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Zeppelinas Laimingai
Atskrido Amerikon

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE ZEPPELINAS 
VOKIEČIU DARYTAS AMERIKAI.

Jis Pasiekė Ameriką per Tris Dienas — Išskrido 
Spaliu 12 d., Atvyko Spalių 15 d. ryte, Atlik

damas Kelionę be Jokio Sustojimo.

DARBAI
IR DAKBININKŲ ŽINIOS

Biznio stovis rytinėje dalyje 
Suvienytų Valstijų palengva kį- 
la augštyn ir kiek matosi visos 
industrijos gerėja, pirkimas di
dinasi. — sako vienas automo
bilių išdirbystės prezidentas su- 
gryžęs iš rytinių valstijų.

Budavojimas visoje šalyj per 
pirmus devynis mėnesius šių: 
metų pasirodo buvo didesnis 6 
nuošimčiais negu tokiu.pat lai
ku buvo pernai. Rugsėjo mėne
sio bėgiu 305 ■ miestuose buda
vojimas buvo 9 nuošimviais di
desnis negu tą mėnesi 1923 m.

Viso būda voj imu užvesta ver
tėj; $2X733,000,000 nrieš $2^6$,- 
000,000 • pereitais metais per tą 
pat devynių mėnesių laiką.

Clevclando plieno ir geležies 
industrija, šiuo tarpu veikianti 
tik dviem trečdaliais pilno sai
ko, matyt taip pasiliks iki po 
rinkimų lapkričio mėn. Jie ne
mato žymesnio veikimo iki ne-1 
paaiškės du svarbiausi dalykai 
— prezidento išrinkimas ir me
todas nustatymui plieno kainų.

Wilkes Barre, Pa. — Glen 
Alden anglies kompanijos kasy
klose sustreikavo apie 18,000 an
gliakasių delei kompanijos ne
pildymo sutarčių su unija.

Clevelande, du darbininkai nu
puolė nuo kopėčių kur pasilipę 
maliavojo namą, ir vienas iš jų 
užsimušė.

Clevelando pašto darbininkai 
tariasi apie reikalavimą iš val
džios daugiau mokesčių, duoda
mi peticijas kad butų persvar
styta pašto darbininkų bilius 
kuris Washingtone buvo atmes
tas. Jie nori kad sekančiame 
kongrese vėl butų pakelta algų 
klausimas.

Sandusky, O., prasidėjo dar
bai stiklo dirbtuvėj kuri ilgai 
stovėjo be darbo. Apie 150 dar
bininkų gavo užsiėmimo.

Essen, Vokietijoj, užmušta 
šeši gelžkelio darbininkai stovė
ję ant relių, kur ant jų užlėkė 
traukinis.

Clevelando miesto Įstaigų dar
bininkai dirbą raštinėse ir kito
kiose švaraus darbo vietose, ar
ba “baltkalnieriai”, rengia tver
ti savo uniją,’kuri butų subend
rinta su Amerikos Darbo Fede
racija. Jie nori gaut daugiau 
algų. Miesto taryboje eina ko
va už ir prieš padidinimą mies
to darbininkų algų, dirbančių 
juoduose darbuose.

Kareiviai turbut nenori bonų, 
nes iš apie 4,500,000 kareivių 
dalyvavusių Suv. Valstijų armi
joj karo laiku, vos 1,300,000 pa
davė aplikacijas. Daugiausia 
turbut nepadavė prašymų sve
timtaučiai kurie neskaito Ame
rikoniškų laikraščių, o jų laik
raščiai labai mažai apie tai rašė.

Dirižablis Pasiekė Ame
riką Laimingai

New York, spalių 15 d. — Ry
te apie 7:30 vai. virš miesto 
praūžė milžiniškas ‘ Zeppelinas, 
ZR-3, atskridęs skersai Atlanti- 
ką iš Vokietijos, kur apleido trįs 
dienos pirmiau.

Zeppelinas buvo susidūręs .su 
audra ir miglomis, todėl buvo 
pasileidęs šiaurėn, ir dabar gry- 
žo New Yorko linkui, nuo kur 
netoli yra tam dirižabliui pa
rengta pastogė Lakehurst, N. 
J. miestelyje.

Kur tik žmonės pajuto Zeppe- 
liną prakeliaujant, visur sveiki
no. Bostoną pasiekė atlėkda
mas iš jūrių pusės, 4:20 vai. ry
te, ir kurie jį matė varpais ir 
automobilių triubomis sveikino, 
laivai švilpė. Žmonės sukilę iš 
miegų bėgo žiūrėti.

Dirižablis buvo pasileidęs link 
Amerikos šiltais vandenais. lėkė 
pro Azores salas ir Bermuda 
salą Amerikos kaimynystėj. Po 
to. del didelės šilumos oro, tu
rėjo pakeist kelią ir skrido šiau
rėn.

Tas orlaivis bus naudojamas 
karo reikalams ir tokiam tiks
lui Jis čia atvažiavo.

Lakehurste prirengta visokie 
atsargos budai kad nieko neat
sitiktų kada dirižablis nusileis. 
Susitiks suėję minios negalėjo 
rūkyt. Jis pripildytas degančiu 
gazu, paskui bus perpildytas ne
degančiu, vadinamu helium.

* * *
Su šiuo dirižabliu paaiškėjo 

vienas visai naujas dalykas. Jo 
visos geležinės dalis padaryta 
iš tam tikro naujo metalo alu
mina su silikonu maišant. Jei
gu tas metalas pasirodytų pil
nai atsakantis, šis išradimas pa
darytų revoliuciją industrijoje 
ir orlaivininkystėj.

Dr. Aladar Pacz, gyvenantis 
Clevelande, yra to metalo išra
dėjas. Tas metalas yra tik treč
dalio sunkumo kaip plienas, o 
yra toks stiprumo. Dr. Pacz 
gavo pranešimą iš Vokietijos iš 
Zeppelinų budavojimo fabriko 
tokį: “ZR-3 nebūtų buvęs pa- 
budavotas šįmet jeigu ne tamis- 
tos išrastas metalas”.

Keturi metai atgal Dr. Pacz 
tą metalą išrado ir jį naudojo 
Vokiečiai, Prancūzai, Belgai ir 
Anglai. Dr. Pacz gimė Veng
rijoj.

Nužudė del Pinigų
Little Rock, Ark. — Viena 23 

metų moteris, iš Pueblo, Colo., 
po ilgų klausinėjimų prisipažino 
kad ji nužudė savo vyro tėvus 
norėdama atgauti $4,000 ku
riuos jie buvo iš jų pasiskolinę

Ebensburg, Pa. — Gelžkelio 
ekspreso sargą užmušę banditai 
pagrobė $33,000 pinigų gabena
mų angliakasyklos darbininkų 
algoms apmokėti, pabėgo.

Mirė Rašytojas Anatole 
F rance

Tours, Francuzija. — Spalių 
12 d. ramia mirčia persiskyrė 
su šiuo pasauliu garsus Prancū
zas pasaulinis rašytojas Anato
le France, būdamas 80 metų am- 

. žiaus. Jis sirgo jau nuo rug
pjūčio mėnesio. Nors del dide
les senatvės netikėta kad jis ga
lės pagyti, ir jis pats sakėsi kad 
jam liko nedaug dienų gyveni
mui, vienok visu laiku jis buvo 
savo sąmonėje ir žingeidavosi 
visais ir viskuom kas buvo apie 
jį ir vis galėjo kalbėti.

Anatole France buvo žymiau
sias šių dienų Francuzų rašyto
jas, ir jis neturėjo sau lygaus 
perstatyme Francuzų dvasios 
per praėjusius penkiasdešimts 
metų. Jis rašė Francuziškai, 
bet visas pasaulis skaitė jo raš
tus išverstus į visokias kalbas.

Bolševikai Parduos Buo-
žiu Deimantus

Bcriinas. -— Rusų laikraštis 
Berline skelbia jog sovietų am
basadorius Krestinsky tvarko 
išpardavimą net 330 svarų dei- j 
mantų kurie buvo konfiskuota į 
nuo įvairių turčių caro valdžią)10 Parhamonte, bet tikisi dides- 
nuvertus. Pardavimas bus da
roma Paryžiuje, New Yorke ir 
Londone (Vokietijoj neturi pi
nigų).

Sakomą kad daugybė dei
mantų įšmugeliuojama į Suvie
nytas Valstijas per Kanadą — 
tuo užsiima moteris.

Tarptautiniai deimantų pirk
liai subruzdo del tų Rusų dei
mantų ir Belgijoj ir Hblandijoj 
jau pradėta sovietų agentų pla
tinamus deimantus boikotuoti.

Ims dešimts metų bolševikų 
turimus deimantus išparduoti— 
tiek jų daug yra, jei norės gau
ti atsakančias kainas.

Meksikos Banditai Vei
kia

El Paso, Tex. — Netoli Can- 
delerio, Meksikoj, banditams už
puolus ir nuvertus nuo relių 
traukinį užmušta devyni žmo
nės, jų tarpe vienas Amerikie
tis.

Banditams gaudyti pasiųsta 
pulkelis kareivių.

27 Dingo Laivo Gaisre
New York. — Gaisrui sunai

kinus laivą Brooklyno priesto- 
tėj, žuvo 27 vyrai, du jų balti, 
kiti Chiniečiai. Astuoni Chinie- 
čiai išgelbėta iš vandens kada 
jie sušoko bėgdami nuo gaisro.

Vokiečiai Nuteista 
Mirtin

Paryžius. — Septyni Vokieti
jos karo laikų kariumenės virši
ninkai, jų tarpe divizijos ko- 
mandierius ir brigados koman- 
dierius, tapo nusmerkti mirtin 
Francuzų karo taryboj Nancy
mieste už žiaurius darbus su ci
viliais užimtose srityse.

Kanadoj, spalių 24 d., paka
riama šeši vyrai už nužudymą 
vieno banko pasiuntinio.

MACDONALD NETE
KO PREMJERYSTES

Londonas. — Anglijos pirmu
tine darbininkiški valdžia pasi
baigė pereitą savaitę, rugs. 8 d., 
kuomet atstovų bute 364 bal
siais prieš 198 išnešta MacDo- 
naldui nepasitikėjimas.

Konservaiiviai su Liberalais 
privedė MacDonaldą prie tokio 
galo. Liberalai, kurie suėję po 
rinkimų į seimą balsavo už Mac 
Donaldą ir davė jam progą likti 
premjeru, dabar atsimetę nuo jo 
nuėjo prie Konservativių, ir to
kiu bildu Anglijos socialistiška 
valdžia, turinti mažai atstovų, 
negalėjo išsilaikyti.

Visas dalykas kilo kada at
stovų bute paduota paklausimas 
kodėl generalis prokuroras pa
naikino kaltinimus prieš komu
nistą redaktorių,’ įtartą kursty
me Anglijos kareivių prie mai
što.

Ant to paklausimo MacDonal- 
do valdžia atsisakė aiškintis, sa
kydama kad tai bandymas ją 
cenzūruoti, ir jeigu tas paklau
simas butų priimtas, reikštų 
reikalą valdžiai atsišaukti į vi
suomenę prieš tą atstovų buto 
išsprendimą. Debatai buvo aš
trus ir truhipi, ir ginčų norėta 
pridėti pataisymą kad reikia 
užvesti tyrinėjimas dalyko ko
de! buvo atmesta komunisto by
la.

MaęDonaldui likus nugalėtam 
liko tiktai paleki.-i parliamentas 
ir apšaukti naujus rinktinus.

Dabar prasidėjo agitacija vi
somis pusėmis. Darbo arba so
cialistų partija, nors pralaimė-

‘ nio parėmimo iš visuomenes ši- 
Į tuose rinkimuose, ir ji gal but 
gaus daugiau balsų ir išrinks 
daugiau attsovų negu dabar tu
rėjo, bet vistiek negaus tiek 
kad galėtų kontroliuoti parlia- 
mentą.

Pereitas parliamentas netu
rėjo nei vienos partijos valdan
čios didumos. To galima tikė
tis ir naujame parliamente.

Šanghai Pasidavė
šanghai, Chinija. — Miestą 

gynusį kariumenė negalėjo atsi- 
laikyt prieš Kiangsu ataką ir 
turėjo pasiduoti paliaubų išly
gomis.

Mandž unijos kariumenė eida
ma ant Pekino užėmė kelis ma
žus miestelius.

Pačiame Šanghajuįe gyvento
jai buvo sukilę prieš miesto val
dytoją del jo žiaurių apsiėjimų. 
Žmonės ką kas sugriebę ataka
vo mieste esančius kareivius.

Rado šiaurės Tyrinėtojų 
Skeletus

Nome, Alaska. — Audrų nu
plaktame pakraštyje jūrių ant 
mažos Herald salos atrasta ke
turių šiaurės tyrinėtojų skele
tai. Jie visi gulėjo prie vietos 
kur buvo dar žymės pelenų. Tie 
vyrai tenai mirė dešimts metų 
tam atgal. Jie yra nuo Stefans- 
sono laivo Karluk, kuris kita- 
dos šiaurę tyrinėdamas plaukio
jo po tuos vandenis. Tie vyrai 
dingo po sudužimo laivo. Jie 
tada atsiskyrė nuo kitų likusių 
ir stengėsi dasigaut ant Wran- 
gel salos. Ir nuo tada apie juos 
niekas nežinojo.

Newport News, Va., bomba 
sugadino armijos balioną ir su
žeidė kelis jame buvusius vy
rus. Šis balionas buvo didžiau
sias kokį iki šiol Amerika buvo 
pasidirbdinus.

VOKIETIJAI PASKO
LA KELIAMA

New York spalių 14 d. — 
Išstačius ant rinkos Vokieti
jos paskolos bondsus atsirado 
norinčių pirkti bankų ir pa
vienių penkis sykius daugiau 
negu bondsų yra, arba reika
lavimų susidarė virš 8500,- 
000,000.

«
Londonas. — Tarybos sukėli

mui Vokietijai 800,000,000 auk
so markių ($200,000,000) pasi
baigė pasekmingai, ir paskola, 
išdėta biržose devyniose šalyje, 
sykiu ir Vokietijoj, kurią sukel
ti manoma į kelias dienas. Su
virs pusė visos paskolos—$110,- 
000,000 — bus sukelta Suvieny
tose Valstijose.

Tarpe žymiausių piniguočių 
tos paskolos reikale figūruoja 
Amerikietis Morganas.

ši paskola yra keliama pagal
numatymo Dawes plane Vokie
tiją atgaivinti.

Pagal šalis paskola šitaip pa
skirstyta :

S. Valstijose $100,000,000 
Did. Britanijoj sv. 12,000,000 
Belgijoj sv. 1,500,000
Francuzijoj sv. 3,000,000
Holandijoj sv. 2,500,000
Italijoj lirų 100,000,000
Švedijoj kronų 25,200,000
Šveicarijoj sv. 3,000,000
Maža dalis trūkstama iki pil

nai sumai bus dapildyta Vokie
tijos gyventojų. ,

New York. — Žymiausi Now 
Yorko bankieriai ir kitu* miestų 
bankai jau iškalno susirašė ant 
paskolos Vokietijai. Spalių 14 
d. buvo pagarsinta paskolos kė
limo pradėjimui, o jau 11 d. bu
vo bankierių paskola surašyta.

Bankai, žinoma, paskolos bo
nus pardavinėja publikai. Už 
paskolą bus mokama 7 nuošim
tis.

Pasklido gandai kad Detroito 
automobilių išdirbę jas Ford no
rėjo ar siūlėsi vienas visą Suv. 
Valstijoms paskirtą paskolos 
dalį paimti.

Amerikoj sukelti pinigai ir 
bus čia laikoma kaipo depozitas 
Vokietijos Centralio banko, ku
riais bus apmokama viskas kas 
bus perkama ar užsakoma Suv. 
Valstijose.

Cheyenne, Wyo. — Wyoming 
valstijos gubernatorium nomi
nuota moteris, našlė buvusio gu
bernatoriaus Ross, iš Demokrą- 
tų partijos.

Dover, O., užsimušė du lakū
nai orlaiviui nukritus nose že
myn. Tuoj orlaivis užsidegė, ir 
po gaisro rasta lakūnų suang'.ė- 
ję lavonai.

Washington. — Senatorius F. 
Biandegee, iš Connecticut, ras
ta nusinuodijęs gazu. Jis buvo 
žymus Republikonų vadas. Ne
žinia kas do priežastis nusižu
dymo.

EXTRA
5 I| Dirvos” Knygyno
Į Katalogas i©25 m.
< Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis į
į Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse į
į Siunčiama Dovanai! Reikalaukit Tuoj! į

Po Savivaldybių Rinkimų
Rinkimai į savivaldybes rug

sėjo 20 d. pasibaigė. Praūžė 
mitingai, Valstiečių areštai, pil
ni neapikantos ir nekrikščioniš
ko rykčio žodžiai iš sakyklų, 
laisvės varžymai. Gausiai išlei
sti atsišaukimai perskaityti ir 
nustojo įdomumo, dalinai jų tu
rinis jau užmirštas.

Pas mus šiandien sunku gy
venti: ne tik mokesniai slegia 
prie žemės, ne tik nederlius ne
duoda jokios vilties iš finansi
nių sunkumų išbristi, bet ir ku
nigų sąžinės laisvės varžymas, 
policijos sauvaliavimas, slapto
sios policijos sekimas, aukštų 
ponų nepalankus Valstiečiams 
nusistatymas sudaro tokį ūpą 
kad nusileidžia rankos, nyksta 
energija — žmogus pradedi nie
kam nebetikėti.

Per rinkimus kaimuose pasi- valdžią, iš jų rankų atimti. Bet 
rodė taip vadinami ‘agitatoriai’, tas ne taip lengvai padaroma 
‘kalbėtojai’, ‘sakytojai’. 'kaip išrodo paviršutiniai pažiu-

Vieni gyrė Krikščionis Demo-)rėjus. Krikščionis Demokratai
kratus; jų nebuvo įdomu klau- iYra labai stiprus: jie turi pa- 
sytis, nes daugiau negu kad da-1 kankamai pinigų, bankų, fabri- 
bar yra jie žadėti negalėjo, o'kų, dvarų; jie turi studentus- 
juk dabar blogai. I spekuliantus, “Saulės” gimnazi-

Užtat kiti įrodinėjo kad visgi Jns mokinius, davatkas, jie pui- 
gali būti kitaip. Kad nereikia) klausia moka šmeižti, meluoti, 
tiek pinigu leisti nereikalin- skleisti neteisingus gandus, iš- 
giems poniškiems daiktams — I naudoti valdininkus ir policiją 
bus pinigų daugiau, arba reikės Į savo agitacijai; pagaliau, jie tu- 
mažiau mokesnių mokėti; kadi r‘ sakyklas, klausyklas, vienuo-

. -.i’ftk-čiiri kaip broli-,'1 liūs , ? tri+ur. vyskupus.
mylėti, tuomet ir jie pamylėsi 1Vi> nn'”’ prie-š šlapgary-
tuos kurie juos valdo — ir ne-Į ^9 pastatyti?
reikės tiek policijos ir žvalgy-į Aišku: susibūrę į Valstiečių 
bos laikyti; kad reikia žmonėms j Liaudininkų Sąjunga mes gali- 
duoti daugiau laisves, auklėti me labai lengvai visus retežius 
mokvklose laisvais piliečiais, I sudraskyti — nes ką gi reiškia 
bažnyčiose vieton pragaro, siu-' galybė prieš musu suvienytų 
lyti žmonėms dangų, vieton pra- ūkininkų galybę? Bet šiandien 
keikus, pamylėti parapijoms — dar tokios galybės nėra, šian- 
ir patįs žmonės pasidarvs ge- dien dar dal,gel ūkininkų nema
resni, atviresni, linksmesni, sto aP‘e rytojaus dieną, netiki 
darbštesni. \ 1 Jė-

Tuos kurie taip kalbėjo klau-j Todėl tuojau po rinkimų rei- 
syti buvo ne tik įdomu: šitiems!kkl pradėti skubiai organizuo- 
kalbėtojams norėjosi karštai i I!S- Darbo labai daug vos 
dčkavoti, norėjosi jiems pilnai į tegalėsime suspėti iki Seimo 
tikėti kad visgi toks gyvenimas j rinkimų (1926 m. pavasarį) jį 
pas mus dar galimas. ! atlikti. Čia ne tik gali bet ir

Šitie kalbėtojai pakėlė upą;! turi kiekvienas valstietis stoti 
užmiršo žmonės apie vargingą i darbą, nelaukdamas kol kitas 
savo gyvenimą ir pradėjo vėl i jį ateis ir viską atliks, 
svajoti apię laisvą, gražų gyvo- ( L. U. )
nimą.

Ir rodės jiems kad sis gyvo- Sudegė Devyni Arkliai 
nimas jau netoli, kad reikia tik | Dllnkirk> N. Y _ Gabenami 
neapsigauti, gerai balsą paduoti L arklhl pflrodą New Yorkan ,a.

