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Darbo Federacija
Gelbės Angliakasiams

„-----------------------------------------*

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sustreikavo 4,000 Ang
liakasių

Denver, Colo. — Apie 4,000 
Kolorado valstijos angliakasių 
išėjo streikan, iššaukti I. W. W. 
organizacijos valdybos. Pieti
nėje valstijos dalyje buvo palei
stą gandai kad streikeriams at
siųsta vagonai šautuvų kavai su 
streiklaužiais. Nekurios kasy
klos bando varyti darbus su 
skebais.

Castle Shannon, Pa. — Ang
liakasių streiko distrikte Spalių 
15 d. kilus kivirčiams tarp neg
ro streiklaužio ir streikerių, 
negrui pradėjus šaudyti sužeis
ta Jonas Stankus, 18 m.

Negras suimtas ir uždarytas 
kalėjimam

Kitą vaikiną, St. Polaskj, 18 
n)., sūnų ne-unijisto manierio, 
gerokai apdaužė unijiotų vai)' 
kali ir tas pateko -į '•igoujujj. ->y-

Vienijasi geležies išdirbystės. 
Youngstown, O. — šiaurinės O- 
hio valstijos zinko plotvių iš
dirbystės vienijasi j didelę $20,- 
000,000 korporaciją. Prie tos 
korporacijos prisideda 61 įvai
rios mažos ir didesnės įstaigos.

Wilkes Barre, Pa. — Dinami
tu susprogdinta saldainių išdir-

ŠAUKIA VIRŠININKU KONFERENCIJĄ 14
LAPKR. APTARIMU I PAGALBOS BUDŲ

«--------------------- :----------

MEKSIKOJ. ŽUDYNĖS Iš LAKŪNU ŽYGIU 
TĘSIASI j PER ATLANTIKĄ

Negales, Ariz. — Meksikos Pereitą savaitę du Prancūzai 
sukilėlių kovoje su valdžios ka- lakūnai perskrido be sustojimo 
riumene netoli Tacualazam už- skersai pietų Atlantiką iš Afri- 
mušta 29 sukilėliai , ir jų va- kos i Pietų Ameriką.
das. Kitoje vietoj užmušta še- Ruth Elder, Amerikietė laku
si banditai. nė, kuri su vienu vyru išskrido

Gautomis žiniomis iš Sonora j Europą iš New Yorko, nupuo-

INDIJA UŽVEDA KOVĄ PRIEŠ BALTVER- 
GYSTĘ SAVO ŠALYJE

bimo sandėlis ir dų vyrai su
žeista. Policija spėja kad tu
rėjo būti padėta 30 šmotų di
namito tokiai eksplozijai.

Cambridge, O. — 85 unijistų 
angliakasių simpatizatoriai no
rima deportuoti iš šios srities 
už piketavimą prie kasyklų ne
paisant teismo uždraudimo taip 
elgtis. Streikeriai ir jų simpa
tizatoriai renkasi apie kasyklas 
ir neleidžia skebams dirbti, to
dėl, kompanija su policija juos 
areštuoja.

Klein, Mont. — Joe Popiak 
ir William Otosky užmušti ka
sykloje kada iš viršaus ant jų 
užkrito akmuo.

Montreal, Kanada. — 7,000 
Kanados gelžkelių inžinieriai 
gavo padidinimą algų 5 nuošim
čiais, prasidedant nuo Liepos 1. 

. Atsidaro kasyklos. New Phi
ladelphia, O. — Antra kasykla 
jau susitaikė su darbininkais ir 
sutiko mokėti senas algas.

Europoje automobilių, troku 
ir bussų per 1926 metus paga
minta 560,213, arba 21 nuoš. 
daugiau negu 1925 metais.

Los Angeles. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai daly
vavę Federacijos kongrese nu
tarė kreiptis į angliakasių uni
jos viršininkus su tikslu sušau
kti Pittsburge Lapkričio 14 d. 
suvažiaviąią apkalbėjimui už
baigimo angliakasių streiko.

Angliakasiai Pennsylvanijos 
valstijoje streikuoja jau septy
ni mėnesiai. Kitų valstijų strei- 
keriai jau susitaikė, išskyrus 
Ohio ir Pennsylvaniją ir kitas 
paskiras sritis.

Darbininkams užeis žiema be 
darbe ir dar labiau apsunkins 
jų gyvenimą. Darbo Federaci
ja neri susivažiuot su angliaka
sių viršininkais ir aptart kokiu 
budu' Federacija gali pagelbėt1 
angliekasiams streiko stovyje.

Nuo 1 dienos Balandžio 251,- 
000 kasyklų darbininkai tebe- 
t 'reikucja arba.-paleisti iš dar-1 
bų po kJsyklų Operatorių nešu* 
tikimo mokėti senas algas kada 
išsibaigė Jacksonville sutartis.:

Audringiausias streiko cen
tras yra aplink Plttsburgą, kur 
Pittsburgh Coal Co. išmetė iš 
darbų tūkstančius unijistų dar
bininkų ir importavo tūkstan
čius ^streiklaužių.

Ohio valstijoj sėdi be darbo 
48,000 streikerių.

* * ą

GREEN PALIKO PIRMI
NINKU

Los Angeles. — Darbo Fede
racijos kongrese šiame mieste 
vėl liko užtvirtintas prezidentu 
dabartinis, William A. Green, 
iš Coshocton, Ohio. Sekančiais 
metais konvencija nutarta lai
kyti New Orleans, La. Tai bus 
48-ta metinė darbo federacijos 
konvencija. .

Darbo Federacija turi apie 
5,000,000 narių.

IŠ CHINIJOS KOVŲ
Pekinas. — Laukinės Mongo

lų gaujos, apie 15,000 kareivių, 
prisiartino prie Pekino pagel
bėt atmušti šansi armijos žen
gimą ant miesto. Tų Mongolų 
pribuvimas sukėlė šiurpą vi
suose, nes jie pasižymėję aršus 
kariauninkai. Jie pagelbėjo pa
silaikyti Mandžurijos karo lor
dui Čang Tso-Linui galybėje, ir 
butų sunku su jais jeigu jie įsi
maišytų į karą ištikrųjų. Jų 
laukinė taktika mažai persikei
tė per praeitus šimtmečius, ka
da jų garsus vadas, čengis 
Khanas peršlavė Aziją ir Euro
pą sudarymui imperijos prasi- 
tęsiančios nuo Francuzijos iki 
Indijos. Mongolai nieko nežino 
apie moderninius Chinijos ka
reivius. Jie gyvena ant arklių, 
kovoja ir išrodo kaip Amerikos 
aenvsnilįi dienų Indijonai.

Turtingas Ubagas 
Pakliuvo

New York. — Suimta ubagas, 
N. Dainino, 78 m., ir nuteistas 
90 dienų kalėjimo už ubagavi
mą gatvėse, kuomet paaiškėjo 
kad turi bankuose pasidėjęs ar-
ti $5,000. Jisai pasirodė tur
tingiausias ubagas Bronx daly
je. Jis nudavė labai kolieką ir 
vaikščiojo ant lazdų nors jam1 
jų nereikėjo. Jo išvaizda tokia 
apgailėtina kad, sakė jis pats 
teisėjui, žmonės priverstinai pi
nigus jam duodavo.

provincijos, ten nušauta aštuo- 
ni Indijonai iš 4tf būrio, kurie 
bandė laikytis prieš kariumenę.

Raudonasis Kryžius Gel
bėjo 97 Nelaimėse

Amerikos Raudonasis kryžius
per praeitus 12 mėnesių beveik 
be paliovos trusėsi gelbėdamas 
gamtiškų neląimių ištiktus be
veik visose pasaulio dalyse žmo
nes.

Tik šioje šalyje Raudonasis 
Kryžius suteikė pagalbą 77 di
delėse katastrofose ir 20 atsj- 

1 tikimų kitur.
Mississippi tvanai šį pavasa

rį reikalavo didžiausių aukų vi
soj Amerikos nelaimių istorijoj 
— jau išnaudota $17,000,000.

Nužudė Dvi Merginas ir 
pats Save

Chicago. — Bedarbis vaiki
nas, 22 metų amžiaus, Spalių 17 
d. važiuodamas automobiliu nu
šovė dvi merginas po 19 metų, 
kurias turėjo su savim automo
bilyje,' išmetė jas į gatvę ir 
paskui pats sau paleido kulką 
į galvą, o nevaldomas automo
bilis atsimušė į šaligatvį ir su
stojo.

žudystės priežastis sako bu
vo nenusisekus meilė, nes prie 
vienos tų merginų tas vaikinas 
labai kibo. Kaip žinantieji pa
sakoja, tas vaikinas buvo men
kos sveikatos ir neturėjo vilčių

lė Atlantike netoli Azores salų. 
Jų laimė kad ten arti radosi 
laivas. Jiedu buvo išgelbėti, o 
jų aeroplanas sudegė. Jiedu iš 
Azores salų nuplaukė laivu ; 
Paryžių.

Kita Amerikietė lakūnė, Ve
dus moteris, Grayson, su pagel- 
bininku irgi bandė pakilti Spa
lių 17 dieną ir skristi Europon, 
bet iškilus oran patyrė kad jų 
orlaivis neatsakančiai nubalan- 
suotas, todei leidosi atgal ir su
silaikė nuo kelionės.

Norėjo Nužudyt Dukterį 
sykiu su Savim

Ccluinbus, O. — Pakvaišęs iš 
perslgėrimo po mirčiai savo pa
čios, vienas 38 metų vyras pa
siėmęs savo 14 metų dukterį, 
įsivaręs ir užsidaręs į maudyk
lę, užsirakinęs paleido gazą nu
žudymui jos ir savęs. Belau
kiant mirties, suskambėjo tele
fonas, ir kada tėvas jau buvo 
apsvaigęs mergaitė būdama 
tvirtesne išėjo prie telefono, tė
vui jau nesipriešinant.

Išbudd su Peiliu ant 
Gerklės

Upper Sandusky, O. — Rosa 
Persaryk, 15 m. mergaitė, išbu
do nuo aštraus skausmo kakle, 
ir pamatė prie lovos stovintį 
vyrą su dideliu peiliu rankoje, 
kuris raižė jai gerklę. Kada 
mergaitė suspiegė jis pametęs

Kalkutta. — Indija pradėjo 
atkaklią kovą prieš baltvergys- 
tę. Pirmu kartu istorijoje įvai
rios draugijos toje šalyje tuo
kiasi į vieną užvesti kampaniją 
prieš prasiplatinusį paprotį pa
vogti ir parduoti kūdikius.

Į Dabartiniu laiku viename tik^ 
Kalkutta mieste yra virš 2,000 
nepilnamečių mergaičių laikomų 

' nemoraliam tikslui.
Tos mergaitės, kaip patirta, 

yra tarp 10 ir 14 metų amžiaus.
šia's laikais mergaičių vogi

mo budai išvystyta tokie geri ir

IkUN. KRUPAVIČIUS 
ATKELIAUJĄS

Kauno “Lietuva” mini paty
rus jog krikščionių demokratų 

I partijos pirmininkas Kun. Kru
pavičius Spalių 20 d. išvyksta 
j Ameriką.

Ar tik ne dolarių rinkti stei
gimui “krikščioniškos diktatū
ros” Lietuvoje.

Lietuviai katalikai, iškalno 
pasiruoškit savo dolarius palai
kyti savo kišenėse, nenorėkit 
kad visokie vadai už vieteles ir 
garbę peštus! jūsų brolių ran
kom ir jų krauju sau sostus

platus kad baltųjų vergių pirk
liai veikia visai be vargo.

Trockis ir Zinovjevas 1 
Surūpino Komunistus

Leningradas. — Leonas Troc-j 
kis ir Zinovjevas, nesenai iš-1 
mesti iš komunistų internacio
nalo pildomos tarybos, netikėtai 
atsiląnkė į Sovietų parliamen- 
tą Kremline. Niekas nežino, 
jų planų, ir vieni spėja vienaip 
kiti kitaip. Vieni sako kad jie 
atvyko susitaikyti su karštuo-. 
•liais, o kiti sako kad atvyko pa -' 
siginčyt ir dar labiau savo nuo
mones praplėsti.

Nušovė Albanijos Minis
ters

Praga, Čekoslovakija. — Iš
gėręs tris stiklus koniako, jau
nas Albanas vaikinas viešbuty
je prisiartino prie Albanijos 
ministerio Jugoslavijai ir dviem

įsigytų.

LIETUVIŲ DAILININ
KU DOMEI

Reikale Dėdės šerno Paminklo
šerno Fondo Komitetas Chi- 

cagoje šiuomi kreipiasi į Lietu
vius dailininkus kaip čia Ameri
koje taip ir Lietuvoje ir mal
dauja' pagaminti projektą pa
minklo kuris bus pastatytas ant 
Dėdės Šerno (Juozo Adomaičio) 
kapo Chicagoje.

Dėdė šernas atvyko Ameri
kon 1895 metais ir buvo vienas
'p’r mutinių švietėjų Amerikos 
Lietuvių išeivijoje. . Jis, reda
guodamas savaitraštį “Lietuvą” 
ne tik daug kuo prisidėjo prie: 
išbud'nimo Lietuvių tautinės 
sąmones,' bet ir parašė daug 
mokslinio, turinio knygų. • Todėl 
kaipo kultūros pionieriui šerno- 
Fondo Komitetas, remiamas 

j Amerikos Lietuvių pažangių or- 
i ganizacijų ir pavienių žmonių,-

Rengiasi Streikuot 130,- 
000 Vokiečių

Berlinas. — Vokietijoj ren
giasi streikuot 130,000 darbi
ninkų iš priežasties nepasiten
kinimo mokestimis.

Muenchen-Gladbach srityje 
Spalių 29 dieną sustreikuos 60 
tūkstančių audėjų, kadangi ne
susitaikyta ant naujų algų.

Jau sustreikavo 70,000 ang
liakasių Halle srityje ir Berli- 
nui gręsia stoka kuro.

Moteris Apgavo visą 
Pasaulį

Londonas. — Angle moteris 
daktarė iš Londono sumanė pa
sityčiot iš viso pasaulio ir pa
rodyt kad galima visus lengvai 
prigauti. Ji išsirengė plaukti 
per Anglijos kanalą, ir sekančią 
dieną pasigarsino kad perplaukė 
ir tai daug greičiau negu pernai 
perplaukė Amerikietė, Ruth E- 
derle. Kada viso pasaulio laik
raščiuose apie ją buvo aprašy
ta, ji pasisakė kad ji neperplau
kė', o tik laivu persikėlė netoli 
kito krašto ir tada vėl šoko van
denin plaukti. Tuomi ji, sako, 
norėjo parodyt kad ir kiti plau
kikai galėjo taip padaryt ir vi
sus gražiai apvilt.

Ji nori kad butų paskirta ko
kia nors komisija prižiūrėjimui 
plaukimų.

Vežėsi Valizoj Pačią, 
bet Nežinojo

Varšavoj stotyje vieno prekių 
agentu valizą metant nuo laiptų 
žemyn joje kas tai pradėjo rėk
ti. Valizos savininkas pasakė 
kad joje yra tiktai pavyzdžiai 
jo parduodamų prekių. Kada 
viršininkai atidarė valizą iš jos 
iškrito graži jauna moteris. Ji 
buvo pati to agento. Ją pa
matęs agentas nustebo. Ji pa
aiškino kad ji nepasitikėjo sa- 
vo vyru ir iš pavydo norėjo ke
liauti sykiu ir patirti ką jis da
ro kitur.

Brangių Laikrodėlių Ko
lekcija Amerikon

Berlinas. — Amerikietis J. 
P. Morgan nupirko iš Berlino 
kolektoriaus senų laikrodėlių 
rinkinį, už kuriuos užmokėjo 
$1,750,000. Laikrodėlius išga-' 
beno Amerikon du detektivai. I 
Jų atgabenimas atsieina irgi ne-' 
mažai, net $12,500.

savo ateičiai.

Kunigas Išrado Žudymo 
Įmonę

New York. — Iš Vokietijos 
atvyko Amerikon vienas kata
likų kunigas, Braun, su tikslu 
išgauti Amerikoje patentą savo 
naujam išradimui žudymo sri
tyje. Jis sako išradęs sprogs
tamą medegą kuri veikia daug 
geriau negu dinamitas ir yra 
saugesnė vartoti.

Tas kunigas jau turi 21 pa
tentą Vokietijoj ant savo eks- 
ploduojančios medegos, ir ją 
jau per 10 metų vartoja Vokie
tijoj sprogdinimų reikalams.

Pinigus kuriuos jis gauna už 
savo patentus jis atiduoda ka
talikų labdarybės reikalams.

Užveda Kovą prieš Nuo
gas Aktores

New York. — Broadway te
atrai turės aprengti savo sce
nos mergas ir suvaldyti jų lie
žuvius, arba kas nors turės už 
tai atsidurti kalėjime, paskelbė 
distrikto prokuroras.

Jis nori apvalyt teatrų sce
nose pusnuoges mergas, ir jei
gu tas nebus daroma tai busią1 
jos sugaudoma ir vežama nak-j 
vynėn kalėjiman, tuose pačiuo
se kostiumuose kaip buvo see-!

peilį išbėgo. Po to apžiūrėta 
kad beveik visos šeimynos dra
panos buvo peiliu supjaustytos 
į skliutus. Prie kamaros durų 
rasta prisegta raštelis su žo
džiais: “Kaip jums tas patin
ka?” Diena pirm to, šeimynai 
dirbant lauke kas tai įsigavęs į 
namus sudaužė beveik visus in
dus.

