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Tarp žinovų eina kalbos 
Japonija turi užsimojimus 
sijungti sau Mandžuriją ir dalį I Lenkijos, kur įtariama Lenkai 
Mongolijos kaip sen atį padarė daryme visokių niekšysčių sie- 
su Korėja, buvusia Chiąijos da- kiančių net prieš pačią Lietuvos 
limi, 
dien planuoja naujus ir naujus1

pi
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NETEKĘS SOSTO PRINCAS NORI ATIMT Jį 
NUO SAVO 6 METU SUNAUS

Bugharestas, Romanija. — 
Netekęs įpėdinystės prie Ru
manijos sosto princas Karolis 
už pametimą savo karališkos 
kilmės žmonos ir susidėjimą su 
paprasta moteria, šiose dienose 
subruzdo įsiveržti į Rumaniją ir

iu
vai. vakare.

strei- 
reikia

strei-

ilikų nagus 
iberniai

' Lietuvoje.

Walsenburg, Colo. — Strei
kuojanti Colorado valstijos an
gliakasiai, vadovaujami ir, kur- 

gy stomi savo I. W. W. vadų, ve- 
da atkaklią kovą. Sykiu daly

je vauja ir moterjs, kurios demon- 
uP struoja su savo vyrais nešda

mos raudoną L W. W. vėliavą. 
g'*lįP° susikirtimų 'denionstraeijoj<: 
I r Su policija Spalių 22 d. šešioli- 
: ma moterų areštuota.

Belmont apskrityje, Ohio val
stijoje, dvi anglies kompanijos 
kreipėsi į federal} teismą reika
laudamos nuosprendžio išmeti
mui iš 270 kompanijų namų an
gliakasių šeimynų kurie 
kuoja, nes į tuos namus 
sutalpinti -streiklaužius.

Abelnai, Ohio valstijos
kuojančių angliakasių padėtis 
ęįna blęgyn, po astuonių mėne
sių' nedarbo: Vietomis utsibu- 
na susirėmimai streikerių su nej 
tini jistgis įų- kom.panijgs ginda^.

'Jnos savo ■midresušareafiiojjf 
, streikuojančius-ir jų simpaUza-' 
»... torius kurie kuomi nors bąndo 

kliudyti streiklaužiams.
Lick Run kasykloje prie Nel

sonville pereitą savaitę kelias 
naktis buvo šaudymaisi tarp 
kasyklų sargų ir streikerių.

Newport, O., srityje aškaltin- 
ta 50 angliakasių ir jų simpati- 
zatorių naikinime kompanijos 

■ turto, nes Maple Leaf kasyklos 
budinkai buvo padegti Rugpjū
čio 1 dieną. Byla atsibuvo per
eitą savaitę.

Automobilių eksportas. Au
tomobilių iš Suvienytų Valsti
jų per pirmus aštuonis šių me
tų mėnesius eksportuota 25 
nuošimčiais daugiau negu per 
tiek pat laiko 1926 metais, arba 
už $65,500,000 daugiau. Ame
rikoj daryti automobiliai nuolat 
labiau plečiasi užrubežiuose.

Prieš atidavimą laikraščio 
į spaudą pasirodžiusios žinios 
apie to laivo nelaimę paduoda 
menamą žuvusių skaičių tik
tai apie 70, taigi didumą pa
vyko išgelbėti.

¥ ¥
Ric Janeiro, Brazilija. — Spa

liu 25 d. nakties laiku Itališkas 
pasažierinis laivas su 1,600 ke
leivių apvirto užėjęs ant skalų 
ties Bahia. Tą pat naktį išgel
bėta 400 žmonių, o kiti gal bus 
žuvę.

Nelaimėn pakliuvęs laivas be
vieliu telegrafu šaukėsi pagal- 
bc?, ir atsiliepė keturi laivai, ku
rie leidosi į tą vietą.

