
nos
>vės dienes. Su
mis, Akronas du- 
taip visame gerai 
kad nebuvo savo 
:t per pasauliui 
taip gerai kaip 

tojais, budinkais, 
'be ir abelna ge
is smarkiai žen- 
g žymiausių šios

štuonis šių metu 
įas užbaigė arba 
ant $3,000,000 

mdinkų, o tiek 
pereitais visais

avojimo atžvil- 
r Ohio valstijų- 
idas ir Cincin- 
ip smarkiai Ak- 
tis nuo oficialia 
lis kad Washin- 
nedrysta spėti 
partinės skaitlį- 
it Akroną ir jo 
ventoj ų skaičius

:omas antru 0- 
dešimtu visose 

ilstijose indus- 
atžvilgiu, per 

>65,391,233 ver- 
Akrono distrik-, 
r dieną po su- 
tomobiliams tu- 
šinų.

ear ir Goodrich 
one padarė di
et ir Seiberling 
ištuonis šių me- 
arė virš rnilijo-

■iršint $1,400,

Mfred Desšel-I
117 N. Canal 
pačią ir pats 

s paimta ligon- 
uta į j galvą ir 
i krutinę. Sei
nai buvo sau-

Vyras parė- 
šeštadienį ra
tą apleisti na- 
Jhiėagą. Nu- 
į, atsinešė re- 
> šaudyt. 
isį autcmobiliji 
Akrono polis- 
nišusj nuo ge
is vagį. Kova 
bandė pasislė- 
svetimus na- 

veno policijan- 
Diagonal avė.' 

is peršautas fl 
'agiliu. Kovo4 
policijantų sf? 
is ėdančiom^ 
į .‘ ii,;.™ 

buvo praneš- 
žiūrėti žmog- 
iė savo tėvą, 
nyta Akrone 
ando automo- 
į gaudyti jis i 
pataikė į po- i 
ur aukšte ap- 
dė iki vienas I 
viem kulkom

nils policijoje 
kad nušautas 

llevelando, bu
lls.

inde nugalėjo 
Frelichas nuo 
įlėjo atsikelti 
įneštas. Vin- 
ulaukė trukš- 
Zienas iš žiu- 
ėjų komisijai 
fondą Vincai 
pat į fondą'

“K. G."
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Illinois minkštos anglies 
syklos, kuriose streikas tęsėsi 
nuo Balandžio 1 d., susitaikė su 
darbininkais ir 72,000 streike- 
rių sugryžo į darbus.

Kasyklų savininkai sutiko se-, 
nomis sąlygomis, po $7.50 į die- 
nf. ’Kasyklų savininkai iki šiol 
sSjĮė Kad negali daugiau mokėt 1 

lųrganižuotcse
baįĮjž $4.40 į dieną ir unij 
nėsBkasyklos neišlaiko 
rencijos su jomis.

Apskaitliuojama kad 
džio 1 d. sustreikavo 
angliakasių.

Mexico, Spalių 3d. — Po ke
leto metų sulyginamo politiško 
ramumo štai vėl užsiliepsnoja 
ugnis. Ateina prezidento rin
kimai ir rinkimų kampanija gal 
bus išspręsta karo lauke.

Du kandidatai ant preziden
to, Generolas Arnulfo Gomez ir 
Gen. Francisco Serrano, sukilo, 
prieštaraudami buvusio prezi
dento Obregono statymui savo 
kandidatūros į prezidentus.

Obregon išeina į karo lauką 
prieš sukilėlius pusėje dabarti
nio prezidento Calles, ir kariaus 
iki sukilėliai bus numalšinti.

800 federalių kareivių, trįs 
regimentai iš dvidešimties su
darančių sostinės garnizoną, iš
ėjo nakties laiku į kovos lauką 
prieš dabartinę valdžią.

Rusų Prekyba su Ame
rika Nemaža

Tauragės Sukilimo 
PadavimaiBerlinas. — Niekas dar nuo 

1871 metų, kada Wilhelmas I 
vedė kariumenes gryždamas iš 
karo, nesulaukė tokių ovacijų 
kaip Spalių 2 dieną sulaukė da
bartinis Vokietijos prezidentas 
Von Hindenburg, apvaikščioda
mas savo 80 metų sukaktuves.

Visas miestas ir apielinkės

St. Louis, Mo. —■ Rugsėjo 29 
d. čia. įvyko baisi vėtra, kurios 
pasekmėje liko sugriauta dau
gybė namų, suvirs 1,000 žmonių 
sužeista, apie 90 užmušta arba 
mirė vėliau nuo žaizdų, ir 2,500 
šeimynų liko be pastogės.

Nuosavybės sunaikinta kaip 
apskaitliuojama bent iki šimto 
milijonų dolarių. Daugiausia 
vėtra palietė gyvenamų namų 
distriktą. Sugriauta namai ir 
krautuvės, mažos dirbtuvės ir 
bažnyčios.

Raudonasis kryžius pasiėmė 
gelbėjimo darbo.

Smurtas prieš Piliečius

Tauragė. — Mėgiamiausias 
riaušininkų būdas terofizuot pi
liečius buvo kaišiojimas jiems 
po nosim ginklo ir grasinimas 
nušauti. Įsilaužę į buvusio šau-

Maciejauskis, kitas moksleivis, 
taipgi buvęs Varniuose. Del 
padėjėjų jiems ir raštininkų ėjo 
didelės varžytinės — j tas vie
tas buvo daug kandidatų. Vos 
nekilo peštynių tarp jų.

Reiškia, jie buvo suorganiza
vę visą Tauragės “valdžią”.

“Komendantas” išleido spau
sdintą įsakymą, kurio, deja, ne
pavyko gauti nei vieno egzem
plioriaus, nes piliečiai pasirupi- 

jno juos greičiau nudraskyti nuo 
savo tvorų ir sienų negu buvo 
galima gauti' bent paskaityti. •

Skaičiusieji tą įsakymą pasa
koja kad jo turinis buvęs toks:

1 Iš pradžios kreipiamasi "t. sava- 
I norius, šaulius, valstiečius ir

pii:-.»

suvažiavo į iškilmes ir dalyva-']ių t;ilktinės vado Savickio bu. 
vo apie milijonas žmonių gat
vėse, jam vykstant į stadiumą.' 

Ten vėl buvo užpildyta žmonė
mis, tarp kurių buvo 40,000 vai
kų dainuojančių sveikinimo dai
nas.

Hindenburg kalbėdamas mi
nioms sakė kad jo vyriausias 
tikslas yra atsidavimas tėvynei, 
ko jis laikysis iki savo mirties.

Hindenburgas buvo populia
rus kaizerio karo vadas ir liko 
populiarus žmonėse kada užėmė 
kaizerio vietą kaipo valstybės 
galva.

Hindenburgas dovanojo baus
mes 75 kaliniams ir panaikino 
bylas prieš daugelį kuriuos įvai
riose srityse buvo valdžia areš
tavus už šmeižimą prezidento 
ypatos.

tą, riaušininkai kaišiodami šau-! 
tuvus prie krutinės jo žmonai,! 
tarnaitei ir vaikams, reikalavo 
pasakyti kur yra jos vyras. Šia 
proga reikia pasakyti, kad gan
dai apie Savickio nukovimą ne-' 

atatinka tikrenybei — jis gy- ■ 
vas ir sveikas.

Viešbučio savininkus Litvi-' 
nūs riaušininkai puolė reikalau
dami pasakyti kur yra nakvoję | 
pas juos du policijos tarnauto
jai. Pilietį Joną Ramoną ap
daužė už tai kad pas jį buvęs 
užbėgęs vienas policijos valdi
ninkas atsišaudant nuo riauši
ninkų.

Iš Gitkino reikalavo 1000 Ii-! 
tų pinigais. Iš kitų turtinges
nių taip pat reikalavo. Atsikra
tyti

Rusija (importavo iš Ameri
kos per pereitą fiskalį metą ma
šinerijų j dirbtuves už 19,000,- 
000 rublių. Jeigu Rusų kredi
tai Amerikoje butų buvę geres
ni tai sovietai butų importavę 
ne už 19 bet už 60 milijonų rub- 
lių.

Sovietai ima daug ko ir iš 
Vokietijos, bet stengiasi;’ boiko
tuoti Angliją, kuri išsivijo Mas
kvos agentus, susekus kad jie 
ne tiek prekybą varo kiek pro
pagandą už komunizmą plečia.

Rusijai esą reikalinga kas
met po 50,000 žemės dirbimui 
traktorių, bet neturi pinigu vi
sų jų nupirkimui. Bet Maskva 
turi nesuskaitomus milijonus 
raudonukų rublių kada reikia 
buržujų šalyse propagandą pa
varyti. Bile tik propaganda ne
ša vaisius, laukai tegul skurs
ta ir žmonės lai badauja.

Komunistų Riaušės 
Numalšinta

Paryžius. — Toulone 
100 kalinių ir maršuodami pra
dėjo dainuoti “Internacionalą”. 
Tuo laiku iš apielinkių susirin
ko apie 200 darbininkų ir. už 
kalėjimo sienų pradėjo atsakyti 
irgi, to paties “Internacionalo” 
daina ir šūkauti “Mirtis polici
jai 1” Sukilėliai numalšinti. Jie 
išsiliuosavo iš savo kamerų sla
pta įšmugeli uotais įnagiais.1

sukilo
šaulius, valstiečius 

darbininkus kariavusius 
miau del Lietuvos laisvės, da
bar lieti kraują (taip buvę pa
rašyta) del žmonių laisvės; to
liau raginama padaryti galas 
kraugeriams dvarininkams; įsa
koma visoms įstaigoms dirbti,’ 
nustatoma judėjimo laikas nuo> 
8 vakaro iki 5 ryto ir nekjau- 

! santius Žudaai u-atiduoti karu 
iąuįo teisimu,.

fpsirašęs pi> Įsakymu “ko
mendantas kapitonas Majus”, 
nors del Majaus dalyvavimo 
riaušėse yra visokių versijų: 
vieni sako jo visai nematę Tau
ragėj, kiti sako matę, treti pa
sakoję kad jis buvęs kažin kur 
netoli už miesto.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

nuo tokių “svėči 
kięjS pinjgKh - k,įi._iiFką7 - 
statė degtinės. ■ Paskut

a U IIKJacu, i ’ \ ■ -
.. Jie numarsavo j Jrtiebio, ku* *ty*-jbr- \ . y, V.; i; . i

‘ist! Pne Pr,SI“e3° kiti. Vyriau
siu jų vadu yra Gen. Ignacio Al- 
mada, buvęs viršininkas sosti
nės garnizono štabo.

Sostinėj liko apie 15,000 išti
kimų kareivių, kurie sergsti 
gatves. Apšaukta karo stovis.

Paskui sukilėlius iš sostinės 
buvo paleista orlaiviai, kurie 
numetė keletą bombų į jų eiles.- 
Kokie buvo nuostoliai nepatirta.

* * *

Pavogė Nantą!

konku-

Balan- 
500,000

Kansas valstijos kasyklos su 
650 darbininkų irgi sutiko ant 
senų algų.

Unija tiki ir kitose valstijose 
laimėti, kada Illinois pasidavė.

Ohio valstijoj vienur ir kitur 
kasyklų savininkai bando ati
daryti kasyklas su neunijistais.

Scranton, Pa. — Eddy Creel 
kasyklos eksplozijoj trįs darbi
ninkai užmušta ir septyni kiti 
sužeista.

Gelžekeliečiai reikalauja algų 
padidinimo. Vakarinių Valsti
jų lokomotivų kūrėjai reikalau
ja valdiškos gelžkelių tarybos 
pripažint jiems reikalingumą al
gų padidinimo. Kitos gelžkelie- 
čių darbininkų šakos seniau pa
davė savo reikalavimus.

Kiek suvalgom duonos. Ame
rikos duonkelių organizacijos 
valdyba apskaitliuoja kad kas 
metai Amerikiečiai suvalgo po 
12,240,000,000 kepalų duonos.

Duonos kepimas yra šešta di
džiausių šios šalies indutsrijų. 
Už duoną ir kitus kepyklų pro
duktus kas metai sumokama po 
$1,617,969,000.

Pittsburgo distrikto streikuo
janti angliakasiai pralaimėjo sa
vo kovą federaliam teisme prieš 
kompaniją. Teismas davė kom
panijai dndžionkšiną prieš uni
ją ir streikuojanti angliakasiai 
turės būti išmesti iš kompani
jos namų.

ke-

Varsa vai Nepasisekė
Paskolos Gavimu

su

V - į » į. Z V . v
Atrado Senei} Badau

jantį Tvarte

žmogeliui pavogta

Mexico, Spalių 4 d. — Prezi
dento Calles geležinė ranka pra
dėjo veikti prieš sukilėlius. Vie
nas iš sukilėlių ir kandidatas j 
prezidentus, Serrano ir 13 jo rė
mėjų nužudyta. Visų sukilėlių 
turtas atimama ir palieka val
džios nuosavybe.

Varšava___ Visa Lenkija
si juto kaip karštu vandeniu 
perpilta išgirdus žinias kad A- 
merikos bankai atsisakė pasko
lint $70,000,000 sustiprinimui 
poniškų zlotų.

pa-

Coolidge Kalbėjo Tele
fonu su Meksikos 

Prezidentu

EUROPOS KARO 
IŠLAIDOS

Europos militaris biudžetas, 
arba metinės kariumenių užlai
kymo išlaidos, siekia $1,443,- 
000,000, arba beveik tiek kiek 
buvo prieš karą, 1913 metais. 
Tas parodo kad Europa nei kiek 
neapmažino ginklavimosi ir ar
mijų. Stovinčios armijos suda
ro 3,145,000 vyrų skaičių. O 
reikia atsiminti kad dabar Vo
kietijos ir Austrijos kaip nėra, 
taigi kitos valstybės laiko dik- 
čiai daugiau kariumenes.

Juokingai išrodo kad Tautų 
Sąjungoje susėdę valstybių at
stovai kalba apie nusiginklavi
mą.

Washington. — Sekantį metą 
Amerikos karo laivynas ruošia
si užsisakyti 147 naujų orlaivių, 
kurie kainubįs apie $7,600,000.

Jau šįmet padavė užsakymą 
ir dirbama Clevelande apie 250 
naujų orlaivių.

Tampa, Fla. — Pavogti 
palą duonos, pavogti automobilį 
arba gyvulį tai dar nieko. Bet 
čia vienam
visas dviejų aukštų namas.

Kada savininkas pargryžo jis 
rado namą nudangintą už ke
liolikos varsnų, naujai aptaisytą 
ir apmaliavotą kad sunku ir pa
žinti. Tą namą, sakė jo gyven
tojai, jiems atidavė koks 
žmogus kuris dabar gyvena 
topo j.

Ashland, O. — Po dešimties 
dienų jieškojimo, atrasta sene-' 
lis ūkininkas, 63 metų amžiaus, 
savo ūkės tvarte, kur kelis sy
kius jau buvo jo jieškota. Jis 
rasta pas duris beveik nualpęs 
iš bado. Jis pasirodė pamišęs.

ten
Eu-

Negrų Moterįs-Mergos 
irgi Nori But Gražios

Kūdikių Paraližius Pla
tinasi

jau apsi
skelbia S. 
sveikatos

Washington. — Rugsėjo 29 d. 
Suv. Valstijų prezidentas Cool
idge kalbėjosi naujai įrengtu 
lefonu tarp Washington© 
Meksikos sostinės Mexico, 
tos šalies prezidentu Calles.

Vienok kalba buvo keista, nes 
Coolidge supranta Ispaniš- 
nei Calles supranta Angliš- 
Bet prie jų stovėjo vertė-

te-
ir
su

nei
kai, 
kai.
jai ir pasakė jų žodžius vienam
Angliškai kitam Ispaniškai.

Atlantic City, N. J. — Juodu- 
kės moterįs savo pagražinimui 
kas metai praleidžia nemažiau 
$20,000,000. Tiek išeina ant 
visokių ^miltelių, dažų ir toilėti- 
nių preparatų. Daugybė juo- 
dukių perka brangiausius Fran- 
cuziškus perfiumus.

Bolševikai Trockį Aš
triai Nubaudė

Maskva. — Rugsėjo 30 dieną 
Leonas Trockis tapo išmestas iš 
komunistų internacionalo. Jo

treti 
rieji buvo maloniausi.

Riaušininkų dalyviai, ypač 
jaunikliai, reikalavo “pamoky
ti” visus kurie jiems buvo kuo 
asmeniškai nusidėję. Vienas pi
lietis girdėjęs kaip vienas svar
besnis riaušininkas vadino savo 
kelis draugus eiti ir nubausti jc 
meisterį, kuris jį kadaisia op 
vanojęs; Ir daugiau buvo to
kių dalykų. Užsimuše Ambasadorius

Automobilis su šautuvais

Tauragės-Skaudvilės plente 
atsirado automobilis su šautu
vais. Kiek šautuvų tikrai buvo 
sunku pasakyti. Buvo nemažai. 
Iš kur tie šautuvai buvo taip 
pat dar nenustatyta. Galėjo bu- 

Į ti surinkti iš atskirų piliečių

Kūdikių paraližius 
reiškė 35 valstijose, 
Valstijų yisuomenės 
biuras. Iš valstijų gauta prane
šimai kad per savaitę iki Rugs. 
17 d. naujų susirgimų rapor
tuota 656, kuomet savaitė pir
miau susirgimų buvo 550.

Taipgi ateina žinios kad ku-! mieste ir kaimuose, galėjo būti 
dikių paraližiaus epidemija pra-! ir iš kokio sandėlio. Kiekvienas 
sidėjo rodytis ir Europoj. naujai prikalbintas į' riaušes 

buvo privedamas prie automo- 

Nužudyta Dešimties Žu- bilio ir Jau buvo išduodama 
šautuvas.

Tarp-9 ir 10 vai. ryto riaušės, 
upas pasiekė aukščiausio punk-

dysčių Kaltininkas

bėgyje praeitų 18 mėnesių, ku- 
r> _• ai t Komunistu internacionalo, jo rių policija negalėjo išaiškint.