Kvailiems Juokdariams 
Nepasisekė

Chicago. — Du vyrai susi
kalbėjo su savo draugais gat-l 
vėj kad jie pakrės gražių juokų 
su vienu avalų pardavėju. In- 
ėjo jie krautuvėn ir persistatė 
esą prohibicijos viršininkais, at
ėję areštuoti už užlaikymą alko
holio. Jeigu nori kad neareš
tuotų, krautuvninkas turi jiems 
girdo lermas ir jiedu išsiri- 
duoti kyšį. Bet neužilgo pasi- 
to gatvėn peiliu subadyti ir mi
rė. Krautuvninkas yra J. Za- 
lenka, o juokdariai Hinz ir Si- 
rovatka.

Ruošiasi Kovon del Nu
mažinimo Taksų

Washington. — Ateinančiame 
kongreso posėdyje bus siūloma 
biliai nukirtimui iš taksų su
mos $400,000,000, kad tiek ma
žiau reikėtų mokėti. Taksų au-

noje.

Indianapolis, Ind. Važiuo
jant į kaimo vakaruškas, tram
vajui užlėkus ant troko pilnoj 
jaunimo užmušta 19 ypatų.

Nuskendo laivas. New Yor
ko vandenuose nuskendo Nor
vegų prekinis laivas susimušus

80 Prigėrė
Scfija, Bulgarija.. — 

žinių kad potviniuose

kštumas neduoda plėtotis biz
niui. sako pramoninkai.

Nežinia kaip valdžia į tai at
sineš, nes pastarų kelių metų 

Gauta'likęs perviršis sako paėjo ne 
netoli nuo perdaug surinkimo taksų,

su Francuzų pasažieriniu laivu Varnos (Bulgarijoje) prigėrė bet kad atgauta daug sumų uz 
ir pasigendama septynių vyrų.'80 žnionių. Ikaro reikmenis ir skolas.

šūviais jį nušovė. Paskui pats I pasiryžo atžymėti jo kapą tin- 
pasidavė policijai be pasiprieši-' karnų paminklu.
nimo. Vaikinas pasakojo kad I paminklo kontestas ski- 
nužudęs ministerį delei to jog riamas tik Lietuviams dailinin- 
jis norėjęs pataikauti Jugosla- kailis.
vijai ir išduoti Albaniją.

Tai Divorsų Pigumas !
' Osle-, Norvegija. — Oslo yra 
didžiausias dar neišnaudotas 
divorsų fabrikas. Išdykėliai po 
visą pasaulį jieško pigių vietų 
kur lengvai galima gauti persi
skyrimą su sayo pačia arba vy
ru jeigu gauna kitą.

Norvegijos persiskyrimų įs-l 
tatymai yra lengvi. Jeigu ne-1 
sutinka vyras su pačią, viskas 
ko reikia tik formalumus išpil
dyti ir užsimokėti 25c. Nuėjus
prašyti! persiskyrimo, tardyto-

Visi braižiniai (sketches) tu- 
|,ri būti aiškus ir įskaitomi.

Paaiškinimai ir patarimai 
privalo ateiti* kartu su braiži
niais.

Visi braižiniai turi būti pri
siųsti Komitetui pirm Vasario 
1 d., 1928 metų.

Braižinių artistiškumą ir tin
kamumą išspręs tam tikra ko
misija (o ne pats šerno Fondo 
Komitetas).

Dailininkui kurio projektas 
bus priimtas Šerno Fondo Ko
mitetas duos premiją $150.

Nepriimti braižiniai bus su
grąžinti atgal dailininkams.

Dailininkai dalyvaujanti kon-
teste braižinius tesiunčia ir in-

jas išklauso abiejų pusių, pri- formacijų reikalais tesikreipia į 
ima aplikacijas ir duoda dvi sa-. sus*ne®*mi^ raštininką:

.. „ . - , . r, . , . Julius Švitra, 11114 Indianavaites “pasimislyti”. Per tą lai- . _, . ’ TT _ ,■ Ave., Chicago, Ill., U. S. A.
ką vyras ir pati turi gyventi j gerno- Fondo Komiteto vardu 
paskirai, ir tada divorsas. Stasys Kcdis, pirm.

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

S.S. LEVIATHAN
išplauks iš New Yorko

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

United States Lines, kuris pilnai prižiūrės 
jus visus.

Speciale Kalėdinė Ekskursija
S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš New Yorko 

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

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

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

Halted States Lines
Hotel Cleveland Bld. Cleveland .45 Broadway, New York City
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Iššoko per langą. 58 metų 
amžiaus moteris, Mary Cain, 
911 Manhattan st., iššoko per 
Jangą iš antro aukšto 
mušė. Ji kelis sykius 
bandė nusižudyti.

Tarptautinė dailos
Pereitą savaitę Carnegie insti
tute įvyko tarptautinė dailės 
paroda, kurią atidaryti pribuvo 
net prezidentas Coolidge.

Kritikams ši paroda davė ga
na daug medegos karštiems 
ginčams. Vieniems nekurie tų 
piešinių išrodė net baisus. Ki
tiems išrodė dailės kuriniai. Tie 
kuriniai, daugiausia nuogi, “mo
derniniai”, toli skirtingi nuo se
nesnės, konservativės dailės.

Paprastam žiūrėtojui jie yra 
stačiai šlykštus, o kiti kurie ar
ba supranta dailės paslaptis ar
ba nudavė suprantą, matė juo
se puikumą.

Kadangi tai buvo kuriniai iš 
visų pasaulio kampų ir su 
benti naujai, paroda turėjo 
paprasto įvairumo.

Sulaikė streiką. Teismas 
gynė elektros darbų unijos sky
riui streikuoti prie naujai buda- 
vojamo teatro budinko. Strei
kas butų užstojęs kelią budinko 
užbaigimui.

Nesusipratimas kilo tarp ele
vatorių sudėtojų, ir elektros su
vedėjų už tai kurie iš tų šakų 
darbininkų turi sudėti elevato
riuose signalų. ;sistemą. ..

Sukilo prieš politikierius. Po 
rinkimų, miesto darbuose dirbą 
darbininkai ir mažai bendro tu
rį su politikierių, varžytinėmis, 
nors didumoj gauna per juos'’ 
vietaą jeigu buna jų draugais, 
dabar pradėjo prieštarauti nu- 
mušimui nuo jų algų 'padengi
mui partijos rinkimų kampani
jos lėšų. Republ'ikonų partijos 
organizacija buvo nutarus ■ kad 
kiekvienas į darbą įstatyta? 
žmogus, gaunantis daugiau ne
gu $2,100 į metus, turi mokėti 
2 nuošimtį partijos lėšoms.

Nori išgaut plėšiko brolį, šio 
miesto policija nori išgauti iš 
Detroito policijos ten suimtą 
brolį bandito Jawarskio, ' kuris 
ten susektas gyvenant Lenkų 
srityje, po pabėgimo iš Pitts
burgo, kada jo brolis su kitu 
plėšiku ištruko iš apskrities ka
lėjimo. Kalėjimo užžiurėtojai 
pažino Jawarskj kaipo tą ypa- 
tą kuri atgabeno savo broliui į 
kalėjimą du revolveriu, kuriais 
jis su kitu išsiveržė iš kalėji
mo, kur laukė mirties už žmog
žudystę.

Didelis gaisras. Pirmadieni 
ant Penn avė. buvo didelis gai
sras, kurio pasekmėje sunaikin
ta $1,760,000 vertės prekių ir 
budinkų. Gaisras apėmė kelias

Gaila kad žmogus “silp- 
nėra” kada “eina senyn”. 
Žmogus gal būti vikrus ir 
sveikas 70 metų, jeigu vi
duriai ir inkstai tvarkoj. 
Kada kojos 
silpsta, sąna
riai gelia, nu
gara d i egia. 
reumatas dil
gina, gerkite

HAARLEM OIL

Tėmykit vardo GOLD MEDAL 
ant dėžučių ir neimkit kitokių. 

Visose aptiekose, 35c., 75c., $1.50.

CXXXXXXXXXXZXXXXXXZ.XXXXXXZZXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXZXXX1

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ [
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse 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.

X 
x

x
X

PITTSBURGH ŠIS TAS IŠ 
HOMESTEAD, PA 

PADANGĖS

žymias krautuves; dirbant prie 
gesinimo sužeista dvylika ug
niagesių.

Pittsburgo teisine užvesta byT 
la prieš Republic Iron and Steel 
Co. angliakasyklos streikuojan
čius darbininkus išmetimui jų 
iš tos kompanijos namų Russel- 
tone. Nori išmest 224 šeimy
nas. DETROIT

Nušovė banditą. Pereitą sek
madienį anksti ryte policijan- 
tams susišaudžius su banditu, 
du policijantai atsidūrė ligoni
nėje nuo šūvių žaizdų, o. band i- 

itas peršautas vėliau mirė. Jis 
nesisakė savo .vardo .ir kolei kas 
liko nežinomas iki atsijas kas 
pažins jo lavoną.

Banditas paleido šūvį į poli- 
j cijantus kada jau pats buvo su
žeistas.

Banditas pirmiausia pradėjo 
šaudyt į važiuojantį automobi
lį. Kitame gatvės šone pasitai
kė būti policijantui, kuris išsi
traukęs revolverį bėgo prie jo, 
liepdamas pakelti rankas. Ban
ditas vienok pradėjo šaudyt ir 
atsišaudydamas policijantas jį 
peršovė, pats irgi puldamas su
žeistas. Tuoj ten atsirado ir 
daugiau policijantų, ir bandito 
šūvis dar vienam’ teko.

Kiti banditai kitose miesto 
dalyse sužeidė pora žmonių už 
pasipriešinimą užpuolime. api
plėšti.

Kaip plėšikai gelbstisi. De
vyni vyrai užpuolė ir atėmė ke
turis trokus pilnus degtinės iš' 
vežėjų, norėdami sukelti pini
gus išliuosavimui savo vado 
tekusio Į Kanados policijos 
gus už, tokius pat darbus. < 
■ , Jie užpuldinėdavo slaptus 
bentojus degtinės, atimdavd ir. 
pąrsįduodavo savo/ naudai.

Po šito užpuolimo šmugelnin- 
kąį nepasibaugino pasiskųsti 
policijai kad iš jų atėmė degti
nę, ir pradėjus jieškoti suimta 
devyni užpuolikai.

Rudo upėje moterį. Detroito 
upėje rasta lavonas Bernicos Ja- 
cox, 35 metų moteries, kuri 
buvo dingus keeltas dienų pirm 
to ir niekas iš jos šeimynos na
rių nepranešė policijai kad jos 
nėra. Policija nužiūri ar tame 
nėra kas negero, nes kiti gimi
nės neišsiaiškina kodėl ji pati 
butų norėjus nusiskandinti. Jos 
vyro nebuvo namie, jis buvo iš
vykęs į Chicagą.

Ji buvo turtinga moteris ir 
prie jos rasta visos jos brang- 
menįs, taigi čia ne plėšikų dar
bas.

Nu
jau 
štai 
esu

Tai sakau ir 
Apsižvalgiau, bet

pa- 
na-

ga-

Man tenka tankiai išsikalbėt 
su savo draugais bei pažįsta
mais. Jie pasipasakoja vienas 
ar kitas kad važinėjo kur ten 
po savo senas vietas kur pir
miau gyveno, suėjo daug savo 
gerų draugų, na ir žinoma ne
reikia daug aiškint, kaip kitose 
valstijose nuvažiavus, suėjus 
savo draugus galima atnaujint 
su jais senovės laikus be jokios 
baimės, na ir buna linksmybių 
į valias.

1 štai ir aš nusprendžiau pa- 
limt vakacijas ir pavažiuot ten 
kur seniau gyvenau — tai 
Pittsburgo apielinkėn. Nuva
žiuoju į Homestead, Pa., mėgi
nu surast savo draugus, 
nu vienon vieton ir kiton, 
draugų tose vietose nėra, 
ateina man mintis kad
draugu Homesteado Lietuvių 
Klubo narių, tai manau sau ir 
bus geriausia proga nueit ton 
vieton kur esu pats nariu ir be 
biskio dvidešimtį metų prigu
liu. Ten tai surasiu savo visus 
draugus ir pažįstamus.

Taip ir padarau, pasuku į tą 
šoną kur numaniau randasi 
klubas. Neilgai reikėjo klai
džiot, nes biskį numaniau į ku
rį kraštą eiti. Prieinu prie vie
no dviejų aukštų mūrinio na
mo, sustoju, klausausi ir gir
džiu: bolės po stalus barška ir 
girdisi Lietuviškai gana daug 
kalbant viduje, 
b us klubas.
prie budinko niekur nesimato 
jokio užrašo kas čia do vieta. 
Einu vistiek; prieinu prie durų, 
ipaspaudžiu skambutį. Ateina 
diktas sęnyvas žmogus, atidarė, 
duris, pažiurėjo į mane ir krato 
galvą. Supratau kad- mane ne
pažįsta. Pradėjau ' Lietiiviškai 
kalbėt ir pasakiau kad- esu na
riu šio klubo.^ <

Netrukus pr^įhpt'. ir kitas vy
ras prie durų. Tai buvo senas 
mano draugas, Antanas Kudis, 
ir sako: Leisk jį, tai yra musų 
klubo narys.

Inėjus į vidų, pamačiau dau
giau savo senų laikų draugų ir 
pažįstamų, bet buvo geras skai
čius ir visai nematytų. Vieni 
■kortomis lošė prie stalų, kiti 
boles daužė,, kiti sustoję prie 
baro savo bėdas ir vargus pa
sakojosi ir vienas kitą sveikino. 
Man toliau su jais bekalbant ir 
daugiausia klausant apie viską 
ką jie kalba, ji'e pasakojosi tą 
ir tą girdėję; apie tą ir tą kas 
jiems pasakojęs, iš ko supratau 
kad šie žmoneliai daugiausia 
gaudo žinukes tik iš kitų, kal
ba tik apie tą ką kiti jiems pa
pasakoja, bet apie tai nieko ne
žino ir nemato laikraščių. Jie 
pradėjo kalbėt apie sportinin
kus, apie Šarkį ir net vieni su 
kitais ėmė į piktumą eit. Ma
tydamas visą dalyką ir kad jie 
nei šiaip ne taik kalba,' užklau
siau kur jie taip matė, kokiame 
laikraštyje tas buvo? Jie atsa
ko jog kas tai matę Angliška
me laikraštyje apie tai.

Paklausiau kokius klubas imu 
laikraščius, jie man atsakė kad 
klubas jokių laikraščių neima, 
jei kas palieka Anglišką laikraš
tį išeidamas tai viskas.

Pamačiau vieną ir kitą klubo 
viršininkus ir užklausiau kame 
dalykas kad toks klubas, turin
tis tokį nuosavą namą ir keletą 
tūkstančių dolarių banke pinigų 
neišgali keleto Lietuviškų laik
raščių užsirašyt. Jeigu klubo 
nariai matytų laikraštyje apie 
sportą, kuo jie daug žingeidau- 
ja ir nori daug kalbėt bet neži
no, visai kitokia dvasia butų 
klube. Ėmiau patarinėt jiems 
kokie laikraščiai talpina sporto 
žinias, sakau musų miesto laik
raštis “Dirva” yra vienatinis iš 
visų laikraščių kuris -daugiau
sia ir teisingiausias žinias apie 
sportą paduoda, todėl musų klu
bas privalėtų tokį laikraštį bu- 

| tinai turėti. Sakau, musų mie- 
! ste kurie “Dirvą” skaito tie ži
no viską apie sportininkus ii’ ki-

daug vandens ir bandykit 
Gold Medal haarlem oil 
capsules (vienatiniai tik
ros). Per virš 200 metų 

■geriausias diuretiškas ak- 
stytojas. Dė

žutės po ant- 
spauda, pilnai 
garantuojama 
kaip garsina
ma. 

ti atsitikimai jiems žinomi ir 
nereilk jiems’ ginčytis kas taip 
ar taip kas kitas sakė. Toliau 
sakau, jei musų klubas turėtų 
tris ar keturis laikraščius, tada 
ne tik apie Šarkį žinotumėt, bet 
ir apie kitus ir šiaip įvairių 
naudingų žinių matytumėt.

Bet vienas viršininkas paaiš
kino man kad laikraščiai nega
lima į klubą imt, nes vistiek 
klubas negalįs jų turėti, kas 
nors ima ir išsineša ir kitiems 
nėra ko skaityt. Tą patį prasi
tarė ir apie zypkininkus kad ir 
kortas įsikišę kišeniun išsineša, 
ir daug klubui lėšuoja, reikia 
pirkti ir prikti kortas.

Ir mątot koka istorija, kor
tas del zypkininkų tai klubas 
išgali pirkti nuolatos, ar nebūtų 
dešimts sykių geriau kad nors 
pusę tų pinigų pašvęstų ant 
laikraščio? Butų daugiau nau
dos ir dailiau atrodytų nors už
einantiems iš kitų miestų jei ra
stųsi klube keletas laikraščių, o 
sykiu ir nariai galėtų ką nors 
patirti ir sumanyt ką gero del 
klubo. Jei klubas tik taip kaip 
ikišiol darys tai ta zypkė at
sibos, o daugiau apie nieką ne- 
žinosim ir jaunesniems nariams 
nesinorės prie musų klubo pri- 
sirašyt, nes jie kortomis su se
nesniais sudėję per dienas ne- 
loš. Mums reikalinga kad ir 
jaunuolių galėtume prirašyt į 
klubą, kad klubas galėtų gy- 
vuot ilgiau, šiaip gi mes vie
nas po kito mažinamos, gali pri
sieit kad paskutiniams neteks 
ir ligoje pašalpos. Mums reikia 
rūpintis kad klubas ir jo turtas 
neitų mažyn bet didintųsi, kad 
atsitikime ligos arba mirties 
butų iš ko gaut ko mes tikimės 
gauti, savo sunkiai uždirbtus 
centus mokėdami. Kitoms pa- 
šalpinėms draugijoms Home
steads jau atsitiko stoka ir tu
rėjo subankrutyt. Bus tas pats 
ir mums jeigu jaunuolių nesi- 
stengsim prirašyt.