11 v,ls <as elS- i bai geri arkliai, jau pirmiau lai-Sakyk, ar sumažės mokė.- m-je dovanas> sudeg5 kada ki. 
mai po rinkimų? klausė žmo- lo gaisraR vagQnc kuf jj(? buv0 
nes kalbėtojo. Jie užmiršo kad ve^arnj 
tai ne Seimo rinkimai, kad tai, į
tik savivaldybių rinkimai — ir1
kad ne savivaldybės gyvenimą 
tvarko. Kad čia vien tik vieti
nių reikalų tinkamas aprūpini
mas.

Todėl lengvai gali atsitikti 
kad po rinkimų — kokie jie ne
būtų — ar laimėtų Valstiečiai 
Liaudininkai, ar Krikščionįs De

mokratai (tikrų žinių dar nėra) 
— žmonės lauks savo padėties 
pagerėjimo, ir to nesulaukę vėl 
paskęs nusiminime.

Bet to neturi būti! Šalin nu
siminimas, nepasitikėjimas sa
vim ! Juk dabar mes visi gerai 
žinom ko mums trūksta: mums 
trūksta savo pačių darbo vals
tiečių valdžios.

Krikščionis Demokratai yra 
tai tie patįs ponai, tie patįs dva
rininkai kuriuos mes manėme 
esame išnaikinę Žemės Refor
ma.

Tik anie buvo sotus, prisisiur
bę darbo žmogaus prakaitu, o 
šie dar alkani, dar čiulpia kur 
galima čiulpti.

Kad musų valstybė butų ki
taip tvarkoma reikia Krikščio
nis Demokratus sutriuškinti ir

Riaušėso užmušta septyni žm. 
Cartago mieste, Colombia vals
tybėj (Pietų Amerikoj) riaušė
se minios su policija užmušta 
septynios ypatos. Minia buvo 
surengus demonstraciją reika
lavimui valdžios statyti gelž- 

Ikclį tarp Cartago ir Armeniac.



DIRVA

DAYTON, OHIO
Oi varge, vargeli, kada mes 

tave išvargsim....
Turbūt niekur Lietuviai kata

likai neturi tiek daug vargo su 
savo parapija kaip mes Dayto- 
niečiai, šv. Kryžiaus parapijo- 
nai. Tie visi vargeliai yra už
traukti mums dabartinio klebo
no, Kun. V. Slavyno. Mat jam 
nepatiko musų stiliaus bažny
čios budavonč, jis sumanė per
taisyti po savam, ir sakė kad 
nekainuos daugiau kaip $8,000. 
Bet dabar pasirodė kad kaina
vo dusyk tiek. O kadangi mu
sų mažas būrelis yra, ir dar vi
si esame paprasti darbininkai, 
tai jau pradėjom pailsti su mo
kesčiais, kurie yra vis keliami 
ir keliami. Bet musų klebonas 
greitai supyko ant musų kad 
nesiduodam kirptis su skūra, ir 
išdryso jau parodyti kazokišką 
nagaiką mums parapijonams 
vargdieniams, štai ką Kun. Sla- 
vynas pareiškė spalių 5 d., neda
lioj ; jis tulus net vagimis išvadi
no, ir pasakė kad reikalui prisi
ėjus nei patarnavimo nesuteik
siąs, o draugijų nariams neiš- 
duosiąs paliudymų kad jie atli
kę išpažinti

Taigi, broliai ir sesers, ar dar 
mums neaišku kas musų klebo
nui rupi, tai musų dolariai, o ne 
dusių ganymas. Mes mokėję 
per ilgus metus duokles, ir prie 
dabartinio perbūdavo.) imo po jo 
paties komanda vakarais dir
bom parėję iš kasdieninio darbo, 
o kada dabar jau negalim jo už- 
gaidalus išpildyti, tai mums at

los Antanuką, dar nubėgo poli- 
Įcijon ir suareštavo. Teisėjas 
' laike tardymų klausia Goreie- 
!nės ar gali Angliškai kalbėti. Ji 
atsake galinti Angliškai geriau 
kalbėti negu Lietuviškai. Ta
da teisėjas sako: Kalbėk. Ji ir 
pradeda: “Mister džiodž, mi 
gon grybu, Usevičienė un Anta
nuką taukšt 1” Teisėjas nieko 
iš jos nesuprato. Paliepė sės
tis ir pašaukė liudininku Ma- 
teušuką, klausia: Ką tu žinai? 
Liudininkas atsiliepė: “Gospo- 
din ponas, mi su troku kanto
riau gon, Gorčiene Antanukui 
barkšt 1 Antanukas tratra bum’’. 
Teisėjas nieko nesuprasdamas 
norėjo gaut kas kad išaiškintų 
ką tas reiškia: dar niekad ne
girdėjo tokios Angliškos kalbos, 
nors jau daug met ų yra advoka
tu ir dabar teisėju. Vertėjas 
paaiškino kad Gorčiene pas kai- 
minką nešė grybų virti ir tenai 
radus Antanuką apkūlė.

Teisėjas išklausęs liepė Gor- 
čienei užsimokėti bausmę ir nei
ti daugiau svetimai! naman An
tanuką mušti. Dorai moteriai 
tai nepridera. O Antanukui lie
pė liežuvį suvaldyti, nes jeigu 
daugiau pas teisėją ateis kas su 
skundu ant jo tai abu bus šal- 
tojon pasodinti. Teismo namą 
apleido abi susivaidijusios pusės 
vieni kitam, kaipo bolševikai, 
liežuvius rodydami. Meiženis.

parapijom! elgimąsi yra paže
minantis jiems patiems ir kle
bonui kad jo avelės nežino kur 
juoktis ir kur tylėti.

Keista kad ir moteris taip el
gėsi. Patarčiau toms motinoms 
juoktis visados, ir savo sūnų iš
leidžiant į kariumene paikai ir 
su pasityčiojimu kvatoti.

L. M. G. Draugijos darbuote. 
Spalių 18 d. ta draugija suren
gia koncertą Lietuvos našlaičių 
naudai. Mat, sugryžus musų į- 

jgaliotinė M. Liutienč iš Lietu- 
i vos pasakojo kaip labai reika- 
llinga pašalpa Lietuvos našlai- 
laičiams, ypač Vilniuje. Taigi 
moterų komitetas ir pradeda sa
vo pašalpos darbą su koncertu. 
Pagelbėti gerą koncertą sureng
ti pasižadėjo V. Jankauskas, sa
kė gaus gerų dainininkų.

Koncertas įvyksta Y. W. C.
A. svetainėj, 376 Schermerhorn 

jSt., arti Flatbush avė. Visa 
I vietine publika kivečiama atsi- 
| lankyti ir paremti vaikelius ku- 
' ric vargsta netekę savo tėvelių 
įkaro laiku. Jų auginimui ir au
klėjimui visada reikia aukų, tai
gi paremkit jų naudai koncertą.

Smulkmenos. Nors musų Lie
tuviams labai sunku be savos 
svetainės, bet visada jie juda, 

i kruta, be perstojimo ką nors 
veikia. Ir kožnas jų parengi
mas palieka savo pėdsakus.

Praėjo Vaičkaus teatras, pa
liko jausmą musų širdyse kad 

į Lietuvoje broliai sunkiai kovo- 
l.io.

Praėjo Juozo Komaro risty- 
nės, kuris atėmė Vokiečio čam-

SHENANDOAH, PA.
Pas mus šįmet Žydai per savo 

šventes turbūt išprašė Dievulio

pe yra tokių sportininkų kurie j 
kelia Lietuvių vardą svetimųjų 
akyse.

Šalip to, rengiama koncertui, 
kaip tai spalių 12 d. buvo Aido 
Choro koncertas; spalių 18 d. 
rengiama našlaičių naudai kon
certas.

Spalių 19 d. Jono Butėno kon
certas. Jis sugryžo iš Italijos 
ir dainomis parodys ką atsiekė 
per du metu Italijoj besilavin
damas, nors jau buvo puikus 
dainininkas iš pirmiau.

Lapkričio 2 d. TMD. 3 kuo
pa rengia Dynių ir Štukų vaka
rėlį. Pirma to penktadienyje 
bus 3-čios kuopos susirinkimas, 
kur bus proga mylintiems ap- 
švietą prisirašyti prie TMD. ir 
jau dalyvauti tame vakarėlyje 
kaipo nariai. Prie to gausite 
naudingą knygą, “Iš Tamsios
Praeities į šviesią Ateitį”. Tai
gi visi pasinaudokite šita pro
ga. Savo prisidėjimu taipgi pa
dėsi! išleisti kitas knygas kurios 
TMD. jau ruošiamos. Nekurie 
sako, kad jau treti metai kaip 
žada “Pasaulio Istoriją”, o dar 
neduoda. Gerbiamieji, niekas 
nesidaro be pinigų, ir reikia kuo- 
daugiausia narių kad jie prisi
dėdami su mokestimi patįs taip
gi veikalą gautų. š.

.WORCESTER, MASS.
Lietuviškas Juokų Teatras — 

i “Dzimdzi-Drimdzi” Vodevilis, 
j IVorcetseriečiai turėjo progos 
pamatyti Lietuvos artistus sce
noje. “Dzimdzi-Drimdzi“ per
statymas j vyko spali,! 2 d. Pir
mas veikalas buvo “Jovalas”, su 
dainomis, deklamacijomis, šo
kiais, muzika ir visokiais juo
kais. Paskui buvo pasakyta rim
ta prakalba, nuo kurios klausy
tojams kuo netruko pilvai iš 
juoko. Antras veikalas buvo 

j “Laisva Lietuva”. Jaučia pub
lika pamatė ką buvo dar nema
čius, ir visi žingeidavosi. Vai
dinimas patiko taip kad nega- 

' lojo atsigerėti. Po to buvo dai
nos, labai puikiai atliktos ir jau
smingos. Labiausia patiko J. 
Olšausko kankles ir jo malonus 
balsas.

DETROIT, MICH.
Vaičkaus Dramos Teatros tu

rės savo vaidinimus du vakaru, 
spalių 18 ir 19 d., šv. Jurgio 
parapijos salėje.

18 d. vaizdins “Pietro Caru-

; Spalių 4 d. tie patįs artistai 
vaidino “Munšeinas“ ir “Lietu
vos Ubagai”, 'čia radosi dar 
daugiau juoko. “Ubagai” tiek 
prijuokino kad kuris publikoj 
buvo ir sergantis išėjo sveiku. 
O “Munšeinas” taipgi buvo žin
geidus publikai, ir labai juokin
gas.

Kaslink artistų tiek turiu pa- 
Įsakyti: jie yra profesionalai lo
šime, ir nieko puikesnio negali- 

į ma tikėtis, ir mes Amerikos 
į Lietuviai dar savo teatruose ne- 
! matėm nieko panašaus. žino
ma, ne visiems patiko ir jie — 
tiems kurio skaitosi Rusijos pi
liečiais. Jie labai pasibjaurėjo 
pamate scenoj ‘Laisva Lietuva’.

Patartina visos Amerikos

S GERB. =
PRAGILO KAMPELIO^ |
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sitikus mirčiai negalėsim gauti 
paskutinio katalikiško patarna
vimo, reikės musų giminėms ei
ti prašyti svetimtaučius katali
kus ar protestonus kad jie su
teiktų patarnavimus. ■»

Taigi, mielas broli ir sesuo, 
pagalvok mažk vfilanflčlę # bus 
aišku ką tokį užlaikai savo pi
nigais, ar Kristaus apaštalą ar 
dolarių kupčių.

Dar noriu priminti draugijų 
nariams, o ypač valdyboms — 
mes išlaikę per tokius ilgus me
tus ir draugiškai sugyvenom, ir 
dar iš draugijų iždų esame au
kavę ant bažnyčios ( ir dabar 
tai darom), o dabar jeigu neiš
galėsim pripildyti jo kišenius 
tai jis neduos paliudijimų atli
kimo išpažinties, ir jis pataria 
braukti lauk tokius narius. Dar 
sykį pakartoju ir kviečiu visų 
draugijų narius, o ypač valdy
bas, būti sargyboj i)’ nesiduo
ti suvedžioti kokiems musų tau
tos žeminto jams. Nes jiems ne
svarbu musų draugijos ir jų pa- 
silaikymas.

Taipgi neprašai) priminti ir 
pačiam klebonui. Jeigu nori 
duoną valgyti tai buk tikras 
Kristaus tarnas ir tikras Lietu
vis. Netekęs Kantrybes.

lietaus: per dvi dienas ir naktis 
lija, visas kasyklas užsemdė, ir 
prigėrė apie 10 angliakasių ku-1 
rie nespėjo pabėgti iš jų. Dau-Į 
gelis kasyklų del vandenio ir da
bar dar negali dirbti. Kiek at
menama, niekad čia taip nebuvo 
priliję šitame laike. Vientt ka
sykla užpilta 50 pėdų gilumo. 
Iš vienų jau išpumpuota van
duo, iš kitų pumpuojama; giles
nės kasyklos visos stovi užsem- 
tos. Gal vėliau ir jos galės pra
dėti dirbti.

Gilbcrtonas, mažas miesčiu
kas, visas buvo užsemtas; žmo
nes Visi turėjo susikraustyt ant 
antro aukšto, o gatvėse luote
liais turėjo visi plaukiot. Daug 
nuostolių žmonėms pridarė van
duo. Ūkininkams beveik viską 
suplakė su žeme.

Kaip buvo pranešta seniau j 
kad pas mus Miklašiunas užmu
šė savo priešą Kimmelly, dabar 
atsibuvo teismas, ir žmogelis 
gavo bausmės metus kalėjimo 
ir 100 dolarių pabaudos užsimo- 
kėt.

Musų apielinkėj yra labai 
smarkių automobilistų, kurie 
“naminės” pritraukę nemažai ir 
blėdies pridaro. Juos smarkiai 
baudžia. Perkūno Dievaitis.

plono diržą, žmonių ristynėse 
buvo daug, daugiausia vyrai; 
salė nors nedidelė, tilpo apie ke
turi šimtai, dalis gryžo negavę 
vietos. Smagu kad musų tar

šo”, vieno veiksmo dramą; “Su
simildamas” — vieno veik, ko
mediją, ir “Žvakute Užgeso”.

19 d. — “Laisvės Kovotojai“ 
— keturių veiksmų drama.

Lietuviams nepraleisti progos, 
ir kur tik atsilankys “Dzimdzi- 
Drimdzi” vodevilis būtinai nu
eiti pamatyt, o busite užganė- 
clinti. Skroblas.

AKRON, OHIO
Čia priviso visokių vabalų ir 

negeistinų paukščių, ir vietos 
žmoneliai pradėjo teirautis ar 
senasis “Vanago” leidėjas S. 
Rodavičia vėl neišleis jo. Mat, 
tie vabzdžiai kitiems nei mie
got neduoda.

Lietuviai kurie turi pilietiškas 
popieras nepamirškit registruo
tis spalių 17 ir 18 d. Tai yra pas
kutinės dienos užsiregistravi
mui, ir kurie liksit neužsiregis
travę negalėsit lapkričio 4 dieną 
balsuoti.

šiose dienose atsibuvo dviejų 
Lietuvių bolševikų teismas. Bu
vo taip. Tūlas Antanukas, ke
turių pėdų didumo, blevyzgoji
me turėjo liežuvį net keturių 
sieksnių ilgio. Jis ne tik sveti
mus, bet ir savus bolševikus ap
kalba, nečėdija nei moterių, ir 
savo kaimynę Gorčienę apkalbė
jęs. Ji, kaipo didelė moteris ir 
tvirta, nubėgus pas Antanuką 
kur jisai gyvena, nustvėrė, ap
daužė jį gerai, plaukus aprovė, 
ausis apdraskė, ir vis sieke An
tanuko liežuvį išrauti. Apku-

BROOKLYN© ŽINIOS
Vaičkaus teatras. Atsisvei 

kindamas ir išvažiuodamas Chi- 
cagon, Vaičkus surengė persta
tymą ‘‘Laisves Kovotojai”, K. 
Gaigalo keturių veiksmų veika
lą iš Lietuvos valstybės kūrimo
si laikų. Veikalas labai jaut
rus ir - sujudinantis,. parodantis 
kaip dvarų urėdai su Lenkais 
sėbrauja ir veda Lenkus . ant 
Lietuvos kariumenės. Visi lo
šėjai labai puikiai vaidino.

Reikia pažymėti musų Brook- 
lyinečius: E. Morkų, J. Valentį, 
A. Dailydžiutę — jie pasirodė 
tikrais artistais, ačiū Vaičkaus 
pastangoms.

žmonių perstatyme buvo pil
na šv. Panelės Ap. parapijos sa- 
liukė. Tik jau publika daug 
skirtingesnė nuo tos ką dalyva
vo Babravičiaus koncerte. Čia 
buvo- visai necivilizuota. Laike 
perstatymo kur motina išleidžia 
sūnų kariumenėn, ir mergina sa
vo mylimą, ir atsisveikina bu- 
čiuodamies ir verkiant, svetai
nėj publika juokiasi ir pamėg
džioja bučiavimąsi. Toks musų

B AIKAS nelaukia—Kalėdos diena po dienai artinasi, ir 
nejusim kaip jos ateis. Nelaukit ir jus — siųskit sa
viškiams KALĖDŲ DOVANAS D A B A R i

Keletas Litų jus nesubiednins, c saviškiams padary
sit neapsakomo džiaugsmo savo atminčia jų!

į

Bet nevėluokit — netaikyki! nusiųsti ant pat Kalėdų, nes tada 
jiems nebus tiek smagumo — neturės kada prisiruošti švfentėms, 
kaip galėtų jei gaus iškalno. Padarykit jiems džiaugsmo ne pini
gais, bet kad galėtų iškalno už juos pasigaminti tai ko jiems labiau
sia reikia. Kalėdos buna tik syki metuose, ir tai didelė šventė Lie-
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4#*tuvoje. Reikia prisikept pyragų, reikia nusipirkt drapanų, reikia ir ‘Ą 
kitokių dalykų pasiruošti. O gerai žinot kaip jie ten skursta netu- J'jį 
rėdami gana pinigų net svarbiausiems reikalams.

■’mi* *0-“DIRVOS” AGENTŪRA PASIRUOŠĖ GREIČIAUSIAM IR
Z PIGIAUSIAM JŪSŲ PINIGU PERSIUNTIMUI. TUOJ KREIPKI- i* 

TĖS Į MUSU AGENTŪRĄ, O BUSIT PATENKINTI!
■*>

Nepavydėkit Saviškiams Džiaugsmo — Siuskit DABAR! "'ė;- j*"’ R
-suti 01 a a ca c: Dirvos Agentūra E
41 3352 SUPERIOR AVE. :: CLEVELAND, OHIO #■-

CtERB. spragilo DUE
TAS SU š)V. PETRU 

APIE VYČIUS
Kai pabaigi diskusijas su 

Martynu apie bibliją ir pri
siartinimą dangaus karaly
stės ant žemės, ir kai išklau
sai jo pasakojimų apie tai 
tad milijonai žmonių dabar 
gyvenančių ne'bemirs; kai 
apsakai sapnus apie apsi- 
.an'kymą Lietuvoj ir kitus 
diplomatiškus dalykus, o ne
sulauki tetulės atbėgant va
lini Į bažnyčią, žmogus tu
si kiek liuošo laiko, ir tada 
ažeina Į galvą kaip laimin
ai mes dabar esam kad tu- 
■im bevielini telefoną ir kad 
j;alim pasišnekėt su kuo tik 
norim.

Štai nedėldienio rytas, sė
li sau sainiai ir trauki pyp- 
<ę galvodamas ką daryt. Ir 
sumislini pasišnekėt su gerb. 
sv. Petru, kuris turi dan
gaus raktus ir Įleidžia tenai 
kas jam patinka, o kas ne, 
■siunčia ten kur visada kar
šta.

Pabirzgini telefono var- 
lelį Į dangišką stotį ir atsi- 
iepia gerb. Petro telefonis- 
ė. Ko nori? ji klausia, o 
iš pasakau: gerb. Petro. Ir 
štai:

— Ar čia gerb. Petras?— 
sekau aš.

— Tai. O čia turbut gerb. 
Spragilas, ba iš balso paži
rau, — sako jis.

— Taip, tai gerb. Spragi
las. Labo ryto, gerb. Pet
rai, — sakau aš.

— Ačiū. Ale tu kibą pa
miršai dangišką geografiją, 
aš tau andai sakiau kad pas 
mus nėra nei ryto, nei nak
ties, nei dienos. — Sako jis.

— Tai kada jus miegat?
— sakau aš.

— Mums miegot nereikia,
— sako jis.

— Tai ką jus darot su lai
ku per visas dvidešimts ke
turias valandas? — sakau 
aš.

