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’(PLĖŠIMAS ' 
ą trjs ginkluoti 
busšą su pasa

ito į Clevelands 
i nuo Akrdnoir 
mantais vertės 
s vežėsi vienas
ličija sako kad
o puikiai supta- 
žinoma kad tas 
aiku važiuoja 

vo sykiu tame 
Už 20 minutų, 

vienėjusį kelią, 
traukė varpelio 
is sustotų. Kė
lęs pamatė kad 
ras su revolve- 
sulaikė/ Kitas 

eyolverį į savo 
odėžutę sų dei- 
ias laikė revol- 
sius pasąžierltis 
r važiavo kitas 
ada bussas buvo 
lutoihobilis apsi- 
krono pusę. Jin 
) trįs plėšikai ir

tų atrasta tų pa- 
4 $10,000 vertės, 
mas nieko nepa- 
us plėšikus,- Dj- 
ni brangmėpifat- 
grebėje, kur jos« 
važiuojančių per 
ndas nepamatė, 
įpranta kodėl jie 
tiek brangmenų, 

krito ir plėšikai 
lodami.
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Bostono šlavikas Apga
vo«Maskvos Galvas

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Dirba su skebais. Belmont 
apskrityje trjs angliakasyklos 
pradėjo dirbti nepaisant strei
ko. Per kelias savaites aplink 
tas kasyklas atsibuvo riaušės ir 
susirėmimai streikuojančių an
gliakasių su atvežtais skebais 
užimti jų vietas. Valstijos po
licija ir kasyklų sargybiniai lai
ko po didele apsauga streiklau
žius.

Netoli Adena, O., vieno ne- 
unwisto angliakasio namas tapo 
dinamitu išsprogdinta, bet šei
myną, penkios ypatos, išliko ne

sužeistą. Tas darbininkas, Mi
ke Sliva, dirbai Pittsburgh Coal 

-.-Ųa, kasykloj.

KOMUNISTŲ CARAI SUTIKO ATSIUST DE- 
GACIJĄ 300 METU SUKAKTUVĖMS

RIAUŠININKU 
TEISMAS

(Iš Lietuvos Pasiuntinybės 
Amerikai)

nesiuntė, pada- 
Airis, Ryan, 50 
kuris dirba vie- 
už šlaviką.

Washington, Rugs. 21 d. 
Elta praneša kad sąryšyje 
Tauragės įvykiais buvo teista 
dvidešimts du riaušininkai. Aš- 
tuoni pasmerkta mirtin. Jų sep
tyniems mirties bausmė 
ta kalėjimu iki gyvos 
Vienas sušaudytas. Kiti 
sta kalėjimu įvairiems 
nams.

Rugsėjo 22 d. -v- Elta
ša kad Rugsėjo 19 d. vėl spręs
ta keturiolikos riaušininkų byla.

pakeis- 
galvos. 
nubau- 
termi-

DAKTARU GINČAS
DEL MOTERŲ 

RŪKYMO

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė CIevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje....................... 2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. , 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Nauju Metu, ir mokasi iėkalno.
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281 MYLIĄ I V AL A N-i b a ■ v
dąorlaiviu Vilniečiai ir IWes

Dr. Chauncey Barber iš Lan
sing, Mich., kalbėdamas Chica
go) Mediko-Fiziško: Tyrimo dr- 
jos suvažiavime išsireiškė kad 
60 nuošimčių kūdikių gimusių i 
iš motinų rūkančių cigaretus 
miršta nesulaukę dviejų metų 
amžiaus.

Kiti daktarai tą užginčija ir

Venecija, Italija. — Rugsėjo 
26 d. jūrinių orlaivių lenktynėse 
Anglas lakūnas sumušė visus 
greitumo rekordus pralėkdamas 
281 ir beveik pusę mylių j va-

I landą. Jis gavo Schneider do
vaną. Pernai metą greičiausiu 
buvo Italų orlaivis, bet jis pra
lėkė t.k 246 ir pusę mylių į va- pasalomis išplėšė Lietuvai jos 
landa.

(DEL SPALIŲ 9 MINĖJIMO)

Amerikos Lietuviai 
pamiršti kad Spalių 9 
ka septyni metai kaip 
Lenkija, žinoma Pilsudskiui di
riguojant, ginkluotu užpuolimu

negalime 
d. sukan- 
klastinga

s. šiose dienoj' 
ūgė penkios di- 
mes išdirbystėsg 
guminė, Amazon* 
icija.
itę Akrone, ke- 
giu, automobilių 
iš t a aštuopipf yr 
:ą keli, desėtkai. 
loodyear kųmpa- 
ąs, bėgąnt-ir ąo- 

sų mięstp; poli- 
ieršauta$, 
gatvę autom# 
įčiUs pradėjo Ui 
ci j antas šaudyt 

davažiavo i
Uito ir jam pa
jų automobiliu lt 
ymo Vietą: šovi- 
policijantui “rt‘- 
i’sau Ui revolve- 4 
, dt policijantas jį i 
įkas sekantį rytą ' 
eikėjęs šakė nie- 
įapįe savo šau-'i 
bilį- 
ia. Naujos in- 
le per pereitus 

darbininkų ai- 
■500,000, skelbia 
ės butas, 
ersitete prasidė- 
stui suėjo 1,072 
ų studentų įsto-

: Prie Ohio valstijos gubemp- 

de'Hocking klonio streikųojan- 
Člų arigliakasių kūdikių prašy
damas paramos, nes 2,000 vai
kų badauja delei bedarbės.

Nori gelbėt angliakasiams. 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green mano šaukti 
Lapkričio pradžioje Pittsburgh 
suvažiavimą 250 žymiausių uni
jų vadų apkalbėjimui būdų tei
kti pagalbą streikuojantiems 
angliakasiams.

Glouster, O. — šio miesto 
valdyba išdirbo būdą padalhr- 
mui turimų mieste darbų tarp 
streikuojančių angliakasių kad 
jie turėtų uždarbio ir iš ko gy
venti.

"'Dillsburg, Pa. — Akmenų 
; skaldomo darbe, paraku plai- 
! Š'aatlakimenis, skeveldra užgavo 
t- į galivą vieną darbininką per- 
į skeldama galvą, ir jis už kelių 
r. valandų mirė.

pi- 
po

es. Lietuviai pi Į 
ikit nuo iniesiK 
Isavimų. Dalyva«' '

Balsuotojai tuii į 
1 kad galėtų BįS ž 
io 8 d. Registrą-; 
paskirta Spalių (|

iminės išdirbystė 
lėliu šių metų pel- 
ar kompahija per 
nėneeį turėjo di- 

vieno mėnesio bė- 
>rįjoj. Iki galo šii| 
padaryt $10,000,004

Bolševikai nori Amerikos 
nigų. Sugryžus ūš Rusijos 
mėnesio laiko tyrinėjimo tenai- 
tinę padėtį, neoficialė Amerikos 
amatninkų unijos delegacija pa
reiškė kad Rusija bijanti karo 
su Anglija, todėl 'labai nori pri- 
traukti į savo šalį Amerikos ka
pitalą steigti ten dirbtuves ir 
pramones, kad Amerika turėtų 
reikalo už bolševikus užsistoti 
atsitikime Anglijos užpuolimo.

Bolševikai visaip gudravoja, 
ftfct savo gudrybių neparemia 
^niekuo geru, kaip tik klastomis. 

Iš vienos pusės laižosi prie A- 
merikos kapitalo, o iš kitos kur
sto tamsius darbininkus sukilti 
ir sunaikinti Amerikos kapita
lą, kaip sunaikino Rusijos kapi
talą.

Boston, Rugs. 28 d. — Bosto
nas gavo oficialę žinią iš Mask
vos jog sovietų Rusijos prezidiu
mas sutinka atsiųsti diktoką de
legaciją į Bostone 300 metų įs
teigimo sukaktuves 1930 me
tais.

Bet Bostono miestas visai to
kio užkvietimo 
rė tą koks tai 
metų amžiaus, 
noj spaustuvėj

1923 metais buvo kilęs suma
nymas įkurti! pasaulyje “Mies
tų Lygą”, bet ta idėja nupuolė. 
Vienok tam Airiui išrodė kad 
toks sumanymas yra pergeras 
atmesti ir jis per keturis metus 

| pats sau vienas savo lėšomis ra
šinėjo ir siuntinėjo laiškus į vi
so pasaulio didmiesčius kvies
damas ruoštis atvažiuoti į Bos- šeši pasmerkta m^ti, bet baus- 
teną jo 300 metų sukaktuvėse' mė pakeista,; sunkiuoju kalėji-

Maskvon carai, pasilokamiję 
ta proga susidraugauti su Ame
rikos kapitalistais ir jų kapita- 
In, o sykiu gal ir gerą propa
gandą pavaryti, atsivežus pulką 
komunistų, atsiuntė Bostonui 
labai prielankų atsakymą jog 
į iškilmes pribus. Tokį atsaky
mą gavus, miesto valdyba pasi
krapštė pakaušius ir neilgai 
truko surasti kas kvietimą siun
tė.

Kiti miestai nei vienas į kvie
timą nieko dar neatsakė.

Vokiečiai ir Prancūzai 
už Nusiginklavimą

Geneva, Šveicarija. — Tautų 
Sąjunga pasiryžus pakartoti,sa
vo vajų už mažinimą ginklav,- 
mosi ir tam nustatyta diena 1 
Gruodžio.

Francuzija ir Vokietija pasi- 
ryžusios tą darbą stumėti kiek 
galima ir neduoti .jam slūgti. 
Jos bijo kad atidėliojimas gali 
sunaikinti progas pasekmingam 
ginklavimosi mažinimo vykini- 
mui.

Apvaržys Jūsų ir Nami- 
Gerimus

Washington. — Naujos pro- 
hibieijos taisyklės, išleistos iž
do departmento, paliečia dakta
rų receptus duodamus “ligo
niams” gauti vaistinėse degti
nės, paliečia namie daromus gė
rimus, kaip vyną ir kitus. Tos 
taisyklės sako kad yra prieš įs
tatymus daryti stiprų obuolini 
gėrinją ir stiprius vynus.

Kas blogiausia tai kad įsta
tymas uždraudžia kunigams 
naudoti džinę prie altoriaus; sa
ko yra užtektinai švelnių vynų 
atsakymui mišių reikalavimams.

Daktarams uždraudžia išra
šyti receptus ant daugiau negu 
šešių uncijų tokių vaistų ku
riuose randasi geriamo spirito.

P 
prane-

I sako kad toks pareiškimas yra 
j absurdas. Daugybė motinų da

bar ruko, o diduma kūdikių ne
miršta. Dr. C. H. Smith New 
Yorke sako kad, nors nėra su
rinktą žinių apie rūkančių ir ne
rūkančių motinų kūdikius, bet 

su I jis turi patyrimo kad daugybė 
sveikų ir tvirtų kūdikių gema iš 
rūkančių motinų, o jis matė ga
na nesveikų ir menkų kūdikių 
gemant iš tokių moterų kurios 
niekad nerūkė.

Vienok jis pareiškia kad ne
mano jog rūkymas moterims 
sveika ir naudinga.

Apšaudė Tris Policijan-
- tus

in Iff I. ■ “s

Berlinas, Rugs. Ž4 d. — Pra
nešimu iš Rygos, Ukmergėj įvy
ko naujas^sufcilimąš. Sukilėliai 
tapo numalšinti. 'Kiek sužęista 
ar užmušta nepatirta, nes įves
ta griežta cenzūra.

(ši žinutė paleista Amerikoje 
iš Latviškų šaltinių, iš kur visu 
laiku eina įvairiausi gandai apie 
Lietuvą. Kolei kas iš Pasiun
tinybės apie tai oficialių žinių 
negauta.—Red.)

Dayton, O. — Rugs. 24 d. ap- 

apšaudymo save/ isašrnyirty is'^l 
kuriais pykosi, Otis Rridgert ąt 
sišaudė policija;! kuri buvo 
vykus jį areštuoti. . Policijan- 
tams artinantis prie jo jis pra
dėjo šaudyt lengvai sužeisda
mas tris, p pats liko mirtinai 
peršautas penkiais revolverio 
šūviais.

Sudegė 19 Vaikų

Automobilių Aukos Bai
sios Amerikoje

musų sąlygose pramonės punk
to šiandien paverstas šiauriniu 
Rygos karidoriaus užkampiu ir 
savo reikšme prilygintas prie 
Naugarduko ir Pinsko. Vilnius 
yra atkirstas nuo tų visų kraš
tų kurie jį išaugino, kurie yra 
jo medeginės gerovės šaltinis ir 

1 augimo laidas; jis 
kas, Švenčionys, Braslavas ir ki-• neturi išeities į juras. Perkir- 

Įti. O juk tik dvejetą dienų at- tus išsivadavusios iš caro nelai- 

. gal prieš tai Lenkijos atstovai ,sves Didžiosios Lietuvos kūną i 
Suvalkuose, akivaizdoje Tautų 
Sąjungos delegatų, buvo raštu 
pasižadėję Vilniaus nepulti ir 
laikytis Bastūnų miestelio at
stume, kolei nebus susitarta ge-’jkijos autonomijos} toliau — pa- 
ruoju del bendrų ribų. Bet Lęn-iprašys atėjūnus išsinešdinti, 

j Okupantų išnaudojami, j ie ne
gali apsieiti be pašalpos iš savo 
brolių gyvenančių laisvoje -šaly
je. Jų mokslaines ir našlaičiu 
prieglaudos be musų pašalpos 
turėtų dingti arba į rusins lysti; 
nes “kultūringi” Lenkai nekart 
ta jas išmetė Į gatvę. Ameri
kos; LietasįMĮventa- parega ir 
istorinė užduotis yra rušelptį^ 
brolius Vilniečiu.-- moraliai ir pi-

sostinę Vilnių sykiu su kitais
žymiais Lietuvos kraštais, kaip.„----------

Po Lenktynių Skersai ,t Trakai, Gardinas, Seinai, Puns-j tolimesnis
Ameriką

Spckane, Wash. — Orlaivių 
lenktynę skersai Suv. Valstijas 
laimėjo J. S. Charles, iš Rich
mond, Va., B klesos.

Iš A klesos, komercinių 
laivių, pirmas atskrido C. 
Holman.

Visi kiti orlaiviai liko išsimė
tę po visą ilgą kelą.

Lakūnai perlėkė 2,300 mylių 
su keliais sustojimais.
• Mažųjų orlaivių lenktynių lai
mėtojas gavo $5,000, didžiųjų 
lakūnas gavo $10,000.

or-
W.

dvi dali, Vilniui gręsia liūdniau
sias likimas ir net žlugmas.”

Vilniečių susipratimas auga;
netrukus jie pareikalaus iš Len

kai pasielgė tikrai 'Lenkiškai". 
Savo garbės žodį “didvyriškai” 
pąmynė vardan savo gobšumo. 
Tat Spalių 9 dieną 1920 metais 
tapo visos Lietuvių tautos liū
desio diena. Bet kol tik Lenkai 
bus Vilniuje’ tos dienos neuž
miršime ir tegul ta diena tampa 
LENKIJOS GĖDOS DIENA.

Lietuvių tauta Vilniaus neiš
sižadėjo ir neišsižadės: Lietuvos 
Ištormės, juridines" ir cRėnomi-' nigiškul, iaifl k;«p sc'lyšnk' Auk-" 
nės tesės prie Vilniaus to nelei- stalčius it Žetnaičfutfc kovu už 
džia daryti. Pernai metą Rusi
ja pakartotinai kuoaiškiausia 
pabrėžė Vilniaus okupacijos ne
teisėtumą. šįmet pėr Tautų 
Sąjungos posėdžius Genevoje 
Lenkija mėgino šmugelio budu 
išgauti iš Anglijos ir kitų val
stybių savo rubežių garantavi
mą, 
todėl 
mas 
mas. 
ju nesusitars su kaimynais del 
rubežių tai vėliau ar anksčiau 
Lenkijos šienų revizija pasida
rys neišvengiama, kaip, del to 
Lenkija nesispardytų. Sykiu su 
tuo ateis ir Vilniaus klausimo 
išrišimas.

Kada Lietuvos nepriklauso
mybė buvo įiuriama, Vilniečiai 
buvo dar penmažai tautiškai su-Į 

,sipratę ir dėlto nepasipriešino 
svetimiems užpuolikams taip 
drūčiai kaip Lietuviai Aukštai
čiai iir žemaičiai. Bet nepri
klausomos Lietuvos pasisekimas 
iš vienos pusės ir Lenkų okupa
cijos keistenybės iš kitos pusės 

'ta skaitymas ir sako praėjo 141 atidarė Vilniečiams akis: jie 
sekundų vietoj 10 delei to susi- mato kad /psukrųs atėjūnai 
maišymo ir per tai Tunney ga
vo laiko atsipeikėti.

Tunney visu laiku vedė smar-1 
kų ataką prieš Dempsey ir už j skraiste; 
tai jis tapo pripažintas laimėto
ju suėjus 
kaip buvo 
tis'. 

žinovai 1 
gai laikys 
greitai rasis toks kuris jį galė
tų sumušti.

Pasekmėj šitų kumštynių, pėr 
visą šalį mirė dešimts žmonių 
nuo širdies ligos, klausydami 
per radio apsakymą kumštynių, 

■Promoteris Rickard planuoja 
5 diena žy- Pravesti kitą turnamentą išrin

kimui geriausio, ir tame turna- 
mente vėl dalyvaus Jack Shar- 

Įkeyirkiti.

Ir Pilsudskis Išvaikė 
Seimą

.VaTšava. — Ptlsudskis naši-

t-

Prince Albert, Salk. — Vie
nuolė mokytoja ir 9 Indijonn 
vaikų sudegė katalkų misijos 
name Lac La Plongi kaimelyje 
120 mylių nuo čiona..

Sušaudė už Ndeidimą 
prie Mylimosios

Milwaukee, Wis. !— Elmer 
Peterson, 24 m., iš (Įiicagos, po 
dviejų metų mylėjino Kathly- 
nos Foley, 22 m., iššio miesto, 
užsibaigė tragedija merginos

Automobilių nelaimių aukos 
šiais metais jau yra 4 nuošim
čiais didesnės negu buvo per
nai, o iki pabaigai metų mano
ma pakils iki 5 nuošimčių.

Tas reiškia kad bus užmušta 
šįmet apie 25,000 ypatų. Per 
pirmus1 septynis įmėnesius šįmet 
užmušta 11,458 ypatos, o į pa
baigą metų užmušimų buna tan- namuose, kada įduįs jaunikis 
kiau. Pernai per septynis iriė- atėjęs su revolvėiu pradėjo 
nesiūs užmušta 11,030 ypatų, šaudyt, nušaudamas savo mer- 

I . ....------- ginos,-seserį ir suzsdamas jos 
Išteisinta UŽ Nužudymą , tėvą. Tėvai uždradį jam pas 

Vyro- ,tą merginą ateiti, ht jis Rug-
'sėjo 21 d. varu įsilažė Į namus 
ir pradėjo šaudyt kda sesuo ir 
tėvas neleido jo eitiirie jos my
limosios. Paskui riėjęs prie 
jos, klausė kur ranasi motina,

I bet motinos nebuveviduje. Pa- 
I siėmęs savo mylimią nusivedė 

į. kitą kambarį, paskė kaip la
bai ją myli, ir pasaldamas jog 
sugryš jos dar kitssykį, pabė
go.

Mt. Vernon, Ill. — Elzė Swee
tin, 35 metų našlė, darbininko 
žmona, kuri 1924 metais buvo 
suimta su kunigu High už nu
žudymą jos vyro ir visą laiką 
sėdėjo kalėjime, šiose dienose 
tapo išleista. Ji buvo nuteista 
35 metams kalėjimo, o kunigas 
visam amžiui. Moteries gynė
jai nesiliovė kovoję už jos lais
vę ir išgavo bylos panaujinimo 
teisę tuo pamatu kad ji turėjo 
būti teisiama paskirai, o ne sy
kiu su kunigu. Naujai tardomą 
pradėjus, kunigas liudijo apie 
jos nekaltumą, užtai ji išėjo lai
svėn.

Žydų NaujMetai
žudiškas pasauli jau 5688 

senumo. Rugsėjo > 
dai pradėjo švęsti avo naujus 
metus.

