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JAPONIJOS KATASTROFOS ŽINIOS

57 ŽUVO GELEŽINKELIO NELAIMĖJ

Washington.'— Spalio 1 d.
iš Tokio oficialiai pranešta Japonijos ambasadai kad žinomų
negyvų žemės drebėjimo ruož
te yra 103,000, sužeistu 125,000
ir dingusių 235,000. Skaičius
žmonių apleidusių Tokio yra su.
virš milijono, i
Išviso 544,000 budinkų buvo
sugriauta ir išviso nuostolių pa
daryta iki penkių bilijonų dolarių.

Casper, Wyo. — Rugsėjo 28
tvano apardytu tiltu važiuojant
netoli čia suluže ir sukrito van
denin traukinis — lokomotivas
ir penki vagonai. Mažiausia 73
bus žuvę, bet 57 jau tuoj suži
nota kaipo užsimušė ar prigėrę.
Kadangi ta upė subėga į kitą
upę netoli nelaimės vietos, ki
tame mieste paupiu sugauta ke
letas plakančių lavonų iš tos ne
laimės. Tame traukinyje buvo
apie 201 pasažierių.

LENKAI VIS NEPALIAUJA ZURZĖJĘ
APIE LIETUVĄ

“The Literary Digest” rugsė- lę Europos tarptautiniuose veikjo 29 d. talpina ištraukas iš Pa sniuose.”
Kad nėra saugu Baltijos val
ryžiaus laikraščio “Temps”, ku
riame to laikraščio korespon stybėms pavieniui žiūrėtis savo
dentas iš Varšavos paduoda nepriklausomybės faktas aiškus.
naujojo Lenkų užrubežinių rei •Tečiau Lietuva niekada negali
kalų mini'sterio išvedžiojimą sutikti susidėti su Lenkija, kuri
kaip Lenkija stengiasi apsaugot pirmiausia apiplėšus kaimynes
SENOSIOS ARMIJOS KAREIVIAI NORĖJO
Baltijos valstybes nuo Rusų ir valstybes paskui nori kad jos
Reinlande Kraujo Pra
UŽGRIEBTI TVIRTOVĘ, BET ATMUŠTI.
Vokiečių,
ir kaip labai rūpinasi ■prisidėtų prie Lenkų padėti
liejimas už Atsiskyri
sudaryt tų valstybių sąjungą, jiėiiis tą grobį apsaugoti nuo
mą nuo Vokietijos
Reinlandas nori Atsimesti nuo Vokietijos; Bavari
bet, svarbiausia, del Suomijos Rusų ar Vokiečių. Lenkai bijo
Dusseldorf. — Rugsėjo 30 d.
Pekinas, Chrnija. — Osaka ir
jos Katalikai Apsišaukė Rupprechtą Karalium.
kad kartais Rusai vėl nepriver
ir Lietuvos negalinti, nes:
Saksonijoj Komunistai nori J vest Savo Tvarką. didelė separatistų arba norinčių Kobe, svarbus miestas Japonijo Audroje Žuvo 18 Ypatų “Iki šiolei, Vokietijai jau pa stų užleisti Lietuvai Vilnių: kad
atsiskirti nuo Vokietijos Rein- je, kurie išliko nuo žemės dre
Ukrainai su Rusijos pagalba ne
Omaha, Neb. — Rugs. 29 d. sisekė įgauti pirmą vietą Lietu
lando žmonių demonstracija už bėjimo rugsėjo 1 d., rugsėjo 29
atsiimtų tūlų savo Rytinės Ga
voje,
'kuri
sudaro
lyg
ir
tiltą
užėjus
audrai
ir
lietui
Iowa
ir
Vokietijoje Sumišimai sibaigė su kraujo " praliejimu. d. buvo sukratytį žemės drebė Nebraska valstijose užmušta 18 tarpe Vokietijos ir Rusijos. Ru- licijos plotų; kad Vokiečiai ne
po Ruhro Priešinimosi Pora desėtkų žmonių užmušta, jimu, bet nuostolių nepadtiryta. žmonių. Nuostolių padaryta už siškai-Vokiškas palinkimas da atsiimtų užgrobtų Silezijos že
IK DARBININKŲ ŽINIOS
o sužeista keli šimtai. Dussel Tuose miestuose'randasi daug
mių. Užtai reikia kad Lietuva
Pertraukiimo
dorf vis dar apimtas neramumo pabėgėlių iš Tokio ir Yokoha- $1,000,000. Louisville mieste bartinių Lietuvos valdovų dide ir kitos Baltijos valstybės susi
liai prigelbsti drąsiems Vokie
Gelžkelių unijų darbininkai
Berlinas. — Rugsėjo 21 d. vi ir laukia daugiau betvarkės.
lyje
tvanas
suardė
daug
namų.
mos.
čių žygiams. Tečiau Vokietija dėtu į vieną ir reikale padėtų
kelia klausimą pakėlimo algų ir soje Vokietijoj įvesta diktatoFrancuzai
okupantai
sako
jog
Dideli ir su nuostoliais žemės
žada paduot kompanijoms rei rystė, krašto tvarka pavesta į
nori eit toliau: ji nori užkirst Lenkijai apsaugoti tas užgrob
Vokiečių policija kalta už tą su drebėjimai atsibuvo Persijoj.
Nori Prekiaut su Rusija Lenkijos projektą Baltijos uni tas žemes.
kalavimus pakelti mokestis po
vieno. žmogaus rankas, išvengi kilimą, sakydami jog jie pradė
12—15 nuošimčių.
New York. — Suorganizuota jai ir paimt Baltijos valstybes
jo šaudymą, prie ko prisidėjo
Net keturios gelžkelių darbi mui galimų Kilti sumišimų.
Komitetas Prekybai su Rusija, po sava intaka. Teisybė kad jos
Grekai
Nenori
Mokėti
ninkų unijų šakos tokius rei Prezidentas Ebett išleido ap- vėliau ir. komunistai.
kuris esą perstatas interesus pastangos kolei kas buvo nepa- Račkauskas Išvažiavo į
kalavimus stato. Nori atgaut ribuvimą piliečių teisių sulaiky
Italijai Pinigu
Ligonbučiai ir policijos ba
Londoną
2.000 įvairių išdirbysčių ir eks
mokesčius kokie buvo 1920 m. mui žmonių nuo tier;arklų kėli rakai užpildyta sužeistais.
Londonas. — G rėki j a protes porto namų atnaujinimui preky sekmingos, vienok sudarymas
Rugsėjo
29 d. laivu “Levia
pirm numušimo.
mo. • Spaudos ’laisv” ir (susirin
Francuzų kariumenė vėliau tuoja prieš ambasadorių notą, bos su Rusija. “Rusijos padėtis Baltiko unijos tuomi buvo gai than” apleido New Yorką p. V.
šinama.
Nuvarymas
Lietuvos
į
Atmetė darbo partiją. Mans kimu teisčte suvaržyta, taipg. išsiųsta suimti visus polleistus kurie reikalauja kad butų išmo
smarkiai eina lygsvaron; sovie
K. Račkauskas, buvęs “Dirvos”
field, O., Ohio valstijos darbo padaryta gaiimti Kratos.
kuriuos tik rado gatvėse ir pa kėta Italijai 50,000,000 lyrų at tų valdžia pamatė jog kraštuti- glėbį Vokietijos ir Rusijos ant biznio vedėjas. Jis išvažiavo į
federacijos konveųcijoj po de
visada
nedaleido
sudaryti
Bal

lyginimo už nužudytus Italus. niškas ir radikalia bolševizmas,
dėjo po areštu.
batų atmesta Fosterio pasiūly
Londoną, kur buvo pakviestas
Kuestrin, Vokietija! — KelioTraukiniais buvo privažiavę į Kadangi aliantų atstovai taiky jeigu tęsis, bus pražučia šaliai.” tijos sąjungą išliekant Lietuvą. Užsienių Reikalų x Ministerijos
mas prisidėti prie darbo partijos
Ir
reikia
pažymėti
kad
Lietuvos
Kaiauu pripažinimo
pnpaiiuiniu Rusi
šimtu sukilėlių, rekrutuotų Dusseldorfą žmonių iš apielin- mo tarybose rado jog Grekai
ir reikalauti
Sako komiteto pirmininkas.
Riejimas į Baltijos uniją pasta užimti Lietuvos Prekybinio At
jai. Fosterį
1 — ‘ intarė esantį .po iš Kapt. Ehrhardto garsios Bal kių ir iš toliau, kurie pritarė tiesioginai nėra kalti ni tas žu
mokestimi iŠ Maskvos.
tytų tvirtą barjerą tarpe Vokie stovo vietą. Londone bus jau
tike brigados ir iš nacionalistų “Reinlando respublikai”, ir su dynes.
Cleveland. — S. Valstijų se tijos ir Rusijos. Taigi dabar lie spalio 4 ar 5 d.
Anglies kaina pabrango tiems organizacijų atstovaujančių va- rengė mieste demonstraciją —
natorius Willis sako kad prasi ka Lietuvai daryti žingsnį pir
kurrie anglį perka, žmonės ku- dinama “juodąją gvardija' spa
rie naudoja auglį dabar mokės lio 1 d. bandė šturmuoti citade- kurioje dalyvavo 15,000 žmo Rusijos Bolševikai Va dėjus senato posėdžiams Wa myn. Jeigu ji geriausia mano, Komunistai Atsikeršijo
nių. Prakalbose dalyvavo apie
75c nuo tono brangiau. Tai pa
shingtone jis ir kiti senatoriai ji gali ineiti į tautų šeimyną ku
dovavo Bulgarams
Vytautui Aleksai
darė nesenai laimėtas kietosios lį okupuotą valdžios garnizono Į 40 000 žmonių. Tuoj pasigir
kovos prieš susidariusį senate rių tikslai yra palaikymas taikos
su
tikslu
užgrobti
ginklų
ir
ki

Sofija.
—
Dokumentai
rasti
anglies streikas. Laimėjo’ ka
do šaudymas; sumišime kuris
Kaunas.
— Rugsėjo 12 d. an
tokių reikmenų. Atakas atmu- tuoj kilo mažas būrelis bėgo pas suimtus komunistus dalyva bloką kuris stengsis kad Suvie- ir civilizacijos suvienytomis spė- ksti ryte Į K. Norkaus kontorą
sėjai ir operatoriai.
nytos
Valstijos
pripažint
’
Ru
’rfimisyir kurios tuo. pačiu laiku atėjo nęziiioiiias' žmogus“ ir pa
Coll'nwood, O., N. Y. Central šta tik pribuvus daugiau kariu- prie kalbėtojo. Atsargos poli vusius Bulgarijos’ sukilime prigelž\/o dirbtuvėj, du. darbinin menės iš Frankforto. Ataką
yra pasirjjžę ginti savo nepri klausęs’ Vylaiito'. Aleksos, užėjo
rodo jog sukilimas buvo (suorga siją.
cija
pradėjo
šaudyt,
ir
tuoj
už

kai Sriūbavę garo . muterkę jai vedė Maj- Buchkrucker, atsista
klausomybę
visomis savo turi i nurodytą kambarį tr dviem šū
nizuota
ir
vedama
po
a'ktive
pa

sidegė abelnas šaudymas. Pri
iššokus liko piru nuplikinti ir
tydinęs oficierius, kuris, sykiu buvo ir Francuzų kariumenė, galba Maskvos sovietų.- Loko Nužudyta Rusų Vadas momis spėkomis. Lenkija ir viais nušovęs Aleksą pabėgo,
ligonbutyje mirė.
palikęs kepurę. Šoviko išvaizda
Maskva. — Prie Karelijcfe- Baltijos valstybės vis dar ragi žydiška, juodbruvių, vidutinio
Amerikos Darbo Federacijos su kitais savo pasekėjais, liko kuri liepė paliaut policijai šau motivas kuriuo sukilėliai važia
na
Kauno
valdžia
prisidėt
su
sa

areštuotas.
konvencijoj Portland, .Ore., ku
vo, paimtas į valdžios kariume- Rusijos rubežiaus nužudyta M.
ūgio. ,
(“Liet, žinios”).
dyt, bet ta neklausė.
ri prasidėjo šią savaitę, daly
Reinlando respirbliko pradėjo nės rankas, buvo išdabintas Le Lavrov, sovietų ru'bežiaus ko vo dalia Baltijos unijoje. Ku
Nuo
“
Dirvos
” Red.: Vytau
vauja Anglijos laukų darbinin Laukiama Parliamento Krizio
misijos pirmininkas, ir du kiti rią nors dieną, gal bu,t, Lietuva tas Aleksa, garsaus komunisto
'judėjimą už atsiskyrimą nuo nino ir Trockio paveikslais.
kų unijos atstovas, ilr Kanados
Berlinas. — Vokietija laukia Vokietijos tuoj po didžiojo ka
Bulgarijos valdžios gelžkelių komisijonieriai sužeista, Juos pnnfatys kad jos dabartinė tak Aleksos brolio sūnūs, gimė Suv.
amatninkų ir darbininkų kong
reso atstovas. Jie atvežė linkė suirutės parliamente. Sakoma ro, bet nebuvo daiig pritarėjų. užrašas buvo ištrinta, užrašyta užpuolikai patiko prie rube- tika išstato pavojun ne tik kitų Valstijose; 1914 m. prieš karą
jimus nuo savo organizacijų di jog socialistai pasitrauks iš val Dabar, Francuzams užėjus, tas žodžiai “Bulgarijos sovietų res žiaus. — šis atsitikimas yra pa- Baltijos valstybini, bet ir jos pa išvažiavo į Lietuvą turėdamas
apie 10 metų amžiaus. Bebūda
delei Amerikos darbininkų or džios užprotestavimui už tai kad klausimas vėl panaujinta. Bu- 'publika”.
našus Į Grekų-Italų nesusipra- čios egzistavimą, nes, jeigu ka mas karo laiku, eidamas mokslą
ganizacijai.
tastrofa
kiltų,
niekas
negalėtų
su ta partija Bavarijos pasielg vo išleista daugybė proklama
tuną.
Lietuvoj, paūgėjęs, ir jis kaip
šioj konvencijoj bus pakelta
išgelbėt ją nuo užpludimo Rusų kiti jaunuoliai užsikrėtė bolše
klausimas federacijos prisidėji ta negerai; 'taipgi sakoma jog cijų už Reinlando nepriklauso Ore per 118 Valandų
bangos norinčios pasiekt Vokie vizmu. Pora metų atgal jis bu
mo prie bolševikiškų pažiūrų Stresemann sudarys tikrą bur- mybę; Demonstracijos dieną
Vienas Francuzas lakūnas su Kas Liko iš Austrijos tiją. Lietuvos vienintelė viltis vo pabėgęs j Rusiją pas savo dė
darbo partijos, ir tikima kils del žuazišką kabinetą.
miesto gyventojams buvo pra mušė rekordą ilgiausio išbuvi
Tautų Sąjunga stengiasi ait- ko nors panašaus kaip užsiiikri- dę, bet “rojaus” gyvenimas ne
to didelis šturmas, nes vieni de
nešta būti stubose nuo 1 iki 5 (mo ore ir toliausio nuskridimo
budavot mažutę respubliką Au himas apsaugos guli 'jos prisi patiko; sugryžo į Lietuvą. Bet,
legatai iš skyrių įgaliota remti
tą klausimą, o kiti priešintis.
Bavarija Apsišaukė sau vai., kada atsibus demonstraci- ,be sustojimo. Jis su dideliu ga- striją. St. Germain sutartimi] dėjime į nuolatinai sudarytą sakoma, jis parsivežęs su savim
ir bolševikų dokumentų, taigi
* Federacijos valdybą .'iš savo
' P- įngHbtrtafencnė!.? neklausę, Vi- zmu J^ppelinu išskraidė 118 didelė Austrija susitraukė. Iš Baltijos Sąjungą.
Karalių
jie matyt jį sekioję, ir dabar at
si bizniai buvo uždaryta'.
pusės siūlo sudaryti milžinišką
valandų
ir
aplėkė
4,500
mylių.
jos
261,000
ketvirtainių
mylių
j
Munich. — Spalio 1 d. jau
“Pavojus Rusų-Vokiečiu ko radę nužudė.
darbo uniją Amerikoj sutrau
Iš Francuzijos jis sįerido per ploto liko tik 33,000 'ketvirtai-] operacijos sulaikytas, laikinai,
kiant visus darbininkus Į Vieną įvesta tvarka po pirmesnių su
kovojimui už industrialę demo mišimų. Diktatorius Kahr iš Prancūzai dar Rengiasi Viduržemio jure, į Afriką, pa nių mylių. Jos gyventojų skai-|| pastangomis Lenkų ir Baltijos
Prezidentas Coolidge šaukia
kratiją. Valdyba smerkia pil leido uždraudimą streikuoti ir daugiau Slopint Prusus kraščiais Saharos tyrų; gryžda- gius nuo 51,000,000 1914 metais
konferenciją spalio 20 d. visų
valstybininkų,
ir
iš
to
kas
da
ną blaivybę, nes darbininkams
Paryžius. — Premjeras Poin- mas pro Sardiniją sutiko audrą sumažėjo iki 6,500,000 dabar. bar pasakyta matysis jog Balti gubernatorių apkalbėjimui využginta alus, o turtuoliai turi vi įvedė bausmes ypatoms kurios
Austrija suplėšyta ir išdalin jos valstybės gali lošti didelę ro- kinimo prohibičijos, imigracijos
kaer
kalbėdamas prie žuvusių ir turėjo suktis atgal Afri'kon,
bandys
gadinti
visuomenes
reik

sokių geriausių gėrimų. Taip
ir anti-narkotiškų įstatymų.
paskui
už
dienos
leidosi
atgal
ta
Italijai, Jugoslavijai, Lenki
pat pasmerkta Ku Klukberiai. menis, kurstys prie streiko ar kareivių paminklo, pasakė jog
per
Siciliją
ir
Korsiką.
Išlėkė
jai, Rumanijai, atskirta nuo jos Statement of the Ownership, Management, Circulation,
“musų užduotis nepabaigta. Iš
Springfield, O., Crowell spau teroro.1
stuvėj spalio 1 d. unijistai spauRugsėjo 30 d. Bavarijos 'kuni leidimas proklamacijos negeis utarninko ryte, nusileido nedė Vengrija. Finansinis Austrijos
etc., Required by the Act of Congress
atuvninkai atėję Į darbą rado gaikštis Rupprechtas liko ap- tinai pertraukai karo padėties lios ryte.
stovis visai beviltis.
of August 24, 1912
jų vietose pastatyta kitus dar
Kiti ilgumo rekordai yra: Vo
Of DIRVA, published weekly nt Cleveland, Ohio, for October 1st, 1923.
bininkus ir spaustuvė apsiskel šauktas karalium. 20,000 se- yra niekas: tik jos išpildymas kiečių ^eppelinas liepos m. 1917
Amerikonai Rusijos Ka- State of Ohio
bė dirbanti prie atvirų duni ir nosios Bavarijos karališkos ar- yra viskas.”
County of Cuyahoga ss
Tuomi Francuzų premjeras metais išskraidė per 101 valan
nepripažįstanti unijos. Kontrak mijos martavo gatvėmis.
syklose
Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid,
tas su unijistais išsibaigė tą pa
vėl išeina prieš Vokiečius ..kurie dą: Anglijos dirižablis išskraipersonally appeared AUG. JANKAUSKAS, who. having been duly sworn
Maskva. — Dvidešimts aštuo- according
inią dieną ir daugiau kompanija
to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER
atšaukė Ruhro priešinimąsi. Jo dė 108 valandas liepos m. 1919
ni Amerikonai su daugiau šim of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge
neatnaujino.
Spaustuvninkai Revoliuci joniškas Judė noru yra Vokiečius taip nusilp metais. •
belief, a true statement of the ownership, management (and if daly
norėjo sumažinimo valandų iki
tu tonų mašinerijos ir padargų and
jimas Saksonijoj
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown
ninti kad jie negalėtų norėiti ir
44 savaitėje ir pakėlimo po $6
nuvažiavo
i
Tomsko
distriktą
in
the
above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in
Madridas,
Ispanija.
—
Du
la