— Ir vėl tu sat’o: pasimo
kyk musų geografijos. Pas 
mus nėra nei valandų, nei 
dienų, nei metų — ištisai 
tik viena nepa'baigtina tę- 
sena kuriai mums nereikia 
nei vardo, — sako jis.

— Tai kaip jus žinot sa
vo amžiaus metus? — sa
kau aš.

— Mums ir tas nereika
linga, — sako jis.

— Tai pas jus tui'but la
bai nurtbodu del tokio ne
pertraukiamo vienodumo,— 
sakau aš.

— Čia amžinai linksma ir 
gražu. Jei pamatytum nie
kad nenorėtum iš čia išeiti. 
Beje, kaip tavo gerb. šon
kaulis? — sako jis.

— Ačiū, sveika ir gyva, — 
sakau aš.

— Ar ji dar nenori atsiust 
tave pas mane kaip pasku
tinėse dienose plidarė kivi 
jūsų kaimyniškoj valstijoj?
— sako jis.

— Nežinau; dar rfian apie 
tai nieko nesakė, — sakau 
aš.

— Girdėjau barnius pas 
jus už Lietuvišką ir Ameri
konišką kalbą. Kaip dakta

ras Sauerveinas man pripa
sakojo, ir gerb. Adomas su 
J ieva rojuj Lietuviškai šne
kėjo. Kodėl jūsų kunigas 
taip nekenčia Lietuviškos 

įkalbos? —sako jis.
— Ba jis jos nemoka — 

jam persunku Lietuviškai 
rebezgiot, užtai jis mislina 
kad visi Lietuviai turi mo
kėt Amerikoniškai, — sa
kau aš.

— O kokius svarbius rei
kalus pas mane turi kad su
manei pasikalbėti? — sako 
jis.

— Aš norėjau paklaust ar 
vyčiai pateks Į dangų? — 
sakau aš.

— Apie ką tu kalbi? — 
sako jis.

— Apie vyčius, — sakau 
aš.

— Pas mus tokių gyvūnų 
nėra užrekorduota. Ale aš 
turiu knygose kitą vardą 
kuris prasideda su raide V: 
varlamušiai. Gal tai tie? — 
sako jis.

— Taigi, taigi, tie patįs. 
Aš noriu žinot ar jie pare
gės dangaus karalystę? — 
sakau aš.

— Ne: ba jie pas mane už
rašyti ant juodo lapo, ir jie 
pateks ten kur nėra nei die
nos nei nakties, nei metų nei 
amžių, ir kur negali nei sė
dėt, nei stovėt, nei gulėt nei 
kabot, ba visur karšta ir 
karšta, — sako jis.

— Na už ką gi jie ten nu
skirti: juk jie vadinasi baž
nyčios armija, — sakau aš.

— Bažnyčia nereikalauja 
jokių kareivių, tik piemenų, 
o tokius aš turiu kožnoj kle
bonijoj palikęs. Varlamu- 
šių gvardija nepasitarnavo 
tikėjimui1 ir' bažnyčiai, ale ■' 
pakenkė: jie daužo žmones 
pas bažnyčias, biblistams iš- 

į sukinėja pirštus ir kitų pla
katus atiminėjai, neleisdami 

I niekam prisiartint prie baž
nyčios. O dabar dar slap
tai nutarė neremt tokių ku
rie ečna į bažnyčią ir skaito 
“Dirvą”. Tie visi buvo geri 
katalikai, ba mažiausia iš 
dangaus reikalavo, o sten
gėsi savo prakaito pelnu pa- 
likyt bažnyčias. — sako jis.

— Ale, gerb. Petrai, var- 
lamušius prie to boikoto 
privedė vienas misijonierius 
kuris pas mus buvo atsilan
kęs. Varlamušiai po jo pa- 
mokslų iš proto išėjo: atleisk . 
jiems, jie nežino ką daro. 
Ale reikia nubaust tokius 
misijonierius už jų blogus 
darbus, — sakau aš.

— Jau ir tiems pamoksli
ninkams yra nuskirta vie
ta — jie visi eis priešakyje 
varlamušių armijos tiesiai į 
tą vietą kur varlamušiai 
dantimis grieždami dainuos 
savo himną, — sako jis.

— Na, bet turėk gailesties 
ant tų nabagų varlamušių, 
ką jie kalti: kas jiems kaip 
sako taip jie daro, — sakau 
aš.

— Vėl turi pasimokint 
dangiško mokslo, dangiškos 
etikos: pas mus nėra nei 
neapikantos, nei meilės, nei 
keršto nei pasigailėjimo: vi
siems duota liuosa valia gy
venant ant žemės, ir ko kas 
užsitarnauja tą gauna, — 
sako jis.

— Ale atleisk, gerb. Pet
rai: mano gerb. šonkaulis 
liepia pietums bulvių pjri- 
skust: matai ko aš užsitar
navau. Negaliu ilgiau su 
tavim kalbėtis. Iki pasima
tymo, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

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

Užrašykit jiems “Dirvą”
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DIRVA

Nuo Redakcijos
“KRIKŠČIONIMS” ŽINGSNIS PRIE GRABO

CAVIVALDYBIŲ rinki-
mai Lietuvoje praėjo jau 

veik mėnuo laiko atgal, bet 
leidžiant šį “Dirvos” nume
rį negauta tikrų žinių' kiek 
visoj Lietuvoj kokia partija 
laimėjo. Vienok gauta jau 
paviršutiniai fa'ktai iš kurių 
galima spręsti rinkimų pa- 
Q O ui yi no

“KRIKŠČIONIS” PRA
LAIMĖJO!

Mums nesvarbu čia Ame
rikoje gyvenantiems Savi
valdybės, nedaug svarbos ir 
jos ten turi ant kiek liečiasi 

’padarymas gero gyvento
jams. Visas musų žingeidu
mas užsiveria tame: KAS 
laimėjo, kada buvo jų rin
kimai ir kada rinkimuose 
dalyvavo tuzinas ar daugiau 
įvairiais vardais partijų, ir 
apie keturios ar penkios 
griežtos srovės:

Valst.-Liaudininkai,
Kr.-Demokratai,
Socialdemokratai,
Pažangiečiai,
ir dar gal but “darbinin

kai” arba komunistai.

Amerikos Komunistų 
Kandidatai

Nors be reikšmės, šiuose rin- 
jkimuose ant prezidento išstaty
ta ir du komunistų kandidatai, 

j Foster ant prezidento, Gitlow 
and vice-prezidento. Jie eina 
“darbininkų partijos” vardu. Jie 

įgaus balsus tikrųjų radikalų ir 
Šie rinkimai yra Lietuvos j matysim kiek Amerikoj yra bal- 

liaudies atsidėkavojimas vi- suojančių komunistu. Yra ke- 
c n rroOird-inmo H/- v* i Ir orii i o’ Intna tarn T iaflivill Ivr

rėjo tokius ar netoli tokius 
laimėjimus, kas viskas yra 
Valstiečių-Liaudininkų, o ne 
socialdemokratų laimėjimu.

Kaslink klerikalų laimėji
mo čia neina kalbos.* * *

I ir varo agitaciją, ir turi tam pi
nigų. Jų priešai sako kad jie 
jie gauna ir iš savo pačių koniu- 
gauna pinigus iš Maskvos. Bet 
nistų. Amerikoje komunistu 
būti kainuoja daugiau negu ne
būti. Jie turi duoti pinigus vi
sokiems komunistų reikalams ir 
kožnas turi skaityti jų laikraš
čius, o paskui verkia kad 
(darbininkus-komunistus) 
išnaudoja. ...

juos 
kiti

Amžinasai Žydas
, EUGENE SUE

Chicagos “Naujienos” ir 
sykiu pasiekę mus “Lietuvos 
Žinios” parodo keletą džiu
ginančių dalykų.

“Naujienoms” rašo koks 
tai “Kunigas” (ne kunigas) 
sekančiai:

“Negreit turėsime suves
tus savivaldybių rinkimų 
davinius delei Lietuviškos 
statistikos netobulumo; bet 
viena yra aišku kad Lietu
vos klerikalai prakišo šiuo
se rinkimuose. Taip aiškiai 
ir skandalingai prakišo kad 
neturi (kuom pasigirti prieš 

t visuomenę.
“Klerikalinis Kauno ‘Ry

tas’ rinkimų išdavų akivaiz
doje dabar pats save nemie- 
laširdingai plaka bekaitin
damas savo avidę del rinki
mų”.

Toliau tas pats “Kunigas” 
“Naujienoms” pasigiria jog 
socialdemokratai laimėjo:

“Socialdemokratų laimėji
mas yra didelis.... partija 
yra gavus didžiausias frak
cijas savivaldybių tarybose 
(daugelyje vietų, sako jis— 
Red.). Visoje Lietuvoje mu
sų partija įpriškaitys kelis 
šimtus narių savivaldybių 
įstaigose. Jei paimsime dar 
ir tuos neaiškius elementus 
kurie eis paskui socialdemo
kratus tai galima drąsiai 
pasakyti kad busimų savi
valdybių darbas eis social
demokratų įtakoje.”

* “ X- *

Dabar paimsime “Lietu
vos Žiinas”, ir, iš vieno ap
skričio padavimų, pažiurėsi- 

. me kiek kurie gavo atstovų, 
ir sykiu patirsime apie so
cialdemokratų “įtaką”.

Telšių apskrityje: 
• Telšių valsčiuje:

Valst.-Liaudininkų 
Socialdemokratų 
Krikšč. ir kitų 

t Nevarėnų valsčiuje:
Valst.-Liaudininkų 

ir jiems prijaučiančių
Tverų valsčiuje:
Valst.-Liaudininkų 
Soc.-demokratų 
Žydai
Krikšč.-Demokratų 
Rietavo valsčiuje 
Valst.-Liaudininkų 
Soc.-Demokratų 
Žydų
Kaimo ir katal. sąr. 12 
Alsėdžių valsčiuje: 
Kairiųjų (V.-L.,

S.-D. ir kitų)
Dešiniųjų (krikšč.)
Panašiai yra ir Kretingos 

apskrityje. Galima pagal to 
spręsti kad ir kitose apskri
tyse Valst.-Liaudininkai tu-

14
1

12

11

10
2

17
9

salintiems ‘krikščionims’. 
Ką jie darė rinkimų metų 
matysit straipsnyje ant pir
mo puslapio, perspausdinta
me iš “Lietuvos Ūkininko” 
— jie dėjo žiauriausias pa
stangas rinkimus laimėti.

Iš pirmesnių pranešimų 
atmenate kaip klerikalai už
sivarė savivaldybes panai
kinti, ir taipgi atmenat su 
kokiu pasiryžimu jie ėjo Į 
rinkimus kada savivaldybės 
palikta. Žmonės jiems atsi- 
dėkavojo.

Dabar reikia rengtis prie 
Seimo rinkimo. Tokias pa
sekmes klerikalai galės gau
ti sekančiuose Seimo rinki
muose.

Lietuvos liaudį raginame 
pradėti prie to rengtis, ii’ 
pažadame moralės ir mede- 
ginės paramos.

Padarykite galą “krikš
čionių” viešpatavimui, pa
matysit kokia laisvė maloni.

lėtas tarp Lietuvių, bet daugelis 
jų nėra piliečiais.

Jeigu kas balsuos už komu
nistų kandidatus.kuris nėra ko
munistas arba “darbininkas” tą 
Gitlow ir Foster atmes, žinoma 
jei žinos kas.

Jiedu stato savo kandidatūrą

REPUBLIKONŲ KAND1DA-

KANDIDATAI ANT 
OHIO VALSTIJOS 

GUBERNATO
RIAUS

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

A. Victor Donahey gimė Cad- 
wallader miestelyje Ohio vals
tijoje liepos 7 d., 1873 metais, 
tokiu budu dabar turi 51 metus 
amžiaus. Jo tėvas John C. ir 
motina Catherine D. (Chaney).

Donahey lankė pradines mo
kyklas ir gyveno su tėvais. 
Kiek paaugėjęs išmoko spaus
tuvės amato ir pradėjo dirbti 
dar jaunas būdamas.

Sausio 5 d. 1597 metais apsi
vedė su p-le Mary Edith Har
vey iš miestelio Canal Dover, 
Ohio. Jis tapo paskirtas kaipo 
sekretorius to miestelio valdy
bos. Po tam tapo išrinktas re
vizorium (auditor) Tuscarora 
apskrities. Tą vietą laikė ke
turis metus, nuo 1905 iki 1909 
metų. Po to buvo nariu Apšvie- 
tos Tarybos New Philadelphia 
miestelyje, Ohio, du metu, nuo 
1909 iki 1911 m.

1912 metais buvo nariu Ket
virtos Ohio Konstitucijos Kon
vencijos. Po tam 1912 metais 
tapo išrinktas revizorium Ohio 
valstijos. Tą vietą laikė aštuo
nis metus, iki 1920 metų. Pa
baigoj 1922 metų tapo išrinktas 
Ohio valstijos gubernatorium, 
ir tą vietą ir dabar laiko.

Donahey turi 10 vaikų, visi 
auga; šeimyna priklauso prie 
Metodistų bažnyčios. Pats Do
nahey priklauso prie keleto pla
čiai Amerikoj žinomų organiza
cijų, kaip tai: Woodmen, Elks, 
ir Knights of Pythias. Jo na
mai randasi New Philadelphia, 
Ohio.

Harry L. Davis gimė Cleve
land, Ohio, sausio 25 d. 1878 m., 
tokiu budu dabar jis turi 46 me
tus amžiaus. Jo tėvas Evan H. 
ir motina Barbora D.

Davis' lankė pradines mokyk
las Clevelande, po tam lankė va
karinę biznio kolegiją. Būda
mas 13 metų vaikas pradėjo 
dirbti vielų dirbtuvėj American 
Steel and Wire Co. and Broad
way. Apsivedė su p-le Lucy V. 
Fogan, Clevelando mergina, lie
pos 16 d., 1902 m. Po tam dir
bo kaipo solicitorium prie Bell 
Telephone Co. Paskui buvo vi- 
ce-prezidentu ir gencraliu už
vaizdą Davis Adjustment Co.

1910 metais buvo išrinktas 
Clevelando miesto iždininku ir 
tą vietą laikė du metu. Po tam 
pastojo organizatorium Moose 
organizacijos Amerikoje. Tą 
vietą laikė du metu.

1916 metais tapo ’išrinktas 
Clevelando miesto majoru ir toj 
vietoj išbuvo keturis metus. Pa
baigoj 1920 metų tapo išrink
tas Ohio valstijos gubernato
rium. Tame urėde buvo du me
tu. Dabar neturi jokios valdiš
kos vietos.

Davis visą laiką buvo tikras 
Republikonas. Yra nariu Cle
veland Chamber of Commerce, 
taipgi priklauso prie Įvairių or
ganizacijų. Gyvena Clevelande, 
4167 E. 97th Street.

Baigdamas turiu pastebėt kad 
abu, Davis ir Donahey, yra vi
sai maži reikšmėje vyrai ir nė
ra tinkami užimti tokios didelės 
vietos kaip Ohio valstijos gu
bernatoriaus, bet kadangi kitų 
kandidatų nėra, vienas iš jų tu
ri būti išrinktas. Skirtumo jų 
tarpe yra gal tik tiek kad vie
nas Demokratas, o kitas Repu
blikonas. Nei vienas iš jų nėra 
nieko gero nuveikęs, abu yra ga
na miklus politikieriai, Davis 
yra biskį didesnis politikierius 
negu Donahey. Kaip girdėti, 
abu jie yra gavę dovanų nuo 
kontraktorių kuriems buvo pa
vesta valstijos darbai. Donahey 
girdėt gavęs arklį is su balnu.

A. Žukas.

DIDIEJI LIETUVOS 
į KARIUMENĖS MA-

NEBRAI
Kariumenės apmokinimo pa- 

! tikrinimui ir karo vadovybės, 
ypač vyresniųjų praktikai, šiais 

' metais daroma kariumenės ma
nevrai.

1 Manevrų reikalingumas ir jų 
1 didelė nauda kiekvienam kariui 

suprantama. Kariumenė tiktai 
• manevruose gauna teisingą jam 

prigulinčio, karui kilus, kauty
nių veikimo įspūdį, o viršinin
kai ir štabai gauna vienintelę 
galimybę taikos metu prakti
kuotis kariumenę valdyti.

Kad kariumenės pastangos 
bereikalingai nežūtų, manevrus 
reikia pravesti labiausia lavi
nančiame pavidale.

Šiais metais manevrus veda 
Kariumenės Vadas Gen. Žukau
skas.

Žinoma, manevrai duoda tik 
karų atvaizdą, mažiau ar dau
giau artimų šių dienų karams. 
Manevruose yra labai daug neiš
vengiamų dalykų, svarbiausia 
tai skirtumas manevrų nuo ka
rų, t. y. trukumas tikrossugnies 
kautynių granatoms ir šovi
niams. Kaip kariumenės dalis 
gali spręsti ar jos yra ugnyje, 
ar ne jeigu tikrumoj tos ugnies 
nėra? Kaip gali sužinoti ar ka
riumenės dalis turi nuostolių 
nuo ugnies?

Vienintelis būdas papildyti šį 
trukumą yra tai tarpininkų pa
skyrimas,

Vyriausia tarpininkų pareiga 
yra sekanti:

1) Jie turi atidžiai ir be 
liovos sekti manevruojančių 
lių veikimą ir jų viršininkų 
štabų valdymą. 2) Jie turi 
pildyti tuos neišvengiamus tru
kumus ir sąlygas kurie skiria 
manevrus nuo tikrojo karo.

Pirmieji manevrai buvo pa
daryta rugsėjo 10 iki 13 d. Mau
ručių rajone. Bendra manevrų 
eiga buvo sekanti:

Mėlynųjų kariumenė, pulda
ma iš pietų Kauno kryptimi, 10 
d. rugsėjo vakare užėmė fron
tą Varėna-Alytus-Mariampolė 
Viena mėlynųjų divizija veikia 
kariame Nemuno krante.

Raudonųjų kariumenė 
iš šiaurūs. Rugsėjo 10 d. 
re priešakinės raudonųjų 
pasiekė linijos Babtai-Jonava- 
L’kmergė.

Mėlynųjų kariumenė puola iš 
pietų į 
vakare 
punktų 
rėna ir

pa- 
da- 
bei
pa

puola 
vaka- 
dalįs

šiaurę ir rugsėjo 10 d. 
užėmė frontą linijoje 
Mariampolė-Alytus-Va- 

ten apsistojo. Rugs. 11
d. 18 v. pastebėta visame fron
te priešo dalių pergrupavimas. 
Fronte Mariampolė-Alytus rugs. 
10 d. 19 vai. ant plento Mariam- 
polė-Kaunas ties Mariampolės 
miestu pastebėta kavalerijos jo
ja. Kelyje iš Alytaus Balbie- 
riškio-Prienų link, 5 klm. atstu
me nuo Alytaus pastebėta prie
šo kolona su artilerija.

Viso kairiajam Nemuno šo
ne priešo yra apie diviziją.

Mėlynųjų kariumenė žygiuo
ja lėtai, taupydama kovotojų 
jiegas, taigi galima laukti susi
dūrimo su jo nenuvargintomis 
žygiuojančiomis dalimis.

Raudonųjų kariumenė, pulda
ma iš šiaurės rytų į pietus, nak
tį iš rugs. 11 į 12 d. užėmė fron
tą Kaunas-Kaišedorys-Širvintai 
ir apsistojo postoviui.

Raudonųjų kariumenė II pėst. 
divizija rugsėjo 12 d. susikon
centravo Kaune.

Maždaug taip “Karys” apra
šo pirmas manevrų dienas Lie
tuvoje, kas vienus gąsdina, ki
tiems tik gyvenimą paįvairina.

(Tąsa iš pereito num.)
Ant tų žodžių Georgette pamėlynavo, 

ir negalėjo susivaldyt nuo- Įtūžimo, kas ant 
laimės praėjo ponios Grivois nepatėmyta, 
nes ji buvo užsiėmus gelbėjimu savo šunies, 
ant kurio mažytis šuniukas be paliovos ur
zgė su dideliu įšėlimu; galiaus Georgette, 
greitai atsipeikėjus nuo savo įširdimo, aš
triai atsakė: “Panelė Andriennė nuėjo vė
lai vakar gulti. Ji uždraudė man ineiti Į 
jos kambarį iki pietų.”

— Tas labai gali but: bet kad šis reika
las yra išpildyti įsakymą kunigaikštienės 

1 ir jos tetos, tu padarysi gerai jei malonėsi, 
panele, pabudint savo ponią tuojau.

— Mano poni neklauso niekeno įsaky- 
i nų būdama savame name; ir aš nebudin- 
i siu jos iki pusiaudienio, prisilaikydama jos 
i įsakymų, — atsakė Georgette.

— Tada aš pati eisiu ją prikelti, — at- 
’ sakė poni Grivois.

