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Lietuvis Lakūnas
Lenktynėse per S. V

*

IR DARBININKŲ ŽINIOS j

KAPT. S. DARIUS ĮSTOJO LENKTYNĖS-
NA, BET KELIONĖJ ŽYMIAI ATSILIKĘS

__________ ' M—— -A --------------------------------------
Fordas Brazilijoj. Automobi

lių išdirbėjus Fordas nupirko 
Brazilijoj, Para valstijoj, 1,200,- 
000 akrų žemės už $42,000,000

■ ir mano užvesti joje gurno me-
■ džių plantacijas. Jeigu pasi

seks susitarti su Para valstija, 
pranešimas sako, Fordas dar

k pirks 2,800,000 akrų žemės.
Fordas mano sutraukt 50,000 

[^darbininkų Tapajoz srityje ir 
i pabudavoti gelžkelį per Para, ir 

tai .trumpu laiku.
Ebensburg, Pa. —Nttnty Glo 

distrikte areštuota trįs anglies 
ir geležies policijantai laikomi 
prie kasyklų kuriose dirba sko
bai, už nešiojimąsi ir grąsinimą.

■ šautuvais.
ų-LAjOhj.o valftijoj) Liek Jka-
I sykloje prie, Nelsonville, sargai 
I išvaikė vyrus kurie sako norėję 

padėti dinamitteir susprogdin
ti kasyklos namus. Atsibuvo 
apsišaudymas ir nužiūrėtieji 
pabėgo. Ta kasykla buvo no
rėta atidaryti šį pirmadienį su 
neunijistais. 1

Atidėta streikas. Colorado 
valstijos rengtasi apšaukti an- . 
gliakasių streiką su tikslu iš
kovoti 7 valandų darbo į dieną 
ir 5 dienų į savaitę. Streikas 
atidėta iki Spalių mėnesio.

Creighton ir North Bessemer, 
Pa., kasyklos, skelbia praneši
mai, susitaikė su darbininka's 
ir pradės dirbti. Tų kasyklų 
operatoriai sutikę varyti darbą 
senomis algomis iki bus sutar
ta naujos algos. Jose dirba 300 
darbininkų.

Darbai gerėja. Darbo depart- 
mentas skelbia kad bėgyje se
kančių trijų mėnesių darbai O- 
hio valstijoj eis geryn. Dauge
lyje industrijų pasibaigsią sezo
ninis apslugimas. Apmažės dar
bai tik budavojimo industrijoje.

Clevelande reikalinga neku
riu šakų amatninkų. Plieno iš- 
dirbystės eina žemiau normalio.

Dayton, O. — Gelžkelio dė-, 
tektivas Knight tapo nušautas 
ir kitas gelžkelietis sužeistas 
susišaudyme gelžkelio vagonų 
kieme su trimis vyrais kurie 
pafėmyta prekių vagone.

Tonbridge, Anglijoje, vieno 
darbininko moteris pagimdė 24 
kūdikį, nors jis Uždirba tik $11 
į savaitę.

Iš Vladivostoko ateina
kad su dideliu Japonišku laivu 
prigėrė 900 darbininkų.
bininkai buvo vežami į Kamčat- 
ką.

Sumatra saloj, Azijos vande- 
nuose, ruošiama statyti gelžke- 
lis kuris kainuos $24,000,000. •

Roosevelt Field, N. Y. — 
Rugsėjo 18 d. iš čia prasidė
jo orlaivių lenktynės sker
sai Suv. Valstijas nuo At- 
lantiko iki Pacifiko.

Susirinko 42 orlaiviai, iš
dalinti i tris grupes. Tiktai 
du orlaiviai įstojo Į lenkty
nes be sustojimo. Kiti visi 
su sustojimais tam tikruose 
paskirtuose punktuose.

Dovanų paskirta $43,000 
keletui pirmiausia atlėku
sių. Be. sustojimo ryžusieji 
skristi dar neišskrido.

Tarp 26 orlaivių B klesos 
kurie lekia su sustojimais 
yra Lietuvis lakūnas Stepas 
Darius, atvykęs iš Lietuvos. 
Jis skrenda American Eag
le orlaiviu.;-

Cleveland^ jis pasiekė 14- Į 
tas išeilės. Paskui buvo ži
nių kad pasiekė Bryan, O., 
bet ar iš ten išlėkė Angliški 
laikraščiai nemini.

Iš A klesos sunkiųjįj or
laivių vienas nukrito New 
Jersey valstijoj ir du lakū
nai užsimušė.

B klesoje yra lengvieji or- . 
laiviai vieno žmogaus vai- 
domi.

SOVIETŲ ĮTEKMĖ
CHINIJOJ NYKSTA
Pekinas. — Rusijos komunis- 

’ tų pastangos pasivergti Chini- 
1 jos protą eina vėjais. Jau iki 
1 šiolei sovietų įtaka į Chinus la

bai nulenkta pagaliaus tapo per
laužta. Taip mano dauguma po 
to kaip pastaru laiku iš Chini- 
jos išsikraustė sovietų agentas 
Borodinas. Didžiausias kredi
tas už sulaužymą komunistų 
įtakos priduodama gen. Kai-še- 
kui. Jį pirmiau komunistai lai
kė savo draugu ir vadovu, ti
kėjosi kad jis pavers komunis
tais visą Chiniją arba atidarys 
komunizmui kelią į tą šalį. Bet 
jis pereitą žiemą atsimetė, nuo 
komunistų ir stojo prieš juos.

Nuo to viskas sviro priešin
gon pusėn.

Vėl1 bolševikėliams lieka 
savo rubežiuose daužytis 
jaus gyvenimą gyventi.

ir
tik
ro-

Vabalų Neapsimoka Ryt

žinia

Dar-

Worcester, Mass. — Dr. R. 
H. McKinnon, važiuojant auto
mobiliu buvo prasižiojęs ir jam 
į burną įlėkė vabalukas; nespė
jęs išspjaut jis vabaluką turė
jo ryti. Tuo tarpu vabalukas 
jam įkando gerklėje, nuo ko 
užsinuodijo jo kaklas, paskui 
visas kūnas, ir žmogus mirė.

ŽINIOS IŠ LIETU
VOS

(Per Liet. Pasiuntinybę 
Amerikai)

Sušaudyta Sukilėliai
Washington, Rugs. 14 — 

Elta praneša kad Rugsėjo 
12 ir 13 d. karo teismas na
grinėjo trylikos Tauragės 
riaušininkų bylas. Septyni 
nuteista mirtin ir sušaudy
ti. Penki gavo mažesnes 
bausmes, vienas išteisintas. 

ff.

Užsienio laikraščiuose til
po žinių buk Tauragės apie- 
linkėj tarp kariumenės ir 
sukilėlių įvyko ar įvyksta 
smarkioj įcovos. Buk ?ųiinĮ- 

1 ta Darbo Federacijos vadai,' 
buk paskelbta visuotinas 
streikas," krašte apsiausties 
stovis, buk šaudoma moksl
eiviai ir suimta vii‘š dviejų 
tūkstančių asmenų:

Tos žinios neteisingos.
‘Krašte vėl ramu, nėra jo

kių streikų ir susirėmimų. 
Pasilieka tik karo stovis. 1 
Moksleivių nesušaudyta. 1

Buvo suimta apie 200 as
menų, bet dalisjų paleista. 1

TURKAI PRIEŠ KO
MUNISTUS

Konstantinopclis. — Nežiū
rint Turkijos draugingos sutar
ties su sovietų’ Rusija, Turkijos 
valdžia užvedė atkaklią kovą 
prieš komunistų propagandą sa
vo šalyje.. Bosfore tabako dirb
tuvėj suimta 11 darbininkų su
gautų dalijant komunistišką li
teratūrą. Visomis pusėmis Tur
kija gaudo komunistų agitato
rius kai žiurkes. I','! •

Gyva su Kulka Emege- 
nyse Šeši Mėnesiai

Urbana, Ohio. — Čia gyvena 
viena ijioteris, 33 metų amžiatis, 
kurios mirties laukiama jau še
ši mėnesiai, .po to kai jai į gal
vą jšauta plieninė kulka.

Jos vyras netyčia peršovė jail 
galvą, kulka liko smegenyse ir j 
jos kairysis šonas visai Supara- 
ližiuotas. Ji negali pati lovoj 
judėti nei valgyt be pagalbos.

Kaip Žemės Gyventoji; 
Skaičius Didėja

Kasdien musų motina žemė 
susilaukia šimtus tūkstančių 
naujų vaikų. Atėmus kasdien 
mirštančius, sakomą jog kas
dien gyventojų skaičius pasidi
dina po 50,000 dūšių.

I KOMUNISTŲ TERO
RAS RUSIJOJ

Maskva. — Apie pora desėt- Paryžius. — Mieste Nice 11 
kų žmonių suimta kaipo špie- d. Rugsėjo nelaiminga mirčia 
gai ir sovietų valdžios priešaipabaigė savo gyvenimą garsi 
iš jų Rugsėjo 13 d. du nusmer-' Amerikietė šokikė Isadora Dun- 
kta sušaudyti, 11 husiųsta prie — ’—’ v*

i sunkių darbų. f
Tula Ksenia Chlopušina, 70 

m., nuteista penkiems metams 
uždaryti tamsiam urve, 
du sunai sušaudyta.

Komunistų carai žudo 
jos gyventojus visomis 
mis nekaltai, o vis rėkia: 
kit ką buožės daro, jeigu 
sušaudoma koks išdavikas.

GARSIOS ŠOKIKĖS 
MIRTIS

MIRĖ PAMIŠĖLIS KURIS MYLĖJO LĖLĘ 
VIETOJ MERGOS

o jos

Rusi- 
prt’.ė- 
žiurė- 

kur

Lakūnų Nevaržys
Washington. — Prezidentas 

Coolidge paskyrė komitetą pa
darymui sprendėm© ar uždraus
ti bereikalingą orlaiviais lekio- 
jimą per plačias juras, kuomet 
didelė dauguma skridusių žuvo. 
Komitetas išsprendė kad geriau 
lai lakūnai remiasi ant publikos 
opinijos negu valdiško įstatymo. 
Taigi valdžia nekliudys kas no- 
res prigerti jurose. —

£ia 
le
su

Suvažiavo 26,000 Ame
rikos Legionierių

Paryžius. —‘ šią savaitę 
suvaliavo 26,000 -Amerikos 
gionierių dalyvavusių kare,
jais atvyko jų pačios, motinos 
ir kitos giminės. Taį»-yra de- 
šipities metų sukaktuvės nuo 
Amerikonų pribuvimo į mūšį.

Suvažiavimas labai iškilmin
gas ir Prancūzai svečius priėmė 
labai draugingai.

Lenkų Vagįs Nori Lega
lių Teisių

Varšava. — 300 profesionalių 
kriminalistų surengė riaušes 
priešais prokuroro butą reika
laudami “teisingumo ir konsti
tucinių teisių visiems krimina
listams”. Trįs dienos prieš tai 
policija apsupo ir sugaudžius 
keliolika nužiūrimų asmenų pa
sodino kalėjiman be teismo.
< Tą pajutę, visi miesto Židikai 
sujudo ir atmaršavę prie prose- 
kutpriaus namo pakėlė protestą.

Komunistai “Atsisako” 
Kapitalistiško Džiazo

Tai

Rusija bando padaryti savo 
žmones muzikaliais. Pastaru 
laiku komunistų valdžia užgy
nė pardavinėti fonografams re
kordus su džiazo muzika,
esanti “buržujų muzika”, sako 
carukai. Nors prie tokios mu- 

į zikos jau senai šoka Afrikos 
laukiniai juodukai.

Klasiška muzika yra tikrai 
buržujų muzika, nes ji sukurta 
žymių muzikų kuriuos tik bur
žujai gerbia ir palaiko.

Gal komunistai mano išrasti 
savo “muziką”, kuri bus rau
dona. ...

Kai-šek atvyksta Amerikon. 
Iš Ceylono pranešama kad Chi- 
nų generolas Kai-šek, atsimetė
lis nuo komunistų, atvyksta į 
Suv. Valstijas.

' can, kuri jau buvo virš 50 m. 
amžiaus.

ji norėjo pirkti sau automo
bilį. Sėdus su šoferiu automo
bilį išbandyti, neapsižiurėjo ir rengėsi apsivesti, 
nusikorę jos Ispaniškos skaros 
kutosai įsisuko į pirmutinį ra
tą, ją ištempė ir primušė į kie
tą gatvės grindimą.

Jos gyvenimas buvo tragedi- siėmė butą priešais tą namą ku- 
ja viena po kitai. 1913 metais riame gyveno jo mylimoji su 
Paryžiuje į Seino upę automobi-18avo vV,’n ir Hipn" n™- 
liu įvažiavo jos 3 ir 5 metų am
žiaus vaikai, kuriuos ji. augino- 
si būdama visai nevedus.

1924 metaiis nusižudė jos vy
ras, Rusas komunistas poetas, 
su kuriuo visai trumpai išgyve
no. O dabar pati mirė traginga 
mirčia, dar buvus gatava gy
venti iki gilesnės senatvės.

Budapešte, Vengrijoje, šiose nūs j duris, ji buvo įleista, bet 
dienose mirė vienas keistas pa- jau žydelkaitės nebuvo. Tik po 
mišėlis, pragarsėjęs per eilę me- kokio laiko policija patyrė kaip 
tų savo meile prie vaškinės lė- ištikro buvo. Išsyk manyta kad 

Tai! buvo Michael Kollosy, ’ ta .Žydelkaitė ateina pas jį slap- 
; Vengrų aristokratiškos ' ta, ir pradėta tyrinėti. Pasiro- 

Daug metų atgal jis dė kad jis buvo užsisakęs Pary
žiuje padaryti jam vaškinį pa
vidalą jo mylimosios, tokio pat 

i didumo kaip gyvą, aprengtą 
gražia suknia, kokią matydavo 
dėvint savo mylimąją. Jis iš
tisas dienas kalbėdavo su savo 
vaškine mergina. Vėliau jis už
sakė savo mylimajai ir vaškinį 
kūdikį, kurį ji laikydavo' savo 
glėbyje.

Policijos daktaras prikalbėjo 
Kollosy eiti į beprotnamį, kur 
jis persikėlė su savo lėlėm, ir 
ten mirė.

lės. ' 
narys 
šeimynos.
įsimylėjo į gražią žydelkaitę ir 

Bet jos tė
vai pasipriešino jų vedyboms 
del religijos skirtumo, ir po to 

i mergina išėjo už vyro savo re
ligijos.

Iš to Kollosy pamišo. Jis pa-

savo vyru, ir dienų dienas pra
žiūrėdavo per langą j tą namą. 

| Vieną dieną iš Paryžiaus jam 
atėjo didelis siuntinis. Jis už
sirakino kambaryje ir per ilgą 
laiką neįsileido nei savo šeimi
ninkės apžiūrėti kambarį. Bi
jodama kad kas su juo neatsi
tiktų, šeimininkė pradėjo tėmy- 
ti per rakto skylutę. Ji nuste
bo išgirdus jį kalbant lyg su sa
vo gražia mylimąją. Pabarški-

Plainfield, N. J. — Rugs. 17 
d. netoli New Morket nukritus 
orlaiviui užmušta šešios ypatos. 
ir penkios sužeista.

Dalins Dykai Akinius
New York. — Optcimetrtstų 

draugija nusprendė išdalinti 
tūkstantį porų akinių biedniems 
žmonėms kuriems reikia akinių 
p įmintu regėjimo. Optome- 
trlštiį klinika pati išegzaminuo- 
ja dykai biednųjų akis ir pri-' 
taiko akinius.

Mūšiai Nikaraguoj
Washington. — Nikaraguoje, 

Centralinėj Amerikoj, vėl įvy
ko susikirtimas Amerikos juri
ninkų su tena-itiniais sukilėliais. 
Mūšyje žuvo 22 žmonės, 20 iš 
jų sukilėliai.

Nori Gimimų Kontrolia
vimo Japonijoje

PRIRODYMAI KAIP ŽMOGUS IŠSIVYSTĖ Iš 
BEŽDŽIONIŲ EILĖS, . . '

Sir Arthur Keith, garsus An-igutangas ir kitos yra labai skįr- 
glįjos mokslininkas, kalbėda-|tingos-ir randasi kitose žemės 

’ miw Mokslo Pasttcmūjiiho drau- Ldalyse.
.gijoje pareiškė jog Darvinas tu-1 
rėjo teisybę skelbdamas jogci 
žmogus išsivystė iš beždžione; 
panašių nu.

Keith sako kad žmoguš ne 
tik išsivystė iš žemų gyvūnų 
panašių j beždžiones, bet ir gy
vena ant '■ žemės jau milijoną 
metų; vietoj kitų mokslininkų 
paduodamo trumpesnio laiko.

Keith išvedžioja jog žmogaus įsai ^skirtingų pavidalų, ne taip 
■iš beždžionės paėjimo žymės, artimų viena kitai 
gaunamo? iš likučių senovė? 
suakmenėjusių kaulų, yra tikros 
ir neginčijamos, bet pats vysty-Į 
masi buvo daug painesnis negu1 
buvo manyta Darvino laikais, j

Pirmiausia imdami kalbėti^ 
dpie žmogaus išsivystymą iš že
mesnių gyvūnų, sako Keith, 
mes tikėjomės kad žmogus tu- 
rėjo vystytis laipsniškai auks- 
tyn-tobulyn, tiesia 
davestų žmogaus

Gryžtant į praeitį r jieškant 
žmogaus pakifnio reikia suse.k- 
ti ne vieną kokią veislę,kuri at
siskyrė nuo beždžionių ir g^— 
resnėse aplinkybėse- vystėsi - j

Įžmoneą,. bet reikia, nusekus ton "’j 
j prąi'itįft,; permatyti kaip tolyn
I labili žmonių prabočiai skirtin- 
I gesniišrodo, ir ten galiau ras-
J t uipy daugybę paskirų rūšių, vi-

linija kuri j 
prabotį iki

kaip dabar 
žmonių ra-

dar gyvu-

artimos viena kitai 
sės. •

Toj praeityj kur 
nai buvo bepradedą virsti į mu
sų prabočius, tų gyvūnų veislės 
buvo tokios skirtingos kad ne
tik neišrodė į paskilr 
bet-

veisles, 
net kitokias kilmes.

Nuostoliai del Negerų 
Antrtšfų

Tokio. — Nežiūrint didelio 
priešingumo šeimynų mažinimui 
tolimuose rytuose, Japonijoje 
pradėjo plėstis g'imimų kontro
liavimo idėja ir kasdien ji gau
na daugiau pasekėjų.

Pirmu kartu Japonijos istori
joje tas klausimas tapo viešai 
pakelta mimsteriu kabinete, nes

i dvikojo.
Bet šitos klaidos

ryti, tik reikia prisiminti kad j kai biznieriams davė milijoną 
dolarių nuostolių, sako pašto 

ivaldyba. Tai yra pirmos ir an
tros klesos siuntiniai, kurių bu
vo 12,688,567 laiškų. Jie. sykiu 
su pašto ženkleliais ir darbu 
pridėtu bei medega, skaitant po 
5c. nuo laiško, sudaro $635,428 
sumą.

Trečios klesos laiškai, kurie 
sunaikinama tuoj be siuntimo 
atgal ir be tyrinėjimo jeigu ad
resas buna negeras, irgi tiek 
pat nuostolių davė.

Didžiausi nuostoliai paeina iš 
naudojimo senų adresų suran
kiotų siuntinėjimui įvairių ka
talogų ir skelbimų.

pradėta mąnyti apie užkirtimą 
kelio nepaprastai smarkiai di
dėjančiam gyventojų skaičiui.

Vokiečių Planai Darbi
ninkų Gerovei

nereikia dą-

pasaulio praeitis yra rodyklė į 
yra keliose skirtingose rasėse— 
dabartį. Musų laikais žmonių 
yra kelios rasės — juoda, ruda,

Berlinas. — Vokietijos vai-i geltona ir balta; nekurios jų 
Į smarkiai plečiasi, kitos žymiai 
nyksta.

Musų tyrinėtojai parodė kad 
tolimoje 
rėjo dar 
negu yra 
tada tas

Išradimui žmogaus pakilimo, 
reikalinga jieškoti ne grandinė- 
lį po grandinėlio sudarymui, vie
no vystymosi retežio, bet rci • 
kia eiti per maišatį didelio tin
klo.