Dresden. — Saksonijoj su neturėtų būdų kitu sykiu Fran-I
virš gaunamų $40 ir $43.
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this
operuot kasyklas.
kūnai
užsimušė
lėkdami
orlaiviu
form,
to
wit:
traukta
daug
valdiškos
kariucuziją
atakuoti.
Vokietijos
neCanton, O., sustreikavuls lon1. That the names and adresses of the publisher,••’editor, managing
kų dirbėjams, sutrukdyta atida menės tikint riaušių kaip ir Ba noringas pasidavimas pertrau migloje, kuomet jų orlaivis at
Visi Suv. Valstijų politikie editor, and business manager are:
rymas naujos Reformatorių baž varijoj. Bavariją yra menar- kti tą Ipriešinimąsi kainuos jai simušė Į kalno šoną.
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
riai susirūpinę ką darys Wilsonyčios. Budinkas buvo užbaig chistiška; Saksonija gi komu labai brangiai, sako Poincare.
7907 Superior Ave., Cleveland, Ohio
Editor: K. S. Karpavičius, 726 Melrose Avenue, Cleveland, Ohio.
nas 1924 metų rinkimams atei
ta, ir buvo nustatyta diena ati
nistiška.
Jo
noru
dabar
yra
Vokietijai
,ait
Managing Editor: None
Atrasta Senas Miestas nant. Manoma jog jis ims dadarymo iškilmėms, bet prieš tai
Business Manager: Aug. Jankauskas, 7913 Superior Ave., Cleveland, O.
Francuzai Ruhre ir Reinlan sikeršint už tuos nuostolius ko
sustreikavo medžio apdirbėjai.
Konstantinopolis. — Oficia lyvumą kaip nors, nors jo svei
2. ’ That the owners are:
kius Francuzai panešė negauda liai pranešama apie atradimą katos stovis jam akt! vi a i dalyTHE OHIO LITHUANIAN PUBLISHII.NG CO., INC.
CIevelando mažesniuose teat de remia Stresemanną.
7907 Superior
~
Ave., Cleveland, Ohio
ruose muzikantai vėl atgryžo ir
Vokietijai atšaukus priešini-] mi Ruhre to ko norėjo.
Thesalijoj iki šiolei nežinomo vaut — su prakalbomis ir agi
A. E. Bartoszewicz, 14853 Shore Acres Drive, Cleveland, Ohio
tuos teatrus lankantieji girdės mąsi Francuzams, Ruhro darbi-1
K. S. Karpavičius, 7216 Melrose Ave.. Cleveland, Ohio
miesto griuvėsių. Jau daug ko tacija — neleidžia. Kandidatu
muzikos prie krutančiųjų pavei
V. K. Račkauskas. London, England
Anglijos premjeras Baldwin
kių. Streikas prasidėjo liepos ninkai visai nesiskubina eiti Į sako kad po jo pasimatymo su jį kasant rasta. Miesto griuvė būti jis taipgi negali.
V. S. Jokubynns, Worcester, Mass.
darbus.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders
siai priklauso ankstyvam By1 d. Dabar unijos derybos už
Jis dabar turi trumpus susi
owning
holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages,
Francuzijos
premjeru
Paryžiu

naujas algas pasibaigė, muzi
zantiškam periodui. Atrado jį tikimus savo namuose — daug or otherorsecurities
are: < If them none, so state)
There are none.
je aną savaitę, santikiai tarp tų Sotiriou, kuris tikrina jog toli
kantai gauna po 12 VĮ nuošimčių
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the
Turkai Varo Svetimus šalių vėl pagerėjo iki to kaip mesni atkasimai atskleis daug įvairių žymių žmonių sudeda vi owners,
daugiau mokesties.
stockholders, and security holders, if any, contain not only the list
zitas pas jį, ir jis jiems ką tai of stockholders and security holders ns they appear upon the books of the
New Yorke spausdinamųjų
buvo pirmiau.
Laivus Namon
nuostabumo
arkeologiškam
pa

company
but also, in cases where the stockholder or secur ty holder appears
papasakoja.
mašinų darbininkų 'streikas pa
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation,
Paryžius. — Angoros valdžia
saulyje.
sibaigė.
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is
Washington. — Sutartis ve given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
Bayonne, N. J., Baker Cas pareikalavo kad Amerikos kariš Nauji Vokietijos Pinigai
Berlinas. — Nauja Vokietijos
Dublinas. — Airių valdžia iš dimo derybų kiluls nesusiprati fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
tor Oil Co. dirbtuvėj eksplozijoj ki laivai esą Marmuro jūrėse iš
which stockholders and security holders who do not appear upon the
užmušta du darbininkai ir še keltų savo inkarus ir plauMtų pinigų vienetą bus ‘bodenmark’, leido iš kalėjimo 70 respubliko- mams tarp Suv. Valstijų ir Ja der
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity
ši sužeista.
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
namon. Amerikos laivų koman- .358 gramų aukso ir lygi 100 nių kovotojų moterų.
ponijos, pasibaigus šiose (dieno lieve
that any other person, association, or corporation has any interest
dierius tečiau dar neišplukdina “bodenfenigiams”. Tai skelbia
Genevoj, Šveicarijoj, pasi se, vėl liko atnaujinta ant pen direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so
Reno, Nev., traukiniui užlė blaivų, sako jog Amerikos lai pati valdžia rengdama atidaryt baigė tautų sąjungos Nuvažia
stated
by him.
kių metų. Vietoj griebtis karo,
5.
That the average number of copies of each issue of this publica
kus ant aurtomobiliaus važiavu vynas nepriguli prie aliantų ku naujų pinigų bakną. Bankas vimas kuris tęsęsi per mėnesį
kilę nesusipratimai bus pirmiau tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers
sio per reles, užmušta šeši žm. rie turi išplukdyt savo laivus bus nepriklausoiriingai nuo val- laiko.
sia bandoma aibitracijos keliu during the six months preceding the date shown above is:
Erie, Pa. automobiliui važiuo jis Konstantinopolio vandenų —džios
THIS IS A WEEKLY PUBLICATION
____ vidujine
___ ___ tvarka.
_____
_____
Banko
Londone prasidėjo visų Britų išrišti. Panašią sutartį Suv.
ATJG. JANKAUSKAS, Business Manager.
jant per gelžkelio (reles užlėkęs Amerikonai esą ten kaipo sve- kapitalais bus 2,400,000,000 bo- iSworn to and subscribed before me this
imperijos žemių premjerų šešių Valstijos turi su Anglija ir
jo trūkis užmušė 4 žm.
CHARLES WENGER, Notary Public.
Ičiai ir draugai.
Idenmarkių.
{°
[ savaičių konferencija.
Francuzija.
My commission expires July 12, 1925.
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DIRVA

1

senas, dabokis kad iš sąžfiAmerikoje žinomoje Valparaiso dar
i
mokykloje, (davusioje Amerikos nės 'graužimo nepasikartum už į
GERB.
Lietuviams visą eilę inteligen niekinimą kitų, tai irgi pasensi. |
Antras keistas dalykas, kuris
tų-profesionalų. jis lankė Valpariso tais pačiais laikais kai užkliūva korespondentui tai kad
fcttttffl 1111 ii mtnttu&nnni ii 1i rtttttttft
ten .buvo Dr. Dambrauskas, Dr. “L. N. Varpas ne bažnyčiai ŠHiiiiiiiiiiiuiriitHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiHBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiimiMue
Sapranas, J. V. Lutkauskas, V. skambina”. Tai tikra tiesa
PHILADELPHIA, PA. jo. Draugijas vegetuoja, di
puodo? Gal iš jo kiti sau
Greičius, V. Leščinskas (Lazdy neskambina bažnyčiai ir ne
Sena kolonija, konservaltivė, desnio gyvumo nebereikšdamos.
per kitą galą krapšto, o kai
skambins.
Ir
tame
turbut
vi

nas),
Vidikas,
Giraitis,
Dr.
Miesnų tradicijų, žymi musų tau Jei rastųsi čia keletas vyrų su
reikia Lietuvos klebonamskolaitis ir visa eilė kitų musų sa priekabė tokiems korespon
tiniame judėjime tuo kad čia pinigais ir ambicija ir jei jie
ant naujo šveicariško vyno
dentams prie ramiai veikiančių
inteligentų.
gyveno ir darbavosi, organizuo nuspręstų leisti kad ir nedidelį
tai atsiunčia čia ubagą pa
I.B:
organizacijų. Varpas skambina
gyvą
vietos
žmonių
reikalams
Antras
ex-Valparaisietis
Phidamas sociaįistusy, Dr. Jonas
rinkt sau.
d. n
ir
skambins
Lietuvių
visuome

ladelphijoj — tai Dr. Adomas
Šliupas; po jo čia dirbo ir prieš laikrašti, butų galima atgaivin
K. I
Jie
ten
rėkia
kad
bažnyčių
nei
savo
prigimtoj
kalboj,
nes
Dambrauskas, S. V. armijos ka
Šliupą kovojo buvęs tuokart ti Philadelphijos kultūrinę reik
bes '
Stogai kiauri, keliai kryžiais
pitonas, malonus ir draugingas nore senberniai ir jaunos mer
karštu socialistu J. O. Sirvydas, šmė Lietuvių gyvenime. Gal
['
Reik
neapstatyta, davatkų prie
gaitės prie Varpo priklauso bet
rasis,
reikia
palaukti.
Gyveni

vyras,
šių
tžbdžių
autoriui
teko
vėliau nuėjęs prie “Vienybės |
dar
glaudos neturi elektros, ir
pažinti juos abu kada jie mokė visi yra tikri Lietuviai, o ne to
Lietuvninkų” Plymouthe. Pas mas kartais parodo stebuklus.
prie
tt,
o
čia
kunigėliai
vėl
rė

si medicinos Philadelphijos uni kie kaip kurie bažnyčioj “skam
kui “Kova” buvo vedama Balt
Phiiadelphijoje yra būrelis
užba
kia kad va bažnyčios neiš
versitete, — jiedu davė tokio bina”, o vėliau, kaip mergaitės,
rušaičio, Smelstorjaus, ir Vidi- inteligentų-profesionalų, gražiai
Vati
mokėtos, vardan peklos var
išbėga su Italais ir apsiveda, ir
įspūdžio
kad
sakytum
jog
tai
ko. Pastotojo redaktoriavimo gyvenančių ir ne kartą gražiai
kon.
tų, duokit!
du broliu, tik skirtingo pogi-. tada jau ne tik kad neskamba
metu, administraciją vedė Sta pakalbančių ir pasirūpinančių
Ta
Gaila pamisimus apie na
. bet nei barškėjimo negirdėti.
mio
ir
budo.
Keletas
metų
mo

siulevičius (arba Stilsonas), ir savojo krašto reikštais. Dr. E.
negr
bagus pąrapijonus. Ale dar
Juozukas.
kyklos
ir
bendro
studentams
abu turėjo bėgti, prasikrapštę G. Klimas, žymus musų darbuo
da j
gailiau pasidaro kad jie pa
vargingo gyvenimo dienos su
prieš federalę ‘valdžią karo pra tojas, ne kartą pinigais, darbu ir
’
“Iki
APIE
NAUJĄ
“
KATALI

tįs
apie
save
nemislina.
rišo juodu tampriu draugingu
savo laiku bei patarimais prisi
džioje.
CHICAGO, ILL.
, KIŠKOS” LIETUVOS
stove
Kada
atvažiuoja
koks
že

DR.
E.
G.
KLIMAS
mo
mazgu.
“Kovos” jau nebėra Philadel- dėjęs kovoje už Lietuvos lais
važiu
UBAGĄ
'“Juozapas ir Zeibora” sceno
brokas, susirinkę nutartų
phijoje. Beliko tiktai kunigo vę ir jos pripažinimą Ameriko šalį apie kurią ne kartą girdi sa Trečias Philadelphijos (gydy je. Spalio 14 d., D. L. K. Keis
Ka
ar
reikia
jam
aukų
duot,
ir
'
Vieną sykį Kaiumbas ne
A. Miluko “žvaigždė”, kuri da je. Dr. Klimo žmona, vaistinin vo senus tėvelius ir savo vyrą tojas — tai Dr. Ignotas Stan- jtučio Klubas stato didelį veika
kano
tada
pareikalautų
iš
Tau

turėdamas
kur
pasidėt
užsi

kūs,
žemaitis,
nuo
senai
prak

bar jau nebeturi gyvenime to kė, čia gimusi, yra taipgi Lietu kalbant su meile ir išsiilgimu.
jo tėi
lą, K. S. Karpavičiaus dviejų ak
tos Puodo pakrapštyti tuos
intakos kokią turėjo mušu tau vos patriotė; ji, nežiūrint tos Jiedu augina sūnų Enoką, kurs tikuojąs Phiiadelphijoje. Smar tų biblišką meilės dramą, iš ke norėjo pasivažinėt po neži
lijos
jų
sudėtus
per
kelis
metus
tinio bruzdėjimo Amerikoje pir intakos kokią padaro Amerikos šeštų metų amžiaus būdamas kesniu dalyvavimu Lietuvių gy turių tdkstančių metų praeities, nomus vandenis, ir ėmė ir
kas
į
gyvenimas j čia gimusį jaunimą, jau lanko antrąjį viešosios mo venime jisai pasižymėjo apsilan iš Paraonų galybės ir Egipto atrado Ameriką. Paskui į piingus. Ir tada nereiktų
maisiais metais.
tas k;
išnaudo
kišenius
krapštyti
tą
Ameriką
pradėjo
važiuot
kius
Phiiadelphijoje
pp.
Šleževi

Nelikus mieste laikraščiui, myli savo tėvų kraštą ir geidžia kyklos skyrių.
zuitai
didybės dienų, vardu “Juozapas
ir pinigus mesti lyg į balą,
bruzdėjimas aprimo ir nusilpnė keliauti Lietuvon kad pažinus
Dr. Klimas pradėjo mokslą čienei ir Vencieneč, Lietuvos ir Zeibora” (aktas I) ir “Farao visi, ba čia atsirado aukso
Lietu
kurioj
viskas
prapuola
ir
ir sidabro kainai. Ar tie
našlaičių reikalais. Dr. Stan
į šv.
kus yra bene pirmas Lietuvis no Sapnas” (aktas II). ši bib- kalnai atsirado ar ne, ale I niekad neužtenka.
Tai \
liška pasaka -Lietuviams yra ge taip apie Ameriką visi misFederacijos centras barš
gydytojas įsteigęs savą kliniką.
Anl
rai žinoma — apie Juozapo pa lina.
kina kiek galėdamas kad
Bė tų trijų gydytojų Phiia
zauBk
tekimą į Egiptą už vergą, pas
delphijoje yra dar ir moterisIr pradėjom mes visi čia sugraudinus dievobaimin
gal bi
gydytoja Dr. Delta Mieldažiutė, kiri į ■ pinkles Potiparo žmonos važiuot tuos kainus graužt gus žmonelius kantriau {pri
tybini
Zelboros, kuri jį savo neteisin
imt naują kančią ant savo
čia gimusi ir augusi. Jauna,
’
ir
turtus
sau
kraut.
Ir
štai
bes re
gu apskundimu vyrui įkalino, ir
gyvo temperamento, energinga,
’ po daugelio metų gyvenimo kišeniaus. Visai neužsime
litiką.
tik po dviejų metų Faraonui
“čia gimiau ir augau”, sako ji,
1 aukso šalyj, nors apdriskę ir na kad Tautos Puode pinigų
atokia
apsisapnavuš septynias riebias
“bet jaučiuosi daugiau Lietu
’ nedavalg'ę, nors musų vaikai yra, ale tik ragina žmone
ir neu
vaitė negu Amerikietė.... Ki ir septynias liesas karves, ir pusnuogiai ir nuskurę vaik lius vėl krapštyt kišenius.
klerfk
septynias
pilnas
ir
septynias
tais metais būtinai važiuosiu ap
ščioja, vistiek likusieji Lie G,ai tik ant Juozapato pa
privai
tuščias
varpas,
Faraonui
jsibėsilankyt Lietuvon...
tuvėj mus vadina turtingais kalnės musų katalikai gauB
bankr
davojus kad niekas jo sapnų ne
Advokatų Phiiadelphijoje yra
ir koliojasi jeigu jiems nie teisybę, gal ten juos apteis
kis su
išaiškina, šdnkoriui prisiminus
rodos tiktai vienas, p. šilkas.
ko neduodam. Jeigu kuris lengvesniam likimui. Po vi
damas
apie Juozapą, jis lieka pavadin
kruvinu prakaitu dirbda su sunkių naštų šiame gyve
Neteko pažinti jo asmeniniai.
tas ; k
tas iš kalinio ir išaiškina Farao
Iš parsisiekusių biznierių bu
mas
pasidaro
pinigų
ir
par

nime,
jie
bus
nuteisti
pekloj
savo p
no sapnus, už ką lieka paskirtas
tų galima ne vieną suminėti,
važiuoja Į Lietuvą, Į jį pa puoduose ramiai sėdėti, o
vė nie
Egipto perdėtiniu ir gauna už
žiūrėję
visi
mano
kad
mės
tečiau visai nedaugelis jų teda
mes laisvamaniai turėsim.
tuomi
pačjią Asenatą, kunigo dukterį, čia visi tiek pinigų turim.
lyvauja visuomenės gyvenime.
prakaituOt po puodais ugnį
finans:
su kuria jis dar pas Potiparą
Ir tada (ateina iš užjūrio kūrindami....
Darbščiausias jų ir šviesiausias
vergaudamas slaptai -mylėjosi. didis garsas: “DUOKIT!”
Ar
yrą Jonas Grinius, žinomas AŠis veikalas yra pirmu kartu
Bizaus
Jeigu dar nepaklausom,
merikos Lietuvių gyvenime nuo
statomas Chicagoje, ir rengėjai ateina ir to garso siuntėjas
tai ar
senų laikų, bene nuo 1907 me
LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis
tiki nepaprastų pasekmių. Ka
ja /čia.
arba jo atstovas.
tų. Jis anais metais darbavosi
£LPAUDOS darbus ge- Į
dangi veikalas yra didelis, ma
. kurie j
Tokių reikalautojų su di
Brooklyne, paskui Phiiadelphi
rai padaro toki spau- I
žai kur ji Amerikoje galima pa delėm tarbom turėjom labai
.
visus 'j
joje. Jo žmona, p. Grinienė,
stuvė, kuri turi įren
statyt Lietuvių scenoje, bet Chi- daug ir iš visų srovių. Bet
ar atvi
yra išvertusi* Lietuvių kalbon
gus visas naujausias, ma-,
cagiečiai turėdami tas galimy daugiausia jų 'turėjo naba
'Viki?
linas ir užlaiko praktiš
keletą raštų, tarpe jų ir vieną
bes imasi darbo. Veikalas pir gai katalikai; Jie yra išmo- I kus darbininkus.
Pask
Pšybyševskio scenai kurinį. \
mu kartu, kiek atmenu, buvo kyti “alkaną papenėt ir pa- I gir‘Dirvos* spaustuvė atlai
mol
Suimant krūvon, Philadelphia
Cleveland© šį (pava pildyt trokštanti”, pildo ir I □1 lieka visokius spaudos
valstyb
TURĖDAMA
ATIŠk" A<5 SUTARTIS
<51 ĮTARTIS SU
SI T LIETI
TURĖDAMA PAHARTITq
PADARIUS VP
YPATIŠKAS
LIETUJ- 1 *turi netoli desėtko iriteligenti- pastatytas
kaip tai visokio
nai rei
[ nių svietiškių žmonių. Jei prie Į sarį, pačiam autoriui dalyvau pildo tų ubagų tarbas, ale I darbus,
VOS BANKAIS IŠMOKĖJIMUI PINIGU SIUNČIAMŲ LIE
jant ir vadovaujant, taipgi tie jos kaip tuščios taip tuščios. I didžio Baliams Plakatus,
tiktai 1
to
skaitmens
pridėtum
dar
dvaKortas, Tikietus, čekius
TUVOS ŽMONĖMS IŠ AMERIKOS, ‘DIRVOS’ AGEN
patįs lošėjai statė tą veikalą
teresan
Štai dabar atvažiavo dar H ir it.; Draugystėms Kon
I siškius, ir jei butų galima suTŪRA GALI PERSIUSTI PIGIAUSIU KURSU Pittsburge.
Galia
vienas ubagas — gerb. Tė- I stitucijas, Paliudijimus,
I rasti koks bendrais visuomeninio
sinešim
Chicagiečiai tą veikalą matys velis Kančius, su didele ger-! I Ligonių Lankymo Blan
I
darbo ruožtas kuriame butų suKam jieškoti kitų įstaigų — syetimtautiškų — kur nuolat padaroma “ naudota visos tos intelekto jie- nedėlioj, spalio 14 d., C. Š. P. S. kle, ir turbut su dideliu bo- ■ B kas, Mokesčių Knygeles,
jas atst
Komisijoms Blankas, Pa•
šio Čar
Salėje,
1126
West
18th
St.,
apie
klaidos ir kur nuėję negalit pasiaiškint nei parodyt ką jums at
'tagu.
Tai
bus
tikra
kančia
{
I
gos tai ir Phiaidelphija, be abe
sportus ir kitokias reika
pat yra
rašė iš Lietuvos jeigu pinigai nebuvo išmokėta pilnai arba vi
jonės, žymiai pažengtų pirmyn 6 vai. vakare. Svarbiausios ak musų nabagams katalikams. H lingas Blankas;
žmogus
ir neleistų žūti toms tradici- toriams drapanos partraukiama Laisvamaniai kai aukauja n ftt Biznieriams darome—
sai negauta per kelis mėnesius laiko.
iš Cleveland©, kur jos specialiai tai nos Į vieną tarbą — ati- I □I Laiškus, Konvertus ir
joms
kurias
ji
jau
yra
indėjusi
Mažos arba svetimos įstaigos nežino santikių Lietuvoje ir nepažįs
į Amerikos Lietuvių istoriją, buvo gaminamos tam perstaty davė politikai ar kam kitam, I įvairios rųšies Kortelesta musų šalies. Jos siunčia jūsų pinigus tik savo pelnui, o ne
taipgi spau
Juk Philadelphija yra pirmuti- mui. Scenos piešiama Egiptiš- ir užbaigta. O nabagai ka- I Garsinimus;
sdiname dideles Kortas.
patarnavimui jums ir jūsiškiams Lietuvoje.
nis Amerikos miestas kur Suv. kos dvasios, ir viskas kitas su talikai turi po kelis maišus I
Valstijų nepriklausomybės de darymui anų laikų atmosferos pildyt. Juo daugiau pildo, I O Darbus padarom viso
SIUNČIAME LITAIS IR DOLARIAIS - PAŠTU IR KABELIU.
Įvedus
ji kiomis spalvomis, pa
tuo daugiau iš jų reikalauja. I darom
klaracija buvo pasirašyta ir pa daroma su dideliu skubumu.
Paveikslus-Cuts ir
ba
skyrįi
Plakatų
Skaitytojas.
Tautos Puodas, pripildytas I pagal užsakymo spausdlskelbta; tai pirmutinis miestas
— vienie
iki kaklo — keli desėtkai Į I name kiekvieną dalykėlį
kur Amerikos Lietuviai 1906
pritariau'
tukštančių
jame pūna, o dar I nuo paprasčiausio iki di“» metais turėjo politinį seimą ir
BROOKLYN, N. Y.
<
— tas s
džiausim.
vis
iš
jų
atvažiuoja
žebraI
pirmu kartu iškėlė Lietuvos ne
LAIVAKORTĖS TIK ANT DIDŽIAUSIŲ IR GREIČIAUSIŲ PA
laikų pas
Rugsėjo 20 d., “Garso” name ,vot. Ir tie nabagai kai ave j
Mųsų
užduotis
atlikti
priklausomybės' ©balsius; tai
SAULYJE LAIVŲ
Sūsažrn
įvyko Lietuvių Tautinio Dailės lės
j uodegą Įspaudusios i tvo
yra pirmutinis miestas kur jie
'
gerai
dė didum
Teatro susirinkimas, kuriame rą tyli. Pasakytų: “Duokit
“Dirvos” Agentūra atstovauja geriausias Laivų Linijas ir stengiasi
1918 metais, per savo įgaliotinį
GRAŽIAI
kų-jaunki
dalyvavo pusėtinas būrelis na
GREITAI
išleisti savo pasažieriųs ant greičiausių laivų. Šešios, septynios J Tarną Norų pasirašė Lietuvos rių. Pirmiausia, draugijos pir tiems ubagams iš musų pri
davo taip
dienos vandeniu— tai viskas. Tas pats ir su atvažiuojančiais. “| Nepriklausomybės Deklaraciją, mininkas, A. S. Angeles, davė krauto Puodo, siųskit jiems i Greitus užsakymus siunTame s
tiesiog Į ten iš kur jie atva I čiam Special Delivery.
Pavergtųjų Tautų Seime.
Nesigirdes pasakų apie blogas keliones, prastą maistą, mažus
tarp kiti]
platų paaiškinimą apie Chicagos žiuoja, kam- dar čia turim 1
Keleivis.
Lietuvą Lietuvių atsinešimą linkui įkū jų užlaikymui naujus pini- I
laivus ir didelį supimą jeigu siųsit laivakortes per “Dirvą”.
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Išvažiuojantiems į Lietuvą parūpiname visas reikalingas popieras į
gus dėt?” Ale jie tyli ir tybodulio j
NEW BRITAIN, CONN. nio Dailės Teatro. Mat, p. An Ii. Kitas maišas i kurį jie
Lietuvą įvažiavimui ir sugryžimui Amerikon, ar esi pilietis ar
patraukt
“Darbininko” No. 107 tilpo geles apie mėnesį laiko buvo turi pinigus pilt yra tai jų “Dirva” Galima Gauti
ne. Tuo reikia apsirūpint dabar važiuojant.
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.bažnyčios. Čia jie nabagai
korespondencija tūlo New 'BriChicagoje —
Kurie turi savo pinigų atvažiavimui, tiems vistiek reikia Afidavitų.
kart ką i
scenai vaidinimą, tat prie užlaiko dideles turtingas
tainiečio, kurioje bandoma pa- konų
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Kada jie prašo pas jus tų popierių, atsiminkit kad pas mus jas
bipažįsta t
pasimatė ir su tenaiti- bažnyčias atidavę vysku
niekinti vietinė L. N. Varpo progos
'
Halsted Street;
Kiti sa!
galima padaryti, ir nekainuoja daugiau kaip ir tiems kurie pas
Draugija. Nenoriu polemizuoti 1niais Lietuviais reikale šio' nau pams ir iki sudnai dienai tu
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muš laivakortes perka. . Taipgi duodam naudingų patarimų
ri mokėt vyskupams mokes Halsted St.;
su New Britainiečiu, nes girdė
se laikraš
ką reikia parašyti tokiems patiems laivakortes perkantiems.
jau kad jis nešenali buvo beprot vendinimo. Chicagos Lietuviai tis. Ale vis kenčia kai avįs.
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DOVIERNASTĮS, TURTO PERVEDIMO RAŠTAI IR KITOKIE
Aš tik noriu atsakyti ant jo tū ne, nes tenai esą daugiau Lie-Į dinėti kad Lietuvą baigia
tuvių ir todėl yra didesnių išga bedieviai ir bolševikai už Eltoje; ,
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šiame susirinkime padaryta Dabar visos Lietuvos bažny
noma ne
augusios mergaitės į juos tik
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taipgi neteisingas. Juk faktai
tebėra švieži kad p. Čarneckis
nuoširdžiai darbavosi tik kle
rikalu partijai, sekė jų visus
liepimus ir patarimus, jii bijo
josi ir klausė; važinėjo Į jų men
kiausius suvažiavimus, bet nie
kuomet nesistengė nei patsai
dalyvauti nei savo pavaduotojų
atsiųsti Į kitų srovių tautinius
suvažiavimus ( į S. L. A., A. L.
T. Sandaros ir kit. seimus).
Dar tik Amerikon koją įkėlęs ir
dalyvavęs p. Vileišio išleistuvė
se patsai savo kalboje išraudęs
prisipažino kad jau ‘gavęs vė
jo’ už dalyvavimą toje, vakarie
nėje. ...”
Kažin ar tuo pasimokys nau
jasis atstovas, ir ar musų ka
talikai mokės ji laikyti valsty
bės žmogum, o ne savo partijos
įrankiu.