— Florina ir Hebė neprileis tau. Jei 
nori štai ir raktas į salioną; o iš saliono tik 

. gali ineiti į panelės Andriennės kambarį.
; — Kaip! tu drysti užginti man išpildyt
. kunigaikštienės įsakymą?

— Taip, aš drystu padaryt didžiausi 
prasižengimą nenorėjimu išbudint savo po
nios.

— A! tai tokios yra pasekmės aklo ku- 
ligaikštienės prisirišimo prie savo dukte- 
yčios,;— tarė senė, širsdama: — Panelė 

Andriennė nebeklauso daugiau savo tetos 
įsakymų; ir ji apsupta jaunomis kiškio pro
to ypatomis, kurios, tik prašvitus ryte, ap- 
lirėdo lyg ėjimui ant pokilio.

— O, tamista! kode! griebiesi prikai
šiot man mano parėdus, kuri pirmiau pati 
puvai didžiausia kokelė ir laksčiausia bei 
smarkiausia iš visų Kunigaikštienės mote 
-ų. Bent taip apie tamistą kalba hotelyje. 
kalbos atėjo iš seniau į musų laikus, gent- 
kartė po gentkartei!

— Kaip! nuo gentkartės gentkartėn! 
Ar tu nori įtarti jog aš ešu šimto metų se
numo?

— Aš kalbu apie gentkartes pritarnau 
ojų-moterų; nes, išskyrus tamistos, dau
guma jų teiš'buna du ar tris metus Kuni
gaikštienės namuose, kuri turi perdaug 
.ipų nabagėms merginoms!

— Aš uždraudžiu tau taip kalbėti apie 
mano ponią, kurios vardą tūli žmonės ne
turėtų ištarti kitaip kaip tik atsiklaupę!

— Vienok, — tarė Georgette, — jeigu 
Kas nori kalbėti blogai apie--------

— Ar tu drysti!
— Nedaug seniau kaip tik pereitą nak

tį, apie pusė dvyliktos--------
— Pereitą naktį?
— Ketur-ratė karieta, — tęsė Georget

te, — sustojo už kelių žingsnių nuo namo 
Paslaptinga ypata apsisupus apsiaustu, iš- 
ipo iš vežimo, ir tiesiog pabarškino, ne į 
turis, bet į stiklą vartų sargo langelio; ii 
pirmą valandą nakties vežimas dar tena' 
stovėjo, laukdamas tos paslaptingos apsi
gaubusios ypatos, kuri, be abejonės, visi 
tuo laiku, ištardinėjo, kaip tu sakai, vardą 
jos Angštenybės Kunigaikštienės atsiklau
pęs ant kelių.

Ar poniai Grivois nėbuvo pranešta apie 
ipsilankymą pas Kunigaikštienę Saint-Di- 
zier pono Rodino (nes jis buvo tai tas ap
sigaubęs vyras), viduryje naktų, kada jis 
tikrai patyrė apie parvykimą į Parisą Ge
nerolo Simono dukterų; ar poni Grivois 
sumanė kad butų geriau nuduoti nežinan
čia apie tą atsilankymą, ji atsakė, pakelda
ma savo pečius, pasipusdama: “Aš nežinai: 
apie ką tu kalbi, madame. Aš neatėjau čia 
klausyt tavęs tavo pletkiškų kalbų. Dar sy- 
<į klausiu — ar tu prileisi ar ne mane pa
matyt panelę Andriennę?

— Aš pakartoju, madame, mano ponia 
miega, ir kad ji uždraudė man ineiti į jos 
lambarį iki vidurnakčio.

Šis pasikalbėjimas atsibuvo kiek to- 
iau nuo vasarnamio, vietoje iš kur buvo 

matyti vasarnamio laiptai gale granitu iš- 
grysto tako. Staiga poni Grivois, atkiš
dama ranką į tą šoną, sušuko: — Vaje tu 
mano! ar tai galimas dalykas? ką aš ma
čiau ! . ; A <

— Ką tu matei? — tarė Georgette, ap
sisukdama.- . i

— Ką aš mačiau? — pakartojo poni 
Grivois, su nusistebėjimu.

— Taip: ką matei?
— Panelę Andriennę.
— Kur? — klausė Georgette.
— Aš mačiau ją bėgant verandos laip-
— Aš tikrai pažinau ją iš jos eisenos, 
skrybėlės, ir užsilaikymo. Pareit na-;os

non aštuntą valandą ryte! — šaukė poni 
Grivois: — Tai tikrai pasileidimas.

— Matei mano ponią? Juk tu ir atė
jai ją matyti! — ir Georgette pradėjo visa 
gerkle kvatoti, ir dar pridėjo: — A, aš su
prantu! tu nori perviršyt mano pasaką apie 
tą karietą pereitą naktį! Labai gudri tu, 
turiu pasakyt!

— Aš pakartoju, — tarė poni Grivois, 
— jog šiame momente mačiau-----

— O, paliauk, poni Grivois; jeigu tu 
rimtai kalbi, tu pamišai!

— Aš pamišau, aš? dėlto kad turiu po
rą gerų akių! Maži varteliai ką atsidaro iš 
gatvės eina tiesiog į namą. Per tuos vartus 
ji, be abejo, inėjo. O, koks begėdiškas už
silaikymas! ką Kunigaikštienė sakys apie 
tai! Matai prie ko jos silpnumą privedė sa
vo kaprisais ta dukteryčia! Tai tiesiog be
gėdiška! taip begėdiška, kad, nors aš ma
čiau savom akim, visai nenoriu tikėti!

— Kadangi tamista taip toli nuėjau aš 
dabar reikalauju kad tu nueitum į mano po
nios kambarį, kad galėtum persitikrint pa
ti, jog tavo akis tave apgavo!

— O, tu esi labai gudri, mano merge
le, bet negudresnė už mane! Tų dabar lie
pi man eiti! Taip, taip, aš tikiu tau: tu 
jau žinai kad dabartiniu laiku jau aš rasiu 
ją jos kambaryje!

— Bet, madage, aš užtikrinu-----
— Viskas ką aš galiu pasakyti tai štai: 

kad nei tu, nei Florina, nei Hebe, negalit 
būti čia daugiau kaip dvidešimts keturias 
/alandas. Kunigaikštienė padarys galą ši- 
:am baisiam skandalui; nes aš jai tuoj pra
nešiu kas atsitiko. Išeidinėtnaktimis! Su- 
gryžt aštuntą valandą ryto! Mane tas ap
kvaitina! Ištiesi], jeigu nebūčiau mačius 
o pati savo akim, negalėčiau niekaip tikė

ti! Bet,, tik tiek ir galima tikėtis. Niekas 
s to nesistebės. Visi tie kuriems aš tai pa
sakysiu, atsakys, esu pilnai tikra, kad tai 
vūsai nieko nuostabaus L O! koks smūgis 
musų garbingai Kunigaikštienei! Kokis 
jai smūgis!

Poni Grivois tuojau gryžo linkui di- 
Ižiojo budinko, ir paskui ją nusekė riebus 
;uo, kuris išrodė taip -pat įširdęs kaip ii\ 
jo užžiurėtoja.

Georgette, vikri ir lengva, pasileido te
kina link paviljono, norėdama pranešti pa
nelei de Kardoviliutei jog poni Grivois ma
tė ją, ar įsivaizdino kad matė, skubiai inei- 
nant per mažuosius sodno vartelius.

(Toliau bus)

UŽSIRAŠYKIT DABAR! 
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

"DIRVA"
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Parašė K. S. Karpavičius

(Tąsa iš pereito num.)
Ona — Oooo! (ištempia nuostabiai akis pa

mačius stalčiuje knygeles.) — Tai jis 
irgi?.... ir dėdė?....

Kunigas — Taip, Onute.... To aš neišsi
žadėsiu. Ir Skaudvilėj būdamas aš su 
Raščium susinešinėjau.... Tik šnipai 
kaip tai suuodė. Bet anos kiaule kvepė
jo, užtai gal but pasiekė šnipų uoslę. .. . 
Ten buvau surinkęs būreli skaitytojų, ku
rie iš manęs knygeles ėmė, bet vis slė
piausi nuo jūsų.... bijojau bėdos, ir tavo 
tėveliai buvo labai baugštus.... Per 
Lenkmeti tavo diedukas nukentėjo.... 
Čia aš vėl surinkau norinčiųjų būreli, ir 

ir vėl savo darbą varau.... Gal kada 
sulauksim.... Tik, Onute, neprasitark 
to niekam, ir mano senei šeimininkei.... 
Ypač nesakyk niekam kas man atvežė..

Ona — O kam seniams tai.... Ji nenorėtų 
kad jai ir duotum.

Kunigas — Ne tas nenoras, bet va.... (pa
rodo į savo liežuvi, kurį iškiša.)

Ona — Nebijok manęs, dėdute, aš nepada
rysiu nesmagumo....

Kunigas — Na tai paslėpkim. (Knygeles 
sudeda Į stalčių, užrakina.) Gal nori pa
matyt mano sodneli? Išeikim, matysi.. .
Viskas puiku. ... tik vis mat filija tai ne 
parapija, ir čia patekęs esi nužiūrimas 
kaip koks mažai vertas....

(Abu išeina. Ineina Magdė.)
Magdė — A, tai jau savo viešnią ir išsive

dė — turbut bažnyčią parodyt. Džiau
giasi jis savo bažnytėle, ir žmonės jį my
li, tik jis jau nesusideda su ponais, kaip 
senasis a. a. kunigėlis.... Jis lyg ko bi
jo, lyg žmonių baidosi. Ale ta jo panelė 
tai tikra voveraitė.... Kai pamatys ją 
ponaitis Juozas, tikrai prilips prie jos... 
Ir atsikratyt jo bus sunku. Nei jis veda
si, nei rūpinasi gyvenimu kaip kiti; tik 
švaistosi po visas puses, o daugiausia čia 
pas kunigėli prasėdi.... Jeigu šį vaka
rą jis neateis tai aš busiu prasta spėjikė. 
Jau vakar nebuvo — šiandien tikrai tu
ri ateiti. O dabar kaip tik laikas ateiti 
— paprastai prieš vakarienę. Ir tu jam 
virk tai arbatos, tai bėgk j krautuvę ko 
parnešti.... Kai jo nėra, aš nors pasil
siu. Musų kunigėlis turbut iš prastų pa
eina — jam bile kaip gerai jeigu Juozas 
neateina. (Girdisi varpelis skambinant.)

* Na tai ir sakiau... . Jau iš skambinimo 
pažįstu.... Tegul lukteli, stalą apvaly
siu.... (Apšluosčius stalą sau į prijuos
tę) Kad jį ir bala kur. Vėl arbatos.... 
vėl bėgk papirosų parnešt... .

(Išėjus tuoj gryžta, paskui ją Juozas.) 
Juozas (paduoda Magdei lazdą ir skrybė

lę, kurius ji padeda kampe ant kėdės) — 
O kunigėlis kur? Girdėjau pas jį atva
žiuos svečių.... Gal dar neatvyko? Gal 
jis išvažiavo pasitikt?

Magdė — Ponaiti, kunigėlis dabar sodne su 
panele Ona.... Pavardės jos nežinau ki
taip, bet ji yra jo brolio duktė.

Juozas — Su panele, sakai?. ... Ai’ ji gra
ži?.. ..

Magdė — Kaip lelija gražume, o vikri kai 
stirnaitė.... >

Juozas —Jei teisybę sakai, gausi visą rub
lį kai eisi papirosų parnešt, ir galėsi pa
silaikyt sau kas liks....

Magdė — Ji pati ponaičiui tai paliudys.... 
O dabar atsiprašau nuo egzaminų, aš tu
riu gamint vakarienę. (Išeina.)

Juozas (dairosi per langus) — “Graži kai 
lelija, o vikri kai stirnaitė....” Mažai 
tokių yra, o visos kurias aš pažįstu, po 
draugavimosi arba nusibosta, arba pra
deda kalbėt kad reikia vestis.... Ir ta 
Sutkų Marė kai prisikabino — buk tai 
aš.... (Pučia durnus į aukštį) Kažin 
kad taip išėjus į sodnelį jų pasitikt.... 
Taup sau netyčia užeiti, kunigo jieškant. 
Pala.... (Pamąsto) Magde! Magde! 
(Šaukia per kaires duris) Eik šian! (Vėl 
galvoja.)

Magdė (pasirodo tarpduryj) — O kas, po
naiti?

Juozas — Te tau du ru'bilu (įspaudžia ran- • 
kon popierinį.) Nubėgsi į krautuvėlę, 
parneši saldainių....

Magdė (išvertus akis pažiūri, duoda atgal 
pinigus) — Ponaiti, negaliu.... dabar 
negaliu.... mėsa sudegs.... reikia va
karienė gamint....

Juozas (stumia atgal pinigus) — Ne dabar 
ir liepiu eiti. Kai visi susėsim prie stalo, 
kai valgis bus padėtas, tu išbėgk krautu
vei! ir tada nupirksi. Taip prieš arbatos 
davimą... . Tik imk pačių geriausių... 
Paskui, sudėk jas gražiai ant lėkštės, at
nešk prie arbatos.... Ot taip sau tegul 
išeina kad tu pati taip sugalvojai — kai
po ipavaišinimą panelei.... Te tau už ke
lionę.... (įspaudžia jai delnai! sidab
rinį.)

Magdė — Jeigu per vakarienę tai galiu.... 
Čia pat skersai kelio krautuvė. Ačiū, 
ponaiti. (Išeina.)

Juozas (suka usus) — Tik kažin ar graži, 
ar tokia kaip aš mėgtsu?.... Jeigu tos 
bobos žodžiai išsipildytų.... aš jos ne
užmiršiu. ... O jeigu ir ne.... tiek to, 
pora rublių man ne pinigai. Eisiu dabar 
į sodną jų pasitikti.... (Lėtai išeina be 
skrybėlės ir be lazdos.)

(Ineina šeimininkė su torielkomis.)
Magdė (dėstydama torielius ant stalo) — 

Ar aš nenuspėjau?.... Jis prie visų 
taip. ... Baisu jau man kad neatsitiktų 
taip kaip su nabage Sutkų Mariute... . 
Lindo, lindo prie jos iki pridarė bėdos, o 
kada reikėjo vesti ją, nusispjovė ir pa
metė. Kada ji padavė teismui, atlygint, 
ar kaip kitaip, jis būdamas teisėjo drau
gu nuvertė bėdą ant kito kokio ten, ir ta 
mergaitė po šiai dienai ašaras lieja....

(Ineina Ona ir Kunigas.)
Magdė — Jau jus sugryžtat — tik dviese? 
Kunigas — Tik dviese. Kodėl ?
Magdė (galvos kryptelėjimu parodo į tą 

pusę kur randasi Juozo lazda ir skrybė
lė) — Ponaitis Juozas....

Kunigas (pažvelgęs j tai, nepasiganėdinu- 
sia išraiška, sučiaupia tvirtai lupas, akis 
paneria, bet niekas to nepatėmija) — A, 
taigi.... (Pažvelgia į stalą) Tu ir va
karienę del trijų rengi?....

Madgė — Žinoma, tėveli, kitaip nebus.... 
Be vidurnakčio neišeis....

Ona (teorija Kunigą ir Magdę) — Tai gal 
vežikas sugryžo?.... Bet rodos ne jo 
skrybėlė. ... Ir jis buvo su kepure....
Ir su botagu, o čia lazda.... Tai gal 
koks geras dėdulės draugas?

Kunigas — Pažįstamas ir kaimynas. Čia 
netoli yra jų ūkė. Jis beveik kas vaka
ras mane aplanko.... Ir šį vakarą štai 
vakarieniaus drauge....

Ona — Na, kaip matau, aš pradėsiu susipa
žint su Lekėčių žmonėmis.... O kaip 
matyt iš lazdos ir skrybėlės, bus bene po
naitis koks....

Magdė — Taip,panele, gana turtingas.... 
Iš dalies gyvena, kiti viską apdirba, jis 
tik ponauja. Ar nesusitikot jo? Jis iš
bėgo į sodną jūsų jieškoti....

Kunigas — Nematėme. ... Mes tik ką iš 
bažnyčios pareiname.

Magdė — O jis sakė bėgs į sodną.... Tai
gi ne tais keliais kiškį nusekė.... Dar 
sakys kad aš pamelavau....

Kunigas — Nepyks jis ant tavęs — judu 
labai vienas kitam geri. Ne vieną pus
rublį iš jo gauni.... Neturi jis kur ki
tur praleist tankiau tai nors tau užmoka 
už tavo senų kojų varginimą.

(Magdė aptaisius stalą išeina.)
Ona — Tai įdomų ponaitį savo prietelystėj 

turit.... Negali būti nei nuobodu.... 
(Smalsiai pasisukinėjus apie stalą, ima
si’iš stalčiaus knygelę) Mane ima jau 
noras skaityt.... Tai naujai išleistos...

Kunigas (staiga priėjęs ištraukia knygelę 
jai iš rankų, kiša atgal stalčiui!) — Slėp- 
kis, nesirodyk su knygomis dabar....

T. M. D. REIKALAI
v  .   —, . '

IŠ T. M. D. LITERATI- 
NES KOMISIJOS 

DARBŲ
Buvusiame TMD. XI Seime 

Worcester, Mass., buvo išrink
ta TMD. Literatūros Komitetas 
iš šių asmenų: J. O. Sirvydas, S. 
E. Vitaitis ir Jonas Sekys. Taip 
kaip pastaras narys buvo išva
žiavęs į Lietuvą ir tik sugryžo 
rugpjūčio pradžioje, tai ir susi- 
trukdė darbai Literatūros Ko
mitete, bet J. Šokiui sugryžus 
imtasi darbo, ir Literatūros Ko
mitetas pasiskirstė šias vietas: 
komiteto pirmininku — J. O. 
Sirvydas, sekretorium — Jonas 
Sekys, ir S. E. Vitaitis — komi
teto nariu.

Užėmus komitetui vietas, 
tuoj jam buvo priduota rank
raštis F. M. Dostojevskio, “Nu
sikaltimas ir Bausmė” (“Pre- 
stuplenije i Nakazanije”) — 
romanas šešiose dalyse, 708 p., 
vertė Leit. J. Balčiūnas. Bet 
Literatūros Komitetas matyda
mas kad TMD. programas ne
numato šiuo laiku leisti beletris

tikos raštų, nutarė Dostojevskio 
veikalo neimti ir rankraštį grą
žinti vertėjui.

Lietuvos “Varpo” Bendrovė 
kreipės prie Literatūros Komi
teto kad TMD. nupirktų knygų 
Kudirkos “Varpo”, kuri jau yra 
renkama ir bus gan stora dide
lė knyga (suvirs 400 puslapių). 
Leidžiama po Alb. Rimkos ir ki
tų redakcija, su paveikslais, do
kumentais ir raštais niekur ne
spausdintais. Taip kaip TMD. 
išleido Kudirkos Raštus, tai, 
Lietuvos švietėjų nuomone kad 
paimti ir dabar leidžiamą jubi- 
lejini Kudirkos “Varpą”. T. M. 
D. Literatūros Komitetas vien
balsiai sutiko paimti ir perdavė 
TMD. Centro Valdybai galuti
nai užbaigti derybas su “Var
po” bendrove, kuri leidžia tą 
veikalą. Pasekmes paskelbs T. 
M. D. Centro valdyba.

Literatūros Komitetas jau rū
pinas ir apie naujus leidimus 
1926-1927 metais ir toliau, šalip 
“Pasaulio Istorijos”. Dauguma 
veikėjų kaip iš Lietuvos, taip ir 
iš Amerikos pageidauja mums

imtis svarbaus ir labai didelio 
į darbo, tai leidimas Teodoro Nar
buto “Lietuvių Tautos Istori
jos” (“Dzieje Narodu Litews- 
kiego”). Kapitalis veikalas, de-

Ivyni tomai, tai pilnutėlė Lietu- 
! vių Tautos Istorija. Visa pilnai 
išleisti imtų laiko apie tris, ke
turis metus ir kainuotų apie 
815,000. Norbuto veikalai yra 
būtinai reikalinga Lietuvių Tau
tai turėti, ir prie jo vertimo ir 
apdirbimo turėtų prisidėti visi 
Lietuvių istorikai: a la Būga, 
Basanavičius, Biržiškai, Janulai
tis, etc. Dabar šiuo reikalu jau 
eina tarimai ir nuomonių pasi-

l keitimai tarp TMD. Literatūros 
Komiteto narių.

Man būnant Lietuvoje “Kul
tūros” B-vės raštinėje Šiauliuo
se teko matyti pirmojo tomo 
“Pasaulio Istorijos” rankraštį. 
Vertimas perėjo per rankas tri
jų kalbos žinovų ir teko skaity
ti sunkesnesias Wells’o veikalo 
dalis ir pasirodė kad vertimas 

j apdirbtas taip kad kiekvienam 
iniusų piliečiui bus suprantamas 
ir begalo įdomus. Apdirbimas 
ir taisymas pirmojo tomo ir su
vėlino jo išleidimą.