Reikia turėti mintyje kad ir 
® j žmonių rasių pratėvių formos 

buvo taip skirtingos kaip da-

džia turi paruošus apdraudimui! 
darbininkų nuo bedarbės. Tie' 
planai ineis galėn nuo Spalių 1 
d. Pagal to plano, darbdaviai 
ir darbininkai mokės tam tikrą 
dalį į vietinius fondus, kuriuos 
kontroliuos valdžia. Kada dar
bininkas butų paleistas iš darbo 
jis gali per tam tikrą laiką gau
ti iš to fondo pinigų. Išskait- 
liuota kad fondas galėtų pasi
laikyt pats per save jeigu be
darbių skaičius neviršytų 700,- 
000 žmonių. Pastaru laiku iš 
visuomenės paramos gavo 792,- 
000 bedarbiai. Tas parodo kad 
Vokietijoj bedarbiai nuo 1926 j 
metų Vasario mėnesio žymiai 
sumažėjo. Tada buvo 2,055,918

praeityje pasaulis tu- 
labiau maišytų rasių 
šiandien ir kad jau ir 
vystymąsi ėjo-veikė.

visuomenės pinigąįs^maitinamų ^ar Y™ 'skirtingos veislės bež
bedarbių. džionių: gorila, čimpanzė, oran-

Amerikoje pereitais metais 
negerais andresais išsiųsti laiš-

Lakūnams Nepavyko
Dublinas. — Rugsėjo 16 d. iš 

Airijos išskrido du lakūnai ke- " 
lionėn per Atlantiką Amerikon, 
bet sutikę smarkų vėją atsisu
ko atgal ir sugryžo po 160 my
lių kelionės.



PITTSBURGH
, Nelaimės darbuose. Pennsyl- paskui vyksta į kitą ir kitus ir 
yanijos valstijoj per Rugpjūčio 
jmėnesį darbuose užmušta 174 
darbininkai ir 13,660 sužeista.

Užmuštų buvo trimis mažiau 
negu buvo Liepos mėnesį ir su
žeidimų buvo 9 nuošimčiais dau
giau.

Pereitą nedėldienį automobi
lių nelaimėse Pittsburge ir apie- 
linkėj sužeista aštuonios ypa
tos.

Nežmoniškumai. Rugpjūčio 
mėnesį gyvulių apsaugos drau
gijai buvo reportuota 644 atsiti
kimai gyvulių mušimo. 28 at
sitikimuose kaltininkai paimta 
teismui.

Valdininkai patupdyta. Edw. 
Klein, Homestead miestelio ta
rybos pirmininkas, ir keturi ta
rybos nariai nuteista vienam 
metu ir vienai dienai federalin 
kalėj iman į Atlanta, Ga., po su
sekimo jų konspiracijos išdirb
ti, parduoti; transportuoti ir 
užlaikyti svaiginančius gėrimus, 

ffiji^kiti vyrai, įtarti kontroliavi- 
fiįejbutlegerių rinkos Homestea- 

nuteisti po 15 mėnesių ka
lėti.

Paleidžia darbininkus. Apie 
spalių 15 d. bus paleisti nuo ga
tvių taisymo ir kitų miestų iš- 

.Jaukinių-'., darbų apie 600 darbi- 
nink'ti.'-’^Jors yra darbų taisy

mui gatvių, nuobėgų ir vandens 
rynų, bet miestas tam reikalui 
neturi gana pinigų.

Karščiai. Pereitą savaitę čia 
siautė karštas4' oras, trįs ypatos 
imirė iš tos priežasties, o yisa- 
me apskrityje į uždaryta mokyk-

' los. į ’ ‘ L
Statys aukštą budinką. Thd 

Koppers 06. gavoneidimą buda- 
voti 31 aukšto budinką ant Se- 

' venth xve. ir Grant st. Tas di
delis komercinis budinkas kai
nuos apie $3,000,000.

šaudymais! del rinkimų. Ne 
tik Lietuvoje eina muštynės de) 
vietų valdžioje, bet ir civilizuo
tame Pittsburge. Rinkimai ma
joro išsivystė į dviejų fakcijų 
mirtiną kovą. Visada buvo di- 
delė-ir aštri kova warduose lai- t’nF ■
ke rinkiniu, bęt šių dienų kova 
yra atkakliausia kokia buvo šio 
miesto istorijoj. Teroristų gau
jos naudoja net kulkosvaidžius 
ir siaučia po miestą.

Kova eina^tarp pasekėjų se
natoriaus Leslie ir dabartinio 
majoro Kline. Abu yra kandi
datai ant majoro.

Miesto valdžia pasiryžus ko
voti su gąjjja/balsuotojų kuri 
sako balsuoja viename warde,

vis verčia savo balsus už savo 
kandidatą, nors visi1 turi teisę 
tik po sykį balsuoti savo warde.

KATRAS ČIA KAL
TESNIS?

Jau Amerikiečiai Lietuviai iš 
Lietuvos laikraščių žinote kad 
Romanas nušovė gydytoją pul
kininką Brundzą. Gal daugu
ma Romaną pasmerks kaipo 
žmogžudį. Bet sveiku protu 
pagalvojus randama kad Roma
nas kitaip negalėjo pasielgti ir 
taip pasielgtų kiekvienas atsi
dūrę jo padėjime. Kiekvienas 
jaunuolis ar jaunuolė taiso ir 
rūpinasi savo gyvenimu, tvar
kymu ir tvėrimu laimingos šei
mos. šeima susitvėrus iš mei
lės yra laiminga. Bet jeigu ko
kis piktadaris sugriauna šeimos 
meilę tai ta šeima yra žuvus.

Brundza, kaip iš žinančių ap
sakymų aišku suardė Romano 
šeimą, suardė jo gyvenimą, su
ardė jo viltis, ir jame nieko 
liko kaip tik vieta kerštui.

Teismas čia nieko nereiškia, 
šeimos meilės nei garbės nesu
grąžins. Tokiuose nuotikiuose 
dauguma patįs savo teismą pa
daro.

Tai persergėjimas kitiems 
rie turi palinkimus kištis į kitų 
šeimyninį gyvenimą.

P. Kriukelis.

ne-

PARSIDUODA ARBA MAINAIS
52 akrų farma su budinkais už 

$1,200, lengvas išmokėjimas, arba 
duos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 
50 akrų su gyvuliais ir javais 
$3,000, arba mainais ant 
stc. Rašykit Angliškai.
kiti

OWNER
P.& Box 275

už 
namo mie- 

Adresuo- 
(41)

Erie. Pa.

EKSTRA! Naujas Komp. A. Vanagaičio Marš
rutas po — po Stubas!

Jo juokingų dainų rekordai po 75c.
KARVUTĖ (“Kad turėčiau aš karvutę ku

ri duotų degtinėlę vietoj pieno.”)
DOLARIS (“Dolaris, dolaris sukasi, mai

šos, ne tik kišeniuj, bet ir gatvėj” — 
ant kito šono.)

SHARKEY DAINA (“Šarki, Šarki, tu ne- 
atbok, priešų nosis iškočiok.”) 
ant kito šono.)

MUNŠAINUKAS (“Man pasakė karveliu- 
kas kad bus geras munšainukas” —

KONSTANCIJOS MENKELIUNIUTĖS
Nepaprastai gražiai įdainuotos1 dvi dainos: 

“NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠTA” (Vanagaičio) 
(kitame šone) “BERNUŽĖL, NEVESK PAČIOS”

(Siunčiant pinigus išmaino už rekordus, pridėkit po 10c 
nuo rekordo persiuntimo lėšoms.)

Siunčiam C. O. D. Reikalaukit “Dirvoj”

dojamas su bažnytinėmis apei
gomis. Atlydė jus moteries kū
ną į bažnyčią, vyro kūnas visu 
tuo laiku buvo1 paliktas yežime 
gatvėje. Jie turėjo kapinėse nu
sipirkę sklypelį žemės savo la
vonams
ti, tik palikta tuščias tarpas, 
gal but del dukters.

Radviliškietis.

ir ten abu tapo palaido-

DETROIT

T.M. D. REIKALAI

Ii 
mas 
gai,

z

Gaila kad šitaip nyksta rim
ti musų tautos palaikytojai šio
je šalyje, o neatsiranda naujų 
į jų vietas kurie musų tautišką 
gyvenimą vestų priderama va
ga.

Petro apgailauja ne tki jo 
šeimyna bet ir visi Lietuviai 
šioje kolonijoje.

Vieno vietos Lietuvio biznie
riaus, Stanislovaičio, duktė 
tekėjo už Italo, šitokiais tai 
liais musų tauta nyksta.

Pinavijas.

BALTIMORE, MD

li
ke-

BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, .N.U//A
A.Uį.' ------- —■

Nors1 jau kelios savaitės pra
ėjo nuo mirties Petro Lukšio, 
žymios'; šios miesto 'Lietuvių 
tarpe ypatos, ir turėjo būti kas 
nors apie jį pranešta, bet nieko 
“Dirvoje” nepatėmijau. Tylė
jimu negalima praleisti. Petras 
Lukšis mirė netikėta mirčia — 
važiuojant automobiliu su ki
tais Lietuviais, per kėravotojo 
neatsargumą automobilis užlė
kė į važiuojanti prekinį trau
kinį. Kėravotojas ant vietos 
buvo užmuštas, o Lukšis taip 
sužeistas kad po keleto dienų 
ilgonbutyje mirė.

Petras Lukšis buvo protau
jantis žmogus, rimtas, šaltas, 
ir geras Lietuvos rėmėjas. Jis 
prigulėjo tautinėse organizaci
jose. Per ilgus laikus gyveno 
šiame mieste, laikė saldainių 
krautuvę ir pardavinėjo “Dir
vą” ir kitus laikraščius, ir man 
ne kartą sakydavo kad “Dirva” 
jam labai patinka, laukdavo tos 
dienos kada “Dirva” ateiną ir 
griebdavo skaityti.

Lukšis buvo gana pasiturin
tis ir dar jaunas žmogus, apie 
38 metų amžiaus. PaėjoI UIJ JUCIU aiuzaauū. X < 
Perlojos, Vilniaus gub.

nuo

XXXXXXXXXXXXX*

Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 13 iki 50 m, amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

• Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA’
307 W< 30th Street New York, N. Y.

Jau ilgas laikas kaip “Dirvo
je” tylu apie Brooklyną, nes ne
buvo taip svarbių žinių, čia 
noriu pabrėžt keletą pastaru lai- 
ku nutikusių dalykų.

Rugpjūčio 21 d. buvo didelis 
“ Vienybės’į 'išvažjayimasį Forest 
Hills parke? ?ž'm#idd įbulįo 
kad netilpo. Svečiai turėjo ge- 

.rus laikus, nežiūrint, kad pasi- 
ta'kė lietus ir pylė kaip iš vied- 
ro. .. žmonės matyt “Vienybei” 
nepaprastai užjaučia, nes daly
vavo net iš tolimų apielinkių.

Rugsėjo 4 d. tame pačiame 
parke įvyko Katalikų Federaci
jos išvažiavimas. Nors žmonių 
buvo mažiau negu “Vienybės” 
išvažiavime, bet jis buvo įdo
mus, kadangi turėta labai įvai
rus programas.

Krušinskas kalbėdamas pagy
rė kad katalikų federacija yra 
viskas ant svieto: visa jų stip
rybė, linksmybė tai federacija.

bet ant vienos moteries 
Pardavus jį, moteris pi- 

laikė sau, kas, sako, la-

Karpavičiaus “Ekscelencija”
Spalių 16 d. Brooklyne atida

ro žieminį sezoną artistas St. 
Pilka su vaidinimais “Durklas” 
ir K. S. Karpavičiaus komedija 
iš Amerikiečių prietikių Kaune, 
“Ekscelencija”. . Tai yra apie 
dvi, moteris, turtingą butlegerio 
našlę su duktere, kurios parvy
ko į Kauną “aukštų” žentų jieš- 
kot, o prie jų prisisuko du Kau
no žulikai. Jas laiku išgelbsti 
iš jų nagų du Amerikos senber
niai, kurie irgi tuo laiku Kau
ne lankėsi.

“Ekscelencija” yra bene pir- 
imas veikalas kokį kada Lietu
vos artistai paėmė vaidinti, A- 
merikiečio parašytą. Ir yra 
pirmas tos rūšies veikalas, pa
juokiantis Kauniečius, atsiker
šijimu! jiems už visa ta)ii ką nuo 
Lietuvos • riestanosių ponaičių 
ir valdininkų Amerikiečiai nu- 
kentė tikrame gyvenime, Lietu
vą aplankydami. K. š.

Klaidos pataisymas. “Dirvos” 
Nr. 37-me buvo pranešta apie 
vestuves Mato Zujaus ir buvo 

j paminėta kad tai- žinomas vie- 
įtos biznierius, bet M. Zujus yra 
“Garso” redaktorius.

Baisi Tragedija Lietuvių 
Šeimynoje

Rugsėjo 13 d. Antanas Da
nielius dviem revolverio šūviais 
ant vietos nukovė savo moterį 
ir pats save paleisdamas šūvį į 
sau į galvą.

Danielių tarpe, sako kaimy
nai, nebuvo sutikimo jau daug 
metų, nes, sakp, pats Danielius 
mėgdavo pagert; moteris gi bu
vo gana taupi ir nelabai prisi
taikė prie savo vyro apsiėjimų. 
Keli metai atgal jie buvo pirkę 
namą, 
vardo, 
nigus
biau pablogino jų santikius.

šį metą Danielienė buvo išva
žiavus paviešėti kur ten apie 
Chicagą, o grįžtant ją parlydė
jęs koks ten giminaitis savo au
tomobiliu., Kokią porą savai
čių .’tam, gim«aičipi vįešintpaę 
Danielius, šeimininkas nužiūrė
jęs kad jis neapsieina kaipo gi
minaitis, bet kaipo jaunikis. 
Danielienė buvus pradėjus pa
sakotis kad apvesdinus savo 
dukterį važiuos sau su tuo gi
minaičiu, palikdama vyrą Bal- 
timorėj, lai jis sau žinosi.

Rugsėjo 12 ^d. Danielienė, sa
ko žmonės, su tuo giminaičiu 
išvažiavo kur ten į ukes, kur 
buvo pasirengę nakvoti. Danie
lius pasisamdęs kitą ąutomobi- 
lį nuvažiavo jų jieškoti, bet, sa
ko, neradęs. Gryžęs į miestą, 
jau drąsiai pradėjo kalbėti apie 
mirtį, atsiteisė su skolininkais 
ir sakė kad rytoj ant jo kapo 
galės sudėti vainikus. Kadangi 
taip kalbėjo girtas būdamas, į 

’jo pasakas niekas nekreipė do
mės.

Sekančią dieną, sulaukęs mo
teries (kuri tą naktį namie ne- 
nakvojo), iki pietų dirbo, par
ėjo pietum namon, ir pietų ląį-, 
ke kilę tarp jų barniai ir tuoj 
pasigirdo šūviai. Gyvenantis 
tuose pačiuose namuose Jurgis 
Žalnieraitis tuoj nubėgo į viršų 
:r pradėjo baladoti į duris, ku
rios buvo užrakintos,
daus išgirdo Danieliaus balsą: 
“Jurguti, atsitrauk, ba ir tu 
gausi.” Supratęs kame daly
kas, žalnieraitis tuoj davė žinią 
policijai, kuri. pribuvus išmuąė 
duris ir rado baisią sceną: Da
nielienė gulėjo ant grindų ne
gyva, kraujuose pasriuvus, o 
pats Danielius kitame kambary
je patį Danielių, kuris sėdėjo 
kėdėj e su kepure ant galvos ir 
turįs rankoje revolverį, irgi jau 
negyvas.

Abi tragedijos aukos buvo 
pašarvotos viename kambaryje, 
ir juos gausiai’lankė publika.

Laidotuvės atsibuvo Rugsėjo 
17 d. Moteries kūnas buvo lai-

650 suimtųjų. Detroitas ko
voja su prasižengėliais visomis 
galėmis. Pereitos savaitės pa
baigoj 48 valandų bėgiu kalėji
muose ir policijos stotyse buvo 
sugabenta 650 prasižengėlių.

Jų tarpe tikrų kriminalistų 
nebuvo tiek daug, dauguma tų 
suimtų buvo tik ypatos kurios 
su gėralais apvaikščiojo karščių 
pabaigą arba kaip kitaip kėlė 
suirutes.

Kriminališkų prasižengėlių 
tuo tarpu buvo mažai, nes su
imta vienas kuris užpuolime pa
grobė $500. 39 suimta kaipo 
nuožvalgųs asmenįs jieškant ki
tų kriminalistų.

Iš Chicagos gauta du suimti 
nužiūrimi vyrai sąryšyje su nu
žudymu tūlo Weinero.

Vienoj vietoj namuose polici
ja užėjo banditų lizdą, pagrobė 
jų amuniciją ir suėmė penkis 
vyrus. Namas buvo gerai pri
ruoštas gintis nuo atakų. Tas 
namas yra ant Sherman st. ir 
sako yra butlegerių tvirtovė.

Prigėrė. Valtelei apvirtus ne
toli Edison Boat klubo prigėrė 
du jacht klubo nariai.

Išmetė iš bažnyčios. ^Tuias 
Lee Barr nuo 580 E. Lafayette 
avė., skundžia Armėnų parapi
ją ir kunigą ant 
kad jam esant 
buvo bažnyčioje 
apmuštas ir ant 
iš bažnyčios, 
teisių kolegijos studentas, 
buvo priešingas dabartinio 
nigo atėjimui 
tai visu laiku 
šijo pataikęs 
du vyru, visai neparapijonu, su
griebti jį ir išmesti iš bažnyčios 
kada tas ką nors prasitars. Jie 
taip ir padarė Rugsėjo 11 d.

Nusinuodijo. Mary Kolan- 
dra, 22 m. mei'gina, susipykus 
su savo jaunikiu nusipirko de
ginančios 
j aim aki s, 
rortovich, 
ji tą pat 
nuodus ir

875,000 už 
bažnyčioje jis
apšmeižtas ir 
galo išmestas 

Jis yra Detroito 
Jis 
ku- 
už-

tai

ir

j jų parapiją, 
kunigas jam ker- 
progą pasamdęs

rukšties ir apipylė 
Vaikinas, Paul Sed- 

randasi ligoninėj, o 
naktį išgėrė likusius 
rasta gatvėj negyva.

plėšikas. Mokinei H.

Iš vi-

žiaurus 
Sochovičiutei, 15 m., rengiantis 
ryte eiti į mokyklą, į jos kam
barį įlindo plėšikas, kuris atė
mė iš jos žiedą ir pinigus ir su
rišęs ją vielomis paguldė kam
pe užmesdamas popieriais ir 
skarmalais. Motina manė kad 
ji išėjus mokyklon, ir tik po 
penkių 
kus.

valandų rasta pritroš-

SALEM, OHIO
Lietuvį J. šilingą patiko 

laimė: jisai arti šio miesto turi 
savo didelę ūkę. Pabaigoj Rup- 
pjučio mėnesio sudegė ūkės 
tvartai ir nėkurie įrankiai, pa
daryta suvirš $8,000 nuostolių. 
Gaisras buvo gana didelis. Pin.

ne-

GARSINKIS I
DIRVOJE” |

Lietuviai

AMERIKOS LIETU
VIAI IR T. M. D.

Virš keturiasdešimts metų 
musų pirmutiniai laisvos idėjos 
vadai su Dr. Jonu šliupu prieš
akyje padėjo mums Amerikos 
Lietuviams pirmynžangos gy
venimo pamatus.

Suorganizuota Susivieniji- 
Lietuvių Amerikois, apsau- 
apdraudai, ir labdarybės

reikalų aprūpinimui. 
Susivienijimu pilnau naudojasi, 
nes ši organizacija yra tvirčiau
sia iš visų Lietuviškų organi
zacijų, dasigyveno turtą netoli

1 milijono dolarių ir turi 20,000 
narių.

i
2. Sukurta Lietuviškos pa

rapijos. Nors mažą naudą iš jų 
Lietuviai turi, bet geriau kadt1 

. mes jas turim negu prigulėtu
me prie kitų tautų parapijų. Jei 

’ randasi žmonių kurie be tikybos 
negali apsieiti, tai, sakau, tau
tiniu atžvilgiu geriau kad Lie
tuviai laikosi savo krųvoje.•

Mano ypatiškas noras yra 
kad Lietuviai butų laisvama
niai ir žiūrėtų apšvietos reikalų 

. vietoj gaišavimo tikybiniais da
lykais. Tada ir tauta butų žy
miai tvirtesnė. Jei melstis ar 

į garbinti ką tai daug svarbiau 
, savo tautos didvyrius, minint jų 

nuveiktus darbus ne kaip ko- 
, kius ten nežinomus -svetimus 
. šventuosius.

