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Darbo Federacija
' MAŽAMEČIU KRIMI-I 

NALISTŲ DAUGYBĖ j NORI DEPORTUOT 
NEGEISTINUOSIUS Jaunosios Kartos

Pasmerkia Maskvą
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NORI TURĖT SAVO RADIO IR KAD BUTU 
LAISVA NAUDOTI ALŲ

Kasyklų nelaimės. Valdžios 
surinktomis žiniomis, kasyklose 
iš viršaus puolant akmenims ir 
užgriunant kasyklose kasdien 
žūsta po tris darbininkus. Me
talo kasyklose kas trįs dienos 
žūsta po vieną darbininkų.

Anglies kasyklų yra suregis
truota 6,000, o metalo kasyklų 
2,800.

Amerikos industrijose 1926 
metais buvo apie 2,000,000 ne
laimingų atsitikimų, kiek jų už- 
rekorduota, ir iš to skaičiaus 
prarado gyvastis 85,449 darbi
ninkai. Nedaugiau kaip 10 nuo
šimčių tų mirčių buvo galima 
išvengti. Bent 75 nelaimių bu
tų buvę galima išvengti.

Naujos Anglijos audinyčių 
srityse pradėjo kilti gandai jog 
audimo industrija nuolatos ke-l 
basi į pietinesvalstijas arti va
tos laukų ir pigių juodų darbi
ninkų. Kalbama kad Fall Ri
ver, New Bedford, Lawrence ir 
kiti miestai kurie iki šiolei gar
sėjo audinyčiomis liks tik mo
numentai to kas buvo.

Audinyčių savininkai bando 
tuos gandus slopinti.

Kasyklos taikosi. Missouri, 
Kansas, Arkansas, Oklahoma ir 
Texas valstijų angliakasiai su
sitaikė su kasyklų operatoriais. 
Sutikta mokėti senas algas.

Indiana valstijos angliakasiai 
irgi susitaikė, pasekdami Illi
nois valstiją. Visos, kasyklos 
suliko mokėti senas algas.

Ohio valstijos kasyklos dar 
vis kovoja su unijistais ir ne- 
užsileidžia. Nori pradėt darbus 
su skebais, bet nesiseka.

Streikas pasibaigė. Toledo, O. 
— Pasibaigė stiklo darbininkų, 
kurie buvo sustreikavę pereitą 
savaitę keliuose miestuose dirb
tuvėse prigulinčiose vietinei or
ganizacijai.

Pullman vagonų kompanija 
pajuto kad organizuojasi vago
nų patarnautojai į uniją, todėl 
pasiryžo dėti visas pastangas 
kad unija neįvyktų.

Plieno išdirbysčių savininkai 
nenusimena artinantis rudeniui, 
nei jų negąsdina kompeticiją iš 
užrubežių. Jie "tiki kad pasku
tinį šių metų bertainį biznis pa
gerės.

Appleton, Wis. — Sugriūvant 
popieros išdirbimo įstaigai už
simušė šeši darbininkai ir 15 
sužeista.

25 išgelbėta. Utah valstijo
je, užgriuvus kasykloje darbi
ninkus, po didelio vargo darbi
ninkai išsigavę laukan per kitą 
kasyklą.

New Yorko langų mazgotojų 
unijos darbininkai reikalauja 
padidinimo algų nuo $33 iki $36 
į savaitę.

Providence, R. I. — Olney- 
villėj susimušė du prekiniai 
traukiniai, kame užmušta vie
nas darbininkas ir du sužeista.

Les Angeles, Cal. — Ameri
kos Darbo Federacijos metinėj 
konvencijoj šiame mieste buvo 
išreikšta nuomonių kad reika
linga įsteigti darbininkas radio 
stotis per kurias butų galima 
kalbėti į darbininkus jų organi
zavimui ir abelnam mokinimui. 
Viena rezoliucija siūlė kad uni
jos įkurtų kožna savo stotį, ku
rių užlaikymo lėšų padengimui 
užtektų imant po $1 metuose 
nuo kiekvieno unijose priklau
sančio darbininko.

Komunizmą ši Darbo Fede
racijos konvencija sutrempė ir 
išmetė. Federacijos preziden
tas Green pasakė: “Mano drau
gai, Amerikos Darbo Federaci
ja neprisiims diktavimų iš Mas
kvos ; mes neisim į derybas su 
komunizmu ar komunizmo filo
sofija. Mes neklausysim jų 
saldžių liežuvių; mes nedarysim 
bandymų su gyvastimis darbi - 
ninku vyrų ir moterų?’

Susižingeidavimas tuo klausi
mu buvo didelis, nes susekta 
jog komunistai yra užsispyrę, 
“gręžti iš vidaus” toje darbinin
kų organizacijoje ir jos kon
vencijoje. Trisdešimts ypatų 
buvo paimta policijos nuožiu- 
ron po pasiskundimo kad pasa
lomis jos varė komunistų pro
pagandą tarp nepatyrusių dele
gatų.

Didelė diduma užgyrė prezi
dento nusistatymą ir pareikštas 
mintis.

Tarp kitų tarimų, Federacija 
nutarė kreiptis į kongresą rei
kalauti panaikinti arba sušvel
ninti anti-trustų aktą, kad dar
bininkai galėtų laisviau veikti, 
ir panaikinti arba sušvelninti 
prohibicijos aktą kad butų ga
lima laisvai gauti “tikro alaus”.

MERGINA IŠSKRIDO 
EUROPON

New York. — Spalių 11 d., 
po 5 vai. vakare, išskrido į Eu
ropą moteris, Ruth Elder su 
savo bendru, kapitonu George 
Haldeman. Iškeliavo iš vakaro 
dėlto kad oras buvo tyras ir 
buvo pilnatis, todėl nakties lai
ku tikėjosi turėt gerą šviesą.

(Leidžiant laikraštį j spaudą 
dar apie jų kelionės pasekmes 
žinių negauta.)

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

(Liet. Pasiuntinybė Amerikai) 
Washington, Spalių 10 d. — 

Elta praneša kad tilpus užsienio 
laikraščiuose žinia apie ruoštą 
pasikėsinimą ant Lietuvos Res
publikos Prezidento Smetonos 
ir areštus ryšyje su tuo yra ne- 
atatinkąs tikrenybei prasima
nymas.

Washington, Spalių 8 d. — 
Eltos pranešimu, pasirodžiusios 
spaudoje žinios del Lenkų mo
kyklų ir mokytojų Lietuvoje 
persekiojimo neatatinka tikre
nybei. Dalykas yra tokis. Vi
si becenziai mokytojai nuo 1922 
metų buvo skiriami su būtina 
sąlyga paskirtu laiku įsigyti 
cenzą. 1926 metais leista mo- 

I kytojauti 86 Lenkams su sąly
ga įsigyti cenzą iki 1927 metų

1 Rugpjūčio mėnesio.
Dėl cenzo neįsigijimo 1926 m. 

atleista apie 250 ir 1927 m. 220 
Lietuvių mokytojų. Del tos pa
čios priežasties 1927 m. atleis
ta ir 68 Lenkai mokytojai. Nei 
viena Lenkų mokykla neuždary
ta. Kai kurios Lenkų mokyk
los neveikia neturėdamos pa
kankamai mokinių.

Washington, Spalių 7 d. — 
Elta praneša kad Vilniaus kraš
te uždaryta Lietuvių Draugijos 
“Ryto” mokytojų seminarija ir 
44 liaudies mokyklos. Suimta 
organizacijų pirmininkai, ■ vei
kėjai ir daug kunigų.

Rado Egipto Karalienės 
Kaulus

Harvardo ir Bostono univer
sitetų bendra ekspedicija Egip
te praneša jog kasinėjimuose 
atrasta suirę kaulai karalienės 
Meresankhos III, kuri buvo pa
laidota 4,500 metų atgal. Me
nama kad jos turtingą kapą bu
vo užplūdę plėšimai, nuvogė vi
sas jos brangmenas ir paskui 
kūną numetė į kampą, kur ir 
rasta tik kaulai. Grabo kam
baryje sienose rasta iškalta 
moteriški pavidalai, kurių spal
vos dar ir dabar išsilaikę gra
žios.

New Yorko Valstijos kalėji--! 
me Sing Sing, 45<: "nuošimčiai 
prasižangėlių-kriminalistų yra 
jaunuoliai žemiau 25 metų am
žiaus. ' : ;

Keturiasdešimts šeši nuošim-| 
čiai ypatų nuteistų 'New Yor
ko miesto teismuose per praei
tus du metus buvo Vaikai tarp 
16 ir 20 metų.

New Yorko valstijoje perei
tais metais 4,933 vaikai žemiau 
20 metų amžiaus buvo nuteisti 
į apskričių kalėjimus ir į vals
tijos kalėjimą atsiųsta 535 to
kių jaunuolių.
' Tai yra nepaprastas apsireiš
kimas jaunosios kartos palinki
mo i prasižengėlius, sako vals
tijos kalėjimų komisijonierius.

Beveik visose vietose kur už
laikoma kriminalistai rasi vai
kinus 16 iki 21 metų amžiaus, 
atrastus kaltais užpuolimuose, 
žmogžudystėse, vagystėse, plė
šimuose ir įsilaužimuose, o la
bai daugelyj atsitikimų tie jau
nuoliai pasirodė nepaprastai at
kaklus ir užkietėję, be jokio 
apgailavimo už savo prasižen
gimus.

, Suv. Valstijų imigracijos vir
šininkai didina savo pastangas 
prašalint iš šios šalies visus ne
geistinus svetimšalius. Kas mė
nuo didėja skaičius deportuoja
mų kriminalistų ir nemoralės 
klesos ypatų.

Imigracijos biuro agentai kas 
dien važinėja po visus miestus 
ir rankioja iš jų tuos negeisti
nuosius, o paskui jų bylas pa
veda vyriausybei spręsti ir de
portuoja.

Pastaru laiku pertikrinus ka
lėjimus, beprotnamius, ligoni
nes ir labdarybės namus pasi
rodė kad jose yra 11,673 sve
timšaliai. Ne visi jie priklau
so kriminalistų klesai, bet jie 
skaitomi negeistinais šiai ša
liai.

Tragedija Rusijoj

TAI MEILĖ!

Valdžios Pelnas iš Kum
štynių

Amerikos valdžia taksų nuo 
trijų kumštynių vienų metų 
bėglu nuo tikietų prie durų ir 
nuo pačių kumštininkų gavo į

“Liuosavimas” Moterų nuo 
Vaikų Auklėjimo

Nuvertus Rusti carą, bolše
vikai pradėjo tvarkyti savo ša
lį jau visai savaip, šalia kitų 
radikalių reformų kuriomis pa-1 
keitė senąją caro tvarką, bolše-l 
vikai susirūpino ir vaikų auk-' 
Įėjimu, nuo kurio priklauso, | 
kaip žinome, kiekvienos tautos 
ateitis. Nuo to laiko bolševi
kai pradėjo auklėti vaikus su- 
lyg naujų reikalavimų, kurie ži
noma buvo pačių komunistų su
galvoti ir pradėti taikinti gyve
nimam

Kiekviena tauta, kiekviena 
valstybė yra paremta šeimynų 
gyvenimu. Tautų sugedimas ir 
jų nupuolimas turi pradžią pa
vienių piliečių sugedime, kurie 
tverdami šeimynas padaro jas 
dar labiau sugedusias, o jos sa
vu keliu jau pradeda ardyti tau-

“Tegul kiekviena moteris iš
sivaduos kuogreičiausia iš šei
mos gūžtos, tegul nepakęs moti
nystės pančių. Reikia eiti prie 
to kad išnaikinti joje egoisti
nius jausmus ir motiniškus mei
lės instinktą. Moteris kuri my
li savo vaikus yra tiktai kalė ir 
patelė”.

Paskelbus tokias instrukcijas 
komunistėms moterims, jos pra
dėjo vykinti juos gyveniman ir 
po dešimčiai metų tokio vaikų 
auklėjimo, šiandien patys ko
munistai nežino kaip kovoti su 
įsigalėjusia visoje valstybėje iš-, 
gamyste. Suprantama demora
lizacija suagusiuose, kurie daž
nai pataiko vaduotis ir protu, 
bet kai apima demoralizacija 
vaikų pasaulį tai tam vaistų 
jau nėra, ir tie vaikai reikia 
skaityt valstybei žuvę. Reikia 
tik prisižiurėt arčiau jauniems 
miestų valkatoms, o tikrai pa-

Butlegeris Nušovė Savo 
Pačią

Cincinnati, O. — George Re
mus, “butlegerių karalius”, pa
baigė savo nesusipratimus su 
savo pačia revolveriu, nelaukda
mas iki teismas išspręs. Mo
teris ėjo į teismą jų persiskyri
mo bylon, vyras pasivijo ją par
ke ir keliais šūviais sužeidė, ir 
ji mirė ligoninėje. Jis sako at- 
sikeršino savo moteriai už vi
sus blogumus jam padarytas 
per jų gyvenimą. Jis tapo areš
tuotas ir apkaltintas žmogžu
dystėje.

Pasikorė Žmogžudis
Chicago. — Spalių 9 d. pa

sikorė Russell Scott, jaunas ir 
atkaklus žmogžudis, kuris buvo 
nuteistas pakorimui ir penkis 
sykius vis išsisuko nuo pirties 
bausmės. Dabar pats sau galą 
pasidarė pasikardamas savo ka
meroj kalėjime.

Didelis gaisras. Ocean City. 
N. J., gaisras sunaikino didelę 
dalį vasarinio rezorto su dauge
liu viešbučių. Nuostoliai siekia 
$3,000,000.

30 sudegė. Indijoj, Allaha
bad mieste, dideliame gaisre su
naikinta tūkstančiai namų ii* 
sudegė 30 žmonių.

Erocklyn, N. Y. — Vienas 19 
metų amžiaus vaikinas mylėjo 
16 metų amžiaus .mergaitę. Iš 
jo pasijuokė jo tėvas sakyda- 
riias kad jis' 'tos- 'mergaitės^ ne
myli, tik taip užėjo durnysta. 
Vaikinas prirodymui savo dide
lės meilės paėmė iri išdaužė vi
sus savo namų langus, nuėjęs į 
merginos namus išspardė duris 
ir pradėjo vaikytis ją ir tris ki
tus vyrus po gatves, o kada pa- 
grąsinta' kad pašauks policiją 
jo nuraminimui, jis ir policijan- 
tų nepasibaugino ir liepė atves
ti jų pusę tuzino. Gailaus vie
nas policijantas jį nuramino, o 
prižadėjus nelysti daugiau prie 
tos mergaitės jam dovanota pa
bauda už padarytus nuostolius.

pusantro milijono dolarių.
IŠ Tunney-Dempsey kumšty

nių Chicago j gavo $705,042.
Dempsey-Sharkey kumštynių 

New Yorke gavo $180,000.
Dempsey-Tunney kumštynių 

Philadelphijoj gavo $480,000.

Suimta Moteris ir Jos 
Meilužis už Žudystę 
Mays Landing, N. J. — Galu

tinai tapo įkaitinti Margarieta 
Liliendahl ir jos mylimasis, W. 
Beach, už sutartiną nužudymą 
tos moteries vyro. Vyras nu
šautas keliolika dienų atgal ir 
ilgai ėjo tyrinėjimai. Jis buvo 
gydytojas.

tos paipatus. Ir juo sveikesnė 
yra šeimyna juo tvirtesnė ir 
drąsiau gali žiūrėt ateitin tau
ta. Svarbiausią vaidmenį šei
mynos. gyvenime vaidina mote- 
ris-motina, kuri gali jį padary
ti arba laimingu arba nepaken
čiamu, sugriautu.

Devynioliktas amžius atnešė 
pasauliui naujų reformų, naujų 
radikalių obalsių, kurių vienas 
moderniškiausių pasirodė mote
rų išsivadavimas. Tam obal- 
siui užgimus, atsirado jo sklei
dėjų, moterų lygybės apaštalų, 
kurie be atodairos pradėjo skel
bti tą lygybę ir šaukti moteris 
į kovą su vadinama “vergija”.

PENKIŲ METŲ AU
TOMOBILIŲ 

AUKOS
Per penkis metus Suvienyto

se Valstijose vien tik nuo neat
sargumo važiuotojų automobi
liais užmušta arba patįs užsi
mušė 114,879 ypatos ir sužeis
ta 3,446,370 ypatų. Nuostolių 
iš tų priežasčių per metus pini-, 
giškai buna po $600,000,000.

Du trečdaliai užmuštųjų yra 
pėkštieji, kurių užmušimas bu
vo beveik galima išvengti, ar 
patiems atsargiau vaikščiojant 
ar važiuotojui apsižiūrėjus.

Bėgyje 10 metų ant Ameri
kos kelių bus apie 40,000,000 
automobilių ir nelaimėse bus 
užmušama po 65,000 žmonių kas 
metai. Kasdien Amerikoje ant 
kelių kelių ir gatvių suvažinėja- 
ma kas 70-tas žmogus iš visų 
gyventojų.

Daugiausia nelaimių buna va
kare tarp 5 ir 6 valandos, kada 
darbininkai skuba namon iš 
darbų. Tada skuba ir važiuo
tieji ir pėkštieji ir nelaimės at
sitinka daugiausia.

Tiktai penktas nuošimtis ne
laimių buna nuo mašinų kaltės, 
o 95 nuošimčiai yra kaltė pačių 
žmonių.

Ir juo toliau juo moterų išsi-
Nepamislina kad Gal 
tai “Buožių Išmistas”
Komunistai turėtų netikėti 

prietarams, ir turbut netiki se
niems prietarams, bet tiki nau
jiems , buržujiškų mokslininkų 
išgalvotiems.'

liuosavimas darėsi aiškesnis ir 
kartu baisesnis. Tos srovės pa
gautos, daugumas moterų pra
dėjo šalintis šeimynos, velijo 
sėdėti raštinėse, įstaigose, o ne 
auklėti vaikus. Tuo budu vi
suomenės organizmas pradėjo 
gesti ir dar didesnio pasidarė

Leningrado astronominėj ob-'pavojaus kai inėjo madon .<gky_
zervatorijoj komunistai astro- rimasįs»t Pasekmės labai liud-
nomai tiki kad saulės plėtmai 
reiškia naujas žemiškas katas
trofas. Pastaru laiku ant sau
lės centro nufotografuota kele
tas didelių plėtmų.

nos — visuomenės atmatos žy
miai padidėjo.

