 

Sugriebęs žiauriai nuskandino26.
Jis Vytautą taikės vyliu nužudyt. 

Bet laimė nuo čia kitaip klojo:
Karžygiui tam sekės vyliugį primygt, 

Ir Vytaut’s valdovu pastojo27.

Nėr’ reikalo šičia smulkiau aprašyt
Ką Vytautas didis padarė,

Gana kad jam teko Lietuvą valdyt, 
Jogailą į Lenkus išvarė.
Turėjo jau rodos viskas eit gerai, 

Ii' Vytautui klotis sėkmingai,
Bet sėkla pasėta Jogailos pikta 

Augino jau vaisių blėdingą.
Jogaila pamatė: darbai jo ant niek’, 

Taikos su Vytautu jieškojo;
Bet Lenkai jį kurstė vyliauti vistiek, 

Ir klastos po klastai kartojęs.
Šios kovos ir ginčai tarp jų abiejų 

Lietuvai nevirto ant gero —
Kaip visad, kur eina kova tarp dviejų 

Ten trečias naudos sau padaro:
Kai Vytautas trempė Totorių ordas, 

Ta didžią Europos baisybę.
Jam Lenkai tik rengė painingas klastas, 

Jbgaila vis vykdė suktybes.
Kai Vytaut’s apsilpo karuose sunkius’, 

Jogaila su Lenkais apspito:
Sumanė Lietuvą pajungt visados, 

Ir gelbėdams, Vytaut’s sutiko.
Nuo čia reikia liautis didybe minėt 

Tautos kuri taip pagarsėjo:
Nuo čia prasidėjo valstybė mažėt, 

Kuri iki tol vis didėjo.
Nuo čia jau nebuvo valdovas nei viens 

Kuris vertas but apdainuoti,
Nuo čia bėdos ėjo su Lenkais išvien, 

Lietuviai pradėjo dejuoti.

Nors Vytaut’s dar darė žygius didesnius 
Neg’ jo narsesni pirmtakunai,

Ir buvo išplėtęs Lietuvos kraštus
Daugiau neg’ tėvai jo galiūnai,

Bet Vingi laikai jo jau buvo puolims — 
Silpnyn ir menkyn šalis ėjo,

Nei garbės karžygių, nei jokis likims 
Jau to sulaikyt negalėjo.

* ¥
Taryt už Jaunučio skriaudimą drąsiai.

Už žaismę tvarka Gedimino
Lietuvai paliko pakęsti vargai,

Ir baisius laikus ji pažino.
Ro mirčiai to Vilniaus kūrėjo garsaus

Vos šimtas tik metų praėjo,
šalis jo, lyg blokšta likimo žiauraus, 

Birbti, merdėti pradėjo.

Nuo čia reikia liautis šią dainą dainuot, 
Nuo čia baigias dienos senovės

Garbės tautos musų; ją ėmė naudot 
Mus priešai del savo gerovės. I

Tik amžiams prabėgus po smūgių anų 
Atkiuto vėl musų Tėvynė

Per kraują ir kovą narsiųjų sūnų, 
Kurie priešų pančius sutrynė.

(GALAS)

Paaiškinimai:
1— Jų darbai minima nuo 506 metų tolyn.
2— Antroj pi-sė.i 10-to šimtmečio.
3— 1030 metais; pats žuvo kovoj 1040 m.
4— Valde tarp 1226—1240 metų.
5— Valdo nuo 1242 iki 1263 metų.
6— Apsikrikštijo 1252 m. ir gavo nuo popiežiaus Inno- 

cento IV karališką vainiką.
7— 1263 m. nužudytas medžioklėj, šėtroj.
8— Praėjo apie 20 metu betvarkių iki Liutavaro; jis 

paėmė valdžią 1282 m. Tėvas Vytenio ir Gedimino.
9— Vaišc’ika, Vosilka ar dar kitaip vadintas; 1265 m.
10— 1267 metais.
11— 1267 m.. 96 metų amžiaus seneli.
12— Sudegintas 1270 metais su didelėmis iškilmėmis.
13— Nuc 1270 iki 1282 metų
14 —Valde nuo 1283 iki 1293 metų.
15— Sako. Liutavaras tarnavęs pas Traidenį.
16— Liutavaro giminė valdė apie 300 metų ir vėliau 