3. Toliau gyvenimui einant, 
išdygo graži trispalvė gėlelė, 
kvepianti dorove, mokslu-kultu- 
ra ir tėvynes meile. Tai yra

: nusitvėrė .Tėvynėj Mylėtojų! 
Draugija, ši organizacija iš- 
pradžių mažas knygeles leisda
vo, bet gan geras; trumpi raš
tai lengvai suprantami. Ame
rikos Lietuviai ėmėsi tą kultū
rinį namą statyti: pridygo tri
spalvių gėlelių kiekvienoje Lie
tuvių kolonijoje po visą plačią 
Arfierlką.

Lietuviai čia semdami žiniją, 
mokslą iš TMD. leidžiamų kny
gų, nesigailėjo nei savo bro
liams esantiems tuo laiku cariz
mo priespaudoje. Desėtkais tū
kstančių iš Amerikos TMD. iš
leistų knygų buvo siunčiama į 
Lietuvą; slaptai pergabenus ru- 
bežių jos buvo dykai dalinama 
žmonėms.

TMD. per savo virš trisde
šimtį metų gyvavimo yra išlei
dus 37 knygas. Išskyrus kelis 
(mažesnius veikalėlius, kiti 
leista didoki ir svarbus.

Pavyzdžiui noriu priminti 
pię “Pasaulio Istoriją”. Tai di
delis veikalas sudarantis tris to
mus, kurių du jau atspausdinti, 
trečiam tomui viskas priruošta 
ir kaip tik nariai sumokės duo
kles, dar kuopos paaukuos tam 
tikslui, ir bus baigtas tas dide
lės svarbos darbas.

Pradėjus leisti tą mokslišką 
veikalą, laiks nuo laiko iš ko
munistų abazo per spaudą ir iš 
estradų pąsipildinėjo niekinan
ti straipsniai, buk TMD. netu
ri spėkų, kas tuos raštus skai
tys; draugija mirus. Visko ir 
nesuim'inėsi ką jie prisakė.

Nepaisydama nieko, T.M.D. 
turėdama savo tikslą leisti ge
rus mokslo raštus, tvirta dva
sia ėmėsi už darbo, didelio dar
bo, ir išlengvo vienok davė na
riams du tomu, o trečią tomą 
irgi jau ruošia. Tik reikia na
rių didesnio sukrutimo, o aš ti
kiu kad visi tame reikale gy-

viau pasidarbuos.
Nesigilinant į tolimą praeitį 

užtenka suminėti musų visų ži
nomus faktus. T.M.D. turėjo 
daug rėmėjų, bet. nemažiau ir 
priešų; kožnas, kaip priežodis 
priešų. Priežodis sako, kož
nas svarbesnis, kilnesnis visuo
menei darbas yra sunkus, bet 
kas ištvermingai atlieka tampa 
garbingas.

Pakenkimui Tėvynės Mylėto
jų Draugijai del vaduose pasi- 
reiškusios skirtingos minties 
raštų leidime, keliolika metų at
gal sutverta kita, L. D. L. D. Ta 
organizacija įkurta užstoti ke
lią Tėvynės Mylėtojų Draugija! 
knygų leidime. Bet pati kas
dama duobę įkrito. Pagrobė ją 
komunistai, pridėjo penktą rai
dę ir dabar naudojasi. Leidžia 
knygas Lietuvių kalboje, be 
dvasia burliokiška, istorija bur
liokų na ir dar apie Leniną. To
kios knygos Lietuviams naudos 
jokios neteikia, vien tiktai ve
da išgamystėn. Skaityti Lietu
viams tokie raštai išrodo kad) 
lyg galvos neturėtum.

M. Kasparaitis, 
T. M. D. Vice-Pirm.

(Bus daugiau)

PAJIEŠKOJIMAI

Beniušis (Benson) Antanas, 
Trimėsėdžiu k., Gudanavo v. 

Telšių ap. Buk Gyvenęs Taco
ma, Wash.

Polkauskai, Stasys, Kazys ir 
Leonardas, iš Žemaitijos. Sta- 
sysJeyvenįs' Rochester, o Kazys 
ir ’ Lfebft^i’das Brooklyn, N. Y.

Puodžiūnas Juozas, iš Igno- 
tiš-kių k., Kovarsko v.

Martas Chonelis, iš Kovars
ko m., Ukmergės ap.

Gilis Juozas (Gilies Joe), gy
venęs Pennsylvanijoj, bedirb
damas š. m. Balandžio 30 d. li
kosi užmuštas anglių kasyklose 
Everettsviile, W. Va.

Jei1 kas velionį bei jo šeimy
ną žinojo prašoma atsiliepti že
miau paduotu antrašu, nes jo 
žmona arba 
atlyginimą.

Laurinaitis
Chas), š. m.
kosi užmuštas W. Va. kasyklo
se. Kas žino jo šeimyną pra
šoma pranešti.

šeškai, Stasys ir Juozas, Au- 
gustovo ap., abu gyvenę New 
Yorko apielinkėse. Jieško se
suo, gyvenanti Simne.

Doviatas Ferdinandas, Vokie- 
kietis iš Lietuvos, New Yorko 
dirbęs kepykloje. Jieško brolis 
Adolfas.

Mačernis Antanas, Alsėdžių 
v., Telšių ap. Prieš karą gyve
nęs Brooklyne.

Krupskiai, Bronis, Julius ir 
Emilija, gyvenę Bostone arba jo 
apielinkėje. ■

Jieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji prašoma atsilie
pti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

iš

vaikai gali gauti

Kazys (Loromitei 
Gegužės 28 d. Ii-

iš-

a-

foURWES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
or "Eye Beauty" Book

Murine Co, Dept. H. S..9 E. Ohio St, Chicot o
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GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS
Kiek ta žmogaus galva 

pakelia visokių niekų, kiek

Isau nori, ir žmoneliai skai
to ir nori kad taip butų.

Paskui paima gerb. Spra
gilas ir pažiūri Į tą viską if 
tolo ir mato: žmoneliai kai 
skruzdės, vienoj krūvelėj 
raudonos, kitoj baltos, kitoj 
rudos, kitoj juodos, kitoj 
gelsvos, trusiasi, laksto, bė
gioja, maišosi, jieško ir vie
na grupelė su kita kovoja.

Už ką ’kovoja? Ar žinot 
j už ką skruzdės tarp savęs

&VCUII1UHUS iBiuguiius, ge- ciai ir munsiiS’K.us niiygus, 
riau butų kad pinigus tau- kurios palengvintų gyventi 
pytų sau namo nusipirki- ir pamokytų darbininką su- 
mui, nupirkimui vaikams | silyginti su savo darbdaviu, 
ir savo bobai ir sau geres
nių aprėdalų; kurie neturi 
šeimynų, nusipirkimui sau 
gražesnių marškinių ir nak- 
taizos, kad gėriau patiktų I 
mergelėms ir greičiau ras
tų sau šonkaulį.

Butų gerai kad kožname

ir tada pasiliautų išnaudoji
mas. Ba kolei bus visokių 
vadų tolei jie norės 'kad 
darbo žmogelis butų labiau 
išnaudojamas, ba kitaip jie 
nereikalauja vadų ii’ prie 
protingų darbininkų jokie 
vadai prisisukti negali.

PIRMUTINE KELIONĖ ORU PER PLATŲ 
VANDENYNĄ

Žinučių Rinkėjas

išlaiko visokių kalbų ir su- kovoja ir ko jos pavydi kil 
talpina visokių pranašysčių!toms? Nagi mažo šiaude- 
+oi calran i'oirm ki-iln tilr ičlii — .tai sakau, jeigu butų tik iš 
paprastos medegos turėtu 
plyšti,.

Tik skaityk Lietuviškus 
laikraščius ir susiimk vis
ką į galvą kas juose pripil
dyta tai užteks žmogaus 
smegenims maisto tiek kad 

,iš persivalgymo jos net su- 
I slmaišys.
BF.Ir ištikro, sumišusių yra 

.labai daug, tik gaila kad 
niiiekas nesusipranta pasta

tyt beprotnamius kur galė
tų sutalpint Lietuviškų lai
kraščių skaitytojus ir pase
kėjus visokių pranašysčių.

Štai gerb. Spragilas ima 
į rankas ’bolševikiškus laik
raščius — jie užversti revo
liucijomis, darbininkų iš
naudojimais, kraugeriais, 

^buožėmis, ir kurie tą viską 
^SKito yra gatavi eiti Į to

kią prieglaudą kurios, dar j 
ndpastatyta, bet gal kada ■ 
bus pastatyta. Jie gyvena 
tik taip kaip tuose laikraš- ■ 
čiuose parašyta, laukia to 
ką laikraščiai žada, ir ati- ■ 
duoda viską ko tų laikraš
čių leidėjai prašo (žinoma, 
jie nieko kito neprašo kaip • 
tik pinigų.)

Jų kalbėtojai kryžiavoja- : 
si, rėkauja, keikiasi ir visus j 
niekina, o tie kurie jų klau- i 
so taip užpildę savo puody
nes jų kalbomis kad rodos : 
jos tuoj ims ir plišk. Kitų ir ] 
plyšta ir jie kai įšėlę ima j 
bėgiot ir rėkaut, ir laukia i 
kada išsipildys tas už ką s 
kalbėtojai ir laikraščiai iš 
darbininkų pinigus traukia. <

Paima gerb. Spragilas ] 
katalikišką laikraštį, arba 
paklauso ką kunigai per pa
mokslus sako. Ir vėl, pažiū
rėk į tuos kurie tuo laikraš
čius skaito ir pamokslų 
klauso jų puodynės perpil
dytos tais žodžiais kokius ta ir iš tų pranašavimų nie- 
paskaitė ir girdėjo, ir misli- ko neišėjo tai galim tikėt 
na kad bus viskas taip kaip 
tie jiems pasakoja ir rašo ir 
už tą pinigų prašo.

Paima gerb. Spragilas so
cialistų laikraščius — ir vėl 
■žiuri ir mato kaip jie užver
sti planais pasaulio tvarkai, 
ir jų skaitytojai mano kad 
bus taip kaip jie rašo, ir vėl 
duoda pinigus kad tik grei
čiau tas įvyktų.

Paima gerb. Spragilas fa
šistų laikraščius ir skaito 
ir mato: jie taipgi pilni vis
ko ko sau fašistai nori, ir 
išrodo kad jie ims ir pada
rys taip, o žmogus laukia ir 
tikisi.

Paima gerb. Spragilas ir 
tautiškus laikraščius, ir jie 

a: x— i__ a—a-J

lio ar kokios šiukšlelės, ir 
už tą gatavos vienos kitas 
išnaikinti.

Tas pats ir tarp žmonių: 
Pulkelis vieno šiaudelio už
sinorėjusių gatavi eiti, muš
ti, naikinti kitą pulkeli, ba 
jeigu nemuš tai tas gražu
mu neatiduos.

Tas pats yra ir tarp ke
turkojų žvėrių, ir tarp be
kojų vandens žuvų ir tarp 
sparnuočių oro paukščių ir 
net tarp vabalėlių ir kirmi
nėlių.

Vieni sako kad ir gyvū
nai turi partijas ir kovoja 
už savo būvį, ir ištikro, gal, 
jeigu varlės prašnekėtų pa
pasakotų kad ir tarp jų yra 
socialdemokratai, liaudinin
kai, komunistai, 
kitokie istai.

, Jeigu galėtų 
jgąųkščiaj, .iš jų 
girstum.

Ale ir to neužtenka, tarp 
žmonių yra dar ir tokių ku
rie ne tik už šiaudelį ar 
grūdelį pešasi, ale ir už tai 
kur žmogaus dūšia eis po 
to kai vieni kitus iš šios 
ašarų pakalnės išvarys?

Kiek yra visokių tikėjimų 
ir pranašų: ir katalikų, ir 
mohametonų, ir bambizų, ir 
'biblistų ir daug kitokių is- 
tų. Visi turi pabūdavoję 
savotišką dangų ir nori kad 
po mirčiai visi tik į jų dan
gų eitų, o kurie neklauso 
tuos gatavi pasmaugt ir pa
siųst pas gerb. Liciperį.

Visi beveik žada žmogaus 
dūšelei vietą kur nors tik 
po smerčio, ąle biblištai tai 
žada rojų gyviems ant že
mės. Jie sako 'kad šis grieš- 
nąs pasaulis pasibaigė, mi
lijonai žmonių dabar gyve
nančių nebemirs.

Ale kad "žmonės vis mirš-

fašistai ii’

prašnekėt 
tą patį iš-

Pirmutinė oru kelionė per 
platų vandenį buvo atlikta Sau
sio 7 d., 1785 metais, gazu pri
varytu balionu. Tada du vyrai 
išsirengė kelionėn per Anglijos 
kanalą, nuo Dover į Calais, ir 
pasaulis tada taip sujudo jų tuoj 
žygiu kaip šįmet sujudo kada 
Lindbergh perskrido Atlantiką.

Vienas iš tų drąsių balionistų 
buvo Amerikietis, Dr. J. Jef
fries. Kitas buvo Francuzas, 
Blanchard.

Tiedu vyrai savo kelionėj bu
vo daug arčiau mirties negu 
Lindbergh, nors jų prigėrimui 
progos buvo daug mažesnės ne
gu šiam drąsiam lakūnui skren
dant per Atlantiką.

Kada jiė pralėkė su vėju 
trečdalį kelio, jų baliohas pra
dėjo leistis žemyn. Jų kašė jau 
pradėjo siekti bangas. Jie iš
metė Į vandenį paskutinius tris 
po 10 svarų maišus siį smilti
mis, ir balionas vėl pakilo auk
štyn.

Pusę kelio pralėkus, balionas 
vėl pradėjo pakartoti savo bau- 
ginantį leidimąsi. Laikydamie
si įsikibę į virves, lakūnai iš- . 
metė viską ką tik turėjo su sa-r 
vim, net maistą. Jiė neturėjo . 
įmonių pasilaikyti virš vandens, . 
paskui juos nevažiavo jokis lai- , 
vas. Jeigu -kašė pradės semti > č -vandeni, paskui balioną vilkda- , 
masi,, jie turės prigert.

Vieni plačiame vandenyje, be , 
jokios pagalbos, jiedu kovojo su , 
likimu, blaškomi prie pat ban- j 
gų nusileidusioje kašėje. Jeff- j 
ries pasisiūlė šokti į vandenį 3 
palengvinimui baliono kad 
gelbėtų jo draugas, nes 
palengvėjęs, balionas gali 
dėt kilti.

Blanchard nesutiko ant to, jis 
sumanė nupjaut nuo baliono ka
sę, o jiedu gelbėsis prisijungda
mi prie virvių galų. Bet štai 
užėjo netikėta oro srovė, lyg li
kimo atsiųsta išgelbėti taip pa
sišventusius vyrus, ir pirm ne-

išsi- 
tick 
pra-

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

gu jie ėmė, pjaut kasę laikan
čias virves, ta oro srovė nunešė 

• juos į Francuzijos pakraštį, kur 
i susigriebę už medžių šakų nusi- 
! leido ant žemės.

Francuzijos karalius už toki 
i žygi paskyrę Blanchardui pen

sijos po 1,200 livrų į metus. Ka
ralienė tuo laiku kai tie narsuo
liai' atsilankė į karališką dvarą 
lošė prie gemblerystės stalo. Ji 
padėjo kortą ant savo pasirink
to numerio ir savo laimikį ati
davė Blanchardui. Suma be abe
jo buvo nemaža, nes gembleriai 
butų, prasti diplomatai jeigu pa
velytų karalienei pralošti.

Tais laikais daugybė žmonių 
pradėjo galvoti kad balionai yra 
pavojingas daiktas ir turi būti 
panaikinti. Kiti sakė kad jų 
išradimas yra velnio išriįislas ir 
neleido balionams nusileisti arti 
savo namų.

Bet 'drąsuoliai nieko nepaisy
dami pradėjo tada daryti su 
balionais įvairiausius bandymus 
kaip dabar daro lakūnai su ae- j 
roplanais.

'centravusi ..
dar' buvo gadynė kardais Kris
ti varžytines, taigi daugybė už
sispyrėlių’ ėjo į kovą su kitais 
už progą būti pasažieriu kokio 
nors balionisto kašėje. Kuris 
balionistas pasidirbdino sau ba
lioną ir gana didelę kasę pakė
limui trijų žmonių, visada turė
jo kašėje tris ar keturis didžiū
nus daugiau, 
oran.
niais. žmonėmis, 
nas tiesiog su kardų perduota 
ranka kilo, ries atsisakinėjo pri
imti vieną užsispyrėlį.

Balionų savininkai tada pra
dėjo daryti biznį veždamiesi su 
savim pasažierius pasivažinėti 
—taip visi norėjo keltis į orą. I 

Mokslininkai darė ilgesnes ir 
ilgesnes keliones ore ir virš de
besų, darydami moksliškus ty
rinėjimus. Daugelis ko nesu-' 
šalo aukštumose, nes nežinojo 
dar kad aukštai šalta.

šią vasarą, po Lindbergho pa
sisekimo; prasidėjo toks pat už
sidegimas perskristi Atlantiką 
ir Pacifiką, ir tas paėmė daug 
gyvasčių ir turto.

Visas entuziazmas
Francuzijoj. Tada

norinčius kilti 
Balionai kilo su septy- 

Vienas Jaku

LIETUVOS socialdemokratų 
leidžiamas Rygoj lapelis, “Liau
dies Balsas”, labai drąsiai kal
bėjo apie greitai įvyksiantį gin
kluotą sukilimą Lietuvoje, kas 
jau ir įvyko, o kad tą lapelį la
bai rėmė Sandaros organas ir 
dar ragino Sandariėčius būtinai 
tį lapelį palaikyti, tai savaimi 
aišku kad tarp tų visų kas nors 
bendro 'buvo.

Pažiūrėsime ar Sandariečiai 
dabar supras į kokią poziciją jie 
•yra statomi ir ar išdrys tarti 
savo žodį.

tuoj pribusią į Ameriką Šerus 
pardavinėti, o jus SaridąrieČiai 
bukit gatavi tuos Šerus išpirkti, 
nes jiems reikia ne tik laikraš
čio bet dar ir trijų namų, kurie 
kainuotų apie po $30,000.

žiūrėsime ar Sandariečiai sa
vo namą pirmiau statys ar pa-

I dės nupirkti Brazilijos komunis
tams.

. LIETUVIŠKI komunistėliai 
užsidengę prieš-fašistinio komi
teto kauke rengiasi prie ofensi- 
vo kolektuoti dolarius iš darbi
ninkų kišenių, sako dabar dar 
yra laikas iki visuomenė neuž
miršo perversmo Lietuvoje.

Kaip užmirš kad šalip komu
nistų spaudos dar ir tūli musų 
laikraščiai padeda komunistams 
dūduoti apie tą perversmą ir 
tuo komunistai pasinaudos pri
sipildyti sau kišenius.

Rimtesnieji budėkime ir
dėkime darbininkams apsiąau- 
goti nuo tų dykaduonių ubagų.

PO LIETUVOS perversmo, 
“Sandaros” išminties vyrai vy
dami lauk rimtesnius Sandarie- 
čius kurie 'kitaip protavo negu 

1 jie, išvijo kartu ir’žodį “libe
ralas”, sakydami kad jie nėra 
“liberalai” o tik Sandariečiai.

Bet štai naujas Sandaros pre
zidentas Rastenis “Sandaroje” 
sako kad. Sandariečiai yra kar
tu ir liberalai ir Sandariečiai.

Kažin ką pasakys savo nau
jam prezidentui tie Sandaros iš
minties vyrai kurie ir patįs ne
žino kas jie yra, o jų yra gana 
daug.

» ¥

LIETUVOS socialdemokra
tams nepavykus ginkluotu su
kilimu padaryti perversmą Lie
tuvoje ii’ patiems įsitūpti į val
džią, bijodami paragauti “Sme
tonos” jie išbėgo į Lenkiją, pasl 
tuos savo draugus kuriems, jie 
sakydavo, visos kitos partijos 
nori Lietuvą parduoti. Turbūt 
prašys Pilsudskio paramos, ką 
■sakė buvo išsiprašę “fašistai” 
pirm Gruodžio 17 sukilimo.

Palengvą pačių darbeliai iš
eina aikštėn, ką jie primetinėjo 
kitiems.