Ir kiek socializmas skelbė iš- 
siliuosavimą tam tikrose ribo
se, nepamiršdamas svarbiausios

Jugoslavai Susikivirčijo1 
su Bulgarija

Tarp Jugoslavijos ir Bulgari-1 
jos kilo nesusipratimai iš prie
žasties Bulgarų griežto laiky
mosi savo tvarkos parubežyje ir 
nušovimo Jugoslavų generolo. 
Susikirtimuose parubežyje žu
vo nemažai žmonių.

Toje srityje Bulgarai ir Ju
goslavai varžosi taip kaip Len
kai su Lietuviais.

tautos gyvenimo sąlygos — au-

Senės, nepauderiuokit nosių. 
Chicagoj pereitą savaitę tūlas 
Zepanski mirtinai šuviu sužei
dė savo pačią, 61 metų amžiaus, 
už tai kad ji pradėjo perdaug 
teptis ir pauderiuotis sau vei
dus. Jie buvo vedę 45 metus.

klėjimo, tiek tuo pasinaudoda
mas komunizmas taip toli nuėjo 
kad šiandien iš ten jau gryžti 
negali, šiandien tuo klausimu 
komunizmas įklimpo balon, iš 
kurios vargiai beišlys.

Komunistų “Laisva Moteris” 
Isšipildė

Prisižiūrėkime arčiau kaip 
komunistai formuluoja, apibrė
žia naujų laikų moterį, kurios 
tipą šiandieną Rusijoje jau ga
lima sutikti kiekviename beveik 
žingsnyje.

Veikiantis prie kominterno 
“moterų sekretarijatas” tarp 
kitų nurodymų duoda tokį:

matysime kaip tie jauni sutvė
rimai pelėja be laiko ir darosi 
tiesiog nepakenčiama visuome
nei našta. Pas mus tokių val
katų (Lietuvoje) palyginus su- 
šitĮ dienų Rusija yra dar mažai.

Komunistų Sistemos 
Tragedija

Bet Rusijoje, kur vis labiau 
ir labiau įsiviešpatauja aukš
čiau minėtos moters tipas, jau
nų valkatų yra pilni miestai ir 
pilni sodžiai. Tas valkatas tvar
kyti yra paskirta tam tikros 
komisijos, štai pavyzdžiui įdo
mi Petrapilio miesto statistika.

1926 metais per tą komisiją 
perėjo 9268 laisvai gyvenanti, 
be jokios globos ir priežiūros- 
vaikai, nuo 8 iki 16 metų am
žiaus. 70 nuošimčiai to skai
čiaus užsiima smulkiu vagilia
vimu, 10 nuošimčių — įsilauži- 
nėjimu į namus ir užpuolimu; 
9 nuoš. — plėšimu ir užmušimu 
ir 6 nuoš. įvairiais kitais prasi
žengimais.

662 vaikai buvo įregistruoti 
pirmą kartą, visi kiti buvo pro
fesionaliai valkatos, jau nuo se
niau užsiimą vogimais, o daž-

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

CHINŲ KRUVINOS 
KOVOS

Pekinas. — Nuo Hankow ge
ležinkelio mūšio fronto į Peki
ną susiųsta daugybė sužeistų 
kareivių, kur Šangi -kareiviai 
turėjo didelius mušius ir žuvo 
arba sužeista jų apie 10,000.

Miškų Gaisrų Nuostoliai
Suvienytose Valstijose 1926 

metais miškų gaisrai padarė 
$26,900,000 nuostolių ir sudegi- 
norvirš 24,300,000 akrų miško.

Missisippi' valstijoj buvo dau
giausia gaisrų, 23,170.

72 nuošimčiai gaisrų yra iš 
priežasties rūkytojų neatsargu
mo su ugnia miške esant.
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Ketvir- 
Pittsbur- 
Coolidge 
įsteigėjų 
Carnegje

Suranda klastuotų balsų. Po 
rinkimų, Pittsburgo politikieriai 
daro kratą j ieškodami klastuo- 
tų balsų; areštuojama ir tardo
ma nekurie politikieriai ir jų 
agentai.

Laukia prezidento, 
tadienį, Spalių 13 d., 
gas laukė prezidento 
atsilankant dalyvauti 
dienoje kurią suruošė
Institutas. Tose apeigose atsi
darė 26-ta tarptautinė dailos 
paroda. Dalyvauja daug sveti
mų šalių diplomatų.

Pennsylvania valstijoj perei
tą savaitę užmušta astuonios 
ypatos tokių automobilistų ku
rie visai nesustojo ir nuvažiavo 
be žinios. Trylika automobilis
tų areštuota' už bandymą 
važiuoti po nelaimes.

iiu-DAYTON
Lietuvių Jaunuoliai Atsižymi
Dar nesenai sušiorganizavo 

Lietuvių Atletų Klubas po var
iu šv. Kryžiaus, o jau 
rai atsižymėjo futbolo 
Turėjo du susitikimus 
siais Juktais ir abiems 
(laimėjo. ...

Mat ką reiškia Lietuviškas 
kraujas. ,.

Lietuvių jaunuolių: ;rubai yra 
daryti Lietuvos vėliavos spal
vų: geltoni, žali, raudoni.

, J. A.

gan ge- 
žaidime.
su gar- 
atvejais

kad žmogui net plaukai ant pa
kaušio stojas girdint.

Išvažiuojant į Lietuvą, baž
nyčią užžiurėti klebonas paliko 
tūlą Juozuką, kuris darė nepa
klausydamas parapijonų, viską 
kaip jam patiko, ir prieš jį pra
dėjo žmonės bruzdėti.

Skaitytojas.
Smulkmenos

Darbai šiuo tarpu Daytone 
vos kruta, daug žmonių yra be 

(darbo ir yra labai sunku gau
ti darbas. Naujai atvažiavu
siam iš kitur nei už pinigus ne
galima darbas įsipirkti.

Dabartiniu laiku pas mus Lie
tuvių tarpe viešpatauja pusėti
nai draugiškas upas, nežiūrint 
į pažvaigas ir tikėjimą. Visi 
gyvena sutarime.

Parapijonįs sulaukė sugryž- 
’tant savo klebono, kuris buvo 
išvažiavęs per tris mėnesius j 
Lietuvą. Klebonui sugryžus, 
gal ir vėl parapijoj prasidės ca
riška, tvarka ir įtempimas tarp 
parapijonų ir kunigo.

Musų uolaus, veikėjo J. A. Ur
bono žmona labai sunkiai susir- 
ga ir paimta ligonbutin. Dak
tarai pripažino kad serga nuo 
inkštų uždegimo. Taipgi musų 
veikėjo Justino Sakalo žmona 
turėjo sunkią operaciją galvoje. 
Dabar sveiksta.

Jurgio Zubricko žmona irgi 
pavojingai buvo susirgus; bet 
jau taisosi. Kbresp.

U.
Klebonas (jŠŪgryžo

Daytono Lietuvių klebonas, 
Kun. Slavynas, pabaigoj Rug
sėjo sugryžo iš Europos. Bet 
po tokio pasivažinėjittip, par- 
gryžęs nieko nepapasakįįjo apie 
Lietuvą, ko žmonis hoįętų; ži
noti, o tik apie kjtas šališ pa
sakojo, kas Lietuviams visai ne
rupi. t/ s&Mvl

Tarp parapijonų jr kunigo ei
na nesusipratimai jau tūlas 'lai
kas, o kokia. iš to bus-.pabajgą 
laikas parodys. Išdalies tame 
kaltas parapijonų apsileidįmąs, 
o kunigo puikybė, kuris neap
kenčia savo gerų parapijonų, 
net iš sakyklos juos išpravar- 
džiuoja tokiomis pavardėmis

YOUNGSTOWN. O.

Nori konvencijos. Michigan 
valstija yra tai gimtavietė di
delės Republlkonų partijos, o 
Detroitas nei sykio neturėjo tos 
partijos konvencijos. Dabar su
sigriebta darbuotis kad 1928 
metų konvencija būtų laikoma 
Detroite. Jau renkama aukos 
padengimui lėšų, turi jau da
bar $125,000 iy surinks dar dau
giau iki ateis konvencija.

Dabar Detroite užbaigta sta
tyti nauja Olympia, konvenci
jų salė galinti sutalpinti 15,000 
žmonių.

Kiek Fordas Išmokėjo 
Darbininkams

Surinktomis žiniomis, auto
mobilių išdirbėjas Ford savo ir 
su jo dirbtuvėmis bendromis įs
taigomis per 19 metų, nuo to 
kaip išdirbama dabartinio mo- 
lelio Fordukai, išmokėjo darbi
ninkams ir raštinių vedėjams 
net $2,000,000,000. Per tą lai
ką padaryta 15,000,000 auto
mobilių.

Per tą pat laiką spėjama jog 
ibelnai Fordų lišdirbime ir par- 
lavime — toj nepaprastai mil- 
iiniškoj pramonėj — išmokėji- 
nų buvo $7,000,000,000. Prie 
iitos sumos priskaitoma algos 
r svetimų dirbtuvių kurios 
lirba Fordams dalis. ,

Lygiomis padalinus, per 
netų kas metai išmokėta 
'.pie $lQ0,000,000.

Divorsai Detroite. . Detroite 
■.psivedimui reikalingą penkių 
lienų nuo išsiėmimo .leidimo ap- 
Įvedimui; O divofSaą . galima 
jauti j keturias, dienas;' j

Nušovė vyrą. Bėn >Btewer, 
’.4 m. vaikinas, gyveno pas Ja
nes White, 1543 Hart avė. šei- 
h'iri'lhkašj 'kuris buvo 44 metų, 
natydamias tą vaikiną kalbant 
priemenėje su šeimininke, pri- 
jęs prie vaikino rėžė jam į 
andą pora sykių. Vaikinas no- 
ėjo apleisti namus/ bet šeimi- 
ūnkė dar pavadino jį vakarie- 
lės. Tada atėjo šeimininkas iš 
■eito kambario ir grąsino vaiki- 
lui revolveriu. Apleidęs stalą, 
vaikinas išsidangino iš tų na- 
nų. Pereitą savaitę, važiuojant 
’utomobiliu šeimininkui su savo 
notere, jis pamatė tą vaikiną 
jatvėj kalbant su vienu iš jo 
Pažįstamų. Senis sustojo arti 
o ir išlipęs ėmė revolveriu grą
žinti. 
:avo

Jis 
eitas

iš-

19
po

Amerikoje Lietuviai daugiau
sia krikštija savo vaikus pas 
kunigus savo ir kitų tautų, O 
kaip kuriose valstijose visai nė
ra reikalavimo kad kunigai pri
statytų miestui žinias apie gi
rnų kūdikį. z Vaikas pakrikšty
tas, tėvai mano darbas atliktas, 
■ir jei jo vaiko metrikų kada 
reikės, mano pareikalaus nuo 
kunigo iš tos bažnyčios kurioje 
krikštino, ir gaus.

Tiesa, nekurie metrikus ir 
gauna, bet ne visi. Man susi
duriant su daug savo žmonė
mis girdžiu didelius nusiskun
dimus ir rugojimus, ir kaip kas 
pameta tikėjimą vien del nega
vimo savo i vaikų gimimo metri
kų.

Daug tokių atsitikimų yra 
kur mažoj kokioj parapijėlėje 
prie vieno kunigo pakrikštija
ma vaikas',' kunigas užrašo vai
ko gimimo dieną į savo knygas, j 
ir darbas baigtas. Kartais ku
nigo šeimininkė užrašus sunai
kina, arba praėjus kiek laiko at
eina kitas kunigas, pirmasis iš
siveža su savim viską, ir surask 
jį jeigu nori.

Vaikui augant, prireikus eiti 
mokyklon, arba tėvams važiuo
jant Lietuvon, prireikus vaiko 
metrikų niekur jų negalima su- 
jieškoti. Dar pataiko ant tokio 
kunigo kad iškolioja, pasako 

jkad tu gal bolševikas, gal visai 
savo vaikų nekrikštijai, o j ieš
kai metrikų.

Laimė dar 
mieste kur 
buna kūmai 
su advokato
pagaminti metrikus, 
si tą gali padaryti.

čia Amerikoje tai ne kaip 
Lietuvoj, kur kožnos pai’apijos 
klebonas turi. priduoti vyskupo 
raštinei metrikų nuorašus. Jei 
parapijoj metrikų nerasi tai ra
si vyskujiijoš raštinėj. O čia, 
jeigu parapijoj žuvo,-kur vals
tija nereikalauja gimimų regis
truoti, tai niekur daugiau met
rikų ir nesurasi.

Visada, kūdikiui gimus, žiū
rėkit kad gimimas butų įregis
truota miesto rekorduose, nes 
kada 
arba 
dos.

6Nusižudė turtuolis. Spalių 
d. nusišovė kapitalistas John 
Straitibaugh, 65 m., direktorių? 
CleVelando Federalio Reservo 
banko, šūvį išgirdę jo pati ii 
sumiš, išėję' laukan rado lavo
ną ant žolės už krumoų šuvif 
perėjęs per galvą., šeimyna t? 
naktį rengėsi išvažiuoti į Ne v 
Yorką ir tikėjo kad tėvas, vir-.- 
šuje rengiasi.

Nužudė kūdikį. Nežinomas 
pikatdaris įsigavęs į namus An
driaus Ballogo, Spalių 9 d. nu
šovė kūdikį ir buvo užsipuolu? 
nemoraliai ant moteries. Mo
teris randasi ligoninėje.

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

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

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

šos, ne tik kišėniuj, 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” —

KONSTANCIJO3 MENKELIUNIUTĖS
Nepaprastai • gražiai įdainuotos dvi dainos: 

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

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

Siunčiam C. O. D. Reikalaukit “Dirvoj’

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvi;; Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo šusiorganizavimo 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 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltl "T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus# kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

Vaikinas tada išsitraukė 
revolverį ir senį nušovė, 
išteisintas, nes moteris ir 
žmogus liudijo kad vaiki

nas šovė apsigynimui.
Nepasisekė. Iš Michigan val- 

tijos kalėjimo buvo besiruošią 
štrukti apie šimtas kriminalis- 
II, su pagalba savo išlaukinių 
’raugų, kurie buvo įšmugeliavę 
rankių. Pirmiausia padarė pa
sikėsinimą trįs- vyrai/ kurie bu
vo gatavi atidaryti ir išleisti iš 
kamerų kitus. Bet sargai spė
jo susitvarkyti ir po įsakymu 
mirtinai šauti visus, kas tiktai 
kėsinsis priešintis, vėl uždarė ir 
užrakino visus kamerose. Tris 
suimtieji kriminalistai peršau
ti, nes riaušėse nenorėjo pasi
duoti.

Pontiac, Mich. — Oakland au
tomobilių išdirbystė pasirengus 
budavoti naują priedą prie sa
vo dirbtuvių, kurio pabudavoji- 
mas ir įrengimas kainuos apie 
trįs milijonai dolarių, Budin- 1 
kas busy gatavas pavasarį. ,

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City 

i Lietuvos Atstovybės Antrašas! 
j 2622 — 16fh Street, N. W.

Washington, D. C.

kad tame pačiame 
vaikas krikštytas 
ir daktaras, tada 
pagalba tėvai gali

Bet ne vi-

prireiks vaikus į mokslą 
darban eiti neturėsit bė-

Pina vijas.

WORCESTER, MASS

Worcesterio Lietuvių Drau
gijų Taryba plačiai apkalbėjo 

į Vilniaus Lietuvių atsišaukimą, 
■ kuriame prašoma suteikti fi- 
' nansinę paramą pastatymui pa

minklo ant Dr. Jono Basanavi
čiaus kapb. Tarybos atstovai 
tą prašynią priėmė vienbalsiai 
ir matydami reikalą suteikimo 
greitos paramos išrinko komi
siją, kuri stengsis tą garbingą 
darbą paremti.

Komisija lankys jr kitų drau
gijų susirinkimus rinkdama au
kas ir nėra abejonės kad gaus 
visų pritarimą,’nes kas galėtų 
būti priešingas- tokiam tikslui ?

Dr. Basanavičius visą savo 
gyvenimą - trusėsi, budino Lie
tuvą iš' miego ir pribudino, ir 
šiandien Lietuva laisva. Dr. 
J. Basanavičius pergyveno sun
kius laikuą po Lenkais Vilniuje 
ir ten mirė, neapleisdamas savo 
bočių sostinės. Ten jis mirė ir 
ten palaidotas, ten jam ir pa
minklas bus statoma, parody
mui kad Lietuviai savo sosti
nės neišsižada.

Worcesterio Liet. Draugijų 
Taryba mano kad verta ir kvie
čia visus prisidėti prie darbo, 
kad butų galima sukelti reika
lingas kapitalas. Atminkim kad 
visos tautos savo didvyriams 
stato paminklus. Mes irgi tu
rim neužsileist ir gerbt savo 
didvyrius ne vien tik tuščiais 
žodžiais.

W. Liet. Dr-jų Taryba: 
Jurgis Mozuraitis, 
Jonas Dvareckas, 
Feliksas Skliutas.

Bolševikiškoj Rusijoj komu
nistiška valdžia žmones žudo ne 
del to kad jie jiems ką blogą 
buvo padarę, bet dėlto kad su- 
lyg j>l nuomonės tie žmonės ne
buvo jiems palankus. Kas tik 
turėjo apšvietos ir žmoniškumą 
tas žmogus komunistų valdžiai 
nebuvo tikęs.