Amžinasai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)
(Tąsa iš pereito num.)

— Taip, girdėjome vieną kartą.... Aš
turiu čia paminėti vieną nepaprastą atsiti
kimą, kurs buvo su jūsų tėvu Parise. Vie
ną kartą jis gavo iš imperatoriaus įsakymą
imti šturmu batarėją, kuri darė daug žalos
musų kariumenei. Po 'kelių nenusisekusių
bandymų, jis puolė batarėją, kirsdamas jos
žmones ir ginklus. Netikėtai jis pasijuto
raitas prieš pačią kanuolę, kurios artile
ristai jau buvo nukauti. Bet gi vienas dar
turėjo pakankamai jiegds, kad pasikėlus ir
prikišus knatą prie kanuolės, netol kurios
žiočių buvo jūsų tėvas.
— Ak, kokiame dideliame pavojuje jis
buvo!
(Toliau bus)

Tuo tikslu jis nuvyko į Pikardiją, kurs tas
patriotizmo, pasišventimo Lie
tuvai, pasižadėjimų remti val
garnizonas buvo, bet tuo tarpu visa kon
stybę ; karšti linkėjimai ir bran
spiracija išėjo viršun. Kai tik generolas
VJAUJU Lietuvos atstovu
■'•'‘ Suv. Valstijoms," kaip L. Čarneckio Išleistuvės gios dovanos kaip Lietuvai, taip
atvyko tenai, jis buvo suimtas ir nuvestas
I. Biuras iš Washingtono 27 “Vienybė”, po amtgalriu “Liū ir pačiam išvažiuojančiam at
pas pulkininką. Ir ar žinote, kas buvo tas
d. rugsėjo praneša, paskirta dnos p. Čarneckio Išleistuvės”, stovui; dabar gi skystos p. šibažnyčių
pulkininkas? Tai ilga pasaka, ir jus tik
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negryš, nors klerikalų spau
kad jie parytui; buvo kruvina dvikova, kurios pasek
da jam išvažiuojant sakė: leistuvių puotą. Susirinko vos nuopelnai klaidingai priskaitonislina.
Rašybos Klausime
mėje buvo tai, kad pulkininkas buvo palik
"“Iki pasimatymo, gerb. at 20 asmenų ir tai tik vienos par mi ir padidinami. Tuomi jisai1
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lijos valdžios) ---- Bizaus-ip. J. Vileišiu, kurio išleistuvėse
jienos” nepritaria keitinė.jimui dar gali pabėgti. Jis taip ir padarė ir
la nereiktą
kas gal but yra labai karš- New Yorke dalyvavo į porą šim lo jo asmenį kliudę ir užgaulio svetimų žodžių raidžių (rašant laimingai išspruko iš Francuzijos. Taip, Bet Mindaugio ainiai pastoja jai kelią,
3 krapštyti
tas katalikas, gal dar ir Je- tų žmonių. Tai yra žymus fak- ję. Į jį reikėję žiūrėti kaipo į žmonių pavardes ir miestų ar laimingai, nes už penkiolikos dienų po to Subaubia kanuolių, šautuvų garsai.
lyg i W
zuitas. Nes jį “katalikiška
katąlikiška j| tas. Jeigu klerikalai nuolatos valstybės atstovą, o ne kaipo j kitokius vardus). “Tėvynė” nuVisų Šventi] dieną ties Sketerų kaimu
>rapuola ir
Lietuva” rado tinkamiausiu j tvirtina kad jų Amerikoje esą asmenį. Priminė jisai ir prie eina toli norėdama visus tokius jis buvo teismo pasmerktas mirčiai, Jcaipo “Prošepanas” atveda savo tranus,
a.
į Šv. Petro sostinę pasiųsti, j 90 nuošimčių tai šioje vakarie- žastį Amerikos Lietuvių sukir- vardus rašyti Lietuvintoj for suokalbio užmanytojas.... Ir toje nelai Būrys mus jų laukia ištiestoj grandinėj,
mėje buvo jo laimė. Jusi] motina vis laukė
nėję turėjo būti į porą tukstan-1 šinimo — tai buvusis nevykęs moj.
aitras baišTai Vienas spėjimas.
jo. Ji rašydavo jam ne kartą: “Impera Pasipila kruvinas kulkų lietus.
dam’as kad
Antras spėjimas apie Bi čių žmonių! Dabar gi tas dva- registracijos sumanyriTas. šitą “Naujienos” sako:
zauską galima daryt tokis: ■dosėtkis beupių žmonelių aiškiai jisai primeta Lietuvos valstybei “Bet mums rodosi kad sveti torius pirma, o aš paskui”. Kadangi jis Ir tęsiasi kovą per ištisą dieną,
lievobaimingal but jis yra rimtas vals parodė kad klerikalų didžiavi- ir pasiteisina save kad jisai pat mų kalbų vardus geriausia yra nebegalėjo nieko padaryti nei imperatoriui, Lenkų prisirinko visas bataljonąs;
antriau Įprisai perspėjęs valdžią, bet jo ne rašyti taip kaip jie yra rašomi
tybininkas, žiūrintis valsty maisi yra neteisingi.
ią ant savo
nei jo sunui, tad ir nuvyko į Varšavą. Jū Jie puolė atakan kiek gali šaukdami:
bės reikalus, o ne partijų po “Patsai p. Čarneckis 'buvo p. paklausiusi.”
ii neužsimetose kalbose. Nemokantiems
“Nešaukit mus, broliai, prakeikti litvinai!”
litiką. Gal but jis laikysis Vileišio išleistuvėse ir jisai dar Toliau:
uode pinigą
teisingi juos ištarti galima pa sų motinai tėvai buvo tik ką mirę. Ji jau Būrys prieš puolimui gerai prisirengęs
atokiai nuo visokių partijų prisimena kaip didelis buvo sikir- “Užmetimas musų laikraš dėti paaiškinimą skliauteliuo buvo laisva. Jiedu apsivedė, ir aš buvau Šaukdamas: “Lai Lenkai ant vietos
jina žmonėjųdviejų jungtuvių liudininku.
ir neužsiims su čionaitiniais tumas tuomet, ir dabar. Tuo čiams kad jie asmenyje p. Čar se.”
t kišenius.
prasmenga”,
klerikalais, kurie Čarneckį met buvo žmonių upas pilnas neckio matė 'tiktai asmenį yra Bet bloga iš "Naujienų” pu
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iš Tauro konsteliacijos kuri sū užbaigia. Taip, svetimų vardų nelaimėje buvo ir laimė.
bankroto, del kurių Čarnec
Nukaudami dešimts puolikų žiaurių!....
juos aipteis
ri pavidalą raidės V. Aldeba- Lietuvint nereikia, ir “Dirva”
ŽVAIGŽDES
— Pagalinus jiedu buvo laimingu. Bet
kis su dusia ir kunu tarnau
Mindaugainis.
imui. Po viran yra rusva didelė žvaigždė. pirmutinė prieš tai išėjo,
damas
turėjo
būti
atšauk

kaip ir su visais prakilniais žmonėmis, —
šiame gyveSPALIO MENESIO Pirm Aldebarano matosi keliadw
tas; kurie jį naudojo kaipo
Bet ką daryt su musų-sava
rteisti pekloj
ja grupelė Plejadų, baltų nedi rašyba kuri taip nevienoda ir juo laimingesni jie patįs buvo, juo labiau
savo partijos įrankį ir neda
ai sėdėti, o
,
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delių žvaigždžių, bet aiškiai ma taip erzina skaitytoją? Jau iš- atjausdavo kitų nelaimes, — ir buvo ką at
Kiek Suvienytose Valstijose mokyklų?
vė nieko veikti valstybei, ir
jai turėsim,
tinkąs
tėmij
imams
žvaigžtomų.
jausti. Rusai elgėsi su lenkais kaip su ver —- Indomaujantiems paduodame kiek žinių
tuomi
Lietuva
panešė
baisių
rodinėjome
kad
žodelfe
“
iki
”
ra
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niodais ugnį
I džių kadangi vakarai yra pate čia pridėtas braižinis yra an- šomas net penkiariopai. O.kur gais; jūsų motina, nors ir buvo franeuzų
finansinių' nuostolių.
igus, neperšalti, ir nėra miglų ktsyvo vakaro žvaigždžių, ‘tuoj kiti tokios pat menkos rūšies kilmės, bet gi širdyje jautėsi lenkė.z Ji apie Suv. Valstijų mokyklas:
Ar naujasis atstovas, p. |ant
1918 m. buvo mokyklų 276,827. Visa
dangaus kaip esti vasaros po sutemos. Vakaruose dar ma žodeliai?
*
drąsiai sakydavo, ko kiti nedrįsdavo ir paBizauskas, 'žino apie visa
'kurios aptemdo žvaigž tosi Arktūras, bet jis tuoj pra
Reiktų nors kaip imtis juos mislyti: nelaimingieji vadindavo ją savo mokyklų nuosavybės vertė siekė 2 bilijonu,
tai ar ne? Ar jis atvažiuo-.jlai'ku,
1 džių gražumą.
dingsta.
ja. čia. vėl į klerikalų glėbį šio mėnesio gražus žvaigždžių Iš planetų, Venus, Jupiteris vienodint ir prieit pri.e tvarkos. geruoju angelu: to viso užteko, kad rusų 258 milijonų, 933 tūkstančius dolarių.
darbus gekurie garsinasi esą “valdą I
Bet musų laikraščiams neru
Mokytojų 1918 metais buvo 241,382; iš
danguose vertas ir Saturnas yra vakarinės žvai
gubernatorius prisikabintų prie jūsų moti
toki spaupi mokinimas žmonių, tik kali
visus Amerikos Lietuvius”, II susispietimas
jų
216.319
moters mokytojos ir tiktai 25,063
ri turi įrenatkreipimo domės. Daugelis va- gždės. Bet jos tuoj nusileidžia
mas sausų politiškų raštų į gal nos. Vieną dieną geras jūsų tėvo draugas
ar atvažiuoja veikt savisto jsarinių
įausias. mu
vyrai
mokytojai.
ja
su
šaule.
Jupiterį
dar
galimą
žvaigždžių
dar
tebesima.
ko praktin
viai?
-. te, kaip tai: Denėb, balta žvaig rnfityfi prieblandoje. Bėt dabar vą, ir kas liekaivietos; pasikolio- pulkininkas buvo išguitas! Sibiran už-suoMokinių mokyklose buvo ,8,586,601 ;J iš
ius.
jimas ar pasikritikarimas. Tas kalbi prieš rusų valdžią. Jis pabėgo ir jū
I’askui, ar musų klerika-1I ždė
iš Kryžiaus kcnSteliacfjos, ateiną geriausias laikas pradėt
reikalinga, bet ne amžinai.
įaustuvė ai
lai mokės laikyti jį Lietuvos sutemus
sų tėvais priglaudė jį. Šitai buvo susekta jų 4,239,467 berniukai, ir 4*347,134 mergai
matoma viršuje gal tūmyt planetą Venų. Kada ki
dus spaudos
Lietuva dar užimta atsistaty ir naktį atėjo į namus kazokai, 'išvilko jū tės. Apskaitliuojama kad 1,021,127 vaikai
valstybės žmogum ar versti-, vos : nuo jos
biskį Į vakarus di- tos metinės žvaigždės ir plane
tai visokio
mo reikalais, neturi kada kalbėt
nai reikalaus iš jo tarnauti Idesnė balta-mėlyna
lanko privatines ir parapijines mokyklas.
sų tėvą iš lovos ir nuvežė su savim.
žvaigždė tos pradeda daugiau ir daugiau
ns Plakatus,
apie rašybos vienodinimą. Gar
tiktai
klerikalų
partijos
in

Taigi
viso Suv. Valstijose priskaitoma mo
etus, Čekius
įVega iš Lyra konsteliacijos; į rodytis rytuose, Venus daugiau
— Ak, mon Dieir! Ką gi jie su juo pa
bė bus Amerikiečiams kad jie
teresams?
ystėms Konkinių
viešose ir privatinėse mokyklose 9,i pietus nuo jų dvieių matosi irgi ir daugiau pradės matytis vaka
Paliudijimus,
'■ ' • •
Gaiiaus, kaip mes į jį at tos pat spalvos žvaigždė Altair ruose; Toks keistas sutvarky prie ko nors — vis pirmesni — darė?
617,728
mokiniai.
įkymo Blansinešim? Nors jis yra nau iš Aquila konsteliacijos. Kitos mas yra todėl kad Vęnus nepra prieis.
— Išgabeno jį iš Rusijos su įsakymu,
lų Knygeles,
Seni
redaktoriai
kaip
Grigai

jas
atstovas
į
vietą
nevyku

Blankas, Pakad niekados daugiau nebesugryžtų. Jo
konsteliacijos, neturinčios žy eina išlaukine žemės puse nuo
tis, Sirvydas, Mikelsonas, šliasio Čarneckio, bet jis taip mesnių
itokias reikš
žvaigždžių, bet garsios saulės: Venus keliaudama ap
NAUJAUSIOS DAINOS
tas;
pat yra klerikalas, ne musų pasakomis, matosi sekančios1: link saulę laiks nuo laiko pra kys gal pasakys: “Musų rašyba paskutiniai žodžiai buvo: “Dagobeike, aš
pavedu
tavo
globai
savo
moterį
ir
kūdikį.
”
Iš Lietuvos
yra
tokia,
ji
yra
geriausią,
ir
žmogus.
nu darome—
Pegasas Persejaus žirgas, ku- eina pro tarpą žemės ir sauiėls
tegul jaunesnieji rašo kaip mes -Tusų motinėlė tuokart laukė jūsų užgimKonvertus Ir
riuomi jis jodamas išgelbėjo ka ir tuo metu ji esti tik 26 nliliir tada rašyba susivienodins.” siant, . Bet nežiūrint ir to ji, yisyięn buvo KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETUlies Kortelesralaitę- Andromedą- nuo smako- -jonai-. įpylių ; atstu nuo muisų.
: fr
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:
taipgi spanJei jie- taip mano; jie pasiro
Musų The Younger prarijimo. Tą konsteliaciją ga Kaip mėnulio taip ir Venaus ne do perseni kitaip protaut. Jie ištremta Sibiran. Tai buvo kerštas rusų OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir
ideles Kortai.
lima pažint iš didelio keturkam galima matyt kada ji yra tarpe
valdžios už tai, ką jinai darė Varšavos pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio. ...... $1.00
Set”
padarom visonet pasirodytų atsilikę nuo pro
pio žvaigždžių matomų biskelį saulės ir žemės. Kada esti ry
spalvomis, paĮvedus “Dirvoje” Anglų kal
greso. Kaip jie-išmoko rašyt gyventojams. Nepasitenkindami ištrėmi STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
į pietus, tiesiai viršuje, rytuose tiniame arba vakariniame sau
eikslus-Cuta ir
.................................. ...50c
bą skyrių, “The Younger Set”,
keli desėtkai metų atgal, visai mu, Rusai dar gi konfiskavo visus jos tur Vanagaičio ........................
kyino spausdinuo Altair. Paskui Pegasą eina lės šone Vertus pasirodo visu Sa
—
vieniems
musų
'
laikraščiams
ne
tvarkiai,
negali
norėt
kad
ta
tus.
Viena
malonė,
kurią
jie
jai
padarė,
tai
DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros,
vieną dalyke)
Andromedos konsteliacija, kuri vo skaistumu ir-buna didesnė
pritariant, kitiems pasijuokiant,
pati rašyba liktų amžinai ir pri buvo ta, kad jie leido man sekti ją. Jei ne Muzika A. Vanagaičio .................................
50c
sčiausio iki diprasideda su šiaurrytine žvaig už visąs kitas matomas žvaigž
— tas skyrius tečiau trumpu
taikoma ateinančioms gentfkar- Žovialas, kurį generolas man padovanojo,
žde to keturkampio ir eina į des ir planetas. Dabar Venus
laiku pasirodė neveltui darbas.
tėms. Dar ‘Saulė” ir dabar su
duotu atlikti
Lietaviikai-Angliikaa
ir
AngUikai-LictuTHkM
šiaurryčius eilė lyg koks lankas kjla augštyn nuo saulės, pro ku
Sūsižingeidavimo juomi paro
sena
“rasziba” egzistuoja. Su ji butų buvus priversta keliauti pėsčia. Tai
S R A I
žvaigždžių su mažesnėmis j ša rią praėjo vienu šonu gulinčiu
gi
taip
keliaudami,
ji
raita,
o
aš
šalę
jos
ŽODYNAS
dė diduma musų skaitytojų vaiminėti redaktoriai yra progresilis. Viršuje arba (rytuose nuo toj linkmėj kur Tnes žiūrime to
kų-jaunimo. Juomi susižingeiviški, jie nepasiliko sii ana ra pėsčias, kaip kad ir dabar su jumis, kelia Didžiausiai turtas žmogui, kuris jj turi, Amerikoj gyEITAI
te lanko, yra pats Persėjus, su lyn pro ‘saulę į dausas. Iškil
dOvo taipgi ir suaugę Lietuviai.
šyba iš kelių desėtkų metų at vome per tris mėnesius, lygi pasiekėme 'randamai. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasidede
žvaigžde Algol, kuri vadinama dama į rytinį saulės šoną Venus
Įsakymus siungal, bet visgi jų tada išmokti menką kaimelį, kur judvi užgimėta, mano Lietuvilkai, kita dalia Angližkai, kada katros kalbos žeTame Skyriuje mes duodame
“mirksinti” žvaigždė, nes tan bus mums matyt, 'kas vakaras
ecial Delivery.
diio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam |
tarp* kitų raštų vis šį tą: apie
savaip
rašyti tūli žodžiai drie mažos vargdienėlės!
Liatuv* būtinai reikitų jj turlti, kad nratmMu* Ancllltoliau ir toliau paeidama nuo
kiai maino savo šviesą.
Lietuvą — bet ne viską apie tai.
kiasi iš seno per visą musų laik
koa kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus
Pietuose -matos balta žvaigždė saulės. Dienos laiku įšąiilęį ei
—
O
musų
tėvas?
Viskas apie Lietuvą butų nuo
raštiją. To pasiėmė ir naujo
jums didelis pagalbininkas. Bs jo nei vienai parvaiiaFomalhaut, iš Pisces Australis nant per dangų virš žemės, Ve
bodulio pasaka, ir Suriku butų
— Jis nedryso gryžti Rusijon, gi jūsų vfi Lietuvon negalia apsieiti, nes tonai bus reikalų ra
nus seka paskui saulę. Kada va sios kartos redaktoriai, bet rei
konsteliacijos.
patraukt jaunimą. Dabar, prie
kia žinot kad viena iš daugelio motina ir negalėjo pabėgti iš Sibiro su Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patjs nesi
Galima Gauti
Apie dešimtą valandą vakaro kare saulė užlenda už horizon
parvežkit saviikiams, nes Lietuvoje i rainio
kitų raštų, rasdami vaikai kas
formų rašymui tūlų žodžių yra dviem kūdikiais; generolas nei rašyti jai naudoeit,
labai ulaidegę Anglų kalbos mokinimus!.
šiaurrytiniame danguje matosi to Venus dar lieka matoma vir
licagoje —
kart ką nors apie Lietuvą, su
teisinga.
Ją
risi
ir
paimkim.
Katalogo No. 3141.
Drūtais apdarais .......... Sli.M
didelė gelsva žvaigždė Kapella šuje, saulės spinduliais nušvies
“news standų” ant
Pavyzdžiai buvo paduota No. negalėjo, nes nežinojo, kur ji.
sipažįsta su ja išlėto, palengva.
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... Ili.ūd
iš Aurigo konsteliacijos. Nuo ta. Toliau jį matysis daugiau
iet;
— Ir ar jau niekados nebegirdėjote
Kiti sako kad juokelių ir pa
34 "Dirvos”.
knygyne, 3210 SI
sakėlių vaikai randa Angliškuo
nuo jo?
Reikalaukit “Dirvoje1
se laikraščiuose. Tas tiesa kaP
rnierce Co., 3251 Si
Nauja
TMD.
Knyga
bant apie didmiesčius. Bet kas
Pereitą mėnesį visi T. M. D.
kita su kaimeliais. Ten Angliš
i “Dirvą” ir “A*
nariai gavo naują didelį veika
kų laikraščių nėra tiek kiek po
šitose vietose.
lą “Kandidas”. Tai yra garsaus
didmiesčius. Ir štai, tik reikia
Prancūzo filosofo ir istoriko
Knygyne;
s tėvams parodyt (savo vaikams
Voltaire veikalas, iš tų laikų ka
tą kampelį “Dirvoje”.
Didesnes ir didesnes Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai
da dar dvasiškija turėjo visą
rase ,
Maži vaikučiai jau rašinėja į
piešia
velenas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Amegalę pasaulyje. Su “Kandidu“
, 903 W. 33 St.;
jį juokelius ir pasakaites, ži
“Dirvos” skaitytojai yra susipa
kos žmones jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi
■ndtaitis, 3152
noma ne visų rąstai tinka, bet
žinę, nes metai laiko atgal tas
ve.
tas parodo kad vaikai tą kam
ir “Artojo’/ energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
rug Co., 4101 S. B*
veikalas buvo spausdinama per
pelį mato. Suaugusieji irgi at
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik
“Dirvą”. TMD. nupirko antrą
sižiūri Į tai. štai šiame numeją
laidą
tos
knygos,
spausdintą
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
I
fyje
turime
porą
rašinių
nuo
su

lietuvių poliui15
Vokietijoje.
CENTRO VALDYB-I:
augusių: p-lės Marės Kižiutės
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.
Dabar TMD. rengia spaudon
ir Vlado R. Baublio, šis pasta
GARY, IND.
Wells’o visuotiną istoriją, kurią
rasis prisiuritė čielą pluoštą sa
TRO VALDYBA:.^
neužilgo paskiromis knygomis
vo originalių eilių.
lens - - Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.
7th ŠE Clinton,
visi TMD. nariai gaus.
E
SU laiku atsiras daugiau to
ikas - - ■
Ir “Kandidas” ir Wells’o is
kių rašančių, o jau skaitančių
3ox 374, Clinton,Bįtorija yra versta p. V. K. Rač
įsius - Vice-P^y
turime, ir “The Younger Set”
7907 Superior Av. Cleveland, O
Taft St, GMjįMįaĮ
kausko, TMD. Literatinės Ko
liks musų jaunosios kartos orai: A. [Šmitienė, P11
misijos nario.
į
ganu.
Gary, Ind.
.
Smitas - $r?ul2i
acksdn St, Garji

BIZAUSKAS — ATSTOVU AMERIKON

LIAUDIES ŠVIETIMAS — DAUGIAUSIA
UŽLEISTAS KLAUSIMAS

Samsonas ir Delila

xX"kŪDIKIuXx
dEROVės sKYRlUy

OT, KNYGŲ! STAČIAI
IŠ KAUNO!