"rodė Lenkų š‘ėijmo atstovams 

kad jis yra diktatorium. Jis 
išvaikė nepaprastą seimą antra 
susirinkimo dieną ir-pasakė kad 
seimas neturi teisės kritikuot 
valdžios, o tik priimti lėšų biud
žetą.

nepriklausomybę metu.
Tegul- 9 Spalio Vilniečiams 

tampa diena vilties ir išsilįSosa- 
vimo. P. žad.

GENE TUNNEY LAI
MĖJO PRIEŠ JACK 

DEMPSEY
— Rugsėjo 22 d. 
už čampionatą lai- 
Tunney, dabartinis 
žiūrėtojų buvo į

Chicago, 
kumštynėse 
mėjo Gene 
čampionas. 
150,000 ir sumokėjo suvirš pus
trečio milijono dolarių.

Buvęs čampionas Dempsey ir 
šl-ose rungtynėse pasirodė geru 
ir savo dideliu smarkumu buvo 
nubloškęs Tunney taip kad tas 
gal butų ir pralaimėjęs jeigu 
per klaidą Dempsey nebūtų at
sistojęs ne vietoje kada Tunney 
gulėjo ant matraso.

Taisyklės reikalauja kad nu
irti ušus priešą, mušėjas turi at
sistoti tolimiausiame kampe, o 
Dempsey stovėjo arti ir laukė 
kada Tunney stos vėl jam rėžti 
Bet tas nevalia, reikia duoti 10 
sekundų laiko ir atsistojimui 
pilnai ant kojų. Dempsey bū
nant arti Tunney, buvo sulaiky-|

dešimčiai raundu, 
nustatyta jiem muš-

sako kad Tunney il- 
čampionatą, nes ne-

Bet tas jai nepasiseka, ir 
Lenkijos rubežių klausi- 

tampa atviras ir ginčija- 
Jeigu Lenkija pati gcruo-

LIETUVOS KONSU
LATO PRANEŠI

MAS
Kazimiero Buzos vardu, Lie

tuvos Pasiuntinybės Washingto
ne, Gegužės 4 d. 1922’ m. išduo
tą pasą Nr. 14567 laikyti netu
rinčiu vertės ir radus jį pasiųs
ti Lietuvos Generaliam 
latui, 15 Park Row, New

Konsu- 
Yorke. «'

juos valdo ir išnaudoja, prisi
dengdami tikėjimo ir kultūros 

kad garsus Vilnius, 
Lietuvių kultūros centras, pra
dėjo smukti ir pavirto į Lenki
jos 
telį

provincijos apšepusį mies- 
bei legionų stovyklą.

Vilnius šiandien

Dr. Jurgis Šlapelis, Vilniečių 
Lietuvių delegatas Vilniaus mie
sto taryboje, šią vasarą taip 
kalbėjo:

“Politinės sąlygos kuriose da
bar esame atsidūrę padarė tai 
kad Vilnius miestas iš žymaus 
tranzito, prekybos ir nemažos

Piliečių Dėmesiui
Einant Lietuvos pasų 

pametęs Lietuvos 
per septynias die- 

Į nas pranešti apie tai pasą 
vusiai arba pasų Išdavimą 
troliuojančiai įstaigai.

Amerikoje gyvenantieji 
tuvos piliečiai, pasą praradę, ne
atidėliojamai turi kreiptis į Ge
neral} Konsulatą ir visą reikalą 
išaiškint, kad vėliau, 'pasiryžus 
Lietuvon ar kur kitur važiuoti, 
nereikėtų aimanuoti ir ilgai lau
kti kol paso klausimas išsiaiš
kins.

Pasas yra asmens paliudymas 
— pilietybės įrody mo dokumen
tas. Jis privalo būti saugoja
mas daug budriau už pinigą.

Lietuves Gen. Konsulatas
■ New Yorke.

mu; pilietis 
pasą privalo

jstaty-

išda- 
kon-

Lie-

Užsimušė Važiuodami į 
Kumštynes

Lima, O. — Policijos viršinin
kas ir jo draugas iš Canton, O., 
užsimušė ir du kiti vyrai sužei
sta jų automobiliui apvirtus ke
lyje į Chicagą pamatyt Demp- 
sey-Tunney kumštynes.



PITTSBURGH CHICAGIEČIŲ GRAŽUS PRIĖMIMAS KUM
ŠTININKO JA CK SHARKEY

Rašo Marcas Raukas.

DETROIT T.M.D. REIKALAI
Statys amatų mokyklą. Mo

kyklų taryba nutarė statyti di
delę amatų mokyklą ant Bed
ford avė. ir Crawford st., kuri 
kainuos $1,100,000. Architek
tams pavesta išdirbti galutinus 
tos mokyklos planus.

Užbaigimas šios amatų mo
kyklos užbaigs mokyklų buda- 
vojimo programą išdirbtą 1911 
metais, kuris apėmė $20,000,000 
sumą ir jau davė miestui daug 
naujų ir moderniškų mokyklų 
budinkų. šioj naujoj mokykloj 
bus vietos del 1,600 vaikų 
kytis įvairių amatų, kurie 
kai nelinkę prie mokslo.

Automobilių nelaimėse,
pereitos savaitės, Pittsburge ir 
artimose apielinkėse užmušta 
103 ypatos.

Stebuklas pasirodė namuose. 
A. J. Haber ir jo žmona bei šei
myna pasiskelbė kad jų namuo- 

,.se tikrai atsitiko stebuklas — 
pasirodęs aiškus Marijos pa
vidalas, kuris ant sienos buvo 
žymu kelias dienas, o paskui 
pradėjo nykti. Tūkstančiai žin- 
geiduolių pradėjo lankyt jų na
mą kai išgirdo 
reikėjo policijai 
kai kelią.

Pavidalas ant
po to kai moteriai valant namą 
numesta ir sumušta Marijos 
stovy lėlė.

SHENANDOAH, PA. Gražus Sharkio Priėmimas

mo- 
vai-

iki

tą gandą, net 
užstoti publi-

sienos pasirodė

Wilkes Barre, Pa. — Rugsė
jo 23 d., Oi va Gr.onlund, susipy- 

įkęs su Savo pačia"kad ji heno- 
’fėjo išyažiuoti iš šio miesto, j po 

A trijų savaičių. išgysuenimoj'upa- 
' pjovė skustuvu savo pačią ir 

pats sau galą pasidarė. Liko 
jų kūdikis 15 mėnesių amžiaus.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS 
.. 52 akrų farma su būdinkais už 
31,200, lengvas išmokėjimas, arba 
duos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 
50 akrą su gyvuliais ir javais už 
$3,000, arba mainais ant 
ste. Rašykit Angliškai, 
kit:

namo mie- 
Adresuo-

(41)
OWNER

P. O. Box 275 Erie, Pa.

Prie galo, įteikus musų kum
štininkui dovanas, kalba pats 
Jack Sharkey. Gražioj Anglų 
kalboj jis paačiuoja Lietuviams 
už gražų priėmimą, dovanas, pa
sižada ir ' toliau kelti Lietuvių 
vardą. Pareiškia kad jam lin
ksma yra būti kilusiam iš Lie
tuvių, ir tt. Pabaigus jam, be
veik visi pradėjo šaukti kad 
Sharkey turi pakalbėti Lietu
viškai. Jis atsistojo ir .dabar 
kalbėjo Lietuviškai. Pasisakė 
kad jis mažas būdamas ne taip 
jau gerai galėjęs Lietuvių kal
bą vartoti, o išėjęs jurininkys- 
tėn per septyneris metus buvęs 
su svetimais, su Lenkais, taigi 
pramokęs “po Polsku” kalbėti. 
Bostone gi taip pat netekę jam 
kalbėti Lietuviškai, todėl dik- 
čiai primiršęs. Bet dabar, kuo
met jis pagarsėjęs, dažnai pasi
taiko susitikt su Lietuiviais, ir 
kartais su tokiais kurie sunkiai 
Angliškai kalba, todėl jis pra
dėjęs mokintis Lietuvių kalbos.

Pasikalbėjimas su Laikraš
tininkais

Puotai pasibaigus, Lietuviškų 
laikraščių korespondentai turė
jo interviu su Sharkiu. Sharkey 
atsakinėjo noriai ir maloniai, 
nors trumpai.

'Sharkio veidas yra Lietuviš
ko tipo, pailgas, šviesus, mėly
nos akįs. Vyras šešių pėdų, 
bet neatrodo taip jau aukštas, 
dėlto kad yra gan storas ir ap
valus. Jo rankos yra didelės ir 
atrodo kad. tai sunkaus darbo 
žmogus. Iš budo Sharkey yra 
gan ramus; jo būdas ir akįs pri
mena bile kurios dailos genijų.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo 
jog Sharkis jau iš jaunų dienu 
turėjb patraukimą tapti kumš
tininku. Dar būdamas šešioli
kos metų, jis prekiniu traukiniu 
nuvyko pamatyti Dempsey-Wil- 
lardo kumštynių, kuriose tvir
tai pasiryžo jieškoti kelių kurie 
jį išvestų į kumštininkų prieš
akį. _ Tv. Tizij 
Bssipilde. Dabar Sharkis yra 
visiškai tikras kad kitais metais 
taps pasauliniu čampionu.

Netrukus >po Willardo-Demp- 
sey kumštynių, Sharkey, nors 
per j aunas metuose, būdamas 
vyriško sudėjimo, įsigavo į lai
vyną ir ten pradėjo lavintis 
kumštynių.
tapti pirmu kumštininku laivy
ne. Išėjęs ii laivyno, jis pradė
jo atidžiau hvintis toje profesi
joje. Susipažinus su Buckley, 
kuris dabar; yra jo manadžeris, 
atsidarė jah kelias į dabarti
nį kumštynių lauką.

Lietuviu ns pasivadino pata
riamas ir įrašomas savo tėvų. 
Lenkai laba norėjo jį pasisa
vinti; kadaiįgi laivyne jis drau
gavo su Leikais ir buvo išmo
kęs net jų laibos, Lenkai net ir 
manė kad jš yra Lenkas. Net 
Anglų laikrjščiai kartą pavadi
no jį Lenkujprieš vienas žymias 
kumštynes. Bet kaip tik čia ir 
tapo padarrta Sharkio aiškus 
žingsnis. Jsai griežtai parei
kalavo savomanadžerio kad iš
eitų į ėstratą, pirm muštynių, 
ir publikai girtai pabrėžtų jog 
Jack Sharks nėra Lenkas bet 
yra grynas Lietuvis. Manadže
ris tai padajj, po ko Lenkai nu
tilo. Kada i buvo Sharkio ko
va su Demney, Sharkis papra
šė filmų išerbėjų, kurie nuėmė 
jo prisirengno paveikslus, kad 
ten jie įraštų prie kito “Lith
uanian Giai”. Tas padaryta.

Sugavo gaują plėšikų. Kri- 
minalės policijos nariai eidami 
pro restaurantą ant Joseph 
Campau avė. ir Clinton st. patė- 
mi jo viduje šešis vyrukus susi
spietusius aplink vieną stalą. 
Puolus vidurf, suėmė juos visus, 
ir tai buvo vienas iš didžiausių 
sugavimų pastarų dienų krimi
nalistų gaudyme. Suėmus tuos 
šešis vyrukus išsiaiškino pasla
ptis kuri suko galvą policijai 
per pastarus tris metus. Ta 
gauja užpuldinėdavo dirbtuvių 
algų vežėjus ir apiplėšdavo; tik 
pora savaičių prieš šitą bandi
tai pagrobė $5,000.

Kad jų draugai neapsižiurėtų 
ir kad butų galima sugaut ir 
juos, policija tuo tarpu suimtų
jų vardus slepia.

AMERIKOS LIETU
VIAI IR T. M. D.

ti Amerikoje darbai tankiai mi
nimi', bet kad savo laisvamany- 
bės Tėvą dabar kas pultųsi pa
remti darbu tai negirdėt.

Keli paraginimo balsai pasi
girdo laikraščiuose, bet prenu
meratorių kolei kas nesimato. 
Reiktų kolonijose veikėjams ei
ti tuo reikalu 
aiškinant Dr. 
svarbą raginti 
bar manomus

Jei mes Dr. 
turim jį remti, 
riarkas trokšta,

Išgirdus kad musų garsus 
kumštininkas Jack Sharkey-žu- 
kauskas dalyvaus Tunney-Dem- 
pSey kumštynėse, kai kuriems 
Chicagos Lietuviams inteligen
tams atėjo mintis Sharkį tinka
mai čia priimti. Kadangi to
kiam dalykui reikėjo nemažai 
ir kaptalo, todėl tokį žygį da
ryti galėjo tik tokia tvirta vie
tos biznierių organizacija kaip 

- - - į Vaizbos Butas, kurios preziden- 
:atvę pradėjo užpuldinėt pra- tu yra J. J. Elias, Universal 

i State Banko prezidentas. Gerb. 
. Elias buvo ir iniciatorius šios 

kalbamos puotos.
šia proga reikia paminėti kad 

surengimui Sharkiui puotos at
likta didelis darbas Lietuvių 

į naudai.
Puota įvyko Rugsėjo 21 d., 

12:30 vai. po pietų, Hamilton 
klubo kambaryje. Kadangi sku- 

: bai puota buvo rengiama ji bu- 
. vo padaryta taip sakant priva- 

t’ška. Kambarys turėjo tik1 54 
svečiams vietos. Sukviesta tik 

1 atstovautojai įvairių profesijų 
bei biznio šakų. Gale stalo ties 
viduriu sėdėjo Sharkis, o iš šą- 
lių Elias ir adv. Bagdžiunaš. 
P. Elias kartais bandė kalbėti 
su juo Angliškai, manydamas 
kad Sharkiui bus lengviau išsi
reikšti, bet musų kumštininkas, 
matyt didžiavosi Lietuvių kalba 
ir todėl jis skubindavo vėl pra
dėti Lietuviškai.

Visų kalbėtojų kalbos buvo 
linkėjimai Sharkiui tapti pasau
liniu čampionu. Bet linkėjimai 
taip gražiai ir tvirtai buvo su
rišta su Lietuviška dvasia, di
deliu patriotizmu -kad kiekvie
nam dalyviui darėsi linksma-iią 
malonu. Buvo prisiminta net 
Ir apie Vilniaus atgavimą, o tai 
padarė žydas, Komaiko.

Iš daugelio kalbėtojų didžiau- 
sio įspūdžio teįkė Sharkiuį tai

■ čia augusio uipiuvio, ivieuopo^ 
litan Banko prezidento, Brenzos 
ir KomaikoS, Konsulo žądėikio, 
Dr. K. Draugelio ir Dr. Davido- 
nio kalbos. Paskutinis kalbėjo 
tiesiai į Sharkį, antro asmens 
kalba, pasakojo kad visa Lietu
va laukia Sharkio ir kad ten nu
vykęs jisai susilauktų ne tik 
gražiausio priėmimo, bet ir pa
slėgtų tą krašta dr norėtų pasi
likti ten ant visados. Daktaras 
sveikino Žukauską nuo Lietuvos 
Sportininkų.

Brenza, kaip čia gimęs ir au
gęs Lietuvis, kalbėjo labai gra-l 
žiai ir entuziastiškai. Kalbėjo 
Angliškai, dažnai įmaišydamas 
Lietuviškų žodžių ir vis kvies
damas Sharkį būti tvirtu, aiš
kiu Lietuviu.

Bagdžiunas, kaip toastmaste- 
ris, irgi gero įspūdžio darė. Taip 
pat ir Eliaš, įteikdamas musų 
boksininkui “Meilės Taurę”.

Be to buvo įteikta Sharkiui 
Lietuvos istorijos knyga, Anglų 
kalboje parašyta, o jo moteriai 
Įteikta gražiausių rožių taip sa
kyt “vežimas”.

Kaip Sharkey Pakilo
Apart Sharkio, puotoje daly

vavo ir jo manadžeris Buckley 
ir Bostono dienraščio'korespon
dentais. Manadžeris pareiškė 
kad treji su puse metų atgal 
Sharkey boksavosi už $150 už 
vakarą, o šiandien jo muštynės 
siekia jau milijoną dolarių. Esą, 
keli metai atgal, Buckley nuėjęs 
į vieną Bostono klubą, kur pa
matęs Sharkį kumščiuojantis su 
gana diktu priešu. Bet kai Lie
tuvis traukęs vieną tam į petį 
tai tas išsitiesęs. Tuojau už- 

| ėję Buckley į galvą pasiimti 
I Žukauską ir išvesti jį į kumšti
ninkų priešakį. Tas jam ir pa
vykę. Dabar jau nesą abejonės 
kad Sharkis kitais metais bus 
viso pasaulio kumštininkų kara
lius.

Kalbėdamas Bostono laikraš- 
i tininkas pareiškė kad Sharkeyj 
tikrai butu laimėjęs prieš Dem
psey jei tam tikriems žmonėms 

.nebūtų rūpėję surengimas “tri- 
I jų milijonų dolarių muštynės”. : 
] Ešą Sharkiui buvo peržemai su- 
I duota visuose raunduose* bet i 
niekas Dempsio nedraudė.

Po Rinkimų
Musų miestelyje 

praėjo maišiai, bet po 
vienas ponas Lenkas

susitiko savo

rinkimai 
rinkimų 
eidamas 
draugą,

(Pabaiga iš pereito num.)

namon
kuris jį pasivadino pavaišinti, 
už tai kad už jo partiją atidavė 
balsą. Bet Albert Mack kelis 
iškaušęs net pamišo ir išėjęs į

O žiu- 
tokių neišmanėlių 
tą Rusinimo orga-

Po to parbėgo į savo 
pasigriebė šautuvą ir

eivius. 
namus, 
išbėgęs į gatvę, pamatęs būrį 
jaunų vyrukų, pradėjo šaudyt į 
juos. Penki vyrukai pavojingai 
peršauta, kiti net į ligonbutį 
nugabenta. '

O savaitė pirm to kitas Len
kas, pavienis, naujame mieste 
Shenandoah Heights, nušovė 
savo seserį už tai kad sesuo pa
liepė jam eit praustis. Iš to 
jie susibarė, ir brolis pagriebęs 
šautuvą seserį mirtinai nušovė, 
□ pats nuėjęs pasidavė policijai; 
prisipažindamas žmogžudystėje.

Darbai .
šią vasarą su Birželio mėne

sio pradžia kai pradėjo sumažėt 
anglių kasyklose darbai' tai ir 
dabar taip pamažėli slenka. Per 
visą laiką daugiau nedirbom 
Reading Co., Lehigh Valley Co. 
kaip po 2—3 dienas į savaitę 
dabar taip dirba Reading Co. 
Lehigh Valley Co. kasyklos, 
kitos trįs kasyklos kitų atski
rų -mažų kompanijų dirba visa
da-pilną laiką. Neužilgo ateis

ir
ir
o

musų idėjos drau-

motei
kį
ah 
da' 
tą

is. Jeigu taip dirbsim 
Įeinančiai sutarčiai tai be 

•jon'ės angliakasiams nereiks 
igižji streikuoti. Pereitą me- 
užhaigiant streiką kompani

jos pasakė kad angliakasiai 
daugiau nestreikuos —- tai bus 
tikra teisybė.

J. Basanavičius.

Greit pavyko jam

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

Jo juokingi! dainų rekordai po 75č.
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 įdainuotos dvi dainos: 

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

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

Siunčiam C. O. D. Reikalaukitv*Dirvoj”

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių 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 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraJtj “Tė
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 adresui

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

XXXXX1

Gaudo' bepročius automobilis
tus. šerifas Stein pradėjo gau
dyti Detroito gatvėse bepročius 
ir negalinčius automobilius kė- 
ravoti, sumainimui nelaimių ko
kios paeina su automobiliais iš 
priežasties tokių važinėtoj ų.

šerifas įsakė susekti pėdas 
visų tokių ypatų kurios yra bu
vę beprotnamiuose arba proto 
tyrimo ligoninėse, sužiūrėti kuo 
jos užsiima ir ar neturi leidimų 
važinėti automobiliais, 
to šerifas nori pasiūlyt 
gan valstijos legislaturai 
nymą įvedimui įstatymo 
laujančio išegzaminuoti
protiškai kada jis kreipiasi au
tomobiliui leidimo ir kas trįs 
metai tokius egzaminus pakar
toti.