Nukentėjusiems išmetimo klausimas jau kalba-1 Barrett nužudė savo pačią, jos 
■ j ma nuo Birželio mėnesio. Troc-1 seserį ir kitas astuonias ypatas, 

kis buvo baramas ir liepiamas Jų tarpe du policijantų. 
“pasitaisyti”, bet jis nenusilei
do jaunųjų ir karštakraujų dis
ciplinai, todėl tapo prašalintas 
iš komunistų internacionalo.

Keturiolika kitų komunistų, 
jų tarpe ir rauodnos armijos 
vadų, išmesta už tuos pat pra- 
šižengimus.

St. Paul, Minn. — šiose die
nose nušautam mušeikai James įg Tada ir buvo susirinkę gau- 
Barrett priskiriama 10 žudysčių i slausias dalyvių skaičius, ir iki

New York. — Popiežius pri
siuntė $100,000 aukų Mississip
pi tvano nukentėjusiems 
Georgetolno universiteto 
prezidentą, Kun. Walsh.

per 
vice-

122
102

Turkijoj mirė moteris, 
metų amžiaus, palikdama 
savo vaikų ir jų vaikų vaikų.

Turkijoj sakoma randasi vie
nas ar keli dar senesni piliečiai 
negu ta moteris. Viena mote
ris esanti 160 metų amžaus, o 
vienas vyras 154 metų.

Sudegė 50 arklių. Dayton, O. 
Jojikų klubo tvartuose kilus ug
niai sudegė 50 arklių vertės 
$50,000.

Peršovė teisėją. Salt
City, Utah. — Viena našlė per- 
pykus kam teisėjas jos byloje 
išdavė nuosprendį ne tokį kokį 
ji norėjo, išsitraukus revolverį 
teisėją sužeidė. Teisėjas yra 
70 metų amžiaus.

Lake

tol viskas gana sklaidžiai ėjo: 
ginklų pavyko surinkti, pinigų 
taip pat pavyko gauti; gerai pa
važinėta automobiliais, linksmai 
papusryčiauta, žodžiu, pirmu
tinė programo dalis gerai pavy
ko. Priėjus prie antros dalies 
pradėta klysti.

Riaušininkų Tvarka

30 užmušta. Baisiai vėtrai 
prašlavus Filipinų salas užmuš
ta arba nunešta į juras 30 ypa
tų. Padaryta daug nuostolių.

Riaušininkai, matyt, išanksto 
buvo numatę ir pasiskyrę parei
gas. Riaušių vadu buvo Solta- 
nas, komendantu Majus, o jį 
pavadavo Mikulskis. Policijos 
Vadu Griguvaitis ar Grigelai- 
tis, moksleivis, buvęs Varnių 
stovykloj; nuovados viršininku

Berlinas. — Baronas Ago von 
Maltzan, Vokietijos ambasado
rius Amerikai, užsimušė kelio
nėje orlaiviu, lankdaipasis Vo
kietijoj. Su juo užsimušė pen
kios kitos ypatos.

Amerikos prezidentas pasiun
tė Vokietijos prezidentui apgai
lės kabiegramą.

Nesugaunamas Niekšas
Bridgeport, Conn. — čia su

kėlė nepaprastą sujudimą kokis 
tai niekšas ar beprotis, kuris 
per pustrečių metų jau sužeidė 
aštriu daiktu iš pasalų užpuolęs 
24 moteris ar merginas. Buna 
taip kad einant ar bėgant gatve 
mergaitei ar moteriai jis tiktai 
prasibraukia pro ją ir pabėga, o 
mergina pasijunta tuoj perdur
ta kur nors pas krutinę. Jis 
matyt naudoja kokį labai smai
lą aštrų įnagį. Jis veikia ne 
tik gatvėse bet ir bažnyčiose ir 
viešuose budinkuose.

Užmušta 7,000 Vaikų
Pereitais metais ant 

gatvėse Suv. Valstijose 
biliais užmušta 7,000 
140,000 vaikų sužeista, skelbia
valstybinės saugos tarybos pir
mininkas. Diduma tų nelaimių 
buvo galimos išvengti, sako jis.

kelių ir 
automo- 
vakų ir



DIRVA

PITTSBURGH

Mirė Kun. Jonas J. Sutkaitis
Rugsėjo 30 d. mirė šv. Kazi

miero parapijos iš South Side 
•klebonas, Kun. Jonas Sutkaitis. 
Jis Pittsburge iškunigavo tur
būt daugiau 30 metų. Jo para
pija buvo viena iš didžiausių 
Lietuviškų parapijų Pittsburge.

Kun. J. Sutkaitis paėjo iš 
Lietuvos, buvo Suvalkietis, ir. 
gana patriotingas Lietuvis. Jis 
yra parašęs labai patriotingą 
scenišką veikaluką, “Išgama”, 
kuris Pittsburge daug sykių 
buvo statytas, neskaitant jau 
kitų kolonijų. Taip pat Kun. 
Sutkaitis yra prisidėjęs ir prie 
organizavimo Lietuviškų drau
gijų. Sako buvęs pirmas orga
nizatorius vietos Lietuvių Mok
slo Draugijos. Nors senai jau 
iš jos pasitraukęs, bet L. M. D- 
ja pasiuntė jam gėlių kaipo pa
gerbimą jam mirus.

Kun. Sutkaitis kaipo žmogus 
buVo geras finansierius, dau
giausia jo pasidarbavimu yra 
įkurta Lietuviškas bankas, Po- 
litania State Bank ir Lietuvių 
Būdavo j imo ir Paskolos Drau
gija, kur jis visą laiką buvo di
rektorium ir jo vienatinė sesuo, 
Agota, ir dabar yra kasierium.

Kun. Sutkaitis nebuvo toks 
užsispyrėlis kaip dabar jo vieti
ninkai; kada buvo reikalas ką 
veikt visiems Pittsburgo Lietu
viams išvien, jis neklausė ar 
priguli prie parapijos, bet tarė
si su visais bendrai kad tik bu
tų galima pakelt' Lietuvių var- 
das. . ■

žinoma, nėra zlmogaus kuris 
zvir klaidų nepadarytų, taip buvo 

ir su velioniu . Sutkaičiu.n. Po 
karo, kada pas Amerikiečius y- 
pač buvo užsidegęs patriotiškas 
.upas, o čia ant nelaimės jo pa
rapijinėje mokykloje buvo mo
kytoja Lenkė vienuolė, kuri nu
metė Lietuvišką vėliavą. Tas 
labai sujudino Lietuvius, ir čia 
Kun. Sutkaitis padarė klaidą:

vietoj tartis su parapijonais jis 
pasikvietė Kun. M. Kazėną, na 
o kaip Kazėnas veikė jau tur
būt žino ir plačioji visuomenė: 
buvo muštynių ir teismų, kas, 
žinoma, labai sunervavo Sutkai- 
tį. Jį dar buvo patikus nelai
mė, buvo išsisukęs koją, su virš 
metus sirgo, o pagaliaus gavo 
vėžio ligą burnoje, nuo ko ir 
mirė New Yorke ligoninėje.

Jis turėjo 59 metus amžiaus.. 
Palaidotas Lietuvių šv. Kaži-' 
miero kapinėse. J. Virbickas.

žieminis Sezonas Pradėta
Vasaroj karščiams praėjus, 

prasidėjo.^ięminis sezonas. Pir- 
rnas baJįps buvo surengtas šv. 
Jurgio parapijos, Rugs. 24 d., 
L. M. D. svetainėj, kur dalyva
vo gana gražus buris žmonių. 
Balius buvo kaukinis, ir pasižy
mėjo tuomi kad buvo duodama 
gyvos dovanos, kaip tai: pirma 
dovana gyvas avinas, antra do
vana antis, kralikas, ir daug 
mažesnių dovanų. Viso rodos 
išdalinta 13 dovanų. Taip pat 
tą vakarą buvo išiaimėjimas 
piano, kurį leido ta pati parapi
ja.

Kitos draugijos irgi rengiasi 
prie veikimo. L. T. Kapinių 
Draugija rengia balių Spalių 25 
d. Liet. Jaunuomenės Ratelis 
rengia teatrą, “Karolio Teta”, 
Lapkričio 20 d. Vis bus L. M. 
D. name.

Taip pat manoma atįdaryt 
mokyklą, kur bus mokinama 
Lietuviškai rašyt ir skaityt. 
Studentas P. Dargis pasižadėjo 
mokytojaut. Tikima kad L- .M. 
D. suteiks savo name vietą.

Mokyklos kuriimu daugiausia 
rūpinasi SLA. 40-ta kuopa ir 
Jaunimo Ratelis. J. Virbickas.

Užmušė darbininką. Heinz 
dirbtuvėj užmušta darbininkas 
patekęs po sparnais didelio fe
no kurį aliejavo.

Nušovė vyrą. Angelina Bove, 
21 metų moteris, nušovė savo 
vyrą, policija sako, dėlto kad 
jis atsisakė vestis ją į krutan
čių paveikslų teatrą. Jie gyve
no 7014 Agnew avė.

DETROIT.
Perkūnas trenkė į tramvajų. 

Rugsėjo 30 d. ant Third ir War
ren gatvių perkūnas trenkė į 
pilną žmonių tramvajų, užgavo 
vieną moterį, o iš to tramvaju
je kilo toks sujudimas kad bė
gant užsikimšo durįs ir dauge
lis apdaužyta. Kiti norėjo iš- 
šokt per langus, apsikruvino 
nuo stiklų, nes lyjant langai 
buvo uždaryti.

Plėšikui nepavyko. Spalių 29 
kalėjimo tunelyje policijantui 
vedant nuteistą vagį į kamerą, 
jis nuginklavo vieną policijantą. 
jį peršovė, paskui ištruko iš ki
to ir išbėgo į gatvę. Vėliau jį 
gatvėj pagavo peršautą vieno 
teisimo namo darbininko, kuris 
iš karo gerai mokėjo šaudyt. 
Toj vietoj buvo apie 500 žmo
nių ir visi matė plėšiko nepa- 
sekmingą išbėgimą.

Pirmasis policijantas kurį tas 
kalinys peršovė už poros dienų 
mirė ligoninėje.

Fordas atnaujina darbus. Į 
Fordo dirbtuves sugryžo 70,000 
[darbininkų ir tuoj bus išleista į 
pasaulį nauji automobiliai ku
rių visi laukia ir nežino kokie 
jie bus.

Pirmiau dirbo Fordo dirbtu
vėse apie 110,000 darbininkų ir 
iš jų buvo palikę darbuose tik 
keliolika tūkstančių.

Jau turi apie pusę milijono 
reikalavimų tų naujų. Fordukų.

* Mirė Fordo brdlis. 1 Pėreitk*’ 
savaitę užleistame namelyje mi
rė Fordo brolis, John Ford, 62 
m. amžiaus. Jis mirė ne kaip 
priguli turtingam ir turtingo 
kapitalisto broliui, lovelėje net 
be patiesalų, kuomet nepertolie- 
se randasi miližniška moderniš
ka Fordo ligoninė kurioje butų 
galėjęs pagalbos gauti. Mirė 
nuo širdies ligos. Jis užsiimi
nėjo pardavimu nejudinamos 
nuosavybės ir neturėjo nei mi
lijono dolarių vertės turto. Sa
koma jog jis atsisakęs priimti 
nuo savo brolio paramą biznyje, 
norėjo ir pats savo tfusu darė 
pragyvenimą.

Nužudyta jaunikis. Nedėlioj 
policija suėmė Italą Tronga są
ryšyje su rastu prie jų namų 
nužudytu vaikinu, 22 metų am
žiaus, kuris, kaip kaimynai pa
sakoja, sukosi prie jų 14 metų 
amžiaus dukters, kas tėvams 
nepatiko.

pralaimėtojas turi točke vežti 
laimėjusį per miestą.

Kada kumštynių vakare nu
ėjo jie pasiklausyt prie radio ir 
dažinojo kad Dempsey pralai
mėjo tai Millius parbėgęs na
mon tuoj pasiėmęs točkę nuva
žiavo pas Kubilių ir įsisodinęs 
jį turėjo vežioti penkis sykius 
per miestą. Gatvėse dar buvo 
pilna žmonių, iš ko visi prisijuo
kė įveliąs. Kiti jiems savo au
tomobiliais patrubino.

Tokis lažybų laimėjimas ar 
pralaimėjimas niekam nuostolių 
nepadaro. J. Basanavičius.

Varpo Draugijos. Pastaros dvi 
organizacijos padovanojo jam 
po gražų vainiką. Palaidotas 
Rugsėjo 15 d. su bažnytinėmis 
(apeigomis šv. Marijos kapinėse.

Draugijų Sąryšis rengia me
tinį bazarą, kuris prasidės Spa
lių 15 d. ir trauksis iki 31 d.

Vietinis.

T.M.D. REIKALAI
ATSKAITA I-MO PUSMEČIO 1927 M.

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

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

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

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

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

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

------------ —-------
KONSTANCIJOS MENKELIUNIUTĖS

Nepaprastai gražiai įdainuotos dvi dainos: 
“NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠTA”' (Vanagaičio) 

(kitame šone) “BERNUŽĖL, NEVESK PAČIOS”
(Siunčiant pinigus iškalno už rekordus, pridėkit po 10c 

nuo rekordo 'persiuntimo lėšoms.)

NEWARK, N. J.

Darbininkai labai laukia ati
darymo Fordo dirbtuvės, sako 
buk pradėsianti dirbti: šį mėne
sį- , Fordas uždarė savo dirbtu
vę pusė metų atgal, keli tūks
tančiai darbininkų liko be dar
bo.

Vietos Lietuvis biznierius, A. 
Žiugžda, ne tik kad pats yra 
geras Lietuvis patriotas ir rė
mėjas tautos reikalų, bet ir sa
vo vaikus mokina Lietuvių kal
bos, su jais namie kalba Lietu
viškai, todėl jų priauganti vai
kai puikiai vartoja Lietuvių kal
bą. Kad daug tokių Žiugždų 
mes Amerikiečiai turėtume, ne
būtų pavojaus pranykimui Lie
tuvių šioje šalyje, žiudgžda 
yra senas “Dirvos” skaitytojas 
ir parėmėjas visų “Dirvos” lei
džiamų knygų.

Nekurie Lietuviai parapijonai 
pradeda šturmavoti savo klebo
ną Kun. Kelmelį. Reikalauja 
bažnytinės Vyriausybės kad at
siimtų kleboną,"o duotų jiems 
kitą.

Rugsėjo '25{ d. Lietuvių baž
nyčion taikyti kunigą su para
pijonais buvo atvažiavęs vys 
kupijos administratorius, gra
žiai išgyrė kunigą, o pąrapijo- 
nūs nupeikė kad, jie jieško tei
sybės. Patarė nusileisti kuni
gėliui, susitaikyti, ir išvažiavo 
Kaip toliau bus matysis.

Newark© vyskupas yra mirę; 
■ir iki atsiras kitas vyskupas 
gal viskas taip ir tęsis, žmo
nės pradėjo py kauti, ant kunige 
už tai kam jis pradėjo boikotuo
ti du Lietuvius graborius, o su
sidėjo su naujai atsiradusiu tre
čiu graborium.

Newarke labai .miršta Lietu
viai, daugiausia senberniai nuo 
40 iki 50 metų amžiaus. Miri
mo priežastis daugiausia nuo 
gėrimo nuodingų svaiginančių 
gėrimų. Pinavijas.

Siunčiam C. O. D. Reikalaukit “Dirvoj”
xxxn

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 laikrašti “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 platesniu informacijų kreipkitės šiuo adresu;

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

ZXXZXIX1

SHENANDOAH, PA.
Juokai tarp Sportų

Tarp sporto karštų pasekėjų 
atsiranda visko. Kada jie su
deda lažybas už vieną ar už ki
tą sportininką ir pralaimi kar
tais buna nesmagumų, o kar
tais ir juokų.

Vienas biznierius buvo su ki
tu vyru susidėjęs lažybų už 
kumštininkus. Tas biznierius 
užstatė savo biznį už Dempsį, iri 
kada Dempsey pralaimėjo jis 
turėjo savo biznį iš to vyro at
sipirkti.

O štai .kokių juokų buvo tarp 
poros Lietuvių sporto mylėtojų. 
K. Kubilius ir A. A. Millius su
siderėjo kad jeigu jų pasirink- 

, tas, vieno Dempsey, kito Tun- 
ney, pralaimės kumštynes tai

NEW BRITAIN, Conn.

Mirė Lietuvis
Rugsėjo 13 d. pasimirė B. 

Janavičius, .33 m. amžiaus. Iš 
Lietuvos pkėjo Kietaviškio pa
rapijos, Trakų apskr., Gojaus 
kaimo. Amerikon atvyko 15 
metų atgal ir viską laiką gyve
no New Britaine. Paliko Lie
tuvoje tėvąi, dvi seserįs, trįs 
broliai ir vienas brolis Ameri
koje. Jis gyvena East Wind
sor Hill, Conn.

Velionis buvo tvirtas vyras ir 
nesitikėjo taip greitai mirti. Jis 
turėjo minkštų gėrimų išdirby- 
stę; važiuodamas troku staiga 
apsirgo gatvėje, ir nuvežtas į 
llgonbutį už poros dienų pasi
mirė.

Velionis Prigulėjo prie D. L. 
K. Vytauto'draugystės, A. L. T. 
Sandaros 32-ros kuopos ir L. N.

JACK SHARKEY YRA 
GERAS LIETUVIS

Marcas Baukas.