(Po suvaržymo ateivybės į
Suvienytas Valstijas, pietinės
Europos žmonės bėga į Argenti • ( Mįrg Airių Kardinolai 
ną ir Braziliją, ir šiame laive 
.yažiayusieji visi buvo važiuo-|

sau simirė kardinolas O’Donnell, Ai- 
I rijos primatas, po tūlo laiko sir
gimo plautių tūdi'girrtu.

Jis buvo pakeltas į kardino
lus 1925 metais ir mirdamas 
turėjo 70 metų amžiaus. Paėjo 
iš garsios Airių giminės kuri 
buvo žinoma jų istorijoje nuo 
13 šimtmečio.

jantleji į Pietų Ameriką 
laimės jieškoti.)

Teatre Sudegė 21 
Ypata

Hensingai, Suomija. — Tarn- 
mersforse teatre kilus gaisrui 
sudegė 21 ypata ir daugelis su
žeista. Daugybė iš galerijos 
šoko žemyn norėdami greičiau 
išsigelbėti.

Užmušta 540 Nikara
guos Kovotojų

Washington. — Apie 540 
karaguos kariautojų, kurie 
šaukta kaipo banditai, tapo 
mušta kovose su Amerikos
rine kariumene nuo Gegužės 15 
dieną. Apie 200 kitų sužeista 
bandant nuraminti Nikaraguos 
sukilimą.

Ni- 
ap- 
už- 
j il

Berlinas. — 70,000 streikuo- Hewitt Nuteistas Mirtin

Pradžia 5:301

ne gerų žmoni? 
ji visada tyko 2 
ikalas vaizduoja 
tai dar senos po 
ie primena laikus 

Parodo Amen 
[bos ir vartojim! 
a, iš ko Kaunie 
rantant ką Amt
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žiaus karalius, yra iš jo pirmos 
žmones ir jis skaitosi legaliu 
įpėdiniu prie Rumanijos sosto. 
Bet Karolis, nors buvo išsižadė
jęs savo šalies ir su savo meilu
že gyveno užrubežiuose, dabar 
radęs pasekėjų sumanė nustum
ti savo sūnų ir pats likti Valdo
vu. Tvirtas valdžioje premje
ras Bratiano susistiprino viso
mis pusėmis ir užstojo Karoliui 
kelius sostą pasigriebti.

Japonijos politikai kas- nepriklausomybę.
Lietuva užprotestavo prieš 

žygius Chinijoje, kurie reikštų Lenkų uždarymą Lietuvišku jl5aa:®r*e^ sau sos^ ‘š savo še- 
mckyklų tikrose Lietuviškose' metų amžiaus sunaus, ku- 
srityse Vilniaus teritorijoj, ir r*s 'liko apšauktas karalium po 
už areštavimą Lietuvių kunigų.Imirties.jo dieduko šią vasarą.

Skunde Lenkai kaltinami per-! Karolio sūnūs, tasai 6 metų am- 
rekiejime Lietuvių, visomis pu-i 
sėmis. Išrodydama kad tokie 
Lenkų apsiėjimai išstato pavo- 
jun tų abiejų tautų taiką, Lie-i Rugpjūčio 3 d. laivu Pan i pašalines draug.jas.
tuva reikalavo kad Tautų Sa- America” atvyko į Buenos Ai- Lietuviai darbininkai‘suprato 

• ■ - ••• • res iš Brooklyno komunistų agi- kad priklausydami prie komu
tatorius Rokas Mizara. Jo pa-1 nistų organizacijos jie jokios 
sitikti atėjo visas- Argentinos ■ naudos neturi, t k maitina savo 

sunkiai uždirbtais centais būrį 
tinginių-dykaduonių.