Automobilistų klubas skelbiu 
kaa ~ uetrui to gatvėse 
40 ypatų kurios 
beprotnamiuose.

Priė 
Mičhi- 
sumą- 
reika- 
žmogų

Ne tik skaitymui netinka A. 
L. D. L. D. komunistų išleisti 
raštai, bet tokiais šlamštais ne
tinka nei pečių kūrenti, 
rėk randasi 
kurie remia 
nižaciją.

Andai ir
gas, rodos per “Sandarą”, nesi- 
sarmatino pasisakyti buk jis 
buvo A.L.D.L.D. nariu. Dau
giau negu gėda būnant Lietu
viu būti nariu tokios organiza
cijos.

Kada Chicagoj Olšauskas lei
sdavo moksliškas knygas, socia
listų agitatoriai darbininkams 
drausdavo jas skaityti, nes buk 
tai esą kapitalistiškos knygos. 
Darbininkams, mat, jie, kaip ir 
dabar komunistai, pavydi ap- 
švietos, nes kai darbininkas ap- 
sišviiečia jis pameta tuos mul
kintojus.

Tenka būti su reikalais pas 
vieną anų laikų veikėją kuris 
sakydavo jog Olšauskio knygos 
buvę kapitalistiškos'. Jo namie 
matau ant vidurio rašomo sta
lo padėtą, lyg kokį karalių, Ol
šausko išleistą Lalio žodyną. 
Dabar jo riėi auksaburnis Arka- 
ni uolAs neįtikrins kad ta kny
ga darbininkui kenksminga.

Taip ir komunistai iš pavydo I 
niekino TMD. leidžiamą “Pa-| 
šaulio Istoriją”. Esu tikras 
kad daugelis jų tą istoriją sau

vazi rieja 
yra buvusios

SHEITON, CONN.

Pas mūš io kartu oras labai 
puikus; diek buna gana šilta, 
o naktimis įsai vėsu.

Darbai kęi kas kruta gerai.
žmonės Lzinkinę verda ir 

kai teliuka sriaubia, tik tiek 
gerai kad n musų žmonės tuo 
užsiima, bd tie pailgaveidžiai 
kurių tautidai įsiknisę į mu
sų sostinę tlhių. A. S.-

Už $3 pralksminsit visą kai- 
— užšykit saviškiams 

netams ‘Dirvą”
mą 
Lietuvoje

Atkakli kova 
Pereitos savaitės 
East Grand boulevard ir Agnes 
avė. įvyko policijos susišaudy
mas su bėgančiu nužiūrėtu 
banditu. Prasidėjus šaudymui, 
šimtai žmonių buvę toje srityje 
bėgo slėptis kur galėdami. Po
licijantas ir vienas banditas at
sidūrė ligonbutyje nuo peršovi- 
mų. Banditas, Joseph Sulka, 
19 m.-, paeina iš Akrono; jis 
peršautas per galvą ir randasi 
mirties angoje.

Policijantuii banditą parodė 
vienas praeivis, pasakydamas 
jog pora naktų atgal tas vaiki
nas jį sulaikė gatvėje ir apvo
gė. Policijantas ėjo link jo, bet 
banditas tuoj paleido šūvį. Po
licijantas ir paskui banditas su
stojo už medžių ir šaudė vienas 
į kitą. Pirfniausia banditui te
ko šūvis į galvą ir jis krito. Po
licijantas bėgo prie jo, o kai 
pribėgo banditas griebė už po- 
licijanto revolverio ir ištraukė. 
Policijantas tada išsitraukė sa
vo švininę buožę ir sykį, drožęs 
ja banditui neteko ir jos. Ban
ditas tada ėmė šaudyt ir viena 
kulka pataikė į žemutinę dalį 
strėnų. Policijaritui sukritus, 
banditas leidosi bėgti, kraujui 
tekant 
sirado 
vytis, 
namus
gyventojus jį paslėpti ir sykiu 
į kamarą įsivarė ir namų savi
ninką. Kada policija subėgo į 
namus, jieškarit po 
vienoj užtiko juos 

■šeimininkas staiga 
kan kai policijantas
marelę, o po moteriškom drapa
nom susirietusin kampelyj ban-

su banditu.
pabaigoj ant

iš peršautos galvos. At- 
daugiau policijos ir eibė 
Banditas įbėgo j viėnuš 
ir su revolveriu privertė

kamaraitės1, 
sulindušiuš'. 
iššoko Iftti- 
attidare kai-

Jei nori mokslišką straipsni 
Į laikraštį parašyti naudosis ne 
sykį Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos “Pasaulio Istorija”, nes jo
je yra daugybė faktų nuo pat 
musų motinos žemelės susidary
mo ir toliau kaip mes žmonės 
ant jos atsiradome; yra-tautų 
tvarka, ir daug, daug visokių 
moksliškų įrodymų.

Bet komunistų vadai savo 
pasekėjus nori tamsybėje lai
kyti pikčiau kaip kunigai davat
kas. štai faktais.

Leidžia jie raštus apie Leni
ną, tuo pačiu sykiu per savo 
laikraščius musų tautos didvy
rius neigia kiek išmanydami, 
nes žino kad jeigu Lietuvis pra
dės skaityti
Dr. šliupo ir kitų prakilnių mo
kslo vyrų raštus tada sužinos 
kiek musų Lietuviai nuo ruda
barzdžių Rusų nagaikų yra ga
vę ir kiek ilgai vergijoje musų 
tautą carai laikė.

Gi “Pasaulio Istoriją” paskai
tęs žmogus tikrai praregės ap- 
švietą, tada apsaugok aukš
čiausias — toks darbininkas ne
siduos komunistams akis mui
linti, nepriversi tokio dubti pa- 
klonus svetimiems.

Dr. Basanavičiaus,

Del Dr. J. šliupo Raštų
Musų gerbiamas senelis, Dr. 

J. šliupas, atsišaukė į mus A- 
merikos Lietuvius kviesdaiAas 
užsiprenumeruoti jo leidžiamus 
raštus, “Hygiena” ir “Medicinos 
Istorija”.

Visi Dr. Jono šliupo nuveik-

ditan dar paleido šūvį. , Kulka 
perėjo per jo strėnas paviršiu. 
Vyriškis stifikb “Motlfi!” kiek 
tik įstengė it ptfblė kifiitipščiSs 
iš kaiiiŠfAitės ant grindų. Iš 
ten j'iš paimtas į ligonbutį, mir- 
tinai sužeistas.

per draugijas ir 
Šliupo veikalu 

užšisakyt jo da- 
leisti raštus.

Šliupą gerbiant 
Tas musų Pat- 

_____  dar gyvas bū
damas, matyti savo jau Min
tas metas gatavus kurinius iš
leistus knygose. Prenumerata 
už abi knygas tik $5.00. Jei 
patįs neskaitytumet užrašykic 
juos saviškiams Lietuvoje.

Prenumeratą galima siųsti 
per paštą: Dr. J. šliupui, “Tit
nago” Spaustuvė, ■ Šiauliai, Li
thuania. Arba per TMD. cen
tro valdybos narius, kurių ant
rašai telpa “Dirvoje”.

Tą galėtų padaryti ir TMD. 
kuopos, kuomet , centras kolei 
neišgali pinigįškai prisidėti.

Knygų leidime — gerų mok
sliškų knygų — mes atsilikome 
nuo kitataučių, 
ne tokie patįs 
niai kaip ir kiti

Apart valgio, 
darbo ir apdengimo griešno kū
no randasi dar kultūriniai rei
kalai. f

T. M. D. kaip tiktai yra tįm 
įsteigta šū kurios pagalba žmo
gus gali aprūpinti savo dvasinę 
pusę, naudodamasis šios orga- 
ni^aci.įos rjeidžjamais moksliš
kais raštais.

Draugija turi nemažai prie- • 
šų ktjrie stengiasi pakenkti jos 
gyvenimui. Suranda net ir ma
žiausias priekabes, kur jų visai 
negalėtų būti. Daugelis pasi
naudojo ir Gruodžio 17 d. per
versmu Lietuvoje padaryti blo- ■ 
gą T. M. Draugijai. Kliūtis at
sirado ta kad daugeliui .nepati
ko “DirVPs” politika delei to 
perversmo, o užtai pasidarė ka
blelis kibti ir prie TMD.

Mano manymas yra toks: ge
riausia reikėtų truputį kantry
bės turėti. Seimas ne už kal
nų, tada “Dirvai” į>aačiavę už 
organavimą iki šiolei, galėsime 
Organu rinktis kitą laikraštį, ir 
tas pats su valdyba: je\.dabar- ’ 
tinė neatsako savo darbams iš-- 
rinksime kitą. Ginčais ir užme- 
tinėjimais didelių darbų neat- 
hksirtie’. v

Kviečiu visus Lietuvius': 
į pagalbą Tėvynės Mylėtojų 
jai leisti knygas. Tapkite 
riais, duokit patarimus; iš dar
bo turėsim ir naudą.

Težydi tarp tėvynainių san
taika ir Tėvynės meilė.

M. Kasparaitis, 
TMD. Vice-Pinm.

Nejaugi mes 
gamtos tVari- 

žmonės 1 
gėrimo, miego,

eiti
Di
na-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Kąrpavičius — Pirmininką 

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.
M. Kasparaitis — Viee-Pirminmka(

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkės

G. P. O. Box 127, New York City

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

“DIRVA”
Cleveland, Ohio
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Juodas Karžygis
■Į Senovės Pasaka. -Ar Paraše VeJAŠTĮ-----

(Tąsa iš -pereito num.)

Gendrys aprodinėjo Ardžiui savo pi
laitę — aprodė visus kampus, kaip ji sau
giai pastatyta; apvedžiojo po stačius aukš
tus krantus, per kuriuos niekaip į pilį da- 
sisiekt negalima. Matė Ardys gojelius su
augusius ant skaluotų krantų ir mąstė apie 
Aliną: lyg matė ją čia augančią, bėgiojan
čią, dainuojančią, svajojančią; ir įsivaizdi
no kaip galės čia su ja liuosai meilautis ir 
svajoti. '

Bet kaip ją 'išsivesti kad ji nei kalbėt 
nenori ? Gal ji nei nekalbės, saugosis tėvų, 
ar gal visai bando jį užmiršti, ir jis čia tu
rės liūdnas vaišes — galvojo sau jaunikai
tis. Užėjo jam mintis, jei kokios, apleisti 
viską ir vykti atgal į savo šalį, vienas, nors 
nežinojo ar turėtų ten kur pasidėti ir ką 
veikti. Bet po to kas čia vėliau dėsis jis 
užmiršo tas savo mintis.

lieka pamatyti.
Dienų dieneles, naktų nakteles Alina 

šu Ardžiu savo jaunystės takeliais po kran
tus i ir gojelius pravaikštinėjo, prasėdėjo, 
prasimeilavo, bet jos motina pradėjo kalbėt 
kad' jau laikas gryžti namon, nes vyrelis 
pasiilgo.... Viena Alinos palydovė ėmė 
perdaug žingeidautis savo karalienės bu- 
vinėjimais ir Ardžio nematymais pilyje. 
Ji ėmė baimintis kas iš to išeis, tik tiek ge
rai kad ji niekam neprisitarė ir nieko ne

nujautė Alinos motina ir tėvas. Viekas ką 
ji galėjo tai parsivežt savo patyrimų Į 
Lamžiną ir ten kam nors ištikimam, nors 
labai atsargiai, apsakyti, su įgrąsinimu 
kad niekam nesakytų....

Bet šalip tų piktų akių, dar juos nutė- 
mijo kitos d vi alus, o keno šios akjs buvo 
patirsime vėliau.

Tokis tai atsivertė lapas Alinos ir Ar
džio likimo knygoje....

(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi *

STOKIT IR JUS I ARDŽIO PULKĄ - PATAPfclT “JUODO KARŽY-
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L Kasparaitis, I 
MD. Vice-Piru

Po gilaus miego, po ramaus pasilsio, 
sekančią dieną Alina buvo daug ramesnė 
ir linksmesnė. Jai pasidarė smagiau kada 
girdėjo Ardį su jos tėvu kalbant ir pasiju
to smagi jį čia turėdama.

Ji prie ko tai rengėsi, bet kaip ji duos 
jam suprasti ko ji trokšta?

Tą pavakarį, kada Alina dingo iš na
mų, niekas jos nepasigedo, nes visi žino
jo jos mėgiamas vietas ir žinojo kad ji ten 
rasis, ir, kaip iš pat jaunystės, viena bū
dama, vaikščios, gėrėsis, svajos po savo pa
prastus kalnelius. Savo palydovėms įsakė 
nejieškoti jos ir neiti pas ją, iki ji pati ne- 
sugryš. .

Visi buvo ramus, išskyrus vieną Ardį, 
kuris jos nematydamas nerimavo. Žinojo 
jės palinkimus, užtai griebėsi jos pėdų se
kioti. Savo vyrus jis paleido į kaimą, nuo 
ko tie nudžiugo, neš jautėsi galės nifėję pa- 
sikibinėti su mergomis, o gal kur užeis ir 
Vakaruškas.
* Prapuolė ir Ardys, ir dabar matome jį 

bėgiojantį po 'krantelius, po gojelius ir krū
melius ko tai jieškantį.

Alina matė jį ištolo, nes sėdėjo kran
telyje į pilies pusę. Ji taip tyčiomis atsi
sėdo, ir ne ko kito (kaip tik trokšdama kad 
Ardys ją užeitų.

Matydama jį einant į jos pusę, Alina 
ėmė drebėti; virpėjo jos širdis, ir negalėjo 
nusėdėt ramiai. Jos rūstybė vėl pakilo, ir 
štai ką ji manė: Kaip tik jis ateis, ji patiks 
jį rustai ir išbars kuoaštriausią. Pasakys 
jam tegul eina pas Lydą, su kuria taip ar
timai susidraugavo, lai anos jieško, ne 
jos.... Kam jis, žinodamas kad ji jį myli, 
taip ją kankino, užmiršdamas ją, o susi
dedamas su ana....

Visokios kerštingos mintįs joje tvėrėsi 
ir jomis ji ruošėsi patikti tą kurį mylėjo. 
Čia ji buvo nė karalienė, bet viena iš dau
gybės mylimųjų kurios su savais jaunikiais 
taip pykaujasi kada pasitaiko pabuvoti 
prie kitų mergų ir jos juos pakibina.

Artyn ir artyn žengė Ardys, ir kada 
buvo take ties ja ir pamatė ją, Alina šoko 
bėgti šalin, bet susilaikė, ir nusisukus lau
kė. Jos širdyje virė kraujas, alsavimas

bučiavo, tuomi parodydamas jai savo seną 
karštą meilę, tik jai vienai skirtą.

Apie tai kas buvo kelios dienos atgal 
Alina nei neatsiminė —- dingo jai iš minčių 
Lyda kada Ardys ją glomanėjo, ir pati 
spausdamosi prie jo kalbėjo:

— Ardy mano brangus, kaip butų ge
rai, ir smagu kad nereiktų mums daugiau iš | 
čia gryžti....

— Taip, mylimoji, vienok tas negali-i 
ma.... Suėjus keletui dienų, tėvas siųs! 
tave atgal....

— O ką kas padarytų jeigu mudu pa
bėgtume kur ant visados ir gyventume tik 
sau abu? Aš apsiėmiau su savim brange
nybių kad užtektų mums visam amžiui pra
gyventi ....

— Negali būti kalbos apie pabėgi
mą. ... Kur mudu pasidėsim, ką veiksim? 
Juk slapstytis negalėsim, o užtrauktume 
baisų Nemyros kerštą ant tų kurie muši 
priimtų.... Aš neturiu savo šalies, savo 
pilių, savo vyrų kurie galėtų padėti man 
tave nuo Nemyros ginti.... Kas kitas už
tars mus, o bus daugybė tokių kurie mie
lai išduotų mus už jo gausias dovanas.... I

— Tiesa, mylimasis.... Išėjimo nėra 
kito kaip tik gyventi taip kaip gyvenom 

liki šiolei.... Lankysi tu mane mano dar
želyje ir aš busiu patenkinta.... Tai nors 
pasižadėk mano būti ant visados...

— Alina brangi, negaliu padaryti di
desnių prižadų žodžiais kokius yra pada
rius mano širdis. Nors didžiausias prasi
žengėlis esu, bet tik del meilės prie tavęs. 
Jokios -kitos skriaudos aš niekam nedary
čiau, ir nelinkiu pikto tavo vyru?, bet šio 
likimo išbėgt negalėjau — tų man buvai 
Skirta, todėl myliu tave prieš visų žmonių 
valią.... .

— Neminėk mano vyro, nes jo man 
visai nėra: aš" tik pavesta Nemyros globai,- 
nors gal jis mane savo moteria skaito. Tik 
tas gali būti moteries vyru kurį jos širdis 
pasirinko, kūrį dievai duoda meilei, o ne 
tam kas pats' prisimeta ir prievarta vadi
na sava, kaip mane pavadino karaliene....

Savo meilės prie Ardžio ji visai nelaikė 
už skriaudą savo viešam vyrui; ji pamilo 
Ardį pirma savo meile; meilė užvaldė ją; 
ji matė tik vieną šį tvirtą jaunikaitį, kaip 
kokį dievaitį; ją valdė jausmai kokie nie
kados dar joje seniau nebuvo; išbudo joje 
visos gyslelės gyvybės ir mažiausias kris
lelis jos kūne degė tiktai meilė. Ji nežino
jo, ir nenorėjo žinoti, žemiškų gudrybių 
kokiomis užsiima kitos moterįs. Neturėjo 
ji palinkimo vilioti vyriškius pasinaudoda
ma savo gražumu, ir savo vyro senumu. 
Ardį jai dievai atsiuntė jos gyvenimą ap
daryti1 linksmu. Dievai davė jai grožę, šir
dį ir meilę — (ji vis dar gyveno su savo 
senais dievais, nors paimta pas Nemyrą 
buvo mokinama apie kokį ten vieną Die
vą), davė ir tą kurį ji gali mylėti. Dievai 
jai tokį, gyvenimą iškalno parėdė, tai ko 
rūpintis apie žmonių daromą tvarką?.... 
Ji žinojo kad dievai neskyrė jos Nemyrai, 
nes jie butų netobuli dievai kad jauną gra
ži! savo padarą padėtų prie seno, pūvan
čio, gesti....

GIO KAREIVIU - UŽ $1.25 GAUNAT DVI PUIKIAS KNYGAS!

NAUJIEMS skaitytojams ku
rie dar “Juodo Karžygio” neuž- 
sipernumeravo pranešama štai 
kas: Visi kurie tįk prisiųsit 
dabar $1.25 gausit Pirmą tomą, 
188 puslapių didelę knygą, o 
Antrą tomą gausit DYKAI kaip 
tik jis bus gatavas.

SENIEMS prenumeratoriams 
kurie mokėjot $1.00 ir jau ga
vot Pirmą knygą, kurie dar ne- 
prisiuntėt 25c stampomis, pasi- 
skubinkit, nes tas atims kliūtis 
jums gaut Antrą tomą DYKAI.

(Atminkit visi kad bė Antro 
tomo ta pasaka be vertės.)

APDARYTOS tvirtais audi
mo viršeliais knygos bus galima 
gauti tik kada išeis Antras to
mas.

LIETUVON užrašiusiems štai 
ką pranešame: Kas iš Ameri
kiečių išrašė “Juodą Karžygį” į 
Lietuvą, mes pasiuntėme tam 
kas užrašė,- kad.pats pasiųstų, 
tada žinos jog pasiuntė ir nebus 
leidėjams prikaišiojimo kad gal 
neišsiuntė. Tankiai pasitaiko te
nai siuntinio negauti, tada pre
numeratorius rašo leidėjams už
metimą jog knygos neišsiuntė.

šie NAUJI įstojo Ardžio ar- 
mijon šiose dienose, užsimokė
dami po $1.25:

Marijona Tanskienė, Steuben
ville, Ohio.