Chicago. — Jack Sharkiui su
rengtoje vakarienėje jam čia 
lankantis aną savaitę, iš pasi
kalbėjimų su juo išgirdome kad 
dabar jo mintįs daugiausia yra 
sukoncentruota laimėti čampio- 
natą. Tačiau kartu jis neuž
miršta Lietuvių ir drauge su 
savo asmeniu stengiasi išnešti 
į priešakį Lietuvių ir Lietuvos 
vardą. Jisai pareiškė:

“Aš neturiu tikros pagarbos 
tiems čia augusiems Lietuviams 
kurie drovisi savo tėvų kalbos 
ir tautybės. Jeigu mano tė
vams buvo gerai būti Lietuviais 
tai ir man turi būti gerai. Jei
gu Lietuviai tėvai davė man to- 
ką fizinę jiegą išeiti į kumšti
ninkų priešakį tai, aš manau, 
Lietuviuose slepiasi kas nors 
gražaus ir galingo. Todėl kiek
vienas Lietuvis privalėtų di
džiuotis savo tautyste. Kada 
aš laimėsiu čampionatą tai ban
dysiu aplankyt Europą, ypač 
Lietuvą. O tuomet gal aš tu
rėsiu jau naujų planų ir gali- 
nybių dar daugiau iškelti Lie
tuvos vardą. Mano pasivadini- 
■nas Lietuviu nei kiek nekenkia 
nano bizniui.”

Jam priminta kad Lietuvoje 
'yra žymus 'kumštininkas', liet- 
?alis, kuris labai norėtų kad 
Sharkey kada nors atvyktų j 
Kauną su juo išsibandyti.

Sharkey atsakė: “All right. 
Kurią vasarą aš nuvažiuosiu į 
Kauną išbandyt tą galiūną. Jei 
gi jis pasirodys tikrai gabiu 
boksininku tai gal mes galėsi
me padaryt ką nors tokio nepa- 
irasto: viešai susikibti kur 
nors. Tas gi tikrai suteiktų 
Lietuvai didelės garbės.”

Sharkey atvyko į Chicagą at
stovaudamas Bostono dienraš
čius Dempsey-Tunney kumšty- 
lėse. Ateinančią žiemą jis tu
rės bent dvi muštynes su žy
niais kumštininkais, kurie irgi 
varosi prie čampionato. Jisai 
tvirtai pasitiki juos sumušti. O 
kitą vasarą jis mušis su Demp- 
3ey-Tunney kumštynių laimė
toju. Kadangi laimėjo Tunney 
tai kitą vasarą Sharkey turės 
didelę kovą su juo. Kada jis 
mušis kitą vasarą Chiicagoje kai 
kurie Lietuviai busią jo garbės 
svečiai muštynėse.

Didelis Eliaso Nuopelnas
Baigiant, turiu pasakyti kad 

p. Elias ir Prekybos Butas atli
ko didelį darbą surengiant tą 
puotą. Linkėtina kad ir ateity
je butų pastebima panašus atsi
tikimai1 bei panašios Lietuvių 
žvaigždės.

Karo metu, p. Elias buvo ga
na aktivus darbuose už atgavi
mą Lietuvos nepriklausomybės. 
Tuomet jis nesigailėjo savo pi
nigo nei truso. Dabar taip pat 
dirba kur apeina Lietuvos gar
bė. Kur tik svarbesni Lietuvių 
reikalai ten mes matome jį ga
na stambiai prisidedantį. Mes 
turime ir daugiau gan pasitu
rinčių Lietuvių Amerikoje, bet 
kaip maža jų žinome. Jie tyli

INEIGOS

53 kp. Clinton, Ind., — D. Riauka.......... ......................... $7.50
8 kp. Dayton, Ohio, — O. Gužauskienė............................25.75
20 kp. Cleveland, Ohio, — A. M. šmigelskis .............. 10.00
Pavienis, Burns, Ore, — F. Venskus .............................  4.00

122 kp. New Philadelphia, Pa. — S. Bulota .................. 14.00
60 kp. Milwaukee, Wis., — S. Beržienė ...................... 23.29
50 kp. Worcester, Mass., — A. Adomaitis .................. 14.04
25 kp. Shenandoah, Pa., — V. V. Vaišnoras .............. 30.00
Pavienis, Bremerton, Wash., A. Savukaitis .................. 4.75
26 kp. Thorpe, Wis., T. Kavaliauskas ................;.... 10.50
Pavienis, Hemphill, W. Va., J. Kalvaitis ............ 2.00
68 kp. Detroit,. Mich., K. Būtis .................................  28.50

121 kp. Racine, Wis., M. Kasparaitis .............................. 34.00
Pavienis, M. Jatulis, Stoughton, Mass......... . ....................3.00

Viso įplaukė^.................................................. $213.33
L''. ..

> f . ' ' IŠLAIDOS
h ) i ' ,

Appel & McAvoy, už knygų persiuntimą...................... $49.82
“Dirvai” rankpinigių “Lai'lės Milžinams” .................. 300.00
V. Sirvydas, išlaidos knygas siunčiant ...........  11.38
K. S. Karpavičiui alga už organo redagavimą.............. 50.00
V. Sirvydui sekretoriavimo alga ir išlaidos .................... 53.34
A. B. Strimaičiui iždininko alga ...........   25.00

Viso išleista ......................s..................   $489.54

SUTRAUKA:

Sausio 1, 1927 m., ižde buvo ...............   $739.53
Inėjo per I pusmetį 1927 m............................ 213.33

Viso............................................................. 952.86

Išeigos I pusmetį, 1927 m............... . ............... 498.54
Liepos 1 d. 1927 m. ižde lieka ..................... $4.63.32

BROOKLYN, N. Y.

Iš “Vienybės” Pikniko
Rugsėjo 18 d. buvo surengta 

didelis “Vienybės’ ’piknikas, o 
kadangi diena buvo labai palan
ki užtai ir suvažiavo svetelių 
apie 4,000. Išvažiavimo vietoje 
bąvo didelė' svetainė, kur jauni-' 
mas turėjo progos prisišokti iki 
valiai. Senesnieji sėdinėjo ir 
šnekučiavosi lauke po medžiais.

SLA. 38 kp. Jaunuolių Išva
žiavimas. Rugsėjo 25 d. suren
gta dailus ir linksmas jaunuo
lių išvažiavimas į Forest Hills. 
Diena buvo bene gražiausia iš 
visos vasaros, pertai ir susirin
ko žmonių iš visų kampelių, sy
kiu ir paremti jaunuolius ir at-, 
sisveikinti su laukais šį sezoną, 
nes tai ir buvo paskutinis išva
žiavimas.

Gražu kad jaunuoliams taip 
pavyko ir kad tokį puikų pro
gramą turėjo. Jaudina tas šir
dis jų tėvams ir abelnai visai 
publikai.

Kalbėjo “Tėvynės” redakto
rius S. E. Vitaiitis ir Adv. R. 
Urevičius. Pastarasis labai gra
žiai nukalbėjoj (įykėpdamas jau
nimui drąsoj kad nesigėdintų 
pasisakyti savo gražų tautos 
vardą “Lietuviai”. Jis kalbėjo 
Angliškai todėl visi jaunuoliai 
jo kalbą suprato.

Programą vedė ponia Kazlau
skienė, smargį ir energinga mo
teris. Ji dikčiai veikia tarp 
vietinių > Lietuvių, kaip tai Mo
terų Globos Draugijoje ir SLA. 
mokyklos organizavime, kame ji 
labai daug pasidarbavo.

Koncertas. Rugs. 25 d. va
kare Central Brooklyne buvo 
bažnytinis koncertas po vado-

vyste vargoninko Brundzos. Iš
ėjo gerai ir publikos buvo pilna 
svetainukė. Kun. Pakalnis sa
kė kalbą apie dainą ir kaip ji 
jaudina visų Lietuvių širdis.

Po koncerto buvo šokiai, tik 
gaila kad musų šokiuose beveik' 
Tiesti Lietuviiškų šokių ir žaislų. 
Btitų1-įferai kad nusimanantieji: 
j adnimą pamokintų.

Nauji pokiliai. Spalių 16 ri
jau Brooklyniiečius sužingeiria- 
vo, nes bus didelis vakaras kurį 
rengia artistas St. Pilka Trans
figuration svetainėje. Jisai su 
gabių Brooklyniečių scenos my
lėtojų pagalba stato K. S. Kar
pavičiaus ketunių veiksimų ko
mediją “Ekscelencija”. Kome
dija yra to paties autoriaus kai 
ir “Juodo Karžygio”, senoviškos 
pasakos-romanso, kuri yra ne
papratai graži dr patraukianti. 
Tikiu kad ir jo .komedija "Eks
celencija” padarys į publiką to
kį pat įspūdį kaip padarė “Juo
das Karžygis” į jo skaitytojus. 
Jau pirma knyga tos pasakos 
pasiekė namelius ir daugelio 
Brooklyniečių, kurie su pasige
rėjimu skaito ir labai patenkin
ti. Ta pasaka, mano nuomone, 
yra tinkamiausia jaunimui, nes 
priduodanti; drąsos, paraginti į; 
kovą su gyvenimo bangomis. 
Mums visiems žingeidu kaip iš
eis tam jaunuoliui į pabaigą, 
kaip dar nežinom kas atsitiks 
su tom Amerikietėm butieger- 
kom Kaune, “Ekscelencijoj” 16 
d. Spalių. K. š.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius ■— Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka/

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

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

G. P. O. Box 127, New York City
sau kur užsidarę mažame kam
pelyje, nieku neprabildami į sa
vo tautiečius. Tokiais jie ir 
mirs ir mes net nežinosime kad 
štai čia ir ten gyveno Lietuvis 
kuris butų galėjęs daug kuo pa
dėti musų darbuose, jei tik bu
tų turėjęs noro.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS
62 akrų farma su budinkais ui 

$1,200, lengvas išmokėjimas, arba 
duos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 
60 akrų su gyvuliais ir javais už 
$3,000, arba mainais ant namo mie
ste. Rašykit Angliškai. Adresuo
ki: (41)

OWNER
P. O. Box 275 Erie, Pa.
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GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

kuomet vienų lauktų laimė, 
kitų nelaimė, vienų pasise
kimas, kitų nepasekmė ir li
gos, vienų mirtis kančiose, 
kitų garbė, kitų kitokis li
kimas. O dar blogiau butų 
jeigu senberniai ir senmer-

SPALIŲ MĖNESIO 
NAKTIES DAN

GUS

GERB. SPRAGILAS REI
KALAUJA DANGIŠ

KŲ TEISIŲ
Surašęs gerb. Petras vi

sas dūšeles iš sovietų rojaus 
, atkeliavusių sušaudytų ‘šni

pų’ — vyrų, moterų ir sene
lių — ir paleidęs jas eiti de
besėliais toliau, atgryžo pas 
telefoną ir vėl mudu pradė
jom kalbėtis.

— Tai kaip gerb. Spragi
lui einasi ir ką naujo turi 
sugalvojęs? — klausia jis.

— Einasi paprastai, ale 
tas ką aš sugalvojau nela
bai tau patiks, — sakau aš.

— Na'tai vistiėk pasa
kyk, ką jau padarysi, — sa
ko jis.

— Pirmiausia, aš norėjau 
ne su tavim kalbėtis ir ne 
tau pasakyt tą ką sugalvo
jau, — sakau aš.

— O su kuo gi tu norėjai 
pasikalbėt? — sako jis.

— Aš norėjau pasikalbėt 
su vyriausiam dangaus gal
vom ir pasakyt ko užsino
rėjau, — sakąu aš.

. — Su vyriausiom'galvom 
jokis griešnas žmogus nega
li -kalbėti ■— sako j i's. .

— Ar ištikro? Tai pasa
kyk man ar dūšelės gali jas 
matyt kada ten nueina?. — 
sakau aš.

— Ne, nei dūšelės nema- 
mato, tiktai žino kad yra,— 
sako jis. *

— Tai ko joms dar ten 
pas jus eit jeigu nieko ne
mato? — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tik vie
nas žinojimas kas čia yra 
duoda dūšelėms didžiausį 
džiaugsmą, ir jos čia links
mai gyvena per amžių am
žius, — sako jis.

— Tai nei su gerb. Arka- 
niuolu aš negaliu pasikal
bėt? — sakau aš.

— Ne, ir su juo negali
ma, ba tu paeini iš griešnų

Naujausia komedija 

“Ekscelencija” 
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
i Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė j Kauno žulikti 
nagus, iš kurių jas lai- 

’ ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.

“DIRVA’.’
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.

ir smertelnų žmonių, — sa- 
(ko jis.

— Ale aš norėjau pasta- 
[ tyt savo reikalavimus ko- 
jkiam aukštesniam negu tu, 
'— sakau aš.
Į — Gerb. Spragile, žinok 
[kad aš esu svarbi ypata ir 
Į ką aš padarau ar ant ko ne
sutinku tai taip ir buna. Aš 
arba priimu arba nepriimu 
dūšelių čia, ir niekas man 
nesipriešina. Todėl sakyk 
ką norėjai, — sako jis.

— Aš uzsimaniati parei
kalauti žmonėms dangiškų 
teisių, ir jeigu neišklausysi 
manęs tai užvesiu kovą ir 
suorganizavęs visą žemę iš
kovosiu vistiek, ba jau mes 
ant žemės visas teises tu
rim kokių pirmiau neturė- 
davom, — sakau aš.

— Gerb. Spragile! Tu pa
sikėsini daryt tą ką darė 
gerb. Liciperis, o ar žinai 
kas iš jo pavirto ir kur jis 
atsidūrė? — sako jis.

— Bet palauk, gerb. Pet
rai, išklausyk pirmiausia ką 
aš reikalauju, tada tik kal
bėk apie Liciperį ir kur jis 
atsidūrė, — sakau aš.

— Nuo gerb. Liciperio 
laikų niekas nedryso nieko 
'iš musų reikalaut, taigi buk 
atsargus. Pasakyk ką no
rėjai? — sako jis. •

— Nenusigąsk, gerb. Pet
rai, aš nenoriu nieko daug: 
ąš Ųk noriu gaut pasiskai
tyt tą jūsų turimą Amži- 
nasties Knygą, kurioje su
rašyta visų žmonių gyveni
mai 'ir likimas. Pasirinkęs 
iš jos galėčiau parašyt koks 
likimas laukia kunigų, da
vatkų, senmergių, senber
nių, butlegerių, ministerių, 
politikierių, diplomatų, ma
nęs ir mano šonkaulio ir vi
sų kitų kas tik norėtų žinot 
apie save, visiems galėčiau 
pasakyt, — sakau aš.

— Gerb. Spragile! To ne
reikalauk ir negalėsi niekad 
išreikalauti, nes niekas dar 
jos nematė ir nematys, — 
sako jis.

— Bet užtai aš noriu ma
tyt ir šiuomi pastatau savo 
reikalavimą, — sakau aš.

— Tai negalimas dalykas, 
gerb. Spragile, net aš tos 
knygos negaliu prieiti ir j 
ją pažiūrėt, tai ką norėt 
kad tave prileistų, ■"— sako 
jis.

— Jeigu taip sunku prie 
tos knygos prieit, pasakyk 
man kodėl ją taip saugoja 
ir nuo visų slepia? — sakau 
aš.

— Todėl kad niekas neži
notų savo likimo ir priimti) 
viską tą kas ateina, — sa
ko jis.

— Tai labai prastas užsi
spyrimas neleisti žmonėms 
žinoti jų likimo, ba visi no
ri žinot kas su jais dėsis, ką 
kada veiks, mylės, kokias 
.aimes ar nelaimes sulauks,) 
ar bus turtingi ar vargšai,' 
ir taip toliau ir be galo, — 
sakau aš.

— Bet ar tu pamisimai 
kada, gerb. Spragile, kas l - 
dėtųsi jeigu žmonės žinotų 
kas su jais atsitiks rytoj:

gės žinotų kada ras savo 
mylimąjį arba visai neras. 
Tik pamislyk kokį blogą pa
darytum pasauliui jeigu pa
žiūrėtum į tą knygą ir im
tum rašinėt, — sako jis.

— Tai kaip matau, gerb. 
Petrai, iš mano sumanymo 
nieko neišeis, ba ištikro ne
reikalinga kad žmonės žino
tų savo ateitį ir savo liki
mą, ba jiems tik blogiau iš 
to butų. Pakreipt kitaip 
likimo negalėtų, dėlto kad 
likimas yra toks koks yra ir 
taip turi dėtis kaip lemta. 
Taigi galit laikyt jus tą sa
vo knygą ir niekam nero- 
dyt, —.sakau aš.

— Na tai iki pasimatymo, 
gerb. Spragile, ir duok labų 
dienų nuo manęs savo šon
kauliui, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš, ir taip pasibaigė pa
sikalbėjimas ir mano suma
nymas pakelt revoliuciją 
nuėjo ant nieko.

ROJUJE IŠRADO PUI
KŲ IŠNAUDOJIMO

BUDĄ
‘Sovietų rojaus policija dirba 

ant nuošimčių. Pavogto daikto 
vertės penkioliktas nuošimtis 
turi eiti policijai jeigu policija 
suseka vagis ir atima. Tie pi
nigai, sako rojaus carai, eina 
policijos užlaikymui ir sutvirti
nimui jų kovos sU plėšikais.

Koks keistas to rojaus surė
dymas: ten plėšikų rodos visai 
neturėtų būti, o jų tiek yra kad 
valdžiai reikalinga naujų šalti
nių lėšoms sudaryti.

Bet drąsiai galime pasakyt ir 
štai ką: vietoj sumažėti, plėši
mai dar pasididins, nes rojaus 
policija, kuri ir taip atsižymi 
plėšilmais, įvedus tą naują pa
rėdymą, varys su plėšikais dide
lį gešeftą: pirmiau leis plėši
kams apvogti -namus ir įstaigas, 
o tada “suras” plėšikus ir “at
ėmę” voginius tuomi didins sa
vo algas. Gal but kad tie pa
tįs policijantai naktimis vogs, o 
dienomis jieškos vogtų daiktų 
iir įgyvendins šalyje šitokią iš
naudojimo sistemą.

Reumatišku gėlimu, neu
ralgijos, paprasto persi

šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukumų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN4XPELLERI
Vaisbaženklis registruotas 

S. V. Pat. Biure. 
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER ICO. 

Borry & So. 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

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

TZELIONĖJ aplink saulę pro 
įvairius žvaigždynus, žemė 

daėjo prie rudeninių žvaigždžių. 
Kožnas mėnuo, kožnas sezonas 
turi savo žvaigždynus, ir tūks
tančiai metų kaip žmonės tėmi- 
ja žvaigždes, vis tuo pačiu me
to laiku prieinama tos pačios 
žvaigždžių grupės, apie kurias 
net ir puikias pasakas turi su
tverę. Visos tos pasakos apie 
žvaigždes — kurios sudalintos 
į pavidalus žmonių, gyvulių, 
žvėrių, paukščių, replių ir daik
tų, telpa gražioje didelėje kny
goje, “Žemės Kaimynai Dauso
se” (“Dirvos” išleista). Bet lai
kas nuo laiko smagu apie tuos 
dangiškus pavidalus prisiminti.