Atvykęs Mizara-Rasoda Įtem
pė visus savo agitatoriškus ga
bumus kad bent kiek sutvar
kius pakrikusią komunistų or
ganizaciją. Bet nieko negelbs
ti visi jo prižadai. Darbininkai 
žino kad jo atvykimas padidi
no tik dykaduonius, kurie nieko 
nedirbdami nori gyventi iš bied- 
nų darbininkų. Neva laikraštis 
“Rytojus” išpradžių buvo visų

■ Lietuvių skaitomas, bet pradė
jus jį redaguoti pabėgusiam iš 
I Lietuvos- Br. švedui, tuojau pa- 

sikrikštyt ir pasivadino Rąsoda.' šmeižtų lapelį.
Sekančiame “Rytojaus” nume- neapkenčiamas, net
rv^e yRasoda, buvo pasveikintas tųpačių ^omunislįų kurif^ bent 
ir gerokai išreklamuotas kąipoi^^*1 išteko
“garsus agitatorius if darblnin- nepagelbėję .r bemokslio Miza- 
kų reikalų gynėjas”.
. Mizara-Rasoda specialiai nu
siųstas iš Brooklyno mulkinti 
Argentinos Lietuvius darbinin
kus Ir redaguoti čia komunistų 
leidžiamą šmeižtų <, bei plepalų 
lapelį “Rytojų”.

.Reikia tačiau pabrėžti kad ir 
Mizaros-Rasodos atvykimas nie
ku nepaveikė į Argerttinos Lie
tuvių darbininkų nusistatymą 
prieš trečiąjį Internacionalą. 
Dauguma darbininkų čia prigu
lėjo prie komunistų organizaci
jos tik dėlto kad šie buvo pris'- 
dengę nekaltu vardu — Pietų 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Apšvietos Draugija — ir kurios 
įstatuose niekur nebuvo -kalba-j 
ma apie komunizmą.

padidinimą' savo teritorijų tris 
i sykius daugiau negu dabartinė 
i Japonija.

Mandžurija yra 363,000 ket
virtainių mylių didumo, o ryti
nė, derlinga dalis Mongolijos 

KOMUNISTAI ŠAU- j apima 300,000 mylių. Pridėjus 
prie jų Korėją Japonija gautų 
apįe 1,000,000 ketvirtainių my
lių ploto daugiau. Pačios Japo
nijos salos turi tik 150,000 ket
virtainių mylių.

Mandžurijoj Chinai visomis 
pastangomis kovoja prieš Japo
nus ir rengia denionstracijas ir 
protestus. Japonija reikalauja 
kad Chinų valdžia sulaikytų tas 
demonstracijas ir boikotavimur. 
Japonijos.

DO ŽMONES
Maskva. — Du broliai, Vladi

miras ir Cyrilius Prove, ir jų 
švogeris, Korepanov, visi buvę Į 
Rusijos milijonieriai, nuteisti 
mirtin už špiegavimą Anglijos 
naudai, kaip komunistų teismas 
išrado juos kaltais.

Tiedu broliai prisipažino, sa
ko Maskvos pranešimas, prie 
kaltės, tuomi norėdami išgelbėt 
savo gyvastis, bet komunistų 
tribunolas be jokios atodairos 
išsprendė kad mirties bausmės 
turi būti įvykdyta be jokių ape-

junga pripažintų Lenkiją atsa- 
kominga už tai.

Dublinas. — Spalių 22 d. pa-

Žuvavo su Dinamitu, 
100 Dienų Pasninkaus
Uniontown, Pa. — Vienas 

vaikinas tingėjo žuvauti meške
re ir naudojo dinamitą užtren- 
k.’mui žuvų, paskui jas išsigrie- 
binėjo. Apie tai buvo pranešta 
valdžiai ir jis gavo 100 dienų 
kalėjimo.

Kareivių Bonų Gavimo 
Laikas Baigiasi

jančių lignito kasėjų Vokieti
joj streiką laimėjo ir gavo pa
didinimą algų.
mo komisija nusprendė padidun- praeitą pavasarį nužudė savorė. 
ti algas 11 nuošimčių, nors uni
ja reikalavo 15 nuošimčių dau
giau.