Syl. Bagužis, Lorain, Ohio.
Marė Baublienė, Lawrence, 

Mass.
M. Rudaitis, vietinis.
St. Mežanskas, vietinis.
Antanas Radzevičius, vietinis. 
Justinas Miščikas, vietinis.
Stefanija Dermeitienė iš Det

roit, Mich., rašo: Prisiunčia 
$2.50, noriu pastot į Ardžio ar
miją; malonėsit užrašyti ir pri
siųsti vieną knygą man, kitą 
kitu čia pridėtu antrašu.

VISI kurie gavo Pirmą tomą 
labai iš knygos džiaugiasi, neš 
tikrai yra kuo pasidžiaugt, kny
ga yra didelė, gražiais storo po- 
piėrio viršeliais, su raiteliu ant 
viršaus, o viduje yra daugelis 
didesnių ir mažesnių paveikslė
lių, kas padaro knygą smages
ne skaityti. Daugybė prisiųs- 
dami 25c stampomis, rašo pui
kiausius laiškus išreiškiančius 
savo džiaugsmą iš “Juodo Kar
žygio” arba Ardžio. Ir ištikro,

knyga, nėra tik pasakiškas ro
mansas, bet sykiu ir vaizdai iš 
senovės istorijos, senovės gyve
nimo pagoniškoje Lietuvoje, ap
sakymas kaip buvo subudavota 
senovės pilįs, kaip rengėsi kar
eiviai, kaip kariavo, kokius gin
klus vartojo kada nebuvo ka- 
nuolių nei šautuvų. Kaip val
dovai tarp savęs kariavo ir žu
dėsi gavimui valdžios į savo 
rankas. Kaip jaunos mergelės 
mylėjo narsuolius, kaip narsuo
liai vienas kitam pavydėjo ir už 
garbę kariavo; kaip moterįs pa
mylėjo kitus, kaip del meilės 
kentėjo. Kaip gražios mergai
tės buvo prievarta išleidžiamos 
už senų ne sau tikusių vyrų ir 
kaip jų svajonės apie karžygius 
išsipildyt negalėdavo.

Skaitant “Juodą Karžygį" sy
kiu mokinatės apie senovę, o ne 
tik taip sau paprastą pasaką 
skaitot. L

Kadangi Ardžio nuotikių ap
rašymo galas dar toli, šekit sy
kiu “Dirvą”, neužleiskit savo 
prenumeratas. Dar tikriausia 
skaitymo turėsit iki pabaigai 
šių metų.

ILGĖSIS

Ko ilgiuosi aš šiandieną, 
Kas gal pasakyti?
Ak, žinau mergelę skaisčiu, 
Negaliu lankyti....

tro Valdyba
s ;— Pirmininb į 
Avė, Cleveland, i |
- Vice-PirniinnW į 
•eet, Racine, į

— Sekretorių f 
et, Brooklyn, N.I t

— Iždininku r 
27, New York Cit? f

. aujam
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i “Dirvos”
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nd, Ohio

buvo toks smarkus ir gilus kad rodės per
plėš jos krutinę. Kai paukštis Ardys užlė
kė ant uolos kur ji radosi, ir sugriebė jai 
už rankos, atsiklaupdamas prieš ją.

Gailus, skardus verksmas pasipylė iš 
musų jaunos juodakės širdies gilumų, ir 
akis pasriuvo ašaromis. Griebė ji jį į glė
bį ir apkabindama, bučiuodama jo galvą ir 
veidą, vilgydama savo gausiom ašarom jo

Jautė ta jaunuolėlė kad jai pasaulyje 
yra linksma dalis, užtai ji, nors galėjo nu- 
sižudyt tuoj kaip tik Nemyra ją parsives 
dė, vis gyveno ir laukė kas ateis....

Kada ji gimė ir augo, jau kitur už pla- 
čių-tankių girių, gilių upių, augo patogus 
jaunikaitis, augo ir tvirtėjo, dirbo ir atsi
žymėjo kad būti vertas jos kada likimo bus 
pasiųstas pas ją.

veidus, kalbėjo per verksmus:
— Ardy, brangiausis mano, kodėl tu 

mane taip apleidai ?.... mano širdis plyš
ta be tavęs, o tu visu keliu man nei žode
lio nepratarei, nei savo šypsą nepalinks
minai manęs....

Užrfiiršo ji kad rengėsi Ardį barti, nes, 
po visko, už ką barti? Juk jis nekaltas, 
nepabėgs nuo tos mergaitės jeigu ji neturi 
kur dėtis, nebėgs prie jos prie visų akių... 
Šitaip dabar Alina protavo, ir jos didi ir 
vogtina meilė vertė ją būti jam gera ir 
meili, neš juk bereikalo baramą gali neil
gai turėti....

— Kaltink mane už viską, Alina, ir 
meiliai viską prisiimsiu, tik mylėk ma
ne.... — atsakė jai, pasiilgęs jos savo 
karštais jausmais-musų jaunuolis. Apka
bino jis ją ir suspaudęs tvirtai glėbyje, lai
kydamas pasirėmęs ant alkūnių ant žemės,

Ko ji butų svajojus apie tokius jeigu 
jai tokio pasaulyje nebūtų buvę? Bet kad 
brangius, vertus dalykus butų sunku at
siekti ir kad jie butų labiau branginami, 
dievai jų gyvenimą įpynė į tokius tink
lus kokiuose jie vienas 'kitą turėti gali.

Ir žiūrėkit: Jei nė meškinas, Ardys 
nebūtų taip pakilęs pas Rykulį; jei1 ne Lau
kys, Ardžiui nebūtų reikėję išeiti is- Daug- 
upių į platų pasaulį. Jei ne plėšikai-, nebū
tų jis gavęs progos prie pirklių prisišlieti. 
Jei ne pirkliai, nebūtų jam pasitaikę Aliną 
sueiti.

Jei ne Nemyra, Alina nebūtų patekus 
į Lamžiną, kur galėjo su Ardžiu susimei- 
lauti, ir nebūtų tuo laiku lankius savp tė
vus kai Ardys su pirkliais ten užsuko. Tai
gi, dievai jų likimą suaudė į tokį tinklą iš 
kurio niekur kitur nueiti negalėjo.

Bet ką toliau jiems likimas turi dar

Iš visų jautriausių ir gražiausių K. S. Karpavičiaus se
noviškų romansų ir dramų “Juodas Karžygis ’ yra gra
žiausias, jautriausias, ypatingiausias, ir tokie veikalai tik 
labai retais atvejais rašytojams pasiseka pagaminti.

Tai yra ypatingiausias meiliškas romansas kokio sa
vo gyvenime neskaitėt. Su tuo kas paduota dar Ardžio 
ir jo “juodakės” reikalai nepasibaigia, dar eina ilgi nuo- 
tikiai, bet jų čia nesurašysi. Reikia paimti tą knygą ir 
skaityti, o skaitymas toks patraukiantis, linksmas, žavė- 
jantis, graudinantis, bauginantis ir su vedžiojantis kad ne
nori nuo knygos atsitrauki.

“Dirva” išleido “Juodą Karžygį” nepaprastomis są
lygomis: Veikalas bus apie 400 puslapių. Pirma knyga 
jau gatava — joje yra 188 puslapiai, antra knyga baigia
ma spausdinti. Už abi knygas viso reikia mokėti tiktai 
$1.25. Tiek verta viena knyga, o antrą knygą gausit 
visi DYKAI kurie dabar užsisakysit pirmą knygą.

Abi knygos turi daugybę paveikslų.

Šitokia pigia kaina tokį didelį veikalą “Dirva” duoda 
visiems Amerikos Lietuviams, paminėjimui savo redak
toriaus, “Juodo Karžygio” autoriaus, K. S. Karpavičiaus 
dešimties metų sukaktuvių “Dirvos” redagavime ir jo 15 
metų dirbime literatūros lauke.

Siųskit $1.25 dabar, kolei’pirmo tomo dar turime, nes 
tuojau gali visai nelikti. Antrą tomą gausit visai dykai 
taip greitai kaip jis bus gatavas.

Iškalno užsirašančiųjų vardai tilps antrame tome. Kada 
abi knygos bus gatavos, jos kainuos kožna po $1.00.

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

DIRVOS’ KNYGYNAS 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Pamylėjau ją išvydęs, 
Kai gėlę auksinę, 
Bet prieiti nėra galės, 
Skausta man krūtinė.

Dieną, naktį iš minčių man 
Ji negal išnykti,
Bet kaip liūdna, .kad taip 

trokšdams
Negaliu sutikti....

Ak žavesiai jos akelių,
Jie mane vilioja,
Saldžių lupų jos žodeliai
Mane suvedžioja.’...

Nenurimstu aš be josios, 
Širdis baigia džiūti, 
Pamilau mergelę skaisčią, 
Be jos sunku

Adonis.

Nuo Juokų Red.: Kas čia? 
Vr tai gerb. Adonio dvasia su- 
rryžta į šį pasaulį ai*’jis dar 
>ats gyvas atsiradęs sugryžta

šį kampelį? Taip netikėtai,' 
>et tik tokios pat eilės kokių iš 
b visada galima laukti — apie 
nedlę ir mergelę.

Šias gerb. Adonio eiles gavus, 
tintyse, mes sugryžtame į anas 
magias praeities dienas kud- 
net čia turėdavome' gražių mei- 
iškų eilių apie mylimųjų džiiau- 
;smą ir kančią® Jeigu iš šio 
avo džiaugsmo gerb. Adonis 
leįbris į liūdnumą bus labai ląi- 
aingas. ?/;■' .

žiūrime mes. į .šį, kampeli ir 
/erkiame ilgesio ašaromis anų 
iraėjusiųj laikų, kada- čia tiek 
magumo turėdavome kuomet 
■ia dainavo gerb. Cirineušas, 
lerb. Prometėjus, gerb. Mučel-’ 
tinkas, gerb. Kudlius, gerbi Au- 
Ira, gerb. Biruta, gerb. Kleopat- 
a ir gerb. kiti kurie rečiau pas
itaikydavo,  z Bet tos dienelės 
iraėjo, ai* surinko tie poetai ir 
loetes, ar jų Mūza jų daugiau 
lepakutena kad nutilo lyg ant 
imžių... Atmename, per keletą 
netų tas mažas būrelis musų 
trangių poetų čia pasirodydavo, 
) dabar jų jau nėra, o naujas 
•urelis turbūt neužgimė, nes ne- 
itsiranda, neateina.

Bet mes tikrai žinome, yra 
)o saule daugiau tokių širdžių 
kurios tą patį jaučia ką tuomet' 
aute tas musų būrelis: yra to-' 
:ių kurie kenčia, kurie džiau
giasi, kurie verkia, kurie dai
nuoja džiaugsmo dainą iš mei- 
ės, del meilės ir del mergelių 
(ar mergelės del beradių)į. .to
lei ateikite į šį kampelį, Čiirgfa- 
ešit išlieti įsavo ašaras, išdėti 
savo džiaugsmą, savo viltis ar 
apsivylimus. Kurie dainuosit 
linksmai ir gražiai su tais ir 
mes juoksimės, o kurie verksit 
r mes verkti padėsim....

Ateikit, poetai' ir poetės, pa
klausykit šito kvietimo, jeigu 
jus jau esat-pasaulyje.

O jeigu dar nesat gimę (kal
bant apie naujus) tai lauksime 
ilki užgimsit, bet mes, norime 
padaryt šį kampelį vėl tokiu ko
kis jis buvo keli metai atgal.

Meilės džiaugsmų -ir skundų 
norime gauti tik eilėmis,' o jei 
kas neturi poeto prigimties, o 
nori savo širdies jausmus laik
raštyje išlieti, gali rašyt, bet 
labai, labai trumpai.
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A grocer’s advertisement in 
the La Porte, Indiana, Herald- 
Argus lists “unkist oranges— 
while they last-^at 19c per dz.”

Į 4
We suppose the auburn hair

ed young lady who has held out 
against the prevailing fashion 
may declare that her head is 

. jgtlddy but unbobbed.

Well, anyway, Adam and Eve 
did not have to scrap every 
night over which radio program 
they ought to tune in!

Young ladies’ cooking school 
dn Chicago has adopted this 
slogan: “Forgive us this day 

daily bread.”

> Los Angeles girls have start- 
’ed a crusade to stop petting 
parties, but the real thing to 
stop a petting party with is a 
marriage certificate.

----- o------
Doctors’ latest prescription 

for seasickness: Bolt your food 
down.

Another of those Fairy Sto
ries: “The^Sppreme Court, of 
Georgia Hąjs-"Puled that a wife 
has no right to control her hus
band’s -movements when he is 
drivingįjthe family car.”

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
■Vartok Tanlac

_ Jei esi persirbęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas . tūkstančių laišku pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir1-vikrumą nustipusiems ir nu
vergusiems žmonėms.
' '■Jųš galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, 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 " 
auri jas. 
parduota.

šakelių. Jūsų vaistininkas 
Virš 52 milionų butelių

DEL
TANLAG
JŪSŲ EVEIKATOS

„ UNCLE WIGGILY’S TRICKS

‘ r"S> U ŽAaUvu u
Let me — 
look at some.'L-sspmma.

TH take-that-red one 
in the centreI —

t

1 O ROSEDALE Of
Dry Gleaning Go.t 

____ Rand. 7906 X 
C. F. PETRAITIS, Prop. | 
6702 Superior Ave., |

[ELECTRICIAN
Suvedu yįelas j senus-, arba Į 
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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Do you , 
sell stamps?

Tkat's all 
we sell here.

It5

$ K
2 P J3. 51 <7

A girl may be bent on matri
mony and still be perfectly 
straight.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

“It’s queer,” said Uncle Eben, 
“dat so many men wif doubts 
on religion and science is so 
terrible credulous ’bout a hoss 
race tip.”

¥ ¥ ¥

Mrs. Anna Karuža says you 
can’t blame a spinster for being 
particular; if she hadn’t been 
particular she wouldn’t be one.

Lady (to tramp): Why on 
earth don’t you work like any
one else ? Hard work never 
anyone.

Tramp: You’re wrong, mum. 
lost both my wives that way.I

The champion absentminded 
man of the world was, an avi
ator who jumped out of his air
plane and forgot his parachute 
until he was half way down.

The pastor said “Marriage is 
a fifty-fifty proposition” and 
an old married man in the audi
ence responded: “That’s right. 
Fifty for this and fifty for 
that.”

Vasara Baigiasi

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Ovėrko- 
tams ant žiemos. Moterįs 
taipgi nenumeskit savo senus 
kailinius bei Kotus, 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.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

RUKYKIT
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.

GR02 Superior Ave.

John

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 -----
Atdara 

Vakarais 6900 Superior Ave. Lie“ saif

“Imagine”, says P. Akšis, “a 
bunch of women complaining 
because the radio stations all 
talk at once.”

Were these high trolley car 
steps designed for pleasure 

or business?

People who take most med
icine have the least health.

Mose: Do you think you 
support my daughter?

Rastus: Ah suah do.
Mose: Evah see her eat?
Rastus: Ah suah has.
Mose: Evah see her eat when 

no one was lookin’?
s

kin

The more a man knows 
about everything else the 
less he knows about —
women.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA NAMAI
7 kambarių pavienis namas ir ga

radžius, grysta gatvė, 1 banko mort- 
gecius. Savininkas priverstas par
duoti. Atiduos už $4,500.

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius 
viršuj' ir apačioj, arti Lake Shore 
Blvd.x grysta gatvė; 1 mortgečius; 
mažai reikia įnešti. Parsiduos $1000 
pigiau negu verta. /

B. J. HRIBAR
954 E. 144 St. Glen.

Licensed broker.
2500

TEATRAS PARSIDUODA
Parsiduoda vidutiniško didu

mo teatras su visa žeme; teat
re yra visi įrengimai; visi įtai
symai moderniški. Kaina pri
einama; 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 ave., už E. 131 St. 
40 per 150 didumo. Gatvė išgrysta. 
Parsiduos pigiai. Matykit agentą 
Zimerman, 12900 Buckeye rd. (39)

REIKALINGA KAMBARIŲ
Kas turi išrenduoti 3 ar 4 kamba

rius be rakandų, Lietuvių kaimynys
tėj, arti E. 55th St., praneškit. 8809 
Jeffries ave. Namas turi būti su 
skiepu. Kreipkitės telefonu Broad
way 2560-J. Jennie Steck, arba ) 
“Dirvą”.

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

wild

Al! druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

ZMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louii^U. S.A*

1 g-Bį PILIETYBĖS PAMOKOS

VIETINES ŽINIOS J se rnS™

PR. PIKCILINGIENĖS 
ATSILANKYMAS

Rugsėjo 24 d. į Clevelandą 
atvyko Lietuvos katalikių mo
terų atstovė, p. Pr. Pikčilingie- 
nė. Stotyje ją sutiko būrelis 
Clevelandiėčių moterų Sąjungie- 
čių. P. Pikėilingienės sutiktu
vėse Sąjungiečių tarpe nesima
tė žymiausių Sąjungiečių veikė
jų, kas verčia galvoti kad gal 
dabartinė betvarkė ir nsutiki- 
mas tarp jų atėmė joms energi
ją dirbti.

Nedėlios vakare pobažnytinė.į 
salėj įvyko viešnios prakalbos. 
Prie jos kalbėjo dar vietiniai 
kunigai ir miesto tarybos nariai 
John L. Mihelich ir J. Sulzman.

Pr. Pikčilingienė kalbėjo apie 
Lietuvos moterų katalikių rei
kalus. Kalba buvo įvairi.

Paįvairinimui vakaro, dar bu
vo statyta antru kartu “Lietu
viškas Milijonierius”, vadovau
jant J. čižauskui. Vaidinimas 
išėjo, su mažais silpnumais, ge
rai. Geriausia dainavo N. Skir- 
bantas. Dainavo ir jaunamečių 
choras. Publikos buvo pusėti
nai ir surinkta apie $100 aukų.

Antradienio vakare bažnyti
nėj svetainėj buvo surengta va
karienė, kurioje dalyvavo p. Pr. 
Pikčilingienė kaipo svečias.

Bijūnas.

PILIETYBĖS PAMOKOS

sos Amerikos pilietybės popie- 
roms išsiimti sekančiose vieto
se:

Alta House, 12510 Mayfield 
rd. (pirmadieniais)

Collinwood High School, St. 
Clair ir E. 152nd (pirmadien.)

Corlett School, Corlett ave. ir 
E. 131 St. (trečiadieniais)

East 79th St. Library, 1215 
East 79th St. (antradienias)

Goodrich House, 1420 E. 31 
st. (antradieniais)

St. Clair Library, St. Clair ir 
E. 55 st. ((ketvirtadieniais).

Pamokos bus pažymėtais va
karais tarpe 7 ir 9 valandos.

Pamokos buna ir kitose čia 
nepažymėtose vietose. Kuriems 
pertoli į pažymėtas vietas, galit 
telefonu paklaust Citizens Bu
reau kur yra arčiausia įstaiga. 
Telefonas Cherry 3796.

Automobilių Ohio valstijoje 
1935 metais bus 2,607,000, re
miantis dabartinio augimo sta
tistikomis. Valstija planuoja 
$100,000,000 kelių budavojimo 
programą.

GAVO
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Stasys Mailiunas .... 
Juozas Bražinskas . .. 
Vincas Ambrazevičius 
Jonas Grebliunas ... 
Simas Palionis ..........
Adomas Judickas ... 
Pranas Venclovas .;. 
Viktorija Balienė .... 
Jonas Vaitulicnis .... 
Juozas Petraitis .... 
Simas Kūgis ............
Stasys Kalvaitis ........
Jokimas Liutkevičius 
Pranė Bielinienė ........
Stefanija Straškienė . 
Pranas Baltakis ........
Juozas Valaitis..........

. _ Antanina Noreikienė . 
rodo surinktos kalėjimuose lai- j Steponas Dcmaitis ... 
komų prasižengėlių statistikos. 
Iš kiekvieno 100,000 gyventojų 
137 ypatos sėdi kalėjime. Viso 
dabartiniu laiku yra apie 9,200 
kalinių. Keturi metai atgal nuo 
100,000 gyventojų kalėjimuose 
sėdėjo tik po 69 ypatas.

Viename tik valstijiniam ka
lėjime Columbus mieste šiose 
dienose buvo 3,465 kaliniai. 

Budavojama naujas kalėji
mo budinkas kur galės tilpt dar 
800 kalinių. 

Kurie norėsit patekt, vietos 
bus gana.