O svarbiausia suvėlino pavei
kslai, braižiniai ir žemėlapiai. 
Kaip jau pastebėjome pereitų

metų pranešimuose kad paveik
slus buvo apsiėmęs pagaminti 
dail. P. Rimša, bet veikale yra 
nemažai žemėlapių, ir P. Rimša 
žemėlapių neapsiėmė piešti, nes 
kaip jis pats pasakė, norįs jog 
paveikslai ir braižiniai išeitų 
artistiškai, be užmetimų ir klai
dų, taigi man būnant Kaune sy
kiu su P. Rimša per keturias 
dienas jieškojome piešėjų. Kad 
ir suradome, paveikslan valdi
ninkų iš ministerijų kurie vien 
tik žemėlapius dirba, bet už vi
są darbą — nupiešimą visų pa
veikslų trims Wells’o knygoms 
— reikalavo $800. Nenorėda
mas tiek daug pinigų išleisti pa
gaminimui paveikslų nutariau 
visą medegą palikti “Kultūros” 

(vedėjui p. Brašiškiui, kad jis 
! padirbėtų ir gautų tinkamus 
į žmones pagaminti paveikslus, 
(žemėlapius pigiau kiek’ galima, 
I bet nedaugiau kaip iki $500. Ir 
įtikiu kad p. Brašiškis jau gavo 
žmones tam darbui, nes TMD. 

I sekretorius rašė kad gavęs žinių 
i iš “Kultūros” jog pirmasai to
mas bus gatavas apie Naujus- 
Metus.

Popiera spaudai “Pasaulio Is
torijos” parinkta gera, pirmos 
.rūšies (perkama Vokietijoje). 
Spausdins “Varpo” Bendrove

Jis tuoj gali ateiti..., (Užstumia ir už- Juozas — Aš noriu sėst šalę panelės — ar- 
rakina stalčių.) ; čiau.... (nusineša kėdę artyn prie Onos.

Ona (netikėtoj nuostaboj) — Ar tai jo rei- Šeimininkė pasišaipius paneša prie jo ir
kia saugotis?.... 1 lėkštę. Ar .pavelysi, panele?....

Kunigas (pagalvojęs, lėtai) — Nežinau. 
Bet kas tai mane laiko nuo atvirumo su 
juo. Perdaug šnekus, gal but.... Ver
čiau sau žinot, ir duot tiems kurie tuo 
žingeidaujasi ir patįs jieško....

Ona — Na tai geriau ir nesirodyt. Jis nė
ra iŠ tų kurie dėdės knygeles ima? A?

Kunigas — Ne.... Aš nuo jo laikausi at
sargiai, ir net nelaikau po ranka nieko! 
kas jam užkliūtų, nes jis viską apčiupi-j 

nėja....
(Ona besidairinedama nueina j tolesnį 
kampą nuo durų.)
(Ineina Juozas.)

Juozas — Na, Kunige, aš j ieškojau tavęs 
sodne, o tu viduje.... (Pasveikina) Bet 
kas čia — ir viešnią turi?

Kunigas — Mes apsilenkėm, gal but. Mudu 
buvom nuėję į sodnelį, paskui užsukom 
bažnyčion, o tu gal tuo taupu po sodną 
musų jieškojai. Štai susipažink su mano 
dukrele, panele Ona, nuo Tauragės.... 
apie kurią tau kalbėjau.

(Ona atsisuka į Juozą. Juozas prieina 
pasveikint.)

Juozas (paima jai už rankos, ilgai laiko, 
spaudžia) — Tikrai man malonu pažinti 
tamistą, panele Ona....

Ona — Malonios pažinties, tamista....
Juozas (Vis dar laiko jos ranką) — Ištįesų, 

kokios šaunios mergaites Tauragėj apie- 
linkėj auga.... Ar ilgai panelė pas mus 
apsibus?

Kunigas — Negali sakyti — kaip jai pa
tiks. ...

Juozas — Tokį ilgą kelią atvykus negali 
greit mus apleisti. Ar ne tiesa, panele?

Ona — Matysiu, kaip man patiks jūsų kraš
to oras....

Juozas — Panelė niekur nerasi puikesnio 
oro kaip šičia, ir malonesnių žmonių kaip 
Lekėčiuose.... Ar ne tiesa, Kunige?

(Nueina.prie Kunigo.)
Kunigas — Tiesa.... (ką tai pasimąsto.) 
Magdė (ineina nešdama stiliau valgius) —

Meldžiu tamistų prie vakarienės....
Juozas (permeta akim stalą) — Tai tu ir 

man parengei? A kad jaunikaitį dar 
gautum. ... Tu manęs neužmiršti....

Kunigas — Juozai, juk neatsisakyti su mu
mis vakarieniauti. Onutei bus links
miau ...."

Juozas — Jeigu jau taip kunigas prašai, aš 
sutinku. Man nusibosta namie. Čia tai 
bent paįvairinu apetitą. O dar su pane-Į 
le, tikrai bus man skanu vakarieniauti...

Ona — Tamista ištiesų mus palinksminsi.
O ypač man naujai bus smagu girdėt ta- 
mistos pasakojimų apie šią apielinkę... 
Papasakosi laike vakarienės.

Magdė — Meldžiu visų prie stalo, čia Ku
nigas, čia panelė, čia ponaitis. (Parodo 
Kunigui vietą ties, stalčium, Onai gale 
stalo, Juozui kitame gale.) Aš dar turiu! 
bėgt krautuvėm i

Ona — Meldžiu, kodėl ne....
(Valgant, Juozas tankiai tėmija į Oną, 
Kunigas akim gaudo Juozą.) 
(Šeimininkė apžiurėjus viską išeina.) 

Juozas — Panele, pažadėk mums kad apsi
busi čia per vasarą. Čia taip puiku, vis
ko yra, o dėdė juk del tavęs vienos nesu- 
biednės.... Nuvyksiu! mes į Panemunę, 
į Vilkiją, į Zapyškį — daug svieto maty
si. Ypač čia buna daug atlaidų.... Ku
nigas juk turės j juos važiuoti.... Nu
vyksim į Kauną.... Iš čia Nemunu ne
toli. ... O- Nemunas veik čia pat. Ku
nigui juk reiks važiuoti į Kauną — ne 
sykį....

Kunigas — Taip....
Juozas — Na taigi.... (Valgo, vis šnairai 

žiūrėdamas į Oną.) O panelei ypač bus 
žingeidi! apsilankyti.. ,f.

Ona — Į Kauną?! O, važiuokim tuoj! Aš 
dar noriu apsilankyt Kaune. Tik sykį 
ten buvau, aną vasarą, dar visai mergai
tė, kada dėdulę į kunigus šventino... 
Man Kaunas labai patinka.....

Juozas — Matai, panele, daug ko čia patin
kamo rasi.... Tik pasakysiu bernui, 
įkinkys arklius, ir tuoj prie Nemuno — 
paskui garlaiviu —ir Kaune!

(Šeimininkė pradeda nešt arbatos stik
lus. Saldainius atneša suklotus lėšktėj.) 
(Palengva temsta.)

Kunigas (pastebėjęs saldainius) — Na, tu, 
šeimininke, tikrai šį vakarą mus pavai
šinsi.... saldainių net.... Tikrai nu
manau kad tai ne tavo sugalvojimas.... 
Kas kitas jei ne Juozas tai butų prama
nęs ....

Juozas — Kunige, žinai, mergaitės ir sal
dainiai tai kaip vienas.... sumaniau, 
paprašiau šeimininkės, o jai juk tai ne
sunku. ... (šypsosi pasitenkinusiai.)

(Už durų skambėjimas, šeimininkė 
išeina, už valandėlės sugryžta prie Ku
nigo.)

Magdė — Čia atėjo žmogus su reikalu.... 
Kunigas — Gerai, įleisk jį į priimamą kam

barį. Aš tuoj ateisiu.
(Magdė išeina.)

Juozas — Tau, kunige, tai tikrai gyveni
mas — visada su žmonėmis. Aš ir pa
vargstu vienas besėdėdamas.

Kunigas — Atsiprašau jūsų valandėlei. Pa
žiūrėsiu ko reikia. (Išeina.)

Ona — Juk ilgai nepaliksi mus vienus, ką? 
Jozas — Panelei nebus šį vakarą nuobodu 

ir be dėdės.... O man tikrai pavaišini
mas sulaukt tokios malonios viešnios. 
Turėsiu su kuo bent pasivaikščiot po 
apielinkes. Juk panelė negryši už savai- 
tės-kitos?.... (Duoda lėkštę su saldai
niais) Meldžiu, tamistėle....

(Šeimininkė įneša degančią lempą, pa
ptato ant stalo.)

(Bus daugiau)

Kaune. Patirta kad užsieniuo
se, ne Lietuvoje, spauda labai 
pakilus, kur kas brangesnė ne
gu Lietuvoje, o kita mes savo 
veikalus norime duoti dirbti sa-
vienis žmonėms ir paskui paro
dyti kaip musų spaustuves jau 
moka gražiai darbą padaryti. 
Tik su įrišimu į drobes apdarus 
Kaune yra sunkiau, be jau ten 
musų žmonės stengsis padary
ti kaip geriausia, kad spausdi- 
nis išeitų gražus. Klišes bus 
dirbama Rygoje.

Kad ir nusibosta mums be
laukti pirmojo tomo “Pasaulio 
Istorijos”, bet kaip jau gausime 
visi užsiganėdinsirųe ir neteks 
daugiau jau rugoti. Dabar tik 
visų narių pareiga pasidarbuo
ti Draugijos labui kad padaugi
nus Draugiją nariais ir kapitalu. 
Kuo daugiau kapitalo bus tuo. 
daugiau knygų gausime.

Artinasi Kalėdos. Visi musų 
žmonės pasiunčia į Lietuvą sa
viškiams dovanų. Visi žinome 
kad ten Lietuvoje reikalinga 
daugiausia litų, bet apart litų 
reikalinga ir apšvietos, reikia 
knygų, taigi' pasiųskite kiekvie-. 
nas Tėvynės Mylėtojų Draugi- . 
jos išleistų knygų Į - Lietuvą. 
Gavusieji labai apsidžiaugs ir 
daug naudos turės. J. Sekys.

NEUŽSILEISKIT!
TMD. Vajus jau įsisiūbavo—■ 

kuopos turi išrinkę ar paskyrę, 
ar gavę liuosnoriai apsiėmusių 
Vajavadų kurie dirba visu smar
kumu atsižymėti kaip sau taip 
pakelti savo kuopą.

Visų šventa pareiga yra taip 
dirbti, nes tuo pakelsit savo or
ganizaciją — Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją 1

Varykime darbą per šiuos ge
riausius mėnesius — kada dau
giausia susitinkam žmonių pa
rengimuose, kada visi mėgstam 
dalyvauti visokiuose susirinki
muose. Kiekvieną Lietuvį rei
kia kalbint ir klaust ar priguli 
prie Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos. Paskui tik primink ką ji 
fyadarčeir ką dabar daro, kokias 
knygas nariai gauna, ir kokias , 
gaus, ir to užteks. Kiekvienas 
yra gana kultūriškas suprasti 
kokios vertės yra pasaulio isto
rija ir už kiek ją gaus būdamas 
TMD. nariu.

Vasario galas vistiek ateis ar 
jus prirašysi! narių į Draugiją, 
gausit dovaną ir atsižymėsit 
savo kuopoje, ar sėdėsit rankas 
sudėję.

Kurie negalit daugiau, nors 
savo pačias ir vaikus prirašykit. 
Jų knygas pasiųsit Į Lietuvą sa
viškiams. Padarysit jiems di
desnio džiaugsmo negu galit 
įsivaizdinti. !

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA SI.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAU
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Dievai ir žvaigždes,, kuni
gai IR KARALIAI

(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.)
(Tąsa iš pereito num.)

Mezopotamijos civilizacijos istorijoje 
labai ryškiai matoma didesnė svarba dievų 
ir kunigų, bet laipsniškai karaliaus rūmai 
paėmė viršų ir galutinai pamuše sau aukš
čiausią valdžią. Išpradžių rūmai yra tam
sus ir be draugų,, sulyginus juos su bažny
čia; vieni tiktai kunigai skaito, vieni tiktai 
kunigai žino kad žmonės jų bijosi. Bet Įvai
riems kultams nesutinkant tarp savęs, rū
mai gauna progą kilti aukštyn. Iš kitų mie
stų, iš belaisvių, iš nuveiktų ar persekioja
mų kultų rūmai gauna sau žmonių, kurie 
taip lygiai moka skaityti ir gali atlikti bur
tus (slg. Mozė ir Egiptėnų burtininkai). 
Rūmai jau tampa rašto ir rekordų centru; 
karalius jau pats pradeda galvoti ir virsta 
politiku.

Į rumus plaukė pirkliai ir svetimtau
čiai; jei karalius ir nebuvo taip išauklėtas 
ir išlavintas kaiip kunigai tai jis visgi turė
jo greitas ir tikras apie Įvairius dalykus ži
nias iš pirmutinių šaltinių. Kunigas ateina 
bažnyčion dar jaunas būdamas; jis pralei
džia daug metų neofito laipsnyje; mokini- 
masis sunkaus ir nepatogaus senovės rašto 
buvo labai sunkus ii’ reikalavo daug laiko;

• jis lieka išlavintas, bet labiau prietaringas 
už šiaip pasaulini žmogų. Kaikurie gyves
nės minties jauni kunigai gal su užvydėji- 
mu "žiurėjo Į vietas karaliaus tarnyboje. 
Yra daug komplikacijų ir Įvairianybių toje 
per amžių eilę buvusioje dramoje kovų tanp 
kunigų ir karalių, tarp išlavinto žmogaus ir 
šiaip žmogaus, tarpe mokslo ir originalu
mo, tarp Įkurto mokslo ir riustatytų papro
čių iš vienos pusės ir tveriančios valios ir 
vaidentuvės iš antros. Ne visados, kaip 
toliau matysime, kunigas buvo konservati- 
vus ir bevaidmenis antagonistas. Kartais 
karalius kovodavo prieš siaurą ir obstruk- 
tingą kunigiją; kartais kunigijos gindavo 
civilizacijos vėliavą prieš laukinius, egois
tinius ir atžagareivius karalius. Gadynėje 
tarpe 4,000 metų pirm Kristaus ir Aleksan
dro Didžiojo laikų teužeiname tiktai vieną 
ar du faktu ir įvykiu nušviečiančiu šitą an
kstybojo civilizacijos laipsnio pamatinę ko
vą politikos klausimuose.

BeRMardukas Kovoja prieš Karalių.
Ankstybose Sumerijos ir Akadijos die

nose miesto karaliai buvo kunigai ir burti
ninkai; tiktai po to kaip svetimšaliai užka
riautojai stengėsi užgriebti buvusias jau 
šalyse Įstaigas, aiškiai užsibriežė skirtu
mas tarp karaliaus ir kunigo. Bet kunigų 
dievas pasiliko kaipo tikrasis viso krašto, 
taip jau karaliaus ir kunigo, viešpats. Jis 
buvo universalis valdovas; jo bažnyčių ir 
įstaigų turtai ir autoritetas buvo nesulygi
namai didesni už karaliaus turtus ir auto-

ritėtą. Ypatingai taip buvo miestuose. 
Pirmosios Babylonijos imperijos steigėjas 
Hammirabi yra vienas pirmutinių senovės 
monarchų ėmuąių į savo rankas savo vals
tybės reikalus. Jis daro tai su dideliausiu 
mandagumu dievams. Viename užraše 
apie irigacijos darbus Sumerijoje ir Akadi- 
joje jis sako: “Kadangi Anų ir Bei patikė
jo man valdymą Sumerijos ir Akadijos. ..” 
Mes turime kodeksą Įstatymų išleistų to 
paties Hummirabio — tai yra seniausias 
žinomas istorijos ųiokslui kodeksas — ir to 
kodekso antgalvyje matom paveikslą Hum-j Užstoja šviesą mums dangaus, 
mirabio priimančio Įstatymus nuo dievo 
šamašo.

* Labai svarbios politinės reikšmės tu
rėjo tas fąktas, kad, užkariavus miestą, 
užkariautieji dievai būdavo išnešami ir lai
komi užkariavusiųjų dievų bažnyčioje, kai- j 
po jų pavaldiniai. Šis faktas 'buvo daug.į Racivjiiškis 
svarbesnis negu pavergimas karaliaus ka-jp,ugs> 9, 19’24. 
raliui. Elamitai išgabeno dievą Meroda-' 
chą, Babylonijos Jupiteri, ir Babylonija ne
sijautė nepriklausoma šalis, iki tas dievas 
negryžo atgal. Bet kartais pergalėtojas 
bijodavosi dievo kuri užkariaudavo. Ran- 
kiuje laiškų adresuotų Į Amenophisą III ir 
IV, Tel-Amornoje, Egipte, apie ką jau buvo 
suminėta, yra vienas laiškas nuo tūlo Tuš- 
ratta, Mitanijos karaliaus, kurs užkariavo 
Asyriją ir išgabeno deivės Ištaros stovylą. 
Matoma, jis pasiuntė tą stovylą Į Egiptą, 
dalinai kad pripažinus Amenophio viršeny
bę, bet dalinai ir dėlto kad jis pats bijojo 
tos deivės keršto. Biblijoje (Sam. I. v. 1) 
yra kalbama kaip Žydų Dievo Arką nusi
nešė Filistinai, kaipo pergalės ženklą ir do
vaną į žuvies dievo Dagono bažnyčią Ašdo- 
de, ir kaip Dagonas nupuolė nuo savo alto
riaus ir sudužo ir kaip miesto Ašdod gyven
tojus ištiko nelaimė ir ligos. Šitoje pasa
koje, ypatingai, ant scenos yra tiktai die
vai ir kunigai; apie karalių čia visiškai ne
užsimenama.

Visoje Babylonijos ir Asyrijos istori
joje, kaip matoma, joks valdovas nesijautė 
galis' palaikyti valdžią jei jis “nelaikė Bel’o 
rankos” — kas reiškia, jis turėjo būti Bel’o 
kunigų įsūnis, kaipo dievo sūnūs- ir atsto
vas. Musų mokslui apie Babylonija ir A- 
syriją aiškėjant, matome kad tos pasaulio 
dalies politika, revoliucijos, uzurpacijos, di
nastijų permainos, intrigos su kitomis val
stybėmis rėmėsi, labiausia, ant santikių 
tarp skaitlingos ir turtingos kunigijos ir 
augančios, bet dar neužtektinai galingos, 
monarchijos. Karalius rėmėsi ant savo 
armijos, ir ji dažniausia būdavo samdoma 
iš svetimšalių, lengvai sukurstoja į maištą, 
jei tik negaudavo Į laiką algos, ar jei ne
gaudavo ką -plėšti, ir buvo lengvai paper
kama. Jau minėjome vardą Sennacheribo, 
Sargono II-jo sunaus, tarpe Asyrijos mo
narchų. Sęnnacheribas buvo įtrauktas į 
smarkų ginčą su Babylonijos kunigija; jis 
niekados “nepriėmė Bel’o rankos”; ir paga
linus jis rėžė smūgį tai kunigijai, visiškai 
išgriaudamas šventą Babylono miesto dalį 
(691 m. pirm Kr.) ir pašalindamas dievo 
Bel-Marduko stovylą į Asyriją. Jį paskui 
nužudė vienas jo sūnų; jo Įpėdinis, Esar- 
Haddon (jo sūnūs, tik ne tas kurs jį nužu
dė), rado reikalingu pargabenti atgal Bel- 
Marduką, atstatyti jo bažnyčią- ir tokiu bu, 
du susitaikyti su dievu.

(Bus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

RUDUO
Nutilo paukščiai jau senai,
Išbaigę savo daineles;
Tik vėjai ūžia nuobodžiai 
Ir laužo medžių šakeles.
Stori kas dieną debesiai
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Pabliuro jau visi keliai 
Nuo nesiliaujančio lietaus.

:ą

Sulindo žmonės į gryžias
Ir slepias ten nuo darganos. .. 
Dienas jie leidžia nuobodžias 
Ir lauk’ ateinančios žiemos.

Klevo Lapas.

Nuo Juokų Red.: Dabartinėje 
gadynėje gauti eiles kurios poe
zija atsiduoda ir turi skambesį 
panašų į dainelę yra didelė re
tenybė. O visą tą padarė ketu
rių vėjų vaidytojai, kuriems tik 
penkto balkio trūksta. Jie jau 
ir Amerikoj žvejoja sau vaiky
toji: ir nori savo dvasia užleist 
ir mus čia Amerikoje.

O paskui 'Lietuvos laikraščiai 
ims sakyt kad pas mus nieko 
gero neatsiranda, tik niekai — 
visai neprisipažins *kad ta vėju 
“poezija” paeina iš tenai.

Gerb. Klevo Lapo eilės rašy
tos veik laiku kada jau galima 
sakyt tinka apie rudenį dainuo
ti ; o kolei mus pasiekė visai ati- 
taikė sezonui.