PALYDOVAS —
50ė
DELAPRŪPINIMO ‘
Kas reikia žinoti kiekvie
Matusalio Mokslas
Pas visas augščiau pakilusias
MOTINŲ IR JŲ
nam Lietuviui gryžtančiam
SKIRSNYS V.
Bibliška Meilės Tragedija Dviejuose Aktuose
.KŪDIKIŲ SVEIKATOS,,
tautas pirmon vieton yra stato
Kauno ir visos Lietuves.
ma apšvietos ir kultūros įstai
žemlapiais. Irgi mažai ga
Parašė K. S. Karpavičius
1—NESAKYK, augiau mano,
vome. Reikalaukit tuojau.
gos. , Pas mute Lietuvius šis Į moterį — Myiinioji, delko aš
tekyriaj* M taftas
darbas
toli
kampan
nustumta,
tavęs nemyliu; driko aš esu šal(Ineina Nergal, su palydovais paskuiKAUNO ALBUMAS — $1.00>
(Tąsa)
ir skaitoma nesvarbiu klausimu. |tas? Nesą tu esi daili, tu turi
Didelis albumas su 104 pa
Visi
jam
pasilenkia
iškeldami
dešinę
AKTAS ANTRAS
veikslais svarbiausių KauPasakykite jus, gerbiami mu karvelio akytes; tu esi protin
ranką
Į
viršų.
Palydovai
lieka
prie
du

no dalių, budinkų, įstaigų,
KMftly BprtpUma tr *•>
Vaizdas: Delilos tėvų namai. Vidus. Per
sų gyvenimo vairo vadlytojai; ga ir užsitarnauji mano paguobažnyčių. Nedaug jų ga
rų.)
vidurį didelės durįs, trepai žemyn ineipasakykit jus gerbiami redak donės; ir bėt gi (matao Širdis yra
vome. Reikalaukit tuojau, l
N
ergal
toriai musų Lietuviškų laikraš apmirusi, nesą aš negaliu tavęs
nami. Lauke matosi sodnas. Šonuose
PAJUDINKIME,
VYRAI, ŽE
Gfal senai jau čia, prieteliai, suėję lau čių : Kodėl taip -yra ? Vietoj ug- įmylėti.
,
kambairę. po duris į kitus kambarius.
MĘ —
75c
Graži apysaka, 116 pusi. Iš
Viduryje kambario stalas iki žemei už kiate manęs? Bijau ar aš jus berei'kalo ne- i dinti ir skatinti visuomenę prie 2—NESĄ jos siela apsirgs
pcrplMttU.
(Kalba akimi gaudydamas Į apšvietos, prie kultūros, mes nuo tavo žodžių, ir kartybių
Vengrų kalbos versta. Jų
tiestas. Dešinėj sofa kaurais padeng užtrukdžiau.
taipgi nedaug gavome. PlaTėvas ir matome musų laikraščiuose šia- mintįs apims ją. ,ir du dalyku
Delilą.
Ji
nusisuka
nuo
jo
į
šoną.
STRAIPSNIS
39.
siskubinkit su užsakymu.
ta. Kairiam kampe rūksta ugnis-smi'lta- me ^aus*me indiferentiškumą persekios ją jos apdūmojimuo
motina gaudo akim juos abudu.) Puiki
STRAIPSNIS 40.
. . I— lyg laikraščių redakcijos pri- se:
kintuvas.
KELIONĖ
APLINK PASAULĮ
Reikia Reguliariškai Tartis su
vo duktė, Detabarai, kai tik ką pražydus sibijotu kad Haudia prablaivė_ 3—NESĄ jinai sakys: Jeigu
PER 80 DIENŲ —
$1.00'
Vieta—]Ebronas. Laikas—popietis.
Daktaru.
kalnų rožė. Kuo jinai vardu?
slų. Važinėjimai poros kejus, prasišvdetus gali atsisaky- jis dabar nemyli manęs tai ir Kūdikio viduriavimas yra ženklas
pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiū
Puikiausia knyga ką kada
Enlila
ATIDENGIMAS I
iti nuo skaitymo laikraščių, ir re- niekados jis manęs nemylės;
rėti. Ekstra atida ir tinkama prie
skaitėt. Su daugeliu paveižiūra
iš
motinos
pusės
daug
padarys
(Gražiai, taikydama Nergalui)
daktoriai gali netekti duonos!
4—IR tai mano pačios 'kaltė,
Scena I.
liauninkų po visas pasaulio
pernešimui kūdikio per šį pavojingų
Delila — jos vardas Delila, kunigaikšti. Kitaip yra su Amerikos di- nesą užties, aš turėjau padary laikotarpi.
“DIRVA”
Delila
reikia saugotis viduriavi
(Atsuka ją į Nergalą. Paskui eina prie džiuliais laikraščiais: jie sdtei- ti taip kad jis mane mylėtų ir mo,Visados
kadangi mažiausias užpuolimas, 7907 Superior Av. Cleveland, O.
Motin mano kodėl mane taip baisus sap- •krėslo.) Meldžiu sėsti čia, kunigaikšti, Ši kia 'ri^kiariopos rūšies akatini- aš negalėjau to padaryti.
jei negydomas, gali privesti prie rim WWWWWWVWWVWWWA
5—GUDRUS vyrai myli vi- tų painiavų. Reikia gydytojų šaukti 1 LOUIS EISENBERG J
nai kankina, ir kodėl aš kas nakt vis tokius ... ,
/o j*
i x
mus visuomenei pne apsvietos,
menkiausiems nuotikiams. Jei,
vieta
tau
buvo
paruosta.
(Sodina
gale
staprie
miWinimo
prdto
.
,
]
aik
.
. sados vienodai *ir protingai net
baisius reginius matau. Štai šiąnakt aš re
vienok, gydytojo nėra galima gauti, ?Turi Geležinių Daiktų, Pečių.į
lo,
priešakyje.)
raščiovardu
teikia
liaudžiai
lebutų
patartina neduot maisto per 24
.
kaip
vienas
taip
ir
kitas.
gėjau upelį tekantį į ąugštą kalną ant ku
duodant tik paprasto van S Kvubų, Varalšių, Cinuoja, [»
6—SU gudrumu, linksmybe valandas,
NERGAL
kcijas; tai moksleivijai skiriai
dens arba miežinio vandens. Jei po J Lieja Ir Stogams dangalų ■[
rio buvo pasirėmus saulė, bet užėję debesįs
(gaudydamas akim Delilą)
stipendijas; tai suteikia moks-. ir atvirumu, viršun rodydami 24 valandų kūdikis pagerėjo, bandyk 2 11S9 East 79th St. N. B. [•
sauflę prarijo ir kalno viršūnė pasidarė rau
duoti silpną mišinį (sakykime, pusę 2
Princeton 1387-K
Av girdėjot, mano žmonės, kad Izraelitai leiviams vasaros dyklaikiu pro-. savo žaizdas.
formulos) ir stiprink iki
dona lyg liūto nasrai kada suėda ožį. Pas išrinko savo vadu ta didžiausi musų priešą gIJ užt,arbįau,fci — tai užrašinė- 7—PRISIPAŽINDAMI. prie paprastos
mitinis atatiks kūdikio amžiui. Paima 10 dienų iki dviejų savai
kui tas kalnas linko į šalį ir užgriuvo ant c
,
, j '
jiant naujus prenumeratonuls,, savo pdvojų ir džiaugdamiesi pratai
čių kol kūdikis atgauna normalę pa
Samsoną,
kurs .ne .tik. kad yra
nepergah.
, „ • ,
.
, ’ ,
J
r 6,
tu ka gauna speciales išlygas,, delei jų, apie save kalbėdami dėtį viduriuose. Liga antrų sykį už
musų namo, iš kurio pradėjo bėgti tigrai
puola greičiau negu pirmų sykį.
ir gyvatės, ir visi sušoko į ugnį kuri lieps mas kūne, bet ir šiaip sumanus savo zy- atlyg5nimą, ir ft. Musų gi laik-. su juoku.
Visados reikia bonkutes, čiulpikus
giuose
prieš
Pilistėnus?
raštija laukia: kaip Dievuliss 8—PRADĖDAMI ten kur bai- ir virimo indus laikyti griežtai šva
nojo viduryje ežero...
Ką tas reikštų?
riai.
Tai geriausia atlikti pavirinant
DOTAN
duos taip bus gerai. Ar tik ne> giasi flirtas, ir traukdamiesi at juos vandenyje.
Vandenį vartojamų
Enlila
gal
iš
vidurio
lauko.
maistui gaminti reikia pirma gerai ^Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon!
Girdėjome, girdėjome kad išrinko jį va- perdaug davatkiškai? Ateidepavirinti.
Sykiu
tik tiek vandenio [per Southampton? ant milžinų laivų*
Keistas ir baisus buvo sapnas tavo, ku du, bet būdami po Pilistėnų priespauda, ne- (lant ant Dievullio valios, jeigu 9— NESĄ meilės žaisle y-a
MAURETANIA!
išvirink kiek reikia visos dienos pe ■AQUITANIA
J
BERENGARIA
tiktai
vienas
įstatymas,
būtent;
j
i
nebutu
atsiradęs
Dr.
Jonas
šliuriam išaiškinimo turėtum jieškoti pas ku pakeldami savo sprandų augsciau savo kenėjimams.
.
.
.. T c
■Apleidžia NewYorkų kas UtarninkęĮ
....
f
, ° .
pas Amerikoje, mes viSi Lietu neprivalai pastatyti juokams Krūtų pienas yra saugiausias pie [Greitas persėdimas*Southamptone,
nigus kurie kalbasi su.diėvais. Bet, duk f.
nas visada. Jei jo nėra tai reikia pa
kų, netoli jie su tuo vadu nueis.
ir šiandien butume tebesi- nei savęs, nei josios!
Lietuviai ypatiškai lydima.
*
rinkti maistui švarų, sveikų pienų, at ■
ra mano, gali sužinoti kad musų namuose
reguliariai išplaukimai tie-Į
Kalfar
melde ant Lenkiškų maldakny10— Simau,pastebėk
kaip mieštų sulyg kūdikio amžiaus ir svo •Taipgi
[šiai
į
Hamburgu
naujais
aliejumi
kas tokio einasi. Ar bus kaip upelio tekė Samsono išrirtkimą savo vadu Izraelitai gių!
tikra savo apielinkėje
meters vengia minkšto ir alie rio. Jei nesi
kūrinamais laivais.
pienu, kondensuotas pienas ■
106.50) War Tax,
jimas prieš kalną, nežinau. Tas pat deda laiko paslaptyje iki ką nors degančio prieš Štai Chicagoje “Aušros” mo- juoto mylimojo. Jo budai yra gaunamu
suteiks ideališkų maistų, dėlto kad [3-čia (j Piliavų
fKlesa
(į
Hamburg 103.50) $5.00 ■
yra švarus, vienodas, maistingas,
si visame musų krašte. Tas baisus raudo mils nesurengs. Jie aną rytą, saulės tekė- kykla, V. M išeikos vedama, ne gudrus ir prigavingi, jis užtriną jis
lengvai suvirškomas, ir visados gali ■ KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS [
[sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja ji
ma jį greitai paruošti.
na viršūne kalnas gal reiškia tą (galiūną jime, patepė Samsoną aliejais ir apšaukė lvien5l šimtą vyrų ir merginų savo pėdsakus.
Jeigu duodama orančių sunka ir ko ■Southampton^ ir ten persėda antj
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JISAI
pašnabždomis
kal

Samsoną, kuris terioja musų žmones, ir jo savo vadu. Tą darė slapčiomis nuo musų, pastatė ant kojų, ir šiandien
šelės (kaip rekomenduoja bile pieno [Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.,
*
tai kondensuotas pienas ■ Greičiausi laivai pasaulyje.
žudymas Pilistėnų gal tai yra to kalno griu o.žinią aipie tai paskleido ’tarp visų savo kada ji užsidarė visi apgailes ba tamsybėse, jisai tik dairosi formula)
tinkamai vartojamas suteikia visus • Informacijų kaslink kainų ir rei-J
tamsiu
kerčių.
[kalingų
dokumentų
del
atitrauki-,
štai p. Leveckio mdkykauginimui reikalingus elementus.
vimas, kaip tu sapne matei, ant musų na žmonių. Dabar tik lieka laukt kada jis juos Į tauja.
12— IR GERAI išauklėtas vy Vidurių suirimo galima išvengti, ■mo keleivių galite gauti pas bilej
ia
prirengiamoji ir prekymų. Ką ttie tigrai ir gyvatės reiškia, ne išvadųos iš musų galingų rankų.
švarus maistas, švarus virimo ir pe [agentų. Pareikalaukit. Yra vie-,
bos — desčtkais jaunimo kas- ras negali jo pakęsti, nes per jį nėjimo
indai, grynas vanduo atsigėri ,nas jūsų mieste arba apielinkė'. 1
žinau, bet žinau kad čia tuoj pribus musų
reikia
sarmatą
pakelti.
mui, tinkamas kiekis maisto atatin '■Cunard Line
1^
1
DOTAN
met išleidžia apšviesto ir įgijutarpais, drauge su ganėtinu !• Hotel CleveĮ ”
t J
tėvas su kitais kunigaikščiais ir. tarsis ką Mes tą perkalbėjom prieš parėjimą čio- Įfiio amato, bet musų laikraščiai 13— UžTIKRO sakau tau, sū kamais
kiekiu šviežio oro ir saulės yra dide i [land Bldg.
■
daryti su Samsonu, ir su Izraelitais. Bus nąi. Musų žvalgai tą ju juoką tuoj suse-P °® n®mat0\ ®ta* A\ Briedis nau, daug yra tokių merginų li žingsniai viduriavimų išvengti. Mu ]-Cleveland,
sės
yra
mikrobų
nešiotojos
ir
dažnai
i. - ‘t, x
, x.
,
veda Lietuviu kalbos ir istori kurias gali pabučiuoti atvirai ir
ir didysis kunigaikštis Nergal, apie' kurį ,ke,
maistų. Todėl svarbu tuos
,,Bet verktinas jų likimas; nors ir de-L mokykla ,prie Raymondi In. viešai, tuo gi tarpu jos pačios, užteršia
niekingus tvarinius vaikyti nuo kūdi
tu privalai daugiau dažinoti.
ir jo maisto. Neįleiskite musių
sėtkas tokių vadų neišvaduos Izraelitų, nes stitirto_ jo irgi nieks nemato, kai paspaust joms rankelę po kio
į s t ubą.
Delila
perkietai mes juos paspaudę laikome.
ypač musų laikraštija. Mat ji stalu, ima garsiai šaukti;"NE! Kaip rašėme,' dažnai nutinka kad
Daug 'kartų girdėjau tėvą minint Samso
motinos negali žindyti kūdikių ir tu
NE!
DETARAR
1 ’ ‘ ' turi svarbesnių reikalų, lai dauri duoti kitokį maistų. Geras, grynas
ir importuojam visokius pir
ną, ir'mane vis šiurpas sukrato. Man tik
Bėt juk Samsonas iki šiolei mus t’eriojo Uiau ruP> asmens kandžiojimas 14— DRĄSI širdis gali užka karvės pienas tinkamai sumaišytas Išdirbant
mos klesos rankų darbo ITALIŠKUS
riauti karalaitę, bet kas nori su tinkamu kiekiu geriausio cukraus AKKORDEONUS
ir norisi jį matyt, ir besityčiojant priėjo,' ir gąsdina vienas viekdamas; kiek jis da- "T- ®v.i®tim.a’ P.lačil^
pienų. O geriausias
laimę ją per gudrybę, gauš tik "atstojai.motinos
sutaikymas parinkto pieno ir . geriau
pripttįt ir panert smailą deiginą i jo kruti bargah padarot kada Izraelitai jį seks, ne- tėjimo tada tik ašaras lieja
sio cukraus parduodama po vardu
tai trupiniukus.
nę — ir tada matyt kaip tas kalnas galės galim įsivaizdint. Jis imdamas sau už žmo- _
’s Eagle Brand Pieno. Per
,.
15—MOTERIS palotinaja Borden
tris gentkartes Amerikos motinos pagriūti ant musų namo — prie mano kojų! ną Zadirą, vestuvių puotoj išmušė tris de-1
me
savo
mylimajame
randa,
Jsitikėjo
šiam pienui. Penint sulyg
įį8efeni€B esfti iš taip vadidaug savo pirmosios meilės; bet%««>dymų.
Ji» yra
y™ arčiausias šalo mo(nurodymų, jis
Enlila
sėtkus Pilistėnų Eskalone ir atidavė jų ru- namu ■•prelėkcijų" — viešų pa
.... tino? pieno.
Tu perjauna apie tai kalbėti, ir žudymas bus už atspėjimą jo minklės. Jis sugavęs j mokų; bet laikraštija prisdren- vyras mato visados tiktai prieš- Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daugelį kūdikių, kurių tėvai bu
žmonių yra vyrų darbas. Tu Samsono nie tris šimtus lapių ir prie uodegų pririšęs nu-1gimc laiką pražiopso. Jau spa- paskutineją savo meilę.
vo juo išauklėta' ir tėvų tėvai, ’60 ir
16
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SUNAU,
sėk
mano
nu

*70 metais.
Kada pasvarstai kad
kados gal nematysi, nes jis vaikšto ten kur dėgulius paleido jas į išnokusius musų ja- his mėnuo įžengė, ir patogiau’s pienas yra tas kurį per tris
rodymais, ir taikyk juos tam Borden
gentkartes
vartojo
ir dabar nuolatos
yra kam jo 'bijoti — tarpe daugybės musų vu<5
’
Į sias laikas pradėti, bet dar nei
kad pažintum moteris. Lai ta vartoja vis didesnis žmonių skaičius geriausius pasaulyje. Dešimts metų
garantija. Musų kainos yra žemiau
'draugystės, nei kuopos nęi klu
žmonių, ir jis juos žudo.
vo akjs mato ją kai jinai yra su tai pamislini kad turi būti priežastis. negu kitų išdirbėjų. Dykai AkkordeoNergal
O ta priežastis yra tai kad jis užga nu grajymo mokinimas pirkėjams.
bai neturi užęikviėtę sau’preScena II
Tas tiesa. Bet už tai aš pasiunčiau vy-Įi|“e^enį7, ir laikraštija prie to kitu vyru, nesą 'ką ji daro su nėdino ir yra saugus.
Reikalaukit katalogo, dykai.
(40)
ta- Nežiūrint kur tu eisi per visų šitų RUATTA SERENELLI & CO.
Ineina Detabar, Kalfar ir Dotan
rus ir sudeginau jo pačią su jos tėvu ir jų žmonių neskatina, Mat tas vis- kitu, tą patį ji darys ir su
kraštų ir Kanadą galėsi veik kiekvie
vim.
817
Blue
Island
Av.
Dept.
96,
noje krautuvėje gauti tų patį Bor
namais ir visa manta!
kas: kaip Dievas duos taip 'ir
Enlila
Chicago, IlL
17— NESKAITYK moters iš- den’s Eagle Pienų šviežių ir sveikų.
Visais atžvilgiais jis yra vienatinis
(Atsistodama, linksmai)
(Nusistebėdama pažiūri į Nergalą)
bus.
A. Žmuidzinavičiaus
mintinga iki negausi iš jos ran saugus pienas kūdikių auklėjimui,
DELILA
Kada atsdranda drąsesnis in- kų laiško. Bet nemylėk tokios kuomet motina negali žindyti.
Sveiki sugryžę! Linksma jus išvysti!
spalvuotos atvirutės
Aš nebūčiau keršijus nekaltiems už kito|^®’^entas^ profesionalas ir pa- moters kurios nesi matęs veidas
Pasirinkit vardais iš šių:
Ineikite į vidų. Kaip viskas klojosi?
šituos straipsnius kas
• um
i •
x
klibina per laikraščius švietimo veidan, nesą tiktai toki yra ver- Skaityk
5c
Prie darbo ....................... »...
Karaite ir pasidėk ateičiai.
Detarar
blogus darbus, mleisybe
reikalauja
atmo, . tai
. . jam,primetama
.
. . „ .kad,
Palanga, Naglio kalnas.......... 5e
J
. darbą
ta
meilės
kuri
nėra,
kvaila
ant
6c
Susigriežimas
...............
\
...........
(ir su ju kiti atėjusieji)
nijimo pačiam nevidonui. Aš bučiau palti|norj Įsipiršti į prelegentus, ir
Laikraštis kuris turi būti
5c
Lietuvos Ežerai .................. ..
5c
Viskas laimingai! (Detabar nešiojasi il savo rankom Samsoną nužudžius už tokią Į laikraštis patrindamas delnus rašto.
Dravės
..............
.........................
18—MALONUMAS esti pn- skaitoma kiekvieno Lie
Regėjimas .................................. 5c
gą tiesią lazdą; inėjęs ją pasistato kampe.) jo blėdį musų laukams, o ne siuntus kitus noriai savo skiltyse talpina ’tuos gavingas, ir dailumas esti tuš- tuvio tai —
Nerys .......... ............................ ' 5c
Giedras Vakaras ............. ;.••••• 5c
degint nekaltą jo moterį... .
chamiško pavydo ir pagiežos iš- čias: bet toki kuri pasisiūlė lo
Enlila
Tyrinėjimas .......... . ................. 5c
“GYDYTOJAS”
(Visi
iš
to
nusistebi.
Motina
ją
išvedą)
|«harinius.^
Liūdnas Kraštas ...................... 5c
O kur kunigaikštis Nergal?
pyti tau pirštinę, turi būti pa
Kauno Apielinkėse Vasarų .... 5c
paveiksluotas
sveikatos
Platus švietimo laukas Ame šlovinta ir pagirta.
Detarar
Enlila
Palanga. Jajuryje .............. . . 5c
žurnalas.
rikoje visiems rimtiems profe
Nemunas ties Kaunu ........ 5c
19
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NESIVEDŽIOK
su
ja
iki
. Jis pribus vėliau, jis tuoj atvyks. Sėskit, Tu, dukrele, esi perjauna apie tokius rei sionalams, inteligentams, .tik
I Šviesių Praeit] . . ...........,-.... 5c
nepasimatysi, su motina, nesą Reikalaukite numerio pažiū
Murmano Kraštas .................. 5c
prieteliai mano, mano namuose, ir lai . pa kalus kalbėt. Čia tik vyrų darbas. Eiva reikia noro ir atsidavimo, tik dvidešimts įmetu gali padaryti
rėjimui prisiųedami 15c.
Pinigus siųskit sykiu su užsakymusilsi jūsų kojos po kelionės čia į krantą.
mudvi iš čionai.
reikia kad musų laikraštija dau- stebuklus....
Galima siųst pačto markėmis.
"GYDYTOJAS”
(Enlila ir Delila sodina ateivius.)
(Abi išeina. Nergal Delilą tėrnijsL)
Įgiau tuo klausimu susidomėtų.
“DIRVA”
4454 So. Western Ave.
Mississippi upėj prigėrė šeši
Enlila
DETARAR
Vienas iš gražiausių apšvietos
7907
Superior
Av. Cleveland, Or
Chicago,
Hl.
Ar jau matėtės su kunigaikščiu Nergalu Atsikersinom, taip, bet vištiek, ant tos ir kultūros darbų Lietuvių tar- vyrai po eksplozijos laive kuo
met jie buvo priversti šokti van
mergaitės. Samsonas paliko toliau musų Į po prasidėjo nuo rugsėjo 30 d. denin. Dešimts išsigelbėjo.
prieš vykimą čionai?
<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
žmones terioti, ir jis Lėkyje supuvusiu asi- Raymond Chapel institute, 816
• Dotan
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug
9hic?^0J’. Kiekvie- DYKAI Reumatizmu
Kunigaikštis buvo atsiuntęs žmogų į ma lo žandikauliu išmušė tūkstantį musų žmo- W‘ 31

iCUNARDi
iLJETUVON PER 10 DIEKIji

ITALIŠKI AKKORDEOMAI'

no namus ir liepė pavadint Kalfarą eiti pas
jus, bet nuėjęs pas Kalfarą radaii ten De
tabarą, ku riedu buvo besirengią vykt pas
Nergalą. Ant kunigaikščio sakymo, visi
tada ėjome čionai.
Detarar
(Iš pašalies Delilai)
Duktė mano, pirmu kartu tu šiandien iš
vysi kunigaikštį Nergalą, kurs po savo tė
vo Pilistėnus valdys.... Mes tau pirmiau
apie jį kalbėjom ir jis apie ’tave girdėjo, ir
dėlto šiandien mes čia susieinam pakalbas
daryti.
Delila
Nemačiau jo veido nei pažįstu jo viso, bet
jei jis ateis, bus labai smagu man Pilistėnų
vaildovą išvysti....
Enlila
(šnairai Į ją, per džiaugsmus)
Ir jei kokios, jeigu kunigaikščiui patiksi,
busi tu to Pilistėnų valdovo' žmonai....