LIETUVIŠKI komunistėliai
Brazilijoje buvo pradėję leisti 
savo laikraštuką, kurį pirmiau 
garsino Amerikos' Lietuvių ko
munistų laikraščiuose, o dabar 
jau “Sandaroje” nusiskundžia I 
kad nerado Amerikos Lietu
viuose paramos ir sakosi kad; rie jam tikės

pa-

JONAS SEKYS per “Sanda
rą” teisinasi kad jis aną metą 
nuėjo Į “Keleivį” su savo strai
psneliais vien tik del to kad 
padaryt Sandarai gero.... 
koks geras tas musų Jonas! 
nuėjo Į priešų abazą ir iš 
ėmė šaudyt apie “Sandaros”
dėti, apie jos silpnumą; išvesda
mas taip kad visi “Keleiviniai’1 
manytų jog Sandara jau prie 
bankroto, o dabar sakosi kad tą. 
daręs tik Sandaros gerovei.

Kažin ar daug yra tokių ku-

Oi
Jis 
ten 
pa-

'T'AI dąrbo žmogaus kursas iš visuotinos
* istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo'pat 
primitivių laikų, nuo to kaip-žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar. . ,
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą. 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pąsi- 
stengkįt ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.
Kaina tos knygos — apdarytos tvirtais au
dimo viršeliais — tik $4, ir 25c. persiunti
mo lėšų. Kas pirktų dvi ant sykio (vieną 
siųsti į Lietuvą) gaus po $3, arba dvi už $6."DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio,

“VIENYBĖJ” pasirodžius ko
respondencijai kurioje buvo nu
siskundžiama krid Chicagos be- 
partiviška Birutė tarnauja dari- 
giau sociaįįetams negu tąutiffin- 
kams, mus^lą komunist(f “Vilnis’; 
prie do dar pridėjo kad nusmu
kę socialistai laikosi pasigriebę 
ne tik Birutę bet ir Sandarie- 
čius kurie dabar sako pagal Gri
gaičio smuiką šoka. Noromis 
nenoromis reikia su ta “Vilnies” 
pastaba sutikti, nes faktai rodo 
kad ir buvusiu Sandaros seimu 
Chicagoje socialistai su “Nau
jienomis” buvo labiausia susi
rūpinę, kuriam Grigaitis per 
savo klapčiukus, pasivadinusius 
Sandariečiais, diktavo.

ADV. ŠALNIENĖ gryžus iš 
Lietuvos apipasakodama savo 
įspūdžius -“Sandaros” reporte
riui savo apsakymais kartu už
dėjo ir nemažą gabalą ledo už 
,ap.'kaklės “Sandaros” diktato
riams, kurie neteko kvapo ir- iš
karto negalėjo šalnienės pava
dinti smetonlaiže.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurstr kuri gyvena 204 Davis Aye., 
F-112, Bloomington, 'Iii., yra taip .dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug- 
!smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko r 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

skausmo

parduoti.

REIKALAUKIT 
“Dirvoš” Krautuvėje 
šių puikių, Rekordų

Meile Tėvynės Nemari 
Sipavičiūte ir Jozevskaitė

Kas Subatos Vakarėlį 
Liuda Sipavičiūtė

Prapuoliau, Motuše
Jozevskaitė-Sipavičiutė

Liepė Tėvelis
Kamilė Jozevskaitė

kad ir su kitų pranašavi
mais tas pate bus: ir po 
smert dūšelės niekur neina 
ale pasilieka prie savo kū
no ir su juo sykiu sunyksta, 
o jeigu teisybę sako tokie 
kurie žino, tos dūšelės pasi
renka sau kitą kūną ir vėl 
jame vargsta iki smertis 
pate ateina arba kas atneša 
su revolveriu arba kokiu 
pagaliu arba iš bonkos mun- 
šaino išlenda.

Geriausia butų kad' žmo
neliai butų patįs sau vadais, 
o paliktų tuos kurie nori vi
sus už nosių vedžioti ir jų 
gerovei pinigus duoti, vie
nus sau duonelę užsidirbti.' 
Daug naudingiau butų kad 

užpildyti tuo ko tautiečiai j darbininkas pats protautų

25**
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją— '

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN 
4| PER CENT BONDS?

EXCHANGE OFFERING OF NEW 
TREASURY NOTES

Seeond Liberty Loan bonds have been called 
for payment on November 15th next, and no 
interest will be paid after that date. _ _

Notice is civen of a new offering of United 
States Treasury notes, in exchange for Second 
Liberty Loan Converted 4 W per cent bonds. 
The new notes will be dated September 15,1927, 
and will bear interest from that date at the rate 
of 3 M per cent. Tlie notes will mature in five 
years but may be called for redemption after 
three years.

Interest on Second Liberty Loan Converted 
4 J4 per cent bonds surrendered and accepted in 
exchange will be paid to November 15, 1927. 
The price' of the new issue of notes, is 100 H. Hold
ers surrendering Seeond Liberty Loan Convert
ed 4 per cent bonds in exchange will receive, at 
the time of delivery of the new notes, interest 
on such Second Liberty Loan Converted 4 Ji per 
cent bonds from May 15,1927, to November 15, 
1927, less the premium on the new notes issued.

Holders of Second Liberty I<oan Converted 
4 Ji per cent bonds who desire to take advantage 
of this opportunity to obtain Treasury notes of 
the new issue, should arrange with their bank 
for such exchange at the earliest possible date, 
as this offer will remain open only ft— a limited 
period after September 15th. *

Further information may be obtained from 
banks or trust companies, or from any Federal 
Reserve Bank.

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Wwihinffton, D. C., September 6. 1927.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ“SANDARA”

SAVAITINI LAIKRAŠTI.

Jei norit kad justi giminės pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 
šykit jiems laikrašti “SANDARĄ”, už tai jie

■ jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių 0 Lietuvos ir Amerikos

S šytojų straipsn-ų, apysakų, eilių ir juokų.
“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą

Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui 
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston; Massi H 

SlIBillfi™

Aria iš

1 Neverk,

Rigoletto, solo
Kipras Petrauskas
Brangi
Antanas Sodeika

Buvau NeženotsKai Aš
ir Į Ryty šalelę 

Justas Kudirką

bus 
pa-

. $3; 
siunčia-

JUOZO BABRAVIČIAUS
Plaukia Sau Laivelis ir

Karvelėli (12 colių)
Kur Bakūžė Samanota ir

Aguonėlės
Tykiai Nemunėlis Teka ir

Visur Tyla
Gale Sodo Rymavo ir

švint* Aušrelė
Lolita (Ispaniškai) ir

Aprile
Bernužėli, Nesvoliok ir

Ne Margi Sakalėliai

1.25

75c

75c

75c

75c

75c

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitomu, naudingi] moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienom Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalam j am agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, .par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieraa. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS“
Vernon Street Worcester, Mass.

JONQ BUTĖNO
Josiu Jomarkėlin

Litai ir
Teka Upė per Beržyną ir

Leiskit į Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim!

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir

Nesigraudink, Mergužėlė
Ant Ežerėlio Rymojau ir

Kada Noriu Verkiu 
Oi Mergele, Mergužėle ir

I Stasys
Kalinio Daina (prisoner’s Song)

I Mano Gimtinė
Lakštingalėlę if

Aguonėlė ■
Eina Garsas nuo -Rpbežiaus ir

Oi Kad Aš Pas Močiutę

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c



Nuo Redakcijos Arrižinasai Žydas
EUGENE SUE

AMERIKOS KONSTI
TUCIJOS SAVAITĖ

NETEKUS TAMO NARUŠEVIČIAUS
fc---------------------------------

Pasų Skaitlinės
Remiantis Lietuvos Generalio 

Konsulato skaitline, iki Rugsėjo 
pradžios jau išduota 1266 Lei
dimai gryžimui Į Lietuvą vietoj 
pasų tiems Lietuvos piliečiams 
kurie neturėjo jokių žymių apie 
save. Už tuos leidimus, po apie 
$15 imant, sumokėta $18,990.

Iki tai pat dienai Lietuvos už
sienio pasų Konsualte išduota 
26,748, reiškia tiek piliečių tu
rėjo kokius nors lipdymus apie 
savo paėjimą iš Lietuvos.

Už tuos pasus Konsulatas su

rinko $267,480. Sudėjus su lei
dimų mokesniais pasidaro ben
dra suma1 $286,470. Reiškia 
tiek Lietuviai sumokėjo Lietu
vos Atstovybei ir Konsulatams 
už pasus ir vizas per praeitus 
devynis metus.

Dar pridėjus beveik tokią pat 
sumą išmokėtų už Amerikos pa
sus tų kurie jau tapę Amerikos 
piliečiais,1 pasirodys kokios su
mos išeina žmonėms rengiantis 
kelionėn Lietuvon.

Bet Lietuvių išleistos sumos 
yra sulyginamai mažos su di
džiųjų tautų žmonių, nors kitų 
valstybių mokesniai už pasus 
ir vizas yra mažesni.

T IETUVOS Pasiuntinybė 
praneša liūdną žinią '— 

Lietuvoje Rugsėjo 16.d. mi
rė žymus senosios eilės tau
tos veikėjas, Amerikiečiams 
jau žinomas Tarnas Naru
ševičius. Jo vardas yra net 
ant mažų tautų nepriklau
somybės deklaracijos kurią 
1917 metais sudarė Washin
gtone pavergtos mažos tau-

T. Naruševičius
tos, paskelbdamos savo ne- 
prildausomybę didžiosioms 
valstybėms.

“Draugas” padudda šito
kių platesnių žinių apie tą 
musų brangų tautos vyrą.

Velionis buvo kilęs iš 
Daugirdų, Alytaus apskri
ties.’ Mokėsi Mariampolės 
gimnazijoj. Maskvos uni
versitetą baigė inžinieriaus 
laipsniu ir pasiliko dirbti 
prie Maskvos savivaldybės. 
Pradžioje buvo kontrėlie- 
rium Dono ir Jekaterinos- 
lavo metalurgijos dirbtuvė
se, o vėliau jam pavesta iš
dirbti visos filtrų ir pompų 
smulkmenos Rubliovo sto
tyje. Pabaigus šj darbą, ji
sai prižiūrėjo pompų staty
mą Kolomnoje. Tai buvo di
džiausias tos rūšies darbas 
ne tik Rusijoj, bet visoj Eu
ropoj. Pastebėjus velionies 
didelius inžinieriaus staty
tojo gabumus, pati vyriau
sybė jį skire dar didesniems 
darbams, būtent statyti Ru
sijoj centrinę elektros jie- 
gos stotį tramvajams vary
ti. Tuo reikalu siunčiamas 
keliems mėnesiams Pary
žiun, iš kur sugryžęs buvo 
paskirtas vyriausiu inžinie
rium vagonų statymo dirb
tuvėse.

1916 m. iškilo klausimas 
pravesti Maskvoj požemi
nius kelius. Del to buvo 
siunčiamas Į Angliją, Japo
niją, Ameriką. Atvykus j 
Ameriką Rusijos statybos 
reikalais, ten įvyko viduji
nė pervarta ir velionis buvo 
priverstas Amerikoje ilges
niam laikui ansigyventi.

* * *
Tokis tai žmogus buvo T. 

Naruševičius. Tokiose tai 
rankose, prie pulkelio tokių 
kitų kaip jis, būdama Lietu
vos valdžia galėjo šaliai ge
ro duoti. Jiems palengva 
mažėjant, jaunukų “dakta
rėlių” ir “profesorių” glo-l 
bojama, gali susilaukti ir 
liūdnų dienelių. Tie jaunu
kai visomis pastangomis at- 
stuminėja dar gyvus ..esan
čius senuosius nup. didžios.

Naruševičius dar neturė
jo 60 metųsamžiaus.

Atmintinas jis bus musų 
tautoje greta kitų^ didžių 
Lietuvos. sūnų.-. \

• išeivis
Toli nuo tavęs aš randuosi, tėvyne, 
Už kalnų, kalnelių, už jurų plačių; 
Tu mano džiaugsmas, viltis vienatinė, 
Tu man atminimas dienelių skaisčių. .

Toli nuo tavęs aš randuosi šiandieną, 
Bet atmenu tasias laimingas dienas 
Kuometu .saulėtą rytelį kiekvieną 
Dainuodavau tavo linksmutes dainas 

Ir kas vakarėlis linksmai uliavojau, 
Mergelės žavėjo širdingais juokais, 
Ir rūpesčio, vargo visai nežinojau, 
Kasdien gjįvenaii Sau jaunystės Sapnais. f n

Bet tave apleidęs šiandieną datyriau 
Kad laimės, linksmybės nerasiu svetur, 
Ir daugel nelaimių karčiųjų patyriau, 
Išvydau kad skurdas vienodas visur. 

Atleisk man, tėvyne, aš tau nusidėjau 
Apleisdamas tave nelaimių audroj, 
Suprast tavo meilės giliai nemokėjau 
Skaudžiausioj likimo kovos valandoj.

Tu šiandien laiminga, laisva kaip pauk
štelis,

Aš vienas bastausi kaip šmėkla nakties,
Į platų pasaulį svetur iškeliavęs
Liustauju be savo gimtinės šalies.... 

Atleisk man tėvyne, tavęs pasiilgau, 
Aš trokštu nors tavo žemelėj numirt, 
Ir stengsiuos sugryžti tavin neužilgo, 
Tuomet gal tik skausmai manieji nurims.

Radasto Žiedas.

daina
(J. Gogelis)

Saulelė raudona, vakaras netoli, 
Metas eiti gulti, dar miego nenoriu. 
Oi liūdna, liūdna, man širdelė, liūdna, 
Metas eiti gulti, dar miego nenoriu.... 
Oi eičiau, eičiau ant kalno aukščiausio, 
Ar nepamatyčiau savo mylimiausį. 
Oi liūdna, liūdna, man širdelė liūdna, 
Ar nepamatyčiau savo mylimiausį.
O kai pamatyčiau prie savęs vadinčiau, 
Prie savęs vadinčiau, širdelę raminčiau. 
Oi aria, aria penki artojėliai, 
Penktas artojėlis mano bernužėlis.
Oi liūdna, liūdna, ir tt.
Atneš del manęs brangią dovanėlę — 
Auksinį žiedelį, margą gromatėlę. 
Oi liūdna, liūdna, ir tt.
Užmauk žiedelį ant bevardžio piršto, 
Pridėk gromatėlę prie skrynutės viršaus. 
Oi liūdna, liūdna, ir tt.
Žiedelį nešiosiu, tave minavosiu, • 
Skrynutę darysiu, raštelį skaitysiu.-... 
Oi liūdna, liūdna, ir tt.
Vandenėlis 'bėga, per ū'kmeniš šoką, 
Kurį ašai myliu tas mylėt neinoka. 
Oi liūdna, liūdna, ir tt.
Vandenėlis bėga, per akmenis čiaužia, 
Kurį aš nemyliu tas prie manęs glaudžias. 
Oi liūdna, liūdna, man širdelė liūdna, 
Rhtrą ūš nemyiid teš jjiTė ftiihįjš glūhdži&š.

(Tąsa iš pereito num.)

SKIRSNIS XLIX
Vilkų Užvėjos Vieta

Tai buvo šventadienio rytas—tą pačią 
dieną kada Andriennė gavo nuo Rodino 
laišką reikale Kupriukės pradingimo. Du 
vyrai kalbėjo, sėdėdami prie stalo vienoje 
viešoje užeigoje mažame kaimelyje Vil
liers, kuris randasi netoli nuo pono Hardy 
dirbtuvės. Tas kaimelis daugiausia buvo 
apgyventas darbininkų dirbančių prie ak
menų skaldymo toje srityje. Nėra sunkes
nio darbo kaip prie akmenų, o tie darbi
ninkai buvo skriaudžiami ir mažiausia ap
mokami. Todėl tai tie darbininkai visa
da su pavydu žiurėjo į Hardy dirbtuvės 
darbininkus, kurie turėjo geras darbo są
lygas ir buvo žmoniškai apmokami. Har
dy darbininkai gyveno daugiau kaip ko
kioj bendruomenėj, draugingai. Skurdas 
ir tamsa visada buvo ir yra priežastimi 
didelio blogo. Skurdas lengvai sukelia 
žmogų prie keršto ir neapikantos, o tamsa 
lengvai pasiduoda klastingiems kursty
mams ir patarimams. Taigi, kuomet Har
dy darbininkams jau ir taip anie akmenų 
skaldytojai užvydėjo, dar labiau juos pa- 
kursčius slaptiems Hardy priešų agentams 
iš barono Tripeaudo abazo, tarp darbinin
kų pradėjo apsireikšti neramumai.

Kurstymo darbas buvo varoma nepsa- 
komai gudriai. Labiausia buvo kurstomi 
tamsus ir kerštingi akmenų skaldytojai. 
Atsižymėję muštynėmis, drąsa ir rustumu, 
tiė darbininkai linko prie visko prie ko tik 
juos kurstė. Geras gyvenimas Hardy dir
btuvės darbininkų buvo geriausia priežas
tis sukelti neapikantai prieš juos.

Bet kadangi ir tarp pačių akmenų 
skaldytojų daug darbininkų buvo ramus 
ir uolus darbininkai, jie nenorėjo^ kištis i 
jokias peštynes ir riaušes, tai kurstytojai 
prisikvietė prie likusiųjų' ddr visokius niek
šas iš niiėsto. Akmenų skaldytojų drau
gija vadinosi Vilkais,, bet tų vilkų daugu
ma nenorėjo peštynių. Pono Hardy darbi
ninkai vadinosi Rykliais. Tarp tų dviejų 
darbininkų fakcijų jau iš seniau buvo peš
tynių, ačiū klastingiems vadams.

Dabar eikime prie tų dviejų vyrų. Jie 
toje užeigoje paprašė paskiro kambario, 
kad. galėtų būti vieni. Vienas jų buvo dar 
jaunas, gražiai pasirengęs. Bet netvarko 
jo drapanų, atlapas kaklas, nulaistyti vy
nu marškiniai, suvelti plaukai, pabliuru
sias akįs rodė kad jis pagiriojo iš po perei
tos nakties. To vaikino draugas, imdamas 
stiklą vyno tarė: “Į sveikatą, mano vaike!”

— Tau į sveikatą! — atsakė jaunas 
vaikinas; — nors tu man išrodai kai vel
nias.

— Aš? kai velnias? iš kur tu mane ži
nai? Ar gailiesi kad susipažinai su ma
nim?

— Kas tau pasakė kad aš buvau kalė
jime? — teiravosi jaunasai.

— Juk aš tave iš kalėjimo išliuosavau.
— Kodėl tu mane išliuosavai?
— Dėlto kad aš turiu gerą širdį.
— Tu mėgsti mane taip kaij) mėsinin

kas jautį, kurį varo į skerdyklą, — sakė 
jaunasai.

— Ką tu kalbi, ar iš proto eini?
— Žmogus neužmoka už kitą šimto 

tūkstančių frankų jeigu neturi prie jo 
kokio rioVš tikslo.

— Aš tūriu tikslą, — aiškino senesnis.
— Koks tavo tikslas? ką tu nori pada

ryt su manim? — klausė jaunasai.
— Noriu turėt linksmą draugą, kuris 

leis pinigus kaip vyras, ir praleis naktis 
kaip praeitą. Vynas, linksmybė, gražios 
tnergos, ir linksmos dainos. Ar tai pras
tesnis pakeitimas negu buvo kalėjimas?

Po valandėlės tylėjimo, jauniklis ne
kantriai prašneko: — Tai kodėl tu, prieš 
išimant mane iš kalejiihd išreikalavai, už 
mano laisvę, raštišką prižadėjimą jog aš 
atsižadėsiu savo draugės ir niekad nesi- 
jnatysiu su ja? Kodėl tu ištraukei tokį 
laiškų iš manęs?

— Atsipeikėk! dar tu vis aUie ją sva
joji I

Rugsėjo 17 d. suėjo 140 me
tų nuo priėmimo Federalės Kon
stitucijos; tas dokumentas bu
vo grynai tik valdžios mašine
rijos tvarka. Už metų vėliau 
buvo priimta Teisių Bilius, ku
ris palietė žmogaus teises; bet 
ėmė kelis metus iki’Konstituci
ja su tuo Teisių Bilium buvo 
priimta visose valstijose.

Teisių Bilius buvo ne tiktai 
kokia teorija ar doktrina, bet , 
jis buvo reikalaujamas radika
lų ir demokratų keletoj valsti
jų ir priimtas kaipo apsauga 
žmonių nuo jų valdžios. Per 
eilę metų pirm priėmimo Kon
stitucijos žmonės matė valdžią, 
karališką ir paskui savą, miri- 
džiojančią žmonių teises; matė 
legislaturas atimančas piliečiui 
tardytojų teismą; matė valsti
jas perleidžiančias įstatymus 
suėmimo ir nusmerkimo žmo
gaus mirtin be tardytojų teis
mo; matė kaip piliečiams buvo 
atimama turtas ir nuosavybė 
be jokio proceso ir atlyginimo; 
matė spaudos laisvę suvaržytą 
taksaVimais; matė valdininkus 
darančius kratas jų namuos! 
be jokių teisių ir kareivius ap
gyvendinamus privatiškuose na- ^ 
tnuose net taikos metu, ir žino- * 
jo ką valdžia darė praeityje, t 
todėl rūpinosi kad taip nedarytų 
ir ateityje, ir ėmėsi priemonių 
tam užkirsti kelią.