Valdyba taipgi turėtų būti |
atsakantesnė,. pirmininkas turi ra kaip apie juos ir kalbą už- 
suprast visą. biznį ir padėjus vesti iki nepaimsit knygos ir

© 1927. R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

naują klubo gaspadorių turi ap
sakyt jam visą sistemą ir tei
ses jam pasakyt kad reikale 
pats gaspadorius žinotų ir kad 
klubo pinigais niekas negalėtų 
pasinaudoti. Narys.

KOKIE ROMANSAI 
SLEPIASI UŽ ŠVEN
TŲJŲ PAVEIKSLŲ

Nepaprastai žingeidu ir ro- 
mansinga yra skaityti ir žinoti 
paveikslų bei skulptūros kuri-, 
nių istorija.

Mums Lietuviams, neturėju
siems savo valstybės nei jokių 
dailės įstaigų, visa dailė yra ži
noma tik iš bažnytinių paveik
slų. Iš pat kūdikystės jau bu
vom pratinami prie maldakny
gės ir prie “abrozėlių”, taipgi 
namie ant sienų kabodavo daug 
“abrozų” kurių kitos kopijos 
būdavo ir bažnyčiose.

Per atlaidus Lietuvoje “ab- 
rozus” pardavinėja karabelnin- 
kai, tankiai net ne krikščionįs. 
Tuos “abrozus” paskui reikia 
šventinį kad tiktų užimt vietą 
krikščioniškoj bakūžėj.

Kaip ypatinga yra tų “abro
zų” pardavimo istorija taip ne
paprastai žingeidi yra istorija 
kaip originaliai tie “abrozai” 
atsirado. Nešventais keliais jie 
ateina į juos- mėgstančiųjų na
melius, nešventais keliais jie ir 
užgimė šimtmečiai atgal.

“Dailės Milžinuose”, knygoje 
kurią TMD. nariai gaus Lapkri
čio mėnesį, yra žingeidžiausi 
aprašymai kiekvieno mums ži
nomo bažnytinio paveikslėlio. 
Kad skaitytojai nemanytų jog 
ta knyga aprašo tik apie “šven
tus” paveikslus, daugiau nieko, 
reikia pasakyti kad ji aprąšo 
daugiau apie visus kitus negu 
šventus, bet mes nesam Susipa
žinę su jokiais kitais paveiks
lais kaip tik šventais tai čia nė-

į Camel
Cigaretai kuriuos jus galite rūkyti su

L 1

tikru užsiganėdinimiK
A.

Jei visi cigaretai butu tokie geri kaip 
Camel ju negirdėtumėt nieko apie 
speciali prirengimą, kad padarius 
cigaretus gerais del gerklės. Niekas 
negali užimti vietos rinktinio tabako.

nepamatysit tų paveikslų.
Apie tai kaip atsirado šventi, 

mums žinomi paveikslai labai 
žingeidu pasiskaityti, štai, pa- 
vėizdan, vienas iš daugelio pa
davimas apie tokių paveikslų 
kūrėją. Auga Ispanijoj berniu
kas, jis turi palinkimą prie dai
lės, paišybos. Jam niekas ne
trukdo dirbti, bet kad tais lai
kais visi pradėdavo tik šventų
jų paveikslus piešti, iki išsidirb
davo prie kitokių, šis berniukas 
savo jauna ranka piešia Madon
nas, kitokias šventąsias mote
ris, o kurie žiuri į jo paveiks
lus juose mato, viename tai kai
mynų dukters veidą, tai kitame 
paveiksle tarnaitės veidą, tai 
kokios senesnės šventosios pa
vidale kokios suaugusios kaimy
nės veidą.

Taip tai atsirado ir šis vir
šuje tęlapntis “Nekaltų Prasi
dėjimo” “abrozas”, o ar negali 

I

būti žingeidu apie tai visa pa
siskaityti, patirti kokiu roman
tišku budu tas viskas atsirado 
ir kas kurį paveikslą piešė, ko
kie dailininkai kaip gyveno.

Jau Lapkričio mėnesį visi T. 
M. D. nariai gaus “Dailės Mil
žinus”. Kurie neužsimokėję sa
vo mokesnių pasistengkit užsi
mokėtuDAYTON

K. Sarpalius Kviečiamas 
Imtis Daytone

Teko patirti kad į Daytoną 
kviečiamas ristis Lietuvių pa
saulinis čampionas, Karolis Sar- 
palius; jis statomas su vienu iš 
žymiausių ristikų.

Diena dar tikrai nenuškirta. 
bet apie tai bus pranešta Day- 
tono jAnglišįuose laikraščiuose. 
ir' ‘Dirvoje”, jeigu suspės. D.
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GERB.

GŪŽTELE

DRAUGAS RENKA DO
LARIUS, BET NEŽINO 

KAM
— Sveikas gyvas, Stepai,

i kur tu taip skubinies ši va-
'■ karą?

— Dddrauge, aš einu jį 
Sususivienijimo mimimitin- j 
gą. O kur tu eini? ______  _____ ____ #

— Ir aš ten einu, Stepai, dddarbininkų reikalus.“
L Bet ko tu ten eini, tu jau iš _ Bet aš tau pasakysiu 
p tos kuopos išmestas. . . kad šitą viską parašė ir at- 

..— Dddrauge, aš vistiek spausdino ir prisiuntė tau
I einu ten ba ten dddaugiau j ir kitiems tokiems žiopliems 
I žmonių sueina ir mman bu- dalinti gudrus Bruklyno 
[ na daugiau naudos. skiepo dykaduoniai, kurie

— O kame tu tą savo nau- jau neturi iš kur kitur dola- 
L dą turi, Stepai?

— Mes kurie kokokovo- _
r- jam už darbininkų reikalus Į drauge, kad čia neteisybė 

tututurim kuodaugiausia į parašyta!
imimiminias lyst, todėl aš ei- — Stepai, jeigu tu dalini 
nu į kekeketurioliktos kuo- lapelius su apipasakojimu 
pos mimimitingą. . . kad Lietuvoj nužudyta ar į

— Tai ką tu ten veiksi, kalėjimą uždaryta pustuzi- 
juk neįsileis. .Kaip tu ten‘uis Žydelių ar kacapų kurie 
savo kovą vesi? nori savo tvarką Lietuvoje

— Dddrauge, tu nesusu- ] padaryt, tai turėtum ne-

Draugas Stepas ■

— Pppparašė tie kurie ži- 
žižino ir kkkurie kovoja už

skiepo dykaduoniai, kurie

riukų melžti.
— Bebebet užginčyk, ddd-

— Stepai, jeigu tu dalini

— Dddrauge, tu nesusu-1 padaryt, tai turėtum ne
supranti: man nereikia Į šiot dar didesnius'lapus su 
jnimimitingą lyst, aš tik iš-j apsakymu kokias baisybes 
tolo savo darbą padarysiu padarė Rusijoje komunistai 
kakakada visi eis laukam 11—- T-~l------ :~K

— Na tai koks tavo tiks
las, Stepai, ir ko tu nori iš- 
sikovot?

— Tttte ir tau, dddrauge, 
vvvieną plakatą, gggal ir tu j 
apsišviesi ir stosi Į kkkkovą. 
darbininkų pupupusėje.

— O tai tu dalini Brukly- 
no skiepo plotkeles, už ku
rias darbininkai turi dola
rius Į skiepą siųst! Nei ne
žinojau kas tokie tie “anti
fašistai” ir maniau kad ko
kie bepartiviai tuo darbu 
užsiima, o tai čia yra Bruk- 
lyno skiepo sumanymas jų 
milžtuves primelžt. Gėdin
kis tokiu nedoru budu iš sa
vo draugų darbininkų pini
gus viliot, ir dar ne sau, o 
to skiepo dykaduoniams.

— Dddrauge, aš dddirbu 
už ttteisybę ir man jokios 
gėdos nėra už tttai, o jeigu 
tu tam pppriešingas tai ir 
tu esi tttoks išgama kaip ir 
Itttie fafafašistai kurie Lie
tuvoj ddddarbininkus žudo, 
kkkkaip čia parašyta.

— O kas čia parašė, Ste
pai, ar tu žinai?

Naujausia komedija

“Ekscelenciją”
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 trjs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose.
Dirvoje.

Reikalaukite 
Kaina 50c.“DIRVA’.’

6820 SUPERIOR AVE.
Cleveland, O.

kurie siunčia į Lietuvą niek- 
■ šus betvarkes kelti. Ten iš
šaudyta ir kitaip išžudyta 
šimtais tūkstančių nekaltų 

Į žmonių. O apie tuos jūsų 
raudonas skiepas nei žode- 
116 darbininkams nepasako. 
Komunistai per dešimts me
tų caraudami Rusijoje ište- 
riojo tiek žmonių kiek yra 
suaugusių galvų visoj Lietu
voj, bet apie tai Amerikos 
darbininkams nevalia žinot, 
nes jeigu sužinotų tai kar
vutė užtruktų ir skiepas do- 
lariukų negautų. Nužudy
mas pustuzinio vienoj pu
sėj yra smerktinas dalykas, 
o išžudymas kitoj pusėj ne
suskaitomų tūkstančių yra 
pagirtinas darbas.

— Dddrauge, tu neturi 
prirodymų kad Rururusijoj 
komunistai išžudė šimtus 
tūkstančių, o mmmes turim 
fafafaktus kad Lietuvoj nu
žudyta tiek kiek čia parašy
ta. Tu nori užtart kkkkru- 
viną bbbuožių valdžią.

— Ne kokią ten valdžią 
aš noriu užstot bet pasakyt 
tau kad iš nužudytų Rusijoj 
šimtų tūkstančių žmonių vi
sai be jokios kaltės, niekas 
nebando sau dolarių žvejo
ti po Ameriką, bet Brukly- 
no skiepo šlavikai labai pui
kiai naudojasi darbininkų 
tamsumu iš nužudymo Lie
tuvoj keleto karštagalvių. 
Dar kas blogiau tai kad tų 
nužudytų likimas jiems vi
sai nerupi, jiems tik rupi 
darbininkų dolariai ir jie iš
naudoja progą pasipinigau
ti kada Lietuvoj kas atsi
tinka.

— Tu mmmeluoji, ddrau- 
ge, ba mes čia visi kkkovo- 
jam už tikrus darbininkų 
reikalus.

— Tu gal turi norus ko
vot, Stepai, bet tu nežinai 
kaip kovoji ir kas do nauda 
iš tavo kovos. Tu agituoji 
darbininkus siųsti dolarius 
į Bruklyno skiepą, o kas su 
tais pinigais ten atsitinka 
niekas nežino.

— Ne tiesa, dddrauge,. aš 
neagituoju kad siųstų pipi- 
pinigus į Bruklyną, ale ko- j 
vai su fafafašistais Lietu-' 

Ivoje.

— Tu taip manai, Stepai, 
o yra visai kitaip: Štai pa
žiūrėk, apačioj padėta vieta 
parašui ir kiek aukauji ir 
pasako kad pinigus turi pa
siųst į Bruklyno skiepą, o iš 
jo ar kas jūsų aukas mato 
ar ne apie tai jums nevalia 
nei pamislyt, nes jeigu kas 
paklaustų kur pinigai pa
dėti tas butų apšauktas dar
bininkų priešu.

— Dddrauge, tu esi didi- 
džiausias ddarbininkų kle- 
sos priešas jeigu kalbi kad 
tie ppprakilnųs kovotojai 
už ppproletariato teises su
naudoja pipipinigus sau.

— Stepai, nepyk už paro
dymą teisybės. Gerai gali 
suprast kiek yra jūsų vado
vų ir visokių jų gizelių, ku
rie kitur niekur netinka 
kaip tik grūstis po skiepus 
ir iš darbininkų dolarius vi
liot savo saldžiais liežuviais 
arba smailomis plunksnomis 
rašinėjant per laikraščius 
straipsnius ir plakatus. Ar 
matei kada žmogų mokantį 
gerai prie tamsuolių prisilo- 
ti dirbant kokį darbą? NeJ 
tokie niekados nedirba, jie 
arba nieko nevertus blizgu
čius gatvėse pardavinėja 
arba prilindę prie darbinin
kų pasivadina jų vadais ir 
veda darbininkus ne į ap- 
švietos lauką, bet į tamsy
bę kur galėtų kuodaugiau 
kišenius iškraustyt. Kolei 
darbininkai bus akli tolei 
kapitalistai jiems duos tik 
mažutę dalelę iš jų padaro
mos naudos, ir tolei gudrus 
“vadai” vilios iš jų ir tą pa
čią mažą dalelę sau ant py
ragų.

— Dddrauge, su tavim ne 
gali argumentuot, ar eisiu 
ppprie tokių kukukurie ti
kės kas čia parašyta.

— Taip, jus šviesesnių 
darbininkų bijot, tik lendat 
prie tamsuolių, bet ir tiems 
palengva akįs atsidaro. Eik 
sau sveikas.

PASTABUKĖS
--------Žinučių Rinkėjas----------

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“Ne. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO
8 Liaudies Dainos.......... $1.00

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

“NAUJIENOS” užsidavė sau 
tikslu pakenkti Vaičkaus teat
rui ir jų reporteriai piškina il
giausias neva kritikas, kuriose 
bando suniekinti ne tik veikalą, 
“Du Keliu”, bet ir patį Vaičkų 
kaipo netikusį aktorių. Tikrai 
socialistiškai. 

▼ ▼ ▼

YLA jau lenda iš maišo. 
“Laisvėj” tilpo korespondencija 
iš Detroito, kurioje aprašo lai
kytą prieš-fašistinio komiteto 
konferenciją, ir tarp ko kito 
štai kas ten pasakyta: “Komi
sija peržiūrėjimui komiteto do
kumentų išdavė raportą ir pasa
kė kad viskas yra tvarkoj, pini
gai išsiųsti ir tt., bet ant komi
teto vedamų knygų ta komisi
ja nepasirašė, nes ji nežino kas 
tuos pinigus Lietuvoje gavo ir, 
girdi, jie nežino ar tie pini
gai iš Brooklyn© išsiųsti ar ne.”

Tos korespondencijos apačioj 
duoda komunistinės peklos tai 
komisijai už jos drąsą reikalau
ti aiškaus paliudymo kad tie 
pinigai išsiųsti iš Brooklyno ir 
kas juos Lietuvoje gavo.

Ar dabar visuomenė supras 
kad komunistų renkamos aukos 
nenueina toliau Brooklyno, ir 
ką pasakys komunistėliams ka
da jie vėl kaulys iš aukų “ko
vai prieš fašistus”?

▼ ▼ ▼

“NAUJIENOS” jau viešai 
prisipažino kad Tauragės suki
limas tikrai buvo pri'eš valdžią 
ir kad to sukilimo vadai buvo 
socialdemokratai ir Valstiečiai- 
Liaudininkai, tik “Naujienos” 
apgailauja kad revoliucinio ju
dėjimo priešakyje nebuvo jokio 
centro. Toliau reiškia viltį kad 
visa kairėji opozicija pagaliaus 
nutars eiti ant “žut-but”. Tas 
reiškia kad “Naujienos” labai 
trokšta Lietuvos žmohių nekal
to kraujo.

NORS “SANDARA” ir dek
lamuoja apie Sandariečių susi
tvarkymą fr kad vienybėje ga
lybė, vienok tas jai mažai ap
ėjo, nes “Sandara” pirmutinė 
pradėjo Sandariečių vienybę ar
dyti išniekindama jai nepatin
kamus tvirtus organizacijos 
stulpus, ir dabar dar nematyt 
pabaigos knaibinėjimo.

“SANDARA” su “Naujieno
mis” ir “Keleiviu” sudarė ben
drą frontą prieš tikriausius tau
tininkus ir jų spaudą, “Dirvą” 
ir “Vienybę”, ir vienodai juos 
puola kas savaitė, o jeigu kas 
Sandariečiams pasako apie jų

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

giminystę su buvusiais milti
nais Sandaros priešais socialis
tais tai Paulauskas rankas su
siėmęs bažinasi sakydamas kad 
jie neturi jokios giminystės su 
socialistais, o jeigu jie socialis
tų dabar nekibina tai tik ramy- 

įbės delei.
Matote, kokia čionai aniuo- 

liška gudrybė: socialistų nepuo
la (niekas ir nereikalauja juos 
puldinėti) ramybės delei. Taip, 
ramybė su socialistais, bet ka
ras su tautininkais, o tas 
kaip tik ir yra pagal socialistų 
programą, nes silpnina tautiš
kumą ir trukdo tautinį judėji
mą.

SILPNOS STRĖNOS 
GREITAI 

SUSTIPRINAMOS

Kada kūnas lieka nepa
slankus, o judėsis skaus
mingas tai paprastai tas 
yra ženklas inkstų ne
tvarkos. Laikykit juos 
tvarkoje — gerkit daug 
vandens ir bandykite

i
Jei jums suskausta nugara keliant 

sunkesnį daiktą, jeigu jums pasitem
pia nugaros muskulai, jeigu “sloga 
yra įsėdus jūsų nugaroj, arba jeigu 
jus kenčiat nuo lumbago, vartokit 

I Red Cross Kidney Plaste ir jus bu- 
i site palaiminti, greitu laiku susilau- 
I kę pagalbos.