Pirmiausia komunistai žudė 
vyrus. Tūkstančiai moterų ne
teko savo vyrų, tūkstančiai mo
tinų matė kaip jų sūnūs žvėriš
kai kankino ir žudė; tūkstan
čiai seserų verkė ant savo nu
žudytų. brolių kapų. Komunis
tai tą gerai matė ir nujautė, mo
terų kerštą. Tokios moterįs vi
są savo gyvenimą keiks komu
nistų rojų, o jeigu kurios auk
lės šeimynas tos išauklės savo 
vaikus priešingus komunistams.

Kad nuo to viso atsikračius 
jie žudė visas tas motinas ir 
mergaites kurios nesilenkė prieš 
kruviną Lenino aukurą, žudė 
jie mažus vaikelius vien del to 
kad parodžius liaudžiai kokie 
jie galingi, ir tuo budu jie pri
vertė liaudį drebėti prieš jų 
žiaurumus. Pradžioje jie gir
davosi per spaudą kad tai tiek 
ir tiek kontr-revoliucijonierių 
išžudė, bet pamatė kad tas vie
šas skelbimas neina jiems ant 
naudos, pradėjo slapta žudyti Jr 
užslėpti žudynių pėdsakus, ap- 
muilinimui pasaulio akių.

“Raudonoji Gazieta” skelbia 
buk , jie dabartiniu laiku Mask
voje suėmė daug špiegų ir su- 

, šaudė. Suimta: 50 Anglų, 25 
Lenkai, 10 Estonų, 10 Latvių, 
10 Lietuvių, ir šimtą ateiviuos 
kitų kraštų. ,, ,

Mat, . Maskvoje baudžia mir
timi tik “spiegus”, bet tuos 
“špiegas” tai jų tik priekabė 
sušaudę teismo nuosprendyje 
užrašo jog buvo “špiegas”, 
nors nusmerktas niekados nėra 
buvęs špiegu.

Kiekvieną dieną Maskvoj su
šaudo daugiau “špiegų” negu 
visame pasaulyje per dešimts 
metų. Tas jau ir aišku kad 
“špiegas” tai jų tik priekabė 
kad galėtų atsikeršyti ant ne
kaltų žmonių už retkarčiais nu
žudytą komunistą užrubežyje, 
ir kad pasaulis prieš jų žudy
nes tylėtų.

Viena iš priekabių žudymui 
nekaltų žmonių yra kad ir šita: 
Paskutiniu laiku bolševikai nu- 

. žudė Lenkų pilietę Višnevską. 
į Jų nusmerkimo aktas aiškiai 

nurodo jį žvėriškumus.
“Višnevską su kunigo Kuz- 

i minsko žinia išvažiavo į Rusi
ją ir ten pastojus tarnybon 
špiegavo Lenkų naudai. Ji sla
ptai gabeno mažus vaikus į Len
kiją ir ten juos mokykloje mo- »- 
kė keršto prieš bolševikus; ji 
slaptai perleisdavus Rusų pilie
čius į 
vus iš 
kus.” 

Kas
no savo pareigas; špiegas nesi- 
klaus kunigo patarimo, nei ko 
kito, žmones gabenti per rube- 
žių tai ne špiego darbas. Tą 
moterį bolševikai nužudė dėlto 
kad ji kitkart esanti parašius 
Lenkų laikraščiuose jog bolševi
kai negalės gyvuoti. Kad ir 
Amerikoje įsigyvendintų bolše
vikų valdžia tai Sirvydus ir 
Karpavičius palaikytų >“špie- 
gais”, o Bimbalai turėtų darbo 
su kilpomis.

Lenkiją ir ten organiza- 
jų armiją prieš bolševi- 
Ar tai ne baisus melas? 
eina špiegauti tas ir ži-

P. Kriukelis/

T. M. D. WISCONSIN APSKRIČIO KUOPŲ 
ŽINIAI

Ap-

Matysim “Ekscelenciją”
Racino tėvynainiai pasiėmė 

mokytis musų Draugijos pirtni- 
ninko, K. S. Karpavičiaus, pa
rašytą komediją, “Ekscelenci
ja”. Išsilavinę atsakančiai su
vaidins pirmiausia vietoje ir po 
to apvažiuos visas kitas kolo
nijas ir kuopas su tuo pačiu 
veikalu, “Ekscelencija”.
lankys Waukegan, Ill., Kenosha 
ir Milwaukee, Wis.

Tai įvykinti gali imti nema
žiau trįs mėnesiai laiko, bet pir
ma to mes turim ant rankų kitų 
darbų atlikti. Manome ruošti 
kuopoms prakalbų maršrutą. 
Yra pasižadėjęs atsilankyti su 
prakalbomis Dr. A. Zimontas it 
Pr. Zakarevičius. Tikimės gau
ti vieną-kitą Chicagiečių moks
lo draugų kurie manau nesku- 
pės ir musų apskričio kuopoms 
teikti mokslo žinių.

Lapkričio 27 d. Racine, aps
kričio varde, ruošiama progra
mas su šokiais. Prie programo 
dapildymo prašau kuopos kuri 
kuo gali prisidėti.

Tokie tai yra musų apskri
čio vaidybos planai rudeniniam 
ir žieminiam sezonui. Atlikus 
kaip reikiant, nauda turės būti 
nemaža.

Apskrities valdyba nustačius 
veikimo programą ir jo laikyda
mosi ims vykinti gyveniman. 
Suprantama, be kuopų pritari
mo viena apskričio valdyba ne-

pati atlikti/ reikalinga stip- 1 
kuopų paramos.

Kuopos, Sūkruskit 
šiuo rašteliu kreipiuosi 

i sų apskrities kuopų valdybas 
atsišaukti žemiau paduotu ant
rašu. Kuopos šaukite susirin
kimus, nutarkite gerai apsvars
tę kurią dieną ir laiku geriau
sia butų ruošti prakalbas, kad 
iš prakalbų turėjus pasekmės.

Apskrities valdybai nustatyti 
prakalbų dienas nežinant kaip 
vietose eina kiti parengimai nė
ra praktiška. Geriau kad pa
čios kuopos pasirūpintų pasirin- 1420 
kti sau dienas. Taigi kaip tik 
kuri kuopa nutarsit kada jūsų 
supratimu butų patogu prakal
bas ruošti nevilkinant man pra- 
neškit. Kalbėtojus ir plakatus 
į trumpą laiką parūpinsime.

Ar nebūtų naudinga kad kuo
pos kaip kur, jei matytų jog 
bus nauda, drauge ruoštų ir šo
kius kai prakalbos užsibaigs? 
Tais pačiais plakatais garsintu
me prakalbas ir šokius. Ap
svarstykite tą pačios kuopos.

gali 
r i os

vi-

Jei kuopos kaip kuri neat
kreips atidos į šį pranešimą tai 
mes kreipsimės laiškais. Turi
me veikti, gerbiamieji, nes kas 
dirba tas ir turi. Toks jau mu
sų amžius: ar busi susičiaupęs 
ar išsižiojęs, o kepti karveliai 
iš aukštybių nekrinta ir gana.

Aukaukit Knygų Leidimui
Musų visų tėvynainių noras 

kad TMD. išleistų vietoj dviejų 
knygų į metus mažiausia tris, 
keturias. Jeigu aktiviau imsi
mės dirbti tas musų noras bus 
įgyvendintas. . Ręikia kuopoms 
gauti daugiau naujų narių, ruo
šti prakalbų maršrutus, dėtis su 
parama apskričio parengimuo
se, apart to pačioms ruošti va-'; 
karėlius ir uždarbį aukoti kny-f 
gų leidimui. Kam kuopoms lai
kyti pinigus sudėjus banke ka
da centre jų trūksta? Kuopos 
ižde užtenka turėti daugiausia 
trejetą desėtkų dolarių bėgan
tiems reikalams. Kitus siųsti 
į centrą. Centras turėdamas 
daugiau Skambučių teiks mums 
tankiau ir didesnes knygas, ku
rias mes gavę džiaugsimės. Tą 
lengvai butų galima įvykinti 
turint daugiau finansinių spė
kų.

Kur gali būti kaltinimo ar 
išmetinėjimo pamatas prieš 
Centro Valdybą jeigu ji su tuš
čiu iždu gerų ir daug knygų ne
išleidžia? Buk didžiausias gud
ragalvis, vistiek iš nieko nenu
kalsi muškietą.

Man Čia aiškinti daug, nėra 
reikalo, tą gerai supranta yi- 
sos mUsų apskričio kuopos. Vie,- 
na išeitis į geresnę ir šviesesnę . 
musų garbingos organizacijos, 
T. M. D., yra tai daugiau dar
bo įdėkime. Nebus klaida pa
sakius kad iki šiol permažai J 
apšyįetos reikalais, tai yra del 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos, 
dirbome. ĮrOdykime savo dar
bais kas ką galinie!

M. Kasparaitis, 
TMD. Apskričio rast.

Howe St. Racine, Wis.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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

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

Kaip dažnai tą skundą 
girdit iš žmonių kurie ro
dos sveiki, šita padėtis 
gali but povojaus ženklas. 
Neužsileiškit.
Daugelyj at- ____

Geilkite daug vandens ir 
pabandykit Gold Medal 
haarlem oil copsules (vie
natinės tikros). Pripažin- 

diuretiš-

veju pasirodo'
jog inkstai ne- haarlem oil^> 
Veikia kai rei
kia. jfemš rei
kalinga 
galbos.

pa-
Temykit vardo GOLD MEDAL 
aht dėžučių ir neimkit kitokių. 

Visose aįjtiekoSe, 35c.) 75Ė>, $1.50.
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Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.“DIRVA" '
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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i APIE GERB. SPRAGILO 
SLAPTĄ EKSKURSI

JĄ Į LIETUVĄ
Kitą pono Dievulio metą 

Lietuvoj bus dideli atpus- 
kai ba sueina dešimts metų 
bilijušas nuo Lietuvos apsi- 
rėkimo neprigulminga carui 

t nei kaizeriui nei ponams, 
tai gerb. Spragilas sumanė 

‘ ir sudūmojo aplankyt visus 
atpuskus ir užtai ruošia di
dėlę slaptą Slaptos Spragilų 

Į Sąjungos Spragilaičių ir jų 
I šonkaulių ekskursiją į Lie- 
I tuvą.

Šitas gerb. Spragilo su
manymas jau senai kaip į,- 
sikunijęs jo galvoj, jau net 
devyni metai, nuo pat pir
mos dienos Lietuvos apsi- 
sišaukimo neprigulminga.

Gerb. Spragilas žinojo de- 
r vyni metai atgal kad 1928 

pono Dievulio metais turi 
į ateiti tie dideli atpuskai ir 
► bilijušai ir kad turės' juose 

daly vau t, ba tokie vožni at
sitikimai negali be gerb. 
Spragilo apsieit. .

j Devyni metai atgal gerb. 
' Spragilas dar neturėjo savo 

" .šonkaulio ir labai gerai ga- ' 
Įėjo išlaikyt paslaptį, ba nie
kas galvos negraužė. Ale 
kai susirado savo šonkaulį, 
ji per keturis metus žiurėjo 
jam į akis ir vis lindo klau- 
sinėdama ir norėdama iš
gauti 
vėrus 
kurią

Ir 
diena 
nesulaukęs dešimto meto 
arba Lietuvos bilijušavo 
meto, turėjo pasakyt savo 
šonkauliui kad ta paslaptis 
yra tai gerb. Spragilo su
manymas surengt slaptą 
.ekskursiją visų Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi
laičių ir važiuot į Kauną ir 
j kitas slaptas ir nežinomas

kokia paslaptis užsi- 
gerb. Spragilo galvoj, 
jis taip labai saugoja, 
atėjo pono Dievulio 
ikad gerb. Spragilas,

■vedimui 
lerikoje, 
itokiems
i” Agen- 

os reika- 
os Akto* 
i persiun-

Agentu-

•land; Ohio

Naujausia komedija

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 

i aktuose.
Dirvoje.

Reikalaukite
Kaina 50c.

“DIRVA’.’
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.

Lietuvos vietas slaptai ap- 
vaikščiot tuos didelius at
puskus.

Taigi iš tiesų sakau jums, 
jeigu ką prasitari moteriš
kai tai jau daugiau ne pa
slaptis, ir užtai dabar, nors 
dar devyni mėnesiai iki tos 
dienos kada gerb. Spragilo 
slapta ekskursija išvažiuos, 
o jau visi žino.

Jau atbėga pulkais žmo
nės ir moterįs ir mergos ir 
klausinėja: Pasakyk tikrai 
kada, gerb. Spragile, va
žiuosi j Lietuvą su ekskur
sija, ba ir mes žadam prisi
dėt. Per devynis metus lau
kėm iki surengsi ekskursi
ją, o dabar girdėjom kad 
jau rengiesi važiuot, tai ir 
mes važiuosim sykiu, — sa
ko jie.

— Kitą vasarą, kai bus 
dešimtmetinis Lietuvos bili- 
jušas, — atsakau aš, ba jau 
vistiek paslaptis ištruko per 
mano gerb. šonkaulį j platų 
svietą.

Ale dabar gerb.’ Spragilą 
ima didelė baimė: Kais bus 
kad norės važiuot sykiu vi
si Klyvlando Lietuviai; visi 
Ohajo Lietuviai; visi Ame
rikos Lietuviai?! Kas bus? 
Į vieną laivą jeigu visi no
rės sutilpt laivas gali nu
skęsi. Jeigu visi parvažiuos 
j Lietuvą, kur ten sutilps?

Tokią rūpestį gavęs į sa- 
,y.o! galvą, gerb. Spragilas 
nenusimena ale imasi gal
vot ir mislyt ir tuoj sudu- 
moja kaip padaryt kad visi 
nuvažiuotų ir galėtų visi 
sutilpt.

Gerb. Spragilas daro slap
tas sutartis su visais di
džiausiais laivais kokie ka
da po marias vaikščiojo ir 
į juos sutalpins visus Slap
tus Spragilaičius su jų šon
kauliais, visus gerb. Spragi
lo pasekėjus ir klausytojus, 
visus kitus Lietuvius su jų 
šonkauliais ir su vaikais, vi
sus senbernius kurie čia ne
randa savo šonkaulių, ba jų 
šonkauliai gyvena ir laukia 
jų Lietuvoje; taipgi visas 
senmerges kurių jaunikiai 
ten gyvena ir laukia jų".

Važiuos visas laivų skad- 
ronas su vienu vyriausiu 
laivu, kuriame pirmiausia 
plauks gerb. Spragilas su 
savo šonkauliu ir su savo 
adjutantais ir gizeliais, o ki- 
tubse laivuose plauks kiti 
Slapti Spragilaičiai ir kiti 
Lietuviai.

Su Slaptais Spragilaičiais 
Slabadoje daro slaptas su
tartis kad pribudavotų po 
visą Lietuvą daug naujų 
daržinių ir priklotų šieno, 
kad atvažiavę ekskursantai 
turėtų kur nakvoti. Kad 
pripenėtų daug kiaulių, pri
darytų daug sviesto ir sū
rių kad turėtų ką valgyti. 
Kad parūpintų visokių pa
sivažinėjimų ir parengimų, 
kad turėtų kuo pasilinks
minti ir praleisti dolarių.

Viskas tas bus parūpinta, 
sako Slapti Spragilaičiai iš 
Slabados.

Kada važiuos gerb. Spra
gilas, ten suvažiuos ir visų j

Spragilas 
Nagi ap- 
preziden- 
karalium 

gerb.

JAUNOSIOS KARTOS 
TRAGEDIJA 

RUSIJOJE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

NAUJUS MODELIUS NASH IŠLEIDO TRISpasąulio kampų ir šonų vi
si Slapti Spragilaičiai.

O su tokia galybe parva
žiavęs, ką gerb. 
gali ten padaryt? 
sišaukt Lietuvos 
tu, diktatorium,
arba Imperatorium 
Spragilu I.

Todėl kurie dar abejojot 
ir nenorėjot į Lietuvą va
žiuot, dabar galit rengtis į 
didelius atpuskus, o gerb. 
Spragilas jus kelionėj ap
žiūrės ir apsirūpins.

JAU NORI ŽINOT KAS 
BUS PO “JUODO 

KARŽYGIO”
Neužtenka kad dar nepabai

gė skaityt ir nežino kokia bus 
pabaiga “Juodo Karžygio”, ne- 
kuriems jau rupi kas bus po jo?

Štai vienas laiškas nuo žin- 
geiduolės, Marijonos Matulio
nienės, iš Racine, Wis.:

“Ačiū širdingai už knygą 
(‘Juodą Karžygį’), jau gavau. 
Dabar lauksiu kuogreičiausia II 
tomo. Su šiuo laišku prisiun- 
čiu 25c stampomis.

“Dabar mes visi skaitytojai, 
aš manau, galvojame, kuomet 
‘Juodas Karžygis’ pasibaigs kas 
tuomet ‘Dirvoje’ vėl išaugs? 
Visi džiaugiasi ‘Dirvos’ gerais 
vaisiais ir visi velija kad kuo- 
toliau tuo geriau musų ‘Dirva’ 
bujotų....”

KAS DAUGIAU IŠDIGS yra 
tai atbalsis didelio pasitenkini
mo “Juodu Karžygiu”. Bet kas 
toliau išdigs tai pamatysit, jei
gu kantriai lauksit. Nes kiek 
patiriame, “Juodo Karžygio” 
autorius jau daigina naują dai
gelį kito nuostabaus romanso, 
kuris jei nebus geresnis tai ne
bus nei prastesnis už jo “Varg
šų Karalienę” ir “Juodą Karžy
gį”. Visi kurie laikysis prie 
“Dirvos” ir skaitys ją pasinau
dos tais žymiausiais gražiosios 
literatūros raštais kokių šiuose 
laikuose niekas iš Lietuvių ne
parašo ne tik Amerikoje bet 
gal nei Lietuvoje.

Kūną palaikydamos tvar
koj, turėsit žydrias akis, 
aiškią odą, išvaizdą pilną 
jaunumo ir sveikatos. 
Gerkite daug vandens ir 
naudokite

nai ir ištisomis bandomis užpuo
la provincijos sodžius.