Jefefrson, Ohio. — Floyd He-
Valdžios taiky- witt, i

Washington. — Suvirš 600,- 
000 buvusių kareivių visoje ša
lyje, kuriems priklauso atlygi
nimas už dalyvavimą kare, ne
padavė savo aplikacijų. Kiti

KOMUNISTAS MIZARA ARGENTINOJ

Iškrito per Langą iš 
12-to Aukšto

New Ycrk. — Teatro šokikė 
užsimušė išpuldama per langą 
iš 12-to aukšto viešbutyje ku- 
rir,me ji gyveno. Kadangi su 
ja New Yorke gyveno ir jos mo
tina ir žinojo dukters apsiėji
mus, motina tilį-ino policijai 
"jog' 'toergina neįėję priežas
ties žudymuisi, todėl jos mirtis 
tapo užrašyta kapo netikėtas 
atsitikimas. Ji uždirbdavo po 
$300 j savaitę. Kadangi vieš
butis randasi viešoje gatvėje, 
ją išpuolančią matė tūkstančiai 
žmonių. Nukritus ant kieto ša
ligatvio ji ant vietos užsimušė. 
Mergina buvo 19 metų amžiaus.

Beisbolo Populiarišku
mas Puola

Amerikoje pradėjo pulti 
sebolo populiariškumas. Tą 
rodo skaitlinės išdirbinių par
duodamų tam sportui.

Šiais metais išdirbimas bolių, 
kuolų, avalų ir kostiumų baise- 
bolininkams — čia skaitoma ne 
vien profesionalai bet ir maža
mečiai pirkėjai — nepasieks 
$3,000,000 sumos ir bus milijo
nu dolarių mažiau kaip seniau 
vienų metų bėgu. Labiau inei-

bą-
pa-

DEL KO AUDINYČIOS 
NEDIRBA

Trumpi moterų andarokai, be 
rankovių arba trumpom ranko
vėm ir be jokių išlankstymų 
suknios atėmė nuo moterų ap
valkalų netoli du jardu materi
jos, todėl tiek mažiau jos rei
kalinga, o per tai ir audinyčios 
negali dirbti pilną laiką.

Kaltink ką nori, bet ir pačios 
šeimininkės ir jų dukterjs kal
tos kad sekioja madas ir suma
žina savo tėvų ir kitos savo dar
bus, nes moterijos atlieka pu
siau tiek kiek seniau reikėdavo.

Užsimušė septyni lakūnai, 
visas Suv. Valstijas Spalių 
d. užsimužė septyni 'lakūnai.

Po
23

16 metų vaikinas, kuris'visi iš 4,000,000 vyrų tįą pada- na į madą golfas ir tennis.
i piaci.ą pavaoaiį nužudė savu re. Neišpildžiusiems aplikacijų 
kaimyno pačią ir jos vaikutį, dar yra laiko iki pabaigai šių1 
besilankydamas pas juos ir pa- metų. ’ 7 i i 
mylėjęs tą moterį, tapo nuteis- metų gyvasties apdraudos cer 
tas numirti elektriškoj kėdėj tifikatus, 
Lapkričio 25 d. |rr>^+„

BANANAI KALTI UŽ 
ADOMO NETEKIMĄ 

ROJAUS

žuvavimo sportas užima pir- 
... . , ... „„ i mą vietą reikmenų pirkimo at-Visi kareiviai gauna 20

r I žvilgiu. Pereitą metą tų reik- 
, už kuriuos po dviejų menų parduota virš $8,000,000 

metų nuo išdavimo gali gauti jų sumos, arba dusyk daugiau ne- 
tuolaikinę vertę pinigais.

'Pasiteirau’kit apie tai 
paštų stotyse.

savo

šaltapročiai mokslininkai iš
randa kad obuolys nebuvo kal
tė Adomo ir Jievos netekimo, 
rojaus. Mokslininkai sako kad 
arba apelsinas arba bananas ga
lėjo būti ta priežasčia, nes se
kant sodininkystės dalykus pa
sirodo kad obuoliai negalėjo 
rastis arčiau kaip už 1,000 my
lių nuo nurodomo rojaus dąržo, 
o bananai ir apelsinai ten kaip 
tik auga. Sako, žaltys buvo 
įsilipęs j bananų medį ir gun
dė Jievą nebijoti nusiskinti ir 
valgyti bananą.