/Jis teikia pagalbą silpniems, skau- 
• darniems kuskulams. Jis teikia nuo-’ 
■ latinį automatišką masažą kiekvienu 
kūno judėsiu, tuo pašalina sukietė
jimus ir suteikia cirkuliaciją apim- 

| tam kūno audinyje. Gyduolės persi
sunkia per odą ir eina tiesiog į sil- Į 
pnas, skaudamas vietas, nusilpusius j 
muskulus, malšina skausmą, gaivina ; 
pavargusius nervus ir atstato liuosą i 
muskulų veikimą.

Būtinai reikalaukit Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakalyje. Visose vaistinė
se.

'Pasarga Skaitytojams
Iš mažų miestelių rašant į 
“Dirvą” laiškus būtinai pa
duokit savo baksų nume
rius jeigu jie yra, nes ki
taip laikraštis ir kiti siun
tiniai reguliariškai negali 
jus pasiekti. Kiti rašo sy
ki paduodami bakso nume
rį, o kitą sykį ne. Taipgi 
visados ir visi užrašykit 
savo antrašą ant voko ir 
laiško viduje.

Pasaulinis diuretiškas akstinto- 
jas, garsus nuo 1696 metų. Tre
jopo didumo, visose vaistinėse. 
Garantuojamas.

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 

“DIRVA” 

Cleveland, Ohio

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą 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 teisingą patarnavimą.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vlsoee aptlekoae—-35c ir 65c puodukas ir 
dudeli. Children’s Musterole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

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 pamokinam 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.

Feen&'mmt
Liuosuotojas
Vidurių kuri
Kramtomą

kaip Guma
KITO SKONIO NE
JAUSTI TIK MĖTŲ

Reumatisku gėlimu, neu- 
ralgijoš, paprasto persi

šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukamų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rųšies

PAIN-MltRĮ 
Vaisbaženklis registruotas 

S. V. Pat. Biure. 
Nėra tikrasis, be 

mušu Inkaro vaisba- 
ženklio. , Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER&C0. 

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

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

I
- LIETUVOS LAISVES PASKOLS BONUS

PERKAME IR PARDUODAME
Del informacijų.: rašykite Dept. D

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Breadway New York

Firma Įsteiga nuo 1872. (2-8)
wnwwn-MWMHma iii w aim win

Švelnumas
KOKI MOTORINIS KARAS KADA TURĖJO
Štai yra stebėtiniausias išvystymas 
visoje istorijoje 6-cilinderių inžinie- 
rystės—Nash 7-BEARINGŲ moto- 
teras.
.Paimkit už rato šito Advanced Six 
4-Durų Sedano per trisdešimts mi
nutę ir tada jus patirsit kiek NE
GALI atlikti 4-bearingai prieš tai 
ką ATLIEKA 7-bearingai.
Tai yra ŠVELNIAUSIAS motoras 
koklis ka'da varė automobilį—pilno 
spaudime aliejavimu išvengimui dė- 
vėjimesi ir barškėjimo.
Per visą jo spėką ir greitumą nesi
jaučia nei mažiausios vibracijos kas 
jaučiama kituose.
Nash subalansuoja leidimo rankeną,

sukimo ratą, krankšaftą kaipo vie
ną vienetą kad viskas butų visiš
kai užtikrinta.
Patėmykit turtingą vidų šio mode
lio. Puošnus tikro mehair išmuši
mas. Graži susidėjimams dėžė ir 
rūkyme prietaisai, cda padengti.
Patėmykit kad Nash naudoją tik
rą juodmedį del styravimo rato. 
Taipgi instrumentų lenta, kaip ir 
apvedžiojimai apie duris ir langus 
yra juodmedžio išbaigimo.
Atvažiuokit savo karu kada atvyk
sit pamatyt Advanced Six Sedaną. 
Gausit didžiausias PRIEINAMAS 
išlygas. ATVAŽIUOKIT apsižiū
rėti šiandien.

Naujasis Nash yra Stebėtinas Automobilis
F Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Clėve-’ 
Q lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash, 
1 sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą 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 Ave.
The Brooklyn Nash Co. Inc.

3410 Altoona Ave.
Broadway Nash Company

4859-61 Broadway
The Smith Nash

' 13608-10 St.

Zingelman Nash Motor Sales
5024 Lorain Ave.

Nash Woodland Motor Sales Co.
5109 Woodland Ave.

Zucker Nash Motor Sales
6816 Superior Ave.

Mfotor Company
Clair Ave.
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Nuo Redakcijos Amži našai Žydas
EUGENE SUE

IŠNAUDOS MIRUSIŲ 
JURU TRĄŠŲ 
SLUOGSNIUS

MEDŽIAI IR ŽMONĖS
DUDENS metas. Išeikit* 

rlohor i norVna avha ma- tdabar į’parkus arba pa
miškes ir prisižiurėkit į me
džius. Visi medžiai, kurie 
pavasarį susprogo ir suža
liavo buvo gražus, žali; visi 
vienodai leido pumpurus ir 
iš plonyčių šakelių, kaip iš 
nieko prasidėjo.

Bet ką matot dabar? Da
bar vieno medžio lapai rudi, 
kito rausvi, kito išblyškę 
geltoni, kitų beveik 
dę, o kito dar žali, 
rėkit į vaismedžius 
apsikrovę vaisiais.

Dabar pažiūrėkit 
nes. Koks gali būti bendras 
tarp medžių ir žmonių? Jo- 
kis, išskyrus jeigu galima 
palygint medžių spalvas ru
deniui atėjus su žmonių ,iš- 
sispalvavimu jų darbais ir 
budais ir sunokimo metams 
atėjus.

džių lapų spalvų arba prie 
vaismedžių, prie ko kas tin
ka, ir turėsit naujo pamąs
tymo ir protavimo.

pajuo- 
Pažių- 
— tie

į žmo-

Kas Išėjo iš Lenkų 
Gąsdinimų

Varšava panorėjo padurnint 
pasaulį — tuos žmones kurie 
nieko nežino apie Lenkų šunys
tes su Lietuviais, ir apie Spalių 
9 dieną paskelbė kad Lietuvoje 
pradėta smaugti Lenkai ar tam 
panašiai, delei ko visa Lenkija 
kylanti prieš Lietuvą.

Pasaulis priėmė tas žinias už 
faktą. Po tuo apdurninimu ta
čiau pasidavė ir musų spauda 
Amerikoje. Pliekė didžiausio-

mis rąidėmis “baisias žinias”.
Spalių 9 dieną j Vilnių nuva

žiuoja Pilsudskis, ir vėl pasau
lis dūminamas: paskelbiama 
kad ačiū Pilsudskio atsilanky
mui tenai, “Lenkai su Lietu
viais tapo sutaikinti.”

Gražiausia prisipažino “Nau
jienos” kaip jos buvo apdurnin- 
tos tomis žiniomis.

Jau šeši metai kaip “Dirva” 
laikosi atsargiai su žiniomis iš 
Lenkų šaltinių apie “karus” ir 
kitokius bauginimus Lietuvai, ir 
dar nei sykio neišėjo kitaip kaip 
“Dirva” išvedžiojo.

Astronemija yra seniausias 
iš visų mokslų, prasidėjus Chal- 
dėjoj ir Chinijoj. Hipparchas 
iš Bytinijos yra pramintas as
tronomijos tėvu, nes jis pirmu
tinis sustatė žvaigždžių katalo
gą-

Kada žmogus gema 
kūdikystėje jis lygus vi
siems kūdikiams, beveik jo
kio skirtumo tarp kūdikių 
nėra. Kaip naujai išsprogę 
medžiai žali gražus, taip 
naujai užgimę kūdikiai ty
ri, be jokių ypatybių. į

Auga žmogus, artinasi jo 
sunokimas, ir tada apsireiš
kia jo būdas, jo patyrimas, 

•jo mokslas, jo žinojimas, jo 
naudingumas, jo gražumas 
arba ne. Pilnuose žmogaus 
amžiaus ’ metuose žmonės 
jau išsidalina į spalvas kaip 
medžiai dabartiniu laiku. 
Čia nemaišysime partiviškų 
spalvų, bet aukščiau minėtą 
jų budo ir išsivystymo išsi- 
spalvavimą.

Vieni yra mokyti, kiti pa
tyrę šiaip iš gyvenimo; vie
ni geros prigimties, kiti pa
linkę prie blogumų; vieni 
yra vienokių palinkimų, ki
ti kitokių; vieni mėgsta lai
kraščius ir knygas, kiti tik 
dykai laiką leisti ir girtau
ti. Jeigu dar palyginsi juos 
su vaismedžiais, ir čia rasi 
tą patį: vieni savo prinoki
me duoda naudą visai žmo
nijai, kiti tik našta jai liko; 
vieni prablizgo vienu kokiu 
tarpu, daug žadėjo, bet ne
užilgo perėjo jų žydėjimas, 
kai žiedo, ir jie dingo, pasi
traukė sau į užkampį ir nie- 

. ko daugiau apie juos negir
dėti. Vieni darbuojasi savo 
būrelyje, o kiti atsiskyrę 
nuo visų ir benaudžiai gy
venimą nuaikvoja.

v DARŽELYJE
Kuomet -man ^§ti ilgu 
Aš einu i dąęželį',« 
Ten su gėlėmis kalbu, i 
Ir užmirštu vargelį.

Kai akįs tik išvysta
Lysves margų žiedelių
Siela tuojau nurimsta, 
Paliek’ linksmos akelės.

Aplink žiedeliai gražus 
Mano daržą dabina, 
Rūtelių pilnos ežios 
Linksmas mintis gamina.

Aš aplankius darželį
Visad geriau jaučiuosi, 
Kasdieninį darbelį 
Vėl dirbu ir džiaugiuosi.

Laputė.

(Tąsa iš pereito num.)
— Kadangi aš esu prie paties Blessa- 

ko, — tarė Rodinas toliau, — esu privers
tas paklaust jo ar jis gali užginčyt jog ra
šė daug laiškų vienai ypatai Parise, po var
du Ridinas.

Blessak tylėjo. Hardy, vis nenorėda
mas tikėt kad tas žmogus jį išdavinėjo, at
siplėšė laišką ir pradėjo skaityti pirmas ei
lutes su nuostaba ir susigraužimu. Nerei
kėjo pabaigti laiško skaityti persitikrini
mui kuo Blessak buvo. Tas baisus paty
rimas svaigino Hardy. — Niekše! — šoko 
prie jo Hardy, bet tuoj susilaikė: — Ne, 
ne, tai butų susitepimas rankų.

Jis atsisuko į Rodiną, kuris skubėjo, 
lyg įsikišti į tarpą. — Neverta susitepti 
rankų su niekšu, bet aš pasveikinsiu ta- 
mistos teisingą ranką, nes tamista turėjai 
drąsos išduoti niekšą.

— Tamista, — sušuko Blessak, per
imtas gėdos; — aš esu jūsų malonėje ir—

Jis negalėjo pabaigti. Už durų pasi
girdo užmas, durįs staiga atsidarė ir įbėgo 
sena moteris, kuri rėkdama tarnui sakė: 
— Aš būtinai turiu pasikalbėt su tavo po
nu.

— Kame dalykas, madame! tu čionai! 
Kas atsitiko? — šaukė Hardy, užmiršda
mas Blessaką ir Rodiną ir viską kas atsi
tiko pirm šito.

— Didelė nelaimė, tamista. Margarie- 
ta dingo.

— Margarieta dingo? — sušuko susi
rūpinęs ir nusigandęs Hardy.

— Viskas susekta. Jos motina išsiga
beno ją trjs dienos atgal! — aiškino senė.

Nieko daugiau nenorėdamas klausyti, 
Hardy šoko iš namų ir bėgo prie karietos, 
kuri dar lauke stovėjo po jų parvažiavi
mo, ir tarė vežikui: — Į Parisą kiek grei
čiausia gali!

' Karietai lekiant Į Parisą, vėjas arčiau 
ir arčiau atnešė Vilkų gaujos karo giesmę, 
kurie skubėjo linkui dirbtuvės. Šiame vi
same naikinimo darbe jsitėmykit Rodino 
ranką, kuri atliko baisius smūgius prasi- 
valymui sau kelio prie Šv. Petro sosto, ku
rio jis troško. Jo nenuoalsus,- klastingas 
darbas nebuvo tamsesnis ir liūdnesnis 
už pačią Cholerą, kuri užeidinėjo.

tik

mano giminės yra skaitlingiausi ir niekin
giausi negu kur kitur. Nejaugi aš turė
čiau užtraukt ant jų mirtį? Ne, Viešpats 
turės pasigailėjimo, nes septynios ypatos 
mano sesers ainių yra susirinkusios šiame 
mieste. Nes ši moteris, kuril kaip ir aš 
vaikščioja iš vieno pasaulio galo į kitą be 
paliovos, išėjo į savo nepabaigiamą kelio- 
n-, sumaišius musų ainių priešų pinkles. 
Ta nematoma ranka kuri mane čia atve
dė, varo tą moteriškę šalin nuo manęs, lyg 
vėtra, ir ji negalėjo nieko daugiau pagel
bėt. Tai nors man, Viešpatie, pavelyk pa
silikti čionai keletą dienų, iki užbaigsiu sa
vo užduotį. Aš pastatau tuos kuriuos turiu 
sergėti ant pačios pražūties briaunos.

Ak, štai jau aš įžengiu į miestą, jau 
užeinu su visu savo baisumu ir mirtimi! 
Viešpatie! tu taip norėjai ir tą užleidi ant 
jų! Taip stojasi — Parise! štai tavo baus
mė! O prakeiktas, prakeiktas ant visados 
esu aš! Pirmyn ir pirmyn turiu eiti!

Taip tai Cholera palengva užėjo ant 
miesto.

SKIRSNIS IĮ.
Amžino Žydo Ainiai

Tas apvienėjęs keleivis kurį girdėjom 
taip labai prašantį paliuosuoti nuo jo di
delės skurdo ir prapulties naštos, kalbėję 
apie “savo sesers ainius” kurių buvo visuo
se luomuose, nuo darbininko iki karaliaus 
sunaus- Jų buvo septyni išviso, kurie bu
vo, 1832 metais, tiesioginai ar netiesiogi- 
nai, atvesti į Parisą, bronziniu medaliu 
kuris atskyrė juos nuo visų kitų, tokiais 
žodžiais:

Medžiai savo spalvas gau
na iš gamtos, kada ateina 
laikas. Bet žmonės gali pa
tįs savo spalvas pagaminti, 
ir pagamina. Bet reikalin
ga kad kuodaugiausia butų 
gražių spalvų, ne nublanku
sių, ne išblyškusių, ir ilgiau 
pasilaikančių. Žmogus pa
silaikydamas prakilnumo, 
siekdamas apšvietos, moks
lo ir sekdamas gerus pa
vyzdžius gali įgyti aplink 
save spalvą kuri jį skirs iš 
visų kitų, kuri vers visus 
gėrėtis juo ir atmins jį ka
da jau jo nebus.

Tėvai gali pradėti nusta
tyti savo vaikų spalvas jei
gu iškalno imsis to. Gali 
padaryt juos naudingais ir 
jiems patiems ir kitiems, ir 
gali paverst juos nenaudė
liais, jeigu neatkreips į juos 
atidos kada tam yra laikas.*

Išeikit dabartiniu laiku į 
tokią vietą kur galit prisi- 
žiurėt medžiams, ir bežiūrė
dami į juos permąstykit vi
sus savo žinomus žmones ir 
prilyginkit juos prie me-

RUDUO 
(Sekimas)

Rudens liudėsis, senas miške, 
Ir artimas, ir aiškus man.... 
Ir tau kaip man nemiela viskas, 
Ir tu ruošiesi jau miegan....
Ir tu kaip aš liūdesio pilnas, 
Ir tu rengiesi verkti jau, 
Kad jau daugiau lakštutės dainos 
Mumis nežadins kaip pirmiau.... 
Kad jau pavasario, štai gėlės 
Suvyto, pakirstos šalnos, 
Ir ar sulauksim vasarėlės — 
Mus sielos niekad nežinos....

Alytus. A. Skrinskis.

MANO MYLIMOJI
Kai vėjelis ore linksmai bėginėja, 
Rodos ji prie manęs glaudžias, glamonėja; 
Kai medeliai šlama, šiušena lapeliai, 
Rodos manin kalba ji švelniais žodeliais; 
Kai žvaigždelės mirga naktyje tamsioje, 
Rods ji manin žiuri, erzina, vilioja.....

* * *
Pažinau mergelę, trumpai ją regėjau, 
Visa širdžia savo aš ją pamylėjau.... 
Jos akelės skaidrios j mane žiurėjo, 
Lupos josios saldžios meiliai man kalbėjo; 
Jos rankelės švelnios mane palytėjo, 
Meilės jausmą didį man širdin įdėjo.... 
Bet likimas skyrė ne man ją turėti, 
Dabar liko skausmas, širdis tur’ kentėti.

* * *
Pažinau mergelę, kąrštąį pamylėjau,. 
Liūdnumą ant amžių sieloj. apturėjau.... 
Neužmiršiu josios kol pasaulyj busiu, 
Jos liudėdams džiaugsmą sau iš to turėsiu. 
Mintyse minėsiu, širdyje mylėsiu, 
Dainose ją savo gražiai apdainuosiu....

Adonis.

TREČIA DALIS
SKIRSNIS L

Amžino Žydo Atsikeršijimas
Naktis, skaisti mėnesiena, žvaigždės 

spindi. Ant kalno viršūnės stovi žmogus; 
jo ilgas šešėlis, nusidriekęs nuo mėnulio 
šviesos, uždengia akmenuotą žemę gana to
li. Keleivis apžiūri milžinišką miestą gu
lintį pakalnėj po jo kojų — Parišo miestą 
— pilną gyvumo ir judėjimo, nušviestą vi
sokiais žiburiais.