;t.io Jogailos davė ir Lenkijai karalius.
17— Valdė nuo 1293 iki 1315 metų.
18— Valdė nuo 1315 iki 1340 metų.
19— Algirdas valdė nuo 1345 iki 1377 metų, sykiu su 

Keistučiu.
20— Keistutis su Algirdu valdė nuo 1345 iki Algirdo 

nrrties 1377, paskui nuvertęs Jogaila valdė iki 1382 m.
21— Valdė nuo 1340 iki 1345.
22— -A'girdo sūnūs iš Rusės.
23— -Keistučio ir Birutės sūnūs.
21—Valdė n io 1377 iki 1381, kada Keistutis nuvertė.
25— Nužudęs Keistuti 1382 m., ve! valdė iki 1392 m.
2(j—padavimai sako kad ji gryžus Palangon ir iki 

: mirčiai tarnavus dievams.
j 27—Išvijęs Jogaila, vaide nuo 1392 iki 1430 metu.

,/®i< U D1K1 ų 
'GEROVĖS skYRIUS

^DEL APRŪPINIMO MA 
h MOTINŲ IR JŲ fijįŽ 
IĮ KŪDIKIŲ SVEIKATOS, jįjį

Į

šbrac ekyriujt mes hikns 
nuo taiko grildcasime rei
kalai |domlu5 būsiančioms 
motinoms ir molinom* 
n g kūdikių.:

Kūdikių aprflphiimaa Ir po 

Dėjimus yra dalykus forve* 
a var bos Sc'aaynai Ir tavU.t 
Ir mes jaučiame, k&d l&l 
yra dalykas, kurį men *o- 
rime reguliariškais lUko- 
tarpfais etvlrri. fa-_tetnmj 
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STRAIPSNIS 185

kalinga tada pjlna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieną prie jos vai

nos suteiksi

Atmieš!

Skaitykit šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Priežiūra Kūdikio Lovoje
Dažnas pozicijos permainymas b • 

gulint lovoje yra svarbu kūdikiui, ne 
’tik kad. tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dai tuomi kad niekad kraujas neuž-

dyti. Maudyne del karščio (apie. 90 
laipsnių L.) gali būti syki Į dieną ar 
du sykiu, jei karštis didelis.

Maudynes temperatūra 
nustatoma termometru.

suerzinus.

uri būti
Maudant

dai del sumažinimo karučio. Jei ran 
Ros ir kojos šaltos, vartok šilto van

mažinti.
maistą

Girdymas vandeniu vra dideliai 
svarbu ligoje. Reikia vandens siū
lyti dažnais protarpiais, jei galima 
tai kas valanda, kūdikiui budini, ir

Vidurius reikia liuosuo-

plauti arba šilto vandens Įleisti. Rei
kia atžymėti kiek šlapumo išeina ir 
duoti daugiau vandens jei šlapumo

Yra faktas kad del sveikti kūdikių 
vra linksmos motinos 'Tinkamas 
maistas ir tinkama pi iežiura turėtų 
padaryti kiekvieną kūdiki stiprų ir 
vikrų. Jei negali savo kūdikio žin
dyti, justi pirmutinė mintis turėtų 
būti Borden’s Eagle Pienas. Per tris

ir tarpti kaip tik gaudavo Eagle Pie
ną. Borden Kompanija per tris gent- 
luirles įtikino tuksiančius motinų

blausias žingsnis prie jų busime pa
sisekimo gyvenime. Borden’s Eagle 
Pienas išaugino milijonus kūdikiu i 
sveikus ir vikrius vyrus ar moteris.