nių. Ar nemanot kad jis ir toliau mus gąs- 10 val ryto ataibua
dins ir tenos.
jos trauksis reguliariai kas nedėldienis per visą rudenį ir žie-

NERGAL

Jis tą darys, ir užtai'šiandien mes čia tu- mą. Tą patį galėtų padaryti ir
rim aptart kaip toliau su juo apsieisime, ir Įeitos didesnės kolonijos kaip
kaip užkirsime kelia jo vadovybei, o gal ir ^evelmdas, Detroitas, Bosto.

, .

’.°

nas, Baltimore, Phiiadelphija,
iBrooklynas, ir tt. Tęsė koloniDETARAR
,
jose randasi nemažai Lietuvių
Turim tai turim, bet jis 'perdaug galin- ir lyginai po gražią krūvelę ingas kad pajiegtume jį apveikti. Visa mu- teligentų, profesionalų, daktasų armija prieš jį neitų kada jis andai tuk-Į^Į’ advokatų, inžinierių ir kitokių.
staiįtj musų žmonių Lėkyje išmušė.
Musų laikraštija nusiskundžia
Nergal
del ncdatekliaus. Kame gi kal
Reikia parinkt žmogus kurs mažai žino tė? Gerbiami redaktoriai, duo
mas, ir jis Samsoną nužudys.' Dotane, tu bkite skaitytojams praktiškų 'ži
mažai Izraelitams įsipykęs, ir jie nepažįs nių, duokite dvasinio maisto ta
ta tave iš veido: imk į savo rankas tą dar da žmonės dar šiltus numerius,
bą, o 'po Samsono nužudymo, likęs Pilistė vote iš Spaudžiamos mašinos iš
nų valdovu, aš tau paskirsiu dar tiek žemės imtus, išgaudys, ir prie jus su
pagarba ir dėkingumu atsineš
kiek dabar turi.
visi.
(Daugiau telpa ant pusi. 7-to)
Dr. A. L. Graičunas.

JO gyvy 1.. j

*

Sergantiems
\ Mes turime naują meVU todą reumatizmo gydy
mui, kurį prisiųsim sa
vo lėšomis į namus kožno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašys.
'Jei turi skausmą rau
menyse, ar sąnariuose,
jei jie yra sustingę, ar
jauties opiai, jei kenti
gėlimą kožnu oro pasikeitimu, štai tau proga išbandyt paprastų pigų. metodą kuris pagelbėjo
šimtams. Jeigu tavo liga ir užsisenėjus ar išsiplatinus, nežiūrint ar
kentei metus ar dešimts metu ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes užkviečiam jus parašyt mums tuoj ir
prašyt šio paprasto metodo,.kurį mes
siunčiam DYKAI išbandymui.
DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa
siuskit savo vardų ir antrašų. Tuoj
prisiųsim jums DYKAI BANDYMĄ,
apmokėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotų, išbandymui musų lėšomis,
šimtai tuo budu pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios didelės progos jeigu sergat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY
3624 N. Ashland Ave.
Dept. X-3
CHICAGO, ILL.

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pasiilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilgsit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat —
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

—J
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Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra maloni kombinacija. Tos aeSvarios baltos
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
kiekveno plaukus.

S?
sf/ĄlII "U

.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiūti šiame
tiesiai iš labaratorijoB.
F. AD. RICHTER & CO.
1O4-I14 So. 4th St.

Brooklyn, N.Y.
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1Ų! STAČIAI
\UNO!
50t
žinoti kiekvieiui ^ryžtančiam
visos Lietuvos
Irgi mažai gakalaukit tuojau,
BUMAS — $1.00
imas su 104 pa
garbiausių Kauudinkų, įstaigų,
Nedaug jų gakalaukit tuojau.
IE, VYRAI, ŽE75c
ika, 116 pusi. Iš
bos versta. Jų
ug gavome. Pa
su užsakymu.

PUNK PASAULI
NŲ $1.0(1
įėjimai poros keknyga ką kada
i daugeliu pava
ro visas pasaulio
)1RVA"
Av. Cleveland, 0.
MMAPWWVMMM
EISENBERG

dų Daiktų. Pethę.5
antikių, Cmaoja, ;[
toganu dangalų i*
l79thSLN.K b
iton 1887-K
WAWAWWV

MVWWVWVIMM

IARD
PER 10 DIEIU
denio keliai Lietui
onę ant milžinę laivę
MAURETANIA
ENGARIA
Yorkę kas Utamink,
litnas* Southampton^
apatiškai lydima,
iriai išplaukimai tiergę naujais aliejun
mail laivais.
I
106.50) War Tu
įurg 103.50) $5.00
KAI Iš LIETUVOS
i Piliavoj, važiuoja;
ir ten persėda
Plaukia kas savaitė
laivai pasaulyje,
kaslink kainu ir reinentų del atitrauki
alite gauti pas bile
ikalaukit. Yra vi
te arba apielinkė>.

AKKORDEONAItrtuojam visokius pirU darbo ITALIŠKUS

dus pirmąją pasaulyje tauta. įtikėjusia į
vieną Dievą.
Sekančiame numeryje bus:
Poinikai: Poinikai Davė Mums Alfabetą.

geli sykiu su jais dirbt ir sykiu [

užtiko danguje. Bet reikėjo ei
Lietuvos Žemlapius
ti toliau, ir nenorėjome trukdyt su sodžiais (1:100,000) Vokiečių lai
užžinref 'juos jeigu reikia?
dos, atskiromis dalimis galima įgyti
Bet visada taip buvo: nei vie^ Dantės jo darbe.
“Šviesos” Knygyne Ukmergėje (Lienas darbininkas nenorėjo dirbti I Kada inėjome į senų liekanų jtuva)* po i 'lity. egz.
__
Užsakant* reiir Svietas juoksis sy jeigu jam 'kas neliepė, ir vietoj skyrių, iš 'keturiolikto ir penlkio- i kia nurodyti kokių
vietų žemlapiai
norima i gyti, nes visa Lietuva susi
kiu su tavimi
dirbant praleist laiką kožnas —
no likto šimtmečio, Dievės pasiro deda iš apie 100 atskirų dalių.
rėjo prastovėt nieko neveikiant, dymas viską pakeitė kitaip —
Koks yra Lietuvos Pinigų kursas? —
visai nepaisydamas ar darbas ėia kambaryje maitėsd vaikšti
RUDUO IR LAPAI
Lietuvos pinigų kursas Lietuvoje yra 10
bus atlikta ar ne, jeigu dirbo nėjančios damos anų dienų rū
Litų už 1 dolarj. Amerikos bankai Lietu- Visur lapai, vieni lapai,
ki(am. Bet niekad nesakė kad buose Įsmilkusios; jos taisė lo
Visur lapai ir lapeliai —
vbs Litų pardavimui neturi. Siunčiant pi Jais nugulę girių plotai,
aš nenoriu gaut užmok esnio už vas 'kurios čia 'stovėjo; nuo len
prastovėtas valandas, o dar rei tynų nušoko 'gaivos kurios buvo
nigus Lietuvon, Amerikos įstaigos ima tam Ir sodnuos’ siauri takeliai.
sudėta iš tų laikų rastos žemė
kalavo daugiau.
MOZE
tikrą nuošimtį, kurs nėra nustatytas, — Kai pavasaris išaušo,
Ir tas paskirtas užžiurėt taip je ar iš senų bažnyčios atgaben
vieni ima brangiau, kiti pigišu.
Medžiai sprogti kai pradėjo,
gi nenorėjo dirbt daugiau negu tos. Jos jieškojo savo kūnų ir
Žydų Tautos Vado Mozės Istorija.
Visi džiaugėsi lapeliais
jam paskirta, nors jis nieko ne kojų ir rankų. Kitų rankos su
Ir godžiai į juos žiurėjo.
kinėjosi ant piratų šalę musų.
V7IENĄ kartą, dvidešimtame šimtmetyje
dirbo.
DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Jie pavėsius mums sudarė,
Išvedimas: Tie tris žmonės Priėjome prie vienos skrynios,
prieš musų gadynę, neskaitlinga ir ne
Kraštus upių išdabino,
gali ir tam dabotojui matant pa Dieve ją atidarė. Joje buvo su
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
žymi Semitų piemenų giminė išėjo iš sa
Ir kur ėjom, kur nebuvom
mest
dirbę ir {sustoję stovėt ir krauta įvairus papuošalai, perSenojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės
vo namų, buvusių krašte vardu Ur, prie Septyni
Visur lapai mus ramino.
nieko neveikt. Bet jie neturi furnai ir dažai kokius vartojo
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų.
upės Eufrato žiočių, ir ėjo, jieškodama sau Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių
Bet ruduo kada atėjo — i
savyje to gero noro kad dirbt tų dienų mergos. Ne tik 'šiose
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi....... $1.00
naujų • ganyklų Babyionijos karaliaus že Ta
niekam nesaugojant, o nori tu dienose tuštybių pilni žmonės,
pati audimo viršeliais ..j.......................................... $1.75 Tie lapeliai jau nukrito,.
Per juos lipam, kojom minam, rėt darbą, nes valgyt reikia, tat tokių buvo visada ir jų visada
mėse. Karaliaus kareiviai išvijo juos lauk Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros
Tam tik rodos jie ir tiko.
sutinka turėt prie savęs tokį užtėks. Bežiūrint į tą skrynią,
ir jie nuėjo vakarų linkui, jieškodami sau tos
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir
iš viršaus jon užkrito peilis —
kuris
priverstų juos dirbti.
.75
kokio nedidelio žemės sklypelio, kur galėtų dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.
$1.25 Su darbais mus irg’ taip esti:
Jus nenaudotumet
Drūtuose audimo viršeliuose ....... ........................
Kokie paiki tie smertelni žmo- ilgas didelis peilis arba durklas.
sustoti ir pasistatyti savo šėtras.
Dieve ėmė pasakoti: šią skry
šiurkštų, žvyruotą
Kol ką darom, rods taip reikia, neliai.
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija
šitoji piemenų giminė buvo žinoma Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
nią siavinosi viena graži jauna
valytoją
valant sa
Bet
prabėgus
kokiam
laikui,
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
ištvirkus moterie. Ji turėjo sa
vo piano klevišius,
vardu Ebrėjai, arba kaip mes juos vadina jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
Pasirodo niekus veikę. .
(Tąsa iš pereito num.) Lipo vo vyrą, bet gyveno su kitais.
295 puslapius .................. A .................. »................$1.25
nes žinot ką jis pa
Metafizikas.
me, Žydai. Jie klaidžiojo po plačius kraš riAudimo
apdaruose ......................................
$2.00
me trepais augštyn i viršutinę Jos gyvenimo siūlas nukirpta
darytų jiems. Jus
tus ir po ilgų kelionių, pagaliaus, gavo sau Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
Nuo Juoką Red.: šitos yra didžiąją muzejaus dalį kur po dar jai nesulaukus ‘keturiasde
taipgi
žinot kaip
vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą
prieglaudą Egypte. Per penkis šimtme riškas
pirmutinės rudens eilės ką ga įvairius kambarius išdėstyta vi šimta metų, kada dar ji jautėsi
pilnai ir greitai jie
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
čius su viršum jie gyveno tarp Egyptėnų. Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 . ...................... $1.00 vome į šį sikyrių. Ir keista kas sokie daiktai. Su mumis ėjo ir graži, bet jau ėmė bijoti 'kad ne.
nusivalo švelniu išKada gi jų naująją tėvynę užkariavo at? Drūtuose audeklo apdaruose ....................................... $1.50 iš tu poetų pasidairė. O lead vidurinėj! lūkimo Dįevė, ir kur užilgo pasens. Ji naikino visas
mazgojimu.
kas pasidarė tą liudija ir šios ei tik ji įžengė pasidarė šviesu ir senatvės žymes savo veide ir
Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
ėjimai plėšikai Gyksai (kaip jau buvo ki-. Filosofijos
Kaulas
ir dantįs
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas.
lės. Nors ne pačios eilės, bet jų viskas gyva, šviesa buvo ne to slėpė žilstančius plaukus. Jos
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 ..$1.00
toje vietoje pasakyta), jie pasistengė būti Audimo
yra
giminingi
—pa
autorius. Kur jis buvo nuo per kia kaip elektros iempų, bet lyg vienas mylimųjų kuris jai bran
apdaruose
................................................. $1.75
daryti iš tos pačios
naudingais užpuolikams ir, ačiū tam, nie
per
miglas,
ir
viskas
nors
matė

eitos
žiemos?
Kur
visi
kiti
ku

giausiais dovanas davė, pajuto
Mahometo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohamepamatinės medegos.
kas jų ndkliudė ir nevarė nuo jų apgyven tanizmo ir ikurėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi
rie čia buvo? Dabar reikia ra si aiškiai, lyg miglose plukojo. kad ji jį Suvedžioja, nes ji jau
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
Kas sykis brai
tų vietų. Bet po ilgų kovų už nepriklauso pavičius. 1919 m. 125 pusi....................................... .50 mintis gavus nuo vieno-fcito ko Ji vedė mus į dešinę. Kur buvo susigretinus su kitu, jau
žant dantis nutri
kio naujo poeto.
buvo aukso žuvelių prūdas, da nu išdykuoliu. Jos vyras suisemybę Egyptėnai išvijo lauk Gyksus ir tuo Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas
na! nuo jų dalį paAr teisybė tada tie žodžiai bar mums pasirodė didelis eže kė tą turtuolį jai dovanas duo
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
met Žydams atsiėjo riestai, — Egyptėnai bąs
Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Viviršio.
kad poetas turi būti poetu -gi ras, ar jura, ir ant kranto sugu dant, ir jis jį nužudė pirm negu
pavertė juos paprastais vergais ir vertė s > puslapių yra 35.................. ........................ ............. .10 męs jeigu eiles rašo? Na štai
lę buvo jūrių nymfos. Jos dai jis spėjo jai šį durklą į krutinę
Colgate
’s Ribbon
juos dirbti Paraonų laukuose ir prie staty Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
va: anuose metuose rašė, rašė navo ir šukavo ir mąsino. No panerti. — Ant tų Dievčš žo
Dental Cream nu
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
mo piramidų. Kadangi valstybės sienas lykų. Parašė 'K S. Karpavičius. Su paveikslais.
jų daugybė. Ar dabar jie mi rėjome tenai prie jų liktis, bet džių mes paleidome skrynios
valo dantis švariai
I dabojo Egyptėnai kareiviai, tad pasprukti Knygelė turi 94 puslapius ............. .............. <.... .35c rę, ar tie žodžiai neteisingi? Iš Likimo Dieve tempė mus to antvožą ir ji vėl užsidarė.
be mažiausio užga
Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budrike
laikymui tų žodžių, reiktų norėt liau, nes dar siūlą kirpt laikas
iš Egypto Žydai ir negalėjo.
Paskui pasikėlėme ir ėjome
rinto delikatnos jų
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose,
lot
žmonija
nuo
seniausių
amžių
galėjo
užlaikyti
palivos. Daktarai
Po daugelio metų kančių juos išgelbė gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55................................ .25 kari tie poetai butų mirę. Jei neatėjo. Buvo lyg Odysejui pra- toliau, į religiškų daiktų skyrių.
gu jie gyvi, kodėl nerašo? Ir plaukant pro nymfų salą liepęs
(Bus (daugiau.)
ir Dentistai visur
jo vienas jaunas Žydas, vardu Mozė. Jis
kad nerašo, ar jie ištikro yra pririšt jį prie laivo stiebo ir vi
rekomenduoja
per. ilgus metus gyveno tyrlaukiuose ir ten
poetais gimę ar tik užsinorėjo siems jūreiviams užsikimšt vaš
POEZIJA IR BELETRISTIKA
Colgate’s.
Nors Račkauskas išvažiavo į
išmoko nuo savo pirmtakunų-tėvų papras- Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kanbūti poetais? Čia neaplenkiame ku ausis kad negirdėjus nymfų Londoną, “Vienybė” vis dėr
Geri Dantįs
jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo
ir poečių.
čiausiųjų gyvenimo dorybių; jo tėvas negy didą,
vilionių. Nes kas jų priviliotais spėlioja ar jis išvažiavo į Lietu
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis
Gera
Sveikata
tas turi žūti.
veno mieste, tad ir nebuvo sugadinti sveti tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
vą ar į Angliją, irvnors jis jau
kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
Pro
tą
visą
didelį
reginį
ėmė
mos civilizacijos, nebuvo pratę prie pra- lė.
išvažiavęs
iš
Cleveland©,
ji
vis
Gerb.
Metafiziko
eilės
pasako
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas,
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
mano kad Račkauskas “Dirvą”
mums liūdną dalyką: kad /vis praeiti tik kelias minutas.
bingties.
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
redaguoja, • todėl ji dabar ren
Mozė pasiryžo grąžinti savo tautie Kaina 50c. Audimo viršeliai.................................. $1.25 kas kas naujo, ar daiktai, ar šalę kitų trepu vedančių į giasi
paklaust Račkausko kur
mažus
'kambarius
stovėjo
dideli
darbai,
mus
patraukia
ir
esti
Pasakos — Rinkinis Įvairių gražių apsakičius prie 'senovės patriarkų dorybių gyve Teiiiybės
svarbus, o paskui netenka savo baisūnai — jie žiopčiojo ir rai dingo L. A. B-vės pusė milijo
nlėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo.
nimo. ' Jam pasisekė išsisaugoti Egyptėnų Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 .................................. .25 vertės, ir mes ko kito jieškom. tė savo uodegas; tik senovės ry no dolarių kurie Bendrovėj bu
kareivių, kurie buvo pasiųsti su įsakymais Tėvynės įspūdžiai .— Gražus eilių rinkinis. Parašė
Bet čia reikia pakalbėt ir apie tų tautos 'tokius baisūnus galėjo vo “Vienybės” redaktoriui toj
Su paveikslais atspausdintais gražia
suimtijį, . Jis išsiv^d| savo tautiečius iš Svyrūnėlis
.35 kitokius darbus, ne tik tuos ku įsivąizdint, o jie čia stovėjo gy- bendrovėj bedirektoriaujant.
žulia spalva. 80 puslapių w ......................................
rie mums nusibosta, ar tankiai ’vi. Apėjome Likimo Diėvei iš
Egypto į slėnius ties Šfnajo kainu. Per vi Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
darant lieka nesvarbus, Reikia kito šono norėdami prasilenkti
kamų
visokiam
reikalui
ir
šiaip
skaitymui.
Para

są gyvenimą išbuvęs tyralukiuose, jis iš šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 .............. :..
.50 prisimint ir apie tokius darbus vieno tokio baisimo, nes jau šal
moko gerbti Griausmų ir Audrų Dievą, Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatinkurie juo tankiau darai vis ro- tas prakaitas buvo apėmęs. Bet
kurs valdė aukštąjį dangų ir nuo kurio pri gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore
25 dos smagumo duoda, bet po lai kitame šone vos neužlipome ant
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43
klausė vargšų piemenų gyvybė, maistas ir
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?
ko priverčia mus pasakyti: “Tai kito tokio žvėries. Jei ne ši Die
— daili knygelė įvairių patriotiškų, romanišsilaikymas. Tasai Dievas, vienas iš dau Trimitas
ve,
tikrai
tie
gyvūnai
butų
su