47 nuošimčiai viso skaičiaus 
serga venerinėmis ligomis, ar
ba kitaip sakant pusė visų tų 
valkatų abiejų lyčių veda pilnai 
paleistuvingą gyvenimą.

Tai yra mažas pavyzdis vaikų 
tragedijos Rusijoje. Ir jų' juk 
yra ne tik Petrapilėje, bet ir vi
suose kituose mažesniuose ir 
didesniuose miestuose, o net ir 
sodžiuose, žodžiu, miljonai Ru
sijos vaikų yra palikti Dievo 
valiai ir auga be jokios globos, 
be jokios priežiūros. Buvę Ru
sijoj pasakoja kad kiekviename 
skersgatvyje, kiekviename mie
sto sodne knibždėte knibžda 
jaunų apdriskusių valkatų, ku
rie neturi nei tėvų, nei pasto
gės ir kurie daro pasibaisėtiną 
praeiviui įspūdį.

Žinoma, čia kalta yra revoliu
cija, kaltas komunizmas, bet di
džiausia kaltė krinta moterims 
kurios pamiršusios savo pašau
kimą pasidavė naujiems obal- 
siams, kurie kaip matome iš ko
munistų instrukcijų sulygino 
jas su gyvuliais neturinčiais 
jokio žmoniškumo jausmo.

Dabar tenka girdėti ir pačių 
komunistų tarpe nusiskundimo 
kad naujas auklėjimas, parem
tas visiška anarchija ir demo
ralizacija veda Rusų tautą prie 
galutino morali© bankruto, prie 
baisios kūno ir dvaisios tragedi
jos. Bet tai tik pavieniai bal
sai, kurie neturi jokios reikš
mės, ir Rusų tautos moralia 
puolimas eina pirmyn. >

Ta jaunosios kartos baisi tra
gedija, kuri gali lengvai pražu
dyti visą Rusų tautą, yra ir 
musų tautai pamoka kad ne iš- 
siliuosavimo keliu galėsime iš
auklėti businčius didvyrius. An
tra vertus, ir musų krašte ma
tome tos perdėtos laisvės išda
vas — daugybę jaunų, be prie
žiūros vaikų, kurie ištisais bū
riais valkiojasi po miestus va
giliaudami. Visa laimė kad ta 
gangrena dar neapėmė Lietuviu 
moterų, nors ir jų tarpe “lais
vės” šalininkių jau netrūksta.

“V. A.” Jonas Zubrys.

Special Six 4-Durų Coupe, Spe
cial Six Victoria, ir Standard 
Six Cabriolet.
The Nash Motor Company] 

praneša jeg pagamino tris nau- 
Ijus modelius, pritaikytus popu
liariam reikalavimui. Tie nau
ji karai yra Special Six 4-durų 
Coupe po $1445, f. o. b. iš dirb
tuvės, Special Six 4-pasažierių 
Victoria po $1295, f. o. b. iš 
dirbtuvės, ir Standard Six iš
verčiamu viršum Cabriolet po 
$995, f. o. b. iš dirbtuvės.

“Pridėjus šiuos naujus karus, 
Nash linija dabar apima dvi
dešimts keturis skirtingus mo
delius, visi šešių cilinderių, ku
rių kaina eina nuo $865 iki 
$1990 f; o. b. iš dirbtuvės”, sa
ko E. H. McCarthy, generalis 
pardavimų manadžeris iš The 
Nash Motors Company. “Kož- 
nas iš tų trijų naujų karų yra 
pritaikytas reikalavimams tos 
rūšies karų ir sykiu su visais 
kitais Nash Modeliais, šie nau
ji karai yra įrengti su Nash 7- 
bearingų krankšafto motoru.”

Special Six 4-durų Coupe yra 
nepaprastai gražus ir patogus 
modelis. Jis pabudavotas del 
penkių pasažierių ir tik pažvel
gus atskiri jo gražų odos išbai-

,yra puikiai įtaisytas atsakymui 
puikesniam reikalavimui. Spal
vos yra pllkos-raudonos su juo
du priešakio viršum, juodu dir
žu ir juodu višum. Nikeliuotos 
lempos prideda dar daugiau 
pagražinimo.

Kaip gražus iš lauko taip ir 
iš vidaus puikiai įrengtas bei 
ištaisytas. Styravimo ratas yra 
tikro kietmedžio, taipgi prieša
kinė lėta ir apvedžiojimai yra 
to paties medžio. Išmušta tik
ru mohair. Vietos yra užtek
tinai daug del keturių, o kuo
met nenaudojama, sėdynė gali
ma patogiai pašalinti iš kelio. 
Užpakalyje pritaisyta diktas 
kompartmentas susidėjimui pa
kelių ir rišulių.

Su Standard Six Cabrioletu, 
Nash padarė didelę pažangą iš- 
dirbime tokios rūšies karų, ka
dangi naujas Cabriolet ne tik 
išrodo gražiai bet taip pat yra 
ir patogus. Jis yra uždarytas 
karas, kurio viršų galima nu
leisti arba laikyti užkeltą. Tai 
yra kaip du karai viename.-

Bumperiai ir bumperiukai ant 
Standard Six Cabrioleto yra 
Standard darbo. Visas apdirbi
mas yra patraukiantis. Viršaus 
spalvos yra gražios.

Tai yra karai kurių kiekvie
nas reikalauja ir kurie atsakys 
kiekvieno reikalavimams.

Reumatizmas
Skausmai greitai palengvi
nama su Red Cross Plaster.

Pagalba nuo aštrių, atrsi peilio, 
skausmų, nušipusių, nesiliaujančių 
Reumatizmo skausmų—kurio kentė
tojai taip nenori. Ir jus galite tų 
pagalbų turėti. Tiktai panaudokite 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster 
prie skaudamos vietos. Jus busit nu
stebinti ir patenkinti greitu patogu- 
gumu kurj jis suteikia. Jis šildo ir 
ramina skaudamas vietas, sulaiko 
skausmus ir diegimus, sulaiko užde
gimus ir pašalina skausmus ištinimų, 
skausmingus kūno sąnarius. Jis 
švelniai masažuoja kūnų kiekvienu 
judėsiu, ir jo gyduolė nuolat sunkias 
per odų į kūno audinį.

Nekentėk Reumatizmo agonijos nei 
vienų dienų daugiau. Jus galit gaut 
greitų, puikia pagalbų artimiausioje 
vaistinėje, jei tik pareikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakalyje.

HAARLEM OIL

Per 200 metų garsus diuretiškas 
akstintojas. Kepenų, inkstų, pūs
lės ir šlapumo bėdos yra priešai 
gražumo. Trejopo didumo*. Viso
se vaistinėse.

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

8 $1.00

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO 
Liaudies Dainos.........

(Mišriam chorui)
Mamytė (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt” 
Vėjužėlis (chorui) 
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 
Vilnius 
Stasvs 
Dul Dul 
Godelės
Klumpakojis 
Suktinis ... 
Litai ..........
Malda

Dūdelė

60c 
40c 
35c 
30c 
50c 
50c 
50e 
60c 
50c 
50c 
50c 
35c

Telefonas Main 6111

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

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

girną, jo patraukiantį priešakį 
ir parankiai ir puikiai pritaisy
tą užpakalyje skynutę.
1 Apdirbimas vidaus yra taupe 
mohair, giliai išmuštas, medis

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos”

f PAVOJUS! 'W
^7 Pasirodžius pirmiems
’/ ženklams persišaldymo 

krutinėję, patrinkite vikriai 
su

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

. PAIN-EXPE11ER1U.
Sak Vaisbaženklįs registruotas z® 

S. V. Pat. Biure.
7 Persitikriilkite, kad n 

Inkaro vaisbaženklis 
butų ant pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai į laboratorijų.

“DIRVA”

Cleveland, Ohio

tikro juodmedžio, visas vidus 
duoda patenkinančią asmosferą 
ir puošnumą.

Victoria ant Special Six ratų 2

F. AD. RICHTER & CO., 
Berry & So. 5th Sts., 

& Brooklyn, N. Y. Ą

Lengviausias Važiavimas
KOKĮ JUS KADA PATYRĖT

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

kenčian- 
skausmo

parduoti.
-’t.

, ir ji
__

Rašykit jai

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam 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, Ill.
4

Šis naujas važiavimo Lengvumas 
—pažymus priedas prie Advanced 
Six 4-Durų Sedano—yra išimtinai 
Nash priedas delei springsų pada
rytų iš specialio slapto proceso 
alloy-plieno.
Tie nauji springsai pritaikyti prie 
kiekvieno Nash modelio didumo ir 
sunkumo. Taipgi prie jų duoda
ma ir sulaikytojai nuo trankymo. 
Taigi kelionės pate g umas šiame 
kare yra visiškai stebinantis. PA- 
VAŽIUOKIT patįs, ir patirkit.
šis yra GREIČIAUSIAS karas vi
soje Nash karų linijoje ir GREI
ČIAUSIAS karas pradėjime va
žiuoti. Prie to Jo didelis, naujai 
ištobulintas 7-bearingų motoras

turi EKSTRA SPĖKOS visokiam 
netikėtam atsitikimui. -

žemas prie kelio, su mažais ratais, 
tai yra paveikslas motorinių karų 
puošnumo ir gracijos.

Sidabruoti prietaisai, susidėjimui 
dėžutė, rūkymo setas, išpuręs tik
ro mohair išmušimas, juodmedžio 
styravimo ratas, juodmedžio išbai
gimo medis aplink duris ir langus; 
viskas rodo didesnę rūšį, nežiūrint 

ŽEMESNIŲ kainų.

SPECIALĖS IŠLYGOS galima da
bar gauti ant jūsų senų karų. At
važiuokit šiandien ir išegzaminuo- 
kit šį Advanced Six 4-Durų Seda
ną—vadovą visoj Nash linijoj.

'Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-' 
j i lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash 

sandėlyje apačioj pažymėtame, žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten 
|_jums patarnauti—-paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

The Reeke Nash Co., Distributors
6605-15 Euclid Ave. Randolph 5312

Atdara vakarais
The Cleveland Motor Car Sales Co.

3950 Prospect Ąve.
The Brooklyn Nash Co. Inc.

3410 Altoona Ave.
Broadway Nash Company

4859-61 Broadway

Zingehnan Nash Motor Sales
5024 Lorain Ave.

Nash Woodland Motor Sales Co.
5109 Woodland Ave.

Zucker Nash Motor Sales
6816 Superior Ave.

The Smith Nash Motor Company
13608-10 St. Clair Ave.

4* 0



Nuo Redakcijos Amži našai Žydas
EUGENE SUE

NAUJI LENKŲ GANDAI UŽRUBEŽYJE
A/ARŠAVA ir kitos Lietų-’ 
v tuvai nepalankios vie

tos apie Spalių 9 dieną pa
leido į pasaulį gandus kad 
Lietuviai subruzdo puldinė
ti Lenkus ir kad per tai net 
gręsia Ikaras tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Viena prieka- 
paleidimu necenzuotų Leh- 
paleidimu nerenzuotų Len
kų mokytojų vedusių mo
kyklas Lietuvoje. Tas da
vė Varšavai progą surikti 
“gevalt” kad buk Lietuva 
uždaro Lenkų mokyklas.

Tokius skandalus kelti po 
dalykus nežinančią svetimų 
šalių spaudą ir nuolat pa
gąsdinti Lietuvą karu pro- 
šepanai pakartoja jau visu 
Lietuvos nepriklausomingu 
gyvavimu. Ar ji kada puls 
reikia abejoti, 
merikos spauda?

Keistai j tai atsineša A- 
merikos. spauda. Tūluose 
dienraščiuose net editoria- 
lais Lietuva barama. Pa
veizdan ‘Detroit Free Press’ 
savo editoriale išvedžioja 
kad Lietuva turinti “apsira
minti”, “nešokinėti prieš 
Lenkiją”, nes “gali atsidur
ti po bolševikų letena” ir ki
tokių nesąmonių prirašo.

Dabar pažvelgkim į musų 
pačių spaudą. Atleiskim A- 
merikonams, nes jie nežino 
nei Lietuvos reikalų nei po
nų Lenkų klastų ir paskalų. 
Musų spauda pasigriebus 
tas melagingas žinias dar 
labiau išpučia negu Ameri
konai ir gąsdina (ne tiek 
išgąsdina kiek padaro save 
nežinėliaiš) savo skaityto
jus.

Reiktų nors kiek kritiš
kiau j dalykus žiūrėti.

.*----■.------------------------------
■ Klejojimas po

Patamses
, Lietuvių komunistų moterims 
; leidžiama laikraštis vardu “Dar

bininkių Balsas”. Prie ko tas 
“balsas” moteris veda parodei ii' 
jų iliustracijos, 
niame numeryje 
telpa iliustracija 
moteris su žibintuvu rankoje, 
žibintuvas turi raides “L. D. S. 
A.” Moteris eina tamsybėje 
(kokių , galų jos po tamsybes 
vaikšto?) Ji praėjus vieną duo
bę, kurios užvardis yra “Religi
nė Vergija”. Praėjus antrą duo
bę užvardintą “Doriškas Nupuo- 
liams”. Prieš ją kelyje stovi 
dar viena duobė (ir lygiai ant 
paties tako), kuri duobė užvar- 
džio neturi. Ta duobė, reikia

yra “Komunizmo 
Jon tikrai ta mo- 

nes “komunistiška 
nudegus žvakutė,

įsivaizdinti, 
Dumblynė”, 
teris įpuls, 
šviesa”, ta
stovi jai stačiai prieš akis ir ji 
per tą “šviesą” nemato kad vi
sai netoli jos, už keturių žing
snių, jau randasi ta tamsi 
įvardinta duobė....

štai paskuti- 
ant viršelio] 

tokia: Eina

Gera Propaganda
Chicagos dienraštis, “Chica

go Daily News”, Spalių_l d. iš
leido gana ypatingą savo pa
veiksluotą laidą, kurioje visas 
puslapis užimta paveikslais Lie
tuvių ir Lietuvos vaizdais.

Telpa Lietuvos žemlapis, Ka
ro Muzejus, Kauno ir /Nemuno 
pakraščių vaizdai; Lietuvos pre
zidento, Didkunigaikščio Keis
tučio, Dr. Basanavičiaus, Kon
sulo P. žadeikio paveikslai ir 
dar vienas kitas dalykas.

Tai buvo supažindinimas A- 
merikiečių su Lietuva, apie ku
rią Spalių 1 dieną kalbėjo per 
to dienraščio radio stotį Konsu
las P. žadeikis žodžiu.

šimtams tūkstančių tokio lai
kraščio į svietą išėjus, reikia 
pasidžiaugti kad taip daug tas 
laikraštis pasitarnavo Lietuvių 
supažindinimui su Amerika.

Nejaugi tik sėdit ir lau
kiat tokių niekų, ponai re
daktoriai ?

RADO SENĄ 
METEORĄ

Mokslininkai surado milžiniš
ko meteoro vietą, kur jis sulin
dęs giliai žemėje po nupuolimo 
19 metų atgal. Meteoras nu
puolė Jenisejaus provincijoj Si
bire ir sutrukdamas į šmotelius 
kaip smarki rakieta išnaikino 
aplink save 15 mylių miško.

Spėjama kad tas meteoras 
svėrė bent 500,000 tonų; vieta 
kurioj jis nukrito yra gili duo
bė mylios diametre ir jau ap
augus krūmokšliais. Ta dalis 
miško yra beveik neprieinama.

Puldamas ir suplyšdamas į 
šmotus, meteoras išnarstė že
mėje į visas puses skyl.es nuo 
50 iki 100 pėdų pločio ir sude
gino medžių kamienus.

‘ ‘Ekscelencijos’ ’
Populiariškumas

Naujai pasirodžius Amerikoje 
komedija “Ekscelencija”, para
šyta “Dirvos” redaktoriaus K. 
S. Karpavičiaus, pašiepimui A- 
merikiečių Kaune ir sykiu Kau. 
niėčių, padarys savo debiutu 
Spalių mėnesio bėgiu gana ne. 
paprastai. Tik pradžioj sezono, 
skersai ir išilgai Suvienytas 
Valstijas “Ekscelencija” stato- 
ma bent dešimtyje žymesnių 
kolonijų.

Tarp įvairių vietinių vaidin
tojų “Ekscelenciją” stato ir ar
tistas St. Pilka. Tai pirmas at- 

| sitikimas kad Lietuvos artistai 
paimtų statyti Amerikiečio ra
šytą veikalą.

Komedija gana nusisekus ir 
turi oficialį štampelį komp. A 
Vanagaičio ir artisto St. Pilkos. 
Jiedu abudu tą veikalą žiurėjo 
dar rankraštyje ir pripažino 
kad pataikyta viskas Kauniškai, 
nors autorius jau daug mėtį 
kaip iš Lietuvos ir nematęs sa
vo akim moderninio Kauno gy
venimo.

Vaidintojų grupelės “Eksce- į 
lenciją” priima gana noriai, da- i 
bar lieka patirti kaip publika jį I 
priims (nors tas daugiiau pri- 1 
klausys nuo to kaip vaidintojai. I 
veikalą perstato.)

— Turiu tamistai svarbias privatines 
žinias, — tarė Rodinas.

— Gali kalbėti, šis ponas yra mano 
draugas, — rodydamas į Blessaką tarė 
Hardy.

— Noriu kalbėti su tamista vienu, — 
, pakartojo Rodinas.

Matydamas kad Blessak nori išeiti, 
Hardy pamojo jį likti su juo, paklausda
mas svečio: — Ar tamista turi kokią pa
slaptį mano reikaluose ar savo?

— Tamistos reikaluose, — atsakė Ro
dinas.

— Tai meldžiu kalbėti, ties aš nuo šio 
pono neturiu nieko slėpti, — pratarė Har
dy.