DARBIEČIAI LAIMĖ-1 
JO NORVEGIJOJ

Oslo, Norvegija. — Norvegi
jos komunistų-darbo partija žy
miai laimėjo parliamento rinki
muose. Jie gavo 59 vietas, kon
servativiai gavo 32 vietas, ūki
ninkai 27 ir kairieji bei radika
lai 32 vietas. Darbiečiai tokiu 
budu gavo 21 vietą daugiau, o 
konservativiai pralaimėjo 22 
vietas.

Konservativiai nustojo savo 
šalininkų už tai kad numažino 
darbininkams algas bet nenu
mažino taksų.

gu basebolo reikmenų.
Basebolo sportas, sako žino

vai, nykimu seka dviračių spor
tą, kuris buvo labai populiarus 
keliolika metų atgal.

Vokietijoj Daug Gema 
Dvynukų

Berlinas.; — Vokietijoj kas 
metai gimsta po apie 15,000 
dvynų, 290 trynukų ir nemažai 
po keturis, kaip skelbia oficialės 
valdžios skaitlinės.

Sakoma kad tai yra didžiau
sias dvynų Skaičius negu kitoj 
tokio pat didumo valstybėj.

Visi sakė kad Vokietija greit 
po karo atsigaivins, tai ir gam
ta jai padeda daugėti.

i Lietuvių komunistų štabas su 
Kiek Mes Suvalgom laikraščio “Rytojus” redakcija, 

išviso net... . apie penki vyrai.
Mizara pamatęs kad tik tiek 

rado tarp Argentine
i Lenino garbintojų 
Nuvykęs į štabą ir 
kad visa Argentinos

■ komunistų organizacija tik ir 
| susideda iš tų kelių1 tinginių-dy- 
kaduonių ir dar keleto suklai
dintų darbininkų, iš kurių ma- 

Ų, lonės jie minta, tavorščius Mi
zara visiškai susimizerino.

Kad nesugadinus savo “gar
saus” vardo, Mizara nutarė per-

Suvienytų Valstijų gyvento
jai praleidžiaxsvaiginančiai di
delę sumą ant valgymo — net 
po $22,000,000,000 kas metai. 
Tas apima visokios rūšies val
gomus daiktus, nuo mėsos iki 
saldumynų.

Šioje šalyje yra 351,500 gro- 
sernės kuriose parsiduoda vai-' 
gomi dalykai, 01,563 saldainių 
krautuvės ir 19,000 krautuvių' 
kurios parduoda išimtinai ke
pyklos produktus.

Žiurkes Suėda Baisias 
>. paistu
Žiurkės ir pelės Anglijoj kas 

metai sunaikina $500,000,000 
vertės valgomų produktų. . Sir 
Thomas Border, karaliaus gy
dytojas, sako kad Anglijoje yra 
tiek žiurkių kiek ir žmonių, a- 
ple 44,000,000. Kožna žiurkė 
suėda 2 centų vertės maisto kas 
dien, arba viso 88,000,000 cen
tus per visas kožną dieną, tas 
reiškia $330,000,000 per metus. 
Pelė suėda už centą per dieną, 
arba visos už apie $170,000,000 
per metus.

Fašistai Italijoje Naiki
na Šventes

Lietuvių 
nusiminė, 
sužinojęs
Lietuvių

ros pjTsi^ejįmas, nes “Rytojus” 
nuo to nei kiek

Reikia tikėtis kad greitu lair 
ku Argentinos Lietuviui darbi
ninkai galutinai nusikratys ko
munistų slogučio, o išleis tokį 
laikraštį kuris rūpinsis grynai 
darbininkų reikalais.

“Kel.” ’ P. V. J.