Reikėjo taisyklių apvaržan- 
čių valdžios peržengimą žmo
gaus privatinių teisių, ir nuskir- . 
ta teisminės taisyklės žiūrėti 
kad tas nebūtų daroma.

Praeitų dviejų ar trijų de
šimtmečių periodu išsivystė ne- 

. mažai1 - socialių ir ekonominių 
įstatymų, delei tuo laiku paki
lusių painiavų musų socialiame 
ir industrialiame gyvenime, kas 
reikalavo tvarkos ir sistemos.

Turit įvairįus įstatymus, ir 
tai buvo atsitikimų kad federa
te valdžia, Kongresas, kėsinosi 
net musų laikais atimti privati
nių žmonių ir įstaigų teises, pa- 
veizdan, be įkaltinimo uždaryti 
žmogų kalėjiman prie sunkią i 
darbų; pavelyti apeliaciją kri
minale j byloj kada įtartasis bu
vo išrastas nekaltu; pavelyti da
ryti kratas ir atimti privatinius 
popierius; bandė paimti naudo
ti visuomenės reikalams priva
tinę nuosavybę, ir daug kitų . 
dalykų prieš žmogaus teises kė- | 
sinosi padaryt;, bet esant ata
tinkamiems tam įstatymams vis 
buvo pastojama kelias.

Konstitucijos saugojimas yra 
svarbus dalykas, neš kongresas 
gali bandyt ir vėl tą padaryt 
ką darė kitais atvejais. Yra pa
siūlymų kongresui suvaržyti to
kias ai- kitokias teises, laisvę ‘ 
veikimo, kalbos ir net nuomo
nės, bet kada įsimaišo aukščiau
sias šalies teismas tuoj tokie 
pasiūlymai buna atmetami, nes 
prirodoma kokios teisės pilie- i 
čiams yra pavelijama konstitu
cijos.

— Visados, — atsiduso jaunasai.
— Tų klysti. Tavo draugė randasi to

li nuo Parišo dabartiniu laiku. Aš mačiau 
ją išvažiuojant į kitą miestą, prieš vyks
tant pas tave į kalėjimą.

— Išsiliuosavimui iš kalėjimo, aš bu
čiau ir savo sielą velniui pardavęs. Tu tą 
žinojai ir atėjai pas mane; bet, vietoj ma
no sielos, tu atėmei Cefisą nuo manęs. Ko
dėl po perkūnais tu taip darei? — teiravo
si jaunasai.

— Vyras kuris prisiriša prie mergos 
taip kaip tu, jis nėra vyras. Tau reikia 
energijos, kuomet pasitaiko prietikis.

— Koks prietikis? — klausė jaunasai.
— Na, išsigerkim! — pyle stiklą senis.
— Tu verti mane perdaug gerti.
— A! žiūrėk kaip aš geriu!
— Tas mane ir gąsdina. Aš nujaučiu 

čia ką velniško. Nuo bonkos degtinės tu 
nei nesumirksi. Tu turbut turi geležinius 
vidurius ir akmeninę galvą, — žiurėjo į 
senį jaunasai, nesuprasdamas jo.

— Aš ilgai keliavau po Rusiją. Ten 
mes gerdavom iki imdavom spirgėti.

— O čia geriam tik apsišildyti. Taigi 
gerkim, bet vyrią, — tarė jaunasai.

— Kvailystė! Vynas tik vaikams. Deg
tinė yyrams kaip mudu!

— Gerai, degtinę; bet ji degina galvą 
ir visą kūną kaip pragaro liepsnos!

— Tokį aš tave ir noriu matyti!
— Bet kada tu man pasakei kad aš 

perdaug prisirišęs prie savo mergos, o man 
reikalinga energijos kada pasitaiko reika
las, tai apie kokį reikalą tu kalbėjai?

— Ką čia klausi, tik gerkim!
— Na, bet sustok valandėlę. Aš nesu 

kvailesnis už kitus. Tu puse savo žodžių 
pamokinai mane ką nors.

— Na o ką? — klausė senis.
— Tu žinai kad aš buvau darbininkas 

kad turiu daug draugų, ir kad, būdama^ 
geras žmogus, esu jų mylimas. Tu nori pa
naudot mane saū kaipo leteną, pasigavimui 
kitų?

— O kas paskui?
— Tu turbut esi koks kurstytojas 

prie riaušių, koks revoliucijomis spekulia- 
torius.

— O kas toliau?
— Tu važinėji kokios slaptos draugi

jos reikalais, kuri prekiauja šautuvais.
— Ar tu esi bailys?
— Aš uždegiau paraką Liepos mėnesį, 

galiu tau pasisakyt, todėl nėsuklysk!
— Ar neriorėtum ir daugiau padegti?

— prisikalbinėjo senis.
— Man tas vistiėk; tiktai aš randu 

kad revoliucijos yra daugiau pamėgimas 
negu nauda; viskas ką aš gavau iš trijų 
dienų už barikadų tai apsvilint kelines ii' 
pamečiau ži'poną.

— Tu pažįsti daug pono Hardy dar
bininkų?

— O! tai tam tu mane čia atsigabenai?
— Taip, tu susitiksi su daug tos dirb

tuvės darbininkų.
— Tu manai tie darbininkai1 eis peš

tis? Nesitikėk! Jie pergerai turi!
(Bus daugiau)

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja30c

Reikalaukit “Dirvoje”

Sapnininkai 75C APDARYTA J J
Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. tleVeland, Ohio

“Amerikos Lietuvis” išleidęs 
vieną numerį sumažintą, toliau 
vėl pradėjo eiti senoviško didu
mo, aštuonių puslapių.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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Juodas Karžygis
■Į Senovės Pasaka. -Ą- Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš 'pereito num.) buvo jų paslaptas reikalas, bet visi skirs
tėsi linksmi. Jis su savo sunais ir duktere

jo paslaptinga juodų akių moteriška, kaip 
jis sapne bėgo j kalną ir kaip jį sutiko du 
šarvuočiai ii* liepė gryžti.... Pradėjo ma
tytis kelias j kalną ir jau Ardys matė tuos 
du medeliu pakelėj stovinčiu. Dabar jis 
dasiprotėjo kodėl jį sapnas persergėjo nei
ti, nes ji jam nepriguli, jis neturi teisės 
prie jos.... Vienok jis prasiveržė pro vi
sas sargybas, sulaužė visas taisykles — ir 
priėjo prie jos per visus pavojus. Tiesa, 
jis nesilaužė prievarta, bet leido likimui 
viską suvesti taip kaip buvo parėdyta, ir 
ne jam vienam likimas įsakė jos jieškoti: 
Alina taipgi buvo tuo pat taku pastūmėta 
eiti ir susirasti jį ir mylėtis.

Smaugė Ardį dabar viena rimta min-
Bet šitas viskas dėjosi trumpu laiku — 

rungtynių vadas varė savo tvarką — per
skyrė jų sukryžiuotus draucinus, abu jie 
užsismaukė sau ant veidų kalpokus ir lėkė 
į priešingus aikštės galus įsibėgėti.

Pasidalino ir žiūrėtojų akįs, — bet 
daugiausia akių nusisuko į tą pusę kur dul
kėjo žemė po Ardžio arklio kojų.

Vienas skirtumas buvo tarp Toplio ir 
Laukio — to neprotingo Ardžio priešo iš 
Daugupių — tai kad Toplis laikė sau garbe 
teisingai savo priešą nugalėti, ne klastin
gai, kaip elgdavosi-Laukys.

Kada jiedu susilėkė, abu dirbo neap
sakomai' narsiai ir tvarkiai. Saugojosi už
gauti arklius, nors juos irgi buvo sunku 
užgauti, nes buvo plienu apsegioti; tamp
riai valdė savo žirgus ir sekė akim vienas 
kitą kaip ereliai.

Žiūrėtojai rėkė ir šaukė ir už vieną ir 
už kitą, bet diduma už Ardį. Karališkuo
se suoluose visi buvo ant kojų sustoję, ki
tos mergos net ant suolų sulipusios vaini
kais mosavo — nes mat visos turėjo nusi- 
pynusios gatavus — neišskyrus nei Lydos 
nei Alinos. Bet Alinos vainikas buvo dau
giau valstybinis dalykas, ir jeigu šiame at
sitikime kam įduos tai. tik laimėtojui ir 
neturi prieš nieką varžytis; bet jai buvo 
didelis skirtumas kas laimės, užtai labai 
buvo nerami ir norėjo vieno — kad grei
čiau viskas baigtųsi, kad Ardys išliktų 
sveikas ir jei kokios išeitų pergalėtojas. 
Jos neramumą didino ir Lyda, kuri spiegė 
visa savo gerkle už Ardį.

Daug sykių arkliai sustojo piestu 
daug sykių ko nesuklupo tai vienas tai kw 
tas arklys, ir daug sykių vienas kitam jie 

į. gerai pataikė, bet vis dai; abu laikėsi ant 
į-'arklių. Kova sunki"ir .nėšiški — pergalės 

■ nematyt nei vienoj pusėj. Reikia ištver
mingesnės rankos tvirčiau drauciną laiky
ti, reikia geresnio mokėjimo lekiančiam 
raitam pataikyti, o tik tada kuris turi pul
ti.' Bet abudu jiedu vienodai gabus, ir kiek 
sykių Ardys taikė Topliui tiek sykių jisai 
atsimušė arba išsilenkė. Kiek sykių Top
lis tą darė Ardžiui tiek sykių tas išsisuko 
nenumuštas nuo arklio.

Bet štai jiedu, vėl persiskyrę, iš toliau 
vėl šovė vienas link kito. Toplio draucinas 
taikė Ardžiui į krutinę, ir gal butų Ardį 
nutrenkęs ant žemės, kaip štai jis savo 
draucinu iš viršaus numušė Toplio drauci
ną žemyn ir savu pataikė Tepliui į jo tvir
tai apšarvuotą pilvą. Bet tas galiūnas taip 
stipriai laikėsi ant arklio kad griūdamas su 
savim partempė ir arklj ir nugriuvo su 
juo. 
VO (

. ,, . kv.- .. . . kjiiicxLxgt; mtų ucxmcxi viciicv iiiiiucį
ir palydovais išjojo savo keliais. Dargia įjs; jjs paįs dabar stovės tų medelių vietoj'
ir Sargis vėl prašė Ardžio atminti juos, ir 
jei kada manys apleisti Lamžiną, atkeliau
ti į Mažvičius, kur mus mielai priimtas. 
Tas kvietimas labai džiugino Lydą, nors ji I 
iškeliavo nepatyrus nieko daugiau iš Ar- 
^zl.° J^aiP drauj5ingum$, prideramą jau“ip0 savo mylimąją ir tokiu narsumu kokį

--- -----------  u lancj j. cxixcicxox, 
paliečiama. daug gyvesnis, 
prieš ką kovoti! Apie Ardį

. Nugriuvo Toplis į dulkes, išmetė sa- 
drauciną, ir tuo buvo pergalėtas.
— Ardys! Ardys! musų narsuolis! Ne

kito jam lygaus! — rėkė minios.
Ardys užvertė savo kalpoką nuo veido 

akių kai minios šaukė-rėkė sveikinda
mos jį. Ore kur sėdėjo karalius ir kiti au
kšti svečiai susiubavo vainikai, ir juos tu
rėjusios šaukė-mojo laimėtoją prie savęs. 
Vainikai ėmė lėkt oru ant Ardžio ir krito 
arkliui po kojų; Ardys prijojo artyn atsi
imti savo dovaną iš valdovų. Karalius Ne
myra padavė jam ranką ir širdingai svei
kino, ir, Alina pasiskubino užkabinti jam 
ant kaklo savo paruoštą vainiką ir žiurėjo 
į jį savo juodom, ašaromis pasriuvusiom, 
akim. Davė ji jam vainiką ne kaipo _ tik 
laimėtojui, bet kaipo jam, kurio taip ilgi
si, bet per kelias dienas kitaip sueit negali 
kaip tik ištolo ir viešai. Tuoj ir Lyda už
metė jam ant kaklo savo vainiką ant vir
šaus karalienės vainiko, kas labai Aliną 
užkaitino. Kada Ardys lenkėsi dėkuoti 
karalienei už dovaną, Alina pamanė kad 
jis prieš tą mergaitę daugiau lenkiasi negu 
prieš ją, ir vėl užvirė pavydu, negalėdama 
pakęsti tos savo viešnios.

Jau minios išvaikščiojo, skirstėsi visi, 
ir palydovės vedė karalienę į palocius, o 
Ardys nujojo su savais draugais.

Nuo dabar visa Alinos mintis buvo kad 
svečiai kuogreičiausia apleistų Lamžiną, 
o ji pradėjo kalbėt apie vykimą su savo tė
vu sykiu į savo gimtinę paviešėti, įr prie 
to rengėsi.

ra

ir

III.
Gimtinės Kalneliuose

Jau buvo trįs dienos kaip svečiai išsi
skirstė. Ką Gostys su Nemyra sutarė tai

nai mergiotei ir dar kunigaikštytei. Vie
toj džiaugtis ir auginti savyje viltį apie 
Ardį, ši musų jauna viešnia iškeliavo su 
skaudama širdžia ir su dasiprotėjimu kad 
jis turbut “turi kitą”, nes taip rimtai ir 
šaltai jis su ja visu laiku apsiėjo. Nesu
prato ji Ardžio, o tas jai nesmagumą darė. 
Bandė ji susekt ką jis myli, bet nepavyko, 
nes niekur prie jo arti jokia kita taip ne
kibo kaip ji.

Dabar matome keliu jojant pulkelį 
žmonių — maišytą pulkelį vyrų ir moterų, 
— į šiaurvakarių kraštą. Tai buvo Gen- 
drio pulkelis, kuris gryžo į Nedrynę. Bet 
pulkelis buvo dusyk didesnis negu atvyko, 
nęs dabar keliavo Alina su savo patarnau
tojomis, su savo palydovais kareiviais.

Jojo ji savu arkliu šalę tėvo, visa ne
rami ir nusiminus. Nežinojo Nemyra jos 
susigraužimo, ir manė kad permaina, po 
poros metų nebuvimo, apsilankant savo tė
viškėj bus jai ant sveikatos.

— Ką geresnį galėčiau išskirti lydėji
mui mano žmonos jei ne Ardį, — kalbėjo 
karalius, ir įsakė tam savo mylimam jauni
kaičiui imti pulkelį vyrų ir ruoštis kelio
nėn. Bet kaip su Alina? Ji patyrus kad 
Ardys ją lydės, norėjo bėgti ir sakyt kara
tui leisti kokį kitą lydėti, šis lai lieka, bus 
-Reikalingas namie — taip ji buvo įširdus 
sint Ardžio ir nenorėjo jo akyse matyti....

Nors kaipo su palydovu, ji sų Ardžiu 
galėjo kalbėtis; ir įsakymus'duoti,' bet jei
gu suprasime kad čia jojo du mylimieji su
prasime kodėl Alina nei sykio į Ardį nepa
žiūrėjo .... Ji degė pavydo pykesčiu dar 
nuo tų'vaišių ir negalėjo į jį nei pažiūrėti. 
Ardys norėjo prijot prie jos ir užvesti kal
bą, bet Gendrys buvo šalę jos, o Alina nei 
domės į jį nekreipė kada musų jaunikaitis 
kartais pralenkė ją ir jojo pirmiau, kartais 
prie kelio sulaikęs arklį leido jai prajoti 
pro save ir vėl jojo paskui su savo vyrais.

Bet ar Alina ištiesų nepažvelgė į Ardį ? 
Butų klaida taip manyti, nes ji vogtinai tė- 
mijo jį, gaudė akimi kur tik galėjo, ir gei
dė kad tik jis jotų šalę jos. Jos baisi mei
lė prie jo maišėsi su pykesčiu ir pavydu, 
bet jeigu nemylėtų ko ji pyktų? Jis džiau
gėsi dabar kad neprasitarė karaliui neleis
ti Ardžio, nes butų nusikankinus be jo iš
jojus. Nemanė ji tada nieko,, tik pavydo 
'apimta norėjo kuogreičiausia išnykti iš 
Lamžino. Bet dabar apsigalvojo kokia lai
minga bus kad Ardys su ja keliauja.... 
Išsipasakos jam visus savo jausmus kurie 
ją slėgė ir kurių neturi kam išpasakoti; 
užsitikrins jo meilę —ar jis nepalinko prie 
anos mergiotės, ir ar myli ją taip kaip ji 
myli jį.

Jeigu su šiuo pulkeliu butų keliavus ir 
Lyda, suprasime jog Alina verčiau butų 
norėjus skradžion žemės neiti negu gyven
ti. Vienok nieko čia daugiau nebuvo kaip 
tik ji ir jos mylimasis,, išskyrus jos artimų 
palydovių, ir jos geri jausmai palengva 
ėmė viršų ir didino tos nabagės ilgesį prie 
jo. Ji pradėjo galvoti kaip jiedu niekeno 
netrukdomi galės po jos mylimus kalnelius 
gimtinėje vaikščioti ir meilintis, Ir vėl bus 
linksma.

Į galą antros dienos kelionės pradėjo 
matytis Nedrynės pilaitė, ir artyn prie jos 
jojant, dvi sielos buvo apimtos gilių minčių, 
galvos užverstos brangių atsiminimų.

Troško Alina prakalbėt į Ardį ir pasi
sakyt kas jai prisimena čionai pribunant. 
Geidė ir Ardys užsiminti jai kas čia nuti
ko trįs vesaros atgal, bet’ apie tai kalbos 
užvesti negalėjo, kadangi arti radosi jos 
tėvas, o antra, Alina vis nekalbėjo į Ardį ir 
nepažvelgė į jį kada jis matė.

Štai jau pilies kaimas, o ten ant kalno 
jos buvusieji namai1. Alina nejučiomis va
rė savo arklį greičiau žengti, nes jai norė
josi pasiekti tą vietelę kur anuomet su Ar
džiu susitiko. Jai ir po šiai dienai ta vieta 
ir tas jų susitikimas akyse stovi. Tas pats 
rūpėjo ir Ardžiui. Jam prisiminė ir tas 
jo keistas sapnas — kaip jį kas tai budino 
iš miego ir liepė eiti į kalną, kur jo laukia

ir sergės kad prie jos kas kitas nepriei
tų — sergės ją sau, ne kam kitam.... Jis 
gintų ją prieš svieto akis kaipo savo kara- 

J1 lienę, kurios garbę ir gyvastį paskirtas 
saugoti, bet savyje ir jos žinioje gintų kai- 
Y ----------- 1 'i
tik tikras mylimasis gali parodyt kada jo 
parinktoji buna keno nors ]

Nėra ir nebus čia jam pr
už ją, bet tokios mintįs jame buvo, nors ki
ta vertus, net pačiam reikėjo sergėtis kad 
kas nesusektų ir nepraneštų karaliui.

Jojant per pilies kaimo vidurį, vienoj 
vietoj Alina ir Ardys hejučiomis sumetė 
vienas, į kitą savo akis. Tai buvo ta viete-. 
lė kur jiedu pirmu kartu susitiko....

ijvisko irgi nebūtų norėjus girdėti^kalbant. 
Vieno ko ji laukė tai kad moterįs imtų gir
ti jds šaunų, puikų palydovą, nes ji neapsa
komai juomi didžiavosi, o čia nebuvo kas 
jam į akis lystų. Kaip ji troško kad jis, 
vietoj Nemyros, butų buvęs tas karalius 
kurs jos tėvą pavergė ir ją sau už moterį 
paėmė. "Kaip ji daug kalbėtų, kaip girtųsi 
ir verstų visas gėrėtis jos puikiu vyru, bet 
dabar — tik jos širdyj tas viskas užslėp
ta....

Gendrio patvarkymu — norsztaip ir 
Alina buvo manius — Ardys apgyvendin
tas sykiu jų palociuose, kaipo jų aukštas 
svečias, nes nors jis dabar buvo tik palydo
vas, jis vienok buvo karžygis iš karo ir 
narsuolis po nesenai buvusių rungtynių, o 
Alinos vienos žinioje jos mylimasis.