Rodinas pradėjo kalbėti jog atėjęs pa
sakyti, kaipo teisingas žmogus, apie vieną 
klastą kurią prieš jį surengė kiti ir pats 
Hardy nieko nežino. Hardy prašė kad 
Rodinas prirodytų ką kalba, ir Rodinas pa
sakė kad jis ’turi rašytus prirodymus tos 
visos klastos. Pagaliaus pasakė:

— Aš turiu prirodymus kad žmogus 
kurį tamista laikai savo draugu begėdiškai 
tamistą apgaudinėja.

— O kas jis toks, tamista? — paklausė 
Hardy.

— Jo vardas yra. Marcel de Blessak,— 
atsakė Rodinas.

Ant tų žodžių, Blessak nustebo ir pa
balo. Bet Hardy, nepažiūrėdamas į savo 
draugą nei nematydamas jo susimaišymo, 
Hardy griebdamas už rankos Rodinui su
šuko: — Nutilk, mano drauge! — Ir laiky
damas ištempęs akis į jį kalbėjo toliau: — 
Ką, tamista apkaltini Blessaką?

— Taip, aš apkaltinu jį, — atsakė Ro
dinas, trumpai.

— Tr tamista jį pažįsti?
— Aš jo niekados nemačiau.
— Kuo tamista jį įtari ? Ir kaip drys- 

ti sakyti kad jis apgaudinėja mane?
— Pora žodžių, tamista, — tarė Rodii 

nas, nuduodamas nusigandęs. — Jeigu vie
nas geras žmogus mato beveik nužudomą, 
ar neturi persergėti?

— T£ip, tamista; ibet kame dalykas?
— Mano akyse,- išdavystė yra kaip žu

dymas. Aš atvykau įstoti į tarpą užpuoli
ko ir jo aukos.

— O kas tie niekšai yra? — teiravosi 
Hardy.

— Jei tamista pažįsti Blessako raštą 
tai perskaityk šitą, — tarė Rodinas duoda
mas Blessako ranką rašytą popierį.

Pirmu syk pažvelgęs į Blessaką, Har
dy net nusigando pamatęs jį išbalusį kai 
mirtį, kuris susigėdęs stovėjo, negalėda
mas surasti pasiteisinimo. Jis neturėjo 
apsukrumo pravesti save per visas savo 
klastingo darbo pasekmes.

Hardy užkalbino Blessaką nuogandos 
Įžodžiais ir tada Rodinas paklausė: — Ar 
tai šis yra Blessak?- Ak, tamista, kad aš 
bučiau žinojęs----

— Ar girdi ką šis žmogus sako, Mar
cei? Jis užmeta kad tu mane begėdiškai 
apgaudinėjai. Ko tyli?

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
Nuo virtuvės nuėjo Į koplyčaitę, kuri 

buvo tame pačiame dideliame budinke, o 
toliau vėl užėjo šokių salę, kur šeštadienių 
ir sekmadienių vakarais darbininkai turi 
savo pasilinksminimus bei koncertus.

Mergaitė, dar nauja šioje dirbtuvėj, iš 
visko stebėjosi. Agrikola pasakojo kad sa
vo tarpe jie turi ir muzikantų ir daininin
kų. Du syk j savaitę jų choras laiko pa
mokas. Tik šią savaitę, kilus nesusiprati
mams tarp darbininkų, negalėjo įvykt kon
certas.

Išėjo jie į sodną ir ten jai aprodinėjo 
Agrikola vasarines žaislavietes. Staiga, su 
ateinančiu vėju jie pradėjo nugirsti trimi
tų garsus ir militarę muziką; paskui pasi
girdo poros arklių kojų dundėjimas ir pa
simatė atjojantis oficierius imperijos uni
formoje. Vaizdas buvo nepaprastai gra
žus, ne tik iš parėdų bet ir iš arklio ir 
vyro sudėjimo. Tai buvo Maršalas Simo
nas. Jis prijojęs prie vartų nušoko nuo ar
klio, padavė tarnui vadeles ir pasakė kur 
jo palaukti kada reikės.

Jojikas, pasakęs kad palydovas palau
ktų gale gatvės, nusiėmęs kepurę skubiai 
ėjo patikti žmogų kurio Angela ir Agriko
la nebuvo patėmiję. Tai buvo Maršalo Si
mono tėvas, kuris laikėsi prie Hardio įs
taigos ir norėjo būti darbininku nors jo su- j 
nūs buvo valstybės apdovanotas didžiūno 
titulu už nepaprastus atsižymėjimus kare.

Jis dabar atsiskubino pasimatyt su tė
vu, nes nepertoliese darė kariumenių ap
žvalgą ir gavo liuosą valandėlę laiko. (

— Ar aš matysiu tavo dukreles šian
dien? — klausė senis.

— Taip, matysi, nes jos atvažiuoja su 
Dagobertu, — atsakė Maršalas.

— Bet kodėl tu toks užsimąstęs, sū
nau? °-

1 — 'Aš' turiu daug ko pasikalbėti, tėve.
—>• Tai eiva į vidų, — tarė senis ir jie 

abu prajiyko.
Dar Agrikolai ir Angelai daugiau be

sikalbant, atvažiavo karieta su pora ark
lių, kurioje buvo ponas Hardy su Blessa- 
ku, neištikimu draugu, kuris jį išdavinėjo 
žinodamas jo paslaptis. Hardy su savo pa
lydovu inėjo į kiemą.

Neužilgo po jų pasirodė ir vienu ark
liu karieta, kurioje atvažiavo Rodinas.

Angelai ir Agrikolai esant bendrana- 
myje, gauja Vilkų, prie kurių pakeliais da- , 
sidėjo dar būriai mušeikų iš karčiamų, ar
tinosi prie dirbtuvės, prie kurios skubiai ( 
artinosi ir Rodino karieta.

Hardy su palydovu jau inėjo į namą 
esantį arti dirbtuvių. Jo palydovas, Bles- 
sak, buvo pirmiau geras ir ištikimas, iki 
prie jo prisisuko abbė d’Aigrigny ir Rodi
nas ir padarė jį savo įnagiu šnipinėti Har
dy. Hardy buvo jautrios prigimties ir la
bai nuolaidus, kas davė progą jo priešams 
iš jo pasinaudoti.

Jis net mėgo išsišnekėti savo paslaptis 
savo palydovui-draugui Blessakui, ir išsi
pasakojo paslaptį kad jis turi palinkimą 
prie vienos gražios moteries, vienatinės ku
rią jis karštai myli ir kurią tik vieną teža
da mylėti. Blessak klausė tų jo apsakymų 
ir dėjosi sau į galvą. Tuo tarpu inėjo tar
nas ir pranešė kad atsilankė koks žmogus 
pas poną Hardy.

Pavelijęs ir savo draugui pasilikti su 
juo, Hardy paliepė tarnui svetį įleisti.

Tarnui išėjus, tuoj pro duris buvo įlei
stas Rodinas, su kuriuo Blessak pažinties 
neturėjo, bet kuriam tarnavo per kitus už- 
samdytės. •

— Monsieur Hardy? — tarė Rodinas, 
nusilenkdamas abiem, ir žiūrėdamas nuo 
vieno į kitą.

— Tai mano vardas, tamista, kuo ga
liu pasitarnauti? — atsakė Hardy, nes iš 
sykio Rodinas, prastai pasirengęs, išrodė 
lyg koks senis atėjęs prašyt pašalpos.

— Ar Franciškus Hardy? — pakarto
jo Rodinas, norėdamas būtinai persitikrin
ti ar tą rado kurio jieško.

— Turiu garbę pasisakyti kad aš esu 
jtforni. I(

ne-

Štai kur Gauna Pačią už 
Karves

Vieiias keliauninkas sUgryžęs 
iš Australijos pasakoja kad ten 
laukiniai žmonės vis dar perka
si sau moteris. Paveizdan, vy
ras norėdamas gauti sau pačia 
turi jos tėvui užmokėti 11 ar 
tam panašiai karvių. Laimin
gas tas kuris vėliau susilaukia 
kelių dukterų, už jas gauna sa
vo išleistas karves jų motiną 
perkant.

MANO PASLAPTIS
Kad kas paklaustų ką širdis myli 
Vargu ištarti žodį galėčiau — 
Ne tai kad nieko nepasiskyręs, 

'Bet kad sakyti neprivalėčiau....
Myliu aš vieną dailią mergelę^ < 
Kuri man’ jauną taip sužavėję,-> -J 
Bet kas ji tokia nepasakysiu — 
Aš ją slepiu sau giliai širdelėj.

Ne man ji skirta, ne mano yra, 
Galiu ja džiaugtis tiktai savyje, 
Nors ji gal trokšta kaip aš, nabagas, 
Patekt nors kartą mano glėbyje....

Jai meilės dainą dainuosiu liūdną,
•_ Už tokią dalį likimą barsiu;

Akys’ nešiosiu jos veidą gražų, 
Prisiminimais tiktai gyvensiu....

Adonis.

SENATVĖ
Akįs įdubo, veidas raukšlėtas, 
Jau nebemiela rytas saulėtas....

Kaip vagis senatvė slenk’ paskui mane.
Jiegos 'kasdiena žymiai mažėja, 
Širdis kaskartą daugiau silpnėja....

Krūtinė atšalo, meilė užmiršta.
Dingo kaip sapnas šviesi jaunystė,
Jau nesugryš ji, nėr ką manyti....

Kaip vagis mirtis jau slenk’ paskui
mane....

Ant. Skrinskis.

Ruošia Lietuvos
Metrašti

Lietuvos Pasiuntinybė Lon- j 
done praneša kad “Eltos” Infor- j 
macijos Biuras, vedamas E. J. j 
Harrisono, Užsienių Reikalą I 
Ministerijos pritarimu, ruošia 1 
spaudai informacinę knygą, po ! 
vardu “LITHUANIAN YEAR Į 
BOOK, 1928”, kuri turės išeiti 
iš spaudos Vasario mėnęsį 192!. 
m. Tas taikoma su Lietuvos į 
Nepriklausomybės 10 metų su-1 
kaktuvėmis.

‘Lithuanian Year Book’ teiks j 
tiksliausių ir naujausių infor- I 
macijų apie Lietuvą, suskirsty- į 
tų maždaug į sekančius sky- į 
rius: kraštas ir gyventojai; is- | 
torija; konstitucija; adminis- I 
tracija; švietimas; finansai; j 
žemės ūkis; prekyba: muito ta
rifai ; susisiekimas; socialės są
lygos; švietimas ir švietimo įs
taigos; Lietuvos atstovybės ir į 
konsulatai užsieniuose; užsienių I 
atstovybės ir konsulatai Lietu
voje, ir tt.

Ta knyga norima praplatint i 
ir tarp Amerikos Lietuvių.

Kaina bus apie $1. Galima 
užsisakyti per Lithuanian Lega
tion, 10, Palace Gate, Kensing
ton, London, W. 8.

“ŽEMES ROJUS”
Alytus.

RUDUO
Šiltos vasaros dienelės
Taip greitai praėjo, 
Aptyko paukščių dainelės, 
Lapai geist pradėjo.

Sodnai, girios liūdnai gaudžia 
Rudenio dainužę, 
Nurudavę rodos liūsti, 
Šakos rauda, ūžia.

Ir ežeras toks pašiurpęs,
Nematyt valtelių,
Nesimato jose plukant
Jaunųjų porelių.

Vėjas pučia vis šiurkštesnis, 
Padangė paniurus,
Ir dienelės daug trumpesnės, 
Gamta lyg apmif-us.

Laputė.

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Reikalaukit “Dirvoje”

Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra tai par- 
tiviškas veikalas pašiepi- 

,mui komunistų, bet grynai 
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiyeda.

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

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras-į 
tos, jų yra visose svetainė-1 
se. 77 pusi. Kaina 50c. ”
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

75c
Su reikalavimais

knygynas
Cleveland, Ohio

APDARYTA J j 

siųskit ir pinigus.

“DIRVOS"
6820 Superior Ave.

NAIKINA
Kandis, Blusas, 
Muses, T ar akus 
Kitus Namų Vabalus

skyl.es


---- DIRVA

Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)

Kiškio Pasaka
Prasidėjo lietingos dienos, ir per kele

tą vakarų Alina ir Ardys nelankė “meilės 
darželio”. Nemyra negalėjo kitaip sekioti 
savo žmonos kaip tik tėmydamas ją vidu
je apsieidinėjant. Ardį irgi tėmijo šian ir 
ten su juo susidurdamas, arba jam j palo- 
ciuš užėjus.

Gal butų senis tai ir užmiršęs, nes nie
ko neišrado, bet nepaleido jo Kiškis. Šiam 
špiegui rup.ėjo kas nors iš karaliaus gau
ti už pasitarnavimą, todėl nerimastis ji 
graužė kodėl karalius taip tyli ir nesiima 
nieko daryti. Kasdien Kiškis ką nors prie 
karaliaus užsimindinėjo ir neleido jam už
miršti savo svarbios žinios.

Vieną dieną, pasišaukė prie savęs ka
ralius Kiškį, o tas drebėdamas priėjęs puo
lė prie karaliaus kojų, laukdamas kad vėl 
jam ką pikto darys.

— Ar žinai ką, Kiški, aš pradedu tikė
ti kad tu tiesą kalbėjai....

— Šviesiausias karaliau, lai užkursta 
mano aųsjs, lai apanka mano akįs jei aš 
norėčiau ką pats nematęs pasakoti; iš jįj 
akių galima pažinti.; o mano ausįs irgi ne
meluoja, aš pats girdėjau jų kalbai kai 
nuėjęs j darželį klausiausi....

— Bet aš zdar vis nenoriu jį įtarti iki 
pats neištirsiu, todėl sumaniau suvesti vi
sus akis į akį....

— Nelauk, šviesus karaliau, iki bus 
pervėlai, nes bile naktį jiedu gali pabėgti, 
jis karalienę prie to kalbina.... — mela
vo Kiškis, matydamas kad karalius links
ta klausyti daugiau.

Bernaują užsidegė karalius išgirdęs 
Kiškio kalbas apie pabėgimą, ir senis tuoj 
sumanė suvesti visus kaltininkus į daiktą, 
o jei pasirodytų Kiškio tiesa, žiauriai nu
bausti. Iš karžygio ir brangaus vaikino 
dabar Ardys karaliaus akyse pradėjo da
rytis niekšas ir nenaudėlis, apgavikas ir 
nedėkingas žmogus.

Artinosi karaliaus varduvės, rengė jis 
puotą, kurion sukvietė savo pilies žymiau
sius vyrus. Kiškiui įsakė laike puotos pa
sakyti pasaką apie karalienę ir jos slaptą 
meilužį, kad visi girdėtų, o Alina ir Ardys 
suprastų jog jau sugauti:

Sėdėdamas prie karaliaus ir karalie
nės kojų, Kiškis vedžiodamas akis į Aliną 
ir Ardį, pradėjo savo pasaką:

“Kitą kartą, vienoj didelėj karalystėj, 
už aukštų kalnų, už plačių jurų gyveno ka
ralius ir karalienė. Karalienė buvo labai 
graži; jos vyras karalius nuolat po karus 
jodinėdavo ir nežinojo ką karalienė viena 
likus veikia. Vienas puikus jaunikaitis pa
tiko karalienei, ir ji jam patiko, ir jiedu 
ėmė slapta mylėtis. Mylėjosi jiedu karštai 
ir labai, bet nemokėjo pasislėpti nuo žmo
nių, ir žinia apie tai pasiekė karalių. Ka
ralius nemanė kad tokis atsitikimas galė
tų jo dvare būti ir netikėjo. Bet vieną die
ną pats karalius užėjo ant jų slaptai besi- 
meilaujančių, perpykęs išsitraukė kardą ir 
nukirto tam jaunikaičiui galvą, o karalie
nę uždarė tamsiame kalinyje, iš kur ji nie
kados daugiau neišėjo....”

— Kvailas iš tavęs kai mano autuvas, 
— paspyręs Kiškį, Nemyra gardžiai juokė
si iš jo pasakos. Juokėsi ir kiti vyrai, ku
rie nieko dar negirdėjo apie tokį atsitiki
mą savo pilyje. Gražesnieji vyrai net ėmė 
manyt kad butų labai malonu jeigu taip į 
juos jų karalienė įsimylėtų.... Tik mer
gos kaito ir viena į kitą žiūrėdamos išsi
žiojusios negalėjo nieko tarti. “Karalius 
jau viską žino....” nusigando ta kuri pir
mutinė neiškentė ir pasakė savo patyrimą 
Kiškiui. Kitos tarp savęs ką tai kuždėjo
si, ir visų akįs buvo nukreiptos į Aliną ir 
Ardį, bet dabar jiedu ne sykiu sėdėjo.

Nemyra šnairai dėbtelėjo į Aliną, sale 
sėdinčią, ir į Ardį, sėdintį kięk toliau. Ali
na gniaužė sau suknia, lupą kramtė, o Ar
dys nerangiai pasijudindamas savo vietoj 
nejučiomis sunkiai uždėjo ranką ant savo 
didelio kardo rankenos. Tas viskas ką 
nors reiškė žinantiems, ir Nemyra jau de
gė baisia rūstybe. Dar reikia kibirkštėlės 
kuri senį uždegtų, ir stosis tas- kas turi at
eiti.

Puota užsibaigė gražiai, bet Aliną ir 
Ardį, ir Agnitą, paėmė baimė ir rūpestis.

— AŠ žinau viską, — prisitaikius prie 

Alinos pratarė Agnita tą naktį. — Nebijo
kit manęs, tik saugokitės karaliaus ir Kiš
kio. ... Jis sekioja jus darželyje....

Alina baisiai nustebo iš to, bet tuoj 
pradėjo pasitikėti Agnita ir paėmė ją už 
savo paslapčių tarpininkę.