Kosienski kaltas. Lenkas Ko- 
sienski, kuris suimtas 1925 m. 
ir apkaltintas nužudyme savo 
šeimininko, Lewandowskio, ku
rio pačią buvo’ pamylėjęs, galu
tinai pralaįrągįo. bylą įr tąpo 
nuteistas visam amžiui kalėji
mam Jis apkaltintas įrengime 
dinamito Lewandowskio auto
mobilyje, kuris atėjęs automo- 
bilin 
tapo 
tas.

vaaiuoti, paleidęs elektrą 
su automobiliu suplaišin-

KALĖJIMAI PILNI
Ohio valstijos pabaudos įstai

gos užkimštos iki pat durų, pa-

Lt. 150 
150 

. 50 
50 

600 
400 
200 
150 
200 
150 
150 
200 
.50 
200 
150 
300 

1...250 
....150 
....100 
....100 
....150 
....250 
...$100

Lt.

Julė Tamkienė ..........
Antanas žiuris ..........
Stasys Kurauskas ....
Vitoldas Bieliauskas .

Kreipkitės Vėl

“Dirvos” Agentūra

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki < 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

PARSIDUODA
Apartmentų Namas 

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

Mr. A. OLEK 
2320 W. Jefferson St. 

Louisville, Ky.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia

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

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

mai, Notariajis patvirtinimas visokių dokumentų.
Visokiais reikalais kreipkitės pas

šit teisingą ir atsakantį patarnavimą.
mus, o gau-

6820 Superior Ave. “Dirvos”
“Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki

Randolph 6380 , .rl.. _. ____ r,_

Krautuvėje.
8 vai.

Randolph 1476

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.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Važiuokite į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

S.S. Leviathan ..............Spalio
S.S. Pres. Harding ...... Spalio
S.S. Republic ................ Spalio
S.S. Pres. Roosevelt.....Spalio
S.S. Leviathan ..............Spalio

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

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
draugėje jūsų tautiečių.

United States Lines i
Hotel Cleveland Big. Cleveland________ fs Broadway, New York City

1 
5 

15
19 
22
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PENKIOS MINUTOS DABAR
Gali Reikšti Jūsų Visą Sutaupymą Vėliau

šis antgalvis priduotų jums reikšmės 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- 
slrupino patyrinėti pirm investinimo.

Pirm persiskirsiant ■ su savo pinigais, praleiskit 
keletą minutų gavimui faktų. Faktai niekados ne
darys blogo teisingai ir gerai įstaigai, bet jie visa
da iškelia švieson suktus ir neteisingus tikslus.

Pirm Investinant —■ Patyrinėkit!

^HE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenlie Ineiga)

SiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHHiiiiiuHiiHiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiig

| Prospect 2420 Central 17«6 į
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. į 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- f 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- E 
| kuo jam, išleidžiam ir sukraunam. f
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. 2
7iiiiiiimiiiiniiiiiiinnniiiiiiiiiiHiiiniiiiiĮiiuiniiiiiiuiin»iimiiiiniiiii»ii,llllllinir.

$

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

no 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 -----

Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

a! neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
»' patyrimo bei neišrado jūsų tikros li-

prie kokių neišlavintų daktarų.

S°s- Mano aparatas Radio-Seope-Rag- 
fyifcW gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
nmt! r'°l°P’ška 
įvffljl/ dengs ma

is egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš- senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

■ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 
negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit

$ 
į

kraujo, turite išbertus veidus, 
das užsisenėjusias kojose — _ __  ___
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 2 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. 5 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. 2

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS |
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 5

ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. 5
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. jC 

Nedčldieniaū nue 10 iki 1. į
WMWVVWVWVVWWWWWyWWWWVVVVVVWVWWVWVWVVvA



sfonas Main 6111

. J. KERŠIS
Teisių Mokyklą Gmfe, 
liversitete, darbuoįai 
)fisu advokato

D. AINGER 
[LLIAMSON BLDG, 
visais teisių reikalai, 

, Slavai, Lenkai, į 
■augai kreipdamiesi ta. 
įgą patarnavimą.

S. Electric Co.
VIAMOS MAŠINOS 
JUM VALYTOJAI 
kmenįs—Vielų Suvedimu 
kriski Padargai

Superior Ave.
ąndolph 5992

“Plaukite po 
įerikos Vėliava".

iivą
Laukimai Spaly: 
n------------Spalio
irding____Spalio
; ------------- Spalio
osevelt__ Spalio
n ..............Spalio
vietos' agento pilnų 
r kainų, ąrba rašy-

'į — Sveikas, gyvas, gerb. 
Į Spragile, —- sako gerb. Pet

ras linksmai.
— Tai jau žinai kas čia 

šaukė kad mano vardu už
kalbini? — sakau aš.

— Žinau, mano telefonis
tė jau man pasakė, — sako 
jis.

3 — Tai jus apie mane la-
> bai daug visi žinot? — sa- 

kiojam visus tavo žings- 
kau aš.

— Labai gerai žinom, ir 
1 linksma mums kada mus už- 
’ kalbini. O kaip tau eina

si? — sako jis.
— Dar gyvas po biskį, o 

kaip. gerb. Petras gyvuoji? 
— sakau aš.

— Ačiū, labai gerai. Ko 
taip ilgai nepašaukei ma
nęs, jau senai mudu kalbė
jomės, — sako jis.

— Neturėjau nieko sugal
vojęs, — sakau aš.

— Tai gal dabar ką nors 
didelio turi kad pašaukei 
ir reikalavai net su vyriau
siomis galvomis kalbėtis?— 
sako jis.

— Taip, tik nenusigąsk to 
ką aš pasakysiu, — sakau 
aš.

— Iš tavo kalbos tono su
uodžiu kad tu ką nors rūs
taus turi man pasakyt. Sa
kyk, išklausysiu, — sako 
jis.

— Aš sumaniau reikalaut 
sau dangiškų teisių, — sa
kau aš.

— O kokių? Papasakok, 
gal galėsiu ką pagelbėt, — 
saiko jis.

Tuo sykiu išgirdau užmą 
dangiškoj priemenėj, gerb. 
Petras atsišaukė: .

— '-Gerb. Spragile, duva-
u, --------- j____  .___ I

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO

sugerb. Spragilas toliau
gerb. Petru kalbėjo.)GERB.

GŪŽTELE

as.
— Dar sykį ir tris sykius 

atsiprašau; aš tik taip sau, 
aš nieko nenorėjau, tik to
kia pradžia musų kalbos už- 

I ėjo, — sako ji.
— Aš tau netikiu, ba tu 

ten pasodinta ne tik atsaki-

VIENAS LAIŠKAS
DAUGELIO

IŠ

15
19
22

Lines
way, New York City

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiię

\BAR
jrmą Vėliau

ės ir butų tik
ėtume išginti 
ipsakytų mum 

to kad nepa-

ais, praleiskit 
niekados ne- 
bet jie'visa- 
tikslus. ,

reėkit!

VĖL. AND 
BUSINESS 
U, INC.

serve Bank

nūe Ineiga)

iiihiihiiiiiiiihiiiiiiiiiiip 
illllllllllllllliiiiiiiiuiiiir

Central 1W6 ;
IAN CO. Į 

ojąi ir staty- f 
Rakandus pa- i 
mam. / 
veland, Ohio į 
ĮiHĮĮĮĮĮlIlIiliįlIHHli.<TKU«
J Lietuvis Artistes 

r a f a s 
USOKIAS GRUPES 
JŲ IB KITOKIAS, 

oš mums nutraukti 
us vien? didelį pui- 
i donai nuo tuzi- 
ani? fotografijų, 
žymiai numažintos, 
amas. Taipgi pa- 
visotaems paveiks- 
a sumažiname fo- 
dtų traukimų.

Cleveland
•odos langais” 
ph 5297 -----

GERB. SPRAGILAS REI-|nėt telefon^ įe ir P^P1- 
KALAUJA DANGIŠ

KŲ TEISIŲ
Ne tik karaliai turi tiesą 

apie žemišką valdžią gal
vot, ale ir prasti žmoneliai, 
užtai visi pradėjo kovot už 
balsavimus ir už valdymą 
žemes.

Pereitą šventą pono Dię- 
B vulio dieną, kada mano šon- 
į kaulis pešė vištą ir rengėsi 
I pietus virt, aš sėdžiu sau 
« kampe su “Dirva” rankose, 
i o su mislimis kažin kur nu- 
I lėkusiomis, ir užėjo man la- 
k bai svarbus sumanymas — 
t. toks sumanymas kokio nuo 
t gerb. Liciperio dienų niekas 
I ant žemes nei danguje ne- 
| dryso sumislyt. 
g Misliu sau ir galvoju: jei- 
| gu žmonės ilgai kovojo ir 
j iškovojo sau iš karalių že- 
| miškas teises tai gerb. Spra- 
į gilas bus pirmutinis užvest 
t kovą už dangiškas teises ir 
g turės sužinot kokia ten dan- 
i &u3e yra tvarka.

Priėjau prie savo radio < 
i telefono ir skambinu dan-| 
[.Lgaus priemenės telefonistei^

— Kas čia kalba? — sako 
Iji'

— Gerb. Spragilas! — sa- 
I kau aš.

— Kodėl gerb. Spragile 
i taip piktas šiandien? — sa- 
■* ko ji.

— Todėl kad žmogus no
rėdamas ką iškovot tūri pa
rodyt savo rūstybę, be ki
taip mislys kad tik juokus 
•kreti, — sakau aš.

— O ką gerb. Spragile už
simanei iškovot? — sako ji.

— 0 nuo kada tu pastojai 
viršininkė kad tau prireikė 
manęs klausinėt? Aš.ne iš. 
tavęs reikalausiu ale iš vy- 
riausių dangaus galvų, — 

Į sakau aš.
• — Atsiprašau, aš norėjau 
tik draugiškai pasikalbėt, 
ne apie dalyką klausinėt, — 
sako ji.

— Ar tu nežinai kad tu 
negali turėt jokių draugiš- 

' kūmų su manim, ba aš tu
riu savo šonkaulį, — sakau

net apie žemiškus dalykus, 
užtai norėjai mano paslaptį 

Įišgaut ir pasakyt vyriau
sioms galvoms, — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tikėk 
man kad mes čia jokių pik
tų minčių neturim, sakau 
kad tai buvo tik mano kal
bos pradžia, — sako' ji.

— Mergoms net ir dangu
je negalima tikėt, bet aš at- 
leisiu tau, — sakau aš.

■— 0 su kuo nori pakalbė
ti? — sako ji.

— Noriu pasikalbėt ir pa
statyt reikalavimus pačiam 
Dirbėjui Dangaus ir Žemės 
ir manęs, — sakau aš.

— Ne, ne, to negali, — 
sako ji.

— Tai su gerb. Arkaniuo- 
lu, — sakau aš.

—. Ne, ir su juo negali, — 
sako ji.

— Na tai su kuo aš galiu 
iš vyriausių galvų pakalbėt 
ir pasakyt ko aš reikalau
ju? — sakau aš.

— Viskas ką gali tai tik 
su gerb. Petru, — sako ji.

*— Ką? ar tai jis vyriau- ' 
šia galva pas jus ? — -sakau- 
aš?

Vienas iš daugelio gaunamų 
laiškų su padėka už “Juodą Kar
žygį” yra sekantis, kuri per
spausdiname :

Gerb. Tamistos: Duodu žinot 
kad priėmiau’ nuo jūsų pirmą 
tomą “Juodo Karžygio” ir pri
dedu 25c už antrą tomą, kuris 
dar negatavas. Tie 25c kaip 
prašėt yra menka baika, už to
kią gražią ir naudingą knygą 
verta ne vienas dolaris bet ke
turi dolariai. Aš ją pradėjau 
skaityt ir negalėjau padėt iki 
visos neperskaičiau. Taip aiš
kiai parašyta, gali kožną žodį 
suprast, ir pati istorija apie 
Juodą Karžygį yra nepaprastai 
graži.

Dabar aš turėsiu dvi knygas 
iš “Dirvos”, prenumeratos keliu 
įgytas, viena “Juodas Karžy- 
gis”, antra “žmonijos Istorija”. 
Perskaičiau -tą istoriją kelis sy
kius.

Ot, tokios knygos ir raštai tai 
gali patrauki žmones prie skai
tymo ir apšvietos.

Taipgi dabar užsirašau'“Dir
vą” ant metų ir prisiunčiu du 
doleriu. Aš skaitau “Vienybę” 
jau 10 metų ir taip pat “Dirvą”, 
nors ir nebuvau užsiprenumera
vęs; ją sekiau nepraleisdamas 
nei vieno numerio. Man tie du 
laikraščiai labai naudingi ir 
svarbus.

Jurgis Andriuškevičius
Brooklyn, N. Y.

Bus ant žemės dar dideli j— “Dirvą” užsirašyt galima 
tvanai Įvairiose šalyse; bus 
baisus žemės drebėjimai ir 
žus daug žmonių; bus dide
li streikai ir sumišimai.; bus 
baisios vagystės ii’ žmogžu
dystės; bus atidengta nauji' 
stebėtini išradimai; bus at
skleista naujos netikėtos 

Į paslaptis moksle.
Bet nesusirupinkit:

—skaitykit “Dirvą” — joje 
bus apie tą- viską plačiai 
aprašyta, o tas jums bus 
reikalinga žinoti.

—Atnaujinkit 
meratas,

—Atnaujinkit 
tas saviškių

—Užrašykit “Dirvą” savo 
draugams ir giminėms čia 
Amerikoje, taipgi Lietu
voje, Kanadoje, Brazilijo
je, Argentinoje ir į kitas 
pasaulio šalis išviliotiems. 
Jie džiaugsis turėdami 
prie savęs “Dirvą”.

—Duokit savo draugams 
paskaityti “Juodą Karžy
gį” — žinos jie kokie raš
tai “Dirvoje” telpa; skai
tys ir jie ją su tokiu pa
mėgimu kaip skaitot jus.

metams arba trumpes
niam laikui. Metams kai
nuoja: Amerikoje $2; Ka- 
nadon $2.50; Į kitąs- visas 
šalis metams po $3.00.

—Rašykit visokiais reika
lais šitaip: “Dirva”, 6820 
Superior Ave., Cleveland, 
Ohio.

8 Liaudies Dainos...... $1.00
(Mišriam chorui)

Mamytė (1 balsui) 60c
”Aš Bijau Pasakyt” 40c
Vėjužėlis (chorui) 35c
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c
Malda 35c
Vilnius 50c
Stasvs ................................. . 50c
Dul Dul Dūdelė .................. . 50e
Litai ................... . 50c
Godelės ................. . 60c
Klumpakojis ........... . 50c
Suktinis ...............1. 50c

B ■

savo prenu-

prenumera- 
Lietuvoje;

'TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
priniitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar. 4
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, ūžtai kiekvienas pasi- 
stengkit 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.

TAS
Specialistą, o nė j 
ų daktaru. Tik- J 

profesorius ne- į 
ja sergi ir kur S 
tą jums pasakys, į 

Daugybę dakta- s 
i pagydyt kad jie į 

apsipažinimo ir | 
Jo jūsų tikros Ii- 5 
Radio.-Seope-Rag- j 

■ ir pilnas Bakte- j 
ivimąs kraujo ati- 
įsų ligos priežastį !i 
i jus gydyt jums į 

jūsų sveikata ir i.
rite nusilpnėjusius, i 

nuo užnuodiji®0 . J 
io ir burnos, žaiž- H 
aiko ir neaikvokit , 
imo tikrai pasaky- Ii 
larysiu sąžiningai. 
ims visiems. ' i

“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 
moterįs ir šeši vyrai.

ISTAS
t. Cleveland

“DIRVA’.’
6820 SUPERIOR AVĖ.

Cleveland, ,0.

— Ne, jis ne vyriausia
■ ale per j j reikia viską pra

dėt, — sako ji.
‘ — Aš su tuo seniu neno-
■ riu, ba jeigu kas jam nepa

tiks tai jis užtylės ir kitiems 
nieko nepasakys, — sakau

‘ aš.
— Ką jis darys aš neži- 

’ nau, ale aš daugiau negaliu 
tamistai pasitarnauti' kaip 
duoti pasikalbėti su gerb.

; Petru, — sako ji.
— Na tai ką darysi, jeigu 

! geriau negalima tai bus ge- 
1 rai ir su juo, — sakau aš.

— Prašau palaukti, tuoj 
jį pavadinsiu, — sako ji.

— Ačiū, panele, — sakau 
! aš.

Ir ji nuėjo, o aš sėdėjau 
ir laukiau iki gerb. Petras 
ateis prie telefono.

Sėdžiu ir mislinu kaip čia 
su juo pradėjus kad mano 
reikalavimai pasiektų ir di
desnes galvas ir kad toks 
narsus ir svarbus žygis ne
nueitų ant nieko. Ba daug 
žmonių ir ant žemės nuken
tėjo savo teisių jieškodami, 
kada pradėjo neapgalvotai 
ii’ ne iš to galo.

Tiesa, misliu sau, manęs 
nesušaudys už mano reika
lavimus, arba galvos nenu- 
kirs, ba jie ten kirvių netu
ri, o aš toli nuo tų vyriau
sių galvų. Ale gali padaryt 
šitaip — imt ir pasiųst pas 
gerb. Liciperį, ir ką su jais 
padarysi.

Už valandėlės apdūmoji
mų, dar gerai nesugalvojus 
ką sakysiu, išgirdau barš
kant dangaus vartų raktus 
ir tuoj j ausį atsimušė sto
ras balsas:

Nuo Red.: Atleis kiti laiškų 
i siuntėjai lead jų netalpiname, 

nok, čia pribuvo daug pau-Jnes butų perdaug, o visų apsi- 
jų duselių iš sovietų Rusi-Idžiaugimas “Juodu Karžygiu” 

turiu jas surašyti, ir: yra toks kaip parašo gerb. An- 
. (jriuškevičius, kuris sykiu pata
po

jos, t
tada galėsi man išpasakot 
savo istoriją.

(Taigi palaukit kito nu
merio “Dirvos”, ten tilps ką

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Murine Co., Dept. II. S.,9 E. Ohio St., Chicago

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

“Dirvos” prenumeratorium.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'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- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo is-

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

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

SKAITYK
“TRIMITĄ”

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

dingų

“TRIMITO” 
Laisvės Al.

ir daug daug nau- 
pasiskaitymų.

Adresas: Kaunas,
26. Lithuania.

GIKIAUSI RANKŲ DARBO 

Itališki Ahrdhmai
Mes išdirbam ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau- 
•=i’is pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinam groti pirkikus. 
Garantu© jam kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
li pa praktikavus 4 mėnesius. Ra

šykit Angliškai pilnų informaci- j 
i Dykai paveiksluoti katalogai į 
■nt pareikalavimo. (17) 1

IJUATTA SERENELLI CO. 
1014 Blue Island Ave. .Dept. 61 !

Chicago, Ill.

uDeliqhiJm

f CLEVELAND to DUFFALO
When you ąre tired and dusty from driving, or hot 

and stuffy from long hours on a noisy train—just stop 
off at Cleveland and- enjoy a long night’s restful slum

ber on a C&.B Line Steamer.
Your railroad ticket is good on our Steamers, leaving 
Cleveland every night at 9 p. m., arriving in Buffalo 7:30 a. m.

Fare only $5.50
While at Buffalo visit Niagara Falls, America’s Scenic 

Wonderland, and the gateway to Canada.
jjjj^ The Cleveland sad Buffalo Transit Co.

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio ZrS

Tourist Guide 
with maps, sent 

on request. vžr

K OP

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ“SANDARA”
SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.

Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži- ||»
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra-i . syki t jiems J^ikraštį “SANDARĄ”, ^už taij_ jj.ę bus
jums labai dėkingi. * Gaus kas savaite naujau^ThJCV’^r'-' 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos rai
žytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą $3; 
Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu- 'antįasu:

“SANDARA”
327 E Street Šo. Boston, Massi

iillBilllllllllllillllllH

DYKAI PATRUKUSIEMS

flbn>. **•_ 
rf 1909

PIM0WW3 
THROUGH THIS ’ 
OPCNtNi

5UHFACEI5MADEADHT5IY
T0XCUMTHE 
PLAPAO-PAD ' 
HRMLYTOTHE~ 

4Pr i j BODY. WffKHKEfK
1908 THfPLAMOCOlF 

T TINUALLYAPPUED

TtoHMD

IN IT THAT (WITS'

Šia 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 j J. 
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 i 
liuesai bėgiot, kodėl | 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekia 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta\p 
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- 
siegas prieš oficierįus, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĘ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
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 gyduolė 
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 panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauKe 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 viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus padu skaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“Ą” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bcsislinkimo.