Smagu mums Amerikoje gy
venantiems išgirsti apie nutili- 
mą paukščių rudeniui užslinkus, 
pabliurimą kelių kuriais negali
ma visai perklampoti kada per 
dienų dienas lietutis pila ir pila. 
Tos eilės nuveda mus atgal į 
praeitį ir primena Lietuvą ka
da mes patįs ten gyvenom ir po 
purvyną braidėm arba pasirai
toję kelines iki kelių, andarokus 
pasikaišę, arba apsimovę ilgais 
klumbokais (mediniais padais 
auluotais batais). Vienus tas 
nuveda į praeitį keleto metų, ki
tus keleto desėtkų metų. Vieni 
apie tai su pasibjaurejimu kal
ba, kitiems prisiminus ašaras iš
traukia ir sukelia malonius at
siminimus.

Mes čia neturim to visko ku
rie miestuose gyvenam: keliai 
ąkmenininiai, arba cementiniai, 
arba plytiniai ir lygus kaip sta
las ; šaligatviai išgrysti arba iš
lieti; vanduo kiek palijo vėl nu
bėgo ir dingo.

Bet ir tai yra tokių kurie ne
pasitenkinę: ten iki kelių purve 
braidė, o čia jei reikia sušlapt 
padus, pyksta. Jeigu nedėklie- 
nį kas parengia teatrą, o biskį 
lynoja, skaito dideliu sunkumu 
iki sales daeiti....

nui: arba tegul nutildo fanatikų 
šmeižtus ant jūsų, arba tegul 
nepriima jusu pinigų!

“Naujienose” matėme įdėta 
paveikslas, po kuriuo eina šitoks 
parašas:

“Povilas Stogis — basas”.
Ale paveiksle kojų visai 

parodyta.
ne-

Lietuvos laikraščiai labai 
mėgo žodį “mitingas”, nors 
meta mums apsikrėtimą Ameri
koniška dvasia.

Jie tą žodį vartoja atsitikime 
kur sueina arba sušaukiama pu
blika pasiklausyti kokio kalbėto- į 
jo pranešimų, nors Amerikoniš
kai tas žodis reiškia “susitiki
mas”.

pa-
ūž-
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 

!l miųinkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 
nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Mes susekėme kad Lietuvos 
tūli pradiniai rašytojai užsima
nė greitai pragarsėti. Jie savo | 
raštus siunčia tuos pačius ke
liems Amerikos Lietuvių laik
raščiams. Bet laikraščiai tą jau 
susekė ir tuoj pradės nctalpint 
jų net originaliai siunčiamus, 
manydami kad gal kitiems irgi 
kopija pasiųsta.

Kolei dar laikas,
taiskyit savo klaidas. Ameri
kos Lietuviški laikraščiai vienas 
su kitu geriau susižino negu pas 
jus.

Virimo Receptas
Keptos bulves yra labai sveika ir 

labai pigios prirengti. Kepant bul- 
Ives sučėdiji visas jose esančias mine- 
I ralines druskas. Daugybė gydytojų 
pareiškė jog kepta žievė bulves yra 
geriausia ir sveikiausia dalis. Nu
valymui bulvių visiškai reika naudoti 
kietą šepetį. Keptos bulvės yra ge
ras maitinimui sergančių. Bulves ga
lima sutaisyt daugeliu būdų. Sekan
tis receptas yra puikus ir turėtų bū
ti gaminamas sekančiam valgiui.

PRIKIMŠTOS BULVES 
šaukštai tarpytų taukų 
šaukštai tarkuoto sūrio 
dideles bulves 
kiaušinio trynys

Druskos ir pipirų pagal, skonio 
Numazgok gerai gražias bulves 

aplrink viršų taukais. Kepk iki su
minkštės, nupjauk vieną galą, ir šau
kštuku išimk iš vidaus bulves. Su
trink išimtas dalis, dadėk uždaro, sū
ri ir druską su pipirais bei kiaušinio 
trynį. Viską sumaišyk. Supilk at-
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Tu Negali išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. 
Šokančių, traukančių, Į padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamislini apie

Jrcg. S. V. Pat. Ofise, 
tuojau.* ir negnisindn- 
mas laiko juomi pas!- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitu pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
•Šeimyna negali Imti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėra lilcrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
F. AD. RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N. Y.

tų. Duok karštas.
Virtuves Reikaluose

Geriausias būdas nuskutimui žu
vies laikant jų po bėgančiu vandeniu 
ir tada pradėt jų valyti, pradedant su 
uodega ir einant link galvos, lai van
duo nuolat nuplauna žvynus. Tas su
laikys žvynus nuo išsitaškymo po vi
sų virtuvę.

Geriausia pradedant naudot naują 
šluotų pamirkinus karštame vandeny
je. Tas sukietins šiaudus.

Kuomet pritrūksta svarbiausių mė
sos vjflgių, duok tuo pat laiku eiię 
šaltų mėsų. «

Ištyrimui , - __  1_____
del kepimo laipsniuotų pyragų, įdek 
šmotą balto popierio į pečių ir jeigu 
ji pageltonuos Į penkias minutas tai 
temperatūra yra gera.

Nuvalymui degtukų bryžių nuo sie
nų virtuvėje, trink švelniai su drus-

ar pečius gana karštas

jos tirpinyj padažytu -skaruliu. Tas 
nuskaidrins patiesalų.

Nuvalymui plieninių karolių trink 
juos su biskeliu smulkios žvyrinės 
popieros padažytos ammonijoj ir pa
skui nušveisk juos su šilkiniu skaru
liu padažytu kreidos baltyme.

Nuvalymui odinių pirštinių, indčk 
jas į indų su gasolinu ir lai mirksta, 
nuolat jndą pakrutant. Kada maty
sis jog švarios, perplauk inde tyro 
gasolino.

Jeigu mezgimo virbalas susilenkia 
galit ištiesyt ji pilant ant jo labai 
karšto vandenio ir lenkiant po biskį 
į jo tiesų stovį. Po to įmerk virbalų 
į šaltą vandenį ir tas plieną sukie
tins.

Grožės Patarimai
Daugelis žmonių tiki kad jie būda

mi menki gali valgyt bile valgius. 
Labai negera yra apmažint valgius be 
pasitarimo gydytojo. Pasilaikymoi 
nuo suriebėjimo reikia tik noro—ne
naudoti tokių maistų kurie priduoda 
perviršinės vogos. Tyra arbata, ty
ra kava, nesaldintas lemonadas, lie
sos mėsos, žalios daržovės, visokie 
vaisiai išskyrus bananas galima val
gyti liuosai. Tokie maistai kaip svie
stas, kručkai, bulves, riebi mėsa ir 
žuvis reikia vengti. Reikia mankš- 
tytis nors sykį į dieną. Reikia pasi
vaikščioti gerokai arba mankštintis 
tūlą laiką namie.

Ypatiška Sveikata
Drapanos neprivalo būti landžios:, 

bet daliniai pereinamos orui ir leng
vai suaustos kad oras pasiektų kūną. 
Laike žiemos, dauguma mes gyvenam 
prišildytuose namuose ir todėl turim 
dūvėt lengvus drabužius namie. Ei
nant į orą, reikia dėvėti storesnes 
drapanas. Labai negera dėvėti lan
džiai užmaunamą skrybėlę, nes tas 
neleidžia kraujui vaikščioti ir nuo to 
slenka plaukai. Bloga taipgi turėti 
ankštus čcvcrykus ar augštais kul
nais. Tinkamas užlaikymas drapanų 
ir švarumas taipgi svarbu. Geriau
sia apžiūrėti savo drapanas kada jas 
nusivelki.

ateis ar 
•augi ją, 
šymėsit 
rankas

i, nors 
rašykit, 
uvą sa
lins di- 
i galit

I'.

(Yšrr
-KAI-
UT T.
JŽIAI.

Sbme ekyriujt m*a laikas 
ano laiko gvildensimo rei
kalas įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms Jau
nų kūdlklg.’

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes te- 
rimo reguliančkals Is Ser 
tarpiais atvirai U teteni 

® per ęv West!..

® kUDIKIu 0 
GEROVes skYRIUS

karštu vandeniu, o paskui dapilt kiek 
reikia šalto. Vanduo turi būti Lokio 
šiltumo kaip kūnas, apie 98 iki 100 
laipsnių Fahrenheit. Patartina var
toti termometrų. Jie nebrangus ir 
būtinai reikalingi. O jei negalima tai 
motina turi patikrinti vandeni su al
kūne. Jei vanduo patogiai šiltas kū
nui tai gana. Niekados nepilk kar
što vandens į vaną kūdikiui ten esant 
nes yra pavojus nuplikyti jo opių odų.

Pirm nurėdymo, pridabok kad vis
kas jau butų prirengta. Abrušai, mui
las ir milteliai turi būti po ranka. 
Muilas turi būti gryniausias, baltas 
ir be kvepalų. Labai mažai jo var
toti, ir svarbu pridaboti kad kūdikis 
po maudymo butų gerai nuplautas 
kad neliktų ant odos muilo nei biskio. 
Motinos rankos turi būti švarios, o 
drapanose nereikia špilkų, kad ne- 
idrekstų kūdikio.

Maudant, kūdikio galva reik plau
ti pirmiausia. Pridabok kad muilo į 
akis neineitų. Švarus šluostuvas ap
rištas ant akių tų išvengs.

Galvų įmuilyk gerai ir numazgok 
• pilnai ir greitai. Po to reikia atidžiai 
ir lengvai nutrinti visų kūnų su min
kštu skaruliu. Po to pilnai numazgot 
nuo odos visų muilų. Nušloustyk su 
šiltais minkštais abrusais, netrinant 
tik spaudant. Jei kūdikis atidžiai nu- 
šluostoma tai miltelių labai mažai 
reikia. Grynas talkum reikia Įdul- 
kint tik j odos raukšles, po rankom 
ir tarpurieškyj.

Muštardo maudynės naudingos del 
nuorauKti. jrasKui mauuyu ..nerviškuinu ir nemivgujiino. taisant 
Tą vartojant reikia įšildyti I tokia maudynę reikia pridėti pilną

DEL APRŪPINIMO 10
MOTINŲ IR JŲ E 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS, g

91
ir Rėdymas

STRAIPSNIS
Taisyklingas Maudymas 

Svarbu.
Kūdikis reikia sykį Į dienų maudy

ti jei gydytojas neįsako kitaip. Ryt
metis yra geriausias laikas (pirm pe
nėjimo), nors galima ir vakare jei 
patogu. Kūdikio nereikia maudyti 
bent valandų po penėijmo, neigi tuoj 
prieš išvežant oran.

Pirm bambos užgijimo reikia tik I 
skaruliu nubraukti. Paskui maudyti .nerviškumo ir nemiegojimo, 
vanoję. '

šaukštą imištarrlos i šešetą galionu 
šilto vandens. Kūdiki ten laikyti rei
kia dvi ar tris minutas, o išėmus ge
rai nutrinti ir tuoj paguldyt. Šita 
metodą paprastai tuoj iššauks atvai- 
vinanti miega. Nepatartina nmštar- 
do maudynė šiltame ore, jei to neįsa
ko gydytojas.

Teniyk Ncdapenėjimo Pavojaus 
ženklų

Diduma tėvų nedapenėtų vaikų, ne
turi nei mažiausio supratimo kad jų 
vaikai yra aukos pavojingos padė
ties. Ar jus manot kad vienas treč
dalis musų vaikų mokyklose butų ne- 
dapeneti jei tėvai ta žinotų? Neda- 
penčiimas visados veikia paslapčia. 
Visa sistema galima pakast jei nebus 
ganėtino skaičiaus sotybes maisto, 
bet tas kasimas eina taip išlėto kad 
motinos ne tuoj tą pastebi.

Apsaugok savo vaikų pridėdama 
Borden’s Eagle Pieno prie jo kasdie
ninių valgių. Nesenai vesti bandy
mai tarne mokyklos vaikų parodė kad 
Eagle Pienas ypatingai veikia gy
dant nedapenėjima.

Odos užtrynimai duoda motinoms 
daug rūpesčio. Patirsit kad Colgate’s 
Baby Tale yra tikra pagalba kuomet 
jūsų kūdikio oda suskirdus arba už- 
sitrynus, arba kada plėtmai atsiran
da nuo parišalų trynimo. Colgate’s 
Baby Tale rekomenduojama gydyto
jų delei jo pilno atsakantumo.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Clevelando varlamušiai savo 
laikraščiuose klausia kodėl “Dir
va” (korespondentas vietinėse 
žiniose) pagiria mušeiką (Sta- 
pulionį kuris davė per nosį fa
natikui Padegimui).

Atsakymas labai įdomus: — 
Reikia gintis kada tave užpuola, 
ir duot šuniui per dantis pirma 
negu jis pribėgęs spės tau koją 
perkąsti.

Musų bolševikėliams labai ne
smagu klausyti kalbų apie 
nijos revoliuciją,, nes tai 
proletariato revoliucija.

nėra

eina

»■?

Vietinis klebonas pats 
prieš save: jis priima pinigus į 
parapiją (metines mokestis) iš 
šiaudinių katalikų, kuriuos pas
kui vyčiai fanatikai per laikraš
čius ir susirinkimuose panieki
na.

Kunigas neturėtų priimt jų 
pinigų, tada fanatikams leng
vesnė butų sąžinė: nereiktų liek 
keiksmais sugriešyt ir artimą 
niekinant pasistatyt save ant 
prapulties kranto.

Šiaudiniai katalikai! Susior
ganizuoki t ir pasakykit klebo-

Kada grindų patiesalų pilnai nu- 
šluoji, ištrink jį vandens ir amnioni-

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kuomet perkat pienę, žiūrėkit kad yra taip reikalingas

butų Borden’s Evaporated Pienus ir druska. Atminkit Borden’s Evapo- 
ne jokis kitas. Kožna šeimininkė tu- rated Pieną kitą sykį eidant Į krau- 
rčs su juo geriausias pasekmes. ivę pirktis reikmenų.

CO t4'

BORDEN BUILDING NEW YORK

tMaz-

Nebraižyk 
Savo Dantei

Jus nenaudotumet 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano klevišius, 
nes žinot ką jis pa
darytų jiems. Jus 
taipgi žinot k a i p 
pilnai ir greitai jie 
nusivalo švelniu iš- 
mazgojimu.
Kaulas ir dantį: 
yra giminingi—pa 
daryti iš tos pačios 
pamatinės medegos. 
Kas sykis braižant 
savo dantis nutri
na! nuo jų dalį pa- 
viršio.
Colgate’s R i b b o n 
Dental Cream nu
valo dantis švariai 
be mažiausio užga- 
vimo delikatnos iii 
paiivos. Daktarai 
ir Dentistai visur 
r c k o m e n d u 
Colgate’s.

Geri Dantis 
Gera Sveikata

tinkamaJEI tavo kūdikis gaun
maistą, tai jis augs stiprus ir svei

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir įsau 
klėjo tūkstančius kūdikiu į stiprius
ir sveikus vyrus Eei moteris

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiusk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą ir kitokias
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY

Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-flainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi
siems prisiunčiame dykai.

M A B 0 ER 10
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.



FREE VERSE
FEAR

the

a

Complete in Itself

Valet Aito-Strop Razor

PE-RU-NAa

you’re

He: 
balloon

She: 
balloon

I.AB \I
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS

Rodo meto 
12 mėnesų,

-------- o---------
Most men would be willing to 

earn their money honestly, 
thinks A. Urbšaitis, if it didn’t 
take so

Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš.

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg. 
3351 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J.

817 Blue Island Av. Dept. 19, 
Chicago, Ill.

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

Jfemes Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

dieną mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
minutas ir 
sekundas.
Laiko tik-

t

p

di

Mr. 1. Knowitt

INTOUU-nONAL CARTOON CO- NT.
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m

že 
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DIRVA

fhe Younger Set
The Rise of Lithuania
The Lithuanian people, from 

almost time immemorial, have 
inhabited the shores of the Bal
tic between the Dvina and the 
Vistula. Their dwelling place 
was isolated from the main 
route of the nations from Asia 
into Europe by the plains of 
Southern Russia, intercepted 
by impassable swamps and for
ests. Thus the Lithuanian peo
ple in the past lived their own 
life in tranquil fashion, inno
cent of aggression against their 
neighbors. Until the Xlth cen
tury very little reliable informa
tion about the origin of the 
'Lithuanians can be found in the 
writings of other peoples.

Nevertheless the first actual 
reference of the Lithuanians 
appears in Tacitus, who lived in 
the 1st century A. D. Even at 
that remote epoch their territo
ry was famous for its wealth of 
amber, which was sought by 
merchants from distant Rome. 
Tacitus speaks about the inhab
itants of the 
them Esti or

I self bears all the signs of ex-I 
Itreme antiquity and hardly any! 
! indications of foreign admix
ture; thus showing that the 
Lithuanian race in its earlier 
stages has but little communion 
with other peoples but lived its 

I own lime in peace and content
ment.

land and calls 
Aestians, men

tioning, too, that they spoke a 
language distinct from German. 
They used very little iron. They 
cultivated grain more, carefully 
than the Germans. Later writ
ers also refer to the Lithuanians 
as Aestians. In the Vlth cen
tury Jordanes stated that the 
Aestians occupied an extensive 
area of the seacoast beyond the 
Vistula; that they were people 
of peaceful habits, wherein they 
differed from the Germans, 
who more frequently migrated 
from place to place and came in
to collision with other races in 
consequence. In the Xlth cen
tury Adam Bremeniskis speaks 
of the Aestians as a separate 
race, Pruri or Sambi, and styles 
them a humane people. He 
praises their customs and cen
sures them only for one thing, 
i. ė. that they were not not 
Christians. Bishop Albertas was 
slain by them. Writers of va
rious cetnuries give the dwel
lers of Baltic coast the same 
name ad write similarly about 
their manners and customs.

The Lithuanian language it

OFFICE
By Junius

For Those Who Believe in 
Signs

As soon as a man begins to 
I yell that his private affairs are 
j none of the public’s business, it 
is frequently a sign that they 
will bear investigating.

—------ o--------
A man’s importance nowa

days, says A. Zdanis, is often 
measured by the number of 
tubes in his set.

-------- o--------
There is too much dissension 

and malice in the world and not 
enough watermelon, grumbles 
P. Akšis.

THE DROUGHT
The hired man chanted this 

solemn song,
And sang it o’er and o’er, 

[“How in heck can I wash my 
neck

If it isn’t going to rain any 
more.”

The drought hung on for forty 
days,

’Way into the bve-and-bye; 
The hand, by heck, didn’t wash 

his neck,
Indeed, he didn’t try.

-------- o--------
Foolish question No. 9,842,- 

368. Would you children like 
an ice cream cone?

-------- o--------
Opportunity does not always 

knock at the door these days. 
V. K. Yurgilas thinks it some
times smiles from the sidewalk.

—Itališki Akordeonai—
Mesišdirbam ir importuojam visokius 
pirmos klesos ranku darbo ITALIŠ
KUS ----------------AKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts metą 
garantuoti. Musu kainos žemesnės 
negu kitų išdirbėjų. Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka
talogo DYKAI. (13) Apsauga

Apsauga pinigu turėtu būti pirmučiau- 
sis svarstymas padedant pinigus i ban
ką taupymui.

By Walter R. Baublis,
Night has descended,
Its dark shadows envelop 

earth
Where but a while ago the sun 

was shining
In its magnificent brilliance,
Instilling joy into every heart.
But now. the oppressive quiet

ness of the night forbodes ill;
Its ominous stillness predicts 

no good.
The mcon is pale,
The stars are dim, as if wit

nesses to some ghastly inci
dent ;

The birds perched in their L.^..
nests, occasionally break the ] P°or Fai m. 
stillness of the night with a | 0 ’
shrill cry- The true national problem

The beads’, restless, growl Voci-1-nvernmcnt is now not how 
ferously, as if to warn off 
some enem^;

And I, lying in my bed, sleep 
not,

For sleep does not come.
Some calamity is impending - • .
The birds and beasts sense its 

approach;
The stars and moon warn of its 

arrival.
A few moments time elapses - • .
The air becomes more light and 

fragrant;
The moon beams with a bene- j 

volent kindness;
The stars twinkle and shine as ' 

the early morning dew;
The birds and beasts are peace

able sleeping; @ j
I am on the verge of slumber

land ;
Yet I wonder —
What foul deed have the dark 

shadows of night covered ?. . .
-------- o--------

A man with a high aim in life 
seldom carries a gun.

--------- o---------
About the time a man reaches 

! 40, muses J. Pechkaitis, he 
I gives up all ambition to become 
President, and only hopes that 

high | h's funeral won’t be held from

in 
to

i raise more, thinks John Bra- 
j zauskas, but how to spend less.
į -------- o--------

Flora — What’s the trouole 
: between Percy and his girl ?
Į Fauna — He was calling on 
her the other evening and as he 
was leaving she handed him his 

s hat and cane and he absentmin- 
I dedly tipped her a quarter.