Nelankė jiedu daugiau Meilės Daržo 
ir butų labai sunku buvę po to, jei ne Ag
nita, kuriai išsiverkus savo paslaptis pla
čiau, Alina gavo jos pagalbą susižinoji
mams su Ardžiu. Jų pasimatymai buvo 
trumpi, ir tai vėlai naktį, kada visi miego
davo. Agnita būdavo per slaptas dureles 
išlydi savo karalienę į sodną ir ten su Ar
džiu suleidžia. Daugiau ir daugiau gandų 
Nemyra pradėjo nugirsti kada ėmė prisi
klausyti iš dvaro ponių, ir darėsi neramus.

Ardys pradėjo atbusti ir kalbėjo Ali
nai kad jiedu turi skirtis — jos jisai sau, 
mylės ją, bet daugiau sykiu būti negali. 
Vienok Alina tų jo kalbų nei girdėt neno
rėjo, nesutikdama paleisti jį kada dabar ji 
atsiduria bėdoje.

Kada vieną naktį jiedu, su Agnitos pa
galba, slaptai susiėjo ir tarėsi ką daryti. 
Alina papasakojo Ardžiui savo sapną:

— Ardy, brangus, kas nors baisaus 
turės nutikti. Aš baisų sapną sapnavau. 
Mačiau, tu, rodos, lavonų kaulus kasinė
ja!, dėliojai žmonių kaulų dalis į krūvą....

— Skirkitės.... — nedrąsiai patarė 
Agnita, kuri1 dalinosi jų bėdomis ir paslap
timis.

— Mieloji mano, ar tu manai kad aš 
liksiu viena ašarų gyvenimą gyventi po 
visko šito? Ne, niekados! Patark mums 
bėgti, išrengk mus ir tu keliauk sykiu, jei 
nori, bus kas kita.... — kalbėjo Alina.

— Nekalbėk apie bėgimą, Alina; žinai 
kad Nemyra mus nepaleis ir jei ne pini
gais tai kardais paims mus kur mes nebū
tume. ... — pridėjo Ardys.

— Nejaugi^manai palikti mane vieną, 
pražūties nasruose?! — sušuko nelaimin
ga karalienė, jausdama Ardžio palinkimą 
pasišalinti.

Nuodai
Bet šią naktį jų klausėsi ir Kiškis, ir 

ryte suradęs karalių tuoj išpasakojo ką 
žinp. Vienok norėdamas likti geras kara
lienei, tas raišas špiegas pasakojo Nemy- 
rai buk Ardys vilioja karalienę bėgti su 
iuo, liepia pasigrobti visas savo brangeny
bes ....

Dabar Nemyra! užteko. Griebė jis sa
vo didelį kardą ir leidosi laukan.

Netikėtai dar viduje susidūrė su Ali
na, kuri viską suprato. Puolė ji ant kelių 
prieš savo vyrą ir ėmė šaukti:

— Nežudyk jo kardu! Neik tenai jam 
mirtį padaryti, nes sukils prieš tave visa 
pilis ir miestas! Visi kareiviai puls tave 
už palytėjimą jų mylimo karžygio, ir visi 
žmonės eis su manim jeigu aš jų pagalbos 
prašysiu! Jei kitaip negali, išsiųsk jį į tą 
pilį kaip rengeisi, ir viskas užsibaigs.

— Nevertas jis to, už sumynimą mano 
pasitikėjimo, paniekinimą mano namų, jis 
turi numirti! Perkirsiu jį kardu pusiau ir 
tegul dvės kaipo didžiausias veidmainis! 
Tu išgelbėt jį nori, ir dar sykį parodai kad 
jį myli ir rengiesi su juo iškeliauti! Ne- 
gundink manęs palikti jį gyvą, nes jis gali 
vėliau man galą padaryti!

— Mano vyre ir karaliau! Aš mylė
jau ji ir jis mane mylėjo, ir dabar mudu 
sugauti. Jeigu tu supratai kada tikrą 
meilę, suprask dabar kad mudviem ir mir
ti sykiu bus smagu. Ištrukti negalim, ir 
jau gyvent sykiu negalėsim. Bet parengk 
mums tokią mirtį kad niekas tuojau apie 
tai'nežinotų, nes kitaip tau žmonės pada
rys galą, — Alina kalbėjo, neslėpdama sa
vo meilės ir nerodydama jokios baimės 
prieš Nemyrą.

Klausė senis tų savo jaunos žmonos 
žodžių, ir kaipo kerštingas ir godus, pats 
norėjo dar gyvas likti. Sykiu nenorėjo 
girdėti nei Aliną kalbant apie jos mirtį; 
jis tik degė kerštu prieš Ardį ir norėjo su
naikint jį. Gvva paleisti nepasitikėjo, nes 
Kiškio buvo perdaug įkalbėta kad ir Alina 
gali paskui jį išbėgti.

— Nuodai bus lengviausia mums mir
tis, ir niekas nežinos per ilgą laiką kad ma
nęs gyvos nėra, o kaslink Ardžio, galėsi 
paskelbti kad išsiuntei jį į aną pilį, ir vis
kas nurims. Bet nežudyk jo viešai ir kad 
žmonės nepamatytų jo kraujo.

— Alina! nekalbėk tu apie savo mirtį:

ŠIE NAUJI ĮSTOJO Į 
ARDŽIO PULKUS

Pr. Narvydas iš Brooklyn, N. 
Y., prisiuntė $2.50, už savo ir 
A. Baravykienės (iš Branch, 
Mich.) knygas.

Rose Barnes iš Scienceville, 
Ohio, prisiuntė $1.25.

Juozas Fabrica iš Scranton, 
Pa., prisiuntė $1.25.

A. Baravykienė, iš Branch, 
Mich., užrašė savo sesers sūnų 
Mateušą Vilčauską, iš Hunting
ton, Mich., j Ardžio armiją ir 
prisiuntė $1.25.

Juzė Skupienė, vietinė, mokė
jo $1.25.

A. Grigienė, vietinė, mokėjo 
$1.25.

Marė Rainis, vietinė, mokėjo 
$1.25.

Juozas Kaizer, vietinis, mokė
jo $1.25.

Juozas Plečkaitis iš Bellevue, 
Pa., $2 už “Dirvą” ir $1.25 už 
“Juodą Karžygį”.

. Juozas Karpavičius, iš Provi
dence, R. L, prisiuntė $2 už 
“Dirvą” ir $1.25 įsirašymo Į 
Ardžio armiją.

Jonas Pesheiio. iš Aberdeen. 
Wash., prisiuntė $1.25.

Osvaldas Kruisk iš Rock La
ke, N. Dak., prisiuntė $2 už 
“Dirvą” ir $1.25 už Karžygį.

Ig. Gužauskas iš Dayton, O., 
prisiunčia $3.25: $2 už “Dirvą” 
ir $1.25 už “Juodą Karžygį”.

B. šiušinskas iš Slickville, Pa. 
rašo: Prisiuličiu $1.25 už “Juo
dą Karžygį”, 50c už “Kandfdą” 
ir $2 Už “Dirvą”.

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

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

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

J
AU galit gauti pirmą 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 nuotikių slaptai keliaujant jieškoti 
sau Vietos pulke, kitose šalyse.

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 pasišeka pagaminti.

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

( • . (

Sitokia’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 
me(ų dirbime literatūros lauke.

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

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

Abi knygos turi daugybę paveikslų.

Pinigus siųskit su užsakymu, parašydami savo aiškų adresą ir vardą.DIRVOS KNYGYNAS 6820 Superior Ave. Cleveland, O

tu turėsi gyvent iki aš gyvas busiu.... Aš 
tik dabar pajutau kaip tave myliu.... Se
natvė man ateina liūdna be žmonių, o tu 
tik viena kurią aš branginu. Bet Ardys tū
ri būti nužudytas, ir jeigu tu išteisybės 
man pikto nežadi, tik del savo meilės nori 
su Ardžiu numirti tai aš tau atleisiu ir lik 
gyva; ir kad tavo tėvai gyvi butų ir nepa
justų mano keršto,' nunuodink pati1 Ardį 
čionai pavadinus.... Jeigu pati bandysi 
atimt sau gyvastį, tavo tėvus aš liepsiu su- 
plaišint ant eržilų.... Atmink tą!

Baisi tai buvo išlyga, bet Aitriai ji bu
vo lengva priimti, nes leisti karaliui nužu
dyti Ardį kardu, matyti jo pralietą krau
ją buvo perdaug nepakeliamas įsivaizdini- 
bas.

— Bet kaip jį čia atkviesi? Jis gali 
ką nors nujausti ir neis, — kalbėjo Nemy
ra.

— Aš pasiųsiu Agnitą nuo savęs, kad 
turiu svarbų reikalą su juo. Įves ji jį per 
slaptas dureles, ir tada galėsi užrakinęs du
ris pasakyt jam kas dėsis....

— Gerai! — sutiko karalius, ir sėdo į 
suolą laukti Ardžio.

Alina išėjo, pasakė Agnitai atvesti Ar
dį slaptai, paminėdama kad karaliaus nėra 
palociuose. Jeigu nebūtų Agnitai melavus, 
tarnaitė gal butų Ardį persergėjus, nes ji

JUOKIS
Ir Svietas Juoksis sy

kiu sU Tavimi

TOLIMOJ ŠALYJE
Toli aš už jurų 

šiandien gyvenu,
Bet tėviškę savo

Visad atmenu:
Kaip joje malonu

Ir kaip gyvenau —
Atmenu ją visad 

Ir kitiems sakau.
Kur rasi taip miela

Kaip savoj padangėj,
Ji glaudžia kiekvieną 

Lyg motutė brangi.
Kaip gi neatminsiu 

Toli būdama,
Juk ten aš užaugau 

Džiaugsmo suparha.
Niekad nepamiršiu 

Aš gimtinio krašto, 
'Nors malonius jausmus

Išliesiu per raštą.

Visados jį gerbsiu 
Nors toli būdama,

Manau apie jį aš
Ašaras liedama.

Jaučiuosi laiminga
Tik kuomet svajoju, 

Kuomet mintim’s savo
Aš tenai klejoju.

Rožė.

VASAROS VAKARAS
Ramų, gražų vakarėlį 
Kai mėnulis švietė, 
Ji sutiko bernužėlį, 
Kurs pavaikščiot kvietė.

Jiedu ėjo į sodelį 
Paklausyt lakštutės, 
Tarti ten tykiai žodelį, 
Nebudint matutės, —

Kad n’išgirstų motinėlė 
Ką jiedu kalbėjo,
Oi tai bartų, sengalvėlė, f • 
Kam taip vėlai ėjo....

Kai pasislėpė mėnulis 
Juodan debesėlin,
Pabučiavo bernužėlis ~ ;
Veidan mergužėlės,

Apkabinęs glėbin, meilius 
žodelius kalbėjo,
Ji tūnojo kaž ko bailiai, 
Tik širdis tvaksėjo....

Laputė.

Nuo Juokų Red.: Išsipildė! 
Išsipildė didis musų troškimas! 
Tik paprašėme eilių į šį kampe- 
'j, ir štai gavome jų! Gavome 
vienu sykiu nuo dviejų poečių,; 
t tai dar visai naujų, dar čia 
liekad nedainavusių. Viena yra, 
kaip matote, gerb. Rožė, o an- 
;ra gerb. Laputė. Tiedu nauji 
moteriški vardai tik padidina 
eilę jau ir taip ilgesnę moteriš
kų poečių, kurių mes čia visada 
daugiau turėjome.

Tik prisiminkime gerb. Aud
rą, gerb. Birutą, gerb. Kleopat
rą, gerb. Gegutę, gerb. Eleono
rą, gerb. Petronėlę M. ir dar 
vieną kitą iš rečiau pasirodžiu
sių. Taigi vyrų poetų eilės nie
kad jų neatstos, kiek tik mes 
čia jų turėjome.

Bet pasakysime ir vieną pa
slaptį: nors gerb. Laputė iš var
do yra ir nauja, ji yra tik in
karnacija vienos musų senes
nės poetės naujame kūne arba 
naujame varde. Ji seniau čia 
dainavo, ir dabar vėl dainuoti! 
pradėjo, iš ko mums labai link
sma.

Keistas dalykas kad Ame
rikoje mes turim poečių dau
giau moteriškų kurios čia ei
les rašinėja, o iš Lietuvos gau
name veik išimtinai nuo vyrų.

Gerb. Adonis aną savaitę pa
darė gerą pradžią: jį pasekė po
ra poečių su gražiomis eilutė
mis. Jeigu rašinėsit, šis kam
pelis vėl bus gyvas ir gražus.

Bet mes laukiame eilučių apie 
senmergelės rūpestį, kaip buvo 
pereitame num. minėta. Kas 
bus pirmutinis ar pirmutinė to
kią dainelę prisiųsti?

DEL KO redaktoriai nuplin
ka. -Mums teko patirti kad di
delė dauguma musų redaktorių 
nuplinka (o kurie dar ne pliki 
tai nupliks) iš tos priežasties:

Kasdien pas juos į redakci
jas lenda būriais žmoneliaj “pa
sikalbėti” ir kaip kurie ateina 
ir prašneka po pusę valandos ar 
daugiau ir nesusipranta kad rei
kia išeiti. . O redaktorius vis- 
tiek turi prirašyt laikraštį, ar 
pas jį niekas neatsilankys, ar 
kasdien po kapą “lankytojų” 
pereis. Negalėdamas apsidirbt 
redakcijoj, parėjęs per naktis 
rašo namie — ir PLINKA.

jį broliškai mylėjo; jis galėtų ar pabėgti 
ar apsisaugot, tada Alina viena liktų kara
liaus naguose kentėti. Taigi reikėjo pa
naudot visas gudrybes atkvietimui Ardžio 
nežiniomis.

Visu laiku Ardys rūpinosi ką darys ir 
rūpėjo jam likimas jo mylimosios. Gavęs 
žinią kad Alina nori jo matyti, kaip stovė
jo taip ir šoko bėgti pas ją, ir įsitaikęs per 
slaptas dureles inėjo.

Pirmiausia jis pamatė Aliną, ir puolėsi 
prie jos su meiliškais žodžiais. Tas labai 
patiko jai, nes ji jautė kad iki paskutines 
Ardys ją myli. Bet Nemyrai naujas smū
gis rėžė į širdį — dabai* aiškiai ir atvirai 
pamatė kokie ryšiai tarp tų dviejų jaunuo
lių b.uvo, ii* labiau jis užsidegė kerštu, nes 
tikrai žino kaip jo savastį — jo moterį — 
tas niekšas viliojo. Savo moterį — savo 
gyvą turtą — vyrai gynė per amžių am
žius, ir Nemyra, nors jau senas laužas ir 
neturįs teisės prie tokios jaunos gražios 
mergaitės, jautėsi tvirtai ją turįs tik sau 
vienam....

— Atėjai tu ir prie mano akių parodei 
kas esi! — suriko Nemyra piktu juoku. — 
Ir neužilgo patirsi kaip turi mirti iš ran
kos jos,Tturią nuo manęs pavogti norėjai!

Tą taręs, Nemyra nuėjo užrakinti du
ris.

(Bus daugiau)
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SARPALIUS IR KOMARAS, KAIP JUOS VAIZDUOJA ANGLIŠ
KI CLEVELANDO LAIKRAŠČIAI Akrono Naujienos

Po- 
ant 
mo-

Kari Sarpolis 
. APPLYING THE— 
"flying hip lock" 
TO AN OPPONENT*

Pasikorė vaikas. Pereitą šeš
tadienį, po barnių su savo sese
rimis, iš Įtūžimo pasikorė 11 
metų amžiaus -vaikas, Hugh 
Horsly, nuo 249 Steiner avė. 
Pasikorė po to kai po barnių 
gavo nuo motinos mušti.

Norėjo pagąsdint vyrą, 
i’.icija gavo pašaukimą kad 
15 Furnace st. nusinuodino
teris. Atvykus į namą, polici
ja patyrė kad moteris užsida-) 
rius skiepe. Bandė įlysti per 
duris ir langus, bet negalėjo ir 
net turėjo išplėšt skiepo sieną 
kad prie jos prieiti. Atplėšę 
lentas, rado ją išsitiesusią ant 
grindų, kaip nualpusią. Pasi
ėmė į vežimą ir nugabeno ligon- 
butin. Gydytojai padėjo ją ant 
operacijos stalo ir nuskubino į 
operacijų kambarį išpumpuot iš 
vidurių nuodus. Tuo laiku bo
belė pašoko nuo stalo ir suriko: 
“Nesirūpinkit apie nuodus; aš 
tik norėjau pagąsdint savo vyrą 
už taip šiurkštų apsiėjimą su 
manim.”

Gaisrų vengimo savaitė. Ak- 
ronas šią savaitę suruošė gaiš- 1

rų išvengimo savaitę, su tikslu 
sumažinti miesto gaisrų nuos
tolius. Pernai turėjo $206,043 
nuostolių nuo tokių gaisrų ku
rie lengvai galima buvo išveng
ti. Metais pirm to gaisrų nuo
stoliai buvo net $456,258.

Per penkis metus reikalavi
mai automobiliams guminių ši- 
nų (tires) padidėjo 50 nuošim
čių, sako tų reikmenų išdirbė
jai Akrone. šis metas bus di
džiausias guminėms kurios iš
dirba šinas.

Ragina registruotis ir bal
suoti. Visame mieste eina di
delė kampanija raginanti pilie
čius, registruotis del balsavimų 
ir balsuoti kada ateis ta diena. 
Daug žmonių užsileidžia ir ne
sinaudoja balsavimo teisėmis.

Daug svečių. Akroną užplū
do 10,000 svečių iš visos Ohio 
valstijos. Tai yra dalyviai Ma
sonų Knights Templar organi
zacijos ri jų šeimynos. Suruoš
ta didelės demonstracijos, še
ši tūkstančiai jų yra unifor
muoti.

Uoič KbMAR_»

šie du paveikslai vaizduoja, viršutinis kaip 
Karolis Sarpalius, dabartinis Lietuvių sunkaus 
svorio čampionas ristikas, paima savo priešus 
netikėtai ir nukeldamas nuo kojų užbaigia su 
jais. Apačioje vaizduojama Juozas Komaras, 
sunkiausias iš dabar žinomų Lietuvių ristikų.