Gendrys turėjo ką kalbėti, turėdamas 
•pas save tokį prakilnų vyrą, ir nors pats 
Ardys niekur niekad nesiveržė į viršų ii’ 
nenorėjo kad jį kas aukštintų, seno Gen
drio pastangomis jau visi žinojo kas jų pi
laitėj randasi, ir pilis ir kaimas pasidarė

Piktos Akįs
Sujojo pulkas pilin. Aliną sutiko jos 

motina, ir abi su ašarom sveikinosi ir bu
čiavosi. Visa pilis buvo linksma ir sveiki-

dį žmonės girdėjo jau po ka
ro, kada Gendrys sugryžo su savo liku
siais vyrais, kuomet gelbėjo Nemyrai.

Savo pilyje Alina jautėsi saugi ir žino
jo 'kad nebus kam čia jos Ardį vilioti, nors 
ne be ko ne viena merga gavo nuo jos pa
pešti už kudlų kada perdaug įsivėpsojo į tą 
nupasakotą, narsuolį.

Tik gal ji nežinojo kad ją čia kas se
kios, jei niekeno neužprašytas tai bent iš! 
žingeidumo ar ,ta jauna valdovė negalėtų 
turėt akį,ant savo jauno palydovo, kuris 
visas moteriškas traukia gėrėtis.

Ardys sykiu maišėsi, valgė prie vienono svečius. , _
Alina pamatė savo senus pažįstamus stalo su Alina, bet jiedu dar vis neatnauji- 

ir pažįstamas: matė motinas su naujais kū
dikiais ant rankų; kiti kurie buvo nešioja
mi pirmiau jai čia viešint, dabar jau bė
giojo įsikibę motinoms į sijonus; mažieji 
jau buvo paaugėję, tik pilnamečiuose pora 
metų jokios permainos nepadarė, užtai ji 
visiems sakė kad randa juos tikius kokius 
paliko. Tik Alina vienoms moterims išro
dė sumenkus, kitoks tokia pati liūdna, ir 
jos klausinėjo ar dar vis ji .nepripranta 
prie savo vyro, nors jau buvo virš keturi 
kaip ištekėjus....

Bet ne tą ji girdėti norėjo iš jų, nors

no savo kalbų. Gal butų blogai išrodę jei
gu prie Ardžio nebūtų buvęs senis Gen
drys -r- jis prisėdęs prie šalies varė visas 
kalbas su juo, Ardys pasakojo kad jam ši 
vieta pažįstama, kad per čia keliavo ir kad 
jam šis kampelis labai patiko — ką girdė
dama Alina, su motina kalbėdama, tik 
džiaugėsi, nes jai niekas daugiau galvoj 
nebuvo kaip tik kad Ardys kalba apie jų 
susitikimą. Tiesa ir buvo, Ardys norėjo 
'kad ji suprastų kodėl jam ši vieta yra to
kia brangi.,

(Bus daugiau)

STOKIT IR JUS I ARDŽIO PULKĄ - PATARKIT “JUODO KARŽY
GIO KAREIVIU — UŽ $1.25 GAUNAT DVI PUIKIAS KNYGAS!

Feliksas Ačius iš Hamburg, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $5 ir kra- 
sos ženklelių už 28c. Prašau 
siuntinėti man “Dirvą” per me
tus ir įrašyti j Juodo Karžygio 
armiją, nes aš kaip buvęs karei
vis, Miko Romanovo žirgų na- 
jeznikas ir instruktorius, gal 
tiksiu j Ardžio pulką. Aš ir 
dabai- kaip pamatau žirgelį pa
sijuntu kaip kareivis. Manau 
gal dar tiksiu Ardžio pulke už 
kašavarą ar kokį kitą vyresųį.

Už likusius pinigus prisiųskit 
Sapnininką ir kitas knygas.

Iz. Kalanta iš Bayonne, N. J. 
rašo: Būdamas iš dabar Lenkų 
pavergto Lietuvos kampelio ir 
aš noriu prisidėti į Ardžio ka
riauninkus, nes jaučiuosi kad 
galėsiu energingai kariauti. Pri-

siunčiu $1.25 įsirašymo ir kny
gą kai bus gatava išsiųskit.

K. širvydienė iš Brooklyno 
pasirodė uoliausia rinkėja Ar
džio armijai rekrutų, nes jau 
prirašė visą pustuzinį, 
rašo: 
Juodas Karžygis romansuoja 
vis aukštyn, turėdama iš to 
malonumą, prirašau dar vieną 
kareivį daugiau, tai Mindaugą 
Širvydą iš Detroito kuris labai 
norįs būti tame būrelyje.

Įdedu $2-ir 26c štampais pa
dengimui visų mano prirašytų 
rekrutų knygų persiuntimo lėšų, tų vertės štampų. Tas užtikrins '

Barbora Palevičienė, vietinė, jums gavimą antr.o tomo, 
per savo mergaitę įsirašė į Ar- Visi kurie nuo dabar prisius

$1.25 gaus pirmą tomą “Juodo
V. Matulevičius, iš Parma, O., Karžygio” už poros dienų, o an- 

atsilankęs “Dirvon” sako: Jei- trą tomą kada jis bus gatavas.

gu dar nepervėlai, priimkit ir 
mane į pulką. Užsimoku $1.25.

J. Bleizgys, vietinis, atsilan
kęs įsirašyti į Ardžio armiją bu
vo pirmutinis gavęs pirmą to-

Dabar mą Juodo Karžygio ir užsimo- 
Išskaičius “Dirvoj” kad kėjęs $1.25 laukia antro tomo.

J. žaunieraitis, vietinis, pasa
kė: Jeigu aš dar nepersenas'tai 
priimkit į to Juodo raitelio pul
ką, bet aš noriu. prie pėstinin
kų prigulėt; užsimoku $1.25.

KURIE JAU GAVOT pirmą 
tomą “Juodo Karžygio” pasku
bėkit prisiųsti “Dirvai” 25 cen-

džio pulką priduodama $1.25.

KAIP DARYTI TOLIAU?

Šį didžiausį Jubilejinį K. S. Karpavičiaus veikalą — DVI kny
gas — gausit tik už $1.00. Tai yra, visi gauna Pirmą tomą “Juodo 
Karžygio” už $1.00, o Antrą tomą gausit DYKAI, tiktai pridėdami 
25c persiuntimo lėšų. (Tą mokės ir vietiniai.)

Siųskit $1.25 dabar tai jūsų vardas tilps knygoje. Užrašykit 
“Juodą Karžygį” savo draugėms ir draugams, nes tai yra puikiau
sias tos rūšies veikalas išleistas Lietuvių literatūroje pastarų dešim
ties metų bėgiu.

Pinigus siųskit su užsakymu, parašydami savo aiškų adresą ir vardą.

DIR-VOS” KN YG YNĄS 6®20 SuPerior Ave* Cleveland, O.

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

KIBIRKŠTYS
Jei Amerikos Lietuviai ta 

smaugtų Rygoj einantį “Lia 
dies Balsą” kaip, anot jo pati< 
žodžių, “fašistų-tautininkų va 
džia smaugia liaudį”, tai tas 1 
guistas kūdikis tuojau suaugi 
į vyrv. Gal tuomet “L. B 
praktikuotų demokratybės prii 
cipą ir evoliucijos keliu eitų pr: 
geresnio rytojaus.

¥ *
Be spaudos Lietuviai atgav 

laisvę,
Su spauda ją gali prarast!

* * *
Sakoma: “Kas kerštą sėj 

tas audrą pjaus.”
Praktiškai sakant: Amfcriko 

Lietuviai kerštą sėja, HįcTuvo 
valdžia audrą pjaus.

DUOK DIEVE “dangišką vie 
špatystę” tautai kurios valdžii 
Amerikos Lietuviai pasmerkė.

* „¥V
Kaip anų laikų prakeiktieji ii 

ekskomunikuoti — Lietuvoj 
prezidentas A. Smetona paliki 
“Nemirštančiųjų Galerijoj”.

Dr. K. Drangelis.

“Keleivis” ir “Naujienos” 
dar renka aukas Lietuvos 
cial-deffiokratams. Bet jau
bar jų nereikės, nes Tauragėje 
socialdemokratai pasivogė $23,- 
000 ir turės kuo revoliucijas 
kelti.

Dolaris kitas iš Amerikos pa
siunčiamų niatyt-jiems~buvo ne
reikšminga, $23,000 tai kas ki‘- 
ta.

vis
so
da-

KĄ PASAULIS VEIKTŲ 
JEIGU JAME NEBŪTŲ 

KVAILIŲ....

“ŽEMES ROJUS”
Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra, tai par- 
tiviškas veikalas pašiepi
mui komunistų, bet grynai 
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

Vaidinimui reikia 4 mo
terų ir 5 vyrų. Juoko įva- 
lias.

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras
tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c.

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku. du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moteris ir šeši vyrai.

“DIRVA’.’
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.
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It is EASIER to shoe ai
horse than to shoe a woman.

¥ ¥ ¥
Hair coming out. Ah, well; 

suppose you had to hąve it pul
led as you do teeth?

UNCLE WIGGILY’S TRICKS arrested for speeding on his 
way to church in order to get 
there 'on time.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

' Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais. 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ' ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

Salesman: But, my dear sir, 
this is a lifetime pen! >

Scotchman: Why should I 
buy a lifetime pen when I am 
already forty.

“I know I’m going to be just 
too thrilled for .words”, giggled 
the condemned man as they 
turned on he switch.

_įjįF.>' ~~ 0
“1’im offaryou”, said the flap

per, as" she fell from her date’s 
lap.

¥ ¥ ¥
Man: “Are you sure you can 

give my daughter the luxuries 
to which she is accustomed?

Suitor: I ought to; I’m the 
one who accustomed her to 
them.

■
IDLE WORDS

That money talks is what they 
teach,

But goodness! each darn cent 
I get my hands on, in its speech

Has an impediment.

Hold fast to your illusions —? 
they’ll keep you young 

and happy.
įw

Bellbcy: Call for Mr. O’Brien; 
call for Mr. O’Brien!

Jewish Gentleman: Vat iss 
de initial, please?

-------o-----
“If the telephone call is for 

me, Sammy, I’m not here”, has 
kept many a merry party from 
breaking up.

“Now, when you take your 
wife’s temperature, she must 
place the thermometer under 
her tongue and keep her mouth 
closed for two minutes.”

“Have you one that takes a 
little longer?”

Speaking about last words, 
we have in mind the bozo who 
said: “Wife, meet my affinity.”

Lady: Horrors! I’ve never 
heard such swearing since the 
day I was born.

Tough Kid: Why, lady, did 
they cuss much when you wuz 
born?

If twelve inches equals a 
foot, how many inches in a leg?

Asking God, on our knees,, 
to bless somebody isn’t half as 
good as standing on our feet, 
reaching down and helping 
somebody.

Teacher: What is the “order 
of the bath”?

Kid: Pa first, then ma, then 
us kids, and then the hired 
girl.

▼ ▼ ▼

The optimist hopes for the 
best and realizes it; the pessi
mist fears the worst and en
dures it.

L. P. Baltrukonis is waiting 
to read about -the man getting

ELECTRICIAN
Suvedu vielas į senus arba j 
pristatomus kambarius, atski
riu elektrą, perdirbu ant dviejų 
arba daugiau miterių. Pilnai už
tikrinu visapusišką užganėdi- 
nimą. (38)

Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. , Cleveland

M. RAMAITIS 
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Važiuokite į Lietuvą

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.

jūsų tėvynę puikiausiais laivais 
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

Specialė ekskursija, vedama 
Mr. J. A. Peont, United States 
Lines atstovo, išplauks laivu

S.S. George Washington
iš New Yorko Spalio 12.

Planuokite važiuoti smagioje 
drangoje jūsų tautiečių.

Kiti išplaukimai Spaly:
S.S. Leviathan .......... .....Spalio 1
S.S. Pres. Harding .... ....Spalio 5
S.S. Republic ______ ....Spalio 15
S.S. Pres. Roosevelt .. ....Spalio 19
S.S. Leviathan .’.......... ....Spalio 22

Klauskite vietos agento pilnu 
informacijų ir kainų, arba rašy
kite pas:

United States Lines i
lotel Cleveland Big. Cleveland______ <5 Broadway, New York CityHotel Big.

MORE COMMERCIAL 
CANDOR

Shoe Polish Ad: “And if 
you haven’t already ruined your 
shoes with other polishes, this 
will do the work.”

----- o------
They named the baby Tho

mas, after its Uncle Bill.

A winning hand — the hand 
that rocks the cradle.

▼ ▼ ▼

Peter Petkus, who has had, 
rheumatism: for- many years, 
has got tires of it, says Helen 
Grigas, and now calls it neur
itis.

Kasdien—
Jūsų vaikai turėtų gerti Clover Meadow
Tikrą Karvių Pieną — jis užtikrina

GERESNĮ DIRBIMĄ 

DAUGIAU SVEIKATOS
SMAGESNĮ ŽAIDIMĄ
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PENKIOS MINUTOS DABAR

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina: 'Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs .stip
rumą It vrlivunis Hūsilpušiems ir- nu
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skaustas, džiaugtis’ saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
aųri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Hickess: A female who chews 
gum in public;

Vasara Baigiasi

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

o ROSEDALE ©i 
'Dry Cleaning Col 

Rand. 7906 T g C. F. PETRAITIS, Prop. |
į 6702 Superior Ave., |
į. .Į f»»»»>:<»»»»»»» * * * *

ir ruduo jau Čia pat. Partrau
kiau visokių šiltu vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 
tams ant žiemos. Moterįs 
taipgi, nenumeskit savo' senus 
kailinius' bei Koj;us, atneškit 
pas mane, o aš persiusiu pa
gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. Special Dry 
Cleaning ir prosijimas rude
nio Sezonui.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.

REIKALAUJAM 
AGENTU

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi

Better than a Mustard Plaster

Gali Reikšti Jūsų Visą Sutaupymą Vėliau
šis antgalvis pričfaotų jums reCkšmės ir butų tik

ras persergėjimas jums jeigu .jus galėtume, išgirsti 
nors kelias iš daugybės liūdnų pasakų apsakytų mum 
žmonių kurie nustojo savo pinigų delei to kad nepa- 
sCrupino patyrinėti pirm investinimo.

Pirm pergaskirsiant su savo pinigais, praleiskit v 
keletą, minutij gavimui faktų. Faktai niekados nę.-' 
„darys, blogo teisingai ir gerai įstaigai, bet jie visa^< 
da iškelia švieson suktus ir neteisingus tikslus.

Pirm Investinant — Patyrinėkit!

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

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

Vėliausi ir 
Judami 

Paveikslai

I
VIETINIAMS I 

“Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- I 
darni kokius reikalus sten- | 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai.

Babies Love It

PHniiiHiiiiuiiiHmiiiimiHifiiimiiiiiiiiiHiHHiHiiHiiiiiiiiiiiiiniinniiiiiiiniiiiiinHB 
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f Prospect 2420 Central 1766 2

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
Ę Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
g tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 1
3 kuojam, išleidžiam ir sukrąunam. =
« 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. 2
jniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiinHĮniinniiiuiĮ,

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
’ Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų. -
John M. Sulzmann Mfg. 

6802 Superior Ave.

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutą 

drapaną, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo, ir individualio stiliaus, yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės -----  
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----

vist 6900 Superior A ve. s.„

■ A. S. BARTKUI I
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi- 

jio paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

___  Telefonas Randolph 5297 ------

J. J. STAPULIONS
pERKAME, parduodame ir mainome namus ir 

farmas po Clevelandą ir visą Ohio valstiją.
Taipgi visokis legalis patarnavimas ir patari

mai. Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.
Visokiais reikalais kreipkitės pas mus, o gau

sit teisingą ir atsakantį patarnavimą. .

6820 Superior Ave. “Dirvos” Krautuvėje.
“Dirvos” Ofisa^etdaras vakarais iki 8 vai.

Randolph 6380 , Randolph 1476

| DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS _ |
Eikite pas tikrų Specialistų, 'O ne į 

prie. kokių neišlavintų daktarų. Tik- 5 
ras specialistas arba profesorius ne- į 
siklausinės kokia liga sergi ir kur į 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, S 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- £ 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie į 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir į 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- 5 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- į 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- £ 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 5 
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį £ 
ir jeigu aš paimsiii jus gydyt jums į 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir £ 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius J. 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo J* 

£ kraujo,i turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- £ 
S das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 5 
£ pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- —1 
S siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sųžiningai. 
į Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
5 10406 Euclid Ave. Kampas E, 105th St. Cleveland
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
£ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 yak*e. f 
5. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. ,
vwwwwvwwwvwvuvwwwwwwvimww
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PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

vos liaudžiai pirmiausia apšvie- 
tos tada jūsų prakaitu uždirb
tus centus mokės branginti, ir 
tada vienas 
naudos kiek 
nas dolaris.

DALGIS PO KAKLU

WWWWWVWWWVS

AMERIKIEČIU PAGALBA 
LIETUVAI

čia 
t ės 
čia 
tės

Lietuva iš niekur negauna pi
niginės nei moralinės pagalbos 
kaip tik iš Amerikos Lietuviu 
išeivių. Amerikos Lietuviai šel
pia Lietuvos našlaičius, siunčia 
jiems piniginę paramą, siunčia 
drapanas, net retkarčiais ir 
maisto. Kiekvieną metą atsiun- 

ant pusės milijono litų ver- 
knygų ir laikraščių; atsiun- 
apie 80,000 siuntinių, ver- 
trijų milijonų litų.

Sugryžę apsigyventi, atvažia
vę ekskursantai irgi paremia 
savo gentėms, tokiu budu Lie
tuvoje Amerikiečiai 'palieka kas 
metą 15—16,000,000 dolarių.

Tai milžiniška Lietuvai para
ma, vargiai be to Lietuva galė
tų ekonomiškai kilti.

Žiūrint į tokią paramą reikia 
tik stebėtis kad Lietuva smar
kiai nepašoko pirmyn. Bet gy
venant Lietuvoje ir tėmijant 
kaip tos’paramos plaukia ir kaip 

. jos. yrą surtajidojamos nesunku 
suprdMįi.kodėl Amerikiečių pra- 

jįkaituoti centai musij nešildo.

Kur Mes Dedant Pinigus?
Iš^sykio Ąniei-’hciečiai labai 

pasitikėjb^saVo tautiečiais gy
venančiais •Lietuvoje. 'Milžiniš
kas aukas Siuntė kiekvienam 
aukštam valdininkui, bet kur 
tos aukos dėjosi tai iki šio lai
ko ne visi aiškiai ^žiiio. Siuntė 
drapanas klebonams ir viršai
čiams, o tie, išdalijo savo drau
gams. Gavo pašalpą tik tokie 
kurie sėdėjo palivarkuose.

Dabartiniu laiku aukos nei pi
nigais nei drapanomis yra nežy
mios sulyginant su pirmaisiais. 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais gautomis. Bet parama sa
vo namiškiams ir giminėms yra 
gan žymi, kas ir verčia apie 
viską plačiau pakalbėti.

Reikia būti atsargiais su at
sišaukimais tokių asmenų kurie 
nežinomi Amerikos Lietuvių lai
kraščių redaktoriams. Aš pats 
patėmijau kaip tokie prašytojai 
gavę aukų karinamose pralei
džia.

Knygų ir laikraščių siuntinė
jimas irgi1 turi būti apgalvota. 
Jeigu asmuo atsišaukia be jo
kios organizacijos, be jokios 
draugijos, o tik kad pats gei
džia pasiskaityti, tokiam tetin
ka gauti laikraštį 'tik per užra
šymą jo draugo arba giminės. 
Daugelis tokių laikraščių skai
tytojų, patįs perskaitę, jeigu 
laikraštis priešingas 'klebonui,

niekam kitam jo neparodo, tik 
paslepia, o jeigu kuris laikraš
tis pereina klebono cenzūrą to
kiu po perskaitymo sienas kli
juoja. Organizacijoms siųst kas 
kita, ųes jos laikraščius siuva j 
knygas ir ilgus metus po kelis 
tūkstančius žmonių tuos laikra
ščius ar knygas skaito.

Parama siuntinėjama tiesiog 
giminėms tai ne mano dalykas, 
bet noriu suteikti žinių kaip tū
li ir tą paramą sunaudoja.

Lietuvoje kiti kad ir gerai 
gyvena,- bet turėdami Ameri- 
kontą rašo jam raudos laiškus, 
o Amerikontai kad ir paskuti
nius centus siunčia. Yra tokių 
kurie gaunamą paramą sunau
doja ūkio pakėlimui, bet kiti tik 
praulioja arba benaudžiai išmė
to.

Netoli nuo mano kaimo viena 
jauna Aifterikonto žmona rašo 
laiškus su aimanavimais, o jos 
vyrelis kiekvienas mėnuo siun
čia po penkis šimtus litų. Prie 
tos turtingos Amerikonto mo
teries prismilo pora valdininkė
lių, su kuria turi gerus laikus.