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *,
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa L. _

“B” yra atsakančiai nutaikinta paduSkai- 
te tokiam vartojimui, kad aulaikius Hernial 
crlfice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neiasisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškuitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kai* greit šis medikalas esti kūne 

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

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

rodyt pats savo kas
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru-

. kimąAAA>1
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, 

i energiją, stiprumą-
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu- 

Lsiškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
Į jono pasirodymą—
i Tuomet jus žinosite, kad jūsų trukia 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 aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridečku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. 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. M

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ••••>• wTT....

Adresas ................................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmeg. Plapao
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Nuo Redakcijos Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

SPORTO PELNINGUMAS AMERIKOJE
it—:::— 
i rę gyvenimą, užtai čia nėra 
. nei maišatieriių, nei verti- 
. mų nei suirimų, ir kožna 
j valdžia išbūna sau keturis 
. metus kaip išrinkta.

Lietuvoj kas metai vis la-' 
byn plečiasi sporto organi
zacijos, turi jos savo bendrą 
žurnalą ‘Sportas’, kuris yra 
gana įvairus ir pamargintas 
paveikslais, ir reikia pasiti
kėti kad sportininkų pa
stangos atneš musų tėvy
nei daug gero.

ĮKEISTA ir nesuprantama1 
ta Amerika, pasijuoks 

Europietis pažiūrėjęs į api- 
skaitas pereitą savaitę atsi
buvusių kumštynių tarpe 
poros gerai išgarsintų pugi- 
listų kumštininkų.

Čampionui, laimės ar pra
laimės, buvo pažadėta mi
lijonas dolarių už dalyvavi
mą kumštynėse. . Jis tą mi
lijoną dolarių ir gavo.

Jo oponentas po kovos pa
liko $450,000 turtingesnis.

Jiedu mušėsi tik pusę va
landos laiko, žmonių suėjo į 
150,000 jų pažiūrėti ir sune
šė apie pustrečio milijono 
dolarių už tai kad gavo pa
matyt du vyru pasidaužant 
sau nosis.

Dabar pažiūrėkim į moks
lininkų eiles, į valdininkus.

Suvienytų Valstijų Prezi
dentas gauna į metus $75,- 
000 algos. Vice-Prezidentas 
gauna $15,000. Tiek pat 
gauna aukščiausio teismo 
pirmsėdis ir valdžios kabi
neto nariai. Senatoriai ir 
kongresmanai, gauna į me
tus po $10,000, Reto univer
siteto pirrnininkas gauna 
per $15,000 į metusi. Gabiau
si mokslininkas skursta su 
keleto tūkstančių dolarių 
atlyginimu.

Gabiausi pasaulio vyrai, 
literatūroje, moksle, jokioj 
pramonės šakoj neuždirba 
milijono dolarių ne tik vie
nu vakaru, bet nei per visą 
savo amžį. Vienok jie atsi
davę savo siekimams, ir ne
žiūrint kad nekurie ir labai 
kenčia delei finansinių ne- 
dateklių, jie nesiskundžia.

* « *

Amerikoj ir mokslas ant 
dolario paremta, ir nors la
bai daug mokinama kaip 
dolarj paimti, patįs mokyto
jai mažiausia tų dolarių 
gauna.

Sportas Amerikoje pavir
to sykiu ir pramone, ir ga- 

> btts tos pramonės vedėjai 
daro milijonus dolarių į me
tus. Pereitos savaitės kum
štynių promoteris pelnė ir
gi apie milijoną dolarių tik 
vienu vakaru.

Kumštynės yra populia
rus sportas ir per visą šąli 
beveik kas vakaras atsibu- 
na kumštynės ir jų rengėjai 
ir dalyviai uždirba didelius 
pinigus.

Beisbolas yra kitas labai 
populiarus sportas ir ta ša
ka taip suorganizuota kad 
biznis eina labai aukštai.

Kitos sporto šakos Ame
rikoje irgi daro gerus pini
gus. Jaunimas visas palin
kęs prie sporto, užtai nepa- 
linkęs prie politikavimų ir 
neapnuodintas jaunimo pro
tas partijų varžytinėmis.

Nors Amerikos jaunimas 
ir visai nieko nesiinteresuo- 

’WQ3- politika, šalis delėi to ne- 
A, suįra, priešingai, dar laiko
si si tvirčiau negu Europos

■ šalįs, kur partijų tikslas yra
turėti pasivergus jaunimą. 

P Amerikos politikon ineina
suaugę, sunokę vyrai, paty-

Kaip Prohibicija Atsilie
pia Sostinėje

Suvienytų Valstijų sostinėje, 
Washingtone, pereitais metais
su kas antru kalėjimo durų at-1 gausiai savo padarą išplatina.

j sidarymu buvo įstumta girtas 
žmogus. Per praeitą fiskalį 
metą, baigiantis Liepos 1 d., 
kalėjiman pasodinta 5,874 ypa- 
tos atrastos kaltos girtuoklys
tėj. Ta skaitlinė nesako kad 
tie nubaustieji buvo tie kurie iš
gėrė vieną ar kelis gurkšnius; 
nubaustas už pasigėrimą reiš
kia kad jau perdaug persigėrė. 
Beveik pusė visų pasiųstų į ka
lėjimą nusižengėlių Washingto
ne buvo už pasigėrimą. Tai yra 
šešis sykius daugiau girtuoklių 
pasodinta šį 
metais, ‘kada 
jos.

Tai tau ir
visai šaliai eina įsakymas: “Ne- 
girtuokliaukit!”

Nesvarbu kad ten geria, nes 
žmonės vis gers, bet svarbu kad 
pačioj sostinėj butlegeriai taip

metą, negu 1918 
nebuvo prohibici-

sostinė, iš kurios

BEDARBĖ 
ten verkia, aimanuoja 
dienas ir per naktis?

Kas
Per
Darbo žmonės tai dejuoja;
Oi sunki jų padėtis.,,

Darbo nėra — kur uždirbti?
Šaltis, alkis jų svečiai, 
Dažnai reikia sunkiai sirgti, 
Tų vargų, ligų apsčiai.

Eitum dirbti vien už maistą, 
Bet ką valgys tad’ vaikai? 
Akįs temsta, galva kvaišta, 
Kur eini pats nežinai....

Amžinai prišiein’ žiūrėti 
Stačiai badui Į akis, 
Bet ir viltį reik turėti 
Kad ir mums laikai prašvis.

Ateis laikas, meš suprasim 
Kas su mumis, kas prieš mus; 
Apšvietoj tik laisvę rasim — 
Badas, vargas tad’ pražus!

Ant. Skrinskiš.

ŠIENPJUVĖLIAI
Žvanga dalgiai šiepjuvėlių, 
Klojas eilės pradalgių, 
Ir dainelės plaukia-eina 
Iš krūtinių jų jaunų.

Skuba vienas paskui kitą, 
Šviečia saulė jiems karšta, 
Liejas prakait’s šienpjuvėliams. 
Šienas džiūsta kaip rasa.

Vienas antram jie nepas’duoda, 
Ein lenktyn, lenktyn, lektyn, 
Nors privargę, šienpjuvėliai 
Sparčiai žengia vis pirmyn.

Dar kartelį pasipustę
Plieno žvangančius dalgius 
Ir, ik leidžiantis saulutei 
Jau pievelė baigta bus,

Radastų Žiedas.

DAINA
(B. Vasiliūnas) 

Keno tie šunes lojo, • 
Keno šuneliai lojo?
Žiūrėk, motuš pro langelį, 
Ar ne piršliai atjojo?

Sustojo ant ulyčios, 
Suėjo musų gfyčion.
Sėsk, piršly, sale motutės, 
Kalbink seną motutę.

Kalbin piršlys motutę, 
Motutė tetušėlj,
O bernelis, tas jaunasai, 
Kalbino panytėlę.

(Tąsa iš pereito num.)
— Tu manai kad iš Hardy 

darbininkai dėsis prie riaušių? 
jie pergerai turi.

— Bet tu tuoj pamatysi, — sakė senis.
— Aš tau sakau kad jie pergerai turi. 

Ko jie turi skųstis ir reikalaut?
— O kaip apie jų brolius, kurie turi 

blogus ponus ir miršta iš bado ir skurdo; 
ir šaukiasi jų pagalbos. Ar manai kad šie 
atsiliks nuo anų šauksmo gelbėti? Hardy 
yra tiktai vienas tokis. Lai tik žmonės vi
si išvien pasistengia, ir visus galės padaryt 
tokiais gerais kaip Hardy, tada visas pa
saulis bus linksmas.

— Tu tiesą sakai, bet velniui reiktų 
pasidarbuot padarymui visų Tripeaudo 
darbininkų teisingais, kuris mane padarė 
tokiu padauža kokiu aš esu.

— Hardio darbininkai ateina; tu esi 
jų draugas, ii’ neturi tikslo juos klaidinti. 
Jie tikės tau. Prikalbėk juos pamesti tą 
dirbtuvę kurioje jie tapo savimeiliais ir už
miršo savo draugus, gerai gyvendami.

— Bet kur jie dėsis apleidę savo dar
bus? — susirūpino jaunasai.

— Mes jais apsirūpinsime, tą 
dieną.

— O ką darys iki tai dienai?
— Tą ką tu darei pereitą naktį — 

gers, juokaus, dainuos, ir mokysis naudoti 
ginklus.

— Kas tuos darbininkus čia atves?
— Kas nors juos jau užkabino. Jie 

turėjo spausdintus lakštus, barančius juos 
už apleidimą savo draugų. Eiva, ar tu pa- 
gelbėsi man?

— Aš pagelbėsiu — tuo daugiau kad 
aš pats neturiu iš ko gyvent. Aš tik rū
pinaus Cefisa, daugiau niekuo; žinau kad 
esu ant blogo kelio; tu stumi mane toliau; 
na tai ir risiuos kai kamuolys! Ar eisim 
po velnių'' ar kittir kur man nesvarbu. Ger
kim!

— Gerkim už musų ateinančio vakaro 
pasekmes, — tarė senis.

— Iš ko tu padarytas? Aš žiuriu į ta
ve, o nemačiau nei prasijuokiant nei pa
rausiant, nei veido pakeičiant. Tu esi kai 
geležinis, — stebėjosi jaunasai.

— Aš nesu vaikas. Reikia ko daugiau 
kad mane prajuokinti. Aš šią naktį pasi
juoksiu.

— Nežinau ar tai nuo degtinės, bet te
gul mane velnias pagriebia, aš imu bijot 
kai tu sakai jog juoksies šį vakarą.

Taip tardamas, tas jaunas vaikinas at- i 
sistojo, bet strapaliodamas.

Duryse pasigirdo barškinimas. — Eik 
šian ! — tarė senis.

Inėjus barškinusiam, senis paklausė 
kame dalykas. Tas atsakė kad apačioje 
laukia jaunas vaikinas, kuris vadinasi Oli
vier. Jis nori matyt Moroką.

— Lai jis ateina čia, — tarė senis.
— Tai vienas iš musų žmonių, — tarė 

Morokaš. (Nes tas senyvas žmogus ir bu
vo Morokas). — Ar tu žinai kas tas vaiki
nas? — klausė Morokas jaunojo, sušini- 
pinęs. T

— Olivier? Taip, tai geras vaikinas, 
aš manau.

Tuo tarpu atsidarė durįs ir inėjo drą
sus, inteligentiško veido vyras. Pamatęs 
jaunąjį viduje buvusį, atėjūnas sušuko:

— Kaip ? tu čia, Snaudaliau ?
— Taip, aš pats! Nemačiau tave visą 

amžių, — tarė Snaudalius.
- — Suprantama, nes nedirbam sykiu, — 

atsakė atėjusis.
•— Tu atėjai vienas? — sušuko Moro

kas; ir rodydamas į Snaudalių tarė: — 
Gali kalbėt prie jo — jis yra vienas iš mū
siškių. Bet kodėl tu vienas atėjai?

— Aš atėjau, bet varde savo draugų.
— O, tai ką, ar jie Sutinka? — nekan

triai klausė Morokas.
— Jie atsisako — ir aš dtsisakau.
— Kas do velnias? Jie atsisako? Ar 

jie neturi daugiau drąsos kai bobos? — 
sušuko Morokas, sugrieždamas dantim.

— Mes. gavome tavo laišką ir matėm 
tavo agentą. Prirodymų turim gana kad

dirbtuvės
Ne, ne,

didelę

jis tikrai turi ryšius su didelėmis draugijo
mis, kurių daug narių mes pažįstame.

— Na tai ko jus abejojat?
— Pirmiausia, niekas neparodo 

tos draugijos gatavos pradėti.
— Aš sakau kad jos pradės.
— Jis sako kad jos pradės, — tarė 

Snaudalius, girtas, patvirtindamas Moro- 
ką. — Taigi pirmyn! marš!

— To neužtenka, — atsakė Olivier. — 
Mes irgi apsigąlvojom. Per savaitę laiko 
musų dirbtuvės draugai buvo pasidalinę. 
Net vakar diskusijos buvo nepaprastai at
kaklios. Bet šį rytą Tėvas Simonas lankė
si pas mus; mes pilnai jam viską išdėstė
me, ir jis visų musų nuomones sulygino. 
Mes norime laukti, ir jeigu kils sumišimas 
mes pamatysim.

— Ar tai tavo paskutinis žodis? .
— Taip, tai musų paskutinis žodis.
— Nutilkit! Aš rodos girdžiu gaujos 

užmą! — tarė Snaudalius, stovėdamas ant 
drebančių nuo nusigėrimo kojų.

Ir ištikro, girdėjosi kurtus garsai, ku
rie palengva darėsi aiškesni, o pagaliaus 
pavirto ir labai garsus.

— Kas tai? — nusistebėjo Olivier.
— Dabar, — atsakė Morokas, šypso

damos pikta šypsą, — aš atsimenu kaip 
man buvo sakyta kad šiame kaime eina 
didelis subruzdimas prieš Hardy dirbtuvę. 
Jeigu jus ir jūsų kiti draugai būtumėt at
simetę nuo kitų Hardio dirbtuvės darbi
ninkų, kaip aš norėjau, šie žmonės butų 
ėję už jus, vietoj prieš jus. - .

— Tai buvo užtaisyti spąstai vienos 
pusės Hardio dirbtuvės darbininkų prieš \ 
kitą pusę! — šaukė Olivier; — tu norėja: 
kad mes eitume bendrai su šiais pamišėliais , 
prieš likusius Hardio darbininkus ir kad— į

Tas jaunas vaikinas negalėjo pabaigti. 
Baisus šukavimai ir kaukimai sudrebino fa 
karčiamos namą. Durįs smarkiai atsida
rė ir įbėgęs karčiamos savininkas paklau-

— Vyrai, ar kuris iš jūsų dirbat Har- 
dirbtuvėj ?
— Aš dirbu, — atsakė Olivier.
— Tai tu prapuolęs. ' Štai yra Vilkai 

atėję kaip vienas, Sakydami kad čia randa
si Ryklių iš Hardio dirbtuvės, ir nori pa
kelti kovą — išskyrus, žinoma, jeigu Har
dio darbininkai sutiks apleisti dirbtuvę ir 
eis su jais.

— Tai pinklės ir klasta, nėra abejonės!
— šaukė Olivier, žiūrėdamas į Moroką ir 
Snaudalių, grąsinančiu upu; — jeigu mano 
draugai butų čia atėję sykiu, mes visi bū
tume buvę apsupti ir šaukiami muštis.

— Aš užtaisiau pinkles? — kalbėjo 
girtas Snaudalius, arba tikru vardu Jonas I 
Rennepont. — Niekados aš to nedaryčiau! ]

— Kovon su Rykliais! arba turi prisi
dėt prie musų! — šaukė įtužus gauja.

— Eik šian! — tarė karčiamos savi- ’ 
ninkas, griebdamas Olivierą už rankas, ir 
tempdamas prie lango, kuris vedė į stogą 
nelabai aukštai nuo žemės. — Šok per šį 
langą ir 'bėgk, kitaip neištruksi; dar yra 
laiko.

kad

Kiek Studentai Išleidžia 
Eidami į Mokyklas

Prasidedant mokslo metui, 
studentai nuo mažiausių sky
rių iki universitetų, praleis apie 
$750,000,000 ant savo reikme
nų. Tik už vienus avalus išmo
ka milijonus. ApskaitliUojama 
kad kas metai studentai išplė
šia 75,000,000 porų avalų.

Mokyklų drapanų ir reikihe- 
nų pirkimas laikoma Amerikoje 
savo rūšies pelno sezonu ir visi 
toje šakoje išdirbėjai ant rude
nio buna gerai prisiruošę.

PAJIEŠKOJIMAI

sė: 
dio

(Bus daugiau)

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Reikalaukit “Dirvoje”

^Sapnininkai
75c
Su reikalavimais

apdaryta j j

siųskit ir pinigus.

“DIRVOS”
6820 Superior Ave.

knygynas
Cleveland, Ohio

Sokolovas, Vasylius, gyvenęs 
Forest City, Pa.

Zofija Morkauskienė-ščavins- 
kaitė, iš Lomžos g., prieš kars 
gyvenus Pennsylvanijoj.

Maknickas Vincas, iš1 Liudvi
navo, Mariampolės ap. Visą lai
ką gyvenęs apie Scran toną. Jo 
sūnūs 1923 m. gavęs laišką kad 
esąs sužeistas ir sunkiai ser
gąs. Po to iš jo giminės nieko 
negirdėjo.

čerka Kazys, iš Lietuvos iš- 
' vykęs 1913 m.

Dubickas Bernardas, iš Giri
ninkų k., Pakuonio v. Gyvenosi 
New Yorko apielinkėj.

Blomm, Rosa, iš Panevėžio, 
ilgą įlaiką gyvenus Bostone.

KulviČius Balys, iš Kauno.
Vakšmanas Adomas, iš Mika- 

liškio v., Mariampolės ap. Gy- | 
venęs New Yorke ir jo apielin- 
kėse.

Dzigmantavičius Jonas, iš Pa
nevėžio miesto, Amerikoj atvy- ] 
kęs pirm 30 metų. Esą jau mi-;j 
ręs. Giminės norėtų žinoti apie 
jo padėtį ir palikimus.

Plekavičius Jonas, 1922 me- 3 
tais gyvenęs Waterbury, Conn. « 
Giminės nori žinoti antrašą.

Mariapildas Jonas, gyvenęs I 
New Yorke, o vėliau New Ha- 
vene. Jieško sesuo.

Pabedinskas Benediktas, iš j 
Naujamiesčio, Panevėžio apsk. j 
Gyvenęs apie Chicagą ir Kaną-J 
dą 1920 m.

Diktonis (Diktanes) Antana$ 
mirė ■ Bliss ville, N. Y., ir paliko 1 
nemažą turtą. Jo turto apsau- I 
gojimu rūpinasi Generalis Kon
sulatas ir laukia giminių atsi
šaukimo.

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

Lithuanian Consulate General « 
15 Park Row New York City s|

“ŽEMES ROJUS”
Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra, tai par- 
tiviškaš 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”

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street.
Chicago, HI.

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

2622 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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PO LIETUVĄ | 
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TRIS PAROS ASTRONOMU, O MĖNESĮ 
BUGALTERIU

Feljetonas iš Gruodžio 1 7 dienos Revoliucijos 
Lietuvoje

KODĖL MES SKURSTAME

Kada mano lempa netenka ži
balo tada aš žiuriu pro langą ir 
skaitau žvaigždes. Bet ta ma
no medinė piela kai sucyps: “Ko

keletą lašelių. Naktį vėl įlipęs 
į eglę pradėjau spėlioti kurioje 
žvaigždėje sėdi Sutvertojas, ku
rioje labai gražios mergos, ir

Ne tik Lietuvėje bet ir Ame
rikoje Lietuviai visados teisina
si: “Sunkus laikai, nėra iš ko 
nusipirkti knygų nei laikraščių 
išsirašyti”.