-------- o--------
The statesman who keeps his 

ears to the ground, in order that 
j he may keep in touch with pub- 
' lie sentiment, is never up in the

Dabar

gintas

$6.35

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 William St. New York City.

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIU 

PATARĖJAS
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas

GEORGE KAUPA & CO.
6603 St. Clair Ave.

Kas Antradienis ir Trečiadienis 
vakaras nuo 7 iki 9 vai.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^AI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

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

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

Per suvirs Septyniasdešimts penkis me
tus vardas šios Society for Savings rei
škė “apsaugą” šioje srityje.

Taipgi šios Įstaigos nusistatymas mo
kėti gerą nuošimti už padėtus pinigus 
yra priedinė priežastis pavedimai savo 
pinigu taupymui čia.

Incorporated 1849 

gocielg for 
in the City of Cleveland 

PUBLIC SQUARE

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ

GEORGE \V. LEDDON
:: ADVOKATAS ::
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UNCLE VVIGGiLY’S TRiGns

Dear me! 1 wonder if 
{key re dll kere? i ,

'* *''

1 Samime — Szrsie. —
SI TWnty —’

O w w |ji

' Wai t a memeni , „
Mrs. LittleiaiT

ZT7
IIWMWWik

Now you: cart keep 
i scare better !

Ha dpmnnsirated with cne wrong pariyi

When 
Hearts,

When 
Diamonds,

When 
Clubs,

When 
Spades.

long.
--------- o---------
Have you seen the new 
tires ?

Whoever heard of 
needing tires?
-------- o--------

in love, it’s

you’re

you’re

you’re

AV/BW.VA9.BaBB,.,ncBV//..-.,,,.Yik5a,.V.\WAVka/A4-

engaged, it’s

married, it’s

dead, it’s

—---- o--------
“Have you seen Ethel lately?
No, I quit going out there be

cause she made suggestive re
marks.”

“What?”
“Yes, she was always sug

gesting shows and things we 
could go to.”

-------- o--------
The difference between a bar

ber’s chair and a dentist’s chair, 
says F. J. Žiuris, is that in the 
barber’s chair you don’t pay ex
tra for the gas.

-------- o--------  >
A SURE CURE FOR “CORNS” 

Unsolicited letter to the Cle
veland Corn Syrup Company:

“Dear Sirs:—Though I have 
taken six cans of your syrup 
my feet are now no better than 
when I started.”

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmena 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie 
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskito šitokio atsitikimo prie 
Naudokite

su lai-

saves!

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tij 
, nešvarių baltų lupynūlių pirmų pasirodymu

savo galvoju Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

■ Defter than a Mustard Plaittr

I Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų^Skausmų ir Gėlimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jara and tube.

Hospital size, $3.00

Thornton Flsner

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Žiema ateinar — rūpinkitės apie 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
pasiteirauti apie kainas pas mus.

Mes turime daugiausia Įvairių pečių virtuvei 
ir kambariams, gazinių ir anglinių.

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musij krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų-— ateikit pas 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistę, o ne 

prie kokių aeišlavintų daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po iSegz&minavimo. Daugybe dakt«- 

iArų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
JĮ neturėjo užtektinai apsipazitumo ir pz- 

tyrimo bei neišrado jūsų tikros Uyo». 
"MJ Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-I- 

Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
‘jj riologiškau egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jusą ligos pnetaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jame 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turjtė nusilpnėjusiue 
nervus ir kenčiate nuo uinuor"

•i

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kuno ir burnoą, iai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišixikit ilgiau laiko ir neaikro- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo, tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešk šj ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 EuclidtAv. Kampas E. Ui5fh Št. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBAJUS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Ud 8 vajum. 

Nedšldieniaia nuo 10 iki L



1

Bepročiu ligonine

pustai vidutiniai (3.0),

c

SIŪK IR TAUPYK

S ><

k

Nesiųsk pinigų, tik parašyk savo pilna adresą ir 
prisiusi; mums šitą kuponą, o kada priimsi gy
duoles tada užmokėsi.

218,719
175,481
159,762
128,538
56,179

►>1h

Kalvarijoj, 
ligonine iš

RE1K AL.’.UJ AM AGENTU IR AGENČIŲ pardavinėji
mui musų naujų gyduolių. Klauskite platesnių in
formacijų.

| visi nesudarys turbut Lietuvių 
— -- tarpe yra ar 

o ir soc. de
ar susigiedos 
Lietuviais at-

Vardas ir pavarde 
No. ir gatvė . ..

Lietuvos gyventojų amžius, 
:lyg Finansų ministerijos da- (j.;ja

Miestas ................................ Valstija .........
DEKSNIS OINTMENT CO.

518 Main Street Hartford, Conn., U. S. A.
4

ŠTAI KĄ MUMS ŽMONĖS RAŠO. ŠIMTUS TOKIU
LAIŠKŲ SU PADĖKA VONĖM1S APLAIKOME

KASDIEN Iš VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ.

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prishiskit 4 c. j 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O

315 Fourth Ave., New York
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‘PO LIETUVĄ]
PASIDAIRIUS ’

Veda Leonas Žukauskas 
Simiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Pasėlių Stovis Lietuvoje 
Rugsėjo .1 d.

Centralinio Statistikos Biuro 
žemės ūkio korespondentų pra
nešimais, rugpjūtis mėnuo bu
vęs nepatogus javams nuo lau
kų valyti. Pirmą trečdalį to 
menesio beveik kasdien lydavo. 
Liepos mėn. pabaigoj nupjauti 
rugiai lauke negalėjo gerai džiū
ti ir kai kur net gerokai sudy
go. Antrą mėnesio trečdalį už
stojo gražios, saulėtos dienos, ir 
ūkininkai, pasinaudodami geru 
oru,' pradėjo pjauti vasarojų. 
Patogus oras tęsėsi tik vieną 
savaitę, o paskui vėl pradėjo ly
ti ir nuolat lietus pasikartoda
vo iki mėnesio galo. Tuo budu 
daugumos ūkininkų javai pra-

dėjo gesti, grudai dygti, šiaudai 
puti. Smarkus ir dažni lietus, 
o taip pat ir dideli vėjai, o kai 
kur net ledai; gadino ir nepjau
tuosius javus. Vietomis vasa
rojus, ypač linai, net išgulė.

Užvis daugiausia nuostolių 
ųkihinkams padarė lietus ištikėsi 
rugp. 24 d, ir lijęs be pertrau
kos visoj Lietuvoj net pusantros 
paros. Tasai lietus, pasak pra
nešimų, sustabdęs net kelioms 
dienoms visus laukų darbus. 
Nuo perdidelio drėgmės pertek
liaus slėnesnėse vietose bulvės 
pradėjo puti. Be lietų, daug dar 
pakenkė laukų augalams ir Įvai
rus vabzdžiai. Beveik visur a- 
vižos, o vietomis miežiai ir vi
kiai, buvo užpulti amaro; kopūs
tus gausiai apniko drugių lėliu-

Deksimo Galinga Mostis, kurios visas pasaulis per 
šimtus merų laukė, JAU YRA GATAVA:

Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta iš visų pasau
lio kraštų girių, visokių medžių, aliejų, šaknų, žolių, ir tt. 
Savo galybe sunkiasi per skūrą, dirbasi į kraują ir buna 
žmogaus kūne per 10 dienų. Tokiu budu, išskirsto krau
ją ir išima visokius skaudėjimus, kaip tai: Reumatizmą 
Rankų, Kojų, Nugaros skaudėjimus, Dusulį, Galvos skau
dėjimą, šaltį ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas).

Garsinant visam pasauliui atvirai ir teisingai, už ką 
pasaulis (liudija ii' dėkavoja širdingai už vaistų teisin
gumą. Tukstajičiai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar 
nežino apie tai. *

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso kiek ji 
pati sveria, sulyg gydymo naudos. — Kaina 75 centai, 
$1.50 ir $3.00.

Nuo visokių apgaviku — žiurėkite kad 
bu!u toks paveikslas ant dėžutes ir toks pat parašas

DEKSNIS OINTMENT CO, Hartford, Conn.
Gerbiamieji Tamstos:—

Aš esu 53 metų senumo; turėjau skaudėjimą per du 
melu rankose ir nugaroje. Panaudojęs jūsų Galingą Mo
st) dabar esu sveikas. Jr mano moteris turėjo šone skau
dėjimą; panaudojus kelis sykius Deksnio Galingą MostĮ 
dabar yra tikrai sveika. Veiijam kiekvienam Deksnio 
Galingą Mosti naudoti ir dėkojam širdingai už jusu gy
duoles. JOSEPH BOGUTSKI,

553 E. Main Street, Plymouth, Pa.
DEKSNIS OINTMENT CO., Hartford, Conn.
Malonus Tamstos;—•

Tariu širdingai ačiū už jūsų naują išradimą, kuris 
man suteikė sveikatą. Aš esu 65 metų moteris, turėjau 
reumatizmą per'17 metų, buvau pas visokius gydytojus 
ir naudojau \ isokias gyduoles, kas ką tik patarė, bet nie
kas negelbėjo. Pasipirkau jusu Galingi} Mostį pas vieti
nį Agentą, Iii: ką panaudojau 7 sykius ir tapau tikrai 
sveika. Tariu širdingai ačiū už jūsų gyduolių teisingu- 

Anna Nevietsky, 14 Stark St., Pitttson, Pa.Iną.
DEKSNIS OINTMENT CO., Hartford, Conn.
Malonus Tamstos:—

Turėjau skaudėjimą kojose per 8 metus. Buvau pas 
visokius gydytojus, specialistus ir chiropraktorius, ir taip 
pat naudo jau visokias gyduoles kas ką tik patarė, bet 
niekas man negelbėjo. Kada DEKSNIO Agentas apsilan
kė pas mane su gyduolėmis tai aš vieną dėžutę pasipir
kau Galingos Mosties už 75c kaipo del išbandymo, kada 
įsitrynian tą vakarą man buvo labai karšta ir sykiais šal
ta, net prakaitas ėjo per visą kūną. Ant rytojaus atsi
kėlęs stebėjaus kad skaudėjimas buvo sumažintas ir aš 
jaučiaus kaip kutas žmogus. Vėl pasipirkau kitą Deksnio 
Galingos Mosties dėžę, išnaudojau ir tapau tikrai sveiku, 
nežinau kur dingo mano baisus skaudėjimas. Ir vėlinu 
kiekvienam draugui naudoti Deksnio Galingą Mostį kuri 
yra verta aukso. Ir tariu širdingą ačiū išradėjui už jo 
tokį naudingumą gyduolių. Bronislavas Petraitis, 

Whitman Court, Hartford, Conn.

DIRVA

kės ir kai kur pasitaikė kitokių 
kenkėjų. Tuo budu derlius šį
met pasirodė kiek blogesnis kaip 
buvo manyta, ir, sulyginant su 
praėjusių metų derlium, Įkai
nuojamas taip: rugių derlius 
nuo 1 ha 15 nuoš. blogesnis kaip 
pernai, be to, grudų kokybe že
mesnė, nes rugiuose buvo daug 
dirsių; kitų javų dei'lius bend
rai geresnis negu vidutinis, ir] 
sulyginant su praeitais metais, 
kviečiai 10 nuoš., miežiai 19 n., 
avižos 3 nuoš., o vikiai ir žir
niai net 30 nuoš. geresni kaip 
pernai.

Kitų laukų augalų derlius, da
bartiniu laiku, atrodo taip pat! 
geresnis negu vidutinis. Iš 51 
korespondentų pranešimų darę-' 
ma išvada kad, visi dar nesuim-T“ tlaug yaidininku 
ti iki rugs. 1 a. atrodo sekan-, ba]gavo 6(t
čiai: linai geriau negu- viduti-1 rjnjcjku 
niai (3.5), kanapės vidutiniai 
(3.2), bulvės ir runkeliai geriau 
negu vidutiniai (3.5 ir 3.4), ko- Bepročių (psichinė)

laukų Tauragės netrukus bus perkel- 
ir lankų žoles geriau negu vidų- ta Į Kalvariją (buv. Suvalkų g.). 
............  (Tauragėje bus įsteigta Veneros 

ligų ligoninė.
Trąšą gaminimas. Musų val- 

susirupinoi atnaujinimu 
darbo trąšu fabrike “Union” 
Klaipėdoje. Šių trąšų fabrikas 
gąli pagaminti į metus apie 75 
tūkstančius tonų trąšos, bet jis 
nuo pradžios karo beteik nebe
veikia. Lietuva šiais metais, 

; spėjama, turėsianti atsigabenti 
apie 40,000 tonų trąšų. Vadi
nas, šis fabrikas .galėtų priga
minti visai Lietuvai trąšų

pigesnes.

Kauno savivaldybe. Į Kauno
miesto savivaldybės tarpą iš-
rinkta 70 atstovų, kurie tauty-
bėmis skirstosi taip:

Lietuvių 29
žydų 21
Lenkų 16
Vokiečių 3
Gudų 1
Nors Lietuvių yra 29, bet jie

į frakcijos, nes jų 
keturi bolševikai; 
mokratai vargu 
su kitų pažiūrų 
stovais, žodžiu, savivaldybė vėl 

Į bus labai mišri.
Patirta kad Lietuvių rinkikų 

daugelis nedalyvavo rinkimuose 
nedovanotiną apsileidimą;

nedalyva- 
nuošimčiai

viniais, atrodo šiaip:
nuo 0 iki 9 metų —■ 383,788 
nuo 10 iki 19 metų -— 490,708 
nuo 20 iki 29 metų — 389,697 
nuo 30 iki 39 metų — 
nuo 40 iki 49 metų — 
nuo 50 iki 59 metų — 
nuo 60 iki 69 metų — 
nuo 70 iki 79 metų —
80 ir daugiau metų — 25,264 

nežinomo amžiaus — 832.

Traukinių apšvietimas. Dar šį 
rudenį bus apšviesta elektros 
šviesa svarbesniųjų gelžkelių 
linijų vagonai. Apšvietimo įtai
sai jau esą pargabenta iš Fran- 
euzijos.

KALĖDOMS EKSKURSIJA

“DZIMDZI-DRIMDZI” * .
Teatras vaidins šiose Lietuvių 

kolonijose:

Spaliu mėn.:
18 d. — Bridgeport, Conn. — 

“Jovalas,”.
19 d. — Bridgeport — “Munšeį- 

nas”.
20 d.’ — Philadelphia, Pa., — 

“Jovalas”.
24 d. — Philadelphia — “Mun- 

šeinas.
25 d. — Baltimore, Md., — “Jo

valas”.
28 d. — Baltimore — “Munšei- 

nasč
29 d. — Baltimore — “Jovalas”.
31 — Elizabeth, N. J. — “Jova

las”,
Lapkričio mčn.

1 d. — Brooklyne — “Jovalas”
2d. — Bayonne, N. J. — ”
5 d. — Brooklyne — “Munšei- 
nas”.

6 d. — C. Brooklyn — “Jova
las”.

7 d. — Brooklyn — “Jovalas”.
8 d. — Brooklyn — “Munšei- 
nas”.

9 d. — Scranton, Pa. — “Jova
las”.

12 d. -— Scranton, Pa.
16 d. — Mahanoy City — “Jova

las” ir “Munšeinas”.

21 d. — Amsterdam, N. Y. — 
“Jovalas”.

22 d — Amsterdam — “Mun- 
šeinas”.
Dar baigiama ruošti yaidini- 

mai: Wilkes Barre, Kingston, 
Hazleton, Pa.; Rochester, Sche
nectady, Niagara Falls, N. Y.; 
Cleveland, Ohio; Detroit, Michl; 
Pittsburgh, Pa. Chicagon teat
ras pribus lapkričio pabaigoje. 
Maršruto tęsinys bus skelbiama 
vėliau. Vaidinimų vieta ir kitos 
smulkmenos bus žymima teatro 
plakatuose.

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

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numeriu 

rej'imui prisiima am 1 Idc. 
"GYDYTOJAS” 

4454 So. Western avc. 
Chicago. Ill.

m

DR. FRANK HAPPY f
DENTISTAS

Visas darbas garantuojama.
Beskausmis traukimas, 

atdara nuo 2 po pietų iki 8 vak.
Nedeldiehiais nuo 10 iki 12.

VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS
Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

G. W. KLOPFER, O. D.
E T R A SO MO P T

Egzaminuoja 
gydo akis 
priskiria ai 

n i u s .
Valandos: i

2 iki 8 vakare.Viršuj Vaistinės.
Kamp. E. 79th St. ir St. Clair.

THE A. B
Savings & Loan Co,

3351 SUPERIOR AVE.

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

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostife yra iš žolių balzamų, ir ' 

yra vartojama visokiuose netikėtuo- Į 
sc atsitikimuose. Gydo ųžsisenūju- Į 
sias žaizdas ir apdraskyrnus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin- 
R-a žaizda ir platinasi dėlto kad nebu- j 
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal- 1 
žarnų mostis yra gera susižeidus, įsi-i 
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša- ’ 
lūs. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš- Į 
būrimų. Ištraukia karšti iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. R 
siųsdami 2c stampa.

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

(1'1)
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Per šių metų 
mėnesius Lie- 
monopolis par-

žinoma, jos butų
Litų užtenka! 

pirmus aštuonis, 
tuvos valstybinis
davė degtinės iiyspirito apie 3,- 
500,000 literių. Turėta pajamų 
21.105,000 litų.

(“Trimitas”)

Petrulis National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais; —■ Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

*

$2.00 
1.00 

.3.00 
1.50

Visuomenės, Politikos, Literatūros 
laikraštis — Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metu ------
/j ir Lietuvoj metams - - -

I vtniū ii i. ifė ii~ii;j|

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Pinigų kalimas. Rugsėjo 18 
Finansų Ministeris V 
patvirtino pinigų kalimo varžy
tinių komisijos protokolus, ku
riais einant sutinkama priimti į 
pinigų kalimo sąlygos pasiūly
tos Anglų firmos Kings Nor
ton'Meta! Works, Birmingham.

Rugsėjo 19 d. Finansų Minis- 
į terijoj turėjo būti pasirašyta su 
ta Anglų firma vario-alumino 

i pinigų kalimo .sutartis.

• Kauno miesto kanalizacija. 
I Miesto valdyba gavo iš Lietu- 
i vos banko vieną milijoną litų 
paskolos miesto kanalizacijai 
Įtaisyti. Paruošiamieji darbai 
jau atlikta. Tuoj žadama ka
nalizacijos darbus pradėti.

Komedijos iš tretininkių ir 
Kauno autobusą. Pasak “Liet.

I žinių”, rugs. 17 d., apie 17 vak, 
viena tretininke, “dikta Žemai-Ii tė”, sumano pasivažinėti 
nio vežama mašina”. Li 
per išeinamas duris į autobusą, 
ji klausė šoferio kiek jis, ponu
lis, iš jos paimsiąs. Gavus at
sakymą — 25 centus, dėjtivo 
kad brangu: “tai jau aš geriau 
pėsčia eisiu”, gi pati atsisėdo 
automobilyj. Konduktoriui ji 
davė tik 20 centų, penkis cen
tus prašydama nuleisti.

Konduktorius nusprendė kad 
jam labai butų netikslu pripra
tinti publiką prie nuolaidų, ir Į 
reikalavo ir tų penkių centų.

Ties Soboru pasirodė kad tre
tininke važiuoja į gelžkelio sto
tį —• taigi konduktorius parei
kalavo jau 30 centų, čia pa- 

Isažierė nusprendė tikrai “geriau 
[pėsčia eiti” ir, pareikalavus at
gal 20 centų, išlipo murmėda
ma: "Katalikams ant plakatų 
duok pusę lito ir velnio mašinai 
mokėk pusę lito. ...”

Publika gardžiai juokėsi iš 
tos naivios komedijos.

Suv. Valstijų 
Linijų, rengia 
special? Kalė
dų Ekskursi

ją i Lietuvą. 
Pasažieriai iš

plauks and didžio “Leviathan” iš 
New Yorko, Gruodžio G dieną per 
Southampton^. Jus pasieksit sa
vo tėviškę laiku sueit su draugais 
ir giminėmis del Kalėdų švenčių.

Pasiteiraukit apie šią ekskursiją 
dabar. Jus gausit mažiausiomis 
lėšomis švarius puikius kambarius, 
geriausi valgi, didelius priimnius 
viešus kambarius ir mandagų pa
tarnavimą visu kelionės laiku.

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland. O.

Valdantieji operatoriai del 
United States Shinning Board

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 
id “apmalšinti” jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių. 
Dar puriau—'duokite jam truputį

tikrė vidurių naliuosuotojo.

vidurių

už bonką,
iųskite tiesiai j laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

ir Mokslo

pažangios minties
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika, paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepriklausomos, laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
"Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

“VARPAS”
3251 So. Halsted St. Chicago, III.