Italijos diktatorius Mussolini 
sumanė panaikinti šventas die
nas išpučiamas viduryje savai-, 
tės ir pavelys švęsti tik sekma- įvykusio 
dienius, kad žmonės galėtų dau-'ganizacijos visuotino suvažiavi- 
giau padaryti darbo.
ni sako kad žmonės ir valdinin- « įdedant punktą kad prie šios 
kai perdaug užimti nuolat viso- organizacijos 
kias šventes švęsti.

Nuo “Dirvos” Redakcijos: Šis 
straipsnelis parodo kokius už
simojimus turi komunistai dy
kaduoniai į skurdan patekusius 
Argentinos Lietuvius darbinin
kus. Kolei tenai nėra gero lai
kraščio, Amerikiečiai Lietuviai 
gali jiems pagelbėt pasiųsdami 
nuo savęs savo perskatytus lai
kraščius, “Dirvą” ir kitus, kurie 
rūpinasi darbininkų mokinimu,

nesenai šitos or-1 o ne išnaudojimu.
Viskas ko reikia pasiuntimui 

Mussoli- 'mo> įstatai buvo dalinai pakeis- tai tik suvynioti j švarų popie- 
rį, ant viršaus užrašyti antrašą 
ir užlipyti po 2c štampą nuo 
kiekvieno siunčiamo laikraščio 
(galima siųsti kelis viename ri- 
šulyje, tik rišulius nesukit į plo
ną triubelę, bet sulenkit laik
raštį į tris dalis, nes tada jis 
lieka patogus skaitymui, nesu- 
lamdytas perdaug.)

Galit užrašyti Dirvą” saviš
kiams Argentinoje arba Brazili
joje ar kur kitur ant metų už 
$3 arba pusei metų už $1.50.

i gali priklausyti 
I tiktai tie asmens kurie nėra | 
i priešingi Trečiajam (komunis-i 
I tų) Internacionalui. Po įstatų 
pakeitimo dauguma darbininkų 

m O Pakvaišimas, Sako suprato kur jų vadai juos veda 
' 7~7 ir pradėjo iš minėtos organiza-

Berline, Vokiet.joj, viena An-jcįjog §ajjnįjs ne pavieniais 
glė reformistė, Annie Besant, | nariais bet Ištisomis kuopomis, 
išsireiškė apie komunizmą se
kančiai. Komunizmas nėra nie
kas kitas kaip tik socializmo 
pasiutimas. Bolševizmui reikia 
kitokių žmonių negu šiais lai
kais ant žemės gyvena.

Ji sako, gaila, labai gaila kad 
gabus, veiklus Rusijos žmonės 
taip begėdiškai komunizmo iš
niekinami ir žudomi.

“Darbininkai turi vienytis į 
industriales ir komercines kor
poracijas ; organizuoti darbinin
kų bankus kad jų korporacijos 
gautų paskolas; o pelnus galėtų 
dalintis tarp savęs. Tokis tai 
socializmas butų naudingas ir 
įvykinamas,” sako ji.

Bolševizmas tai Socializ-

Pasitraukę nuo komunistų Lie
tuviai darbininkai tuojau orga
nizuoja grynai darbininkiškas

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava**.

Ekskursijos į Lietuvą
Speciale Kalėdinė Ekskursija

S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš New Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnaktį 
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

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

United States Lines
Hotel Cleveland Bld. Cleveland 45 Broadway, New York City



PITTSBURGH
Potviniai. Pereitą savaitę žy

miai buvo pakilęs vanduo viso
se Pittsburgo upėse ir priežas
ties didelio lietaus. Monangahe- 
la upėj smarkus vanduo nuskan
dino traukiamą garinį laivelį, 
prie kurio buvo ir keturios val
tis pilnos anglies.

Vanduo buvo pakilęs nuo 19 
iki 23 pėdų.

Hallsted, Pa., vandeniui iš
plovus gelžkęlio bėgius sudužo 
traukinis ir užsimušė du žmo
nės.