Vos sutemus, jau vakarų dan
guje randasi tos žvaigždės ir 
grupės kurios iš pavasario mus 
žavėjo. Štai šiaurvakariuoge po 
sutemai leidžiasi graži gelsva 
didelė, labai mirganti' žvaigždė 
Arkturas. Nuo jos į pietus ma
tosi žvaigždžių vainikas, vadina
mas “šiaurės Vainikas”. Nuo 
jų dar į pietus einant randasi 
konsteliacija pasakiško senovės 
milžino Herkulio arba Heraklio.

Apie 9 valandą vakaro virš 
galvos buna šiaurinis Kryžius, į
vakarus, netoli jo balta-mėlyna 
žvaigždė Vega iš Lyros kon
steliacijos. Nuo jos į pietus 
matosi balta žvaigždė Altair ir 
Erelio grupės. Prie jų dadėjus 
į rytus nuo jų esančią kryžiaus 
žymiausią žvaigždę Deneb ma
tysit žymų didelį Dangišką Tri
kampį. Tos trįs žvaigždės val
do vasaros dangų, nes per va
sarą nebūna jokios kitos žy
mesnės skaisčių žvaigždžių gru
pės.

Bet rudens žvaigždynai yra 
nepaprastai' gražus.ir juos ver
ta patyrinėti. Juos ir lengviau 
susekti, surasti jų grupes.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai j’us no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir j'ums.

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

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoj’a tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Apie 9 valandą' vakaro jau iki jos. Jeigu žemė nekeliautų 
buna žymiai pakilęs Pegasas, aplink saulę, visos žvaigždės te- 
kuris nors nėra iš žymių žvaig- ketų ir leistųsi visada tuo pa- 
ždžių bet matosi1 iš savo didelio čiu laiku.
keturkampio, kurio viduje nėra| Planeta Jupiteris, balta dide- 

Iš lė žvaigždė, dabar aiškiai ma
tosi petryčuose tuoj po sutemos 
ir žemei toliau pakeliavus Jupi
teris temstant bus jau lygiai 
pietuose, o paskui atsiliks va
karuose kada jį žemė pralenks.

jokios žymesnės žvaigždės, 
šiaurrytinio to keturkampio 
prasideda Andromedos grupe. 
Andromeda yra tai musų žino
ma Karalaitė kuri buvo paskir
ta smaku? praryti, bet ją 
bėjo Šv. Jurgis. Graikų 
koše jis vadinasi Persėjus 
konsteliacija matosi dar 
giau į šiaurryčius.

šiaurėj nuo jų visų randasi 
plačios W raidės pavidalo gru
pė, kuri yra Karalienės Kassio- 
pejos grupė, 
sakose buvo
na, iš savo paikumo užpykdžius 
dievus) besigirdama savo gražu-

išgel- 
pasa- 
ir jo 
dau-

Ta karalienė pa- 
Andromedos moti-

mu, už ką reikėjo atiduot jos 
dukterį smakui sudraskyti.

Netoli jos randasi ir karalius 
Cephejus.

Vėliau į naktį rytų dangus 
atskleidžia naujus gražius žvai
gždynus, apie kuriuos pakalbė
sime kitą mėnesį.

Kurie norit tikrai persitikrint 
ar žemė keliauja tarp žvaigž
džių, padarykit šitokį bandymą.

Pasižymėkit gerai kurioj vie
toj dabar randasi šiaurryčiuose 
matoma geltona žvaigždė Ka- 
pella. Ji teka apie 9 valandą ir
būną aiškiai matoma 10 vai. va
karo. Praėjus mėnesiui laiko, 
pamatysit kad Kapella, kuri ten 
buvo 10 valandą vakaro toj pat 
vietoj bus 8 valandą, o 10 va
landą ji bus beveik virš galvos. 
Tai reiškia kad žemė bus daėjus

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo, ruo rQumatizpio,, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena' 204 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
panrastu budu namie.

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

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbant ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojam kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informaci- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

RUATTA SERENELLI CO.
1014 Blue Island Ave. Dept. 61 

Chicago, HL

ARTI SUKVAITĖJL 
MO DEL STRĖNŲ 

GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross 
Kidney Plasteriai teikia 
Greitą, Tikrą Pagalbą.

—NAUJOS DAINOS—
8 Liaudies Dainos.......... $1.00

(Mišriam chorui) 
Mamytė (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt” 
Vejužėlis (chorui) 
Muzika. Muzika (mišr. 
Vilnius 
Stasvs 
Dul Dul 
Godelės

Dūdelė . .

ch.)

60c 
40c '
35c I
30c
50c
50c
50e
60c1

Greita pagalba yra užtikrinta be
veik nuo pat momento kuomet jus 
panaudosit Johnson’s Red Cross Kid
ney Plasterį prie skaudamos vietos.

Šildanti, raminanti, ši senovinė gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nusilpusiems musku
lams galimybes atgaut tvirtumų, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magiš
ku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog į silpnas, skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, .malšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą muskulų.

Del greitos pagalbos — būtinai 
reikalaukite didelio Johnson's Red 
Cross Kidney Plasterio su raudona 
flanele užpakalyje. Visi vaistininkai 
juos parduoda.

Statement of the Ownership, Management, Circulation,
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly nt Cleveland, Ohio, for OCTOBER 1, 1927

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared P. VASILIAUSKAS, who. having been duly sworn 
according to law, deposds and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is. to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland,, O..
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO.LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr.. Cleveland. O.
P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Jokubynns, Worcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, • stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the beaks of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the- circumstances and conditions un
der which strckholders and security holders who do not appear upon • the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any . interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securitie; jhan as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through fhe mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
P. VASILIAUSKAS, Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 3rd day of October, 1927.
J. J. STAPULIONS, Notary Public 
My commission expires Jan. 19, 1929

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

{5 is 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, ’ 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu, 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt ji 
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 gydant) 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 oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ 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—naktj ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, .nei 
skaudėjimo. Dar apart to minute-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus)—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stipruma, 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 isrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekant) išdėstymą.

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

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bcs.'slinkimo.
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Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
“B” yra atsakančiai nutaikinta padulkal- 

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
dužkaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 
sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
*’C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

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

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo. r
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 pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būda, 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 patrukus) 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, 1 rašykite 
DABAR. *■

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.
Vardas .t;
Adresas .................... /...............................
Grįžtanti k r as n atneš dykai Ūmėg. Plapao
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PROHIBICIJOS PASEKMES
*----------------------------------------------------------------------------

Ką Veikia
Komp. A. Vanagaitis

Kompozitorius A. Vanagaitis 
vasaroja Michigan valstijos lau
kuose ar miškuose. Bet vietoj 
sekioti paukščių kelius,, jis rašo 
poeziją ir kompozicijas naujoms, 
dainoms. ' . ( .

Šią vasarą suruošė ir padavė 
spaudon “Vanago Plunksna” — 
abrozdėlių ir natų knygelę. To
je “Vanago Plunksnoje” tilps 
visokių dainų-dainelių: apie A- 
silą, Dolarį, Munšainuką, Su- 
zanną, Tris Sesutes ir kitus da
lykus. Eilių knygutė talpinsis 
32 puslapiuose.

Jo dainų knygelė bus įdomi. 
Talpins gražių duetų ir pritai
kinta mokykloms. Tai bus II

GAUSIEJI, pradėję kovoti' 
už' savo sumanytą patai

symą “visuomenėje blogo”, 
už išmetimą iš žmonijos 
tarpo to baisaus nuodo-al- 
koholio, skelbė kad prohi- 
bicija pati per save apsimo
kės. Prohibicija sumažins 
prasižengimus ir nereikės 
tiek daug kalėjimų. Valsti
jos per tai sutaupys daug 
pinigų. Taip jie skelbė.

Suv. Valstijų cenzo biu
ras daro tyrinėjimus visos 
šalies kalėjimų. Dabar jau 
turi gatavas žinias iš 31 val
stijos, apimančias 58 kalėji
mus. Pažiūrėkit.

Skaitlinės rodo kad 1926 
metais į tuos kalėjimus pri
imta 27,018 kalinių.

1923 metais tik 21,054 ka
liniai buvo priimta. Tas rei
škia padidėjimą 28 nuošim
čiais. Suprantama, per tris 
metus ir šalis padidėjo gy
ventojais—bet ne 28 nuo
šimčiais.

Pennsylvanijoj 1923 me
tais buvo 13.7 kaliniai ant 
kiekvieno 100,000 gyvento
jų-

1926 metais kabnių buvo 
po 15.9 ant kiekvieno 100,- 
000 gyventojų.

Ohio valstijoj kalinių ant 
kiekvieno 100,000 gyventojų 
1923 metais buvo 36.6, gi 
1926 metais net po 48.0.

Texas valstijoj 1923 me
tais buvo po 30.1, o 1926 m. 
po 37.2.

Kolorados valstijoj 1923 
m. buvo 56.1, o 1926 m. po 
76.1.

Kalifornijoj, 1923 m. po 
40.4, gi 1926 m. po 41.5.

Tik viena Oklahoma vals
tija parodė kitokias skaitli
nes. 1923 metais ten kalėji
mai turėjo 78.1 nuo 100,000 
gyventojų, o 1926 metais po 
71.9 kalinius.

Reikia priskaityti dar ir 
kitą prohibicijos pasekmę— 
■tūkstančius pamišusių, mi
rusių nuo nuodingų gėrimų, 
ir tikrai galėsim apvertint 
prohibicijos naudą.

Vienok atgrąžinti senus 
laikus butų sunku: butlege- 
riai tam priešinsis ir kovos 
visu atkaklumu.

dalis jo kurinių “Dainuok”. To 
paties vardo pirma dalis buvo 
atspausdinta 1922 metais Lietu
voje ir jos išėjo 5,000 egzemp- 
fliorių. Reikia spėti kad ši lai
da bus naujoviškesnė ir gražes
nė, visiems patiks 
mas bus didelis.

šį rudenį ruošia 
.tą su (Babravičium
vitif. Tuose koncertuose bus 
pardavinėjama tos dainų kny
gelės.

Koncertą ta musų mylima 
“traicė” sudarys nepaprastą ir 
naują. Babravičius turi puikų 
repertuarą savo daliai, Vana
gaitis pasiruošė daug naujų dai
lių dainų ir juokų.

ir reikalavi-

vėl maršru- 
ir M. Yoza-

14-me šimtmetyje Europą, A- 
ziją ir Afriką prašlavė 
juodoji plėga, nuo kurios 
apie 40,000,000 žmonių.

ŠIRDGĖLA
Neviliok tu manęs šypsą savo gražia, 
Nes vistie'k mus keliai yra skirti kiti: 
Tais kuriais aš einu tolyn skiria abu, 
Susieit kada nors viltis tėra maža.
Jei myli tu mane kaip aš tave myliu 

‘Tai ir tu' taip kenti kaip kenč’ mano širdis'; 
Ar todėl negeriau butų buvę suvis 
Tau ir man nesueit viens kitam į akis....
Bet ta Meilė pikta — ji taip veikia keistai: 
Ko negalima siekt, ji priverčia norėt; 
Verčia sielą kentėt, ir kančion brist giliau, 
O kurs kenčia, kentėt nor’ daugiau ir 

la'biau....
* * *

Aš šypsausi skausmuos širdies savo jaunos, 
Labiau trokštu mylėt tą kurią pažinau; 
Ar likimas man duos ją kada sau turėt, 
Nors galiu to norėt, bet visai nežinau....

Adonis.

baisi
žuvo

Komunistų Vajai
Kad musų komunistinė spau

da amžinai stovi ant bankruto 
duobės krašto parodo jos nuola
tiniai vajai. Ir jeigu ne tamsus 
darbininkėliai, kurių naujų jie 
randa sau pinigėlių i^sivilioti ta 
raudonoji spauda butų išnykus.

Pagiežos ir pavydo ašaromis 
verkia per savo vajus komunis
tai kad kiti laikraščiai be jokių 
pastangų ir pinigų viliojimo eg
zistuoja, o jiems vis stoka “pa
gedaujamų rezultatų”. Nei ga
na įvairaus skaitymo jie negali 
duoti, skundžiasi, nei išsilaiky
ti be tamsių darbininkų para
mos.

Ar reikia stebėtis kad komu
nistų spauda gali apsieit be žve
jojimų tamsuolių tarpe, kuomet 
daug pasitaiko ateina darbinin
kų paveizdan ir į “Dirvos” ad
ministraciją ir sako: “Skaičiau, 
skaičiau ‘Vilnį’ ar ‘Laisvę’, bei 
jau gana. Meldžiu užrašyti man

ROŽĖS
(Liuosas sekimas)

Sapnavau aš rožes darželyj raudonas, 
Ir jautės malonus, saldus jųjų kvapas....
— Tai meilės pirmosios laimingos svajonės, 
Kuri greit suvyto kai rudenį lapas....
Sapnavau aš rožes be kvapo geltonas, 
Supykęs, aš jasias be gailesčio roviau.
— Tai buvo pavydas, širdies abejonės,

’ Su 'kuo aš taip ilgai, skausmingai kovojau.
Sapnavau aš rožes nubudusias, baltas, 
Ant žemės jų krito suvytę lapeliai....
— Tai ašaros mirusios meilės nekaltos,
Be vilties liudėsyj praleisti meteliai. 
Alytus Ant Skrinskis.

NEKLAUSK, MYLIMOJI
Neklausk, mylimoji, delko aš nubudęs, 

Nes busi nubudus ir tu;
Neklausk kur pražuvo laimingos dienelės, 

Nerasim nors eitum kartu.
Neklausk, mylimoji, koks smūgis ištiko, 

Aš tau nesakysiu, oi ne:
Juk nėra svarbu tau koks likimas man liko, 

Kas verčia budėti mane.
Neklausk, mylimoji, delko ašarėlė 

Nuriedo per mano skruostus,
Kodėl taip pravirko mano širdužėlė, 

Kas mano užgavo jausmus....
Radasto Žiedas.

(Tąsa iš pereito num.)

Jaunam vaikinui abejojant, savininkas 
nuogandoj pridėjo: — Vienas prieš porą 
šimtų, ką tu padarysi? Už minutes jau 
bus po tavim. Ar girdi jų klyksmus? Jie 
veržiasi į kiemą, ateina į viršų.

— Sumušti Ryklius! — rėkė gaujos 
garsai vis labiau.

— Bėgk, Olivier! — suriko Snauda
lius, beveik išblaivėjęs nuo pavojaus.

Vos spėjo jis tuos žodžius tarti kaip 
atsidarė durįs didžiojo kambario ir jin su
puolė gauja įtūžėlių.

— Štai jie! — sušuko savininkas, nu- 
sigąsdamas. Paskui, pribėgęs prie Olivie
ro, išstūmė jį per langą; bet tas jaunas 
darbininkas vis nenorėjo šalintis.

Bet savininkas išstūmė jį ir uždarė 
langą. Riaušininkai inėjo į mažąjį kamba
rį ir lindo prie Moroko; daugis buvo apsi
ginklavę pagaliais. Vienas milžinas, užsi
rišęs raudoną skepetaitę per kaktą, skur
džiai apsirengęs, įtūžęs nuo nusigėrimo, 
lindo prie Moroko sakydamas perkūnišku 
balsu: — Kur yra Rykliai? Vilkai juos su
draskys !

Savininkas pradėjo jiems aiškint kad 
nėra čia jų nei vieno, gali jieškot.

— Kur jie? kur jie? — dairėsi rėkau
dami akmenų skaldytojai. Mums sakė kad 
jų čia bus koks .tuzinas.

— Jeigu dar neatėjo, — tarė kitas, — 
tai palaukim, ateis.

— Jeigu Vilkai nori matyt Ryklius, — 
tarė Morokas, — kodėl jie neina pas jų 
dirbtuvę ir nestaugia prieš tuos bedievius? 
Vilkams pradėjus kaukti, jie išeis ir pra
dės kovą.

— Gausit nuo jų, tik pasirodykit, — 
pridėjo Snaudalius, mechaniškai.

— O gal Vilkai bijo Ryklių, — pridėjo 
Morokas.

Jeigu tu kalbi apie baimę tai eisi 
sykiu su mumis, pamatysi kas bijo! — rė
kė tas milžinas, lysdamas prie Moroko.

— Mums nusibodo tas! Jie taip gerai 
gyvena, o mes skurstam! Kovon! — šau
kė kiti. — Nei jie nei jų pačios neina į 
bažnyčią! Jie yra pagonai ir šunes!

— Jeigu jie taip darys, sako kunigai, 
jie užtrauks cholerą ant musų! — vis ūžė 
vienas po kito Vilkai.

— Na, traukit į Hardio dirbtuvę! — 
kurstė Morokas. Ir visi pradėjo veržtis iš 
karčiamos.

Tie žiaurus šauksmai atvedė laikinai 
Joną Rennepontą į protą; jis tarė Moro- 

kui: — Tai tu išprovokavai skerdynes? 
Aš nusiplauju rarikas nuo to.

Dar Morokas pasišaukė riaušininkų 
vadus, prisakė savininkui atnešti degtinės 
ir visi ėmė gerti.

— Tai bus kraujo praliejimas, — tarė 
Snaudalius Morokui. Tuo tarpu jau gau
jos dauguma traukė' linkui Hardio dirb- 
tvės.

Diduma akmenų skaldytojų, kaimelio 
gyventojų, neprisidėjo prie riaušininkų ir 
visai nesirodė; bet daug moterų, sukurs
tytų dvasiškio pamokslu, prisidėjo prie su
kilėlių ir rėkaudamos sekė paskui. Vyrai 
buvo gerai nusigėrę ir įsiutę. Eidami dai
navo pergalės dainą.