— Ne! — tarė tas keleivis, — taip ne
busi Viešpats tikrai nepakęs to. Dusyk 
jau yra gana. Penki šimtai metų atgal, at
keršijanti Visagalio ranka atvijo mane čia 
iš Azijos gilumų. Apvienėjęs bastūnas, aš 
palikau savo kelyje daugiau nuliudimo, de
speracijos, nelaimių ir mirties negu milži
niškos armijos. Aš tuomet inėjau į šį mie
stą ir jis buvo nuteriotas. Du šimtmečiai 
atgal ta valdanti ranka vėl atvedė mane 
čionai; ir tada paliko tiktai išnaikinimas 
ir mirtis. O štai vėl, trečiu kartu, bėgyje 
penkių šimtmečių, aš pribuvau ant viršū
nės šių kalnų ir dairausi į miestą; gal ir vėl 
atnešiau su savimi baimę, ligas, mir
tį. O šis nelaimingas, patvirkęs miestas, 
nežino nieko apie tai; nežino kad aš esu 
prie jo vartų. Bet ne, ne! mano atsilan
kymas nebus nauja nelaimė visam miestui. 
Kuomet aš atėjau į Francuzijos žemę, Su
tvertojo ranka paleido mane laisvėn. O 
vienok aš dar jaučiu mirties dvasią siau
čiančią apliųjj save. Gal mano atsiradimas 
čia yrai tik, pągąsdiniipas, su tikslu- atgrą- 
žinti prie sąmonės tuos kurie turi 'būti su
valdyti. Kitaip butų jau pakilęs sujudi
mas ir teroras su mirčia. Viešpats turės . 
pasigailėjimo, jis nenuskirs mane šin nau- 
jan pražūties darban, nors šiame mieste

» ‘ Rankinis L. C. D. J.
» Melskis už mane!

Paris,
Vasario 13, 1682.

(Ant kito šono medalio buvo pasakyta kur 
tie ainiai susirinks Vasario 13,1832 metais, 
po 150 metų nuo žuvimo to kankinio.)

Sūnūs karaliaus iš Mundi, Indijoj, ne
teko savo tėvo ir savo žemių neatlaikomu 
užpuolimu Anglų, ir jis vadinosi tik titulu 
Princas Džalma. Nežiūrint jo priešų pa
stangų sulaikyti jo laiku išvykimą j vaka
rus, kad nepaspėtų ant medalio pasakytu 
laiku pribūti, jis pasiekė Parisą antrą mė
nesi 1832 metų. Tiktai nelaimė ant laivo 
sutrukdė jo pribuvimą į Parisą paskirtai 
dienai.

Antra medali turinti nežinojo apie tai 
nieko, tik netyčia patyrė. Bet priešai ku
rie norėjo užkirst kelią tų septynių ainių 
susirinkimui, uždarė ją j beprotnamį, iš 
kur ji tapo išleista tik sekančią dieną po 
reikalingo laiko. Ne ji viena buvo uždary
ta nelaisvėn.

Senas Bonapartistas, Generolas Simo
nas, Francuzijos Maršalas, Dukas de Lig- 
ny, paliko pačią Rusijoj ištremime, kuomet 
jis (negalėdamas vykti sykiu su Napoleo
nu ant Šv. Helenos salos) tęsė kovą prieš 
Anglus Indijoj su pagalba Princo Džalmos 
žmonių, kuriuos jis išlavino. Kada jie pra
laimėjo, jis ruošėsi važiuoti sykiu su savo 
jaunu princu į Europą, patyrus kad prie 
jo yra medalis, kurį paliko jam jo motina, 
Francuzė, o tokį medalį turėjo ir maršalo 
žmona.

(Bus daugiau)

Žmonijos Istorija
'TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 
su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.
GAUSIT PUSE KAINOS — TIK UŽ $2.25 

Su Persiuntimu.
Reikalaukit “Dirvoje”

Mirusios Juros, per tūkstan
čius metų buvusios bevertės sa
vo balsiai suriu vandeniu Pales
tinos tyruose, staiga pavirto 
nepaprastai svarbiomis.

Dabartiniu laiku kokios šešios 
tarptautinės firmos veda dery
bas gauti teisę imti iš tų jurų 

; neapsakomą potašiaus turtą, ir 
net Amerikos valstybės' depart
amentas deda pastangas kad tas 
teises gautų Amerikoniškos fir
mos. Gavimas potašiaus per 
Amerikos firmas butų neapsa- 
koima nauda Amerikos ūkinin
kams, nes dabartiniu laiku be
veik visą potašiaus rinką valdo 
Francuzai-Vokiečiai ir Ameri
kos ūkininkai yra po jų malo
ne.

Jeigu Mirusių Jurų potašiaus 
sluogsnius gautų Amerikonai 
tas sulaužytų Francuzų-Vokie- 
čių grūstą.

Mirusių Jurų potašio sluogs- 
niai yra didžiausi ir lengviausia 
pasiekiami už visus kitur esa
mus išskyrus' Alzaciją, ir kaip 
apskaitliuojama tose jurose yra 
bent septyniasdešimties bilijo
nų dolarių vertės tų trąšų. Tii 
mineralių trąšų užtektų Ameri
kos ūkininkams per 4,000 metu, 
gi Alzacijos sluogsnių, kontro
liuojamų Francuzų, užteks tik 
500 metų.

šalip potašio sluogsnių tenai 
yra bromino, druskos, gipso, 
kalkio chlorido ir magnesium 
chlorido, kurių vertė esanti su
virs vieno trilijono dolarių.

Už paėmimą kontrolės varosi 
ir Anglija.

PAJIEŠKOJIMAI
žiupsnis Pranas, išvykęs iš 

Lietuvos dar prieš karą, dirbęs 
Wilson, Pa., ir apielinkėj.

Čiapas Simas, išvykęs 1908 
m., gyvenęs Forest City, Pa., 
ir kitose Penn. dalyse. Jieško 
motina.

Krutkevičius Jurgis, išvykęs 
iš Lietuvos apie 20 metų, gyve
nęs McKinley, 
niai jo laiškai 
iš kariumenės.

Kazakevičius
vykęs Amerikon dar prieš karą 
ir gyvenęs Providence, R. I.

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji prašoma at
siliepti šiuo adresu: 
Lithuanian Consulate General 

15 Park Row New York City

Me. Paskuti-
Lietuvą pasiekė

Leonardas, at-

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

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

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras-, j 

tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c. <■
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

FlilT
NAIKINA

Kandis, Blusas,
Muses, Tarakus
Kitus Namą Vabalus
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Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka, ir Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)

Ardys matė prie sienos pastatytą ka
raliaus kardą ii’ buvo bėgriebąs jį kirsti 
seniui per galvą — tikrai butų perskelęs jį 
pusiau. Bet Alina suklykė visomis galėmis 
ir sulaikė Ardį, ir tuo tarpu Nemyra pa
matė kas jam butų atsitikę.

Ant stalo stovėjo trįs taurės su gėri
mu, kurį Alina pagamino, tarnei išėjus 
pavadint Ardį. Vienoje taurėj buvo įmai
šyta nuodų. Alina ir karalius nuodus įmai
šė ir abu žinojo kurioje taurėjo yra mir
ties gėralas.

/ — Atmink, Alina, ką aš sakiau: nuo 
tavo pačios rankos turi jis numirti, o jeigu 
tu 'bandysi nusinuodint vietoj jo, aš jį kar
du perkirsiu, — imdamas kardą kalbėjo 
Nemyra, — ir tavo tėvus nužudysiu. Pa
duok jam tą taurę kurioje nuodai supilti, 
aš noriu matyt kaip po mano akių numirs 
tas nieškas. Jeigu negersi nuodų, — tarė 
senis Ardžiui, — aš prie tavo akių pirmiau
sia ją nukirsiu, o paskui tau galvą nuo 
pečių nublokšiu.... Todėl jeigu tikrai ir 
dorai ją mylėjai, patikrink tą, nes ištruk
ti negalėsi.

Vaizdas buvo baisus. Ardys buvo pin
klėse. Nemyra įsakė Alinai imti jai pa
skirtą taurę, pats pasiėmė savo taurę, ir 
liko viena taurė kuri turėjo tekti Ardžiui. 
Kovot su karalium neturėjo savo kardo, o 
pirm to Alina neleido jam pagriebti Nemy- 
ros kardą.

— Šitaip baigia savo gyvenimą nar
suoliai kurie drysta vilioti svetimas mote
ris! — šaukė Nemyra, laukdamas kada Ar
dys ims gerti. — Sveika, Alina, ir džiaug- 
kis su manimi kad Nemyra viršų paėmė! 
Paduok jam jo taurę! Q tau — užgeriu 
ant laimingos kelionės į £en kur negyvieji 
eina!....

Puolė ant kelių Ardys prieš Aliną ir 
paibučiavo jos rankas. Jam nuostabu bu
vo kodėl ji tokia rami ir šalta, ir pradėjo 
baimintis kad ji jį į tas pinkles įvedė norė
dama pati savo gyvastį gelbėti. Ji stovėjo 
kai. stabas, bet jeigu kas butų matę jos 
ranką Ardžio rankose, gal butų ką ir pa- 
mislinę, bet Nemyra tik nekantriai į tau
rę žiurėjo ir laukė kada Ardys ją ištuš
tins ir baigsis viskas.

Atsistojo Ardys drąsiai, paėmė iš Ali
nos rankos duodamą jam taurę, ir visi sy
kiu gėrė. Alina savos neištuštino, — ji 
gėrė tik del mados. Ištempęs akis Nemy
ra laukė Ardžio sugriūvant, Ardys laukė 
kolei ims temti jo akįs, ir dar sykį puolė 
bučiuoti Alinos rankas....

Alina irgi laukė mirties paimant savo 
auką, ir visa drebėjo.

— Mirštu! — suriko Nemyra. — Aš. 
išgėriau nuodus! Mane apvylei! — šau
kė jis, ir užsimojo kardu.

Bet kai tik pasijudino iš vietos taip ir 
puolė kniūpsčias ant akmeninių grindų, 
išmesdamas sykiu ir kardą iš rankų.

— Karalius miršta! — nusigando Ar
dys, ir griebęs mirštantį valdovą norėjo 
gelbėti.

— Taip miršta tie kurie nori suardyt 
dievų skirtą meilę! — tarė Alina, nei tai 
sau nei Ardžiui.

Kaip dėjosi kad ne Ardžiui teko nuo
dai kaip buvo paskirta, bet Nemyrai, nors 
jis pats buvo pastatęs tą taurę viduryje? 
Nagi, kada Ardžiui inėjus Nemyra puolėsi 
užrašint duris Alina jų taures sukeitė, gel
bėdama savo mylimąjį, save ir savo tėvus. 
Kada Ardys prieš gėrimą bučiavo jai ran
ką, ji davė jam padrąsinimo ženklą savo 
pirštais, ir Ardys, nors nežinojo kas dė
sis, gėrė. Gal jis manė kad ji jį kitaip iš
gelbės, kada jis apnuodintas susirgs, ar 
kas kitas nutiks, bet tas pridavė jam drą
sos gerti. O iš to kas atsitiko Ardys buvo 
taip sumaišytas ir pergandintas kad vis
kas kas toliau dėsis buvo jam kaip atver
ta anga į kitokį gyvenimą, kas, be abejo, ir
gi buvo likimo nustatyta, nes Likimas yra 
valdovas žmonių apsiėjimų ir darbų.* #

Sugryžkime dabar valandėlei į anos 
burtininkės bakūžę pusiau žemėje, prisi
minkim kad ten Alina kitados lankėsi ir 
kad iš vienakės senės girdėjo pranašystę 
jog ji, Alina, suras savo mylimąjį, jiedu 
mylėsis, bet paskui karalius suseks, norės 
jį nužudyti, ji gelbėdama jį ir save nunuo- 

dins savo vyrą.... Toliau, prisiminkim 
ką Alina galvojo kada surado Ardį savo 
pilyje: kad jai nebus reikalo vyrą nuodin-į 
ti ar žudyti, ji galės su savo jaunikaičiui 
mylėtis ir niekas jų jaunų pėdų nesuseks. 
Bet dėjosi taip kaip burtininkė sakė, tik 
kaip burtininkė neužbaigė pasakoti jos li
kimo taip ir mes dar nežinome kas toliau 
po šito dėsis, iki neprieisim prie galo.

PENKTA DALIS.

I.
Karaliaus Laidotuvės

Karaliui staiga ir netikėtai mirus, pi
liečiai kurie nieko nežinojo sakė kad jau ir 
laikas buvo, ir mieste plito žinios kad neli
ko to žiauraus valdovo, kuris tik mažumai 
rodė gerumą, o daugybė turėjo kęsti jo 
priespaudą.

Kurie ką nors nujautė, tylėjo, užteko 
tiems žinoti kad dabar liko valdove ir ka
raliene jų graži ir geraširdė Nemyros mo
teris, ir visi stengėti būti jai geri, nes pra
sižengęs jai gali atsidurti požeminiame ka
linyje arba likti be galvos. Taip visi įsi
vaizdino karalienės galybę — nes taip bu
vo nuo amžių anlžių, — ir Alinai nereikėjo 
nei vieno nubausti.

Priešingai, dar ji savo gerumą parodė 
paleisdama iš kalinio daugelį tokių kuriuos 
Nemyra kerštaudamas buvo uždaręs; ati
davė daugeliui jų pilis ir žemes kurias Ne
myra buvo už bausmę atėmęs. Tik vieno 
Kiškio palociuose tuoj neliko, nes jis tur
būt įsivaizdino kad karalienė įsakys išlup
ti jam liežuvį. Jis nudavė sergąs ir sakė
si išeinąs pas savo brolį ligintis, bet jei kas 
butų jo ten jieškoję tikrai nebūtų radę. 
Jis vienas jautėsi esąs kalčiausias — ne už 
karaliaus mirtį, nes niekas nežinojo kaip 
ir nuo 'ko karalius mirė — bet už savo špie- 
gavimą ir blogus norus karalienei, kuri da
bar lieka valdove.

Visas miestas ruošėsi prie laidotuvių, 
pribuvo daug kunigaikščių iš apielinkių, ir 
po kelių dienų iškilmingų apeigų Nemyros 
lavonas buvo patalpintas prie kitų jo bo
čių mirusiųjų urve. Alina apgailavo ir ap
verkė savo vyrą kaip reikalauja papročiai, 
bet kas jos širdyje tuomet dėjosi tik ji vie
na žinojo.

Agnita — ta ištikima Alinos draugė, 
kuri galėjo būti ir špiege ir pasitarnavus 
Nemyrai gauti atlyginimą — buvo labai 
nerami. Ji žinojo daugiausia už visus, ir 
jos galvoj daužėsi mintįs kad kas nors pa- 

I tyrę karaliaus mirties priežastį gali sukel
ti, žmones prieš Aliną ir Ardį ii’ nužudyti 
juos. Ji nieko daugiau nemanė kaip tik 
kad karalius nužudytas ir kad gali rastis 
tokių kurie prasikaltėliams nedovanos.

Ji dabar butų buvus gatava patarti 
Alinai ir Ardžiui bėgti, bet jų pabėgimas 
jau galėtų sukelt visų nuožvalgą jog jie ką 
nors padarė.

Kada pamatė savo karalienę tvarkiai 
ir atsargiai viską darant, Agnita nurimo. 
Kada piliečiai ir karo vadai apšaukė Aliną 
savo valdoye, Agnitai užėjo net perdrąsios 
■mintįs: Karalienė mylėjo Ardį, žmonės jį 
myli, ar butų stebėtina jei Alina imtų ir 
ištekėtų viešai už savo mylimojo?.... Jei 
kas zurzėtų, ką tas gelbės ?.... Tokiomis 
virto jos mintįs, po pirmų baimingų įspū
džių.

Kur laike laidotuvių buvo Ardys? Jis 
irgi dalyvavo laidotuvėse, bet kiek galėda
mas nežymiai.

Miesto žmonės ir pašaliniai sakė kad 
tas jaunikaitis iš didelio gailesčio taip bai
siai nusiminęs, nes karalius buvo jam la
bai geras. O pilies gyventojai — dvariš
kiai kaip kuris — kuždėjosi vienas kitam 
jog karalienė nunuodino senį užtaisydama 
jam valgį ar miegant naktį, kad ji norėjo 
atsikratyti jo ir gyventi su Ardžiu, nors 
ne viešai. Po karaliaus mirties, Alina ne- 
kuriuose įgavo blogą vardą ir nekuriuos 
apsėdo piktos mintįs: jie pradėjo sau ma
nyti kad ji yra kokia padykus moteris jieš- 
kanti draugijos bile svetimo vyro, ir rado
si tokių kurie dryso manyti kad gal ji už
siprašys juos pas save.... ypač kad ji jau
na, daili, be vyro likus....

Sunkiausias mintis pergyveno Ardys, 
del kurio ta tragedija įvyko, del kurio štai 
laidojamas karalius, dar tvirtas vyras, del 
kurio Alina dryso taip pasielgti. Jam ro-

ŠIE NAUJI ĮSTOJO Į 
ARDŽIO PULKUS

Petras Smalevičia, vietinis, 
mokėjo $1.25.

K. Gudauskienė, vietinė,; mo
kėjo $1.25.

Pranas Sakalas, vietinis, mo
kėjo $1.25.

Marė Simanauskienė iš Lima, 
Ohio, prisiuntė $2 už , “Dirvą” 
ir $1.25 už “Juodą Karžygį”.

Marė Kapustienė iš Zeigler, 
Ill., prisiuntė $1.25.

Jonas Dagilis, vietinis, užra
šė “Juodą Karžygį” savo broliui 
į Kanadą ir pats įsirašė į armi

ją užmokėdamas $2.50.
F. Opulskis iš Chicagos pri

siuntė $2.25, iš kurių $1 už pu
sę metų už “Dirvą” ir $1.25 už 
“Juodą Karžygį”.