Jiedu imsis su paskirais priešais miesto audi
torijoj antradienio vakare, Spalių 18 d., atidary
me sezono toj milžiniškoj svetainėj. Pirmu kar
tu toj vietoj susitaikys du žymiausi Lietuviai ris- 
tikai ir risis kožnas už savo atsižymėjimą.

Sarpalius ir Komaras dalyvaus ir “Dirvos” va
kare, sekmadienį, Spalių 23 d., Lietuvių svetainė
je. Pradžia 5 vai. vakare.

Ristynes
Spalio-Oct. 18PUBLIC HALL

Pradžią 8 vai. vakare. Charles Marotta, Promoteris

OFFICE 
CAT

By Junius

One man says that in five 
years bobbed haired women 
will be extinct.

But then he is a hairpin man
ufacturer.

In the old days they made a 
young man who applied for a 
bank job submit to vd“'1 test on 
the adding machine. Now they 
see how good he is with a gun.

Never mind! Our women are 
not as pink as they are painted.

* * *
A thing of duty is a bore 

forever.

If the TRUTH won’t sell it, 
don’t sell it.

You may get a large amount of 
truth into a brief space.

Sezono atidarymas Auditčrijoj
Keturios poros geriausių ristikų

“Grandpa is 103 years old 
today, doctor.”

“Isn’t that splendid! And 
does he read or do anything?”

“No, he don’t seem to have 
any ambition at all!”

Love is blind but the neigh
bors are not.

Where there’s a will there’s a 
loophole. 

* * *
She: But what is

for wanting to marryreason
me?

He:
you!

She:
an excuse.

Jones is cer- 
hole. 
how so?

Undertaker: 
tainly in a bad

Smythe: Yes,
Undertaker: We hurried him 

yesterday.

“That new sheik of mine is 
a fast worker”, declared a Cle
veland flapper. “I went out 
riding with him the other night 
and he began to have engine 
trouble before we got outside 
the city limits”.

your
GLOOMY PRESENT 

now it is October still
Why,

That’s

because I love

no reason. That’s

Customer: 
machines ?

Clerk: Nope, but we got 
some good counters.

Got any adding

But
And tho it makes me pain, 

look for it to rain and rain, 
And rain, and rain, and rain.

------o-----
There are too many flowers 

for the' dead who can’t appre
ciate them and too few for the 
living who would appreciate 
them.

I

6417

Bėgyje praeitų metų išleista 6417 paskirų raportų įvai
riems klausėjams apie investmentus, per Cleveland Bet
ter Business Bureau.

Didelė dauguma tų raportų buvo apie abejotinus finan- 
siniust pasiūlymus arba abejotinas ypatas stovinčias už
pakalyje tų pasiūlymų.

Jeigu tiktai $200 sutaupė kiekvienas tų klausėjų jau 
butų žymiai virš

milijonas dolarių sutaupyta.

Kur tie milijonai dolarių nueina? Į bankus taupymui, 
pirkimui namų, vertingų sekuratų pirkimui ir pramonėn.

Tas neduoda šimtams “mėlyno dangaus” artistams vei
kti liuosai Clevelande kas metai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

i* ♦ >

i \ X

1 Seiminikavimas Patamsėję
■ ' ’

Afe
y

V
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ĮKEISTI pinigus mėnuo po mėnesio ne
žinant gale metų kur jie nuėjo — tai 

yra šeimininkavimas patamsėję ir neži

nant kaip elgtis.

Moderniškas būdas vesti namų reikalus 
yra ant bizniško pamato. Reikia išdalin

ti savo ineigas ant įvairių reikmenų; rei
kia laikyti paprastus rekordus savo išlai
dų; gale metų tada jau galima žinoti kur 
jus stovit finansiškai. Tai yra didelė pa
galba taupymui.

Pgelbėjimas žrtionių išlyginti jų naminius 
finansus ir painiavas yra tai tikslas šio 
banko Namų Ekonomijos Biuro. Tai yra 
stotis kur patarnaujama dovanai, nušvie
čiant dalykus tiems kurie atlieka savo na
mų vedimo reikalus patamsėję.

“ tncorpor-afed 1849

Jadetg for Ratings 
Cleveland

* PUBLIC SQUARE4
Pirmiausia Pasibudavokit N am ą

K. SARPALIUS
Lietuvių čampionas

SLb JACK TAYLOR
Airiu milžinu

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

J. KOMARAS su STAN. PAWLOSKI
Lietuvis Lenku

JOE PARELLI su CHARLES FOX
Italų vidutinio svorio čamp. Policijantu

TAIPGI VIENA PRADINĖ PORA 
—---- / t

Tikietai $1.10 ir $1.65. Parsiduoda “Dirvoj”.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

BaMes Love It

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

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Vasara Baigiasi

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.

Ik. e. yochus 
į 1310 Russell Rd. Cleveland 
Į Superior, kampas E. 69th St.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

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 -----

6900 Superior Ave. E“ Sal5

~<1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHII<llllhHIIIIIIIIIIII|||l||HIIIIHIII|l|||l||||||||Hll|||||||||||||||l||||g 
š'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiijiiiHiiniiii,;  
I Prospect 2420 Central 17«« f

THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 

| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- f 
H kuo jam, išleidžiant ir sukraunam. Ę
H 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |A. S. BARTKŲ^

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

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

-----  Telefonas Randolph 5297 -----

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne i 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- ■ 
ras specialistas arba profesorius ne- i 
siklausinės kokia liga sergi ir kur j 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, , 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- J 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie Į 

j! neturėjo užtektinai apsipažinimo ir i 
Į; patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- J 
, gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- ■ 

|: gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- ■ 
K- riologiškas egzaminavimas kraujo ati- J 

dengs man tikrą jūsų ligos priežastį • 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums J 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir ■ 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuSius j 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo i 
£ kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- j 
į das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 5 
£ pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 3 
į siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. Ji 
£ Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. i įDR. SMEDLEY, SPECIALISTAS |

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland J;
ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. ?

£ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare, j! 
5 Nedčldieniais nuo 10 iki 1. ij
TaVAVMVWAWAWiVAViWaYAVAVAVMVWMAWl
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PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

PANEVĖŽYJE SPROGO 
BOMBA

Kaunas. — Rugsėjo 21 dieną 
apie 11 vai. per šaudymo ban
dymus 4 Pėst. Pulke Panevėžy
je del neatsargaus vartojimo 
sprogo granata ir sunkiai su
žeidė vieną kariningą ir vieną 
kareivį, lengvai sužeista vienas 
karininkas ir vienas kareivis. 
Sunkiai sužeistasis karininkas, 
neatgavęs sąmonės, už valandos 
mirė. Nelaimės priežastis pra
dėta tardyti. “L.”

IR LIETUVOJ AUTOMOBILIŲ 
BĖDOS

Veiveriai. — Per Veiverių 
miestelį plentu važiuoja daug 
autobusų ir automobilių, kurie 
neatsižvelgdami kad važiuoja 
per miestelį, einą visu smarku
mu. Tik vienos savaitės laiku 
Veiveriuose suvažinėta kiaulė, 
nulaužta vienai karvei koja, ir 
apikurčiam žmogui, kuris ne
suskubo pasitraukti-, pervažiuo
ta koja. Daugiausia nukenčia] 
smulkus gyvuliai 
paukščiai.

Pavojaus padaro 
j džios 
stovi 
viena 
stelės 
ar žaisti pertraukų metu, 
prastai išbėga jie ant plento. 
Nors vaikams ir griežtai įsako
ma saugotis važiuojančių, bet 
kartais pasitaiko kad ir auto
mobilis ar kitas vežimas turi 
pasisaugoti,

Be abejo, reikia ir vaikui, sau
gotis, bet reikia kad ir automo
biliai per miestelį važiuodami 
sumažintų greitumą. Daug dau
giau žmonių'nukenčia nūo^FoSiO 
greito važiavimo' purvo metu: 
ne'tik drabužius bet ir akis'už
lipina. “L.”

ir naminiai

tas ir pra-
Mokyklosmokykloms.

prie paties plento, ir nei 
neturi nei kiemo nei aik- 
kur vaikai galėtų bėgioti

Pa-

NUKOVĖ LIETUVĮ
Rugsėjo 15 d. Gubavo dvare. 

Salako vals., Ežerėnų apskr., 
prie pat demarkacijos linijos, 
Lenkų pusėje, rasta nukautas 
musų pasienio policininkas Jus
tas Morkūnas. Pravedus- tyri
mą pasirodė kad pol. Morkūną 
nukovė Lenkai, musų pusėje ir 
paskui nuvilko gilyn į savo pu
sę, norėdami įrodyti kad jų pu
sėje nukautas. "Tr.”

MUSŲ IŠEIVIAI DAR
BININKAI

nų šeimynų, bet ką kalbėti apie 
visą Lietuvą. Mergaitės vieto
je algos atsineša glėbelį. Nors 
Lietuva neturtinga šalis, bet 
perlaidus Vokiečius ir koihunis- 
tus kurie viską Lietuvoje su
naikino, surijo, bet nenutiko 
kad Lietuvoje butų nors vienas 
žmogus badu numiręs. Lietuva 
yra ūkio šalis, gerai tvarkant 
kraštą, kįlant ūkininkų susipra
timui niekados Lietuvoje nebus 
bloga gyventi.

Atminkite kad ten tik gera 
kur musų nėra, švieskimes ir 
gyvenkime vienybėje tai ir lai
mę rasime tik Lietuvoje.

P. Kriukelis.

GAVO

Tūkstančiai Lietuvos 
išpardavė savo žemes 
turtus ir nuvažiavę į 
praleido ir vėl sugry-

KIEK YRA NORINČIŲ VA
ŽIUOTI AMERIKON

Naujomis įsileidimo taisyklė
mis iš Lietuvos į Ameriką gali 
įvažiuoti 344 žmonės arba ne 
daugiau 
mėnesį, 
pateikti 
konsulą
lis — daugiau kaipo 10,000 ak
menų. - “Tri’i

kaipo 30 žmonių per 
Bet norinčių Amerikon 
skaičius pas Amerikos 
įregistruota labai dide-

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Petronė Kalantienė .... Lt. 50 
Kazys Kazlauskas ................ 50
Veronika Bandytė ........ 100 
Paulina Lekerauskienė .... 100 
Stepas Karvelis .. 
Stasys Paulauskas 
Katrė Jurgaitienė 
Pranas Virbickas . 
Jurgis Petrauskas 
Morta Petraitytė .. 
Vladas Buividas .. 
Antanas Trioba .. 
Pranas Adomaitis . 
Ona Janušičia .... 
Juzefą Stanienė .. 
Adolfas Vaškelis . 
Bronius Biliauskas. 
Povilas Kuisis .... 
Mikalina Pleitienė . 
Stasys Jovaiša ... 
Vincas Vaičkauskas

...700 

..1500 

...200 

...250 

...300 
Lt. 50 
.. 150 
...50 
... 50 
.. 150 
.. 300 

. 200 
...50 
.. 100 

250 
. 350 

.. 150

“Jie turėtų tilpt čionai, 
bet netelpa”

Žiūrint kaip Lietuvos darbi
ninkai ir mažieji ūkininkai 
stengiasi iš Lietuvos ištrukti, 
ir kaip jie drąsiai eina kitur 
laimės jieškoti tiesiog darosi 
graudu. Lietuvos žmonės bėga 
iš Lietuvos ne del to kad bloga 
gyventi ir kad darbo nėra, bet 
del to kad serga emigracijos ir 
tamsos liga.

Dauguma musų išeivių kitur 
baisiai vargsta, badauja, gryž- 
ta į tėvynę suvargę, be jokio 
cento.
.žmonelių 
ir kitus 
Braziliją
žo į Lietuvą tikrais elgetomis, 
neturi nei puodelio barščiams 
išsivirti.

Francuzija negaudama savų
jų žmonių prie blogų darbų pra
dėjo jieškoti darbininkų Lietu
voje. Na ir gavo kiek tik no
rėjo. Darbininkai gryžo, bet 
dauguma vietoje cento parsine
šė bjaurią lyties ligą, o mer
gaitės žuvo prostitucijos purve.

šįmet tūkstančiai darbininku 
išėjo į Latviją. Nereik many
ti kad Latvijoje stoka darbi
ninkų, nes ten yra žmonių ir 
be darbo, bet Latvijos ūkinin
kas stengiasi gauti iš Lietuvos 
pigų ir kantrių darbininkų. 
Latvio neužkinkysi kur norėsi, 
o Lietuvį kinko į ką nori ir jis 
veža kantriai savo naštą. Ūki
ninkas turėdamas 60 ha žemės 
ją apdirba trijuose, taigi ten 
nėra nei šventadienio, o poilsio 
per parą gauna tris valandas. 
Moka maždaug 80 litų į mėnesį, 
ir tai tik geram bernui. Vieti
niam darbininkui moka 100 li
tų į mėnesį.

Lietuvoje geram darbininkui 
irgi moka 100 ir 120 litų į mė
nesį. O kaip tik1 šįmet Lietu
vos ūkininkai ir pajautė stoką 
darbininkų.

Be to dar Latvija nors yra 
apsišvietus šalis bet del blogo : 
auklėjimo tauta yra ištvirkesnė 
negu musų. Taigi musų dar
bininkai ten labai girtuokliau
ja ir paleistuvauja. Ten po ka- ; 
ro liko šimtai jaunų našlių ku- : 
rios mėgsta iš lengvadušių išvi- i 
lieti uždirbtus centus. Vien tik ’ 
Rokiškėnuose suiro keletas jau- j

SUIMTA ŽMOGŽUDIS
Rugpjūčio 22 d. Bliūdžiu k., 

Skaisgirio v., nužudęs piemenu
ką vogdamas karvę žmogžudis 
Lukas PonkrašovUs suimtas ir 
prisipažino kaltu. “T.”

SUSITARĘ NUŽUDĖ
Rugsėjo 2 d. Mažeikiu miesto 

gyventojai, Pranas Alekna, Ko
štas Kramplys ir Vincas Iva
nauskas susitarę nužudė ir api
plėšė pakelyje iš Mažeikių į 
Viekšnius kiaušinių pįrktį A. 
Švažą. Krimlhalė policija Alek
ną ir Jottą MatUsą, kuris 
žmogžudžiams revolverį, 
suėmė. Kitų jieško.

davę 
jau 

>»

KIEK CUKRAUS SUVAR
TOJA LIETUVA

Statistikos daviniais, kasmet 
Lietuvoje suvartojama 20,000 
tonų cukraus, kurio kaina sie
kia netoli 20,(^09^000,Jįttį.; ^‘TJ’

PRAŠO KNYGŲ VILNIE
ČIAMS

Vilniui vaduoti sąjunga (Lai
svės Alėja 61, Kaune) prašo ne
priklausomos Lietuvos jaunuo
menę aukoti atliekamas knygas 
pavergtiems broliams Vilnie
čiams moksleiviams.

Nepersenai buvo to komiteto 
atsišaukta ir į Amerikiečius su 
prašymu knygų Vilniečių jau
nimui. Galit siųsti kurie turit 
vertesnes knygas viršuje paduo
tu antrašu.

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

ČMade by
Lambert P karma cal Co., Saint ^ouis, U. S. A.

o ROSEDALE ?
Dry Gleaning Go.

Rand. 7906
* C. F. PETRAITIS, Prop.
t 6702 Superior Ave.,
t»■!'»'t‘ * * » *’t1 <'» * '!•

Hotel Cleveland Bld. Cleveland

EAGLE BRAND
Condensed milk

with maps, sent
request.

i t

eAntiseptic įj
Prevent 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat

Coughs

Eagle Brand išaugini) 
daugiau sveiku kūdiki y ne
gu kiti kūdikiu maistai.

Kreipkitės vėl:

Dirvos” Agentūra

PARDAVIMAI

PARSIDUODA NAMAI
7Z kambarių pavienis namas ir ga- 

radžiiis, grysta1 gatve, 1 banko mort- 
gecius. Savininkas priverstas par
duoti. Atiduos už $4,500.

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius 
viršuj 
Blvdd 
mažai 
pigiau

ir apačioj, arti Lake Shore 
grysta gatvė; 1 mortgečius; 
reikia įnešti. Parsiduos $1000 
negu verta.

B. J. HRIBAR
954 E. 144-St. t •.* Glen. 2500 

Liępnsėd broker.

PARSIDUODA
5 kambarių bungalow, 3 me

tų senumo, 3<gara<|žiai.' Priim
sim jūsų lotą ■'įmol^ėjimo. 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 avė.

Kenmore 0041 arba Ken. 929-R

” ' ’ ”~Xžr6K otio 
Renduoti, arbą Pardavimui 
684 Biruta Štr., Lietuviams 

patogioj vietoj, du namai, kas 
nori gali pirkti arbą 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)

PARSIDUODA
Drapanų siuvimo, Valymo ir Pro- 

sijimo įstaiga, neša pelną $150 kas 
savaitę. Įsteigtą 16 metų atgal. 
Renda už krautuvę ir kambarius $45. 
Matykit Notarą Zimerman, 12900 
Buckeye Rd. (44)

Ekskursijos į Lietuvą
Speciale Kalėdine Ekskursija 

S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš New. Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnakti
Po asmeniška priežiūra Mr. J. Turėk, 

iš United States Lines. Šita ekskursija 
nuvežš jus»j tėvynę kaip tik ant linksmų 
kalėdinių švenčių.

Gaukite platesnių informacijų apie 
jas nuo jūsų vietos agento arba rašykite 
pas

Apsilankymas j tėvynę rudenį ar ant 
Kalėdų pasiliks ilgai atminty. Planus 
darykite dabar plaukti viena iš ruošiamų 
dvejų ekskursijų laivais United States 
Lines.

SS. LEVIATHAN
■’išplauks iš New Yorko

Subatoje, Lapkričio 12.
Po priežiūra Mr. J. Berkovits, atstovo 

United States.Lines, kuris pilnai prižiūrės 
jus visus.