Kada gauja išėjo iš karčiamos, Moro
kas ir Jonas kur tai pasišalino.

Del Eltos Žinių
Nekuriems laikraščiams pra

dėjus prikaišioti kodėl Lietuvos 
Pasiuntinybė gautas svarbias 
žinias iš Lietuvos „siunčia tele
gramų “Draugui”, o kitiems lai
škais, j tai Pasiuntinybė paaiš
kina laišku į redakcijas iš Rug
sėjo 29 d. kad telegramų siun
čia “Draugui” ir “Naujienoms” 
kaipo dienraščiams, o kitiems 
laikraščiams paštu.

RUOŠIAMASI STA
TYTI ŠERNUI PA

MINKLAS

vo

gaitę. Jis atsargiai rengėsi ir išėjo ją pa
sitikti.'

Pažiūrėjęs į veidrodį ir matydamas 
jog viskas ant jo tvarkoje, dar susišukavo 
usukus ir rengėsi pas Angelą kurią tikėjo 
rasti moterų skyriuje. Karidorius kuriuo 
turėjo eiti buvo šviesus ir labai1 švarus. 
Nežiūrint nesusipratimų kokius jau tarp 
tų darbininkų pasėjo agitatoriai, dar tarp 
jų vistiek buvo geras sutikimas, nes einant 
karidorium Agrikola girdėjo kambariuose 
vyrus dainuojant. Priėjo ir kambarį ku
riame moterįs susirinkę žiūrinėjo skalbi
nius. Praėjęs pro visus, prisiartino prie 
durų kambario kuriame gyveno Angela su 
savo motina, ir pabarškino.

Durims atsidarius, Agrikola prabilo:
— Mademoiselle, aš atėjau išpildyt sa- 

pažadą, jeigu motina nesipriešins.
— Visiškai ne, Agrikola, — atsakė

merginos motina gražiai. — Ji nenorėjo ei
ti į bendranamį su tėvu, broliu arba ma
nim, nes nori šiandien būti su tavim. Ji 
jau senai tavęs laukia, nekantraudama.

— Motin! kam su taip sakai! — šuk
telėjo mergaitė, visa paraudonuodama kai 
uoga.

— Argi ne tiesa? Aš nekaltinu tavęs 
už tai. Eik su Agrikola, pasikalbėkita.

— Agrikola, — tarė Angela, rišdama 
kaspinėlius savo kepuraitės, — gaila kad 
tavo geros seselės nėra su mumis.

— Kupriukės? ištikro, mademoiselle; 
bet tas nieko; jos vakarykštis atlankymas 
musų nebuvo paskutinis.

Pabučiavus savo motiną, Angela įsika
bino Agrikolai į ranką ir jiedu išėjo.

— Agrikola, man taip buvo smagu ap
sibūti šiame name, po to kaip mačiau ki
tur darbininkų namus ir kokiuose pati gy
venau, — tarė mergaitė.

— Dėlto mes čia taip gerai turim kad 
visi draugingai gyvenam ir patįs bendrai | 
viską perkames ant syk, daug pigiau pio- = 
kėdami. — Ir toliau Agrikola apipasakojo , 
jai apie visą tvarką kokią Hardy savo dar- ( 
bavietėjė turi, 
darbininkais ir 
deramai.

— Ištikro,

kaip jis dorai apsieina su 
kaip atsilygina su jais pri-

koks geras ir draugingas 
yra ponas Hardy kad jis taip apsieina ir 
tokius namus darbininkams įrengęs.

— Ištikro, nėra pasaulyje geresnio 
žmogaus kaip musų ponas Hardy; jis vis
ką daro darbininkų gerovei, nežiūrėdamas 
vien savo ypatiškų reikalų.

— Bet kokia nauda jam iš to kad jis 
jums visiems tokį gerą daro?

Taip besikalbėdami, jiedu perėjo visus 
kambarius didžiojo bendranamio: ir vaikų 
žaišlavietes, ir valgomą kambarį, ir priėjo 
prie virtuvės. Ten su virėja pradėjo kalbė
ti apie poną Hardy. Agrikola prasitarė 
kad jis labai geidžia pamatyt savo poną.

— Tuoj jį pamatysi, gal dar šiandien, 
nes jo laukiama bile valandą sugryžtant, — 
aiškino virėja.

(Bus daugiau)
K S T R A !E

SKIRSNIS L.
Darbininkų Bendranamis

Kuomet Vilkai, kaip jau matėme, ren
gėsi prie žiauraus atako ant Ryklių, tą ry
tą Hardio dirbtuvės darbininkuose buvo 
šventės upas. Darbininkų bendranamyje 
laikrodis išmušė devynias ryto. Tekanti 
saulė tyrame danguje nušvietė dirbtuvės 
budinkus ir namus. Ten nebuvo nieko ne
paprasto, bet viskas išrodė linksma ir sma
gu. ■. ■’ '

Dabar ineikime į vidų pačios dirbtu
vės. Nežinodamas nieko apie Kupriukės 
netikėtą prasi'šalinimą, Agrikola buvo pa
skendęs savo linksmose svajonėse apie An
gelą, tą savo gražią naujai pamylėtą mer-

Nebūkit be Lietuvos žemlapio!
Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su pnsiuntimu kainuoja

30c
Reikalaukit “Dirvoje'

Sapnininkai
75c
Su reikalavimais

APDARYTA J j

siųskit ir pinigus.

“DIRVOS”
6820 Superior Ave.

KNYGYNAS
Cleveland, Ohio

Chicago, Ill. — Praslinko jau 
pęnki meti kaip rašytojas Dėdė 
šernas palaidotas Tautinėse Ka
pinėse tokioje vietoje kurią ga- 

Į Ii surasti tik artimiausi jo drau
gai ir jo kulturinius darbus j- 
vertinanti vietiniai Lietuviai. 
Gi plačiajai visuomenei jo ka
pas nėra žinomas ir nesuranda
mas. Ilgiau taip negali tęstis.

Visos kultūrinės tautos savo 
dainius, poetus, rašytojus ir 
mokslo vyrus turi tinkamai j- 
vertinę, puošniais paminklais 
atžymėję jų kapus, ktrie dažnai 
buna įkvėpimu, inspiracija gy
viems rašytojams, dailininkams, 
mokslininkams ir visuomenės 
veikėjams. Kultūringi žmonės, 
gerbimu savo mirusių didvyrių, 
stumte stumia gyvuosius prie 
didesnių pastangų, prie didesnio 
pasiaukojimo ir aukštesnių tik
slų. Tokiu budu auga tautų kul
tūrinis lobis.

Mes Lietuviai irgi esame kul
tūrinės tautos vaikai ir turime 
daugiau kaip vieną didelės sie
los brolį — meno ir mokslo auk
štybių pasiekusį didvyrį" Mes 
net savo Himne giedam Jkadj 
musų tėvynė yra didvyrių že
mė. Bet nelaimė su mumis ta 
kad mes dar neišmokom savųjų 
brolių ištobulintas sielas tinka
mai si 
bti. 
stato 
soje.

Nuo pat Dėdės šerno mirties 
dažnai buvo kalbama apie pa
statymą jam paminklo ir kartą 
jau buvo net ir komitetas susi
daręs. Bet šiandien jau nėra 
nei to komiteto nei jis jokio 
darbo neparodė. Taip esant, 
mes, žemiau pasirašę, turėjome 
tverti naują komitetą ir visu 
uolumu griebtis darbo, kadangi 
jau ilgiau šio būtino reikalo 
vilkinti negalima.

Naujai susikurusio komiteto 
tikslu yra atidengti Dėdei šer
nui paminklą Gegužės 30 dieną 
1928 m. Taigi laiko tėra tik 
septyni mėnesiai. Paminklą pie
šti ir dirbti bus pavesta Lietu
viams artistams, kuriam tikslui 
komitetas netrukus paskelbs 
konkursą. Todėl šiuomi prašo
me visuomenės pasiskubinti su 
aukomis.

Visos Amerikos Lietuvių pa
žangios organizacijos ir pavie
niai žmonės kurie nuoširdžiai 
prijaučia šiam kilniam darbui 
malonės nevilkinant prisiųst sa
vo auką šerno Paminklo Fon
dam Siųskit antrašu: S. K. Gri- I 
šius, 2441 W. Marquette road, 
Chicago, Ill.

šerno Fondo Komitetas: 
Stasys Kodis, Pirm.
K. Katkevičienė, Vice-pirm. , 
P. Z. Zalatorius, M. D., Ižd.
S. K. Grisius, Fin. Sekr. 
Julius Švitra, Susineš. sekr. 
Jenas Bardauskas, Iždo gi.
K. J. Semaška, Iždo gi.

uprasti, įvertinti ir pager- 
Užmiršimas Dėdės šerno 
Lietuvius nekokioje švie-
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Žinių
j laikraščiams pra
žioti kodėl Lietuvos 
i gautas svarbias 
stuvos „siunčia tele- 
ugui”, o kitiems lai- 
Pasiuntinybė paaii- 
, redakcijas iš Rug- 
:ad telegramų siun- 
i” ir “Naujienom" 
aščiams, o kitiems 

paštu.

Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka, jr Parašė VĖJAS?]

(Tąsa iš pereito num.)
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V.
Pradžia Pabaigos

Moteriškai susekti1 kokią paslaptį ir 
užtylėti tai negirdėtas pasaulyje dalykas 
Todėl vieną dieną, jau Lamžino pilin su- 
gryžus, ta Alinos patarnautoja, po atidžių 
sekiojimų, persitikrinus kad jos nuožiūra 
ją neklaidina, išpasakojo ką žinojo' karališ
kų palocių juokdariui, nedaaugusiam kup
ročiui, Kiškiu vadinamam, kuris ėmė pats 
sekioti musų slaptus mylimuosius, ir patirt 
ar tiesa ką ta moteris pasakoja, o toliau jis 
mokės ką daryti.

Kiškis gabesnis buvo špiegavime negu 
šposavime, nors visi iš jo juokais plyšdavo 
kada jis būdavo gerame upe. Jis žinojo 
kad vedusiai moteriai susidėti su kitu vyru 
yrą nedora — tokie jau buvo žmonių pa
pročiai iš senų senovės, ir žinojo kad pasi
tarnavęs karaliui tokiu svarbiu darbu užsi
pelnys kokių malonių; žinoma, sau jis nie
ko negeidė ir viską atiduodavo savo bro-

viai irgi esame kul
is vaikai ir turim I 
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liui, sveikam, pilnai išaugusiam vyrui, ku-i kovoti, 
rį norėjo iškelti iki reikšmingo piliečio ka
raliaus mieste ir padaryti jo šeimyną ger
biama ii- turtinga. Su tuo tikslu Kiškis 
ėmėsi darbo, o kada taip žmogus dirba jis 
parodo nepaprastus pasiaukavimus.

Lankė Alina savo meilės darželį, ten 
ją lankė Ardys, be jiedu jau nebuvo vienu- 
du. Paslėptomis, vogtinai už krūmelių

- kiuksojo Kiškis, ausis ištempęs, gerklę iš
žiojęs, ir prisiklausė jiems. Kartais jam 
dantįs sužibėjo kai šunies gatavo kąsti ka
da manė (ką pasakos karaliui; kartais šyp
sojosi ir rankąs trynė kada užėjo mintis 
kokiais skarbais jį karalius apipils už ap
sakymą paslapties; jo akįs žibėjo kai sva- 

*—-jojo- kokiais- pataps jo brolis ir jo šeimyna 
per jo podovanotas karaliaus gerybes....

Niekų jis daugiau nenorėjo girdėti 
kaip tik jų meilės (kalbas ir kuodaugiausia 
jomis užpilti sau ausis, o pasitaikius progai 
išpilti viską prie karaliaus kojų — lai jis 
semia, lai matuoja savo saiku ir lai daro 
kaip jam patiks.... O ką karalius darys 
jis gerai suprato.

Bet reikia pasakyti kad ir čia tos an
tros akįs, [kurios netyčiomis nutėmijo Ali
nos ir Ardžio palinkimus, sekiojo juodu ir 
giliai galvojo.

9*9

Slinko dienos, slinko savaitės, ir mė
nuo vienas po kito. Artinosi vasara prie 
pabaigos, pradėjo vysti gėlės Alinos darže
lyje, pradėjo retėti ant medelių ir krūmų 
lapai, ir Kiškiui nebuvo kur gerai slapsty
tis, o po teisybei jau jam ir nusibodo klau
sytis jų meiliškų kuždėsiu; tik jeigu taip 
ilgai jis nieko karaliui nesakė tai gal ne
buvo sugalvojęs kaip užvesti kalbą apie 
tai. Dabar jau buvo paplitę kalbos tarp 
dvaro mergų iš anos piktų minčių tarnės. 
ir dabar Kiškis jautėsi iš visų pusių esąs 
apsišarvavęs, kad karalius ir nenorėdamas 
negalėtų netikėti, o paskui seks atlygini
mas, dovanos....

Ardys daugiau ir daugiau turėjo ben
drų reikalų su Nemyra, tai išmislinėjo nau
jus karo 'budus, tai ginklų pagerinimus, ir 
pasitarę su kitais vadais jie įvedinėjo savo 
kariumenėse.

Jis tankiai lankėsi pąlociuose, tankiai 
visi matė jį su karalium pilyje, tai mieste, 
ir visi kalbėjo apie jų gerą draugingumą, 
tik nekurie dagirdę gandus pradėjo kuždė
tis kad senis augina savo antyje gyvatę, 
kuri jam kada nors įgils....

Kiškis degė geismu kuogreičiausia pa
gauti progą užvesti Nemyrai kalbą apie tai 
ką žino, o tuo tarpu Nemyra rengėsi apdo
vanoti Ardį nauju paaukštinimu — pasiųs
ti jį į vieną didelę pilį vyriauriu karo vadu. 
Gal toks pakeitimas Ardžio vietos butų pa
keitę visus dalykus karaliaus namuose, bet 
prie ko varėsi Kiškis — ir koks likimas jų 
buvo — turėjo ateiti.

‘ Vieną vakarą, prislinko Kiškis prie 
Nemyros kuomet tas sėdėjo apvienėjęs ir 
susimąstęs, ir puolęs po kojų prašė leisti 
pranešti pavojingą gandą. Karalius, pa
pratęs iš jo juoktis, ir dabar juokais pasa
kė:

— Gal naują karą tų man žadi apšauk-: 
ti, Kiški? Sakyk!

— Garbingas valdove, skaisčiausias

karaliau, ką aš sakysiu bus baisesniu už 
šimtą karų, skaudesnių už tūkstantį kar
dų, pavojingesnių už skaitlingą kariumenę!

Na, na, pradėk!
— Garbingas karaliau, tavo nužemin

tas tarnas, kuris nevertas nei tavo akyse 
stovėti, nugirdo nuo žmonių kalbas kad 
karalienė ir Ardys darželyje slaptai....

Negirdėjo daugiau Nemyra Kiškio žo
džių, tik už durų pasitaikius būti ta antri] j 
akių savininkė, kuri irgi Ardį ir Aliną nu- 
tėmijo jos tėvų pilaitėje, išgirdo kai Kiš
kis suklykė ir sudundėjo ties kita siena. 
Nemyra mat išgirdęs jo paskalą spyrė Kiš
kį taip smarkiai kad tas kuliais persirito 
per visą kambarį.

— Kas gali drysti šitaip prieš karalie
nę ir Ardį kalbėti! Liežuvį tau išlupt! Ša
lin man iš akiu! ir pasakyk kitiems kad 
nedrystų nei pamislyt apie tai!

Kiškis kruvina nose išėjo.
Tos antros akįs, kurios turėjo ir ausis, 

viską ką girdėjo dėjosi sau į galvą.
Bet Nemyros protas jau liko užnuo- 

dintas.... Jį ėmė sunkios mintįs, prieš 
kurias, kaipo patvarus vyras, vis stengėsi

". Bandė prašalint jas iš savo gal
vos, bet tos mintįs vėl veržėsi atgal. Ban
dė mislyt kad Ardys perdaug doras taip 
pasielgti, bet vis jo. ausyse skambėjo Kiš
kio žodžiai, “Karalienė ir Ardys daržely
je ....” \

Žinojo jis jos darželį, ir dabar pradė
jo galvot jog klaidą padarė kam leido Ardį 
lydėti savo žmoną į jos tėviškę. Ten gal 
jiedu susidraugavo.... piane sau. Butų 
senis pats sau galą pasidaręs jei kas butų 
išpasakoję kaip ir kada Ardys su jo žmo
na susidraugavo, ką jiedu pergyveno nuo 
to... .jo galva nebūtų apėmus tokios di
delės painiavos.... Dabar gi, jų ryšius 
pradėjo sekti tik nuo tos kelionės į Nedry- 
nę- • ... .

Po šito, karalių užėmė kita mintis — 
gal kas matė netyčia juos susiėjusius ka
ralienės darželyje, o žmonės amžinai jiešką 
gandų ir paskalų paleido kalbas.

'Jeigu jie nuolat ten susieina, manė sau 
Nemyra, tai ir aš galėsiu matyt.... Ir 
rengėsi eiti.

Tos antros akįs kurios Aliną ir Ardį 
sekiojo priklausė vienai Alinos patarnau
tojai, kurios vardas buvo Agnita. Ji buvo 
jauna, padori našlė, kurios vyras kare žu
vo, kurį ji labai mylėjo. Agnita irgi žino
jo Alinos paslaptį, bet kiek ji žinojo tiek 
nudavė nežinanti, ir net kitas mergas gąs
dino tylėti kad patyrus- karalienė ar kara
lius jų nenubaustų. Ji užjautė Alinai, ne
laimingame jos .gyvenime, todėl pajutus 
karalių kabinantis sau kardą ir rengiantis 
kur tai eiti, puolė iš kambario ir bėgo į ka
ralienės darželį.

Išbėgus pro duris, Agnita sutiko lau
ke pro palocius einantį vieną nedrąsų vir
šaitį, kurs turėjo ant jos akį, bet kuri jo 
nepaisė, o jis vis tikėjo kada nors jai pirs- 
liautis.