Lietuvos Kariumene
durnas
buvau!
kodėl
nežinojau
tiškų ir juokų eilių. Parašė K- S. Karpavičius.
.50 kad taip nereikia daryt!”
Kas saugoja Lietuvos rubežius?
draskę mus, po koją, po ranką,
gybės dievybių, kurias garbino senovės Puslapių 144 .........
kitas galvą ir viską.
Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
žmonės Vakarų Azijoje, buvo vadinamas Tautos
Lietuvos Kariumene
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus,
Ineinant į paveikslų kamba
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?
Jegova. AČiu Mozės mokinimui, jis liko A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų
Nežiūrint visų polemikų, ke
rį, kas tai suspiegė. Tikrai at
.50
lionių ir ginčų, vis dar musų
vienintelis Žydų tautos Dievas ir Viešpats. eilės. Pusi. 172 ..............................
Lietuvos Kariumene
mename kari ten nieko nebuvo
Tas tos Vainikas —PKnyga Antra, Eilės įvairių aulaikraščiai tur ilaiko ir del ra
Ką reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?
Vieną dieną Mozė pražuvo iš Žydų sto torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui
pirmiau karia bėgome paskui ži
Veikalas „“LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių
Mausimo. Sakome “mu
burių gesintoją. Bet čia buvo
vyklos. Tarp žmonių buvo kalbų, buk jis ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 .................................. .50 šybos
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme
sų
”
,'nestik
musų,
tautininkų,
Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių
sudėta nesenai pieštų mergų
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos
pabėgęs, nešinas dvi akmenini lenti-toblyti. Laimės
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
kadangi visi kiti laikraščiai vis
Laisvei savo kraują ir gyvastį.
paveikslai.
Jos
pajutusios
švie;
.35
veikslu).
107
pusi
..........................................................
Tą pavakarį kalno čiukuras buvo pasken
dar visą vietą užėmę pasikoliosą spygtelėjo ir tuoj arba užsi- i
Lietuvos Kariumene
— Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi
dęs debesuose. Didelės audros tamsuma šešėliai
jimams. Kad imtų judint rašy
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant.
degė savo nuogumą arba atsisė- i
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokiąs
bos klausimą, pamatytų jog ke
uždengė jį nuo žmonių akių. Bet kai Mozė Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
.56 lionė yra negramatiškas užsi do ant žemės kurios neturėjo i
Tutelis. Pusi. 160
sugryžo, — ant tų akmeninių lentų buvo Tvirtai
dama savo kariumenę.
$1.00
kuo apsidangstyt. Jos žingei- :
apdaryta .
ėmimas, ir ją pamestų.
parašyti žodžiai, kuriuos Jegova tarė Iz
džiai žiurėjo į mus, nekurios nu- :
Lietuvos Kariumene
TEATRALIŠKI VEIKALAI
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos
lipę iš rėmų pradėjo aplink suk
raelio žmonėms, prie griausmų ir žaibų!
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.
Nekurie musų redaktoriai no ti. Dievei jos visos buvo vieno
ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas
Ir nuo tos valandos visi Žydai pripažino Je JuoMpaa
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška
ri rašyt visus Angliškus žodžius kios, nors mums ne, ir ji nei j
Lietuvos Kariumene
gova aukščiausiuoju žmonių likimo Valdo ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo* patekimo į
taip kaip jie Lietuviškai taria vieną nepažiūrėjo 'kada mums
Didelio formato, 7x10 cęlių, labai graži popiera taip
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3
vu, vienu Tikruoju Dievu, kurs išmokino paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni
kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip
si, pav: Coolidge -— Kulidž; Phi buvo daug kas matyti, šios ne
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną
juos kaip reikia .teisingai gyventi, suteik- atidengimai................................................................................. .50 ladelphia — Filadelfija; Chica nymfos, jos buvo iš šių laikų
pažįstamą sau asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba
Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų
damas jiems Dešimtį Prisakymų....
go — čikago. Bet visa bėda mergų piestos, jos daugiau sar
tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvos priešų.
Jie sekė Mozę, kuomet jis liepė jiems lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi............ .50 tame kad ne visi moka ištart matijos! nors nežinia ką misti
tuos svetimus žodžius. Paveiz- no.
Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
Lietuvos Kariumene
keliauti per tyrlaukius. Jie klausė jo, kuo Rytų
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. SkripkausChicago reikia ištarti “šikogo”.
Viename kampe netoli jų ra
Labai
pigus
veikalas
palyginus su daugeliu kitų veika
met jis nurodydavo ką jie turi valgyti ir kiutf. Pusi. 67 ...................................’......................... .35 Ir daug kitų kitaip negu mes dome poetą Dalntę. Likimo Die- < lų, su prisiuntimu kainuoja
$1.50
....'•.......... .
gerti, ko turi saugotis, kad išlikus sveikais Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie
2.50
Ta pati odos apdarais.............. . v?.
manom.
vė jį gerai pažinojo, nes jam to- į
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Vertė Šeinis.
3.50
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ..
ir gyvais karštame tyrlaukių klimate. Ir Puslapiu 36 ......................................................................
Tada kas lieka darįM ? Reikia kį likimą buvo davtfs. Dante še- I
pirmiausią mokytis ištart sveti ši šimtai metų atgal gyveno ir 1
pagaliaus po daugelio metų klaidžiojimų Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai
mus žodžius kad galėtume juos yra pasauliui taip žinomas kaip j
jie atėjo į šalį, kuri atrodė labai derlinga ir kad
“DIRVOS” KNYGNAS
niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
pagal jų skambėjimo parašyt. kad butų gyvenęs dabar. Jis į
turtinga. Tos šklies vardas buvo Palesti šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir būrelio
7907
Superior
Ave.
Cleveland, Ohio
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija.
Bet kada išmoksime tuos žo parašė knygas apie peklą, apie į
na, kas reiškia šalį “PILISTŲ”, Philistinų, Vertė
A. A. Tulys..............i................
.35 džius ištart nenorėsime jų ir čyščių, apie rojų. Dabar jis ra- I
intiiittn
mažos Kretėnų tautos, kuri apsigyveno pa “Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
kraipyt.
šė knygą apie žemę, nes tada
vos
krikštijimo
laikų. Pirmas atidengimas atsibuna
jūryj po to, kaip kitos tautos išvijo ją iš šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia
buvo perdaug užsisvajojęs, jiešjos salų. Nelaimei tas kraštas, Palestina, 2 vyrai. Parašė K. S. K. Pusi. 24 ..................... .15 Kadangi gelžkelių darbinin kodamas savo mylimosios, nors
turėjo savo moterį ir šeimyną:
Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su
jau buvo kitos Semitų tautos, vardu Kana- Grafas
kai, ir budavotojai turi koždainomie ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
nitai, apgyventas. Bet Žydai įsiveržė į tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ................................... .25 nos darbo šakos sau paskirą jis tada buvo žemei dingęs ir
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
jos neaprašė. Dabar kada už ;
slėnį, pasistatė sau diiestus, pasistatė di Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus
uniją, J. Sliesorius (iš Detroito)
organizacija Suvienytose Valstijose,
baigs tą knygą, joje bus dau !
Prancūzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
sako kad ir muzikantai turėtų
delę ir gražią bažnyčią mieste, kurį vadino das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių
kurios turtas siekia arti $500,000.00.
■
giau baisybių negu jis regėjo ;
turėt
uniją
ne
visi
išvien,
bet
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ..........................
.25
JERUZALEMU. tai yra Taikos Namais.
pragare, daugiau gerybės negu
kožnos rūšies dūdos ar fleitos ar
* Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 j
— Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš
Kas liečia gi Mozę, tai jisai jau nebe Tremtinis
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja.
skripkos paskirai.
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
;

Samumas

“Mazgok”Nebraižyk
Savo Danty

“Lietuvos Kariumene

įsaulyje. Dešimta metą
lusų kainos yra žemiu
irbėjų. Dykai Akkordeemokinimas pirkėjam
katalogo, dykai.
(U)
SERENELIJ & CO.
Island Av. Dept 96,
Chicago, Ilk

luidzmavičiaui
notos atvirutės
'ardais U šių:
o ...................
Naglio kalnas ........ k
imas .............. \......... k
Ežerai ...................... k

k

..................... k

Vakaras ............ k
mas ..........
•
Kraštas ..................... •
kpielinkėse Vasarų •••• •
. Jajuryje ................. «
,s ties Kaunu ........... J
ą Praeitį .................... ’
m Kraštas ................ ’
liųskit sykiu su uiukF1
a siųst pačto mukias

“DIRVA"
iperior Av. Clevetalj

daug svarbeskur net perdaug
at. Lietuvoje pa
kraščio — pasiilg
ot mintyje ją uikur važiuojatlinksmi, kaip dauir pirma savęs ni”. Kaina metanu
t sykiu su pinigais.
ius

ai ir pleiskanos nėn
ij a. Tob nešvarios
mos sunaikina gražiu®1*

Inu.
Igffles

priešu pleiskanų. TOjįjį

dojus jas iš galvos p*’’
konos. Palaikysiu n”’
kų, naudokit Buffouž 75 centus prisiųsta*

R & CO.
BroeWy11*

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

buvo savo tautos vadovu. Jis tegalėjo pa Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi....... .25
regėti t Palestiną tiktai ištolo, nuo kalno Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
viršūnės. Po to jis užsimerkė savo pailsu bai
lengva lošti. 35 pusi................................................
.25
sias akis ant amžių. Jis per visą savo amžiu dirbo sunkiai ir ištikimai, kad įtikus Pinigus siųskite su užsakymais ir laiškus
savo Dievui Jegovai. Jis ne tik vedė savo
adresuokite sekančiai:
tautą per tyrų tyrus, iš svetimosios nelais
vės į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, į
“DIRyoS” KNYGYNAS
naujus namus, bet taip jau jis padarė Žy 7907 Superior Ave.
Cleveland, O.

Mes matėme tris darbininkus
kasančius namui Skiepą. Ket
virtas netoli jų sėdėjo ir žiurė
jo kad tie trįs dirbtų kaip rei
kia.
Tada mislijome sau: kodėl tie
trįs negali dirbti taip kaip da
bar dirba be to 'ketvirto, užtū
rėtojo, ir kodėl tas ketvirtas ne-

Del Nevedusių
JEIGU JUMS NUSIBODO
GYVENIMAS, MES SUPAŽINDINSIM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS
GALĖSITE GYVENTI IŠNAUJO. PRISIŲSKIT 10c.
IR GAUSIT VISAS INFORMAGIJAS.

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412
CHICAGO, ILL.

■
■
m

«
«
l<

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai priimama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tėvynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

«
J
■

;
;
J

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA I
h

307 W. 30th Street

New York, N. Y.

«

gtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“DIRVA” arba “ARTOJAS”
(ar abu) bus jūsų geriausia ir
ilgiausia atmįntfria dovano jū

SLOWLY BUT SURE

JI

The Younger Set

i

LANGUAGE AND
LABOR
By Mary Kizis.

Lithuanians Came Here to Pre
serve Ancient Mother Tongue
and Stayed to Build American
Railroads.

than thirty flourishing public
ations.
Of this ancient tongue, which
American opportunity , helped
preserve, Benjamin D. Dwight,
the distinguished British phil
ologist, says: “It is the most
antique in its forms of all liv
ing languages ... It is like
a universal interpreter, seeming
to have the gift of tongues,
with its face fixed on Latin, and
its hand pointing back to San
scrit.”
Professor Bender, of
Princeton- University, calls it
“the aristocrat of the langua
ges”, while the famous Eman
uel Kant has declared: “Lithu
ania must be preserved, for her
tongue possesses the key which
solves the enigma not only of
philology but also of history.”

American railroads owe a big
debt to tyranny under the Tzars
of Russia. More specifically,
the railroads of Pennsylvania
are under heavy obligations to
the brawny immigrants who
fled overseas when the Roman
off dynasty decided to “sink
without a trace” all that was
left of the Lithuanian nation.
That was about the time of
our Civil War, and the first
An Old Dream Realized
tide of Lithuanian refugees
Time and a world war did
reached the shores of the New
what Kant said must be done.
World in 1869. Many of them
Lithuania is now free, prosperr
were farmers who (settled near
ous and possessed of a gold cur
New Yoric, but a greater num
rency as good as Ithe best ■—
ber were drawn into Pennsyl
while the royal families which
vania by the phenomenal ex
plotted her destruction have
pansion in railroad building
I both crumbled to the dust.
which so rapidly bound the
Many Lithuanian immigrants
nation with ties of steel in the
in America have hastened back
decades between Appomattox
across the ocean to see with
and the Spanish War. The ipeak
their own eyes the resurrected
of immigration from Lithuania
motherland,, the realized. dream
was reached in 1899, and in the
of myriad exiles. But the vast
fifteen years thereafted that
majority remain with us, their
country contributed (many
social roots firmly implanted, in
thousands yearly to the pop
the national structure of the
ulation of the United States.
United States.
“Old Stock” Americans ought
to know that the Lithuanian is
their racial cousin. He is a
TO OUR READERS
distinct branch of the Indo-Eur
opean family. His country form
In our last issue we mention
ed the biggest territorial divi ed that we want to have sėme
sion in all Euorpe during the jokes about Lithuanians, and
three centuries before Columbus already those jokes began com
discovered America. Any .good ing in.
library will show you. the old
In order to make this column
hand drawn maps with Latin more interesting and to give
script which prove this state you an idea, we would like to
ment. And his tongue more have you, young folks, tell us
over, iš held by philologists to of the experiences your parents
be the oldest of the 'living lan or relatives had while coming
guages of Europe.
to America. Tell 'the story ini
■ In the same century that the detail, from the time they left
American Colonists were battl- their home in Lithuania, why
• ing to ’ establish the United ■they left, what countries they
States as a free nation the des traveled through, how they
pots who governed Germany spent their time on the ship,?
: and Russia, and had already How were they greeted, by the
wiped out Poland, joined their Americans
What was their
military forces and divided first impression of American
Lithuania. It was a convenient people? What was their first
morsel for the allied imperial impression of this land ? Wheth
ists, for Lithuania lies in the er they went to school? What
■valley of the Niernen River, was their idea of America be
just north of Poland and direct fore they come here? Were'they
ly between Germany and Rus dissapointed or surprised?
sia. Following the copquest
If they came together .writp
Russia went to the Tenght of one story, if separately, tell
erasing the word Lithuania about them in separate Stories.
from the maps, referring to the
Just ask them to tell you
region merely as the northwest their story.
country.

Not a Slavic Language
Races are not so easily exter
minated, however, and so long
as the Lithuanians could speak
their own nan-Slavic 'tongue
and see it in print the nation
could not be called dead. This
became clear to the Russian
conquerors at about the time
Lincoln 'became President of the
United States. So an edict went
forth from St, Petersburg mak
ing it illegal to use the Lithua
nian language in either speech
or printed form. For resisting
this intolerable Ukase hundreds
of Lithuanian Authors, editors
and publishers were exiled io
Siberia or farced to flee abroad.
So it was that harsh neces
sity—mother of sb many mig
rations — discovered
America
for tens of thousands of the
farmers, foresters, laborers
and intelectuals of Lithuania.
Our thinly settled plains and
mountain valley's, calling for
strong men to share in .peaceful
conquest of a continenlt, bade
the newcomers welcome. And
while they labored to help the
United States complete its evo
lution from a land of pastoral
pioneering to the mightiest of
industrial powers, the Lithua
nian refugees took eager ad
vantage of the opportunity to
revive their outlawed mother
tongue by means of a press
which today comprises more

KODĖL
VISIEMS reikia skaityti

MUSIC
By Walter R. Baublis. -

Kauno St

“TELEGRAMAS”

Music, thou charmer
Of man and beast,
Played at the funeral
And played at feast. '

jam
"Lietuvos
; paduota Kat
lytės biudži
1922, 1923,
Per tą lai
j turėjo ir tu

Jis savo turiniu yra tikras Lietuvių Laikraštis.
Jis tikrai rūpinasi plačios visuomenės reikalais.
Jis yra tikras apšvietos šaltinis.

Solemnly dinging
A sorrowful strain,
Instilling sadness,
Regret and disdain.

Now rising gently
Like some fragrant breeze,’
Frolicking sprightly
Among the large trees.

siškiams' Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus
metus laiko.
Užrašykit

Jis yra uolus musų Tautos reikalų gynėjas.
Jis yra pilnas įvairių, indomių straipsnių ir žinių, ir
Jis yra pigiausias už visus kitus musų laikraščius,
nes jo prenumeratos kaina TIK $1.00 metams.

The racer of some distant a ges to come,' if Evolution keeps
on doing to man what it did heretofore!

1922 m.
1923 m.
1924 m.

UŽSIRAŠYKIT JĮ ŠIANDIEN!

THE VOYAGE OF THE
“TELEGRAMAS”
SEESAW
,
A Briny Ballad
Now sinking softly
666 W. 18th Street
::
Chicago, III.
Quoth bold Sir Flip to stout
Like waves on the sea,
Sir Flop,
Rising and falling
“Gadzooks! I am fu'l fain
In great ecstasy.
To venture forth a-voyaging
Now shreaking shrilly
Across the bounding main.
Like one in (great need
Dabar užsirašyk
I’ve a notion that an ocean trip
Calling assistance,
Is just the thing for me,
“AMERIKOS LIETUVI”
' Will shreak without heed.
A Lithuanian 'that just came For every time I see a sail,
to America, was in a crowd on I yearn to sail the sea.”
Now dying slowly
“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių
a busy street in New York. An
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių
As you only cam
(Read
here
next
week,
and
see
American passing him stepped
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit
Music, thou charmer
if Sir Flip sails.)
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.
on his toe accidentally, and sand
Of. beast and of man.
Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, .par
in a polite way: “Excuse me,
O
Neužmirškit savo brolių artojų
davinėti knygas ir gražias laiškams pop teras. Adresuo
sir.” The Lithuanian replied:
užrašykit jiems “Artoją”
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:
“Aš nenoriu skustis, aš tik ką
OCTOBER’S BRIGHT BLUE
nusiskutau”.'' (I don’t want a
WEATHER
‘"AMERIKOS LIETUVIS”
shave, I jusit had one.)
DR.
J.
T.
VITKUS
0 sun's and skies and clouds of
Jennie J.
15 Millbury Street
Worcester, Mass.
LUtuvla Gydytojai ir Chirurgai
June,
Cleveland.
And flowers of June together,
▼
▼
▼
Ofiso valandos': 1—3 ir 7—8 I nn»»:n::nnttnnnnntn:ntnn»ii»«H:iiiim»i:nm:»t:n>niiiiiiiiiiiiii»nnmm»a
Ye cannot rival for one hour
f
........
=j
Telefonas: Randolph 188
.
Sweet and Sour
October’s bright blue weather,
Johnson—Ned, if you were
1286 NORWOOD ROAD
When loud the 'bumble-bee
Kampas Superior prie E. 65
going to get married, and had
Viri Aptiekei
makes haste,
the chance of two women, which
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių
Belated, thriftless vagrant,
weighed 200 lbs, and 115 ibs,
And golden-rod is dying fast,
Dienraštis Pasaulyje.
which would you choose?
And lanes with grapes are
Ned—The little one.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
fragrant;
Johnson—Why ?
nėms.
SIUVĖJAS
Ned—Because, if a small
When gentians roll their
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almanapiece of lemon is sour, a big
SIUVA VISOKIAS VY
fringes tight
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI
RIŠKAS DRAPANAS ANT
To save them for the morning, piece is sourer.
tiems
kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.
UŽSAKYMO.
—
DARBAS
Johnson—Yes, but if a small
And chestnuts fall from satin
PIRMOS
KLESOS.
NAUJIENŲ
kaina metams Amerikoje $7.00;
piece of sugar is sweet, a large
burrs
Lietuvoje
$8.00.
one is sweeter.
Without a sound of warning,
1377 E. 9th Street
Ned—Yes.
But don’t the
NĄUJIĖNOS
I
When on the ground red apples Bible say: Of two evils choose
CLEVELAND, OHIO
lie
1739 S. Halsted St.
Chicago, Ill.
the least?
In piles like jewels shining,
Michael Zimmerman.
Nevedusios Moterįs —
And redder still on old stone
Chicago.
Tėmykit!
walls
▼
g
Sr
Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos — j
Daugybe jaunų ir vidurinio amAre leaves of woodbine twining.
amžiaus
turtingų,
nevedusių
vyrų
no

“T R I M I T A S"
They used to"have a farming ri surasti sau tinkamą pačią; butų
0 suns and skies and flowers
rule
mums malonu tamistąs su jais supa
‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių
of June,
žindinti. Prisiųskit mums savo var
Of forty acres; and a mule.
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
ir adresą; o mes jums prisiusime
Count all your boasts together Results were won by later men dą
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja
progą kuri atneš jums linksmas va
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
Love loveth best of all the year With forty square feet and
landas, o gal ir tinkamą bagetą vy
bės priešus.
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
October’s bright blue weather.
a hen.
“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
—Helen Hunt Jackson, And nowadays success we see šos publikos. Adresųokil; laišką ši
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki—mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
taip:
(.50)
s'?
With forty inches and a bee. |
tą,
ir tt.
L. K. KLUBAS
“TRIMITAS" rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
—Wasp. P. O. Box 382
Rockford, Ill.

i

i

NAUJIENOS

JOHN TIDD

WISE WORDS

Men who try to achieve
distinction by doing no
,, more than they are paid to
do, usually get lost iii the
crowd;

We all like to be “consulted".

Follow pleasure and then will
A Memorial to President
pleasure flee;
Harding
Flee pleasure, and pleasure
A- special 2-cent stamp, bear
will follow thee.
ing a portrait of Warren G.
▼▼
Harding, has been issued by the
Hol'd fast to your illusions,;
postoffice department. It is a
memorial to the dead president. you need them to be happy.
’•rT'
It is an entirely original idea of
If a man knows where he’s
Postmaster General New.
Most memorials can be seen going, you can tell it by his
by’ but a comparatively few walk.
Americans.
The m em oriai
When everything else fails,
stamp is seen by all Americans.
▼
▼
▼
just tell your prospect how he
The richest of men. is he who can use your goods; and then
name your price.
has a contented mind.

ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru /
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.
“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina
^Lietuvoje metams 7 litai 50 centų'; pusmečiui 4 litai. Amerikoje
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.
. Amerikos LjętųyiąjL Užsirašykit “TRIMITĄ" sau Amerikoje, tra
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje!
.,*
Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. žemaitis, 3251' S. Halsted St. Chicago, Iii.
Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarą.
“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
KAUNAS, LAISVĖS AL. No.; 26.

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis "VIENYBE” eina TRIS
*
kartus savaitėj — pilna Įvairių žin
geidžių raštų ir žinių.
Prenumerata nuo Naujų Metų bus $4.
Visiems kurie naujai Užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi dideles do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1923
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik
tame laikotarpyj bus duodama dovanos:
DOVANOS
1. —$1.50 vertes naudingų1 ir gerų knygų pa
sirenkant iš šešių grupių.
2. —Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys
"VIENYBĘ” ant mėtų tam metinė prenu
merata bus tik $3.50.
Adresuokit:

"VIEN Y B E"
193 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

^_M-i-Į,į.1..Į.,1,.»l|.įlll.,|,.|.l| i 11111111 r 14 t-WM-t-: i 'i
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jSANDARA

X
J

GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
LEIDŽIA A. L. T. SANDARĄ

T
f

T
X
T
X
?
T
X

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą.’ “Sandaroje”
telpa daugiausia' visokių apysakų, eilių;1 juokų, ir svarbiausių' iinių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. "Sandara” kainuoja? Aistrikoje metams1 $2.50; piisei metų $1.25. Lietuvoje metama $3.00,
pusei metų $1.50. Vieną numeri pažiūrėjimui siunčiame dykai.

jį
X
+
T
®
;■

I
X 327 Ė Street

?x

“sandara;’ p,
::

•

r

Boston 27, Mass.

|
::t

125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75
zO\

Pajamų r
žymus pakil
I prekybos ir
į taip tos (ka1

KNUTTY KOLUMN

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave,

Cleveland, Ohio

1922 m. b
1923 m.
1924 tikiu
Išlaidų bu-’
į einantiems r

I
|
Į
i

■

1922 m.
1923 m.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS Į
TYTI

Kauno Savivaldybes Pa Švedų Delegacija Kaune
Rugpjūčio m. Lietuvoje lan
jamų Sąmata

AS”

“Lietuvos žiniose” (Nr. 185)
paduota Kauno Miesto Savival
dybės biudžetų sulyginimas už
1922, 1923, ir 1924 metus.
Per tą laiką miestas pajamų
turėjo ir turės sekančiai:
1922 m. litų 1,744,621.35
1923 m.
” 1,126,017.10
1924 m.
” 2,981,754.62
Pajamų rubrikoje pastebima
žymus pakilimas mokesnių nuo
prakybos ir pramonės Įstaigų;
taip tos kategorijos mokesnių
1922 m. buvo
litų 183,343
” 463,350
1923 m.
1924 tikimasi
” 1,369,600
Išlaidų buvo ir numatoma ateinantiems metams:
1922 m.
litų i1,744,521.33
1923 m.
” 1,126,017.10
:
1924 m.
” !2,951,754.62
žemiau matoma išlaidos eekantiems tikslams, 1924 met;,
žymiai didesnės už 1922 metų:
Gaisrininkų laikymas 1.247,900
351,000
Miesto tvarkymui
453,660
Švietimo reikalai
444,150
Beturčių ir bedarbių
400,524
Sveikatos reikalai
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Redaktoriai Teisiami
“Lietuvos žinių” redaktorė p.
Bortkeričienė ir “Laisvės” redaktoirus p. Šmulkštys,. Kauno
milicijos vado patraukti atsa
komybėn; pirmoji už straipsne
lį „Šunytį suvalstybino”, antra
sis už straipsnį “Indomus nuota
kis”.