Pranas Vaičiūnas, vietinis, 
užsimokėjo $2 už “Dirvą” ir p. 
Vaičiūnienė užsisakė sau “Juo
dą Karžygį”, mokėjo $1.25.

V. Jankauskas iš Buffalo, N. 
Y., mokėjo $1.25.

Jonas Vosylius, vietinis, įsi
rašė į Ardžio pulką užsimokė
damas $1.25.

Kadangi Ardžio nuotikių ap
rašymo galas dar toli, šekit sy
kiu “Dirvą”, neužleiskit savo

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.

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 užvydejo garbės kunigaikščio sūnūs, per ku
rį jis turėjo net savo šalį apleisti. Paskui eina apsakymas 
jo baisių ir smagių nuotikių slaptai keliaujant j ieškoti 
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 
Ubai retais atvejais rašytojams pasiseka pagaminti.

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

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

dės kad visų akįs į jį žiuri, visų mintįs jį 
kaltina, visi jį už pečių apkalba ir smerkia, 
o sąžinė jam irgi išmetinėjo.

Prie žmonių akių jis buvo Alinai pa- 
valdinis, o ji jam karalienė, bet širdyje 
mylimasis del kurio ji buvo gatava dangų 
su žeme sumaišyti, visą pasaulį suardyt.

Ji dabar tvėrė sau naujas mintis ir 
kaip ji su juo gyvens, o Ardys vis giliau ir 
giliau nerimastin skendo, todėl nenusiste- 
bėkit jei sekantį rytą po karaliaus laido
tuvių pilyje Ardžio niekas nematė....

Laukė jo Alina savo “Meilės Darže”, 
bet nesulaukė; įsakė Agnitai pavadint jį 
pas ją į palocius per tas slaptas dureles* 
bet Agnita nusigandus sugryžo viena. Vi
si sakė kad Ardžio nėra.

Nerimastis ir išgąstis apėmė Aliną: 
gal užvyduoliai jam (ką padarė, gal Nemy
ros šalininkai jį nudaigojo.... Jis bėgt 
pats nebėgs, manė ji, dabar laisvas būda
mas naudotis jos meile....

Kur Ardys dingo? Tikrai kas blogo 
jam atsitiko, nes jis jos nepaliks vienos, po 
visko....

Bet išnyko jis iš pilies po nakčiai ir 
niekas daugiau jo nematė.

Buvo visokių spėjimų, ir galiaus priei
ta kad gal jis išvyko užimti valdyti tą pilį 

prenumeratas. Dar tikriausia 
skaitymo turėsit iki pabaigai 
šių metų.

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

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

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

IŠVYKUS... JAI 
Kodėl, meiluže išsvajota, 
Apleidai mano širdį, 
Kodėl apleidai gimtą šalį 
Ir mano meilės viltį ?.... 
Ir kaip negaila tau močiutės, 
Juk ji tave liūliavo?
Gimtinės meilę tavin kvėpė, 
Gimtoj dainoj sūpavo....

D. Andriuškevičius.

MANO LAIMĖ
Kas gėrėjas spindulėliais 
šviesiosios saulelės,
A.Š gėrėjuos akių žvilgsniais i 
Mylimos mergelės.

Kas tur džiaugsmą iš dainelių 
Margųjų paukštelių,
Aš džiaugiuosi beklausydams 
Jos žvelnių žodelių.

Kas gerėjasi dvelkimais 
Vasaros vėjelio,
Xš gėrėjuos glamonėjams 
Glėbyje mergelės.

Kas gerėjasi regėdams
Plačiasias mareles,
Aš džiaugiuosi tik žiurėdams 
Veidelin mergelės.

Kas bučiuoja gražią rožę
A.r kitą gėlelę,
Aš bučiuoju saldžias lupas 
Gražiosios mergelės....

Adonis.
Nuo Juokų Red.: Štai turi

ne pora gražių eilučių apie mer
geles. Tik jos labai skirtingai 
mskamba, nes kada pirmas po
etas nusiminęs apgailauja kad 
io mergelė pranyko ir jo viltis 
•udaužė, antrasis pasakojasi net 
oerarti prie mergelės priėjęs ir 
ios luputes pabučiuoti gavęs.

Pirmasis gali jam net užvy- 
iėti ir pykti kam jo likimas 
iam nedavė to ką davė gerb. 
Adoniui jo likimas.

, Prie pirmų eilučių turime dar 
latėmyti kad . jos nėra užbaig
tos, nes gerb. Andriuškevičius 
oradeda nusiskųsdamas kad jo 
šsvajota meilužė apleido (svar
biausia) jį ir jo meilės viltis 
sugadino, o išmetinėja jai tik 
ir negaila kam ji apleido mo- 
iiutę, o savęs visai neprimena.

O štai turime “eiles” kokių 
□rašėme priedui prie gerb. Leo- 
io Vitkausko išdėtos tautosa
kos apie mergelės ir bernelio 
iirdies skundus, “Neduok Die
vuliau laimę-laimatę”.

šis priedas yra nuo gerb. Ma
mos, kuri pasako kaip, jos nuo
mone, senmergėlė dainuoja apie 
savo bernelį, kuris perarti prie 
jos kasdien darbe esti:

J
DAINA

kurion Nemyra buvo jį nuskyręs. Siuntė 
ten Alina slaptai savo pasiuntinį ar nepa
tirs ką apie savo mylimąjį, bet ten niekas 
Ardžio nesulaukė.

Jieškojimas nesiliovė, nors tik viena 
Alina su Agnita jieškojo. Jieškojo po įvai
rius savo miesto ir šalies kampus, bet nie-' 
kur jo pėdsakų neliko.

Pilis ėmė jo pasigesti, nors kiti ir ap
sidžiaugė jo nematydami; vieni manė ga
lės aukščiau pakilti, kiti, kurie turėjo pik
tas mintis apie karalienę, pradėjo svajoti 
kad Ardžiui dingus jie galės užimti jo vie
tą prie tos gražios moteriškos.... Jie ge- 
rinsis iki ji prisileis.'... taip jie kožnas sau 
vaizdavosi. Tokia yra silpnybė vyrų kurie 
mano meilėj nuskriaustos moteries širdyje 
vietą patįs užimti.

Bejieškant Ardžio, iš susigraužimo ir 
baimės jo netekimo, Alinos gražių juodti 
akių žavėtinumas pradingo, žvilgsniai at
buko, ir nors jos žiurėjo bet nieko nema
tė; jos maloniame ir švelniame veide buvo 
matyt tik tragedija panaši į pamišimą ir 
beviltę. Slinko jai nemigės naktįs, blašky
mosi ir jieškojimų dienos ir ta musų graži 
jaunuolėlė tapo tik šešėlis tos kokia buvo 
prieš kelias dienas pirmiau.

(Bus daugiau)

Neduok Dievuliau 
Laimę-laimatę 
Toj pačioj vietoj 
Berneliui dirbti: 
Aš nepaspėju 
Pudrelę pirkti, 
Kas valandėlę 
Nosį miltuoti, 
Aš nepaspėju 
Lupelių teptis, 
Kas valandėlę 
Raudona būti. 
Duok man, Dievuliau, 
Laimę-laimatę 
Kuo tolių toliaus 
Berneliui dirbti, 
Tai aš paspėsiu 
Pudrelę pirkti, 
Ir tik J|ai reikia '* 
Raudona būti.

Kriaučius K. Yocius kalbėda 
mas apie bažnyčias sako: Ku 
žmonių nėra ten ii- Dievo nėn 
Kur žmonės nusikrausto ten i 
Dievas nusimufina.

Rusijoj bankrutija visos fii 
mos kokias tik kas ten band 
uždėti ir ką nors daryti.

Subankrutys ir Amerikieči 
Lietuvių uždėta plytų išdirby! 
tė, nes komunistų carai nežiui 
kad reikia budavoti namai, o p 
nigus išleidžia ant griovim 
propagandos užsieniuose.



By Junius

OFFICE 
CAT

8 Boy (to father): Say, Dad, 
if a 'lad has a step-father, is 
the boy a step-ladder?
I —0—
! ’After scrubbing the front] 
porch put out a “smallpox” sign 
so people won’t track it all up.

* *
He (trying out new radio): 

I think I’ve got Pittsburgh!
1 She: Why ? Are they crack
ing dirty jokes?

ness.

About the happiest people are 
those 
much 
bust.

who don’t amount to 
and don’t give a ding-

Hope chests are useful, 
vanity 
suits.

cases get quicker

How do people tell

but
re-

youHe:
twins apart?”

She: “Oh, my sister has a 
mole on her thigh.”

.LOOK FOR
CAP

DIRVA

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Give

Akrono Naujienos
AKRONE ATSILANKIUS

WHAT TO GIVE 
to your enemy forgive-

Give to your oponent toler
ance.

Give to your friends your
heart.

Give to your child a good
example.

Give to your parents defer-
ence.

Give to everybody sunshine.
* * *

NO MAN .knows how little 
de KNOWS until his children 
get big enough to ask ques
tions.

Geo. Baltrukonis says a sock 
on the foot is worth two on 
the jaw.

Prie

Mea- 
Pieno 
Tam 

Jokis 
sau-

e

kasdien daugiau
NAUDOTOJO

Reikalavimai Clover 
dow Tikro Karvės 
nuolatos didinasi, 
priežastis aiški, 
pienas negali būti 
gesnis — vaikams, 
siems ir ligoniams. ___
to taipgi Clover Meadow 
Pienas yra skanus, m; 
tingas.

JŪSŲ PIENINĖJ
Clover Meadow 

Creamery Company 
1823 E. 55th St. * 
Randolph 3707

■

i
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VIETINES ŽINIOS
LIETUVAITĖS DALYVAUS 

VISŲ TAUTŲ VAKARE
Miesto auditorijoj, po globa 

Cleveland Press dienraščio, ruo
šiama visų tautų vakaras Lap
kričio 12 d., kame visos tautos 
kuri tik kuo galės prisidės prie 
programo.

Jau šio mėnesio pradžioje įsi
rašė į programą dvi gražios 
Lietuvaites, Elena Stapulioniu- 
tė ir Elena Martišauskiutė.

Marijona. Čižauskienė ruošia 
Lietuvaičių šokikių visą buri ir 
planuoja padaryti Lietuvių 
lį gražia ir patraukiančia.

da-

Du

“And will you want a coat- 
of-arms on this silver, Mr. New- 
riche?”

“I dunno. Lemme see some 
some samples.”

¥ ¥ ¥
Saving money is not so hard 

as keeping it saved.

Why call a man a hard drink
er, if drinking is the easiest 
thing he does?

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

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

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

DYKAI PATRUKUSIEMS
(5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

X —————— y
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss <

1 “B” yra atsakančiai n u ta ik i n ta paduŠkai- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios ne išs išvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
tnedikalas. Kai* greit Sis medikalas esti kūne 

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

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

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

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą— |

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

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

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šj ste
buklingą uždyką^ išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo. «
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums ^nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šj dykai “Išmėgi
nimų’* šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir 
grjžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būdų, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliurai Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie šj dideli pasiū
lymų.

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

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimos. <
Vardas .......-..-.•Tr.-.,.

Adresas .....•••••....'t..v....
Grįžtanti krasa atneš dykai išmeg. Plapao

** Šia duoanus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visų dienų ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 

į reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok j J. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jųš turėtumėt jj 
dėvėt ? štai yra ge
riausia kelias, kur j jus galite dykai išmėgint. V 
t VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta:jp 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinąs pa- ■ 
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 1 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

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

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- ■ 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. I
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ ,

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy- 1 
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
alką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau- ’ 
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valau- ‘ 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- , 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar- . 
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė f 
nematomai teikia jūsų vidurių miiskulams ( 
naują gyvybę ir stiprumų, kokie jiems yra , 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduot}—užlaikymo vidurių savo vie- , 
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių, j

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- | 
jant, drauge einančią iliustracijų ir skaitant 
sekantį išdėstymų.

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

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

PLMOmOO
- ntovcnmo OPINIUS -
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TO SECURE THE
PLAPAO-PAD T.

(
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Nušauta du butlegeriai.
broliai Italai, cukraus sandėlių 
savininkai, nušauta pereitą sa
vaitę, įvilioti į barzdaskutyklą 
ant Woodland ave. Spėjama 
kad jie užsiiminėjo ir butlege- 
riavimu ir krito aukomis 
konkurentų.

DIDELIS PHILHARMONIJOS 
DRAUGIJOS KONCERTAS 
New Yorko Philharmoniška 

Draugija, seniausias orkestras 
Suvienytose Valstijose, apvaik
ščios savo 86 metų sukaktuves 
duodama žymų koncertą Cleve- 
lando miesto auditorijoj Lapk. 
4 d. Orkestras turi 104 muzi
kantus, po vadovyste Williamo 
Mengelbergo.

'Ši draugija prasidėjo kaipo j 
maža kooperativė organizacija, 
kurioje nariai dalinosi pelnu ir 
padengdavo deficitą. Dabar jau 
išaugus iki 104 narių organi
zacijos aukštame profesionalia
me laipsnyje ir turi tu pažy
mius pasaulinius konduktorius, 
Arturo Toscanini ir William j 
Mengelberg.

Tikėtai tam koncertui parsi- Į 
duos populiarėmis kainomis.

Muzikos mylėtojai privalo at
lankyti.

savo

DAVIS KALBĖJO

O ROSEDALE ©| 
Dry Cleaning Go.į

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

BALSUOKIT UŽ SKEEL
Teisėjas Lee E. Skeel, kuris 

dabar laiko vietą miesto teisme, 
vėl stato kandidatūrą perrinki
mui. Jis tarnavo visuomenei 
ištikimai, todėl jam pridera vėl 
likti toje vietoje kurioje jis pa
sirodė gabus ir atsakantis.

Teisėjas Skeel praktikuoja 
teises Clevelande jau daug me- 
tj. 1920 metais tapo vyriausiu ! 
patarėju Cleveland Automobilių Į 
Klubo, 1922 m. buvo paskirtas 
vyriausiu policijos prosekuto- 

Irium, toj vietoj išbuvo iki 19£3 
m., kuomet tapo išrinktas tei
sėju į miesto teismą, kur ir da
bar yra.

Atiduokit savo balsą už šitą 
draugišką ir prielankų teisėją.

Akrono Lietuvių kolonijai di
delį smūgį uždavė seniau buvu
si Amerikos Lietuvių Pramo
nės bendrovė su jos valdinin
kais, nemirštančios atminties 
prezidentu J. Vasiliausku ir A. 
Stakniu, kuris Lietuvoj, Palan
goj turi namus ir kaip nekurie 
sako pirkęs už darbininkų pini
gus. Bendrovė žlugo, bet jos 
valdininkai liko turtuoliai, kaip 
žinantieji tikrina. Bendrovės 
namai ir žemė buvus Akrone 
pusiau dykai perėjo Katalikų 
Susivienijimui.

J. Vasiliauskas varde bendro
vės Akrono teismuose pralošė 
daug pinigų ir apjuodino Lie
tuvius veikėjus. Bendrovės na
mus užleido blogais gyvento
jais, kurie virdami ir pardavi
nėdami baltakę prasikalto val
džiai ir gražią Lietuvių koloni
ją, S. Radavičiaus uždėtą, nu- 
puldė. Kartu nupuolė ir vertė 
tos srities namų, o atitaisyti 
dalyką ir mandriausiems butų 
sunku. Šiandien Birutės gatvė 
stovi apleistais namais, Vasi
liauskas daugiau nepasirodo, ir 
Lietuvių kolonija lyg po šerme- 

!nų nubudus. Sunku butų apsa- 
i kyti viską kas per bendrovės 
Į vyravimo laikus čia perėjo.

reikalus aukomis. Jis žymiai 
rėmė Lietuvių parapiją, užtai 
nemažai nukentėjo nuo buvusio 
vietos klebono. Jam1 išvykus, 
Vii; Vasiliauskas atsiduso leng
viau, kaip ir daugelis kitų Lie
tuvių.

Prieš keletą metų Akrone bu
vo daug korespondentų kurie 
rašinėdavo įvairias žinutes ‘Dir- 
von’; dabar jų lyg 
Pasiteiravus vietinių 
dingo dažinojau kad 
lindo' į bolševikų ir
maišus ir ten tupi užrišti; ki
ti paskendo baltosios bačkose, 
treti sutinko ir ramiai sau drib- 
so, o likusieji išvažiavo į kitus 
miestus. Visas judėjimas šioj 
kolonijoj tarp Lietuvių apmi
ręs. Keliautojas.

ir neliko, 
kur jie 

vieni su- 
socialistų

Sugavo jaunus banditus. Po
licijai pavyko sugauti keturis 
jaunus banditus, kurie trumpu 
laiku iki pereitos savaitės pa
baigos terorizavo miestą ir pa
pildė daug vagysčių. Jų vadas 
pastatytas po $20,000 parankos 
iki teismo. Jiems pasitaikė pa
kliūti po susipešimo nepasidali
nant grobiu.

Akrono mokytojos ir moky
tojai nori pakeitimo algų išmo
kėjimo sistemos. Vietoj kaip da
bar gauna algą sykį į mėnesį, 
nori kad butų mokama kas dvi 
savaitės.

Taipgi norima išgauti moky- 
Jis yra ge-'tojų algų padidinimą: nori kad

Vladas Vasiliauskas, Akronie- 
tis, įsigijo nuosavus namus. Jis 
yra darbštus Lietuvių draugi-! 
jose ir pasitarnauja kaipo mu-j 
zikantas baliuose.
ras rėmėjas Lietuviškų laikraš- J butų pridėta dar po $100 į me
čių ir paremia visus, tautiškus tus.