Nors Lietuvą nuo Amerikos 
skiria platus vandenynas, bet 
musų tautiečių dvasia mažai ką 
skiriasi vienų nuo kitų. Musų 
liaudis Lietuvoje labai mėgsta 
girtuokliauti. Negana valstybi
nės, dar patįs galvas suka kaip 
nuodingesnę degtinę pagaminti 
namie. Mes gyvenantieji Lie
tuvoje girdime kad ir Ameri
kiečiai Lietuviai tą nuodingą 
raugalą labai mėgsta namie ga
minti. Tai nelaimių smakas 
kuris ne tik musų uždarbį sury
ja, bet ir sveikatą, dorą ir net 
pačią gyvybę. Degtinė yra ne
matomas musų priešas kuris 
lyg kirminas vaisių graužia mu
sų protą ir kūną.

Kaip Lietuvoje taip ir Ame
rikoje Lietuvių tarpe kilo su
mišimas del Gruodžio 17 dienos.

gia pietus, visi įkaitusiais vei
dais ir sunkiais protais šaukia 
“Valio!”. Nemalonus toks šau
ksmas, nes blaivam protui jis 
yra veidmainingas, šiandieną 
jie šaukia “Valio”, rytoj gal 
šauks “Mirtis!”

Kodėl aš degtinę skaitau di
džiausiu Lietuvos priešu tai 
brangus skaitytojai dažinosit iš 
šių mano skaitlinių.

žinios imtos tik iš Rokiškio 
apskrities.' Nuo 1920 metų iki 
pradžios šių metų Panemunėlio 
parapija varymui samagonkės ♦ 
suvartojo ruginių miltų 15,000 
pūdų, cukraus 11,000 kilogramų 
ir 150 kilogramų mielių. Visa 
pavertus į pinigus gausim 500,- 
000 litų.

Kamajų parapija suvartojo 
ruginių miltų 17,000 pūdų; cuk
raus 10,000 kilogramų, 2,700 
pūdų miežių ir 200 kilogramų 
mielių. Pinigais imant gausime 
600,000 litų.

Pandėlio valsčius irgi tiek su

tu ten patamsėj kriopsai? eik kurioje auga kepta duona.

Lietuvos politikieriai grūmėsi 
del šiltų vietų, o Amerikiečiai 
del savo labo, kad gautų pažeb- 
ravoti dolarių, sukiršino vienus 
su kitais. Dabar vjeni kitiems 
liko priešais ir vienas kitą šmei- 
ždamas skelbiasi neva kovoją 
už Lietuvos gerovę.

Sveiku protu galvojant rasi
me kad nei dvi pirmesnės mu
sų valdžios nei dabartinė‘ IieBir 

' rūpinai ^tautos likimu. Krikščio- 
nįs demokratai tuojau griebėsi 

-kultūros, švietimo draugijas 
. persekioti ir uždarinėti ; Vals
tiečiai Liaudininkai snaudė ir 
per šešis mėnesius neprisirengč 
prie darbo. Dabartinė valdžia 
irgi persekioja pažangias drau
gijas; plačiam švietimui kelias 
užkirstas.

Iš to aišku kad kiekviena mu
sų valdžia nei kiek nesirūpino 
apšvietą įstumėti, o tokiose są
lygose gerti proga girtuoklystei 
platintis. Musų partijų vadai 
stengiasi gauti valstybės vairą 
valdyti, ir del to vairo kovoti 
tik raginant šampano buteliui. 
Jeigu koks rimtesnis kunigas ir 
pabando kovoti prieš girtuokly
stę tai darbas lieka be pasek
mių, nes valdžią ir valdininkai 
blaivybės nepripažįsta.

Aukštų svečių pasitikimui, 
ve kad ir prezidento, vartoja 
vyno taurę, ir net visą laiką 
praleidžia prie nuodingos tau
rės. Garbingam svečiui suren-

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

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

i vartojo miltų ir kitų daiktų 
kaip Panemunėlio valsčius.

Abelių valsčius suvartojo mil
tų 7,000 pūdų, 3,000 kilogramų 
cukraus ir 90 kilogramų mielių.

Juodupės v. tiek pat suvarto
jo kiek Abelių valsčius.

Jūžintų, Kriaunų, Svedavų, 
Panemunėlio valsčiai bendrai 
Suvartojo 21,000 pūdų ruginiu 
miltų, 13,000 kilogramą cukraus 
ir 250 kilogramų mielių.

Rokiškio v. suvartojo 1200 
pūdų miltų, 3,500 kilogramų cu
kraus, 49 kilogramus mielių. :*

Bendrai visas apskritis pra
gėrė samogonkės už 2,700,000 
litų.

Kalėjimuose sėdėjo 400 žmo
nių ; pabaudų sumokėta 700,0001J 
litų. Valstybinės išgerta už 
5,000,000 litų. Taigi išviso pra
gerta apie 8,000,000 litų.

Už tuos pinigus kiekviena šei
myna Lietuvoje per 25 metus 
butų galėjus gauti po dienraštį. 
Už tuos pinigus galima butų bu
vę 25 metus gražiai užlaikyti 
visi musų našlaičiai ir elgetos-.

Be to dar nuo degtinės mirė 
85 žmonės, 140 tapo sužeisti 
kada trukdavo samagonkės vi
rinimo kątilai, o kiek doros ir 
kitų supuvimų dvasios įsigyve
ni tai 
krato.

, kiškio
Tai

vargas, ries mes patįs jo jieš- 
kome. Lietuvoje reikia tokios 
valdžios kuri suprastų gręsiantį 
Lietuvos liaudžiai ‘ alkoholizmo 
pavojų, reikia tokios valdžios 
kuri visas jiegas padėtų budi- 
nimui liaudies iš tamsybės mie
go, kad išbristų iš dvokiančių 
gyvenimo pelkių. Juk valsty
bė susideda tik iš žmonių, o ko- 
kiek žmonės toks ir valstybės 
likimas. Kriukelis.

gultu !”
“Tylėk! man poterius sutruk

dė!!” — atsakau.
Taigi toks pasikalbėjimas ir 

sutrukdo žvaigždžių skaitymą, 
ir gal niekados jų nebūčiau su
skaitęs kad ne ta nelaiminga 
Gruodžio 17 diena.

Davatkos sijonus iki kelių pa
sikėlusius, kunigai kelines pasi
raitę gaudo “bedievius”. Mano 
plika makaulė pilna prisipildė 
naujienų. Na, sakau, dėkui Die
vui vėl turiu materijolo peckio- 
ti popierį. Prirašiau keletą la
pų, suvyniojau juos į du pake
tu, ir bulvių koše užklijavęs pa
dariau dvi banderoles: vieną 
vienam Amerikos laikraščiui, 
kitą kitam. Nunešiau paštan ir 
įbrukęs dėžutėn iš linksmumo 
ėjau pusbutelio gerti.

Taip Lietuvoje yra priimta: 
gerk kada liūdnumas širdį grau
žia, nes pralinksmėsi; o kad iš 
linksmumo širdis neplyštų vėl 
gerk.

taip 
šni-

prcr 
šni- 
rai-

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! - 
Tepkit vises įbrėžimus, s 
susižeidimus ir įpjUviirtus ’ 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

pamanius net šiurpas pa-
O tai tik viename Ro- 

valščiuje, atminkite, 
ve kodėl mus spaudžia

Per keletą dienų vėl dvi ban
deroles pritaisiau ir nunešiau 
paštan. Bet pašte patėmijau 
kad kas tai mane seka. Daly
ką supratau.

— Jonai! tų nusipirk laikraš
čių ir nueik Maušienės “klu- 
ban”, o aš dabar einu, — 
pasakiau savo draugui, kad 

.paijjg^§j,iklaidįnu,s pėdąs.
Kada nuėjau į “klubą”, 

langą pamačiau ateinančius 
pus. Aš greitai per tv.orą
tau kulnus ir į artimą mišką. 
Ėt, kidrini babuški! bėgu, bėgu 
ir vis dar miškas toli. Tai ma
žam bėda, — pamaniau sau vie
nas. .

Bet pribėgęs akstininę tvorą 
ir per ją lengvai pralindęs sa
kau: Tu, Dieve, gerai padarei 
kad man didelių grobių nedavei.

Laukais, krūmais ir pelkėmis 
prisiartinau prie namų artimo 
miško. Miške būdamas užuo
džiau kad mano namuose priva
žiavę guzikuotų ponų.

Naktis, šaltis spirgina be pa
sigailėjimo, net paukšteliai ne
gali ramiai ilsėtis. Pasirinkau 
aukštą ir gražią eglę ir į ją įli
pęs jaučiaus ne kaip Robinzo
nas, bet kaip geriausias astro
nomas geriausioj obzervatori- 
joj.

Viena, dvi, trįs — skaitau 
žvaigždes. Purpt trečia kažin 
kur nuskrido. Ir vėl aš skaitau 
iš pradžios.

Iki saulės tekėjimo visgi pri- 
skaičiau keletą kapų. Dienos 
laike pilvas pradėjo reikalaut 
kas jam priklauso. Atsiminiau 
skaitęs knygoje kad eglių sakai 
sveika valgyti, tat ir suvalgiau

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Tirr! kaž kokie žmonės pri
važiavo prie mano eglės ir su
stabdė arklį. Iš vežimo pradė
jo traukti įvairias trubas, ku
bilus ir katilą. Supratu kad tai 
fabrikantai ‘Magdalenos ašarų’. 
Po egle susikūrė ugnį ir pasta
tę aparatą' paleido jį darban. 
Iš eglės gerai įsižiūrėjau ir pa
žinau visus fabrikantus. Du iš 
Gūželių Pavasarininkai ir du 
bažnyčios maršalkos.

“Ašarėlėms” pradėjus varvė
ti, ant ugnies užčirško lašiniai. 
Durnai, lašinių kvapas ir putros 
kvapsnis pasiekė mano nosį.

Ačiuuu! — sučiaudėjau.
Fabrikantai taip išsigando 

kad vos spėjo suvirsti į roges, 
ir pasileido kaip padūkę iš miš
ko važiuoti. Išlipęs iš eglės ra
dau gerą gabalą duonos ir de
gančius lašinius. Raugalo ne
liečiau, bet duona su lašiniais 
burnoje tirpo kaip medus.

Trečią naktį beskaitydamas 
žvaigždes pasijutau nušalęs ko-
jas. Supratau kad išeities kito
kios nėra kaip tik eiti namon. 
Namie batai nuo kojų reikėjo 
šu peilio pagalba nuimti. Skau
da kojas, bet jos galima ir iš 
medžio pasidirbti. iBet iš ko 
pasisiūti batus ? — sukėsi mano 
galva.

Per porą dienų stovėjau prie į 
žalio stalo ir ant ja>panuičiau, 
visas savo banderoles. Ketu
rios banderolės — keturioms sa
vaitėms blakių* karalystėn diplo
matu paskyrė. Diplomatauda- 
mas suvedžiau sąskaitą suskai
tytų žvaigždžių. Išėjo milijo
nas suviršum. Ta pati skaitli
nė atatinka ir blakėms.

Tai mano ir vėl astronomavi- 
mo planai suiro.

P.' Kriukelis.

NORKUNAI, Rokiškio v.
Rugpjūčio 25 d. nakties laikė 

žaibąs sudegino Puriuškio gy
venamą namą. Nuostolių pada
ryta 10,000 litų. P. Kriukelis.

UŽMUŠTA 8 ŽMONĖS
Vilkija. — Rugsėjo 9 d. išti

ko nelaimė iš Kauno į Jurbarką 
ėjusį autobusą pilną keleivių. 
Ties Vilkijos miesteliu, nusilei
džiant stačion pakalnėn, staiga 
sugedo autobuso tormažai ir jis 
visu smarkumu sudužo į pasi
taikiusią tvorą. Susiduriinau už
mušta 8 ypatos, sunkiai sužeis
ta 3 ir legviau sužeista 8. Mi
rusiųjų lavonai ir sužeistieji at
vežti į Kauną. Autobusas pri
klausė Kauniečiui Podvalskiui.

Bafries love It
Nuo visų skirvjo i.- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liubsuotbjaš.

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

|F DEŠIMTIS
F “DIRVOS” 1
patarnavimų
1— Pinigų j Lietuvį Siuntiniais
2— Įgaliavimų ir kitų Dokumentų

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. J

Atdara Vakarais

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

| J "DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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 Dėlila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 motcrįs..................................50c

Kryžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai ............................ 15c

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry
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.,Į14 ati- 
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs ..35c

Dū Beiliu — komedija 1 akto; Lošia
3 vyrai ir 2 moterjs. ... i, į.. .15c

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim.
Trijų aktų drama. 3 moterjs, 1 
vyrai, keli pašaliniai ........35c

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

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

Birutė ir Kuprelis — tragedija iš 
Lietuvių kovų su krikščionimis. 3 
aktų. Reikia 8 vyrų, 1 mot. 50c

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

Užkeikta Mergele — 4 aktu pasaka.
Lošia 6 vyrai, 2 moteris ...... 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 drii- 
iria. Lošia 5 mot., 13’ vyrų. ...50c

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

Šalaputris — komedija 1 veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moteris .... 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
lisL .......... .. .............15c

Graži Mageliona — melodrama 4 ak
tų. 10 vyrų ir 3 moteris .... 50c

Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8
Vyrai, 3 moterįs ......................50c

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

“DIRVA”'
6820 Superior Av. Cleveland, O."——-—"".Įr"1————M--.———--—

Duokit
Gerą Pradžią

JŪSŲ VAIKAI IR MERGAITĖS MO
KYKLOSE IŠMOKS DAUGYBĘ Į- 

VAIRIŲ REIKALINGŲ DALYKŲ, TA
ČIAU niekas nėra taip praktiš
kai NAUDINGA IR NEPASILIEKA 
ANT VISADOS TAIP SVARBU KAIP 
LAVINIMAS TAUPYME KOKĮ SU
TEIKS JIEMS JŲ MOKYKLOSE TAU
PYMO PLANAS, VEDAMAS PER MO
KYKLAS.

PAGELBFKIT SAVO VAIKUI GAU
TI GERĄ PRADŽIĄ JO GYVENIME. 
AUGANTI TAUPYMŲ SĄSKAITA Y- 
RA PIRMAS ŽINGSNIS.

*
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8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
įerior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

VAGILIAMS NEPASISEKĖ Į

Pereito šeštadienio vakare
vienas ar keli jauni vagiliai, po 
apie 23 metų amžiaus, bandė iš
gauti iš Lietuviško banko su- 
klastuotu čekiu $218. Vagystės 
planas buvo gudriai užtaisytas 
ir kadangi nepasisekė, tie naba
gai turbūt tą naktį patįs sau į 
užpakalius, spyrė pinigų negavę.

Jie turėjo gatavą čekį, ant 
čekio savo ranka užrašė “Dir
vos” redaktoriaus vardą, kaipo 
indorsinimą ant to čekio, ir pa
siuntė pora vaikų su laišku į 
banką, neva nuo Karpavičiaus, 
kad tą čekį iškeistų.

žinodami kad :;š banko telefo
nuos Karpavičiui šu paklausimu 
ar jis tuos vaikus atsiuntė, vie
nas iš vagilių atėjo į “Dirvos” 
ofisą ir pasisakė kad jam reikia 
telefono. Reiškia jis laukė iki 
iš banko telefonuos ir jis tuoj 
atsakys Karpavičiaus vardu kad 

“geras”. Bet “Dirvoj” 
•lyra tfu’’telefonai, taigi vagiliui 

(nežinbla kad jis vi.„__, . 
TKfttsau nepažįstamas vyrukas) 
parėdyta telefonas arti durų. 
Jis prie to telefono ir laukė. Tuo 
-tarpu telefonas skambina prie 
Karpavičiaus rašomo stalo, ir 
taip Vagilių pėdos supinta. Pa
klausta iš banko ar iš “Dirvos” 
siųsta vaikai su čekiu, pasirodė 
kad niekas nesiuntė. Bet “Dir
voj” buvęs vagilis, kaip tik pa
matė' kŽti'flftKarpavičius išėjo į 
banką, pats paskui tuoj, išbėgo 
pro duris ir dingo.

Bankan pašaukta policija ir 
pasiėmė tuos du vaiku kurie su 
čekiu pinigų atėjo, išklausinėji
mui ar jie nežino kas buvo tas 
ar tie vagiliai.

Spėjama kad tai butą Lietu
viškų vagilių kurie žino kad 
Lietuvių barike “Dirviečius” ge
rai pažįsta ir gali priimti čekį. 
Svetimų nežinomų čekių 
bankai nekeičia.

Pačią bučiuot viešai valia. Po- 
I licijantas užtikęs automobilyje 
patamsėj porelę besimeilinant 
jšrado kad viešai nevalia meila- 
vimosi biznį varyti. Tą porelę 
ėmė ir areštavo. Ir dar blogiau, 
kaip paskui areštuotieji aiški
no, įsodino į policijos vežimą su 
girtais ir vežė į stotį.

Ta porelė, kaip paskui poli
cijai paaiškėjo, buvo vyras su 
savo žmona. Jiedu apskundė 
miestą reikalaudami $15,000 at
lyginimo už jų nesmagumus.

Policijos pusė aiškino kad net 
ir vedusiems nepritinka taip ga
tvėj meilautis kaip darė tiedu, 
o gynėjai prirodinėjo kad jie tu
rėjo tiesą pasimeilauti, ir teis
mas išsprendė nukentėjusiai po
rai $3675 atlyginimo.

Miesto valdyba padavė ape
liaciją ir nenori nieko mokėt.

LANKĖSI “DIRVOJE"
Lietuvos moterų katalikių at-

f.-i. stove, p. Pr. Pikčilingienė, lan- 
® - I kėši “Dirvos” redakcijoje. Ji

yra jauna ir energinga moteris. 
Užsiminė kad Amerikoje visi 
labai sportu įdomaujasi; jai pa
tėmyta kad Lietuvoj butų daug 
naudingiau jeigu jaunimas link
tų prie sporto ir nebūtų tampo
mas po partijas. Ji prisiminė 
jog Lietuvoje sportas tarp-jau- 
nimo žymiai plečiasi, kuriasi1 or
ganizacijos įvairaus vasarinio ir 
žieminio Sporto ir visi tuo žin- 
geidaujasi. Sportininkai net lei
džia savo bendrą mėnesinį laik
raštį.

Cuyahoga apskrityj, sykiu ir 
Clevelande, mokyklose randasi 
185,565 mokiniai, arba 3,603 
mokinių daugiau negu buvo per
eitą metą.

jokie

VA-TEATRALIŠKO CHORO 
KARAS

Aedėlioj Lietimų salėj , 
Šališkas Choras"'turėjo vakarą 
šu vaidinimais, dainomis ir šo
kiais. Statyta scenoje “Bran
gus Pabūčiavirpas” ir “Kurčias 
že’ntaš”. Choras sudainavo ke
lias dainas. Po to prasidėjo šo
kiai. Publikos,- buvo mažai, nes 
pobažnytinėj svetainėj buvo ki
tas parengimas.

Teat-

“JUODAS KARŽYGIS”
Visi kurie tik nori gaut “Juo

dą Karžygį” dabar kiekvienas 
gali gauti pirmą knygą atėjęs 
ir užsimokėdamas $1.25.

Neatidėliokit ilgiau, įsigykit 
šitą nepaprastą pasaką dviejose 
knygose. Prenumeratbs už ją 
bus priima net 'iki pabaigimui 
spausdinti antro tomo, taigi, vi
si dar turi progą patapti pre
numeratorium, nežiūrint ar yra 
“Dirvos” skaitytojais ar ne.

EKSCELENCIJA”
Komedija iš Amerikiečių —

turtingos butlegerio našlės

K
su gražia duktere atsilan-

kymo Į

jieškoti,

suka du

sivadinę

ninkais.

Kauną sau

kur prie jų

žentų

prisi-

Kauno žulikai, pa

ministerijų virši-

Prisiėmė mergaitę. Moters 
kuri buvo pakėlus lemą kad jai 
Bigonbutyje atidavė ne jos kū
dikį, galiau sutiko paimti mer
gaitę, nes priparodyta kad jai 
tikrai mergaitė gimė, o ne vai
kas, kaip ji visu laiku su savo 
vyru sakė.