•S
ias Lietuvių
B.

is darbo žmo-

kėsi švedų delegacija tikslu in
formuoti savo valdžią apie pa
dėti Lietuvoje, švedai suinte
resuoti Lietuvos atstatymu. Jie
nori pristatyti Lietuvos rikiui
reikalingų mašinų, nori išnuomuoti bent vieną dvarą ir už
vesti savo pavyzdingą ūkį ir
pirkti iš Lietuvos ūkio produk
tus. švedų delegacija buvo Lie
tuvos Pramoninkų Sąjungos Sirdingai priimta. Ji lankė įvai
rias ministerijas, ūkio draugi
jas, dirbtuves, karo metu sunai
kintus ūkius apie Kauną.
švedų seimo narys Lindgren
yra ūkininkų partijos vadas; jis
pareiškė nusistebėjimo del Lie
tuvos energingo atgimimo ir at
sistatymo. Jis išreiškė savo
širdingą linkėjimą Lietuvai, ku
riai švedai padės atsistatyti.

Ką Darys Pilsudskis?
Lietuvos smaugėjas Pilsuds
kis nesenai buvo atvykęs j Vil
nių. Jis dabar kažką galvoja
prieš dabartinę Lenkijos vy
riausybę, kuri jam nepatinka.

Liepojus Smunka Bizniu
Klaipėdai sugryžus į Lietu
vos rankas, Latvių uostas Lie
pojus visai mažai teturi darbo.
Latviai norėtų kad Lietuviai vis
del to nedarytų Liepoj ui konku
rencijos.
(“Trimitas ”-

Amerikos Svečiai Kaune

i ir Almanaomis DYKAI
[AUJIENAS.
rikoje $7.00;

Rugsėjo 4 d. atvyko Kaunan

Rusai Pakeitė Atstovą Amerikos ginkluotų pajiegų Eu
Rusijos atstovas Koževnrkov
iš Lietuvos atšaukiamą. Jo vie
toje busią paskirta Lorenc, bu
vęs musų taikos derybų metu
su Rusais, jų delegacijos įsėkre/toriuB.

Chicago, III.

Cukraus Pramonė Lie
tuvoje ‘-'

Lietuvos —
štiš, Lietuvos Šaulių
ų tikrų Lietuvos pi
ntas” drąsiai kovoja
us ir nepriklausomytoninių įvykių ir įiyį, eilių, retų atsitikiai rašoma apie sporms aiškiai suprantastengias būti tikru
vynės gynime, visuoįnygelėmis. Jo kaita
ui 4 litai. Amerikoje
1
įmeris 5c.
’Ą” sau Amerikine. Vm
.'iUKS’tfUfik. ■
jisakyti per:
alsted St. Chicago, U
) New York City,
k kur jie yra susidirp
IINISTRACIJA
io. 26.

Lietuvos Ūkio Banko pasėtų
jų bandymams cukrinių 'runfleeiių šių metų derlius yra viduti
nis, o kai kur ir net labai geras.
1924 metams cukrinių runke
lių sodinimo klausimais cukraus
komisija prie Lietuvos Ūkio
Banko nuo rugpjūčio 15 d. pri
ima pareiškimus, o taip pat duo
da patarimus kaip indirbti ru
denį žemę.

Išardyta Komunistų
Lizdas
Panevėžio rajone susekta ko
munistų organizacija:. keli as
menį*? areštuota. Toje byloje
įmaišyta apie 20 asmenų.
' Kaune rietas karo komendlamtas uždare visam karo stoviui
ąpausrtuvę “Raidė” už skleidi
mą visuomenę erzinančių žinių.

ropos vandenyse viršininkas vic.e-admirolas P. Andrews su sayo štabu: letitenantu komandieriu J. B. Helm, Įeit. P. Powell.
Svečiai bevizituodami lankosi
visose Pabaltijos valstybėse.
Jau yra buvę Gotenburge, Helsingforse, Taline, Rygoj, Danske, Pyluvoj, Karaliaučiuj ir
Varšavoj. “ Iš kalbų su svečiais
matyti jų pasitenkinimais nau
jomis Pabaltijos valstybėmis.
Stebisi jie kad taip greit vyksta
joms organizuotis bei tvarkytis,
bet ypač patenkinti visų kur tik
viešėjo vaišingumu, nuoširdu
mu. Varšavon nebuvo ketinę
važiuoti, bet nuvažiavo nusilei
sdami dideliam Lenkų, prašy
mui.
Virbaiyj svečius sutiko musų
atstovas Anglijoj Inž. Naruše
vičius su kitais valdžios atsto
vais, stoties komendantu ir vie
tos valdininkais. Inž. Naruše
vičius pasveikino svečius kalba,
tarp kitko išręikšdamas vilties
kad jie čia jausis taip kaip .ir
Amerikoj. Traukimo laukiant,
svečiai stotyj buvo pamylėti,
pusryčiais. Iki Kauno svečius
lydėjo Ind. Naruševičius su El
tos direktorium P. šalčiu, avia-

TTINIS LAIKRAŠTIS
DARį.
is ir svarbius politini®
>s idealą.1 “Sandroje"
juokų, ir svarbiausių Uarbiauja įžymiausi Anę
.dara” kainuoja' AnaiLietuvoje metams $1#Į,
■ėjimui siunčiame dykai

Boston 27, Mass.
■+++♦*

>1.01

SKAITYK IR
PAGALVOK
Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai”
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus
taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant
ketvirtą nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge-’
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia. *
Atvažiavusiems iš kitų, miestų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3352 Superior Av. Cleveland, O.

cijos leitenantu Dariu ir kitais.
Kauno stotyje svečius pasitiko
Cen. Radus Zenkavičius su ki
tais karininkais, antro pėrt. pul
ko garbės kuopa su orkestrą, ir
eivilės valdžios atstovai. Susi
pažinę su augštesniais karinin
kais bei valdininke,is, užtruk--?
kiek stoties kambariuose, sve
čiai išvyko miestan su vizitomis
pas Valstybės Prezidentą ir kai
kuriuos ministerius.

mo kaltę meta socialistams kuo
met jie patįs tame kalti.
(“Lietuvos žinios”)

?

SAMSONAS IR DELILA

(TĄSA NUO PUSL. 4-TO) ,
i tis neprivalo čia ilgai bereikalo vaikščiot.
Dotan
| (Išeina.)
Taip tai taip, bet vienas prieš *jį aš tik
Delila
dulkė, Jei jį kas sugautų ir pririštų prie Tegul jis pravaikšto iki senatvės, aš ne
Graži yra nauja Gedimino
kaino, tada aš priėjęs drąsiai jį nudurčiau. busiu jo motere. Rasit mafie šulinyj kdda
stulpais padabinta musų kariuKalfar
negyvą jeigu varu versit. Aš taip sau vie
menės uniforma, Tik laipsnių
Tu prieisi prie jo slapta. Nereikia akis Į na apsigalvojau sodne būdama.
pažymėjimas, gal, yra kiek ne
tikslus.
Naujoje kariumenės aki stot ir kariaut.
Enlila
uniformoje karininkų laipsniai
Nergal
Duktė mano! (Apima ją per petį) ką tu
Kurtavėnai, Šiaulių ap. žymima ant pečių ir kepurių, o Ištiesų tu tą padarysi už tai ką aš tau pa kalbi ? Ar tau mirt geriau vietoj gyveni
Vargu Lietuvoj rasis toks be kareivių — ant rankovių. Kaip žadu. Izraelitai netekę taip netikėtai savo mo ir tų turtų kokie kunigaikščiui priklau
dieviškas kampelis kaip šis, ir ir kitų valstybių kariumenėse, vado, nusigąs manydami kad jų Dievas ant so!... .
greitu laiku tur. būti Kurtavė- kareiviams nustatyta kitokios jų ir toliau rūstauja. Aš tave 'paskirsiu net
Delila
nuose visai nebus reikalinga žymės negu karininkams. Ka
Motin, motin, kodėl tu neleidi man rin
nei bažnyčios nei kunigo; iš da rininkų laipsniai žymima žvaig viršininku kariaunoje.
Detarar
ktis tokio-kurio mano širdis geidžia? Ar
bartinės padėties galima tą žde, kareivių — galionų skaičiu
Samsoną reik būtinai prašalint iš Izraeli tik turtai padarys mane linksma?
spręsti. Jeigu ji nepasikeistų mi. Išimtis padaryta viršilos
ikiton pusėn, ir jei augštoji dva laipsnio pažymėjimui. Jiems tų, jei ne nudurimu tai prigirdymu ar pa
Enlila
sinė vyriausybė tai nenumatys. nustatyta kareivio ir dalis ka smaugimu.
Dar
nieko
nebuvo
geresnio už turtus.
žmonių bedievinime kalti ne rininko žymių. Viršiloms, be
DOTAN
Delila
galiono
rankovėje,
nustatyta
ga

socialistai ir valstiečiai liaudi
lionas prie kepurės ir žvaigždu
Jei tiek kunigaikštis man žemės žada Mano tėvas turi gana turto mano gyve
ninkai, kaip 'krikščionis tvirti
na, bet vietos klebonas Kum. Ra tė ant rankovės, kurie yra nu kiek dar turiu, aš Samsoną nužudysiu! (Iš nimo pralinksminimui.
Enlila
sitraukia ir už juostos durtuvą, atsistoja,
kauskas, kuris savo šiurkščiu statyta ir karininkams.
(“Lietuva”)
budu nustojo žmonių simpatijos
iškelia į viršų, išdidžiai, lyg prisiegą dary Bet tavo vyras turės tiek turtų kad tu
ir atbaido visais nuo bažnyčios,
damas, ir vėl paskui užkiša už juostos.)
net perjauna įsivaizdint. O prie to, kokia
nes dauguma, apart davatkų ir
•
(Visi
sustoja.)
garbė likti kunigaikštiene!
Šveicarai Lietuvon
klebono “kolegų”, visai nenori
N
ergal
Delila
lankyti dabartinio klebono pa Pas Finansų, Prekybos ir
Aš ir netrokštu to ko neįsivaizdinu. Aš
maldų. Kai kurie savo kleboną Pramonės minister; buvo atsi * Puiku! Tik nesibaugink. Buk tenai rin
vadina "rusčiausiuoju”. žmo lankęs su Šveicarijos konsulu kose kur Izraelitai prekiauja, ir matysi noriu tokio vyro kuris mano akim patiks ir
nės pasipiktinę del Lenkiškos šveicaras R. Maillart; jis paaiš Samsoną be vaikštinėjant Tai viskas.
kurio mano širdis jieškos!
evangelijos, kadangi žemaičių kino jog žada atvykti Šveicari
Enlila
(Ineina Enlila.)
kampely] .ii visai nereikalinga jos finansininkų, pramoninkų
Tu perdaug nori — tavo tėvų norai yra
. Enlila
ir visi supranta Lietuviškai. pirklių delegacija prekybos ir
Ar galiu aš pas jus ineiti? Ar nesutru'k- tavo norai. Bet štai jau ateina kunigaikš
Krikščionįs žmonių bedievini- tranzito reikalais.
tis. Elgkis su juo gražiai.... ir parodyk
dysiu jūsų?
kad jį myli! (Stumteli pirmyn.)
Nergal
(Delila nusisuka Į šoną. Ineina Deta
Taip, moterįs visada gali, ir del jų aš vi
bar ir Nergal.)
sada gatavas darbą apleisti. Mes jau savo
i ftuLLUH VYRŲ
Enlila <v
užbaigėm. (Pasidairo) Bet kur Delila?
Negali pilnai džiaugtis gyvenimu jeigu žinai kad
Tai
judu
apsilenkėte,
kunigaikšti. De
D
etarar
tikras vyras — ne be gyvumo suirėlis.
/
Aš galiu jums pagelbėti.
Ištiesų, kur ji? Kodėl sykiu neatsivedei? lila tuoj parėjo po tavo išėjimo. Sakė ta
Mano gydymas įvairių sunkių ir užsisenėjusių Vyriškų Ligų bu*
vęs buvo sodne belaukianti, tikrai tikėda
Kunigaikštis turi su ja kalbėtis.
vo labai pasekmingas. Studijuojant efektus ir gydymus padėjo
man pagelbėti tūkstančiams vyrų kurie buvo nustoję vilties, JeiEnlila
ma kad tu pas ją ateisi. Nesulaukdama at
gu turi ligą, ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.
Ji turbut sodne vaikštinėja. Tuoj gal ėjo į vidų....
PASITARIMAS IR EGZAMINAVIMAS $1.00
Nergal
sugryš. Sakiau jai ilgai netrukti.
Buk vyras! Ateik pas mane šiandien ir atgauk savo sveikatų
Nergal
(Nuduodamas meilingumą)
ir savęs pagadonę. Niekados to nesigailėsi.
Sodne? Aš eisiu pas ją. Likit jus čionai Aš bučiau visą laiką sodne prie tako jos
laukęs praeinant jei tėvas nebūtų atėjęs
DOCTOR BAILEY “Specijalistas” jei jums tinka. (Išsiskubina.)
D
otan
pranešt kad Delila viduje. (Eina prie De
811 PROSPECT AVE.
CLEVELAND, OHIO
Tu del Delilos butum ir pamiršęs ko čia lilos, labai meiliai) Man kas tai kalba kad
STANDARD THEATRE BUILDING
Room 302.
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nekėliomis 10—1.
atėjai....
aš tave, Delila, visą amžį pažinojau, nors
Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.
Kalfar
šiandien tik pirmą kartą tepamačiau. Šian
Užtai turi greičiau ją paimti už moterį, dien ėjau čionai tartis Izraelitų reikalais,tada nerūpės taip, ir galės daugiau apie vien tik dėlto ir kitus čia pavadinau kad
reikalus kalbėti.
galėčiau tave pamatyt, nes tavo tėvo prieNAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE
Dotan
teliai man apie tavo gražumą nuolatos kal
RAKANDU FIRMOS
Kunigaikščiui ji geriausia ir tiktų. Ką bėjo, ir aš pamilau tave iš jų žodžių!
sakai, Detabar? (Kalfarui) Eiva, prieteDelila
liftui namų linkui.
(Pasityčiodama iš jo)
Detarar
Smagu klausyti, kunigaikšti, tokių kuž
(patrauko pečiais)
dėsiu kurie kalba apie amžiną pažintį, ar
Kunigaikščio valia....
ne?
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street
(Kalias ir Dotan eina. Detabar juos
Nergal
palydi. Duryse vieni kitiems pakelia Jei tu man taip kalbėtum, gražuole šios
Stalai, Lovos, Sprenžinos. Matrasai, Peęiai,
ranką. Jiedu išeina. Detabas gryžta antkainės, aš klausyčiau tavęs dieną ir nak
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai,
į vidų. Tuo tarpu paskui inbėga Deli tį.... (Ima jos ranką. Ji atitraukia.)
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis.
la, viena ranka apima jo kaklą iš užpa
Delila
kalio, kita ranka užima jo akis.)
Kunigaikščiui jau kiti tą prikalbėjo, aš
Detabar
verčiau tylėsiu.
Kas čia dabar?! (Nervingai šukteli.)
Enlila
Paleišk! (Delila paleidžia, juokiasi. Tė (Pamoja tarnams prasišalinti. Tėvui)
vas ją pamatęs nusišypso.) Maniau kad Eiva mudu iš čionai, tegul jiedu.... (pa
Samsonas griebia mane smaugt.
lengva abudu išeina.)
Duodama Dovanos Pirkėjams.
Enlila
Nergal
Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos.
Gana juokaut. Kunigaikštis Nergal iš O, Delila, džiaugsme mano sapnų! Mano
ėjo į sodną tavęs jieškoti. Ar nematei jo akįs dega tave pamačius! Kalbėk tu su
. M SACEVIČIUS, Vedėjas.
tenai?
manimi saldžiai ir daug!
Delila
Delila
Mačiau.
(Sėda ant sofos galo)
Enlila
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Uždengk savo akis jei dega, ir nukreipk
Tai delko tu čia atėjai?
Eikite
tikrą Specialistą, o na
Į kitą pusę. (Švelniau.) Sėsk, kunigaikšti
prie kokių ZieiAlavintų daktarų. Tik
Delila
(rodo į krėslą prie stalo.), Papasakok man
ras Specialistas arba profesorius nesiklausinės kokia liga sergi ir kur
Dėlto
kad
jis
ten
nuėjo. Pamačiau jį iš apie Samsoną ir ką jus rengiatės jam dary
skauda. - Jisai pats tą jums pasakys,
po išegzaminavuno.
Daugybė dakta
einant — jau buvau bepareinanti — ir pa ti : gal ir vėl jo namiškius deginsit?
rų užtai negalėjo jui pagydyt kad jie
sislėpiau už krūmo; kada jis nuėjo toliau
Nergal
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa[1 tyrimo bei neiirado jūsų tikros ligos.
"aš
čia
atbėgau.
(Pažiūrėjęs
j krėslą ir sofą)
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-XSpindulių Roentgeno ir pilnas BaktaDetabar
Delila!
aš
sėsiu
šalę tavęs! Aš noriu
riologiškas egzaminavimas krarąjįo ati
Tu drysti nuo kunigaikščio šalintis? Nuo būti arti tavęs! Ar pavelysi?
dengs man tikrą jūsų ligos pneiasti
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums
to kuris liks Pilistėnų ir Izraelio valdovu po
Delila
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir
tvirtybė.
Jeigu turite nusilpnėjuaius
savo
tėvo? Ko tau daugiau reikėtų!
Jei kunigaikščiui taip patinka, sofai ne
’ nervus ir kenčiate nuo užnuodijima
Delila
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
kenks.
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvoAš šalinčiaus ir nuo pačių dievų jeigu jie
Nergal
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
man
nepatiktų.
(Sėdasi
labai
arti
jos, ima jos ranką)
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsmešit šį ap
garsinimą.
Enlila
Delila, aš nenoriu kalbėti nei apie Sam
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Bet Nergal 'neturi tau nepatikti — ypač soną nei apie Izraelitus. Jeigu jie mus per
10406 Euclid Av.
Kampas E. 105th St.
Cleveland
kad jis padarys tave kunigaikštiene Pilis galėtų. mums butų galas.... Bet ar žinai,
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
tėnų žemės. Žiūrėk kokia garbė bus tau, ir grože mano, kad mano tėvui artinasi senat
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
mums džiaugsmas iš to!
vė ir ji spaudžia? O paskui....
Delila
Delila
Nežinau kokį džiaugsmą garbė duota, bet O paskui — ir tave ji prispaus!
Prospect 2420 ,
Central 1766
aš Nergalo mylėt negaliu. Jis yra žiaurus
Nergal
THE F. W. ZIMMERMAN CO.
ir kerštingas.
x
Ne apie tai aš kalbu! Paskui, tuoj ma
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
Detabar
no tėvo jau neliks, ir aš užimsiu Pilistėnų
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa
Tavo
meilės
nieks
neklausia. Aš eisiu į žemę valdyti!
kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
sodną kunigaikštį pavadinti. O tu (į Enli
3400 St., Clair Avenue
Cleveland, Ohio.
la) stengkis atvert ją į protą. Kunigaikš(Bus daugiau)

Nauja Uniforma Kariumenėje

Oaowadifi

DIRVA
NAUJI “DIRVOS”
AGENTŪROS
PATOGUMAI

| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese įi
į

Telefonas Randolph 6153.

Gal atvažiuos Babravičius su
koncertu. Clevdandiečiai senai
mano nejaugi garsusis Lietuvos
dainininkas Babravičius, kiuris
jau kelintu kartu koncertuoja
Chicagoje, neatsilankys ir Olevelande.
Ir butų griekas jeigu neatsiiankytų. Kuo Člevelandiečlai
blogesni už Chicagiečius ?
Šiose dienose “Dirvą” pasie
kė gandai jog gerb. Babravičius
po paskutinio koncerto Chica
goje vyks į rytus ir nori duot
koncertus Detroite, Clevelande,
Pittsburge ir kitur. Taigi gal
neužilgo pasklis žinios kad pas
mus atvyksta -tas dainininkas
su kuriuo Chięaga nenori skir
tis ir kurio dainavimu negali at
sigerėti.

Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Gavo
giminių iš Amerikos
per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios ypatos
Lietuvoje
Jonas Jukna ..........--L200
Marijona Kinkienė ......L 50
Ona Sledžiutė- ..........L100
Jie va Gilienė ..............:.. L100
Viktoras Kirstukas ......... L500
Jonas Makauskas ........ L100
Petras Kinderis . ....... L300
Vincė Gapšiutė ..........L300
Ona Sledžiutė ..........L 50
Teklė Jačkėvičieriė ...... L504
Antanas Blažauskas ......... L 60
Marcelė Urbanavičiene . . L320
Anastazija Vipartaš .......... L100
Andrius Vaičiulis................ $ 25
Veroniką Gužauskienė ... L 55
Elena Brazauskaitė........... L300
Ignacas Peleckas ................. L200
Petras V. Lukoševičius .. .L500
.Petras Trijonis..................... L100
Antanas Višniauskas ....$ 40

Svečiai redakcijoje. ' Pereitą
pėtnyčią
lankėsi
redakcijoje
Kun. J. Gritenas, Lietuvių Tau
tiškos Bažnyčios vedėjas, kuris
turi savo parapiją Scranton, Pa.
Kun. Gritėnas Clevelande viešė
jo keletą dienų.
Poni Marė Čižau'skienė, pri
buvus į Clevelande pas savo vy
rą p. J. čižauską, kuris čia už
ima šv. Jurgio parapijoj vargoninko vietą, taipgi buvo atsilan
Pinigai išmokėta pilna suma
kius su savo vyru.
kiek buvo siųstą.1
Abu p. Čižauškai yra žinomi
Visiems siuntėjams išsiųsta
Amerikoje dainininkai ne tik
tarp Lietuvių bet ir tarp Ang- priėmėjų pasirašytos kvitos.
lu.
Kreipkitės vėl:

A. Lapinskas,. Sandaros 18
kuopos pirmininkas, ir A. Žu
kas, Politinio Iždo vice-pirmininkas, pereitą nedėldienį lan
kėsi Pittsburge pas tenaitinius
Sandariečius svarbiais Sandaros
reikalais. Padaryta keli nau
dingi nutarimai ir darbas pra
dedama veikti. Iš pirmiau, nuo
susitvėrimo Pittsburgo, Cleve
lando ir Detroito Sandaros kuo
pų apskričio buvo keletas daly
kų nutarta kurie reikalavo šito
Clevelandiečių apsilankymo į
Pittsburgą.
Abu jiedu sugryžo j Cletfelandą panedėlyje.