Spalių 14 d. Lietuvių svetai
nėje kalbėjo buvęs valstijos gu
bernatorius Harry L. Davis ;ir 
kiti geri kalbėtojai -apie reika
lingumą pakeisti dabartinės 
miesto tvarkymo sistemos. -Vi
si nurodė kad manadžerio sište-j 
mą yra naudinga tiktai didįe- 
sietns ..tūzams kurie su. mana- 
džeriu veda viską kaip' jiems 
patinka, o niekas negalį išrink
ti kito manadžerio kaip tiktai 
miesto tarybą. O ta taryba ir
gi tarnauja manadžeriui ir jie 
išvien daro ką nori.

Davis siūlo balsavimams Lap
kričio 8 d. planą sugrąžinimo 
senos majoro rinkimų sistemos.

Ohio valstijoj pereitą sekma
dienį automobilių nelaimėse už
mušta 12 ypatų
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= Pirmutinis Pasirinkime =

1 Jos. A. Schneider

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 

SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.“SANDARA'’ I
= Neprigulmingas kandidatas =
1 Į MIESTO TARYBĄ .

TREČIAME DISTRIKTE j
= Pažymėkit No. I prieš jo vardą f
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6417 a
išleista 6417 paskirų raportų įvai- 
investmentus, per Cleveland Bet-

Bėgyje praeitų metų 
riems klausėjams apie 
ter Business Bureau.

Didelė 'dauguma tų raportų buvo apie abejotinus finan
sinius 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 taupymai, 
pirkimui namu, vertingų sekuratų pirkimui ir pramonėm

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

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

IPjlllllllllllllimilllllllllllllllimilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllire

Vasara Baigiasi

Jei norit kad jūsų gimines pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur cyvjena nevilkinant u 
Sykit items - laikraštį “SANDARĄ!’^,juž tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 

=; saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą . . _
Amerikoje $2. Vienų numerį pasižiūrėjimui siunčia
ma dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Mass j

.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiir
| Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
= Generališki perkrauatytojai, vinduotojai ir ataty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- E 

kuo j am, išleidžiant ir sukraunant
s 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Cfttio. =
jiiuiiiiiiiiniiiimiiiiiHiiiiiiiĮiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiuii!ininiiiiiiiiiiiniiiimiinini~
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A. S. BARTKUI
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki! 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 -----

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

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

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

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų einales — tas sun
kus uždavinį. pagalios tapo iš
rištas.

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

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
703(6-7038 Superior Ave.

M. RAMAITIS 
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o nė 

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

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose — negąišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, olas po ištyrinėjimo tikrai pasaky
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu Sąžiningai, 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

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 
phs mane, o aš persiusiu pa
gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. Special Dry 
Cleaning ir prosijimas rude
nio sezonui.

$

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St.
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PLĖŠIKAI
Sudargas (šakių ap.) Rug

sėjo 22 d. gryžo iš Jurbargo na
mon pirklys šliomas Gilelzonas. 
Kukarskės miške jį užpuolė ke
turi plėšikai, apsiginklavę Vo
kiškais kareiviškais šautuvais, 
rankinėmis granatomis bei pa
rabeliais. Tai įvyko dienos me
tu, 4 vai. po pietų.

Pirklys ėjo vienas. Jam be
einant mišku, staiga išbėgo iš 
tankumynių du vyrai su šautu
vais ir suriko Rusiškai “rankas 
j viršų!” Iš miško tuoj išbėgo 
ir trečias ir pagriebęs pirklį nu
sinešė į tankumyną ir grąsino 
nerėkti, nes tuoj peršausią.

namon, bet nepasidalinę vieto
mis kuriam kur sėstis, Stasys 
Mikalajūnas susibarė, o paskui 
ir susimušė su Aleksu Jaučiu- 
nu. Taip jie vežime pešėsi iki 
pat namų, ir tik pas namus ap
sižiūrėjo kad Jaučiunas jau ne
gyvas. Apžiurėjus rasta kelias- 
dešimts žaizdų padarytų peiliu. 
Ir vėl kilo nauja daug didesnė 
byla.

Kariumenės teismas Mikala
jūną nubaudė dešimčia metų 
lankiųjų darbų kalėjimo. Vy
riausias Tribunolas šiomis die
nomis sumažino šią bausmę iki 
šešių metų. , “L.”

Vienas tuoj paklausė ar jis 
turi pinigų. Pirklys atsakė tu
rįs ir išsitraukęs iš kišeniaus 
piniginę kurioje buvo 90 litų 
atidavė. Plėšikai tuo nepasi
tenkino, jie pradėjo draskyti jo 
rubus ir rado kitame kišeniuje 
kitą piniginę, kurioje buvo 940 
litų. Pirkliui paprašius grąžin
ti bent pusę, plėšikai jį apmu
šė, bet sugrąžino jam pirmuti
nę piniginę su 90 litų. Tarp sa
vęs plėšikai kalbėjosi tai Lietu
viškai, tai Rusiškai.

Plėšikai visi keturi jauni vy
rai, gražiai pasirengę, vieno bu
vo ant kaklo raudonas raikštis. 
Visi spėja kad čia bus atvykę 
Tauragės plėšikai. Jie tą pačią 
dieną apiplėšė ir ūkininką Joną 
Bačių. “L.”

▼ ▼ ▼

GALVA Už GALVĄ
Vąsario 15 d. Viešintuose 

girtavo Smiliukų kaimo gyven
tojai senatikiai broliai Šorocho- 
■ vai ir Savinas. Dorobejus. Visą, 
dieną' išgirtavę, ' vėlai vakare-

PASIRAŠYTA SUTARTIS SU 
VATIKANU

.Romoj, Vatikane, Rugsėjo 28 
d., pasirašyta konkordatas Lie
tuvos su švento Tėvo Sostu. 
Pasirašymo iškilmėje dalyvavo 
ministeris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris Prof. 
Voldemaras, kardinolas Gaspar- 
ri, Lietuvos ministeris prie Va
tikano Dr. šaulys, monsinjorai 
Borgongini, Duca ir Pizzardo.

Po pasirašymo iškilmės Prof. 
Voldemaras padarė Popiežiui 
vizitą. “L.”

ąr ▼ ▼

SUGAUNA TAURAGĖS PA
BĖGĖLIUS

•Iš Latvijos pranešta kad pa
baigoj Rugsėjo mėnesio į vieną 
Latvijos pasienio miestelį iš gi
rios atėję trįs vyrai ir krautu
vėj pradėję Rusiškai prašyti 
maisto. Pasienio sargyba juos 
sulaikius ir jie pasirodę esant 
Tauragės sukilimo dalyviai, Fe
liksas Soltonas, 32 m., Martynas

gryžo namon. Prie namų Jonas Jurkaitis, 7 klesos gimnazistas, 
ir Artimejus Šoroehovai sugrie- 20 m., ir Stalius Ulavičius, 30 
bė Slaviną laikyti, o Petras ir,metų. Pas Soltoną terasta ke- 
Ignas šoroehovai su kirviais Ii litai pinigų.
suskaldė Savinui galvą, kuris 
ten pat ir mirė.

Kariumenės teismas Petrą ir 
Igną šorochovus nubaudė mir
timi sušaudant, o Joną ir Arti
me jų šorochovus po dešimtį 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Vyriausias tribunolas atmetė 
nusmerktųjų skundus, ir baus
mė bus įvykdyta. “L.”

▼ ▼ ▼

PER TAIKĄ Į KARĄ
Gegužės 17 d. į Kaišedorius 

atvažiavo pas taikos teisėją by
lininkai; Vincas Venskus, Jau
čiunas ir jų liudininkai. Teis
me abidvi šalįs susitaikė ir ga
lutinai taikai padaryti užsuko 
šmuklėn užsigerti.

Gėrė iki vėlaus vakaro. Va
kare \ sėdosi į vežimą važiuoti

Suimtieji prisipažino slapstę
si Lietuvos miškuose ir netyčia 
ties šventąją perėję Latvijos 
sieną. Jie nugabenti į Liepo
ją, o iš ten į Rygą. “L.”

• 25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE

KNYGŲ MYLĖTO
JAMS NAUJIENA

IŠ LIETUVOS
Išėjo Antras Tomas ‘Knygnešio’

Išėjęs praeitais metais Lietu
voje musų rašytojo P. Rusecko 
pirmas tomas “Knygnešio” pa
darė musų visuomenėje didelį 
įspūdį ir sukėlė tikrą subruzdi
mą. “Knygnešys” ištikro buvo 
suįdominęs plačią visuomenę, 
apie jį ilgokai rašė visi Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių laik
raščiai, jį plačiai skaitė ir dau
gelis be abejonės dar tebeskąi- 
to. šiandien “Knygnešys” yra 
kiekvieno labiau susipratusi©, 
apsišvietusio, inteligentiškesnio 
Lietuvio namuose.

Ir nieko stebėtino — “Knyg
nešyje” juk gyvai atpasakota 
spaudos draudimo gadynė, ryš
kiai vaizduojama sunki, po
draug ir garbinga musų tautos 
kova su Rusų valdžios priespau
da del būtiniausių tautai teisių 
ir reikalų — spaudos, mokyk
los, kalbos, laisvės ir k. O juk 

! fa kova tęsėsi keturiasdešimta 
metų! Ir dalyvavo joje visa 
musų tauta..... Ir užgrundino 
ji mus ir sutvirtino, pažadino 
ir ruošė prie kovų, kurios davė 
musų senai Tėvynei nepriklau
somybę.

Jau greitu laiku, ne vėliau 
Lapkričio mėnesio, išeis antras 
tos mums naudingos knygos to
mas. Tas antras “Knygnešio” 
tomas bus nemažiau įdomus 

| kaip ir pirmas ir leidžiamas 
lygiai rūpestingai. Naujais į- 
vairių nuostabių įvykių aprašy
mais lygiai gyvai kaip ir pir
mame tome vaizduojama spau
dos draudimo gadynė, pasako
jamą kaip anų laikų šviesuoliai, 
knygnešiai ir kiti pasiryžėliai 
nenuilstamai kovojo su Rusų 
priespauda, slaptai gabendami 
per rubežių Lietuviškas knygas 
ir laikraščius, gudriai prigaudi- 
nėdami Rusų žandarus, šnipus, 
gausingą sienos apsaugą, dide
liame pavojuje platindami žmo
nėse susipratimą ir apšvietą.

Pirmame tome paminėta dau
giau 500 asmenų iš įvairių Lie
tuvos vietų, aprašyta jų darbai. 
Antrame tome dalyvių skaičius 
irgi nemažesnis; jie irgi iš įvai
rių Lietuvos kampų, o daug iš 
jų dabar yra Amerikoje; beveik 
visos vietos, asmenįs ir įvykiai 
vis nauji, pirmame tome nepa
minėti. Be to, pirmame tome 
atvaizdų (paveikslų) yra vos 
45, antrame gi apie 70. Bus tai 
viena iš labiausia paveiksluotų 
Lietuvišką knygų. Viršelis ir
gi spalvuotas kaip ir pirmo to-

mo. Išviso knygoj nemažiau 
320 puslapių.

Kadangi tail knygai išleisti 
reikalinga daug pinigų tai pra
šoma jau dabar siųsti “Knygne
šio” Redaktoriui P. Ruseckui 
užsakymus, o drauge ir pinigas. 
Užsisakiusieji knygą gaus tuoj 
kaip tik ji išeis iš spaudos, t. y. 
nevėliau Lapkričio mėnesio.

“Knygnešio” II tomo kaina 
su persiuntimu Amerikon: ne
įrištas $1, įrištas į kietus pu
siau audeklo viršelius $1.50; 
įrištas į kietus audeklo virše
lius. Viršeliai su gražiais auk
so užrašais.

■Užsisakant antrą tomą sykiu 
galima užsisakyti ir pirmą. Ir 
pirmo tomo kaina tokia pat.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
Petrui Ruseckui, Kaunas,
Duonelaičio g. 17. Lithuania.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

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

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington. D. C.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA NAMAI
7 kambarių pavienis namas ir ga- 

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

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius 
viršuj ir apačioj, arti Lake Shore 
Blvd., grysta gatvė; 1 mortgečius; 
mažai reikia įnešti. Parsiduos $1000 
pigiau negu verta. 11 ■

B. J. HRIBAR
954 E. 144 SL Glen. 2500

Licensed broker.

PARSIDUODA
5 kambarių bungalow, 3 me

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

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

Kenmore 0041 arba Ken. 929-R

AKRON, OHIO 
Renduoti arba Pardavimui 
684 Biruta Str., Lietuviams 

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

V. DEBESIS
6014 Superior av. Cleveland, O.

DEL MEILUŽIO NUKOVĖ
VYRĄ

Rugs. 22 d. Kariumenės Teis
mas nagrinėjo bylą apie nuko
vimą Sausio mėnesį Jurkšių 
kaime (Paežerių v., Vilkaviškio 
ap.) Aleksandro Zablackio.

Užmušime kaltinama užmuš
tojo žmona, kuri tą darbą atli-

ko susitarus su savo meilužiu,
Juozu Micuta. Teismas abudu 
pripažino kaltais ir nubaudė 
Zablackienę 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Micutą iki

Dar Nauji Rekordai!
Gavome dar naujų Lietuviš

kų rekordų:
1 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 Polka 
ir Dzūkų Mazurka.

Košt. Menkeliuniutės: “Nak
tis Svajonėms Papuošta” ir ant 
kito šono: “Bernužėl, Nevesk 
Pačios.”

Brooklyn© 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 iki 8 vai.

6820 Superior Ave.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

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

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

Tąnlap. yra gamtinįs tonikas ir Jku- 
no atbūdavote jas,, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

gyvos galvos.

NUŽUDĖ TĖVĄ
žemaičių kaime, Seredžiaus 

v., Stasys Bartnikas užmušė sa
vo tėvą Antaną, sudavęs jam 
basliu į galvą. Tėvažudys su
imtas. “L.”

Atdara Vakarais
6820 Superior Ave.

1— Pinigu Į Lietuvę Siuntimas
2— Jgaliavimų ir kitų Dokumentų 

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

DEŠIMTIS ’W 
r “DIRVOS” 1 
PATARNAVIMŲ

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

“•'®‘dirvA” ' *
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

TOOTH PASTE
Large Tube

I Your Home Prettier 
Your Furniture t Bright

I Your Work Less 

1 Use
O-(Sdar

“Cleans 
as it

RAKANDAI, PARSIDUODA
Visi 5 kambariams rakandai. Pir

mos klesos stovyje, gerai užlaikyti. 
Galit gauti pigia kaina iš priežas
ties apleidimo miesto. Galima nnn- 
muoti ir tuos kambarius kas norėtų. 
Gausit prieinama kaina. Kreipkitės 

1337 East 85th Street 
apačioje — po 5 vai. vak.

PARSIDUODA PEČIUS
Kombinuotas del anglių ir irazn. 

mažai naudotas. Parsiduos pigiai. 
Kreipkitės 1125 Norwood Kd.

PARSIDUODA
Drapanų siuvimo, Valymo ir Pro- 

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

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

OctkL&mA
EAGLE BRAND

CONDENSED A'dLK

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. S teps y s

1260 E. 83rd St. Cleveland

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

'įonik
For Cuts and Wounds

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

25 Grand ir Playeriai

1846 EUCLID AVE 4425 LORAIN AVE

Žemos išsimokė jiiuo išly- 
Mokinkit savo vaikus mu

$450.00
Starr Grand

$250.00
Hallet & Davi

$650.00
Wegman

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

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

Lietuviams prieinąmos vietos pas Lietuvių draugą.

Dykai Kabinetinis Suolas
Dykai atvežimas—Dykai aptai- 
symai ir prižiūrėjimas. Kainos 
kaip perkant tiesiog iš dirbtu
vės, 
ges.
zikos pirkdami čia pianui

MINTZ PIANO CO
Pardavėjai Geriausių Išdirbysčiu
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NEPRALEISKIT JUOKINGIAUSIO VEIKALO svarbus visų tautų mi- 
TINGAS 

“EKSCELENCIJOS”
 Sekantį ketvirtadienį, Spalių

Pirmas tos rūšies veikalas
Kas dėsis Lietuvių salėje 

šį sekmadienį? Nagi nepa
prastas “Dirvos” vakaras, 
paminėjimui K. S. Karpavi
čiaus 10 metų sukaktuvių 
redagavime “Dirvos”.

Šimtų šimtais sykių toj 
svetainėj rodyta veikalai iš 
Amerikiečių gyvenimo arba 
iš kaimiečių gyvenimo, arba) 
iš miestiečių gyvenimo, bet 
tik pirmą sykį pamatysit 
gražų ir juokingą vaizdą iš 
Amerikiečių apsilankymo į 
Kauną.. O tas viskas dėsis 
iš tos priežasties kad viena
me Amerikos mieste numi
rė vienas Lietuvis butlege- 
ris ir paliko savo turtus sa
vo pačiai ir dukteriai, ku
rios užsimanė apsilankyt Į 
Kauną ir už savo tėvo už
dirbtus pinigus palikt po
niomis, susiradus sau vyrus 
kurie turi aukštas vietas.

Per keturis aktus eina 
vienas ištisas juokas ir aiš
kus parodymas kaip gud
riai Kauno žulikai prisisu
ka prie pulkelio Amerikie
čių — dvieju senbernių ku
riems pažada duoti stočių 
viršininkų vietas, už ką pa
ima pinigus iškalno; iš jų 
tikrai persitikrina kad tos 
dvi Amerikietės turtingos, 
ir gautais iš tų vyrų pini
gais išsirėdo ir nueina pas 
tas našles. Tada prasideda 
gražiausias parodymas kaip 
paikos yra tos Amerikietės 
ir kaip gudrus tie žulikai.