• Mano vienai giminaitei sūnūs 
atsiuntė 1000 litų. Ta moteris 
gavus tokią sumą pinigų tuojau 
nunešė klebonui, o to kiauroje 
kišenėje pražuvo. Beveik visos 
(triūsų senos moterėlės pirmu
čiausia apdovanoja kleboną. I

Tas viskas dedasi kad musų 
-liaudis yra tamsi. Taigi prie 
piniginės paramo’s visados 'rei
kia neužmiršti savo giminėms 
tinkamus jiems laikraščius. O 
tinkamiausi yra tai “Dirva” ir 
“Vienybė”, nes jie stovi viduryj 
gyvenimo kelio. Duokit Lietu-

centas atneš tiek 
dabar atneša vie-

Petras Kriukelis.

SUGAVO PLĖŠIKUS

Prienai. Per ištisus metus 
Prienų apielinkėj, ties Bački
ninkų miškeliu, siautė plėšikai. 
Jų organizacija buvo tokia tvir
ta kad susekimas jų buvo be
galo sunkus. Jie daugiausia at- 
imdinėdavo iš pirklių prekes.

Pagaliau, Prienų policijos vir
šininkas Olšauskas padarė visas 
galimas priemones plėšikams 
susekti. Jis su vienu policinin
ku, nežiūrint didžiausio pavo
jaus, per ištisas septynias nak
tis
nę naktį jam pavyko sučiupti 
du tipai kurie pasiradė esą ži
nomi apielinkėj vagis, šie pri
sipažino kalti ir nurodė bendri
ninkus, kurių pasirodė esą apie 
astuoni. Prekės daugumoj su
rasta ir grąžinta nukentėju- 
siems. Apskritai Prienų polici
ja stropiai savo pareigas eina ir
ttnąž ne visus nusikaltimus išai
škina. “L.”.

budėjo miškelyje. Paskuti-

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

SKAITYK

Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta : apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
-gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni- 
o-ta;—eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tauįų< rašytojų, indo- 
miausių įvairiariybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščiu. Eina kas savaitė / 
knygos formato, 32—48 puslapių. B 
Prenumerata Amerikoj’' $3 met. - 
“TR^flTO” Adresas: Kaunas, 
Laisves Al. 26. Lithuania,.

A

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančią Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss <
1 “B” yra atsakančiai nutaikinta - • M •

Eagle Brand išaugino 
daugiau sveiku kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAM9
CONDENSED A'JLK

'fynik
For Cuts and Wounds

Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gą _įanŲseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį** 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken- 
. čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla-' 
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. 1

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekia 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta;j> 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegąs prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tuljį iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.

j NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 
| Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy- 
| mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
| aiką aplaikomos pasekmės.
| Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau- 
I junti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan- 
I das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 

skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—-dagi ir miegant ši stebuklinga gyduole 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panagių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai isrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris ^yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vįduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio pląsterio), .kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes'slinkimo. • > I

— yra atsakančiai nutaikinta paduSkai- 
tė tokiam vartojimui, kad aulaikiua Hernial 
crificc ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitėš yra rezervuaras., šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kai* greit Sis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta bu raide 
“C” ir yra -suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F** yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies* išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais ft
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats, savo { kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

. kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—•
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie' patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir bu 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgaviįno. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų gales gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, < rašykite 
DABAR. A

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.
Vardas
Adresas ...............................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmęg. Plapao

apigardos teismo 
už nužudymą buvo 
dešimčia metų sun- 
kalėjimo.

šiomis dienomis Vyriausis 
Tribunolas sprendė apeliacijos 
tvarkoje Jono Civilio bylą, kuris 
Panevėžio 
sprendimu 
nubaustas 
kių darbų

Dar 1918 metais broliai Jo
nas ir Jurgis Civiliai nakties 
metu apvogė Levaniškių kaimo, 
Maletų valsčiaus gyventoją Pa
škevičių, o kada Paškevičius 
pamatė vagystę, leidosi vagis 
vytis. Civiliai sugriebę Paške
vičių, pavogtu dalgiu perpjovė 
jam kaklą.

Per kratą pas Civilius rado 
kruviną dalgi ar išvogtus Paš
kevičiaus daiktus. Jurgis Civi
lis, matyt sąšinės graužiamas, 
1922 metais Kaune nusinuodi
jo. , Jonas Civilis buvo pasodin
tas į kalėjimą.

Vyriausias Tribunolas patvir
tino Civiliui skirtą bausmę.

“L.”

GEGUTĖS PASLAPTIS

Gegutė atlekia į Lietuvą kiek
vienus metus. Gamtininkai ga
li ramiai sekti jų gyvenimą, bet 
iki šiol vienok šis paukštis 
žmonėms yra paslaptis.

Gegutė-patinas yra bent pen
kis kartus didesnis už pataitę. 
Anksčiau manyta kad gegutė 
sudeda aštuonis- kiaušinius, bet 
dabar pasirodė kad ji sudeda jų 
nuo 45 iki 25.

Gegučių kiaušiniai buna įvai
rių ; spalvų, bet vienos ir tos 
pačios gegutės kiaušiniai buna 
tiktai tos pačios, vienos spalvos.

Ji paprastai pasirenka lizdus 
■tokių paukščių kųriųUkiaušin.Ui 
spalva panaši į jos kiaušinius. 
Bet ne visada jai tas pasiseka 
padaryti. Jaunos gegutės prie 
pirmos progos išstumia iš 
jo teisėtus gyventojus.

Bet nuostabu tas kokiu 
šventimu lizdo savininkai
ni tuos didžiulius. Dažnai pa
stebima kad paukščiai gegutės, 
paukštyčiams atneša -yisai kitų 
vabzdžių negu saviems. “Tr.”

lizdo

pasi- 
išpe-

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
iĮ*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 nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tub; tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas it jums.

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

Didėlė tuba’ Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pliarmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright
Your Work Less 

Use

ds it
P6lishesf>

SEPTYNI NAUJI BUDINKAI APRŪPINIMUI CLEVELANDIEČIŲ 
TINKAMU TELEFONO PATARNAVIMU

SHftOVSlDE

NEW HEADQUARTERS BUILDING

KENMORE OFFICE

EAST SIDE WARE HOUSE 
AND GARAGE

WEST SIDE G-ARAGE

OFFICE

WASHINGTON CENTRAL 
OFFICE

ARCHITECT'S DRAWING 
OF CLEARWATER OFFICE, 
NOW BEING BUILT

Šiais metais The Ohio Bell, Tele
phone Company pastatė kelis nau
jus budinkus, kurie prisideda prie 
Clevelando srities kilimo ir sykiu te
lefono progreso. Pereitais metais 
praleista, trįs ir pusė milijono dola
rių Clevelando srityje ant naujų 
dinkų, ir dabartiniu laiku keturi 
dinkai statoma arba yra gatavi 
vesti telefono patarnavimą.

Telefono inžinieriai, susidūrę su 
delio augimo klausimu nekuriu
zidencinių distriktų, ir sykiu didė
jančiu reikalavimu telefonų patarna
vimo iš Genesnių sričių, suruošė bū
davot! keturis naujus centraliniur 
ofisų budinkus Shadyside, Ken-1 nj0 miesto krašto trakų garadžius.

more, Washington ir Clearwater — 
| per 1926 ir 1927 metus. Naujas 22 
aukštų vyriausias budinkas ant 750 
Huron rd. pabaigtas.

Ant West Side įrengta naujas ga- 
rądžius ant West. 110th St., arti 
Madison avė., iš kur veikia telefonu 
darbų trokai tame miesto šone.

East Side baigiama budavoti ke
turių aukštų sandėlis. Jis randasi 
10101 Woodland avė. ir kainuos apie 
$700,000.

Tame budinke ttirės vietą telefonų 
reikmenų išdirbinio Western Electric 

18 (kompanija, taipgi ten tilps ir ryti-

bu- 
bu- 
su-

di-

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Reikalaukit “Dirvoj”
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris", 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50e

Samsonas ir Delila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moteris. ..................50e

Kryžiokas — 2 atidengimų komedija. 
Lošia 2i vyrai L .....15e

žiuočių laikų. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot. ... $1.00 

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra- 
gi-drama. 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs . .35c 

Du Bailiu — komedija 1 akto.
3 vyrai ir 

Kada Mes iš 
Trijų aktų 
vyrai, keli

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moterįs ...............................25c

Atgimimas — 4 aktų tragedija iš ko
vų už spaudos atgavimą. Vaidini
mui reikia 7 vyrų, 2 moterų. 50c

Birutė .ir Kuprelis — tragedija iš 
Lietuvių kovų su krikščionimis. 3 
aktų. Reikia 8 vyrų, Is mot. 50c

Tremtinis — drama iš pradžios krik
ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. .. 25c

Užkeikta Mergele — 4 aktų pasalta. 
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs ...... 25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovų su žmogėdžiais. 
Lošia 6 mot., 8 vyrai, vaikai...50c 

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c 

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak
tuose. Lošia 6 mot., 9 vyrai..40c 

Dvi Seserį — 4 aktų tragiška dra
ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų; ..59c

Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak
to komedija. Lošia 3 vyrai ir 
2 moterįs ...................20c 

šalaputris — komedija 1 veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moterįs .... 20c 

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino- 
riaus .......................  20c 

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 16 vyrų, 3 mot...30c 

Lizdas Naminio Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote
rįs............

.Graži Mageliona — 
tų. 10 vyrų ir 3

Pavydas — 5 aktų 
vyrai, 3 moterįs

Šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra
gedija. Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 
2 moterįs ir pašaliniai .......35c

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų 
komedija. Lošia 6 moterįs ir 2 
vyrai. ........ -20c

2 moterįs. 
Numirusiu 
drama. 3 
pašaliniai

Lošia 
. ,15c 

Prisikelsim, 
moterįs, 1 

............. 35c

melodrama 4 ak- 
moterįs ....50c 
drama. Lošia 8 
................... 50c

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

FLIT
NAIKINA

Kandis, Blusas, 
Muses, Tarakus 
Kitus Namų Vabalus

Naujas Shadyside ofisas, aptar
naujantis Brooklyn^, atidarytas per
eitų metų, o šįmet atidarytįųp-Ken- 
more ir Washington ofisai aptar
naujanti savo sričių tūkstančiams 
telefono naudotojų. Kenmore ofisas 
randasi 18900 Nottingham rd. ir sius 
žeme ir įrengimais kainuoja $450,000?*’’' 
Naujas Washington ofisas, ant Kins
man rd. ir East 158th St., pradėjo 
veikti nuo Birželio 11 d. ir kainavo 
sųvirš pusė milijono dolarių. /*'

Dabar budavojama Clearwater sto
tis ant Lorain avė. ir W. 168th st.,' 
kuri aptarnaus West Side gyvento
jus; kainuos apie $650,000.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Atdara Vakarais

1—Pinigų į Lietuvą Siuntimas 
-2—Jgaliavimų ir-4atų. Diokumėntą

Padirbimas
3— Pasportų ir Vizų Išgavimas
4— Laivakorčių Pardavimas
5— Giminių Partraukimas
6— Knygų ir Popierų Pardavimas
7— Spaudos Darbai
8— Rea! Estate Pardavimas
9— Notarialis Ofisas
10— 'Visokių Informacijų Biuras

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Doviemastis
Doviemastis 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"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

JUOZAS W. RUKŠTELIS
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas

ŽMONĖS KURIE GYVENA ČIA PAT PRIE PA
KRAŠČIŲ ERIE EŽERO IR JO VĖSIŲ VASARINIŲ 
Pcrkraustau rakandus iš namų į namus, vežu anglis ir' 

cinderius ir kitokius dalykus, taipgi vežu į piknjkus. Iš- 
samdau automobilius del vestuvių ir kitokių dalykų.

Kainos prieinamos Visiems.
1116 Ė. 7Sth St. Tel. Penn. 2927



D I R V A
f'-

ISTORIJA CLEVE-

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese LANDO DINGSTAN
ČIŲ ŽMONIŲ

SPORTAS Akrono Naujienos
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TEATRALIŠKO CHORO VA

KARAS
Sekmadienį, Rugsėjo 25 d., 

Teatrališkas Choras rengia per- 
stątyt scenoje dvi komedijas, ir 
kurie atsilankys į tą vakarą tu
rės gardaus juoko. Teatrališ-Į 
kas Choras visada parenka ne
paprastus veikalus perstatymui.

Kurie nori turėti gerus lai
kus, matyt gražius veikalus ir 
pasiklausyt naujų gražių dainų ] 
atsilankykit į Teatrališko Choro I 
rengimą Lietuvių svetinėj. Pra-! 
džia bus 5 v. Kurčias Tėvas.

VAKARINĖS MOKYKLOS
Spalių 3 d. miesto mokyklose 

prasidės vakariniai kursai Ang
liškos kalbos tiems kurie nemo
ka arba mažai moka Anglišką I 
kalbą ir rašybą. Už 36 lekcijas 
mokestis bus tik $2. Klesos bus 
pirmadienį, antradienį ir, trečia
dienį tarp 7 ir 9 vai. vakare. Tik 
tuloSe mokyklose bus klesos ir 
ketvirtadienį bei penktadienį.

Su šių kursų pagalba galima 
užbaigti pradinę, prisiruošti į. 
aukštesnę, dasivaryti iki kole- 
gijįjs, taipgi prie kitokių moks
lų arba amatų.

Popiečiais bus klesos moti- roito, Siuuunuumc, n.un uaij- uc avuon 
norns. Tolesniu informacijų ga-| vaus koncerte rengiamame L. Į šeštokas, 
lit gauti šaukiant Cherry 3660, D. Sąryšio Spalių 2 d. Lietuvių siškų ir juokingų dainų. 
Department of Evening Schools.

lyg 
gir-

val- 
diik-

vieti-
ir J.

Anastazija Medonienė, iš Dėt- svetainėje. Prie jos bus 
smuikininkė, kuri daly- nė solistų Stasė Greičienė 

. Vakaras bus iš kla-

KAS YRA “EKSCELENCIJOJ”]
Ruošiamame “Dirvos” žiemi-

Morris Kirtz, nuo 964 E. 152.nio sezono vakare, Spalių 23 d. , , .- .. . -
St., krito plėšikų auka savo ei- statomoj komedijoj “Ekscelen- dabar jau gali gauti pirmą tomą 
garų krautuvėj antradienį, už-]cija” dalyvauja net desėtkas 
tai kad laikė perdaug pinigų žmonių.

..-zprie savęs. T,
su revbiveriais'-užpuolė'ųį ir nu
šovę p.-.bego su $20,000. Kitrz 
norėjoykovoti su plėšikais; susi- 

, kibo su vienu, bet tas pabėgęs 
/ nuo jo toliau’pradėjo šaudyt ir 

■ suvauė kelias kųlkag.

ŽMOGŽUDYSTĖ
“JUODAS KARŽYGIS” 

jau gatavas. Kurie vietiniai tu
ri užsiprenumeravę tą pasaką

kėjot. Kurie mokėjo išviso $1 
ir 25c. gaus antrą tomą dykai 

i kaip greitai jis bus gatavas.
vyriausias! Visi kurie tik nori gaut “Juo-

Jie vaizdins maždaug
Du plėšikai atėję ■. tokius asmenis ko'kie tuo laiku

■ ' . i Kaune susitaiko:
Ekecelencija yra v „ v .

Kauno žulikąs, kuris sau pelną dą Karžygį dabar kiekvienas 
daro iš Amerikiečių Lietuvių, ’ Fa'; .^au^' Pirmą knygą atėjęs 
prisitaikydamas prie tokių ku^ 
rįp turi pinigų. Veniems 
vadina tokios minister jos 
ninku, 'kitiems kitokiu, ir 
da duoti valdiškas vietas, 
tą iškalno' paima pinigus.

Dielė yra jo pagelbininkas ir. . . - -
gizelis prie stalo ir prie blogu ^meratonum; nežiūrint ar yra . ~ .— * _ . -   • _   —- . . i ...   l • ‘1 Ii ’ a Lro.irwTA.i me o • T>a

Ginčai už kūdikį. Mėnuo lai
ko atgal Fairview ligonbutyje 
Busit® kė trįs moterįs po pavar
de Smith ir joms gimė po kudi- 

___ kį._ K.fUP-ten nebuvo. bet v.iena 
iš tų Sniithų moterų dabai* rėi- 
kalauja kad ligonine jai atiduo
tų valką, o ne mergaitę, ir nei

na iš-ligoninės, sakydama kad, ... . ?-----  . .
tik tada išeis kada jai bus ati- , lr J°s Mama yra tai 

B duotą jos vaikas, o ne svetima I .7^. tjjytjJigoS-Amenkmtes, ku- 
mergajįė. Dalykas perėjo teis- L - . . ....
TOiWF advokatams. Slaugė ku- ^evas miye palikdamas didelius | 
n patarnavo prie sios moteries 
gimdymo sako per skubumą pa-l 
minėjus daktarui kad gimęs 
vaikas, bet tai. buvus tik mer
gaitė. Ta šeimyna jau turi ke
letą kitų vaikų.

ir užsimokėdamas $1.25.
pasi-1 Neątidėliokit ilgiau, įsigykit 
virš i- šito nepaprastą pasaką dviejose 
paža-1 knygose. Prenumeratos už ją 
q I bus priima net iki pabaigimui 

! spausdinti antro tomo, taigi vi
si dar turi progą patapti pre-

darbų? Abu Jiedu yra riusrgy- 
I venę, -bet lošia didelius ponus ir 
| vaikščioja cilinderiuoti, piršti- 
nuoti, beskverniais žiponais.

| “Dirvos” akaiįytojąįą af ne.

NAUJI REKORDAI
Tik ką gavome nepaprastai 

puikų olumbia rekordą įdainuo- 
.. v. -ę/ —“v i ta Konstancijos Menkeliuniutės, rios jieško Kaune sau žentų. Jų|kur telpa šios labai gražios dai.

Inos:
Naktis Svajonėms Papuošta 

(Vanagaičio) 
ant kitos pusės: 

Bernužėl, Nevesk Pačios.
Abi dainos yra labai aiškios 
taip puikiai sudainuotos kad 
jų galima patirti p-lės Menke
liuniutės tikrą muzikališką ta
lentą.

turtus uždirbtus bebutlegeriau- 
jant tai jos sumanė kad reikia 

I rast aukšto vardo vyrus.
(I Per Džiovą ir Baravyką tiedu 
žulikai patiria kad Keidė su 

[Mama yra turtingos, taigi jie 
prie jų prisisuka ir pradeda 

, meilintis. Amerikiečiai, Džio- 
Pereitą savaitę užėjus karš- Vas ir Baravykas, du su pini- 

čjaųis ežere prigėrė vienas ir gaiš senberniai, pažino Keidę ir 
."keletas gatvėse apalpo. jos mamą važiuojant į Lietuvą

šią savaitę staiga labai at-' su ekskursija. Jiedu irgi prie 
šalo, temperatūra nupuolė iki 48 jų ima meilintis, bet jos išsive- 
laipsnių. Sandusky mieste net ja, jos nenori Amerikonų, sako, 
pasirodė sniegas antradienį. | Ekscelencija ir iš tų dviejų

----------- *-----  I senbernių išsivilioja pinigų pa- 
Ohic valstijos surinktų mo- ’ žadėdamas duoti gelžkelio stočių 

nių apie $35,000,000 bus išleis- viršininkų vietas. Pas tas mo
ta statymui naujų kelių ir tai- toris nuėjęs Ekscelencija vadi-

■ - ■ i naši kitokios ministerijos virši
ninku, ir kada susėję tos Ame
rikietės ir tiedu senberniai kal
ba apie tą patį žuliką, visi ma
no kad pažįsta visai kitą aukš
tą valdininką ir giriasi jo geru- 

' mu ir_ pažadais.
I Amerikiečiai Kaune sau kal- 
I ba savo maišyta pusiau Ameri
koniška kalba, o Kauniečiai va
ro savo aukštą Amerikiečiams 
nesuprantamą kalbą.

Senas 'kiemsargis vartoja pu- i 
siau Lenkišką kalbą, ir taip su- : 
sieina net trejopas kalbų misi- I 
nis, kas per save daro juoko, ' 
nes kaip vieni taip kiti kitų ne- ' 
labai supranta. '

Visą štuką sugadina įsimai
šęs policijos viršininkas su po
ra policijantų, nes-suseka kur 
tas “Ekscelencija” yra, ir su
ima.