Įima sukompinuoti su suplaktu kiau
šiniu ir skanskoniu, su ginger ale, 
vynuogių ar kitų vaisiu sunka, ari.a 
koko.

mergaitei.
į amžių ją suima jausmas 
susijudinimo, kurio motinai

i rimčiausias momentas 
•yvenime, dėlto kad tu i

Trylika ncišrodo daugeliui motin.i 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį 
vilties ir t 
ji negali išaiškinti 
periodas yra 
mergaitės

metu.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
M -°

PAVASARĮ

Kaip tyku ir ramu
Pavasario laiku;

Saulė tokia šviesi
Ir padangė skaisti;

žemės rūbas gražus,
Oras kvepia, sakius;

Medžiai šlama jaukiai, 
Gėlos žydi puikiai.

Paukščiai čiulba linksmai,
Skamba, skrenda balsai,

KĮla, kįla aukštai
Ir pranyksta tenai.

Taip gerai ir smagu
Pavasario laiku

Pasėdėt, pasvajot
Ir gamta pasidžiaugt.

Petronėlė' M.

Kadangi Lietuvoj naujas Sei
mas panaikino karo stovi, kuo 
pamatuodama valdžia kabysis 
prie klerikalų laikraščių ir kaip 
nubaus jeigu koks laikraštis 
pajuoks koki Valstiečių Liaudi
ninkų valdininko gizelio gizeli?

Geriau negu Nieko
Keleivis išvargintas jurų li

gos, klausia jurininko:
— Balandėli 1 Ar dar toli 

krantas?
— Nežinau. Turbūt toli.
— Ogi kas ten, ar ne kran

tas?
— Kur čia tau krantas. Tai 

gorizontas.
— Gorizontas! Ak, ačiū Die

vui.... vis jau geriau negu 
nieko.

Vilkijoj per Kermošių
— Vienintelis žmogus kurio 

dabar nebeslcgia mokesčiai yra 
mano uošvis.

— Kodėl?
— Jis geriausia apsirūpino.
— Kokiu budu, ;.r Įmonę už

dare?
— • Ne. pernai mirė.

Tarp Kauno Jaunuoliu 
Kaune

Viena mergina dažnai saky
davo kad ji neturinti daugiau 
kaip 18 metu.

Vienas jaunikaitis, paabejo
jęs jos tvirtinimais pasakė: Ne
jaugi, ar ne daugiau?

Tuomet užtarė ją antras: —• 
Kodėl tu jai negali tikėti? Juk 
ji jau dešimts metų kaip vis tą 
patį sako.

Panevčžyj
Turguje susitiko dvi bobelės 

ir kalbasi. Viena žiūrėdama į 
savo draugę sako:

— Ko tu tokia nusiverkus? -l
— Ak, širdele, vyro nete

kau ....
— Ir aš vyro netekau, vie

nok neverkiu!
— Kaip, ir tu netekai vyro" 

Kokiu budu tu netekai?
— Mirė. .. .
— O manasis pabėgo....

šk
ABU LYGUS

Magdės tėvas — Man rodos. 
Jonai, kad -tu jau myli mano 
dukterį. Po Velykų aš leisiu 
jum sueiti i porą.

Jonas — Įfokia laime! Tik
tai brangiam tėveliui turiu pa
sakyti kad aš esu plikas ir tu
riu skolų.

Tėvas — Tai niekis, tamista 
toks pat kaip ir aš!

savo kurtiniui 
teisingą pradžią 
gyvenime, penint 
ji grynu, lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

kas

Lietuvos Konsulatai

lEAsGiuE jbirand 
CONDENSED MILK

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, III.
Lithuanian Consulate 

38 Park How 
New York, N. Y. 

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W 

Washington, D. C.

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 yra nešvarus, tai jus no
rom s ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Už si 
kuponą 
u s 1 t • 

dykai lietu
viškai painokū 

kaip prižiūrėti 
penėti savo ir 

jusu kūdikį- Iškirp
te i r prisiekite 

šiandie 6U Jūsų 'ardu 
_ |r adresu. „
ZTHE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. York

Laivakortės Į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai- 

Kreipkites
“Dirvos” Agenturon

6820 SUPERIOR AVE.

vais.

Cleveland.
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