45 Broadway, New York City

(ako Crip
CLEVELAND to BUFFALO

Wtxen you are tired and dusty from driving, or hot 
and stuffy from long hours on a noisy train—-just stop 

off at Cleveland and enjoy a long night’s restful slum* 
ber on a C &. B Line Steamer.

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

Fare only $5.SO
While at Buffalo visit Niagara Falls, America’s Scenic 

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

East 9th Street Piet Cleveland, Ohio

Tourist Guide

ELECTRICIAN
Suvedu vielas į 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

1 Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

jei esi persirbęs arba del- -neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yrą suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems’ ir nu
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ii- sveiku gyvenimų. Daugelis tuks- 
stančių kitu yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.
' Taniai: yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
aUri jas. Virš 52 milionų Butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ SVEIKATOS

PIKTUMAS ar ne kuomet negalit pastatyt savo so
fą ar stalą j tą vietą kur reikia? Kur jiems butų ge
riau ir geriau išrodytų?

Tiktų čia gerai, bet čia nėra elektros privestos Su- 
junginiui su lempą ant stalo arba didžiąją lempa. Tai
gi reikia statyti kitoj Netinkamoj vietoj.

Tokie klausimai nepakįla name kur yra moderniškai 
suvesta vielos. Ten yra užtenkamai prijungimų kož-, 
nam elektros padarui. Galima naudot vacuum valyto
ją ir kitus padarus nejieškant vietos kur prisijungti.

DYKAI PAŽIŪRĖJIMAS JŪSŲ NAMŲ ŠVIES& 
IR VIELŲ SUVEDIMO

Taigi, be jokių jums iškaščių, jus galit pasikviesti 
ekspertą kuris pilnai apžiūrės jusu namus ir reikalin
gas vietas kur turėtų būti davesta elektros vielos.

Pulkai tų ekspertų, suorganizuotų Clevelando elek
tros reikmenų pardavėjų, dabar aplanko namus. Kad 
jūsų namai nebūtų aplenkti, telefOnUokit savo arti- 
maih elektros reikmenų pardavėjui ir paprašykit kad 
ateitų apžiūrėt jūsų namus, be jokio atlyginimo.

Bėgyje šito periodo dykai apžiūrė
jimo šviesos ir vielą, elektrišką reik
menų pardavėjai, per kurią koopera- 
vimą tas galima, duos jums vielą su
vedimo darbą ir žiburius lengvais iš
mokėjimais, Todėl tai jąs ne tiktai 
galit turėti geriausius žiburius, bet 
ir galit Įsigyti tą viską be apsUilki- 
nimo j ūsą kišenių.

Ekspertas kurs ateina ant pašauki
mo sužiuręs jūsų šviesas ir vielas, 
sulygins su geriausiu moderniniu 
naųdcjimu, ir patars jums kaip pa
gerinti už pigią kainą! Atminkit jog 
geras apšvietimas moderniniais prie
taisais nereškia brangų apšvietimą; 
geriausią šviesą galima gauti Už la
bai mažas lėšas.

P. S. Jeigu norit paklauskit musų vardo ir adreso elektros reikmenų par
davėjo esančio patogiausioje ir arčiausioje vietoje prie jūsų.

fowl

4425 LORAIN AVE.1846 EUCLID AVE.

MINTZ PIANO CO
Pardavėjai Geriausią išdirbysčiii

o/ CL EVELAND
Hotel Štatler .Prospect 3^-66

25 Grand ir Playeriai

ANAI
$250,00

Hallet & Dayis

$450.00
Starr Grand

$650.00
Wegman

Dykai Kabinetinis Suolas
Dykai atvežimas—Dykai aplai- 
symai ir prižiūrėjimas. Kainos 
kaip perkant tiesiog iš dirbtu
vės, 
gos.
zikos pirkdami čia pianas.

žemos išsimokė jirao isly- 
Mokinkit savo vaikus rau

25 METŲ
Garantuotas patenkinimas 
yrd tai užvydėtinas rekor
das Už kiekvieno piano ku
rį tik pirksit musų krautu
vėse. Pirmiau pasiteirau- 
kit pas nius.

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.
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DIRVA

ICas Girdėt Clevelande-ApieEinkese
6820 Superior Ave.

SARPALIUS IR KOMARAS PRISIDEDA I 
PROGRAMĄ “DIRVOS” VAKARE

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS
EKSCELENCIJA

“Dirvos” vakare, Spalių 23 d. i o slaptos policijos viršininkas 
(kitą sekmadienį) Lietuvių sa-jVl. židžiunas. Bus tikras mi- 
lėj bus ne tik perstatymas “Ek- žinis Amerikonų su Kauniečiais, 
scelencijos”, bet bus dar ir at-. dolarių su litais, Angliškos kal- 
Jetiškas vakaras. Kadangi Ko-1 bos su Lietuviška, Rusiška ir 
maras ir Sarpalius dar čia ant Lenkiška.
vietos gyvena, jiedu abu pasiža-' 
dėjo parodyt atletiškų triksų 
ir padaryt ristynių ekshibiciją. I 
Jie turės kožnas po paskirą sa
vo priešą, katras tik iš vietinių 
norės su jais persitikrinti. Už
kviesta Krunkaitis ir Valeika. 
Visi šie ristikai parodys daug 
visokių triksų kokius imtynėse 
naudojama.

Kas dedasi Brooklyne

Neužmirškit dienos — nedė- 
lioj, Spalių 23 d.

Neužmirškit valandos — apie 
5:30 vakare.

Neužmirškit vietos — Lietu
vių svetainėj.

Taigi nesivėluokit ant progra- 
mo, ries galit praleist daug ko 
nematę. Kurie negalit dalyvaut 
i'istynėse miesto auditorijoj at
eikit pamatyt tuos pačius risti- 
kus Lietuvių salėj.

Po programo bus šokis 
vakarą.

visą

Didelės Prakalbas
Šį penktadienį, Spalių (Octo

ber) 14 dieną, 7:30 vai. vakare,

“Tėvynė”' rašo:
“žymus spektaklis jau čia 

pat! Artisto Pilkos pažymėti
nas vakaras įvyks sekmadienį, 
Spalių 16 d., Transfiguration 
salėj, prie Marcy avė. ir Hoo
per st. Kaip jau pranešta, bus
vaidinama vieno veiksmo dra-j'Lietuvių svetainėj įvyksta di- 
ma ‘Durklas’ su dainomis, ir dėlės prakalbos supažindinimui 
keturių veiksmų komedija ‘Eks-1 Lietuvių su ateinančių miesto 
celencija’. Pastaras veikalas rinkimų klausimais.
nušviečia Amerikos Lietuvių' Rinkimai bus labai svarbus ir 
ponias Kaune, kurios jieško šios prakalbos reikalinga buti- 
‘garsių’ žentų ir kurias Lietu
vos žulikėliai išnaudoja.

“šioje komedijoje yra tiek 
juokų kad artistas Pilka bijosi 
kokios katastrofos.... Ne visi . 
juk gali ateiti su tvirtais dir-'nes ir taip mes užsilikę miesto 
žais susijuosę ir nuo juoko gali reikaluose.
trukti diržai, ir.... Todėl visi' Kalbės garsus kalbėtojai, bu- 
vyrai ir moterįs apsijuoskite vęs Ohio valstijos gubernato- 
tvirtaiš diržais.” . rius Harry L. Davis, garsus ad-

. Įvokatas James P. Mooney, ir 
Kas darosi ant Superior avė. ,kitL Rurie atsilankysit nesi.

gailėsit. Ineiga visiems dykai.
’•\ T -- ' A. Žukas.

rai išklausyti, kalbėtojai aiš
kins svarbius klausimus apei
nančius gerovę kiekvieno pilie
čio ir taksų mokėtojo. Lietu
viai privalo gausiai pasirodyt,

Spektaklis “Ekscelencija” su 
visu įnirtimu mokinamasis ir 
įvyks nustatytu laiku ir ^ieno
je, su geriausiais artistais ko
kie tik Clevelande buvo galima 
tarp Lietuvių-, surasti. Beveik 
visi jie yra artisto St. Pilkos ir 
A. Vanagaičio pratriksyti vaidi
nime, taigi nors pusiau tiek ge
rai tegul atlieka kaip atliks St. 
Pilkos artistai Brooklyne ir tai 
ne visų Clevelandiečių diržai at
laikys sėdint ir klausant “Eks
celencijos”.

Prie perstatymo bus pridėta 
naujenybė kokios veikalo kny
gutėje nėra pažymėta. Ameri
kiečiai senberniai vietoj ateiti 
per užpakalį scenos, ateis į sce
ną per užpakalį svetainės ir eis 
per vidurį publikos rėkaudami. 
Tai Džiovas ir Baravykas (A, 
Zdanis, ir A. šmigelskis).

Antra naujenybė tai Kauno 
našlaitis vaikutis pardavinės 
Kauno sodne laikraščius ir ga
vęs iš Amerikiečių butlegerkų 
dolarį už vieną laikraštį, dekla
muos A. Vanagaičio nata “Do- 
laris, Do-laris” apie laikraščius, 
kiek jie blogo žmonėms daro tie 
kurie kursto visus. (Tą rolę 
vaidins Gilių sūnūs Juozukas.)

L. Banionienė vaidins gerb. 
Mamės Butlegerkos rolę, o M. 
Dovidaitienė, Keidės, jos fleper- 
kos dukters rolę, kuriodvi par
važiavo į Kauną sau žentų jieš- 
koti (nes tėvas netikėtai mirė 
ir joms liko dideli turtai iš but- 
legerystės sukrauti).

“Ekscelencijos” rolė teko J. 
V. Mitchelliui, o jo gizelio, pa- 
gelbininko butlegerkas vilioti, 
teko K. S. Karpavičiui, kuris tą 
komediją ir sukrevezojo'

Poniška butlegerkų tarnaitė 
bus Matilda Dagilaičiutė, jų na
mo kiemsargis bus J. Marozas,

Dar Nauji Rekordai!
Gavome dar naujų Lietuviš

kų rekordų:
A. Vanagaičio įdainuota (jo 

paties balsu) : “Mergytę Pri
gavo” (ant vieno šono) ir Eina 
Pati į Karčiamą (ant kito šono).

Taipgi turime Vanagaičio:
Karvutė ir Dolaris
Sharkio daina ir Munšainukas

Justo Kudirkos: Oi Sopa, So
pa, ir Supinsiu Dainužę.

Muzika: Lakštingalos 
ir Dzūkų Mazurka.

Košt. , Menkeliuniutės:
tis Svajonėms Papuošta”
kito šono: “Bernužėl, Nevesk

’ i Pačios.”

Polka

“Nak- 
ir ant

Brooklyno Aido Choro:
Neverk pas Kapą ir

Tykus Buvo Vakarėlis.
ir

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina.

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

Užmušimai gatvėse. Cleve- 
'ando gatvėse per metus laiko, 
baigiantis Rugsėjo 10 d., nuo 
100,000 gyventojų automobiliais 
suvažinėta po 26.2 ypatas. Cle- 
velandas stovi ketvirtoj eilėje 
tokių užmušimų. Cincinnati, O. 
užmušta po 32.4 nuo šimto tūk
stančių gyventojų. Detroite po 
30.0, Pittsburge po 30.1. New 
Yorke po 18.1. Chicagoj po 23.

Skaitlinės parodo kad Spalių 
mėnuo buvo didžiausias auto
mobilių nelaimėmis, o Kovo maj 
žiausias.

Du žymiausi Lietuviai 
Atidaro Imtynių Se

ną Auditorijoj
Sekaritį antradienį, Spalių 18 

d., prasideda imtynės miesto au
ditorijoj. Visi jau pasiilgę ge
rų ristynių, ir ištikro matys ge
ras, nes Marotta sudarė labai 
puikų programą.

Jack Taylor, atkaklus risti
kas, 230 svarų, užsinorėjo pasi- 
rist su Karoliu Sarpalium už 
viršenybę Clevelande. Marotta 
surado Sarpalių vos parvažiavu
sį' iš kito miesto ir užklausė ar 
nori ristis su Taylor. Sarpalius 
atsakė kad nepaiso ką jam Ma
rotta statys.

Jack Taylor kitados buvo la
bai turtingas Kanados farmeris, 
bet būdamas neparpastos spė
kos vyras mėgo ir ristis. Tada 
dar gerai nemokėjo imtynių, ir 
1914 metais kibo į akį garsiam 
ristikui Plėstinai. Taylor dėjo 
už save $15,000 ir buvo tikras 
kad pariš Plėstiną. Ristynės 
buvo New Yorke. Po suvirš 3' 
valandų Plėstina jį nugalėjo ir 
taip Taylor prarado savo pen
kiolika tūkstančių dolarių.

Nuo to sykio jis pasiryžo at
sidirbti savo pinigus ir pradėjo 
nepaprastai lavintis, šiandien 
jis yra pirmos eilės ristikas, ir 
Marottai pasakė kad jam išrodo 
jog Sarpalius nėra joks ristikas 
ir žada jį paguldyt daug'negai
šuodamas. Sarpalius pasijuokė 
ir pasakė: “Pamatysim”.

Komaro Neleidžia Išvažiuot
Juozas Komaras jau buvo pa

kėlęs sparnus išlėkt iš Clevelan
do, bet Marotta pasakė': Palauk, 
taip gerai pasižymėjęs ristynė- 
se su Sarpalium negali apleist 
Clevelando, nes visi tave pami
lo. Dar aš tau turiu gerą Pa
lioką, jeigu jis tave paris tada 
galėsi važiuot.

Taigi Komaras sutiko pasilikt 
Clevelande ir ristis su tuo Pa
lioku, Stanislovu Pawloskiu, iš 
New Yorko. šis jaunas smar
kus Lenkas išėjo visas klesas 
ristikų pas senį Stanislovą Zby- 
szko ir Zbyszko pasiūlė jį Ma
rottai prieš bile kurį Lietuvį, 
ypač prieš Komarą, už tai kam 
Komaras andai seniui Zbyszkai 
gerai sprandą apdaužė.

Komaras nusijuokė ir pasakė 
Marottai: Atkviesk man tą sa
vo Poliaką, aš jį taip pačiupinė- 
siu kad jis jausis kai supuvęs 
grybas.

Jegu aš to Poliako nesutar
šysiu, aš ant rytojaus iš Cleve
lando išvažiuoju, pasakė Koma
ras.

Taigi vienu vakaru risis du 
žymiausi Amerikos Lietuviai 
imtikai. Reiškia, Lietuviai ati
darys imtynių sezoną milžiniš
koj miesto auditorijoj.

Bus kitos poros gerų ristikų. 
Pradžia 8 vai. vakare. Tikietai 
gaunami “Dirvoj”.

Ambler parke rasta du nužu
dyti vyrai, kurie kaip spėja yra 
aukos 
dviejų 
■landė.

savitarpinės kovos tarp 
mušeikų frakcijų Cleve-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

• Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Ohio valstijos gubernatoriaus 
Donahey šalininkai rūpinasi pa
statyti jį kandidatu į preziden
tus iš Demokratų partijos ir sa
ko kad Donahey butų . vienati
nis kuris pastotų kelią jieškan- 
čiam kandidatūros Al Smith’ui 
iš New Yorko.

Ežere netoli Lorain rasta ne
gyva moteris. Manoma kad ji 
paeina iš Clevelando. Sako ji 
pirmiau -buvo užmušta paskui 
įmesta į vandenį.

Pereitą sekmadienį Ohio val
stijos automobilių nelaimėse už- 

LI simušė aštuonios ypatos.

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

dai.

arba

kaip Turtingo Amerikiečio Butlegerio Našle su gražia duktere pateko į Kauno Žulikų nagus 
“Aukštu Žentų” jieškodamos, iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai Senberniai 
Nepaprasta K. S. Karpavičiaus komedija keturiuose aktuose, iš Amerikiečių atsilankymo Lietuvoje,

VAIDINIMAS BUS

Nedalioj Spalio-October
LIETUVIŲ SALEJE

6835 SUPERIOR AVĖ. į DURYS ATSIDARYS 4 vai. Pradžia 5:30 v..

Šis K. S. KarpaVičiaus veikalas yra toks pat žin
geidus ir gražus kaip jo-kiti jau matyti Clevelande 
ir kituosią Amerikos"miestuose veikalai, kaip: “Al
gis ir Giedrutė”, “Juozapas ir Zelbora”, “Samso
nas ir Dėlila”, “Atgimimas” ir keletas mažesnių. 
“Ekšcelėnčiją” yra pirmutinė jo didelė komedija 
ir tai tokioj temoj kuri yra lyg Amerikiečių atsi
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 
ių 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.

Po perstatymo bus linksmas balius.

Tikietai 50c. ant teatro.. Keletas sėdynių po 75c. 
I šokius įžanga 35 centai visiems.

Šokiams gros P. RA PONKOS Orkestras

Širdingai kviečia “DIRVOS” VALDYBA.

’ Veikianti Asmens :■ \ į ‘ į ■' i
BUMBLIENe—turtingo Amerikiečio butlegerio 

našlė, storoka, apie 49. metų. 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.

STYVIS BARAVYKAS-^Džiovo draugas,, ■ su 
gerais norais Lietuvai, bet net ministerial jo 
pamokinimų neklauso. . Apie 45 m. amžiads 
ir dar nei sykio nevedęs.

BALTRUS KAROSAS—alias Byrėnas, alias Ta- 
menas, su daug proto bet su tuščiais kišeniais. 
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, plonas, 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 POLICIJANTAI.
Vieta—Kaunas. Laikas—dabartis.

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

Ateikit pamatyt šį nepaprastą veikalą — pamatyk it Kauniečių poniškus papročius, ąu 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.

Praleiskit dvi valandas Kaune ir pasigerėkit “EKS CELENCIJA” — matykit Kauno sodną, kur pora 
žymių kriminalistų iš dviejų Amerikos senbernių išgauna žinias apie tas dvi Amerikietes ir apie jų 
turtngumą, 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.