— Susiradau tave visai netikėtai, ma
no širdele; visus langus apvaikščiojau be- 
jieškodamas, — tarė jis.

Nudžiugus iš to Agnita, vos patamsėj 
pažinus jį, atsakė:

— Eiva. su manim, Makny, aš šį vaka
rą liuosa...... — ir paėmus už rankos tem
pė nedrąsų viršaitį taku tolyn.

— Agnita, tu nesitolini nuo manęs.... 
o man visi sakė kad tu nei žiūrėt į mane ne
norėtum .... — prašneko visas drebėda
mas iš meilės ir nuostabos Maknys.

— Čia ne vieta aiškintis, dar gali kas 
užeiti; skubėki va šalin, — vis kalbėjo Ag
nita, tempdama paskui save jau ne jauną. 
vaikiną, kuris vos spėjo plačiais žingsniais 
paskui ją žengti.

Karaliui ateinant pavogčiomis taku į 
Alinos darželį, patogioj vietoj patakėj, bet 
lyg pasislėpę, sėdėjo ant žolės Agnita ir 
Maknys.

—- Man visos kalba kad tu manęs nie
kados neimtum, — garsiai kalbėjo Agni
ta; — aš našlė, o tu jaunikaitis. ...

— Agnita mano brangiausia, — irgi 
baisokai, atsiduso Maknys, klaupdamas ant 
kelių prieš ją, nenujausdamas kam čia ta 
visa komedija, — tavęs aš ant tūkstančių 
mergų nemainyčiau, kad tik tu sutiktum 
už manęs tekėti.... Pasakyk kad mano 
busi, aš tau visą pasaulį atiduosiu....

— A-a, laidoke, matai kaip tu mane 
vilioji: pasaulį žadi, o savo nei sklypo že-

mes neturi, net svetimu arklių .jodinėji... • 
ar tu norį kad aš tau tikėčiau.... — juo
kavo iš įsimylėjusio į ją nejauno jaunikai
čio Alinos gera prietelka....

— Agnita, netiesą kalbi, arklys jau 
mano, aš jau karaliui už jį atsitarnavau. 
O toliau, dirbsiu, stengsiuosi del tavęs o 
tada....

— Tada tai bus kita kalba.... — at
sakė Agnita, ir dairėsi aplink šnairom 
akim. Ji aįškiai matė už krūmų Nemyra 
slapminėjantį, bet žinojo kad jis toliau jau 
neis. Jiedu- sėdėjo gana giliai darže, ir 
gana atokiai nuo portiko kad netrukdytų 
tenai esantiems Alinai ir Ardžiui.

Ar pajutę šią porelę ateinant ir mei
laujantis, ar taip sau nuėję į pakrantę pa- 
upėj, Alina ir Ardys portike nebuvo, todėl 
Nemyrą jų ir nematė. Jis tik perdaug aiš
kiai girdėjo Agnitą su Makniu, ir girdėda
mas jų keistą kalbą pradėjo juoktis ir pa
lengva šalinosi atgal. Jį vėl ėmė abejonė 
ar Kiškis tiesą kalba. Gal tas kupris įš- 
tikro sumanė pakenkt Alinai arba Ardžiui 
ir kalbas nešioja, o gal tik nuo kitų nugir
dęs. plepa. Gal kas tyčia, matydamas tik 
šituodu, sugalvojo savo pasaką apie jo mo
terį. ir jo mylimą jaunikaitį.

Bet ištirti reikia, ir, Nemyra nerimo.
(Bus daugiau)

K. S. Karpavičius

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.

J

J
AU galit gauti pirmų knygą šios nepaprastai puikios 
senoviškos pasakos. Pasaka eina apie vieną senovės 
Lietuvos jaunuolį galiūną, kuris savo nepaprastais 
atsižymėjimais ir nugalėjimais savo priešų buvo žmo

nių garbinamas, kunigaikštyčių ir paprastų mergelių vi
liojamas; kurį mylėjo ir suvedžiojo kunigaikščių dukte
ris; 'kuriam užvydėjo garbės kunigaikščio sūnūs, per ku
rį jis turėjo net savo šalį apleisti. Paskui eina apsakymas 
jo-baisių ir smagių nuotakių slaptai-keliaujant jieškoti 
sau vietos pulke, kitose šalyse.

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

Ji
“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 peikia mokėti tiktai 
$1.25. Tiek verta viena knyga, o antrą knygą gausit 
visi DYKAI kurie dabar užsisakysit pirmą knygą.

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.

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

Abi knygos turi daugybę paveikslų.

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

DIRVOS KNYGYNAS Superior Ave. Cleveland, O.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

MERGELĖS IR BERNELIO 
ŠIRDIES SKUNDAI

(Iš musų Tautosakos) 
(Pagal M. Slanlausko užrašus

Leonas Vitkauskas)

Neduok Dievuliau
Laimę-laimatę
Tam pačiam sodžiuj 
Berneliui augti:
Aš nepaspėju
Žlugtelio skalbti,
Kas nedėlaitę 
Baltai dėvėti.
Duok man, Dievuliau,
Laimę-laimatę
Kuo tolių toliaus
Berneliui augti —
Tai aš paspėsiu 
žlugtelį skalbti, 
Kas nedėlaitę > 
(Baltai dėvėti. UI

Neduok Dievuliau /
Laimę-laimatę
Tam pačiam sodžiuj

, Mergelei augti: 
Aš nepaspėsiu' 
Kas nedėlaitę 
Raitas jodžioti. 
Duok man, Dievuliau, 
Laimę-laimatę
Kuo tolių toliau ' *6.’
Mergelei augti;
Tai aš paspėsiu 
žirgelį šerti, 
Kas nedėlaitę 
Raitas jodžioti.... .f7

B
Nuo Juokų Red.: Dabar pa

imkim ir pritaikykim šitą pačią 
natą kaip viršuje yra prie nau
jo pasaulio, Amerikos, gyveni
mo, ir pamatysim kaip dainuoja 
Lietuvis senbernelis bile vienoj 
siuvykloj kur dirba sykiu mer
gelės.

Neduok Dievuliau
Laimę-laimatę
Toj pačioj vietoj 
Mergelei dirbti: 
Aš nepaspėju.
Barzdos sau skusti, 
Kiekvieną rytą 
švarus ateiti.

‘ Duok man, Dievuliau, 
Laimę-laimatę
Kuo tolių toliau 
Mergelei dirbti : 
Tai aš paspėsiu ,.*■ 
Šaii barzdą skusti, 
Sykį savaitėj 
švariai nešioti.

O dabar prašome visų kurie 
myli po šį kampelį dairytis pa
rašyti nuo savęs eilės apie sen- 
mergelę kuri turi nužiūrėjus 
sau bernelį ir prie jo taikosi, o 
jis arti jos’ dirba. Ką ji turi da
ryti: ar veidelius, ar luputes ar 
skuostelius tepti, ar ką kitą da
ryti, kas jai net nusibostą.

Rašykit kas tik mokat plunk
snas valdyti', visų eilutės tilps. 
(Bet raštai turi būti pažymėta 
“Juokų Skyriui” ir ant vieno 
lakšto šono-, o taipgi ant to lak
što neprivalo būti nieko kito, ra
šoma kaip tik daina ir jei yrą 
kokie paaiškinimai prie jos. An| 
to paties lakšto turi tilpti ir 
rašytojo arba rašytojos vardas 
arba slapivardis. Rašykit ant 
didelių lakštų kad sutilptų vis
kas ant vieno.)

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn, Street ’■ 
Chicago, Bl.
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Mr. Petkus: That boy -of ours 
seems to have a 
knowledge.

Mrs. Petkus: 
his thirst 
knowledge

rare

Yes.
you

I

Heaven
wasting pretty faces these days 
when it bestows them on girls 
with short skirts and sky-blue 
shoes, is the comment the ob
servant J. V. Mitchell makes.

DIRVA

UNCLE WIGOILY’S TRICKS

What flavor was that?

thirst for

He gets 
and his

AKRONO ŽINIOSElderly gentlemen rememberWhile face powder may catch
a man, it takes baking powder the day when it was like this:

from
from me.

comes pretty near I

to hold him, tells Mrs. Grigas 
the girls.

^Tou didn t care, so l 
lijl. made it red. peppe

to buvo išvykęs j Michigan val
stiją, iš ten per agentus nuva
žiavo į New Yorko valstiją ir 
ten sutiko mirtį. Keliautojas.

universitete bus įvesta 
mokytojams mokytis 
mokymo. Išėję tuos 
mokytojai galės užimti
aukštesnėse amatų mokyklose.

kursai 
amatų 

kursus 
vietas

After he married her he 
finds he does not like her style 
so much when he 
cost.

------o------
Two may live as cheaply as one, 

but not nearly as quietly.

“A kiss, a sigh;
A long good-bye,

And she was gone;
A glance, a curl,
Another girl,

And life goes on.” •

WOMEN’S purses look nice 
with red or blue silk linings, 
but it’s the green and yellow 
lining in dad’s wallet that 
counts.

counts the

isn’t much 
psychoneu-

We imagine there 
difference between 
ritis and nervousness except in 
the matter of the bill for the 
diagnosis.

AH, WELL, so. many people 
who don’t like jazz don’t 
anything very well.

like

in
if

Middle age is that period 
life when you often feel as 

eaten too many maca
when you haven’t eaten

you’d 
roons
any.

---------O--------

Some fast ladies take tventy- 
five years to reach the age of 
nineteen.

Boarding house life has dis
advantages^ but you needn’t 
ask the lady'of the house if you 
may go out. 

* ¥ *
“My wife is 
the women’s

Dealer Smith: 
going to address 
club.”

His Friend: “Is she working 
on her address?”

“No; on her dress.”

It’s all right when girls paint 
their faces, but it’s going too 
far when they appear to have 
taken up plastering also.

Helen: It took Jack twenty- 
five lessons to teach me to 
swim.

Sybil: The cad!- He taught 
me in six.

Vasara Baigiasi

I don’t.care for hfer bathing 
suit; she’s so old-fashioned. But 
outside of that she’s ail right.

Free advice is the most ex
pensive and also the most plen
tiful.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

_ Jei esi persirbęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te-1 
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš i 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
variusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis 
Staučių kitų yra tai padarę, 
gelis tų' laimingų žmonių yra 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų 
rimo.

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

tuks- 
Dau- 
jusų 

paty-

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 
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 Ę. 69th St.

TANLAG
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi

But it cannot 
that today, 
anymore.

They
happen 
do not sigh

Hike

If 
to a 
to a

w 
wise, you will goyou are 

friend for- sympathy, but 
pawnbroker for a loan.

* * ¥

“Why does John Pletkus 
wear his hair so long?”

“So that he can create the 
impressiion that his brain is 
fertile.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA NAMAI
7 kambarių pavienis namas ir ga- 

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

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius 
viršuj 
Blvd., 
mažai 
pigiau

ir apačioj, arti LakeShore 
grysta gatve; 1 mortgečius; 
reikia įnešti. Parsiduos $1000 
negu verta.

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

Licensed broker.
2500

.PARSIDUODA
- 5 kambarių bungalow, 3 me

tų senumo, 3 garadžiai. Priim
sim jūsų lotą įmokėjimo. Kai
na $5,000. Arba jeigu neturit 
loto imsim $250 įmokėjimo iš 
atsakomingo darbininko ir ati- 
duosim jums deed. (43)

F. J. TURK REALTY CO.
18603 St. Clair ave.

Kenmore 0041 arba Ken. 929-R
AKRON, OHIO 

Renduoti arba Pardavimui 
684 Biruta Str., Lietuviams 

•patogioj vietoj, du namai, kas 
nori gali pirkti arba reduoti. 
Viskas moderniškai įrengta. In
formacijų gausit pas (43)

V. DEBESIS
6014 Superior av. Cleveland, O.

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)

Parson: You love to go to 
Sunday School, don’t you, Rob
ert?”

Bobby, Yes, sir.
Parson: What do you expect 

to learn today?
Bobby: The date of the pic

nic.

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

dai.

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

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK.

'jįonitc
For Cuts and Wounds

Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidi in us ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

ELECTRICIAN
Suvedu vielas 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

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

PARSIDUODA LOTAS
Lotas be jokių pašalinių mokes

čių, ant Maplerow avė., už E. 131 St. 
40 per 150 didumo. Gatvė išgrysta. 
Parsiduos pigiai. Matykit agentų 
Zimerman, 12900 Buckeye rd. (39)

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c 

R3 Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

’ Padaryti iš Porto Rico 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuve’’

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutų 

drapanų, 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. uet“““ salę

Zapereckas, kaip sako kaimy
nai, paėmęs kelis ant drąsos, su 
kaimynais išvažiavo automobi
liu svečiuosna. Bevažiuodamas 
apsivertė griovin ir mirtinai su
sižeidė. Jis randasi ligoninėj ir 
sakoma žaizdos yra kritiškos.

Važiavęs su Zaperecku Vai- 
veckų sūnūs irgi susižeidė, bet 
lengviau, ;

Akronietis Lietuvis kuris va-' ; 
dinosi J. Mejeniu 
vęs darban New 
j on ir dirbdamas 
arti Syracuse, N. 
Rugsėjo mėnesio 
tas. Jo tik nekurios kūno dalis 
parvežta 'į Akroną palaidoti.

Velionis paliko moterį ir su
augusius vaikus. Nors Mejeris 
ilgus laikus gyveno Akrone bet 
Lietuvystės darbuose visada bu
vo šaltas, Lietuviškų laikraščių 
neskaitė ir nerėmė Lietuviško 
judėjimo. Dukteris apvesdino 
su svetimtaučiais.

Sakoma kad jis mėgdavęs ap
kalbėti Akrono Lietuvius veikė
jus ir organizacijas. Anot ki
tų pasakojimų, jis buvo išva
žiavęs už keno tai pinigus į New- 
Jersey valstiją jieškoti Akro- 
h-iečio R'odavičiaus ir ten ant jo 
ir ant Akrono Lietuvių banko ir 
draugijų skleidęs kokius gan
dus. Būdamas Trentone, sako,' 
jis subankrutijo -ir turėjo pėk- 
ščias Į Akroną pareiti.

Akronan sugryžęs, esąs pa
pildęs kokį ten prasižengimą ir 
buvęs nubaustas kalėjimu ir pi- 
nigiškai ir turėjo atsėdėti. Po

buvo išvažia- 
Yorko valsti- 
prie gelžkelio 
Y., pradžioje 
likosi užmuš-

Akrono-Clevelando automobi- 
iių lenktynių arenoje nedėlioj 
užsimušė važiuodamas vienas 
žymus automobilistas, Swank.

Gaudo automobilių vagis. Su
imta čia pulkelis nužiūrėtų au
tomobilių vagių gaujos. Vie
nas iš jų yra vieno Akrono 
banko tarnautojas, o septyni 
Clevelandiečiai. Policija tiki su
ėmimu tų vyrų suardė didelę 
gaują automobilių vagių kuri 
veikė Akrone ir Clevelande.

Akrono distnikte vagiliai jau 
išpardavė apie 100 vogtų auto
mobilių, kurių daugumą polici
ja, susekus vagilius, atgavo ir 
atgrąžino jų savininkams-. Pa-i 
vogtų automobilių numeriai ir.) 
jų tikrų savininkų slaptos žy
mės taip gudriai sukeičiama kad 
savininkams sunku ir pažinti.

Vieno automobilių vagies, nu
šauto pereitą savaitę, lavoną 
atsiėmė jo našlė žmona iš Cle
veland©.

Amatų mokymas. Akrono

Guminėse produkcija padidė
jus. Akrono guminėse šiuos 
metus automobiliams šinų pro
dukcija bus 12 nuošimčių dides
nė negu pernai. Nors vasarą 
oras buvo labai nepalankus, bet 
reikalavimų buvo daug dau
giau, iš priežasties padidėjusio 
automobilių skaičiaus visoje ša
lyje.

Telefonas Main 6111

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

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

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

Radio ir reikmenjs—Vielų Suvedimai
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992
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“IŠLAIMĖKIT LOTĄ”
“Pasirašykit savo vardą ir adresą. Jus galit -išlai

mėt lotą.” Tokius žodžius pasitaiko matyti nušviesta te
atre arba taip užkalbina kokie pardavėjai prie jūsų durų.

Netikėkit tam. Jus negalit “išlaimėt” loto, nes ne
būna jokių laimėjimo lioterijų, nors jums pertikrinama 
kad tas daroma, bile tik jus prisiviliojus.

Jų tikslas yra įtraukti jus į sąrašus, o paskui lenda 
pas jus su tikslu parduoti jums lotus už daug didesnes 
kainas negu siūlo.

Teisėjas Roscoe G. Hornbeck tardydamas Toledoj 
Better Business Bureau patiektą bylą panašių “dykai lo
tų lioterijų”, pasakė: “šioje šalyje pilna visokių operacijų 
ir Įmonių veikiančių ant pačios nelegališkumo linijos.”

Pirkit nejudamą turtą -— bet pirkit ji nuo atsakan
čių pardavėjų.

1 THE^CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

3

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

CLOVERMfADQW

Saugus, Maistingas 
Pasteurizuotas Pienas

= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
g Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus par- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunam, f
= 340® St. Clair Avenue Cleveland* Ohio. f
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiniiiiiiiHiiinininiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/imBg

CLOVER MEADOW 
CREAMERY CO.

1825 E. 55th-St. Randolph 3707

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

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

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

Better than a Mustard Plaster

J. J. STAPULIONS

Made by
LttnlMrt Ph.rriTC.1 Co., S.mt Loom. U. S. A.'

pERKAME, parduodame ir mainome namus ir 
farmas po Clevelandą ir visą Ohio valstiją.

Taipgi visokis legalis patarnavimas ir patari
mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.

Visokiais reikalais kreipkitės pas mus, o gau
sit teisingą ir atsakantį patarnavimą.

Dirvos” Krautuvėje.
“Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.