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Av. Cleveland. O.

(Vakarais atdara iki 9)

Sandaros 18 kuopos susirin
kimas atsibus sekančiam utarninke, spalio 9 d., nuo 7:30 vai.
vakare, “Dirvos” redakcijoje.
Visi nariaį kviečiama susirink
ti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti prie teatro, ir šiaip apie
žieminį veikimą.
Vald.
Vakarinės mokyklos kurias
Lietuviai gali lankyti su mažu
primokėjimu — $2 už 12 savaičių — yra šios,:
Collinwood Jr. High, St. Clair
ir . Ivanhoe Rd.
Corlett, Corlett Avė. ir East 131
Street.
East Technical High, East. 55
ir Scovill Ave.
Sowinski, Sowinski Ave. netoli
E. 79th St.
Miesto knygynuose atsi'buna
lekcijos šiose vietose:
St. Clair Library, St. Clair Ave.
ir E. 55 St. — Atdara panedėliais, tttaminkais ir fceredomis nuo 7 iki 9 vaakre.
Mokyklos jau dabar prasidėir visi galit nueit užsirašyt bi
le vakarą tarp 7 ir 9 va'l.

Dr. V. Kudirkos Draugystės
trečiojo bertainio susirinkimas
atsibus nedėlioj, spalio 6 d., nuo
2 v. po pietų, Flynn salėj, 5311
Superior avė. Nariai malonėkit
atsilankyti
kuOskaitlingiausia,
bes yra svarbių reikalų aptari
mui, ir kurie nesat dar užsimo
kėję savo mokesnių ateikit at
silygint kad neliktirmet suspen• duoti.
Taipgi pranešu, kad rugsėjo
25 d. mirė mušu narys Juozas
Baltrušaitis. Jis palaidota pėt" nyčioj, rugsėjo ,29 d. Velionis
yra 62 iri. amžiaus, Amerikoj iš
gyveno 25 metus; Paeina iš Aršikainių sodžiaus; Raseinių aps.
Paliko savo moterį, tris dukte
ris ir vieną sūnų .dideliame nu
Pranešimas. - šiuomi praneša
liūdime.
ma Amerikos Lietuvių Piliečių
J. Ruškis, užrašų sekr.
3101 Church Ave. Klubo nariams kad tie nariai
kurie esate sudėję į Klubo iždą
Lincoln' 4646 R.
po $5 kaipo paskolą Klubui, at
eikite į susirinkimą spalio 10 d.
Clevelande Klubo ruimuose, 1306 Russell
Didelė paroda.
■miesto auditoriume atsibus vie Rd., ir gausite nuošimtį, už pa
nas iš smagiausių, .pamokinan skolą sekančiai : pritiki'užsimo
čių ir naujų nuotakių per de- kėjusieji gaus po $2 nuošimčio;
šims dienų pradedant subatoje. o tiems kurie yra užtraukę mė
Tai bus Cleveland© Tautinė (Pa nesinę mokestį bus atitraukta
roda didelė žemdirbystės įran už mėnesinę mokesti kiek orikių paroda, kuri tęsis nuo spalio puls, o likusieji taip pat bus
6 iki 15 dienai.
atiduota vietoj nuošimčio.
Parodoje bus išstatyta žem
Rašt. Ad. Padegimas.
dirbystės ir industrijų produktų
iš Kanados, Meksikos ir Suvie
Visi piliečiai kurie nori bal
nytų Valstijų, štai yra pirmu suoti Clevelande lapkričio 6 d.
tinė proga šios srities gyvento privalo dabar užsiregistruoti.
jams pamatyti ką Meksika ir Nežiūrint kad pirmiau esat reKanada išgamina. Kožna tų ša gistravęsi, dabar vėl reikia už
lių užima 1500 ketvirtainių pė siregistruoti, kaip buna
prieš
du vietos išstatymui savo daik kiekvienus rinkimus.
tų.
čia taipgi bus atgabenta ūkio
produktai kurie gavo pirmas
AKRON, OHIO
dovanas Ohio Valstijos parodo
je Columbus, O., šiais metais, I Rugsėjo. 30 d. atsibuvo Lietu
ir matysit ką ūkininkai gali iš vių parapijos mitingas; įvyko
auginti šioje valstijoje.
kivirčiai tarp klebono Kun. F.
žemutinės grindys auditori Alinsko ir parapijom]. Parapijos bus užimta galvijais.
jonįs išrinko tris vyrus kurie 5
Moterims 'žingeidus dalykai d. spalio važiuos į Clevelandą
bus tai daugybė rankų darbų ir pas vyskupą reikalauti kito ku
kitokių.
nigo į • Akroną.
ši paroda bus pralinksminanti
Akrone gumų (dirbtuvės dau
ir pamokinanti vyrams mote giau vyrų darbininkų atleidžia
rims ir vaikams. Ateikit pasi iš darbo; o jų vieton pasitarto mo
žiūrėt. Ji bus atdara kas popie teris. kurios už daug pigiau at
tis ir vakaras, ir nedėldienyj.
lieka darbą.
Pereitą savaitę automobiliu
PARDAVIMAI
susižeidė/J. Demikis; jį nuvežė
IŠDALINIMUI TURTO, pasi į Peoples ligonbuti.
duoda vienas 7 kam. namas,
Nuo Kuri. Janušo žmonės pra
vienas 5 kamb. namas ant loto deda reikalauti savo paskolų, dr
40x135. Randasi 1432 E. 61 St. tame reikale jau atsibuvo keli
$8,000. Kreipkitės 726 Eddy Rd. teismai. Mat. Janusas su žmo
nėmis nebesiskaito.
Meiženis.
TURIU PARDUOT iki spalio 15
puikų velour 3 šmotų parlor
NAMAI
NAMAI
setą, 8 šmotų American walnut NAMAI
valgomo kambario se’tą, 3 Ame Wade Park Ave., Dviejų šeimy
rican walnut miegamojo kam
nų, 4 garažiai, lotas Slt/jxlSO.
bario setą, patiesalus 9x12 ir Kaina $13,500.
9x15, taipgi dideles lempas. —
E. 61 st. arti Superior — 3 šei
2071 E. 93rd Street.
mynų namas, sa garo šiluma,
2 šeimynų namas, 1473 East didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
65th Street.
Penki kamba kia Įmokėti $4,000.
riai ir maudynė apačioj ir vir Mes taipgi mokam cash už jūsų
šuj. Maža cash kaina reikalin
namus. Ateikit pasikalbėt.
ga išdalinimui turto po mirčiai
7907 SUPERIOR AVE.
savninko. Kreipkitės: Chas. R.
Rand. 6153.
Sell, Exec. 7122 Superior Ave.

I;

“Dirvos” Agentūra norėdama

kWAWMWMWWAVWA I kuogeriausiia patarnauti musu
PITTSBURG. PA.
žmonėms pinigų persiuntimo

Salantai,
Sėda,
Seirijai,
Seredžius,
Skaudvilė,
Skuodas,
Simnas,
Šeduva,
Šėta,
Šiauliai,
Tauragė,
Telšiai,
Traškumai,
Tytuvėnai,
Ukmergė,
Utena,
Vabalnikai,
Varėna,
Varniai,
Vendžiogala,
Viekšniai,
Vilkaviškis,
Vilkija,
Virbalis,
Vytimai,
Žagarė,
Žasliai,
. žyžmariai.
Kaunas.
Naudokitės šituo naujausiu ir
lengviausiu bud u pinigams per
siųsti !
Ir Lenku užimtose dalyse.

Sandariečių Konferenciją.
reikalais sudarė naujų ryšių
Nedėlioj, rugsėjo 30 d., A. L. Lietuvoje.
T. Sandaros 43 kuopa laikė ša-,
Nuo dabar pinigai išmokama
vo mėnesinį.susirinkimą; suėjo §jose vietose siunčiamose i kaigana geras buris 43 kuopos na-1
tių. taipgi dalyvavo 36 kuopos, mus viensėdžius !r valsčius ku
apie desėtkas narių ir atsilan rie prie tų sričių priklauso:
kė Moterų Sandariečių 79 kuo
Akmeniai,
pos atstovė p-lė Anelė AkeladityAlytus,
tė, kuri yra .raštininkė naujai
Anykščiai,
susitverusio Ohio; Michigan ir
Biržai,
Penn. Sandaros kuopų apskri
Butrimonys,
čio. Visas tas bendras susirin
kimas buvo todėl kad atsilankė
Čekiškė,
iš Clevelando du svečiai-SandaDarbėnai,
riečiai su apskričio reikalais ■—
Daugai,
tai A. Žukas; Politinio' Iždo viDebeikiai,
ce-pirmininkas ftr pirmininkas
Ežerėnai.
šio apskričio, taipgi A. Lapins
kas, Clevelando Sandaros 18 kp.
Gargždai,
pirmininkas. Jie pribuvo toles
Girkalnis;
niam pasitarimui Su Pittsburgo
Gruzdžiai,
Sandariečiais ir išdirbimui pla
Ilakiai, . .
nų platesniam veikimui. Vie
Joniškis,
tos kuopoms atgabenta tikietų
pardavimui ant $1000 to apskri
Jonava,
čio paskirtos dovanos. •
Jurbarkas,
Prieš atidarymą 43 kuopos
Kaišiadorys,
susirinkimo, kadangi ant-vietos'
Kėdainiai,'
radosi diduma-Apskričio' valdy
Kavarskas,
bos narių, nutarta laikyti Ap->
Kalvarija,
skričio valdybos posėdį.- Susi
rinkimo vedėju išrinkite A. La
Kelmė,
pinskas iš Clevelando. Posėdy
Klaipėda,
7907 Superior Ave.
je apkalbėta keletas klausimų,
Kretinga,
ir vienas iš svarbiausių tai kaip
Cleveland, Ohio.
Krekenava,
galint’daugiausia ir greičiausia
(Vietiniams:
Ofisas atdara iki 9 vak.)
Kupiškis,
rengt agitaitivių prakalbų ir or
ganizuot Sandaros kuopos bei
Kurkliai,1
LIETUVIAI ATEINA
prirašinėt narius į Sandaros se
Kuršėnai,
Kasdien savo senon sanitariškon maunąsias kuopas. Apskričio pir
Kybartai,
dynėn, kur jiems geriausia patinka,
mininkas A. Žukas pasižadėjo
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
Lazdijai.
gauti kalbėtojus ir rengti pra
vot.
KAINA TIKTAI 25c.
Liepoj us, 4
kalbas. šiose Suv. Valstijų sri
921
St.
Clair Ave.
tyje. Toliau, visi vienbalaiaa
Linkuva,
nutarė varyt kuosmarkiausia ir
Luokė,
kunyt pradėtą Sandaros finan
Meletai,
savimo darbą pirmutiniame Ap
Mariampolė,
skričio suvažiavime nutartą.
Visokių Vyriškų Drapanų
Mažeikiai,
43 kuopos susirinkime nutar
Krautuvė
ta irgi keletas svarbių dalyke.
Merkinė,
DRAPANOS VYRAMS IR
Pirmiausia, buvo priimta be pa
Naumiestis,
VAIKINAMS.
taisymų Apskričio valdybos pa
Nemakščiai,
Užkviečiu visus iLetuvius
tiektas Apskričio įstatų projek
Panevėžys,
■ateiti pas mus pirkti. Mes
tas, ir kuopa užsimokėjo mokes
Pasvalis,
kalbam Lietuviškai.
tį į Apskritį už 150 savo narių.
Kitos dvi kuopos — 36 ir 79 i—
Pašvintinis,
7818 ST.' CLAIR AVENUE
irgi pasižadėjo tai padaryti ka
Papilė,
da bus jų susirinkimai.
Pikeliai,
Birutės Choro vakarienė. Tą
Pilviškiai,
patį vakarą L. M. D. salėj Biru
Plungė,
tės Choras parengė vakarienę,
Pirmos Klesos
Prienai,
kurioj dalyvavo apie pusantro
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
šimto ypatų. Vakaro vedėju
Prienai,
RŪBŲ SIUVĖJAS
buvo J.1 Virbickas, veiklus vie
Radviliškis,
Valymas, Prosymas ir Taisymas
tos Sandarietis. Laike vakarie
Raseiniai,
Siutai padaroma ant užsakymo.
nės buvo kalbų ir dainų. Pir
Raguva;
Visas darbas garantuojama
miausia kalbėjo Birutės Choro
Rokiškis,
pirmininkas A. Marcinkonis /—
1285 EAST 79TH STREET
kalbėjo gana puikiai ir kvietė
Salakas,
,
Arti Superior Ave.
Pittsburgiečius kaip vyrus taip
ir moteris ir merginas prisidė
ti prie choro. Toliau kalbėjo
choro vice-pirmirrinkas E. Pauražas. Po tam buvo pakviesta
kalbėti svečiai — A. Žukas ir
A. Lapinskas iš Clevelando. Po į
jų kalbėjo A. Vainorius, Gre-1
eis, S. Bakanas, S. Petrauskas,
S. Siminavičia, F. Radžiukinas
ir p-lė A. Akelaitytė. Taipgi
kalbėjo nesenai čia atvažiavęs
iš Clevelando St. Reikūs ir sve
čias iš Philadelphijos, Ig. šeš
kas. gražiai pagriežė ant akor
deono.'
;. ,1' iŠ.'i-1
Po vakarienės, prasidėjo mu
zikėlis programas. Gana pui
kiai pądainavo keletą dainelių
J. Skulevičius: pianu skambino i
gerai žinomas Pittsburge ir a-'
pielinkėj J. L. 'Senulis Birutės
Choro vadovas. Toliau dainavo
(BLACK WALNUT ICE CREAM)
solo p-lė M. Liepaitė; labai pui
kiai sudainavo duetą p-lė Lie- JI
paitė ir p. Trunevičienė. ToPas Visus Tellings Pardavėjus
Iia.ū akordeonu griežė p-lė Jieva Vaicekauskaitė ; ji nors jauha mergaitė bet griežė tikrai ar
tistiškai, ir visiems labai pati
ko. Poni Treinavičienė dar su
dainavo solo. Po tam buvo šo
kiai ir Lietuviški žaislai. Vaka
ras užsibaigė apie 11:30 vai.
Visi dalyvavusieji buvo pilnai
užganėdinti.
Ten Buvęs.

Clevelande
ir
Didžiausias
TEATRAS SU ŠOKIAIS

“Veidmainyste ir Meilė”
Drąma-Tragedija Penkiuose Aktuose
STATO SCENOJE A. L. D. T. SĄJUNGOS 3 KUOPA

Nedelioj, Spalio-Octr? d. 1923
GERMANIA TURN. SALĖJ
.Tarpe Payne ir Superior

1610 EAST 55th ST.

Pradžia 3:30 yal. po pietų.

Durįs'atsidarys kaip 3 vai.

Įžanga : 75c ir 50c ypatai. Ant šokių 35c ypatai.
Gerbiamoji Clevelando Lietuvių visuomene, nepraleiskite
progos nepamatę scenoje šios dramos-tragedijos.
Veikalas perštato kaip turtuolio sūnūs įsimyli į paprastą
miesto mergaitę. Tęvas užgina jam ją Vesti. Kas tuomet atsi
tinka?
; •
šis Dramaturge Schiller’io tvarinys “Veidmainystė ir Meilė”,
yra kruvinas atsakymas į tėvų tokią tradiciją.
ŠIRDINGAI KVIEČIA KOMITETAS.

PIANO

LEKCIJOS

Malonu pranešti Cleve
lando Lietuviams kad
perkėlę savo krautuvę
j naują apjelinkę užpil(40) dėm ją įvairiais graždaikčiais. Didelis rinkinis vyriškų ir
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų1, vestuvėms,
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausiu dovanų. Taipgi pas mūs ran
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskirti kiekvienas sau tinkamus ir
bile kada galėsit pasimainyti. Užlaikom britVų, peilių, žirklių ir tt.

‘v. GREIČIUS
8014 BELLEVUE AVE.

East 9th Street-

Telling’s
Juodų Riešutų
Aiskrymas
Subatoj ir
Nedėlioj Tiktai

Didele Tarptautine Paroda

U

670.4 SUPERIOR AVE.

BURLESKAS

J

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Nauja Keliaujanti Kom>
panija kas Savaitė JK
Pradeda Nedėlioj nuo Piet 9*
MOTERIMS POPIEČIAIS TIK 25c

Kožną Popietį ir Vakare

Išgirskit Garsųjį
MEKSIKOS POLICIJOS BENAS

is 100 Išlavitųn Muzikantų Specialiam
Koncerto Programe.
Pamatykit Ūkio ir Industrijų Parodą iš Ka
nados, Meksikos ir Suvienytų Valstijų : Dova
ną Laimėjusius Galvijus; Dovaną Laimėjusius
Ūkio Produktus: Siuvimo Darbą. Kepimą ir
Vaisių Dėjimą į Dėžes.

CLEVELAND!) TAUTINE PARODA

GELEŽINIU DAIKTU
KRAUTUVĖ

Atdara Kasdien nuo 1 iki 11 vak.

Visokios Maliavos, Stiklai* Varnišiai,
įrankiai, Pjaustymo Daiktai.
Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. .
Namams Padargai.

S. J. Woyshville & Son I
1657 EAST 55th STREET '

Spalio 6 iki 15

Įžanga ir taksai

25c
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D7
IR DA
Scrante
liakasių di
rie sulstrf
tarė sugr
Kompai
sutarčių
čia. Kam
sišaukė į
kasyklas,
taikintoja:

Ofiso valandos
10 ryte iki 11
2 iki 5 po piet
Nedėliomls
nuo 10 iki 11
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8

PUIKIAUSIA STUDIO
Antano Bartkaus paveikslą Stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir:
jis yra artistas prie fotografijų I
darbo. Dabar nori duoti progai
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias, žmo
nės labai gražiai atbodo.
Kurie turit iš Lietuvos pavei
kslus nors ir labiausia suman
kytus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus.
Meldžiame visų apsilankyti ir
persitikrint musų darbo.

ANTANAS BARTKUS
1197 East 79th Street

Telefonas Randolph 1906

Vyriški ir Moteriški
ČEVERYKAI

NAMAI Pardavimui

Jeigu norit pirkti arba par
duoti nemuš, biznį arba kit
ką, kreipkitės prie mainęs
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

Randolph 2377

Dr, Francis L, Kennedy
BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St.
Cleveland.
Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara
subatomis ir kitais vakarais.

Tei. Main 2063

Cent. 1690

JOHN BALUKĖMS,
'advokatas
Praktikuoja visuose
teismuose.
Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

1219 Ė. 83rd St. Cleveland.
WVWVWh

C. D. AINGER

P. J. KERŠIS
jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla
viškai ir Rusiškai.

Telef.: Main 6111.

WW4

Prospect 202;

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto
iki 7 valandai vakaro

Kad ir prastesnis
butų, bet nėra
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home
Supply
6401 SUPERIOR AVE.
CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI
INDAI IR PUODAI
Raugas ir Apinėa
Speciališkumas. 1
8707 BUCKEYE RD.

įsos E. > Stnot
Ckvaland. Ohio.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI
. IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS:

Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer,
Cherry, Strawberry, Grape, Lemon,
Cream Soda, Loganberry,
Cream Cola. ,
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus,
Sales, Piknikus ir visur kur reikia.

2047 Hamilton Ave.

i

MĘYER MILLER
6311 St. Clair Ave.

J. A. Pečiulis

ADVOKATAS
ir Notaras
307 WILLIAMSON BLDG.
Visus Lietuviškus reikalus
užžiuri

!

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai
tės. Naudokitės šita proga —
Lietuvių išdirbystės Over-Globe
Čeverykai drūtai padaryti ir
gražiai tinka ant kojų, šitas
yra tik vienas Lietuviškas Sto
ras čeverykų Clevelande.

DENTISTAS

JOHN JUŠKA
Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie
visokių automobilių. 'Taisom
batarejas, starterius, generator
rius, užžiebas, šviesas, svičius ir
visokias vielukes.
Ir mes garantuojant visą savo
darbą.
4140 SUPERIOR AVE.

Denver,
Colorado,
■eksplozija:
ninkai iš *
Kemmei
lio darbin
sunkiai st
xai trauki1

,

E. 7» ir St. Clair (virš Aptiekus)
Ineiga iš E. 79th Street

CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

VELNIAS, ŽVĖRIS IR NETIK
RAS PRANAŠAS
Apreiškimo Šv. Jono Knygo
je kalbama šitaip: Velnias juos
išvedžiojęs, buvo mestas t į ug
ningą duobę bei sierą, kur žvėrįs ir netikras pranašas buvo;
ir bus kankinami dieną ir nak
tį nuo amžių iki amžių.
šventas Raštas aiškiai pasar
ko kad žmonės nebus kankina
mi, tik tie trįs viršminėti gyvū
nai.
Atsilankykite ateinantį Nedėldieni, 2:45 v. po pietų, 7017
Superior Ave. Bus išaiškinta
iš šv. Rašto ką reiškia tie trįs
gyvūnai ir tas kankinimas. Vi
siems dykai.

Klaipei
tu

V. D. Štaupas, Jewelry

arti Euclid
.
DUSYK KAS DIENĄ
2:15 ir 81:5 vai.

FITWELL CLOTHES SHOP

SPECIALIAI

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE

30 MINUTŲ, 75 CENTAI
JŪSŲ NAMUOSE.

"D I R V A’

A. H. THALER

SOVIE
Li
VO

Cleveland, Ohio

I

Havre,
susimušus
manoma pi
bininkų, m
plauta geli
Manches
audimo sk
dinyčiose p
lio 6 d; an
paleido iš t
dejų. Vilu
mas eis p<
bėms gerin
dės didintis

Canton, <
kas išvaikai
jame įšalo,
darbininkai
valandų kSri
ir išgelbėjo
Idos keistos
puolė nuslyi
šiltą asfaltą
ir pavargęs
galbos gana
(girdėjo. Tii
žmonės, jį ai

—
AutomoE
Einant pte
skaidine nuo
Sakoma jog ‘1
Valstijose b
milijonai aut
tais buvo išd
tomobHių.
Naudojami;
eitais metais
registruota i
Fordo dirt
leidžia gatav
40,000 suvirš
rdet išleidžia
dieną, ir Budi
dieną.

Skolos
, Europos vi
Suv. Valstijoj
Arfnenija .
Austrija ..
Belgija ..
čeko-Si o vak
DM. Britan
Eatonija ..
Fhdandija
Prancūzija
Grekija ...
HaHja ....
Jugoslavija
Lietuva ...
Latvija ....
Rirniaruja .
Lenkija ..,
Į Rusija ....
] Vengrija ..