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 5248,587.80 H 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta 5247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- G 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraėt| “Tė- H 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. L

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 0
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. |

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: U

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA t
307 W. 30th Street New York, N. Y. I

“SANDARA
tyk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite-

raturos, 1 olitikos, Žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams le- 

šuoja $.2.50. Lietuvon ir kitur $3.
ts užsirašŲs '“SANDARĄ” ant metų 

ir prisius mums $.2.50, gaus knygų do
vanu vertės $ i.

SANDARA”
BOSTON. 27, MAS;

Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu 
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštą ir Lietuvos.

fKeturi dolariai ant melu reiškia truputį daugiau 
i centas į meną. O už juos gausite "Vienybę” kas 

antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

3 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmones darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje 57.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Dabar užsirašyk
A M E R t K O S LIE

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykitįj žinių, yra naucungas Kiiaavienaiii ui 

[• jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

H

Iii

Reikalaujam agentų užrašinė! “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

|
H
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BALSUOKIT | 
Už Teisdarį (Judge) 
GEORGE P. BAER ;

i

Ruoškitės Pamatyt Ga
linga V eikala — 
“ATGIMIMAS”

Ši tragedija yra žingeidi ke
letu atžvilgiu, dėlto kad nors 
vaizdiną musų baisios priespau
dos ir persekiojimų laikus — ka
da Lietuviai buvo gaudomi už 
slaptą platinimą Lietuviškų lai
kraščių ir knygų, bet veikalas 
nei kiek neatsiduoda politiška 
dvasia, ir nors viršija jame di
dele meile, lytiškas pavydas ir 
kerštas, bet virš visko plevėsuo
ja patriotizmo obalsis. Virš tų 
visų dalykų — virš patriotizmo, 
virš meiles, vilčių, kovų, tuno 
Mirtis, kuri gailaus, nors paima 
viršų, vienok vėl lieka nežymi 
prieš visa tai kas veikiančių y- 
patų norima atvaizdinti — sie
kimas prie Lietuvos Atgimimo!

šios tragedijos suvaidinime 
dalyvauja sekančios pažymios
musų scenos dailoj ypatos:

Kazio rolėje A. Lapė
Kunigo F. J. žiuris
Onos Julė Baltrukoniute 
Karkliaus (slapto knygų

gabentojo) M. Vaitekūnas 
Juozo J. V. Mitchellis
Senuko J. Marozas
Šeimininkės A. Grigienė 
Berno J. Polteris
Žandaro . J. Norvilas
Tragedija eina maždaug tuo 

principu kad ko žmogus labiau
sia geidi atsiekti negali, ir nors 
gražius sapnus turi supynęs, 
jie neišsipildo. Vienok kas tu
ri stotis, stojasi.

Kazys Kaune prieš kelis me
tus susitinka Oną bažnyčioj lai
ke jos dėdės įšventininimo į ku
nigus. Jiedu akimis vienas kitą 
pamyli, bet tas pasimatymas 
lieka be susipažinimo, ir rodos 
nutrūksta ant visados, kaip štai 
Onos dėdė kunigas buna atke
liamas Į tą parapiją kur Kazys 
gyvena, ir su kuriuo kunigas 
užsiima knygų platinimu, ir at
važiavus Onai pas kunigą vie
šėtis, jų pažintis atsinaujina, 
įsiliepsnoja meilė, pradeda jiedu

liuosą kelią Į Onos širdį. P>et 
Ona suimtam Kaziui meilę ati
davus, taigi Juozas nieko nelai
mi, bet jo kerštavimai eina to
linus, ir jis Oną nužudo, pats 

įmanydamas, pabėgti į užrubežį, 
įtik tą jo žygį bernas netyčia ima 
lir sutrukdo— ir Juozas paten
ka policijai kaipo žmogžudis.

Kazys vienok lieka paleistas, 
nes tiesioginai jo nesugauta, ir 
su džiaugsmu pargryžta pas ku
nigą ir Oną — bet. .. . Onos nė
ra... .

Prie šito visko dar ineina 
atsitikimas Kazio namuose, kur 
jam diedukas atskleidžia praei- 

I ties paslaptis kurios jų namuo- 
| se padengtos amžių velėna bu
lve, ir rengia Kazį į eiles “Lietu
vos Karaliaus’’, kam viskam nei 
Kazys netiki, nei jie visi nežino 
kada atgaus, ir ar atgaus kada, 
spaudą, o spauda lieka atgauta 
ir “Lietuvių Karalius” ateina iš

balsuokit
Už Teisdami (Judge) 

SAMUEL H. SILBERT

j Common Pleas Court
Dviems Metams Laiko.

pasakiško kalno tautą išvaduo
ti.

Kadangi tragedija prasideda1 
ir baigiasi tais pat 1903 metais, 
vienos vasaros begiu, veikale 
lieka nepaliesta nei spaudos at
gavimas, nei Lietuvos atgimi- 

įmas, bet vien tik prisirengimas 
ir kalbos apie tai ko mes trokš- 

I tame, kas ant galo įvyksta.
TMD. 20 kuopa stato šią tra

gediją Lietuvių salėje kitą ne- 
dėldienį, spalių 20 d., nuo 5 v. 
vakare.

Paskutines Registravi- 
muisi Dienos

Kam jums reikia Amerikos 
pilietybės jeigu nebalsuojat?

Kožnas pilietis privalo bal- 
|suoti. Jei pripažino šią šalį sa- 
; vo antra tėvyne, turi prisidėti 
prie jos reikalų tvarkymo.

Paskutinės registracijos die
nos yra Penktadienis ir šešta- 

Inis, spalių 17 ir 18 d. Kurie ne- 
užsiregistruosit negalėsit bal- 

> s uoti.
; Registravimosi budelės ran- 
Įdasi arti jūsų namų. Regis- 
i truokites!I ____________

statyti sau svajonių palocius iri Brazauskai, Petraičiai ir Praš- 
rengtis vienas kito būti, kaip jų jievičius nedėlioj lankėsi Colum- 
tarpe įsimaišo Juozas, kuris O-|)JUSj oj-_įo sostinėj. Kelionę at- 
nos geidžia, ir iš didelio keršto automobiliais. .Pargryžę pa
kam jį myli Kazį, apskundžia I pakoja kad nei jau ten kas to- 
Kazį kaipo knygų platintoją, į nei ka. O važiuot jau troš- 
ir tuorni mano pasidaręs šaulio kelintas metas....

Pradėjimas
♦

Autbmobilių išdirbėjai žinojo ir suprato kad sunkiau- 
sis dalykas yra tai pradėjimas automobiliui važiuoti, tai
gi pirmasis greitumas turi tris sykius daugiau spėkos liū
gus trečias greitumas, nes pradėjimas važiavimo — arba 
pradėjimas sukimo — yra sunkiausias dalykas.

Tas pat yra su mumis, kada reikia kas pradėti buna 
sunkiausia $100,000.00 ant 5,'< atneš ■jums ineigų po 
85,000.00 ant metų, kas patvirtina jog sykį pradėjus pas
kui jau buna lengva.

Diskelis spėkos dabar — biskelis pasiryžimo pagelbės 
jums pradėti taupyti kas gal reikš jums finansinę nepri
klausomybę vėlesniais gyvenimo metais.

•
Pasirinkit musų įstaigą kaipo savo taupymo vietą — 

ji yra po Ohio Valstijos priežiūra, kuri daro viską kas ga
lima apsaugojimui jūsų pinigų visu laiku. Mes mokame 
5% — kas yra 25 nuošimčiai daugiau negu 4'J — ir mes 
ypatiškai rūpinamės jūsų pasisekimu ir musų viršinin
kai neriai visados patars jums bile reikaluose kuriais jus 
norėtumte su jais pasitarti.

Mes didžiuojamės dideliu skaičium sava depozitorių. Pra- 
dėkit dėti pinigus pas mus ir gaukit 5%. *

SAUGUMAS PLUS 5G REIŠKIA ATEITIES PASISE
KIMUS JUMS. SUSTOKIT RUPIN..SI APIE ATEITĮ 
ATSIDARĘ TAUPYMO SĄSKAITĄ ČIONAI.

The A B Savings 
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

į

5

Į Common Pleas Court 
ant šešių metų laiko.

Jis dabar yra teisėju tame 
; pat teisme jau daug metų ir yra 
atsižymėjęs savo teisingais ir 

i prielankiais publikai darbais. Jis 
myli Lietuvius ir visados juos 

1 nelaimėje užstoja. Tat ncpa-
Jis teisingai tarnauja publi-į mirškit atiduoti savo balsą už

kai jau ilgus metus būdamas tei
sėju, ir yra pilnai tinkamas tei
sėju į “Common Pleas Court 
Judge”. Jis yra gimęs Lietuvo
je ir visados Lietuviams prie- i 
lankus. Nepamirškit balsuot už | 
Samuel II. Silbert ateinančiuose 
rinkimuose Lapkr. 4 d.

Mokykla Prasideda
Penktadienyje, spalių 17 d., 

Lietuvių salėje, nuo 7:30 vai. 
vakare, įvyksta pirmutinė suei
ga SLA. 14 kuopos pastango
mis steigiamos Lietuviškos kal
bos ir gramatikos mokyklos.

Visi kurie norit prisidėti at
eikit, tuomi pasilengvinsi! sau ir 
kitiems.

Mokytojauti užkviesta K. S. 
Karpavičius, “Dirvos” redakto
rius. V. P. Banionis

Organizavimo Komit.

Vaičkaus Apsilankymas
Nedėldienyj ir panedėlyj mu

sų kolonijoj lankėsi su lošimais 
J. Vaičkus su savo artistais , ir 
statė scenoje “Pietro Caruso”, 
“Susimildamas”, “Žvakutė Už
geso”. Panedelyje statė (“Lais
vės Kovotojai”, keturių veiksmų 
dramą.

Iš finansiškos ir artistiškos 
pusės pasisekė gerai, nes publi
kos buvo dikčiai, tik vyčiai neiš
laikė savo žodi viename atsiti
kime, delei kurio be biskio per
statymas panedėlyj butų neįvy
kęs.

Katalikų publika laike lošimų 
pasirodė visai nekuituriška — 
juokiasi, baikauja laike dramos 
svarbesnių dalių, ir tt. Kadan
gi lošta bažnytinėj salėj, tokios 
publikos nebuvo galima išveng
ti.

Vaičkus su panelėmis panedė- 
lį ir utarninke lankėsi “Dirvoje” 
ir sakė žadąs dar vėl kada po 
naujų metų Clevelands apsilan
kyti.

Utarninko vakare visas artis
tų būrelis iškeliavo į Detroitą, 
kur atsibus lošimai subatoj ir 
nedėlioj.

šį teisingą žmogų laike balsavi
mų Lapkr. 4 d.

“The Miracle” Keliasi Į 
Clevelandą

Pranešimai paskelbti New Yorke 
sako jog didelis skaičius dailos my
lėtoju kurie keliauja iš tolimu vietų 
i tą miestą pamatyti "The Miracle” 
("Stebuklas”) tuoj pradės rengtis 
Cleveland© linkui, kur tas didis sce
nos spektaklis bus pastatytas šven
čiu laiko. New Yorke lošimas, kuris 
prasidėjo pereitą sausio 15 d. pasi
baigs lapkričio 8 d., kad butų gali
ma laiku viską sugabenti ir prireng
ti atidarymo dienai, gruodžio 22.

Tiesiog galima sakyti kad desėt- 
kai tūkstančių žmonių tada plauks j 
Cleveland:} pamatyti tą perstatymą, 
kadangi tai bus paskutinė proga šio
je šalyje, Amerikoje.

Sekantis perstatymas po pasibai
gimo Cleveland© įvyks Salcburge, Au
strijoj, sekančią vasarą. Ten buvo 
ruošiamasi perkelt kaip ant pereito 
rugpjūčio mėnesio, bet. New Yorke 
pasisekimas buvo toks didelis kad 
The Miracle” liko ten palaikytas iki 

galima bus dar perkelt j Clevelandą. 
Londonas ir Paryžius taipgi tariasi 
apie dar sykį partraukimą to veika
lo į save, bet Max Reinhardt’o ypa- 
t iškas atstovas, Rudolph Kommer, 
kuris dabar čia lankosi, sako jog var
gu ten bus greit statoma.

“The Miracle” patraukė tokią ne
paprastą domę delei savo ypatingu
mo, kadangi yra vienintelis vienas 
tos rūšies veikalas pasaulyje. Pir
miausia, jį statyti reikia milžiniškų 
pinigų negu reikia kitką statant — 
apie $1,000,000 kuomet pirmas per
statymas Cleveland© Įvyks. Prie jo 
yra labai daug artistų — suvirs 700 
aktorių, muzikantų, techniškų* darbi
ninkų ir choras. Tai yra-pirmas to- 
kis dalykas ką Amerika matė pui
kaus, kurinis Max Reinhardt’o, žy
miausio Europos direktoriaus ir tvė
rėjo tokio naujo teatro vidurinėj Eu
ropoj. Veikale dalyvauja pažymus 
tarptautiniai lošėjai iš visų šalių, An
glijos, Francuzijbs, Italijos, Vokieti
jos, Švedijos, Austrijos, Vengrijos, 
Šveicarijos, Rusijos, Amerikos ir Ja
ponijos.

Tą veikalą Cleveland iečiai matysim 
Public Auditorijoj, pradedant gruo
džio 22 iki sausio 10, ir nuo to dings 
proga ant visados vėl jį matyti.

$

Pp. Baltrukoniai apleido savo
(ilgus metus gyventą vietą ant 
St. Clair avė. prie Ė. 21 st.* ir 
išsikėlė j Lakewood, 13950 Cliff
ton Blvd., visai toli nuo didžio
jo Lietuviu centro, vienok neat
sitolina nuo Lietuviu veikimo. 
P-lė Julė Baltrukoniute dalyvau
ja perstatyme “Atgimimas” už
imdama vyriausią moterišką ro-

■ lę, ir toliau žada prie musu loši
mu prisidėti.

Į Nedėlioj, L. M. P. S. A. 24 kuo- 
Ipa statė scenoje “Mirtų Vaini- 

Publikos buvo neperdau- 
giausia. Atlikta irgi nekažin 
kaip, tik apie pora ypatų ge
riau lošė, kiti niekuo ypatingu 
nepasižymėjo.

KALĖDŲ DOVANAS saviš
kiams Lietuvoje siųskit dabar— 
ateikit “Dirvos” Agent uron — 
(t repais į viršų). Pinigai siun
čiama pigiausiu kursu.

A. H. ZYCHICK
Advokatas

Praneša Lietuviams jog- iš
sikėlė i naują vįetą — 

702 ENGINEERS BLRG.
Tel. Cherry 4150.

PARSIDUODA miegamojo kamba
rio rakandai pigiai; matyti visuomet 
galima 6902 Superior Ave., Suite 2.

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

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, Įvairiausius nuotiklus tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo-( 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės_ AL 26.Lithuania.__
LIETUVIŠKA MAUDYNE

Geriausia vieta Ctevelande — anru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

Dr. A. A. Ivlnskas
CH1ROPRAKTIKAS

1 1 72 E. 79th Street Cleveland, Ohio.

CHIROPRAKTIKA - DIDŽIAUSIAS PASAULIO SVEIKATOS 
MOKSLAS

Prašalina ligos priežastis—paskui naturališkai atgryžtat Į sveikatą. 
Ar turit Skilvio, Plaučių, Širdies, Inkstų, Vidurių ar Kepenų ligą? 
Ar turit Reumatizmą, Katarą, Dusuli, Goitrą, Paralyžių, Epilep

siją, Nereguliarį Dūsavimą, Vidurių LIžkietejimą, Apendicitj, Ner
viškumą, Nemigę, Raudongysles, nuolatinį Galvos skaudėjimą? 
Chiropraktika yra vienatinis mokslas kuris gali prašalint tų ligų 
priežastis.

Ar turit nesmagumo su Akimis, Ausimis, Nosia ar Gerkle? Jeigu 
esat apakę ar apkurtę per daug metų, arba visai nustoję balso, nenu
stoki! vilties, bet pasiteiraukit apie Chiropraktika.

Ar turit moteriškas ligas arba bent kokias Lytiškas negeroves? 
Nesidrovėkit ir nesibijokit, viskas bus užlaikyta slaptybėje, o pasek
mės stebtinos. Pabandykit Chiropraktiką.

Gal turit sustingusius Sąnarius rankų ar kojų ir negalit jų natura
liškai naudoti. Chiropraktikos sistema tą atitaisys.

Mano metodos ne stimuliuoja, bet prašalina pačią ligos priežastį, 
tokiu budu leidžia gamtai pačiai atlikti atitaisymo darbą. Sveikata 
yra didžiausia laimė kokią tik mes galime turėti.

Manimi galit pilnai pasitikėti. Aš esu praktikavęs prie ligonių per 
dešimts metų žymiausiuose Clevelando ligonbučiuose: du metu La
keside Hospital, tris metus Mount Sinai Hospital, ir penkis metus St. 
Vincent Charity Hospital.

Ant pašaukimo pribunu i namus pas ligonius.

Ofiso telefonas Penn. 1321 
Rezidencijos telefonas Garf. 5772-J

? Ofiso valandos: 10—12 ryte; 2—5 po pietų; 6.30—8:30 v.

Račkauskas Buvo Susir
gęs

V. K. Račkauskas, buvęs Cle- 
velandietis, dabar Londono At
stovybės sekretorius, rašo iš St. 
Leonards-on-Sea pajūrio, kur 
ilsisi po sirgimo:

“Nesenai mane . buvo ištikus 
baisi nelaime: rugs. 1 d. apsir
gau viduriais, iš ko išsivystė 
vėliau vidurių ir apendikso už
degimas. Operacijos, del dide
lio karščio ir nusilpimo, daryti 
nebuvo galima, tat turėjau sun
kiai kovoti iki pavojus praėjo.- 
Dabar tafsausi. Dabar esu pa
jūryj savaitei kitai.”

TMD. Nariai Gaus Kny
gą — Neužmirškit!

Sekantį antradienį, spalių 21 
d., nuo 7:30 vai. vakare, Lietu
vių salėj įvyks TMD. 20 kuopos 
susirinkimas, kurin nariai malo
nės pribūti, nes yra atėjus nau
ja knyga, “Iš Tamsios Praeities 
į šviesią Ateitį” — nariai ją 
gaus kurie yra užsimokėję už 
šiuos metus.

ANTANAS BARTKUS

Taipgi reikės parinkti pagel- 
bininkų busiančiam kuopos va
karui spalių 26 d. Reikės salėj 
darbininkų laike baliaus, taipgi 
kitokiu pagelbininkų, todėl na
riai kuoskaitlingiausia ateikit.

Vald.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen- 

turą šios ypatos 
Kreipkitės vėl:

Marijona Kalavinskienė . .Lt.70
Viktorija Rutriunienė .....200
Marijona Eidikytč ..............100
Albinas Vcronikaitis ......... 200
Agota šermukšnienė ......... 60
Antanas Telksnis ................200
Eleonora širvinskaitė ........ $15

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

^CLEVELAND, O.

“Dirvą” Galima Gauti 
Ketverge vakarais

Pavieniais Numeriais
sekančiose vietose

2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj 
1135 E. 79 St. Kobylanskio vai

stinėj.
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th St., Kopecny’s vaistinėj, 
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.
1117 E. 21 St.,’ pas G. Garmų. 
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą. 
6502 Superior Ave., kampas Ė.

C5th., pas J. Pilvelį.
6602 St. Clair Ave., pas Langą.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

‘ D I R V 4 ’
Cleveland, O.

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin
to,! studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
dėlėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

e piano Lekcijos $
30 minutų, 75c. Mokinama gera 
muzika. Esti du mokinių koncer
tu į mctlis. 1 (42)

V. GREIČIUS
7503 Myron Ave. Rand. 4644-JX.

i * Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 

I land Universitete, darbuojas su 
i Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER
| .307 WILLIAMSON BLDG.

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

I Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarnifilaL 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

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

| LIETUVIŠKA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
Pirmiau buvo ant St. CLAIR AVE., netoli E. 79th St. 
dabar persikėlė į naują gražią vietą ir yra pripildyta 
geriausių prekių pardavinėjamų už numažintas kai
nas. Visus savo senus ir naujus kostumerius prašau 
atsilankyti ir pasipirkti kas yra reikalinga — nau
jausios mados vyrišįų ir vaikų apršdalų. Visus Lie
tuvius prašau atsilankyti į mano krautuvę. Aš kal
bu Lietuviškai. (45)

GORDON PARK HABERDASHERY
924 EAST 7f)TH STREET (arti St. Clair Ave.)

| DRY CLEANING į
Išvalom, Sulaisnni Visokias Drapanas. Sudedam Naujus į 

S Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į
į Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906 \

į * ROSEDALE DRY CLEANING CO. * į 
į 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. ?

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

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant. Į
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohi®. I