Randolph 6380 Randolph 1476

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis C1 e ve landė Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOCRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos 'mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį 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 parodęs langais” 
___  Telefonas Randolph 5297 •

| DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokią liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats .tą jums pasakys, 
po įšegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jūs gydyt jums 
tuoj sugryš Senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijamo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo; 
siu ar 
Greitas

tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
jusų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai, 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAI
į 16406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
4 Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
į NędėldieniaU nuo 10 iki 1.
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! bus įvesta kurui 
s mokytis amatų 
Išėję tuos kursus 
galės užimti vietų 
amatų mokyklose.

produkcija padidė- 
no guminėse šiuos 
Tiobiliams šinų pro- 
12 nuošimčių didės- 
mai. Nors vasarą 
sbaė nepalankus, bet 

buvo daug dau- 
ežasties padidėjusio 
skaičiaus visoje ša-
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PO LIETUVĄ

GEDIMINO AINIO JU- 
BILEJUS

APIE TAURAGĖS 
RIAUŠES

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

as Main 6111

KERŠIS 
ą Mokyklą Cumber- 
sitete, darbuojas n 
i advokato

AINGER 
IAMSON BLDG. 
aia teisių reikalais 
Slavai, Lenkai, ir 
jai kreipdamiesi to

pą tarnavimą.

, Electric Co.
LMOS MAŠINOS 
M VALYTOJAI 
enįs—Vielų Suvedimu 
ški Padargai 
Superior Ave. 
dolph 5992
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Jus galit išlai- : 
i nušviesta te- : 
>rie jūsų durų. :
’ loto, nes ne- : 
; pertikrinama j

o'paskui lenda Ė 
daug didesnes i

lamas Toledoj Ė 
šių "dykai lo- : 
okių operacijų Ė 
io lipijos.” : 
nuo atsakan- ą B

U1®~ 
iSINESS 
INC.

rve Bank

i Ineiga)
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Central 17M

V CO. 

ir staty- 
mduB pa- 
ii.
nd, Ohio. 
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'KUę 
etuvis Artistas 

a f a s 
KIAS GRUPES 
IR KITOKIAS, 

mums nutraukti 
n'eną didelį pui- 
vanų nuo tuzi- 
I fotografijų, 

liai numažintos, 
is. Taipgi pa
ikiems paveika- 
umažiname fo- 
traukimų.

Cleveland 
qs langais” 
i 5297 ----
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icialistą, o ne c 
daktarų. Tik- 5 
irofesorius ne- 2 

sergi ir kur j 
jums pasakys, 2 

laugybė dakta- į 
išgydyt kad jie į 
psipažinimo ir 2 
jūsų tikros Ii- į 

adio-Scope-Rag- 2 
r pilnas Bakte- J 
mas kraujo ati-,] 

ligos priežastį 
us gydyt jums Į 
įsų sveikata ir u 
i nusilpnėjusius J i 
uo užnuodiji®! ,] 
ir burnos, tais- ji 
o ir neaikvokit ,i 
i tikrai pasaky- j, 
ysiu sąžiningai- ,i 
. visiems. ' i

TAS į
Cleveland J

8 vakare. į

Pereitą mėnesį sukako 65 me
tai kaip gimė tiesioginis Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ainis Jonas, Jono sūnūs, Ge
diminas Beržanskis Klausutis. 
Per metų eilę jubiliantas kovojo 
del savo vardo, ištisus 30 metų 
jis kruopščiai rinko žinias apie 
savo garsią giminę.

Kam teko arčiau susipažinti 
su kunigaikščiu ir pabuvoti jo 
svetinguose namuose tas be 
abejo bus matęs tas krūvas by
lų ir dokumentų kurie įrodo kad 
jubiliantas tikrai yra Gedimino 
ainis. Reikia matyti su kokia 
meile jis varto popierių lakštus, 
reikia išgirsti kaip staiga di
dingas darosi jo balsas išvardi
nant begalinę virtinę vardų ku
rių gimimo dienos skiria nuo 
šios dienos 600 metų ir daugiau.

Per metų eiles musų sostinės 
Vilniaus įkūrėjo Gedimino ai
niai šakojosi, daugėjo, mirė, iš
tautėję. Lenkų diduomenės gar

bieji vardai, Rusų kunigaikščiai 
Trubeckiai, Golicinai, Chovans- 

. kiai — vis tai Gedimino ainiai.
Bet jau niekas neriša juos su 

musų kraštu, jie net negalėtų 
įrodyti savo kilmės iš musų val
džiusios dinastijos. Vieni Ber- 
žanskiai-Klausučiai beliko kurie 
dokumentaliai išveda savo kil- 

^mę.iš Gedimino.
Jubilianto giminė dar prieš 

—J.50 metų apsigyvena Rekėčiuo-i 
se, Viekšnių valsčiuje, atsidan
ginus čion iš Gordiškių, Kalti
nėnuose. Įdomi istorija kaip ši 
šaka išliko Lietuvoj. Vienas 
jos bočių už nuopelnus karuose 
buvo apdovanotas didžiausiais 
žemės plotais Poltavos, Černigo
vo ir Minsko gubernijose. Bet 
iš istorijos žinomas Bogdano 
Chmelnickio sukilimas visus jo 
turtus sunaikino, o jo savinin
kai buvo priversti gryžti Lietu
von, į Viekšnius. Tokiu budu 
šios giminės vyriausia šaka jau 
ilgam apsigyveno Lietuvoj, čia 
giminė turėjo nedidelius dva
rus. Ilgainiui jie nyko, giminė 
nusigyveno ir dabar jos atsto
vai gyvena vargingą gyvenimą, 
mažuose ūkiuose, dirba amat- 
lįinko darbą, o vienas atstovas 
(tarnauja sargu Viekšnių gimna
zijoj.

Kada jubilijantas rūpinosi 
kunigaikščių teisių pripažinimu 
Savo giminėms, Rusų įstaigos 
Stebėjosi kaip galėjo tiek garsi 
giminė taip nusigyventi; Kai 
kurie jos nariai buvo' (o gal dar 
yra) beraščiai.
, Jubilianto šeimyninis gyveni

mas susidėjo nelaimingai. Jis 
palaidojo pirmą žmoną ir duk
terį, o 1922 metais Maskvoj bol
ševikų nukankintas mirė jo sū
nūs Keistutis.. O kunigaikštis 
Jonas dėjo jam daug vilčių: jam 
mokslas labai gerai sekėsi, buvo 
gabus jaunuolis, daug žadėjo.

Jubilijantas labai nepatenkin
tas kad vardas Keistutis iškrei
piamas į Kęstutis. Šis vardas 
bilęs nuo būdvardžio keistis, o 
ne nuo veiksmažodžio kęsti.

• Kunigaikštis Jonas iš antroš 
žmonos turi dvi gražias dukte
rs, Minvydę ir Pojatą — tai vis 
Lietuvių istoriniai vardai. “L.”

Pašte '
Pašte buvo keletas draugų. 

Jie mėgino susikalbėti su aplin
kinėmis telefonų stotimis. Bu
vo skambinę į Šiaulius vienam 
asmeniui ir reikalavę iš jo “to
limesnių instrukcijų”. Skambi
nę į Pagėgius ir net į užsienį. 
Kalbėti nevykę. Buvo nuolat 
girdima koliojanti's per aparatą 
ir įtarinėjant kad ne savi kalba.

Gatvėse padaryta keletas mi- 
tingėlių, per juos pareikšta 
atėjus dabar atsiskaitymo 
landa liaudies su buržujais, 
kurie dalyviai nurodinėję
džius ant kurių butų patogiau 
“pakabinti po buržujų”. Riau
šininkai po namus ir gatvėj vi
siems pasakojo kad 
Lietuvoj nuversta 
valdžia”, kad Kaune
sėjo 8 įvykęs “perversmas”.

kad
va-
Kai
me-

giojus kada į miestelį inėjo ka
reiviai. Pamatę kareivius ta 
riaušininkų grupė kėlė kepures 
ir sveikino ištolo: “A, draugai 
atėjote jau!” Kai griežtas karo 
balsas sukomandavo ' “Rankas 
aukštyn!” kiti smurtininkai 
pradėjo šaukti: “Ką jus, drau
gai, juk mes čia nieko.... mes 
nekalti....” Jų veidai pabalo, 
čia jie pamatė kad su jais ne
juokaujama, ir ėmė patįs nuro 
dinėti savo draugus.

Miesto gyventojai išgyvenę 
veik visą 12 baisių valandų ku
riose laukė kad kas minutė gali 
būti pradėta vykdyti prieš juos 
grūmojimai, neapsakomai apsi
džiaugė ir lengvai atsiduso. Ne
žinojo kaip kareiviams atsidė
koti.

Iki vakaro riaušių dalyviai 
buvo išgaudyti. Galėjo vienas 
antras, gerai pasislėpę daržuose 
ar krūmuose, laisvi pasilikti. 
Tokie dar pasiskardeno, keletą 
kartų iššovė į einančius nuo 
stoties kareivius. Bet tai jau 
buvo tik to liūdno įvykio pabai
ga.

NUSIŠOVĖ KAREIVIS
Kaunas. Rugsėjo 10 d. iš ry

to prie centralinių artilerijos] 
sandėlių nusišovė sargyboj sto
vėjęs eilinis, Domas Plečkaitis. 
Nusižudymo aplinkybės tokios: 
atėjo nauja permaina pakeisti 
sargyboj stovėjusį Plečkauską, 
sargybos vedėjas pastebėjo kad 
ne viskas tvarkoj. Sargybos ne
pakeitęs vyko ąpie tai pranešti 
sargybos viršininkui. Kiek pa
ėjus pasigirdo du šūviai. Su- 
gryžęs atgal Plečkauską rado 
jau kraujuose. Nusišauta vie
na kulka į pilvą ir antra į ger
klę. Iš tardymo paaiškėjo kad 
Plečkauskas norėjęs ir anksčiau 
nusižudyti ir bendrai mirties 
priežastimi buvęs įkyrėjęs gy
venimas. “L.”

“jau visoj 
‘buržujų’ 

jau Rug-

Aeroplanas Nugąsdina
Apie 11 valandą ties mieste

liu pasirodė orlaivis. Pasisuki
nėjo ties miestu, paleido žalių 
dūmų. Tas į riaušininkus pa
darė įspūdžio, jie jį apšaudė. 
Tada sumanesniems žmonėms 
paaiškėjo* kad “perversmas” 
Kaune yra tik pasaka del drą
sos. Orlaiviui pasirodžius, su
kilėlių upas urnai ėmė krist. Jie 
nustojo bėgioję ir linksmai šu
kavę, 
rųpinimo.

Politiniai Tikslai Riaušėse
Nėra abejonės kad tas riau

šes ir riaušininkus norėjo iš
naudoti savo tikslams ir politi
niai elementai. Yra įmaišyta 
ten aiškių partijų žmonių. Ar 
tie žmonės veikė savo pačių už
manymu ar savo partijų centrų 
tegalės nustatyti tik tardymas. 
Tauragėj apie partijų dalyva
vimą riaušėse eina visokių gan
dų. Spėjama kad ten buvusios 
įkišta kai keno rankos ir iš už
sienio.

Tauragiečiai matę visą riau
šių eigą pasakoja kad tarp da
lyvių buvę nemaža visai iki tol

Veiduose pasirodė susi- nematytų Tauragėje žmonių. 
Jų eilės ėmė tirpti. Vienos įstaigos tarnautojas pa- 

Vienas-antras ėmė nujausti kad sakoja kad atėję j jo įstaigą 
geruoju šitas dalykas nesibaigs.--juos nuginkluoti vyrai kalbėję 

Iš riaušininkų kuopelių ėmė
atsidalinti' po vieną, kitą, kurie ję kitus riaušininkus 
atidavinėjo savo ginklus “palai
kyti”, sakėsi bėgą namon pasi
žiūrėti vaikų, žmonos, ir “grei
tai sugryšią atgal”. Buvo to
kių kurie pastatę šautuvą prie 
sienos jau negryžo jo pasiimti.

VOLDEMARAS PAS ITALŲ 
KARALIŲ

Rugsėjo 16 d. Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas prof. Vol
demaras, Lietuvos ministerio 
Italijai Čarneckio, Dr. Zauniaus 
ir karininkų Skorupskio ir Slab- 
šo lydimas atvyko Italijon. Se
kančią dieną jis atsilankė pas 
Italijos karalių. “L.”,

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Reikalaukit “Dirvoj”

vien Rusiškai. Piliečiai girdė- 
kalbantis

daug Vo-
pav. Zi-

Panika
Prieš 1 valandą pasigirdo kaž 

kur apielinkėse kulkosvaidžio 
tratėjimas — vieni sakė kad 
tai šaudęs aeroplanas, kiti kad 
atžygiuojanti kariai. “Draugų” 
upas visai nukrito. Jie dabar 
jau net balsiai nekalbėjo tik 
šnabždėjo.

Po 1 valandai riaušininkai 
nubėgo į paupį ir ten mitingavo 
geroką laiką. Į paupį ėjo su 
ginklais, o iš paupio gryžo tik 
vienas antras six šautuvu, o kiti 
jau be ginklo ir w%ėnklo. Kai 
kur pastatė nuolatines sargy
bas ....

Kareiviai ateina!
Apie 3 valandą Stoties gatve, 

kiek tik siekdami, bėgo keli 
riaušininkai, pribėgę prie di
desnės, mitingavusios paupyje, 
grupės, pranešė: “Kareiviai at
eina!” Išsykio visi puolė už 
trobesių, į kiemus. Bet keli 
drąsesnieji laikė juos ir kažin 
ką įkalbinėjo.

Dalis grupės pasiliko neišbė-

Mrs. Winslow’s 
Syrup

ir Vokiškai.
Tarp suimtųjų yra 

kiškomis pavardėmis, 
bartas, Richartas (pašautas be
sipriešinant su ginklu), Druck- 
neris, Guzovas, Vizenbergas, 
Mejeris, Šturmas, Šteiteris, Fer- 
bergis, Vencelis, Fliotovais, Gre- 
geris ir kiti. Tiesa, tai yra be
veik visi vietiniai, Tauragės 
Vokečiai. Yra keletas kilusių 
iš Klaipėdos krašto. Pora yra 
žydų.

Tauragėj ilgą laiką buvo pro
tinė ligoninė su bepročių patal
pa. Po šio įvykio patįs Taura- 
giečiai juokauja: “Ne dovanai 
čia buvus bepročių ligoninė!” 

šis įvykis uždėjo ant Taura
gės sunkią dėmę, čia atsirado 
ištikro bepročių kurie plėšimais, 
smurtu ir “buržujų” smaugimu 
mano sukursią sau laimę.

“Lietuva”.

o ROSEDALE
'Dry Cleaning Co.t

Rand. 7906 Z
f C. F. PETRAITIS, Prop. ♦
į 6702 Superior Ave., |

4' '1' 'l' 'i' 'I' 4' 4'4' * 4‘ *> *

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa
raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moterįs, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50e

Samsonas ir Delila —, (2(,ąktų. 6 ati
dengimų drama. I.ošia 9 vyrai ir 
5 moterįs................... 50e

Kiyžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai ............ ... .. .■......... 15c

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry- 
žiuočhi laikų. 5 aktų/ 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mbt. . ..$1.00 

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

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

Du Bailiu — komedija Ipakto. Lošia 
. 3 vyrai , ir 2 mntmįA... 15c. 
Kada Mes iš Numirusių^PMsikelsim.

Trijų aktų drama. 3 mo,terįs, i 
vyrai, keli pašaliniai' ........ 85c 

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

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

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

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

Užkeikta Mergelė —.4 aktų pasaka.
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs ...........25c

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

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

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

Dvi Seserį — 4 aktų tragiška dra
ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų. . ,50c 

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

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

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

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

Lizdas Naminio Liūto — drama 3
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote
rįs...........................    .15c

Graži Mageliona — melodrama 4 ak
tų. 10 vyrų ir 3 moterįs ...,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.

25 Grand ir Playeriai 
P JANAI

Rudeninis Išpardavi- 
mas-Geriausių Rusių

$250,00
Hallet & Davis

$450.00
Starr Grand

$650.00
Wegman

Dykai Kabinetinis Suolas
Dykai atvežimas—Dykai aptai- 
symai ir prižiūrėjimas, 
kaip 
vės. 
gos.
zikos

Kainos 
perkant tiesiog iš dirbtu- 
žemos išsimokėjime išly- 
Mokinkit savo vaikus niu- 
pirkdami čia pianus.

.^.4425 LORAINAVE.

25 METU
Garantuotas patenkinimas 
yra tai užvydėtinas rekor
das už kiekvieno piano ku
rį tik pirksit musų krautu
vėse. Pirmiau pasiteirau- 
kit pas mus.

Mintz Player Pianai nuo $295 iki $850 yra didžiausios ver
tybės kokios kada buvo pianų biznyje. Pas mus parsiduoda 
kainomis tokiomis kaip kad pirktumėt tiesiai iš dirbtuvės.

Lietuviams prieinamos vietos pas Lietuvių draugą.

MINTZ PIANO CO
Pardavėjai Geriausių Išdirby sčiu

1846 EUCLID. AVĖ.

ir daug daug nau- 
pasiskaitymų.

Adresas: Kaunas,
26. Lithuania.

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

> SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nuotakius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 1 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausiu įvairianybių, juokų poil
sio valandai 

dingų

“TRIMITO” 
Laisvės Al.

wurWeS
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

Dovieniastįs
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.

Babies Love It

6820 Superior Ave.

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

'DIRVA”
Cleveland. Ohio

aic

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright
Your Work Less 

Use

O-^dar»ssi/ ’wPolish

—yra tai
‘ tinkama kaina 

mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube



Kas Girdėt Clevelande^Apielinkese
||| 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

KAS DAROSI SU 
“EKSCELENCIJA” 

KITUR
“Vienybė” rašo:

KOLEGIJOS OHIO 
VALSTIJOJE

Ohio valstijoje yra net 44 ko
legijos arba aukštųjų mokslų 
įstaigos.