Lietus lijo per penkias dienas 
ir daugelyje vietų reikėjo užda
ryti angliakasyklas del užtvi
nimo.

Uį^Užmuše vyrą. Roxie B. Mum- 
lf6rd nuo 1510 Metropolitan av.į 
kočėlu užmušė sayo vyrą, kaip 
'jir kaimynė sako, susivaidijus 
begirtaujant. Vyras norėjęs ją 
dar versti gerti, bet moteris už- 
pykus nuėjo atsinešė kočėlą ir 
rėžė jam iš užpakalio į galvą.

Pritruko pinigų. Miesto dar
bų direktorius pareiškė kad pa
skirti 1927 metų darbapis pini
gai jau išsibaigė ir 677 darbi
ninkai kurie tuose darbuose dir
bo bus atleisti iš. darbo ūki kitų 
metų. Reikėtų $98,000 vary
mui darbų iki galui šių metų.

Nusižudė. Frank Jares, 59 
m., karčiamninkas nuo 823 Ma
dison avė., kuris nušovė savo 
pačią pereitos savaitės pabai
goj ir paskui save persišovė, 
mirė ligonbutyje. žudystė pa
ėjo iš vyro pavydo; ries jis nii-
tėmijęs kad jo 45 metų amžiaus 
moteris susidedanti su kitu vy
ru.
; ^Streikas pasibaigė. Stiklo 
darbininkų streiką® pasibaigė ir 
darbininkai sugryžo į darbus už 
senas algas, Unija pasirašė 
vienų metui s’iąį'tį su kompa
nijomis. ' ■ L ' '

SHENANDOAH, PA.

šposas
Vienas vyrukas, panašus į 

Lenką miesto teisėją, sumanė 
iškrėsti degtindariams šposą.’ 
Spalių 22 d. vakare patamse 
perėjo pora gatvių toje srityje 
kur gyvena minėtas teisdaris ir 
įsakinėjo visiems daužyti bon- 
kas ir lieti laukan degtinę, nes 
gavęs žinią jog atvykę valdžios 
sausieji agentai krėsti visą mie
stą. Kurie turėjo skystimėlio 

įtuoj galvatrūkčiais griebėsi be
iti laukan, daužyti bonkas ir ba
čkas ir gadinti virimo aparatus 
kad agentai nieko neužtiktų.

Praėjo šturmas, o agentų ir 
negirdėt. Ant rytojaus žmonės 
dasiprotėjo kad buvo prigauti 
ir apverkdami savo nuostolius 

’reikalavo kad tą vyrą kas su- 
I rastų ir gerai nubaustų.

Pasimirė J. Lazdauskas
Spalių 22 d. mirtis išlupo iš 

musų garsų šio miestelio Lie
tuvį siuvėją J. Lazdauską, kurs 
kaip žinantieji sako buvo kaip 
koks sultonas, apie kurį mote- 

Į relės suko kai musės. Tik ne
žinia ar visos jos jį mirusį ap
rauda kaip mylėjo gyvą esant.

■ Kad visos jo meilužės nupirktų 
I laidotuvėms po bukietą tai tik
rai butų ko pažiūrėt į gėles.

Potviniai. Pereitą savaitę 
pas mus tiek lijo kad net dau
gelis kasyklų yra užsemta ir ne- 

i gali angliakasiai dirbti iki ne-

vandergrift’ pa.
^"tCižt~'?fį'rhhi*eina gerai, su be
darbe niekas nebedavoja,1 bet 
naujai pribuvusiam darbdaviai 
darbo neduoda.

išpumpuos vandenį. Lietus li
jo penkias dienas ir naktis ir 
pridarė įvairių nuostolių, išplok 

i ve i gelžkelius. < Angliakasiams 
bėda su nuėjimu į darbą/nes 
nėra kaip nuvažiuoti kurie ne
turi savo automobilių. Gatvei 
kariai streikuoja jau trįs. savai
tės ir kaip girdėt gatvekarių 
iąu ,daugiau nebus, ketinai įves
ti autobusus. Bet juose tilps 
tik apie 30 žmonių, kuomet gat- 
vekariai paimdavo 80. Anglia
kasiams tas priduos neparanku
mų. J. Basanavičius.