NAUJI REKORDAI
Brooklyno Aido Choro:
Neverk pas Kapą ir

Tykus Buvo Vakarėlis.
’ ir

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina. karo,

Dalykas dedasi po

N
bartinėj Lietuvoje.

SLA. 14 KP. NARIAMS
Delei ne nuo kuopos priklau

sančių aplinkybių, sekantis 14 
kp. susirinkimas 'įvyks Spalių 6 
d. (ketvirtadienio vakare vietoj 
trečiadienio), nuo 7:30 vai. Lie
tuvių svetainėje. Kiti susirin
kimai ■ bus trečiadieniais, 
pranešimas yrą galutinis, 
riai kviečiami atnešt savo 
kesnius Spalių 6 d.

Sekr. A. M. šmigek\’s.

SPORTAS Akrono Naujienos
Šis

Na- 
mo-

DAUGIAU VIETINIŲ 
ŽINIŲ ANT 6 PUSL.

ISTORIJA CLEVE- 
LANDO DINGSTAN

ČIŲ ŽMONIŲ
Kiek dingsta

Mirusias ypatas, ant kurių 
jokių žymių nėra ir kurių pasi
genda, daugiausia suseka iš ko 
kių nors menkų daiktelių, kaip 
tai žiedo, grandinėlio, arba fo
tografijos turimos laikrodėlyje, 
ir tt. Tada jau laukiantieji ži
no kad jau daugiau nelaukti.

Kas metai dingstančių ypatų 
skaičius didėja, ir didėja daug 
didesne proporcija negu mies
to gyventojų skaičius. Policijos 
rekordai parodo kad bėgiu de
šimties metų 13,850 ypatų bu
vo raportuota kaipo dingusios, 
iš kurių 12,944 sugryžo arba at
sirado.

Per pirmus šešis mėnesius 
1917 metų 536 ypatų buvo din
gę; 433 iš jų sugryžo.

Gi 1927 metais per tą pat lai
ką 1015 raportuota dingusių ir 
909 sugryžo.

Abelnai imant
nuošimtis iš visų dingusių bu
na dingę visiškai, o kiti 
randa, gyvi arba negyvi.

Rekordai taipgi parodo 
vyrų daugiau dingsta negu
terų ir amžįus eina nuo 17 iki 
35 metų. Praeitų kelių metų 
begiu vienok padidėjo dingstan
čių moterų nuošimtis, ačiū tam 
kad motęrįs pradėjo daugiau 
pačios savimi rūpintis.

tik penktas

tą, nes “Dirva” žinojo kad Po- 
žėla nenori kad kas kitas Cleve- 
'landė pasirodytų tik jis pats ir 

■ I kad tik jo ristynės rengiamos 
butų. Jeigu ne pats Požėla sa
ve norėdamas padaryti “geru” 
paleido Clevelande gandus kad 
jis “atsiuntė” Sarpalių tai kas 
nors patįs sugalvojo tą, kas iš
ėjo Požėlai ant naudos ir kuo 

I jis ir dabar veidmainingai ap
sidžiaugia. Sprts.

POŽĖLA VISTIEK “PARITO” 
KOMARĄ

“Naujienose” Požėlos agentai 
rašo kad “Požėla atsitraukęs pa
sakė jog jeigu Komaras nesu
stos inušęsis, jis NESIRIS ir 
kad jis atvažiavo ristis, o ne 
muštis”. Reiškia, aiškiai paša-i 
ko kad Požėla pabėgo nuo ris- 
tynių su Komaru Klubo pikni
ke, lyg mažas vaikas; kuriam 
kepštelėjus tuoj skundžiasi ma
inai, kaip Požėla skundėsi pub
likai.

Požėlos agentai rašo kad jam 
priklauso “kreditas ne už 
kad parito Komarą, bet už tai 
kad jis buvo džentelmonas”.

Nežiūrint kad pats Požėla pa
liepė savo agentams šitaip per 
“Naujienas” rašyti, kibi net ir 
piknike buvę sako kad Marotta 
paskyrė Požėlą laimėtoju, nors 
Marotta pasakė kad tas laimė
tojas kuris pasilieka ant matro
so. “Ristynės iširo, o publika 
pasiėmė Požėlą ir nešė.... ” ši
taip Požėlos agentai “Naujieno
se” pripažįsta ristynės pasibai
gus.

, Matyt jis bijojo Komaro ir 
džiaugėsi kad ristynės iširo ir 
publika jį nusnešė. Bet kodėl 
nusinešė? Todėl kad Požėla 
turėjo iškalno suprašęs būrį vy
rų “gelbėt” jį nuo Komaro, Po
žėlą nujautė kad prieš Komarą 
neatsilaikys. Tikras ristikas ne
bėga nuo matraso bet laikosi iki 
paskirto laiko, ar jaučiasi svei
kas ar net sutrankytas.

Taigi tas .“Stokj ardų grena- 
dieras”, “Naujienų” “čampio
nas” turi paliauti vadinęs! ris- 
tiku jeigu atsisako ristis kada 
nuvažiuoja kur į ristynės. j

“Naujienų” keistenybės
Visiems kitiems mūšų laikra

ščiams visi ristikai yra geri ir 
Visiems jie duoda vietos jeigu 
apie juos yra kas rašyti. Bet 
“Naujiėnoihs” visi kiti ristikai i 
yra “bloferiai”, tik vienas Po- i 
žėla “čampionas”.

žmonės gerai žino kad Požėla i 
pavydėdamas kam kiti ristikai i 
gavo progą Clevelande pasiro
dyt ėmė juos niekint. Jeigu ta 
istoriją ąpi.e Clevelando turha- 
mentą ir ristynės butų tik su 
vienu ristiku, kaip yra “Naujie
nose” su Požėla tai publiką ga
lėtų tikėt kad yra taip kaip 
Požėlos agentai “Naujienose”, 
rašo. Bet Clevelandą perėjo vi
sa eilė pirmos klesos Lietuvių 
ristiku su kuriais Požėlą, tas. 
“Naujienų” “čampionas”, bijojo 
ristis, tai reikia pažiūrėt kame 
čia visa priežastis tų “Naujie
nų” šmeižtų ant Clevelando.

Visi žino kad turnamento 
rengėjai' išpradžių bandė privi
liot Požėlą gražumu, kad tik at
važiuotų į Clevelandą, bet jis ir 
tų viliojimų netikėjo, ir ,paskui 
viešų šaukimu per spauda ne
klausė, nes žinojo kad jo kailis 
bus pakedentas kurio nors gero 
ristiko. Jis' nepriėmę nei $200 
siūlomų imtis su Juozu Šimkum, 
nei pasilokamijo ant Šimkaus 
statomų $500 kad Požėla jo ne- 
paris. To turėtų užtekti iš Pb-Į 
žėlos pusės.

Bet KO NORI “Naujienos”?
“Dirva” pasako kad jau nuo 

pernai, kai reikėjo Požėlai at
važiuot šu jam nežinomu Pįtts- 
burgo Vilku ristis Požėla pra
nešė kad jis šiaip ar taip, ir da
bar “Naujienose” prisipažino 
kad jis melavo pranešdamas 
jog negalėjo tada pribūti.

Ką “Naujienos” turi pasakyt 
jeigu jos Požėlą taip užstoja?

Turbut nori kad visi žinotų 
jog “Naujienoms” gaila anų ge
rų dienelių kada Chicagoj su 
Požėla gražų* biznį darė. Cleve- 
landiečiai patyrė Požėlos risty- 
hių bųdą ir pradėjo reikalaut 
kad jis atvažiuotų tikrai ristis 
su tikrais ristikais. Nuo to Po
žėla ir pradėjo Clevelandą nie
kint.

Bet jeigu ir “Naujienos” ži
no tą viską, ko jos dar Požėlą 
vadina “didvyriu” ir “čampio
nu”?

“Dirvoj” niekados nebuvo pa
sakyta kad Požėla atsiuntė Sar
palių pereitą vasarą į savo vie-

tai

atsi-

kad
mo-

SARPALIUS APIE PRIE
KAIŠTUS sutartis ant $3,000,000 

naujų budinkų, o tiek 
nesiekė pereitais visais

Nekuriuose laikraščiuose teko 
pastebėti rašant kad mano čam- 
pionato ristynė su Komaru bu
vo ne du-sykiu iš trijų, todėl ji 
negera ir neteisėtai man atiduo
ta čampiono vardas.

Bet publika kuri buvo tose 
ristynėse žino gerai štai ką.

Prieš musų susikibimą, į rin
gę suėjo visi teisėjai, miesto at- 
letiį komisija, refery ir liudinin
kai ir visi girdėjo kaip buvo su
tarta ristis. Aš sutikau ant vis
ko ką tik Komaras norėjo. Bu
vo paklausta ar norim ristis ne
apribotą laiką, Komaras sutiko 
ant pusantros valandos, turbūt 
tikėdamas mane paguldyt kaip 
padarė pavasarį, kur neėmė va
landos laiko. O jeigu jis ma
nęs. bijojo tai gal tikėjosi per 
pusantros valandos išsilaikyt ir 
pasilikt čampionu kaip buvo 
turnamento čampionu.

Komaro klausė ar jis nori im
tis gražiai ar naudot muštynes, 
jis sakė lęad jis nori ristis taip 
kaip jis “moka”. Aš sutikau, 
ir visiems ringėje buvusiems 
pasakiau kad negalit uždraust 
mušimo, nes Komaras mane viš- 
tiek muš jeigu bus uždrausta. .

Todėl ar sykį ar du Komaras 
buvo paguldytas jis turi but? 
patenkintas, nes nėra tiesų 
laužyt nusstatytą laiką kada 
tinki taip.

Ant galo pasakau, kad ><š 
laimėjimo prašiau pagarsint 
suose laikraščiuose jog eisiu ris
tis su visais ir visur už čampiri- 
natą, neišskiriant ir Lietuvos, 
ir man butų sarmata čampiono 
vardą nešiot jeigu aš atsisaki
nėčiau su kuo nors ristis ir va
dinčiausi čampionu. kaip daro 
nekurie kiti musų ristikai,

Karolis Sarpalius, 
Sunkaus svorio čampionas.

su- 
sti-

ėmė plėtotis nuo oficialio 
1920 metais kad Washin- 

valdžia nedrysta spėti

Akrono gerovės diencs. Su
rinktomis žiniomis, Akronas da
bartiniu laiku taip visame gerai 
stovi kaip niekad nebuvo savo 
istorijoje. Net per pasaulinį 
kąrą neturėjo taip gerai kaip 
dabar. Gyventojais, budinkais, 
išdirbinių vertybe ir abelna ge
rove šis miestas smarkiai žen
gia į pirmą eilę žymiausių šios 
šalies centrų.

Per pirmus aštuonis šių metu 
mėnesius Akronas užbaigė arba 
padarė 
vertės 
vertės 
metais.

Akronas budavojimo atžvil
giu stovi- trečias Ohio valstijo
je, tik Clevelandas ir Cincin
nati viršija. Taip: smarkiai Ak
ronas 
cenzo 
gtone
nustatymui dabartinės skaitli
nės. Priskaitant Akroną ir jo 
priemiesčius, gyventojų skaičius 
pereina 390,000.

Akronas skaitomas antru 0- 
hio valstijoj iį- dešimtu visose 
Suvienytose Valstijose indus
trials svarbos atžvilgiu, per 
metus išduoda $565,391,233 ver
tės išdirbinių. Akrono distrik-, 
te išdirbama per dieną po su- 
Virš 200,000 automobiliams tū
bų ir viršutinių širių.

Ne tik Goodyear ir Goodrich 
kompanijos Akrone padarė di
delius pelnus, bet ir Seiberling 
Rubber Co. per aštuonis šių me
tų mėnesius padarė virš milijo
no dolarių apivartos ir 
mėtų mano perviršint

P°'»O0O. 
Vi-

iki galo 
$1,400,-

Nusišovimas. Alfred 
dorf, 35 m.,- nuo 117 N. Canal 
St.’, peršovė savo pačią ir pats 
nusišovė. Moteris paimta lįgon- 
butim Ji peršauta į galvą ir 
du sykiu į dešinę krutinę, šei
myniški. nesutikimai buvo šau
dymo priežastis. Vyras parė
jęs namon pereitą šeštadienį ra
do ją besirengiančią apleisti na
rutis ir važiuot į Chicagą. Nu
ėjo į kitą-kambarį, atsinešė re
volverį ir pradėjo šaudyt.

Nužudė pamišus; autcmobiląj 
vagį; Nedėlioj Akrono polic;- 
jantai nušovė pamišusj nuo gė
rimo automobiliaus vagį. Kova 
buvo atkakli.. Jis bandė pasislė
pti įbėgdamas į svetimus na
mus', kuriuose gyveno policijan- 
tas Miller, 1152 Diagonal aven 
Vienas policijantas peršautas į '. 
ranką kovoje su vagiliu. Kovoti 
je dalyvavo 50 policijantų su 
revolveriais ir - akis ėdančiomis .s 
bombomis.

Akrono policijai buvo praneš.- 
ta iš Clevelando žiūrėti žmog
žudžio kuris nužudė savo tėvą, 
šis plėšikas patėmyta Akrone 
su vogtų iš Clevelando automo
biliu. Pradėjus jį gaudyti jis 
bėgdamas slėptis pataikė' į po- 
lirijanto namus, kur aukšte su
sitvirtinęs atsišaudė iki vienas ,> 
policijantas jį dviem kulkom, 
ųudėjo.

Sulyginus turimūs policijoje j 
rekbtdds pasirodė kad nušautas | 
plėšikas paėjo iš Clevelando, bu- Į 
vo 23 ritėtų amžiaus.

Dessel-

NAUJAS GARSUS LIETUVIŲ 
RISTIKAS

“Naujienos” praneša kad j 
Chicagą atvažiavo naujas Lietu
vis ristikas, Jack Ganson. Jis 
atvyko iš Kalifornijos ir nors 
vadinasi svetima pavarde bet 
yra tikras Lietuvis. Jis yra 29 
m. amžiaus, 6 pėdų 1 colio auk
ščio, sveria apie 190 svarų.

“Naujienose” koks ten repor
teris rašo: “Ką pasakys Požėla, 
Sarpalius, Bancevičius ir kiti?” 
tam r'stikui. žinom ką kiti pa
sakys: Eik šian ir riskis! f) 
Požėla tai bandys arba biznį pa
daryt arba pabėgs, kaip pabėgo 
nuo Komaro. Sprts.

A. VANAGAIČIO 
(Jo paties įdainuoti) 

Karvutė ir Dolaris 
Sharkib dairia ir. Munšainukas

Krist. Menkeliuniutės 
Naktis Svajonėms Papuošta 

(Vanagaičio) 
ant kitos pusės: 

Bernužėl, Nevesk Pačios.
Visi rekordai yra nepaprastai 

j gražiai įdainuoti ir žodžiai yra 
'labai aiškus, kas retai pasitai- 
| ko ant rekordų. “Dirvos” krau- 

Rinkiiavų nėra. >tuvė atdara vakarais iki 8 vai.,

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

u Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

\Vm. Abel saloj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p.
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Sėdynės veltui.

Vaidinimas bus . Lietuvių
išleido 

susilai- 
jaunų-

GRAŽUS KONCERTAS ' jos Medonienės. Prie jos dai- 
Nedėlioj Lietuvių svetainėje nuos vietiniai, Stasė Greičienė 

įvyksta koncertas Detroitietės ir J. šeštokas. Pradžia 6 vai. 
smuikininkės Anastazi- vakare. Rengia L. D. S. 51 kp.gabios

Stasė Greičienė

svetainėje sekmadienį, Spa-

‘iii 23 d., nuo 5 vai. po pietų

Po vaidinimo 'bus linksmas 
balius.

Tokios komedijos 
gyvenime nematėt ir 
tysit kurie praleisit 
■•elenciją” nematę.

savo 
nema- 
“Eks-

Juozas Gillis, Lietuviškos val
gyklos savininkas, šiose dienose 
itlaikė savo keleto dienų vaka- 
-’jas savo senoviškoj srityje, 
Pittsburge ir Apielinkėse. Su
ėjo daug savo senų pažįstamų ir 
draugų. Pasakoja kad Pitts- 
burge “šlapumas” daug viešes- 
nis negu Clevelande ir ten nesi- 
stapsto šinkuodami "uždraustą 
skystimėlį”. >

Kur išvyksta?
Visi pabėgusieji išvyksta į 

kitus • mieštus, pas kitus gimi
nes, į kitus darbus.

Daug- jaunų vaikinų ir mer
gaičių pasinaudoja pilnais au
tomobilių keliais ir be pinigų 
atsiduria kituose miestuose, pa
prašydami pavėžėti. Toks pa
keleivių kabinimas! prie auto
mobilistų tapo taip didelis kad 
Automobilistų draugija 
savo nariams pasargą 
kytii nuo “pavėžėjimų” 
jų sutinkamų ant kelių.

Pavasariais daugiausia buna 
raportų apie dingusias ypatas 
negu kokiu Įritu metų laiku. Iš 
jų 95 nuošimčiai atsiranda.

Visada buvo ir bus tokių ku
rie turi pasišalint, kurių žing
snių negąli sulaikyti pareigos 
ar geismai — tam tikrais pro
tarpiais pasitaiko dingsta nuo
taka-,- dingsta jaunavedis prieš 
pat vestuves; dingsta vaikai ir 
mergaitės kada ateina mokslo 
meto pradžia; dingsta stenogra- 
fės vietoj pasirodyti ryte prie 
darbo; dingsta bankų tarnau
tojai ir kriygvedžiaį kada kny
gų revizoriams ateiti laikas at
eina; dingsta tėvas kada mote
ris susilaukia kūdikio jam ne- ' 
tikėtai — vis dingsta ir dings- ■ 
ta. ]

SHARKEY SU RISKO 
NEW YORKE

Lietuvio Jack -Sharkey kum
štynės su Johnny Risko, Cleve- 
landiečiu, jeigu įvyks, bu® New 
Yorke, ne Clevelande. Kalba
ma apie Spalių 14 dieną .

Dabartinis čamp:onas Tunney 
po kumštynių su Dempsey išsi
reiškė kad Risko esąs geresnis 
ir pavojingesnis priešas už Jack 
Sharkėy. Pamatysimi

JIEŠKO KAMBARIO
Kas turit tinkamą kambarį vienam 

vyrui, Gordon parko apielinkėj, rim
toj’ Lietuvių šeimynoj’, atsišaukit į 
“Dirvą”. Būtinai reikalinga kad bu-

pianas. Telefonuokit Randolph 
147G.

kambarys ant rendos 
vienam arba dviem vyram, visi ra
kandai, šiluma, elektros šviesa; vir-

Lietuyiškojejfšeimynoje. Kreip- 
6703 Linwood avė.

šuje. 
kites

VINCA NUGALĖJO LATVIŲ 
BOKSO ČAMPIONĄ

Kaunas. — Rugsėjo 8 d. Lie
tuvos Dviratininkų Sąjungos 
Velodrome įvyko metinė dvirati
ninkų sąjungos šventė. Buvo 
dviratininkų lenktynės Prezi
dento paskirtai dovanai laimė
ti. Šį sykį jąų antrą kartą iš 
eilės dovaną laimėjo Nyrkovas. 
Dovaną įteikė jam vidaus rei
kalu ministeris Musteikis. ir iš ringo buvo išneštas; Vin-

Tą pat dieną velodrome įvyko ča iš publikos sulaukė trukš- 
ir bokso rungtynė tarp Latvių miilgų ovacijų. Vienas iš žiu- 
boksimnko Frelicho ir Lietuvio, roviį pasiūlė teisėjų komisijai 
Juozo Vinčos, kuris vasarą bu-(įsteigti specialų fondą Vincai 
vo nugalėtas Rygoje. Vinča da-1 tręiniruotis ir čia Pa|d 
bar parodė didėlę pažangą ir ■ paaukojo 100 litų. “KĮ-

jau pirmame raunde nugalėjo 
Frelichą nokautu. Frelichas nuo 
smūgio pats negalėjo atsikelti 
ir iš ringo buvo išneštas.