SPORTAS

“šaunių komedijų ir juoka- 
plyšos mylėtojai jau iš anksto 
išpirko bilietus garsingai kome
dijai ‘Ekscelencija’, kurią, truk- 
šmingai rengia ir dar trukšmin-

.Clevelandas turi jų daugiau
sia, kurios yra:

Case Praktiškų Mokslų Mo
kykla,

John Carroll universitetas,

JACK TAYLOR NORI RISTIS 
SU SARPALIUM

Smarkus ristikas Jack Tay
lor, kuris Clevelande gerai pa
sirodė prieš Komarą ir kitus ir

giau žada pastatyti garsiųjų 
‘dzimdzių’ artistas p. St. Pilka. 
Jam padės visa eilė Brooklyno 
scenos vaidylų komikų.

“Dar yra nedidelis skaitlius 
bilietų tiems kurie taipgi myli

Clevelando kolegija,
Notre Dame kolegija,
Ursuline kolegija,
Western Reserve universite

tas.
Cincinnati miestas turi tris

kurį publika labai pamėgo, už
sigeidė įsiveržt į Clevelandą ir 
užimt pirmas eiles. Jis prisiun
tė Marottai reikalavimą susta
tyti jį su Sarpalium, ir Marot
ta jau turi paėmęs■ miesto audi
toriją ant Spalių 18 dienos, tik

juoką, bet per nerangumą ne
suspėjo nusipirkti. Well, tie 
dar pasiskubinkit juos gauti 
‘Vienybėje’.”

(Brooklyne ‘Ekscelencija’ pa
sirodys pirmučiausia. Statoma- 
Spalių 16 d.) /

KAS VAIDINS ČIA
Clevelande “Ekscelenciją” su

vaidins to paties St. Pilkos iš-

kolegijast1'*!!7 ' "
Sostinėj e, - Columbus, mieste, 

yra du' universitetai.
Oxford mieste yra trįs. kole

gijos, iš jų dvi moteriškos.
Toledo "mieste yra du univer

sitetai.
Kituose 39 miestuose yra po 

vieną universitetą arba kolegi
ją-

dar nežino ką ant to Sarpalius 
atsakys, nes jis pastarose die
nose buvo išvaži'avęs su ristynė- 
mis į kelis kitus miestus ir Ma
rotta dar jo nesuėjo.

Išgirsim ką Sarpalius ant to 
atsakys. Tai butų ristynė dvie
jų nepaprastų milžinų ii* pirmu
tinė šį sezoną miesto auditori
joj.

SLAPTA NAUJIENA
lavinti artistai, su kuriais jisai 
statė “žemės Rojų”.

“Ekscelencijos” rolę vaidins 
J. V. Mitchellis, aukštas, ilgas 
vyras.

Dielės, jo gizelio rolę, vaidins 
pats autorius, K. S. Karpavi
čius, neaukštas, plonas.

Mamės Bumblienės, butlege- 
rio našlės atsilankiusios Kaune,

CLEVELAND ORCHESTRA 
PRADEDA DARBĄ

Cleveland Orchestra, kurią 
yeda ’Nikolai Sokoloff, pradeda 
savo dešimtą sezoną. Simfoni
jos koncertai prasidės su ketvir
tadienio vakaru, Spalių 20 d., 
Masonic Hall, ir antras koncer 
tas to paties programo bus se
kančią dieną po pietų.

Orkestro sąstate yra 87 mu-

Teko patirti kad Karolis Sar
palius ruošia knygą apie Lietu
vius rištikus. Tai busianti pla
ti visų pažymiausių Lietuvių 
ristikų istorija su visų jų pa
veikslais.

Komaras dar Clevelande
Daugelis teiraujasi ar Koma

ras jau apleido Clevelandą. Jis 
dar kolei kas gyvena čia.

Atsidaro Lietuvių Atletų 
Gimnazija

Pagaliaųsy, Lietuviai sporto 
— bokso ir imtynių — mylėto
jai susilaukia savo klubo. Musų 
čampionas, Karolis Sarpalius, 
apsilikdamas šią žiemą Cleve- 
Cande, padarė sutartį su Marot
ta, kuris užleis. vieniems Lietu
viams savo • gimnastikos klubą j 
šeštadienio vakarais ir nedėlioj i 
po pietų, kur visi galės susieiti, I 
pamatyt gerus ristikus treini-1

Imojantis, patįs lavintis fiziško-rėš lavintis bokso ir- imtynių key bus kada nors.tokiu garsiu 
I mankštymosi, lavintis ristynių' mokestis bus po $2 į mėnesį, kaip dabar yra, kuomet vaišu 
ir kumštynių, nes K. Sarpalius žiūrėtojams bus uždėta maža būdamas atkakliai treiniravosi. 
yra ne tik geras ristikas bet iri’51—— ' 'v’aa —
baksorius ir mielai visus pamo
kins.

Marottos klubas randasi 1043 
East 79th st. Daugybė jau jį 
žino ir lankosi, bet nuo dabar 
galės patįs dalyvauti. Klubas 
turi visus įrengimus gimnasti
kai, visus patogumus, tiktai rei
kalinga kad kuodaugiausia Lie
tuvių juo naudotųsi. Kurie no-

įžanga Už kiekvieną sykį. , Kas tikėjo kad Sarpalius pa- 
Sarpalius užkviečia visus vy- liks toks garsus ristikų tarpe? 

rus sporto mylėtojus, ypač čialO vis del to kad iš jaunystės 
augusį jaunimą ir nori kad jie ėmėsi sporto.
dalyvautų sykiu su Lietuviais. . Suaugusieji vyrai kurie turi

Tėvai gali leisti savo nepil
namečius kad ir mažesnius vai
kus naudotis gimnastika ir la
vintis fiziškai. Iš jaunystės la
vinantis gali sulaukti puikios 
ateities. Kas tikėjo kad Shar-

spėkos ir gerai subudavoti, ge
rai pasilavinę ristynėse gaus ir 
auditorijoj progą pasirodyt prie 
tūkstantinių minių.

Neužleiskit šitos progos, bu
sit pilnai patenkinti.
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EKSCELENCIJA 
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arba | . . ;j3- j-,0
kaip Turtingo Amerikiečio Butlegerio Našle su gražia dųktęrė pateko į Kauno Žuligų nagus 

“Aukštų Žentų” jieškodamos, iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai Senberniai 
Nepaprasta K. S. Karpavičiaus komedija keturiuose aktuose 1, iš Amerikiečių atsilankymo Lietuvoje.

Ateikit pamatyt šį nepaprastą veikalą — pamatykit Kauniečių poniškus papročius, su visais linkčio
jimais, švelnumais, mandagumais, rankų bučiavimais, išgirskit jų “aukštą kalbą”, ir sykiu pama
tykit kaip apsieina Lietuvoje Amerikiečiai — visą jų storžieviškumą, iš ko Kauniečiai labai juokiasi.

rolę vaidins L. Banionienė.
Keidės, jos fleperkos dukters 

rolę, vaidins Marė Dovidaitienė.
Senbernio Džiovo rolę — A. 

Zdanis, laibas, nežemas.
Senbernio Styvio rolę vaidins 

A. Šmigelskis, trumpas, storas'.
Kiemsargio rolėj bus J. Ma- 

rozas.
Tokie tai svarbiausi veikėjai 

“Ekscelencijoje”.

MEDONIENĖS KONCERTAS
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

svetainėj įvyko pirmas klasiš
kas šio sezono koncertas, kurio 
vyriausia žvaigždė buvo smuiki
ninkė A. Medonienė iš Detroito. 
Smuikininkė — tai pirmas atsi
tikimas Lietuviams matyti mo
terį smuikininkę savo tarpe ir 
taip puikiai griežant.

Gerb. A. Medonienė programe

zikantai. Jie duos Clevelando 
muzikos mylėtojams 20 porų 
koncertų ištisą sezoną, kas ket
virtadienio vakarą ir penktadie
nio popietį.

Taipgi bus 16 programų vai
kams ir jaunimui, vadovaujant 
Arthurui Shepherd, prie to bus 
eilė populiarių koncertų vado
vaujant Rudolphui Ringwall, 
kuris šią vasarą vadovavo kon
certus miesto parkuose.

Orkestro išlaikymui, moterų 
komitetas darbuojasi išplatini
mui 3,000 sezoninių tikietų vi
siems koncertams.

MUZIKOS SAVAITĖ
Nuo Spalių 30 iki Lapkričio 5 

d. Clevelande bus Muzikos Sa
vaitė. Tą savaitę įvairiose ata
tinkamose vietose bus duodama 
nepaprasti geros muzikos kon
certai.

Panaikino Ristynes
' Sovietų vyriausia taryba nu
tarė uždrausti ristynių turna- 
mentus aiškindama kad ristynės 
sukelia jaunime brutališkus 
jausmus. Tik. klausimas nuo 
kada bolševikai, pametė bruta
liškus jausmus? Kraugeryštė 
ir šaudymas nekaltų žmonių tai 
auklėjimas “švėlnių” jausmų, 
komunistų carų supratimu.

Lewis Nuveikė Malcevičių
Tusia, Okla. — Rugs. 28 d. 

imtynėse Strangler Lewis nu
galėjo Joe Malcevičių du sykiu 
pagretu; pirmą sykį paguldė į 
1 vai. ir 12 minutų, antrą sykį 
į pora minutų.

SHARKEY MUŠIS SU TOM 
HEENEY LAPK. 18

New Yorke ruošiama didelės 
kumštynės Jack Sharkio su Au-

Praleiskit dvi valandas Kaune ir pasigerėkit “EKSCELENCIJA” — matykit Kauno sodną, kur pora 
žymių kriminalistų iš dviejų Amerikos senbernių išgauna žinias apie tas dvi Amerikietes ir apie jų 
turtnguhią, ir nuo to atsidaro jiems durįs prie tūkstančių dolarių, kuriuos nieko blogo nejausdamos 
moterėlės džiaugsmingai atiduoda žulikams dvarus įrengti kad galėtų gyventi “kaip rojuje”. Bet 
tie žulikai ir iš tų senbernių jau buna išvilioję pinigus, todėl jie pradeda juos sekiot ir suima. Tada 
tos moterėlės pamato savo klaidą ir puola ant kaklų tiem senberniam, kurių pirmiau nekentė.

■■ * č'IROF1’*' ■■"wok w
VAIDINIMAS -BUS .

Lietuvių Svetainėj!
6835 SUPERIOR AVĘ. < J „į. . j DURYS ATSIDARYS 4 VaL Pradžia 5:30 v.

Kėlioj Spalio-October
šis K7S. Karpavičiaus veikalas yra toks pat žin

geidus it gražus kaip jo kiti jau matyti Clevelande

turėjo “Zigeunerweisen” (Sara- 
sate), Avė Maria (Schubert- 
Wilhelmyj), Caprice Viennois 
(Kreisler), Mazurka (Musin), 
Polonais (Vieuxtemps) ir kele
tą ant bis. Publika tikrai ste
bėjosi jos talentingumu ant to 
instrumento.

Stasė Greičienė, vietinė solis
tė, sudainavo keletą gražių dai
nų. Taipgi dainavo J. šešto
kas, skambino pianu Regina ir 
Vincukas Greičiai ir pats V. 
Greičius trio panų. L. V. 25 k. 
Jaunamečių choras sudainavo 
pora dainų.

Vakaras išėjo nusisekęs, pub
likos buvo gana dikčiai. S.

VANAGAITIS, BABRAVI
ČIUS, JOZAVITAS SVEIKINA 

“Dirva” gavo laišką nuo mu
sų garsios Traicės iš Michigan 
miškų ar pelkių, kur ji ne tiek 
atostogas laiko kiek ruošiasi 
per visą vasarą prie koncertų. 
Taigi sulauksim ką nepaprasto.

Jie žada atlankyt Clevelandą 
Lapkričio mėnesį.

P. Vasiliauskas, “Dirvos” fa
ves sekretorius, penktadienį iš
važiuoja savo dideliu Buicku į 
Bostono pusę aplankyt savo se
nas vietas. Bus savaitę suvirs 
ir žada užsukt į New Yorką.

straliečiu Tom Heeney. Mušty- 
nė bus Madison arenoj.

Heeney yra sunkaus svorio 
ir jau gerai pasižymėjęs sumuš
damas Jim Maloney, tą kurį ir 
Sharkey sumušė, ir kitus.

Spalių 3 d. Sharkey važiuoda
mas automobiliu Mass, valstijoj 
ko neužsimušė. Automobilis ap
virto, bet Sharkey išliko tik su 
mažais apsidraskymais.

Iki pat kitų metų čampioha- 
to kumštynių visi smarkesni 
bokseriai turės pereit per Shar
kio šerengę ir jeigu prieš juos 
Sharkey atsilaikys tai jam gali 
tekt muštis už čampiono vaini
ką su Tunney.

Karščiai pereitos savaitės pa
baigoj pasirodė nepaprasti Spa
lių pradžiai. Temperatūra buvo 
85 laipsniai. Tokios šilumas 1 
d. Spalių nebuvo jau 50 metų.

Cuyahoga apskrityje mokyk
loms pereitą fiskalį metą iki pa
baigai Birželio išleista $43,285,- 
821.

RUOŠIAMA POLITIŠKAS 
MITINGAS

Lietuvių svetainėj kitą savai
tę ruošiama politiškas mitingas 
surištas su miesto rinkimais ir 
priedais prie Clevelando čarte- 
rio. Kalbės buvęs gubernato
rius Harry L. Davis, James P. 
Mooiiey ir kiti'. Diena mitingui 
dar nenustatyta, bet tėmykit

NAUJI REKORDAI
Brooklyno Aido Choro:
Neverk pas Kapą ir

Tykus Buvo Vakarėlis.
ir

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina.

A. VANAGAIČIO
(Jo paties įdainuoti)

Karvutė ir Dolaris

ir kituoŠe Amerikos miestuose veikalai, kaip: “Al
gis ir Giedrutė”, “Juozapas ir Zelbora”, “Samso
nas ir Delila”, “Atgimimas” ir keletas mažesnių. 
“Ekscelencija” yra pirmutinė jo didelė komedija 
ir tai tokioj temoj kuri yra lyg Amerikiečių asti- 
keršijimas Lietuvos Lietuviams už viską ką Ame
rikiečiai nuo anų ponelių patyrė kada tik kas par
važiavo į Lietuvą paviešėti arba apsigyventi.

Komedija parodo kaip tenai prie gerų žmonių 
Amerikiečiai negali prieiti, o blogi visada tyko iš 
jų pasinaudoti ir naudojasi. Veikalas vaizduoja 
Litų Gadynę, bet jame yra bruožai dar senos po
niškos dvasios ir senų žmonių kurie primena laikus 
kada Lietuviai buvo po Rusais. Parodo Ameri
kiečių nepaisymą jų aukštos kalbos ir vartojimą 
savos,, maišytos su Amerikoniška, iš ko Kaunie
čiams darosi nesmagumų nesuprantant ką Ame- 
kiečiai kalba pusę laiko.

Tai veikalas daugiau negu vertas tos pigios įžan
gos, todėl kiekvienas ir kiekviena ateikit.

Veikianti Asmens:
BUMBLIENĖ—turtingo Amerikiečio butlegerio 

našlė, storoka, apie 40 metu. Turtinga pini
gais, bet biedna protu.

KEIDĖ—jos duktė, apie 19 m., daili, augalota, 
puošni Amerikos fleperka, su trumpais plau
kais, bet dar su trumpesne išminčia, kuriai 
mama įkalbėjo kad visa laimė yra gauti “auk
štą” Lietuvos inteligentą už vyrą.

DŽIOVAS LYDEKA.—doras, sunkiai Amerikoje 
dirbęs ir -užsidirbęs pinigų, bet manantis kad 
Lietuvoj galės už juos nusipirkt aukštą vietą. 
Apie 30 m.

ŠTYVIS BARAVYKAS—Džiovo draugas, sįu 
gerais norais Lietuvai, bet net ministerial jo 
pamokinimų neklauso. Apie 45 m. amžiaus 

{ixjldr dar nei sykio nevedęs. <
' BĄLTRŲą. KAROSAS—alias Byrėnas, allasįTa-

• mėnas/su’daug proto hėt su tuščiais kišenląis. 
Aukštas, puošnus Kauno ponaitis, apie 30%m.

ZIGMAS DIELĖ—alias Kielė, alias Kydulis, Ka
roso pasekėjas prie stalo ir prie blogų darbų, 
žemo ūgio, apiplikis, plonąst apie 40 m. | 

MOTIEJUS—kiemsargis, gyvenąs naujoj tvar
koj, bet sapnuojąs apie senąją. Apie ,55 m., 
apšiapęs, nedidelio ūgio, ilgais nusikorusiais 
ant lupų ūsais.

TOFILĖ—tarnaitė, kuri poniškesnė už savo po
nias.

POLICIJOS VIRŠININKAS—arba tvarkos sau
gotojas, kuris nemato betvarkių iki jam kas 
neparodo. •

DU POLICIJANTAt.
Vieta—Kaunas. Laikas—dabartis.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

skelbimus.

Stasio ir Katrės Mežanskų, 
724 E. 127 St., šeimyna padi
dėjo. Dr. J. T. Vitkus sugavo 
jiems diktą dukterį. Motina ir 
duktė jaučiasi gerai, o tėvas sa

iko: Aš laimėjau du dalyku: 
'gražią dukterį ir naują Nash 
j automobilį už $2,200.

Sharkio daina ir Munšainukas.
Košt. Menkeliuniutės 

Naktis Svajonėms Papuošta 
(Vanagaičio) 

ant kitos pusės: 
Bernužėl, Nevesk Pačios.

Visi rekordai yra nepaprastai 
gražiai įdainuoti ir žodžiai yra 
labai aiškus, kas retai pasitai
ko ant rekordų. “Dirvos” krau
tuvė atdara vakarais iki 8 vali.

Po perstatymo bus linksmas balius. Tikietai 50c. ant teatro. Keletas sėdynių po 75c.
______ L,_______ :_______________________________ Į šokius įžanga 35 centai visiems.

Širdingai kviečia “DIRVOS” VALDYBA. Šokiams gros P. RAPONKOS Orkestras

NUOSTABUS JUOKŲ VAKARAS - IR ŠI KOMEDIJA YRA PIRMAS LIETUVIŲ LITERA
TŪROJE VEIKALAS PALIEČIANTIS AMERIKIEČIŲ APSILANKYMĄ LIETUVON