Bet kas paskui' atsitinka su 
tom moterim ir tais senber
niais? Nagi tos ponios, kurios 
juos taip niekino, ant galo su- 

, randa kad jie yra labai geri vy
rai. ir sutinka ištekėti už jų.

Publika matė K. S. Karpavi- 
■ čiaus dramas “Juozapas ir Zel- 

bora”, “Samsonas ir Delila”, 
“Algis ir Giedrutė”, “Agimi- 
mas”, bet dabar pamatys di
džiausią jo komediją, kąri yra 
pirmoje eilėje tarp šių dienų ge
resnių scenos veikalų- Kome
dija yra nauja dviem atžvil
giais: vienas, dalykas dedasi su 
Amerikiečiais Kaune, antras, 
kalbų maišytumas ir perstaty
mas kokią kalbą dabar vartoja 
Lietuvoj, o kokią dar mes Ame-| 
riko j e vartojame. • P

symui senų bėgyje ateinančių 
18 mėnesių. '' ' ' 
bus išleista

Mokslo reikalams 
apie $21,000,000.

NAUJAS BIZNIERIUS
Juozas Gelgaudas atvažiavo Į 

Clevelandą iš Waterbury, Conn, 
ir suėjo i biznį su V. Anderso
nu, 2112 St. Clair avė. Jie abu 
yra geri Lietuvių sporto mylė
tojai ir rėmėjai.

MIHELICH’AI SULAUKĖ 
DVYNŲ

Pirmadienį Ona Mihelichiene, 
žmona advokato Jono L. Mihe- 
lich, sulaukė dvynų dukterų. 
Motina ir naujos pilietės jaučia
si gerai.

KITAS PARENGIMAS
Šį sekmadienį bažnytinėj 

•lej, po vadovyste Jono čižaus- 
ko, ruošiama statyti “Lietuviš
kas Milijonierius”, operetė, bus 
i: r kalbų. Programo pradžia 7 
vai. vak. Tarp kitko kalbės ir 
Pr. Pikčilingienė iš Lietuvos.

sa-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

1 7CJ Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av. 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

MAROTTA JIEŠKO ČAMPIO
NO JOE STECHER

Charley Marotta išvažiavo į 
Columbus, Ohio, pasimatyti su 
čampionu Joe Stecher, kuris 
ten ritasi šiose dienose, ir pasi
rašyti kontraktą jo atvykimui į 
Clevelandą ristynėms su Juozu 
Komaru. Jeigu Marottai pasi
seks priprašyti Stecherį ristis 
su Komarui tai matysim atkak
lią kovą kokią matėm Komarui 
imantis su Sarpalium.

Sekančiose ristynėse, kurioms 
diena bus paskelbta vėliau, bus 
sustatyta Komaras su tuo gar
siu ristiku. Prie to bus 
gerų ristikų poros.

kitos
. Sp.

KAROLIS SARPALIUS 
LAIMĖJO

Rugsėjo 16 d. imynėse Tay
lor Bowl arenoj laimėjo K. Sar- 
palius parisdamas Archie Par
ker iš Toledo. Kadangi tas vy
ras .buvo už Sarpa'lių menkesnis, 
mūsiškis su juo tik juokus krė
tė, o tas pyko ir daužėsi. Pas
kui pataikęs progą Sarpaliuš pa
gavo, užsikėlė jį ant pečių ir 
apsukęs parbloškė ant matraso.

Paskutinėj poroj ritosi Joe 
Vargo su Niek Gotch. Vargo 
laimėjo pirmą ir trečią kartą, 
Gotch paguldė Vargą antrame 
išėjime.

Pasidairius po įvairius Cleve
land© policijos skyrių rekordus 
apie dingstančias ypatas randi 
daug medegos apie tai.

Štai prie stalo sėdi viršinin
kas, surambėjęs nuo eilės metų 
tarnybos kuri reikalauja griež
tumo vietoj mielaširdystės, žiu
ri į prieš save stovinčią moterį. 
Jis kalba įstatymų balsu, klau
sinėja, teiraujasi, bet nebara ir 
nekomanduoja.

Pasitraukia prieš save blan
kas ir klausinėdamas užrašo. Jo 
galva palengva linguoja, 
jau jis tą apsakymą butų 
dėjęs pirmiau. ‘ 11

.Verkia motina ir prašo 
džios pagalbos surasti jos
terį kuri nežinomu budu dingo.

“Nebuvo jokios priežasties 
jai pabėgti iš namų, kas nors 
negero atsitiko; kitaip ji butų 
parėjus. Aš žinau kad kas ne
gero nutiko. Marė visada bu
vo gera mergaitė,”

Viršininkas, ne taip senas 
amžium, bet daug senesnis pa
tyrimu, netiki motinos pasakai 
apie Marės gerumą.

“Ar ji neturėjo kokių vaiki
nų?” jis užklausia motinos.

“Taip, bet,aš žinau kad ji ne
pabėgo su. vaikinu.”

Biskis’ po biskį viršininkas Risko laimėjimu, jo manadžeris 
i užpildo blanką su atsakymais 
1 joje pažymėtus klausimus, s 
; pažymėjimu apačioje vardų 
! lėto .vaikinų kurie galėtų 
1 ners apie Marę žinoti.

Ryte kita tokia pat blanka 
pasiunčiama į centralinį polici
jos biurą užvedimui tyrinėjimų.

1 Moterų pabėgimas
Gal but jautriausias ir gai- 

lingiausias vaizdas buna tuose 
policijos skyriuose kada ateina 
. • v .  i dus aimeia Kitam vanarui.vyras ir šeimynos tėvas, kuris. - ,
nusiminęs pradeda pasakoti kad lyvaus šimtas suvirš tukstan- 
pradingo jo žmona ir vaikų m o- toto žiūrėtojų ir sumokės apie

SHARKEY AL MUŠIS SU 
RISKO CLEVELANDE

Pereitą savaitę Johnny Ris- 
ko turėjo svarbias kumštynes 
Clevelande su Jim Delaney. Ris- 
ko sumušė Delaney. Nudžiugę

i’r kumštynių promoteris taike
isi dabar parsitraukti į Clevelan- 

S!1 dą Lietuvį kumštininką Jack 
ke- Sharkey. Jeigu pasisektų, jis 
. .; kumščiuotųsi su Risko Taylor

■ Bowl arenoj.

TUNNEY-DEMPSEY MUŠTY- 
NĖ CHICAGOJ

Šį ketvirtadienį, Rugsėjo 22 
d., Chicagoj kumščiųojasi už 
pasaulinį čampionatą dabartinis 
čampionas Gene Tunney ir bu
vęs čampionas Jack Dempsey.

Jeigu oras bus gražus kumš
tynės įvyksta, o jei ne tai gal 

■bus atidėta kitam vakarui. ' 
| Jau iškalno nuspėta kad da-

ir 
iš Ji nepaliko ‘’jokiu 

žodžio, jokio pa- 
Dingo ir viskas.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA
Saldainių ir minkštų gėri
mų krautuvė, labai daili ir 
didelė vieta ant Superior, 
Lietuvių kolonijoj. Kreip-' 
kitės prie J. J. Sapulions, 
6820 Superior avė.

PARSIDUODA
Apartmentų Namas 

Puikus muro trijų aukštų ant 
dviejų lotų statytas, įrengtas 
del 10 šeimynų namas, pįlnai 
įrengtas, turi maudynes ir ap
šildymą, yra garadžius del 3 
.automobilių. Namas stovi biz- 
niškoje vietoje, neša rendos i 
mėnesį $200. Parsiduoda už 
$20,000. Pardavimo priežastis 
turime gryžti gimtinėn; Pla
tesnių žinių suteiksime laišku.

Mr. A. OLEK 
2320 W. Jefferson St. 

Louisville, Ky.

TEATRAS PARSIDUODA
Plarsiduoda vidutiniško didu

mo teatras su visa žeme; teat
re yra visi įrengimai; visi įtai
symai moderniški. Kaina pri- 
f'nama; viskas gerame stovyje. 
Randasi ant East Side. Kreip
kitės etlefonuodami

Randolph 0533

PARSIDUODA
Šešių kambarių namas, du gara- 
džiai, randasi 1322 E. 117 St. 
Didelis lotas. Kreipkitės prie 
Savininkas, 1322 E. ,117 Street, 
arba 6400 Superior.. (41)

PARSIDUODA LOTAS
Lotas be jokių pašalinių mokes

čių, ant Maplerow avė., už E. 131 St. 
40 per 150 didumo. Gatvė išgrysia.

i Parsiduos pigiai. Matykit agentų 
R. Zimerman, 12900 Buckeye rd. .(39).

tina.
Jis parėjęs namon iš darbo 

jos nerado, 
žymių, jokio 
siaiškinimo.

Vyras apimtas desperacijos. 
Jis mielai atleistų jai viską ir 
užmirštų. Jis nori kad policija 
ją surastų, jei ne del savęs tai 
nors del vaikučių gerovės.

Ta sena pasaka pasikartoja 
kasdien per keliolika policijos 
skyrių. Blankos pripildoma ir 
pasiunčiama į centralinį biurą.

Centraliniam tyrinėjimų biu
re ir yra visos tos liūdnos dra
mos iš gyvenimo sudėtos pagal 
raides, ir su atida kas' sykis 
peržiūrimos, jei kas patiriama 
apie kurią ypatą tuoj jos blan- 
goj pažymima.

Tų blankų skaičius didėja su 
kiekviena diena.

Dingę vyrai, moterįs, vaikai. 
Kas su jais atsitiko? Kur jie 
pradingo ?

Kurios ypatos atsiranda, ant 
jų blankos kampelio raudonu 
rašalu buna pažymima didelė 
raidė “R” (Returned, sugryžo). 
Apie sugryžimo smulkmenas tas 
biuras nesiteirauja. Tuo jo dar
bas baigiasi. Biurui rupi tik 
kasdien ateinanti nauji inciden
tai.

Tuose rekorduose yra pažy
mėta atsiradimai, sugryžimas 
po tūlo laiko; tie kurie surasti 
bet negb/žia; ir nekurie tokie 
kurių (lavonai rasta miesto la
voninėj. Kaikurie randama eže
re arba upėj.

pora milijonų dolarių. Tunney 
iš šių kumštynių gaus milijoną 
ną dolarių, Dempsey gauna ar
ti pusę tiek.

Prie to bus kitos pradinės 
kumštininkų poros. /

Sharkey Chicagoj
Tose kumštynėse, kaipo beša

liškas žiūrėtojas, dalyvauja ir 
l Jack Sharkey. Jis atvažiavo į 
Chicagą jau pereitą savaitę ir 
Lietuviai jį iškilmingai vaišina. 
Lietuvių Prekybos Rūmai ap
dovanojo jį Meilės Taure.

Sharkey laukia kitų didelių 
kumštynių, tik dar galutinai ne
žinia su kuriuo jam teks toliau 
stoti iš šitų žymiausių kumšti
ninkų. Jeigu kaip dar-jam ga
li tekti pasimušti su Tunney ar
ba Dempsey.

I AKRONĄ ATLANKIUS
Draugijinis veikimas 

Akrono Lietuvių yra 
| Iš laisvųjų kaip kada surengia 
Į kokią pramogėlę, bet 
nėra jokio. Pirmiau, 
talikai surengdavo ką, laisvie
ji žiurėjo neužsileisti, ir tada 
judėjimas buvo gyvas.

Lietuviai katalikai yra labai 
nusiminę ir neveiklus, jų vadas, 
S. Rodavičia, apleido Akroną ir 
tuokart pasinaudojo katalikų 
krikdymu buvusis klebonas, 
Kun. Cybelis (Cibulskis), 
sai labai nemėgo Lietuviškų 
ganizacijų ir persekiojo jų 
dus. Niekas kas Lietuviško 
buvo jam miela, o pamoksluose 
bažnyčioje jis ne Dievą garbi
no, bet savo parapijoms Lietu
vius vadindavo keturkojais ir 
tamsunais. Nepakęsdami jo tų 
blevyzgų, nekurie Lietuviai pa
sitraukė iš parapijos ir iš drau
gijų. To kunigas ir laukė, ir 
tuoj kreipėsi į vyskupą su ra
portu kad Lietuviai negalį pa
rapijos užlaikyti, reikia padary
ti Lietuvių parapiją Angliška. 
Vyskupas tik to ir nori, jis ne
paisė Lietuvių skundo, parapiją 
pavertė visų katalikų parapija. 
Už savo trusą gal kunigėlis ti
kėjosi gauti praloto titulą, bet 
vyrelis apsigavo. Neužilgo po 
to vyskupas jį visai atstatydino 
iš savo diecezijos, o jo vieton 
pastatė Kun. Ailinską,. čia augu
sį Lietuvį, bet tam nevelija baž
nyčioj Lietuvių kalbos naudoti 
ir dabar visos pamaldos atsibu
na Lotynų kalba, o pamokslai 
Angliškai.

Akrone yra apie 500 šeimynų 
Lietuvių ir jie galėtų. gerai iš-’ 
laikyt savo kunigą, prie gerų 
norų, bet nuo Kun. Cybelio lai
kų viskas pasikeitė.-

Kun. Cybelis mėgdavo Lietu
viams sakyti kad jus, tamsu- 
nai, manęs iš Akrono niekados 
neišvarysite, bet Lietuviams ir 
nereikėjo jo varyti, valdžia su
gavo jį pardavinėjant svaigi
nančius gėrimus ir už tai vys
kupas jį iškraustė.

Keliauninkas.

tarp 
apmiręs.

gyvumo 
kada ka-

Ji- 
or- 
va- 
ne-

DIDELIS APIPLĖŠIMAS '
Pereitą savaitę trįs ginkluoti 

plėšikai sulaikė buššą su pasa- 
žieriais iš Akrono į Clevelandą 
astuonios mylios nuo Akrono ir 
pabėgo su deimantais vertės 
$50,000, kuriuos vežėsi vienas 
pardavėjas. Policija ' sako kad 
ta vagystė buvo puikiai supla
nuota ir buvo žinoma kad tas 
pardavėjas tuo laiku važiuoja.

Plėšikai važiavo sykiu tame 
pačiame busse. Už 20 minutų, 
išvažiavus į apvienėjusį kelią, 
vienas vyras patraukė varpelio 
šniūrą kad bussas sustotų. Kė- 
ravotojas atsisukęs pamatė kad 
prie jo priėjo vyras su revolve
riu, ir jis bussą sulaikė/ Kitas 
vyras atstatė revolverį į savo 
auką, paėmė iš jo'dėžutę su dei
mantais, o trečias laikė revol
veriu kitus likusius pasažierlus

Paskui bussą važiavo 
automobilis. Kada bussas 
sulaikytas tas automobilis 
suko atgal į Akrono pusę,
subėgo iš busso trįs plėšikai ir 
nupleškėjo sau.

Už poros dienų atrasta tų pa
vogtų deimantų $10,000 vertės, 
bet tas atradimas nieko i nepa
sako apie pačius plėšikus. Dė
žutė su ta dalimi brahgfflėpų at
rasta pakelėj grebėje, kur jos 
niekas iš prąvažiuojančių per 
suvirš 24 valandas nepamatė.

Policija nesupranta kodėl jie 
galėjo numesti tiek brangmenų, 
gal netyčia iškrito ir 
pabėgot nejieškodami.

kitas 
buvo 
apsi- 

Jin

LIETUVIS PASAULINIS BI
LIARDO ČAMPIONAS

“Vienybė” praneša kad jai 
atrašė laišką Sam Edwards, 
manadžeris Tomo Huestono, da-> 
bortinio biliardų čampiono, ku
riame pasakyta kad Tom Hues- 
ton paeina iš Lietuvių tėvų.

Hueston del patogumo nau
doja Anglišką pavardę, bet ne- 
paduota kokia jo tikra pavardė. 
Jis paskiausia čampionatą lai
mėjo Gegužės 2, 3 ir 4 d. New 
Yorke.

plėšikai

(Bus daugiau)

KOMARAS DEL SARPA- 
LIAUS LAIMĖJIMO

Komaras sako: Sarpaliuš ga
vęs ' pereitosi ristynėse puodą 
laksto su juo iš džiaugsmo kai

JURŲ VANDENS SPORTO 
ŠVENTĖ

Rugpjūčio 14 d. Lietuvių ju- 
....I rų skautų būrelis surengė Pa- 

katinas su pūsle, ir visiems ro- lango j e vandens sporto šventę, 
dinėja. Girdėjau vežėsi ją į Tai buvo pirma Lietuvių rengta 
Pennsylvaniją pasirodyt savo vandens sporto iškilmė juroje 
tėvui, ir tarabanys į Chicagą. (Kaune, Nemune tokios šventės 

Tiek pasakau kad jis to puo- ypatinga tuo kad rungtynės jo 
do nebūtų išlaiimėjęs jeigu ne--------— 1------- 1‘T ’’
butų drožęs man į žandą prie
šingai taisyklėms.

Neilgai jis tuo puodu džiaug
sis. Jei kas kitas pirmiau iš 
jo neatims tai'aš manau kada 
nors prisitaikęs parodyt jam 
kad ne visada jis gali ir kumšte 
laimėti.

(Kaune, Nemune tokios šventės

rengiama kasmet.) Nors blogo
se oro aplinkybėse, jauni 
skautai puikiai parirodė. 
rovų buvo prisirinkę labai 
šiai. Svečių buvo atvykę 
Klaipėdos bef iš kitur.

jurų 
žiu-
gau- 
ir iš

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook
lyn© Aido Choro:

Neverk pas Kapą ir 
Tykus Buvo Vakarėlis, 

ir
Važiavau Dieną

Vakarinė Daina.
A. VANAGAIČIO

(Jo paties įdainuoti) 
Karvutė ir Dolaris
Sharkio daina ir Mųnšainųkas.

IŠVAŽIAVIMO NEBUS
Buvo pranešta kad bus ruo

šiama išvažiavimas su ristynė- 
mis trumpoje ateityje. Bet jau 
prasidėjo rengimai vakarų Lie
tuvių svetainėje ir manytose iš
važiavimą rengti dienose, jau 
iš seniau yra paimta rengti per
statymai ar kųncertai todėl ne
norint užlysti draugijoms už 
akių, planuotas rengti išvažia
vimas sulaikyta. ________

REIKALINGA KAMBARIŲ
Kas turi iirenduoti 3 ar 4 kamba

rius be rakandų, Lietuvių kaimynys
tėj, arti E. 55th St., praneškit 8809 
Jeffries avė. Namas turi būti SU 
skiepu. Kreipkitės telefonu Broad- 
wav 2560-J. Jennie Steck, arba j 
“Dirvą”. . ... •. ....

Naujos firmos, šiose 
se Akfphe isįsteigė penkios di
desnės ir mažesnės išdirbystėsf 
tarp jų viena guminė, AmazorF 
Rubber korporacija.... ■

Pereitą savaitę Akrone, ke
turių dienų bėgiu, automobilių 
nelaimėse užmušta aštuonios y- 
patos. Sužeista; keli, desėtkąi.

Peršautas, Goodyear kompa
nijos policijantas, bėgant ir no
rint atsišaudyt su miesto poli- 
ci jantu, tapo peršautas. • ’

Važiuojant gatvę automobi
liu, Į, važiuojančiu; pradėjo tas 
dirbtuvės policijantas šaudyt. 
Važiuojantieji davažiavo iki 
miesto policijauto ir jam pasa
kė. Tas sėdo jų automobilin Ir 
važiavo į šaudymo vietą, šovi- 
kas bėgo, bet policijantui arti
nantis griebėsi sau už revolve
rio atsišaudyt, 'it policijantas jį 
peršovė, šovikas sekantį rytą 
ligoninėj atsipeikėjęs sakė nie
ko neatsimenąs apie savo šau
dymą į automobilį.

Daugiau dirba. Naujos in
dustrijos Akrone per pereitus 
metus padidino darbininkų al
gų sumą ant $500,000, skelbia 
Akrono pramonės butas.

Akrono universitete prasidė
jus mokslo metui suėjo 1,07? 
studentai, naujų studentų įsto
jo 337.

Registruokitės. Lietuviai pi
liečiai neatsilikit nuo miesto 
rinkimų ir balsavimų. Dalyvau
ki! politikoje. Balsuotojai turi 
užsiregistruoti kad galėtų bal
suoti Lapkričio 8 d. Registra
cijos dienos paskirta Spalių 6, 
13, 21 ir 22.

Akrono guminės išdirbystės 
džiaugiasi dideliu šių metų pel
nu. Goodyear kompanija per 
Rugpjūčio mėnesį turėjo di- 
džiausį biznį vieno mėnesio bė
giu savo istorijoj. Iki galo šių 
metų mano padaryt $10,000,000 
pelno.

dienoj