Kad “Ekscelencija” verta 
kožnam pamatyti paskaity
kit ką rašo artistas St. Pil
ka, kuris Spalių 16 d. statė 
“Ekscelenciją” Brooklyne:

Mielas p. Kazy: Jau parodėm 
“Ekscelenciją”, tai galiu papo- 
ryti apie dalykus ir apie niek
niekius. Mano pagelbiriinkai dė
jo ščyras pastangas, publikos 
turėjom pilnutėlę gan didelę sa
lę, ir, atrodo, viskas O. K. Ką 
pasakys spauda nežinau, bet 
turbūt atiduos dievišką die
vams, o ciesorišką ciesoriams.

Man pačiam po vaidinimo pa
sidarė kaž kaip smagu ir jau
čiuosi pakeltam, budriam upe. 
Nuotaika tokia kad norisi ir to
liau krutėti, o toks energijos 
atsiradimas, suprantama, kyla 
iš puikių priežasčių.

Mano įspūdžiai nuo vaidini
mo tokie, kad turite rašyti dar 
daugiau komedijų, žinot ir su
prantat liaudį, galit sujieškoti 
nepaprastų temų, o buities ko
medijos (iš gyvenimo) mums 
yra reikalingesnės negu, abstra
ktinės temos veikalai. O Jūsų 
gabi ranka gali tikrą šedevrą 
sukurti.

Mums Lietuviams reikia pra
dėti rūpintis ne tik šiai dienai, 
•bet ir ateičiai kurinius gaminti. 
Musų minia bręsta, auga, rei
kalauja dvasinio peno ir moka 
jau atskirti tikrąjį meną, ir nuo 
musų pačių menininkų priklau
so savo sielos veikimui plačias 
galimybes sudaryti.

Bet vakar mes abudu nuga- 
galėjom, ir man baisiai norisi 
Jums, kaipo didžiausiam kalti
ninkui, nors per laišką pasiųsti 
ilgą, ilgą “kišą”.

Geriausių pasekmių ateinan
tį sekmadienį ir daug labų die
nų visiems “Ekscelencijos” da
lyviams.

©
NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Kaip vaidinimas praėjo 
Brooklyne

Artistas St. Pilka Brooklynie- 
jiams davė malonią nuostėbą šį 
sekmadienį pastatydamas ant 
syk du veikalu — labai grau
dingą vienveiksmę dramą “Dur- 

i klas” ir 4-rių paveikslų komedi
ją “Ekscelencija”. Vienas vei
kalas publiką virkdė,' o kitas 
darė juokų eksplozijas.

“Durklas” yra paimta tema iš 
istorinio suokalbio prieš garsų 
ir galingą Francuzijos politikie
rių, kardinolą Richeleu. šiame 

i veikale pats veikalo žvaigždė 
buvo Pilka, kaipo kalėjimo vir
šininkas. Jo asmuo, grimas ir 
veiksmas darė baisią, bet kar
tu ir žavėtiną figūrą.

“Ekscelencija” tai jau visai 
kita tema. Veikalas imtas iš 
Lietuvių gyvenimo, kaip našlė 
Eumblienė su dukteria ir jų 
pažįstami Baravykas ir Lydeka 
nuvažiuoja iš Amerikos Lietu
von ir Kaune beviešėdami, susi
duria su miesto valkatomis.

1 Bumblienė su dukteria pamy
li du Kauno gatvių “piliečiu”, 
kurių vienas persistato už mi

tu’iteri ir vadinasi “Ekscelenci- 
Ija”, o kitas lošia rolę jo sekre- 
i tcriaus. Tiedu prigavikai su
mano iš šių dviejų Amerikon- 
kų pasinaudoti ir neva įsimyli, 
čia eina labai juokingos visos 

, trįs pirmos scenos, kaip Ameri
kietės nori išsimokint poniškai 
apsieiti, sveikintis ir aukšta 
kalba šnekėti. Prigavikai jau 
buvo pasigavę iš Amerikiečių 
.r.oterėlių $5,000, bet su sykiu 

.jie tampa policijos užklupti '.r 
suimti, nes pasirodė esą du žy
mus kriminalistai. Tada Bum- 
L'.ienė su dukteria vėl susiver
čia meilėje prie savo draugų 
dviejų Amerikonų, su kuriais 
r.psiveda.

Veikalas yra didelis išjuoki
mas Lietuvos ponybė®, taipgi 
Amerikoje praturtėjusių leidžiu 
įsididžiavimų ir noro išeiti į po- 
rlias. ■ šiame veikale svarbiau
sios rolės ir labai gerai išpildy
tos buvo tai kiemsargio Motie- 
j:’.us, kurį lošę pats Pilka, ir 
našlės Bumblienės, kurią labai 
gyvai ir natūraliai vaidino J. 
Sadauskienė.

Clevelandiečiai kurie da
lyvauja “Ekscelencijos” pa
statyme yra šie, kurie at
liks sekančias roles:

Bumblienės (našlės) ■ rolę — 
L. Banionienė.

Keidės (jos fleperkos duk
ters) — Marė Dovidaitienė.

Senbernio Džiovo — A. Zda- 
nis.

Senbernio Baravyko — A. M. 
šmigelskis.

“Ekscelencijos” — J. V. Mit- 
chellis.

Diėlės (jo sekretoriaus) — 
K. S. Karpavičius (kuris tą ko
mediją ir sukrevezojo).

Tarnaitės — Matilda Dagilai- 
čiutė.

Kiemsargio — J. Marozas.
Slapto policijanto — VI. Ži- 

džiunas (ir du kiti policijantai).
(Aktoriai bus įrengti puikiais 

kostiumais, pagal Kauniečių 
madą.)

Laukiama daug publikos
Teko patirti kad šalip vie

tinių į vaidinimą pribus au
tomobiliais būreliai iš kai
myniškų miestų ir net iš 
Akrono.

Programas bus pradėta į 
laiką, kadangi dadedama ir 
sportiška dąlis, su ristikų 
parodymais savo triksų.

Nesivėluokit, nes negau- 
sit vietų. Tikėtai tik po 50c, 
keletas suolų po 75c. Vai
kams 25c. Jaunimui j šo
kius 35c. Gros Raponkos 
orkestras. Bukit svetainėj 
visi prieš 5 valandą.

8 d., Hollenden kotelyje (Supe
rior ir 6th St.) įvyks svarbus 
tarptautinis mitingas, kuriame 
privalo kuodaugiausia ir Lietu
vių atstovauti. Mitingas prasi
dės 8 vai. vakare (Ball room). 
Kalbės trįs kongresmanai, Bur
ton, Mooney ir Crossier apie 
ateivybės reikalus ir kaip jie 
žiuri į tą klausimą bei ką jie 
žada gero pakeitimui dabartinio 
įvažiavimą varžančio įstatymo.

Šitą mitingą surengė Ameri
kos Lygybė® Lyga.

Mitinge bus užkandžiai ir 
muzika. Gali dalyvauti nariai 
ir ne nariai. Nariai atsiveskite 
savo draugus, dalyvaukit kuo
daugiausia.

REGISTRUOKITĖS VISI!
Lapkričio 8 d. įvyksta svar

bus balsavimai miesto tvarkoje. 
Reikalinga kad visi piliečiai už
siregistruotų ir dalyvautų bal
savimuose. Registracijos die
nos dar yra: Spalių 21 ir 22 ir 
26. Kurie nesiregistruos netu
rės teisė® balsuoti.

Registruokitės ir dalyvaukit 
balsavimuose vyrai ir moteris. 
Moteris įsitėmykit kad jūsų bal
sas tiek pat reiškia kaip prezi
dento ar gubernatoriaus laike 
balsavimų.

Norima panaikint dabartinė 
miesto manadžerio sistema, nes 
keli susiėję su savo manadžeriu 
veda visą miesto tvarką taip 
kaip jiems patinka. Nepapras
tai daug piliečių registruojasi ir 
rengiasi balsuot.

BABRAVIČIŲ^ tANAGAITIS 
IR YOZAVITAS ATVYKSTA

Garsi muzikalė traicė: Babra
vičius, Vanagaitis ir Yozavitas, 
atsuko savo akį į Clevelandą ir 
pasiryžo vėl mus aplankyti. Jie 
Glevelande bus Lapkričio 10 d 
Koncertuos Lietuvių svetainėj. 
Tėmykit kitus pranešimus.

Stasė Greičienė, Regina Grei
čiūtė ir Juozas šeštokas išva
žiuoja į Detroitą koncertuoti. 
Koncertai įvyksta Spalių 20 d. 
Westsidej ir Spalių 22 d. East- 
sidėj. Koncerte dalyvaus pora 
vietinių, solistas J. Valiukas ir 
smuikininkė A. Medonienė.

RUOŠKITĖS PRIE KLUBO
Lietuvių Sporto klubas pa

lengva organizuojasi. Kurie da
lyvaus nedėlioj Lietuvių svetai
nėj galės pasimatyt su K. Sar- 
palium ir kitais ir sutarti galu
tinai apie klubo įsteigimą. Vie
ta bus Marottos gimnazijoj.

Sarpalius sako reikia suorga- 
nizuot stiprų Lietuvių ristikų ir 
boksininkų amatorių klubą, ku
ris atkreiptų į save atidą visos 
Amerikos.

Jauni vaikinai ir augesni, ku
rie tik mylit sportą, stokit j tą 
klubą ir pradėkit lavintis. Sar
palius išmokins ristis ir boksuo
tis. Lietuviai savo klubui turės 
paskirus vakarus.

“JUODAS KARŽYGIS” 
pirmas tomas jau galima gauti 
dabar užsimokant $1.25. Kny
gos vienok jau baigiasi, nes ne
tikėta tekio didelio reikalavimo 
ir nespausta labai daug.

Dar yra proga norintiems įsi
gyti pirmą tomą kad paskui tu
rėjus visą pasaką. Antro tomo 
spausdinama irgi tiek kiek pir
mo ir jį gaus visi DYKAI kas 
tik dabar užsimokės $1.25 ir pa
siims pirmą tomą.

Sudegė gaisre ant Cedar avė. 
namuose šešios ypatos. Gais
ras užklupo naktį kada visi mie
gojo ir nespėjo išbėgti.

SARPALIUS IR KOMARAS 
IŠĖJO LAIMĖTOJAIS

Atidaryme ristynių sezono 
miesto. auditorijoj antradienio 
vakare gražiai pasižymėjo abu 
musų ristikai, Sarpalius ir Ko
maras. Sarpalius ritosi pasku
tinėj poroj ir savo, priešą Jack 
Taylor, Kanadietį milžiną, pa
guldė du sykiu iš trijų. Pirmą 
sykį laimėjo į 28 ir pusę minu- 
tų užlauždamas savo priešui ko
ją taip kad jis turėjo pasiduoti.

Antru atveju po 8 minutų 
įširdęs Taylor ėmė taškyt Sar- 
palių ir prasibloškė. Bet Sar
palius užbaigė su juo po apie 
10 minutų, kada pora sykių ge
rai iškeldamas į viršų trenkė į' 
matrasą taip kad Taylor pasa
kė “gana”. Jis tik prieštaravo 
kam Sarpalius paguldė jį ne vi
duryj matraso bet ant kampo.

Su Komaru išėjo kitokia isto
rija. Visi tikėjosi kad jis ateis 
ant matraso ir ims daužyt savo 
priešą. Bet Lenkai turbut Ma- 
rottai įsiūlė tokį kuris dar ar
šiau daužosi už Komarą. Tai 
buvo visai naujas, Stanley Paw- 
loski. Komaras vietoj jį dau
žyti pats vos tik spėjo imti jo 
smūgius. Praširito jie apie 10 
minutų, Komaras išrito Lenką 
per virves, kas poną labai su
pykino ir jis sugryžęs atgal šo
ko ant Komaro ir smarkiai spy
rė jam į krutinę. Refery tuoj 
juos perskyrė ir ristynes sulai
kė, priskirdamas, laimėjimą Ko
marui. Komarui tas nepatiko, 
nes jis pilnai tikėjo poną sutar- 
šyt už tokį nemandagų spardy
mąsi.

Charley Fox laimėjo prieš 
Parkerį. Pirthutinėj poroj rito
si du 'lengvo svorio vyrukai. •

KVIEČIA SHARKEY
Charley MSrotA' bando parsi- 

kviest į Clevelandą Jack Shar
key ir sustatyt su Johnny Ris-

'ATSIRADO NAUJAS LIETU
VIS SMARKUOLIS

Iš vakrinių valstijų atvažiavo 
į Brooklyną Jack Ganson, nors 
ne Lietuviška pavarde bet tik
ras Lietuvis ristikas, kuris sve
ria apie 195 svarus ir yra virš 
šešių pėdų aukščio. Jis Brook
lyne sustatytas ristis su Len
ku, bet dar pasekmės jų risty
nių nežinoma.

Ganson, kaip rašo “Vienybė”, 
turi tikslo ne ristis su svetim
taučiais, bet nori susitikti su vi
sais mūsiškiais kurie vadinasi 
čamponais, bet niekeno dar nė
ra patvirtinti tokiais.

šitas Gansono pareiškimas, 
sako “Vienybės” reporteris, ga
lės užvirti labai tirštos košės 
tarpe musų skaitlingų “čampio- 
nų”. Jis norima suporuoti su 
tokiais stambiais Lietuviais ri-u 
stikais kaip Dr. Sarpalius, Ko
maras ir kiti.

Komaras paskaitąs šitą “Vie
nybėje” atėjęs į “Dirvos” spor
to redakciją sako: žiūrėkit, ir 
kitas koks naujai atsiradęs vy
ras šokinėja ir nori būti čam- 
pionu. Tikrai kaip vaikas — 
prieš mane 
Ganson yra

Aš esu oficialis Lietuvių

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

dai.

I kaip šluotkotis.
j K. Sarpalius sako: Jeigu Gan- 
I sonas taip smarkiai kalba ir i 
j čampionus žiuri tegul paguldo 
nors vieną iš žymesnių ristikų, 
tada galės pasičiupinėt su ma
nim.
čampionas ir katras nori gauti 
su manim riistynes turi nors 
kame būti pasižymėjęs.

I Taigi nei Komaras nei Sarpa- 
; liūs ir gal but nei Juška nei ki- 
' ti Gansono nebijo, nors jis nu- 
I važiavęs į Brooklyną rėkauja 
kolei -ten nėra kitų Lietuvių 

. tiku.
ris-

SMARKUS BOKSERIS
šią savaitę Clevelande vieši 

žymus Lietuvis lengvo svorio

i bokseris, Johnny Martin, kurio. 
Lietuviška pavardė yra Rakau
skas. Jis dabar prisilaiko Chi- 
cagoj, bet iš Lietuvos atvažia
vo ir mokyklą lankė Clevelande.

Jis sveria 130 svarų, turėjo 
kumštynių skersai ir išilgai Su
vienytas Valstijas ir buvo pie
tinių valstijų čampionas. Kum
štynėmis užsiima šeši metai, per 
tą laiką turėjo apie 85 kumšty
nes ir niekur nebuvo sulaiky
tas už negerą dirbimą.

Iš Lietuvos atvažiavo 
vaikas su savo motina, 
vo vardas Anupras.

Dabar išvyko j New 
paskui’ vyks- į pietines valstijas 
ir vėliau sako boksuosis Cle'vėj 
lande’. Jis yra 23 metų amž. ■'

Pereitą metą kada Komaras 
nuvažiavo į Tennessee valstiją, 
jiedu per laikraščius susitiko, 
kada jis pamatė Komarą garsi
namą Lietuviu. Tik du Lietu
viai Memphis mieste jie ir buvo.

Yorką,

turėtų visai tylėt, 
toks plonas, ilgas

7 metų 
Jo/tė-

Karulis Sarpalius dalyvaus s jkrnadienį, Spalių 23 d., “Dirvos ’ vakare ir su amatoriaiš riš 
tikaiš padarys gražią ristynių exhjbicija. Atminkit, programas prasidės 5 vai. vakare.;

EKSCELENCIJA
arba

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

VAIDINIMAS BUS

Nedėlioj Spalio-October
LIETUVIŲ 5ALEJE

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

Šis K. S. Karpavičiaus veikalas yra toks pat žin- j 
geidus ir gražus kaip jo kiti jau matyti Clevelande 
ir kituose Amerikos miestuose veikalai, kaip: Al“, 
gis ir Giedrutė”, “Juozapas ir Zelbora”, “Samso
nas ir Delila”, “Atgimimas” ir keletas mažesnių. 
“Ekscelencija” yra pirmutinė jo didelė komedija, 
ir tai tokioj temoj kuri yra lyg Amerikiečių 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 
jų pasinaudoti ir naudojasi. Veikalas vaizduoja 
Litų Gadynę, bet jame yra bruožai dar senos po
niškos dvasios ir senų žmonių kurie primena laikus 
kada Lietuviai buvo po Rusais. Parodo Ameri- 
kiečių nepaisymą jų aukštos kalbos ir vartojimą 
savos, maišytos su Amerikoniška, iš ko Kaunie
čiams darosi nesmagumų nesuprantant ką Ame- 
kiečiai kalba pusę laiko.

Tikietai 50c. ant teatro. Keletas sėdynių po 75c. Šokiams gros P. RAPONKOS Orkestras
Į šokius įžanga 35 centai visiems. Širdingai kviečia DIRVOS VALDYBA.

NUOSTABUS JUOKŲ VAKARAS - IR ŠI KO MEDIJĄ YRA PIRMAS LIETUVIŲ LITERA
TŪROJE VEIKALAS PALIEČIANTIS AM ERIK1EČIŲ APSILANKYMĄ LIETUVON