CHICAGO, ILL.
Babavičiaus, Vanagaičio ir Yo- 

zavito Koncertas Spalių 28. 
šių trijų musų žymiausių ar

tistų koncertas įvyksta Lietu
vių auditorijoj, 8 vai. vakare.

Nuostabi tai traicė, kurią pa
milo visi kurie tik pažino. Bab
ravičius yra Rusijos dailos auk- 

I lėtinis, Vanagaitis Lietu vos-Vo- 
kietijos muzikos meno auklėti
nis, o Yozavitas yra Amerikos 
mokyklos muzikas.

Ne tik tuo jie skiriasi, bet ir 
savo pobūdžiais labai skirtingi: 
Babravičius temperamentalis, 
jauslus artistas tenoras, kuo- 
riiet Vanagaitis į viską gyveni
me žiuri iš viršaus, iš juokingos 

' pusės ir net iš ašarų išverda 
' j Uokų košę. Yozavitas yra ge
ro ūpo ir linksnio budo jauni
kaitis, kuris rodos džiazui su
tvertas, ir džiazo muziką gru- 
mulioja artistiškai, bet kada at
eina klasiška muzika jis taip 
pat ją liuesai vartoja, taip pui
kiai interpretuodamas kad klau
sytojas pradeda pažint gražumą 
klesiškos muzikos, kurią per ki
tus išpildytojus negalėjo pažint 
ir neįvertino. Neginčijamas fa
ktas kad Amerikos Lietuviai la
bai gerai susipažinę su daina, 
liaudies ir klasiška, bet su mu
zika visiškai ne, ačiū tam kad 
vis turėjom gerų dainininkų, o 
nebuvo rimtų muzikos interpre
tuotojų.
• į šiame koncerte Babravičius 
dainuos ne tik kai kurias senų
jų, musų pamylėtų dainų, bet 
iii keletą naujų, dar nedainuotų.
/Vanagas, ar Vanagaitis — jis 
lęsiliauja juokęsis, vis naujus 
juokus krečia. O gal nesijuo
kia, gal verkia jis? Vanagas 
įdainuoją: dolaris, dolaris, dolarį 
gaudo visi, doleris, suka visus. 
Ari ne juokai' kad dolaris suka 
mus, vaiko mus, šokdina mus? 
Bet‘ ar negraudu drauge kad 

; taip yra, kad del dolario žmogus 
dažnai užmiršta žmogus esąs.

Ateikite koncertai!;Chicago.) 
ii\ kįjįose, kolčnijpąe’ lųiritik jie 
lankyšis/ Tšgifšlfite Vanagaičio 
melbdijąs, pažvelgkitė giilau Į 

■ jp posmų žodžius ir pamėginki
me pažiūrėti į Vanagą iš šito 
taškaregio. J Rep.

DETROIT AR AŠ GALĖČIAU 
DARBĄ GAUTI?

Labai daug ypatiškai ir per 
laiškus klausia manęs kur, ko
kiame mieste galima britų dar
bas gauti, kur darbai eina ir 
■kur reikalauja darbininkų.

Trumpai atsakysiu “Dirvos” 
'skaitytojams kad šiuo laiku 
naujai pribuvusiam kitan mies
tan darbas gauti veik nėra ga- 

Įlima. Beveik visuose miestuose 
į ir vietinių darbininkų dauguma 
yra be darbo, šiais- metais dir
btuvės dirba silpnai, per pusę 
darbininkų teturi darbus negu 
kitais metais kai dirbdavo. Ge
ležies išdirbystės, liejyklos, au
tomobilių dirbtuvės, puodinės ir 
audinyčios šilkų, gumines ir 
'kitokios varo darbus 50 nuošim
čių mažiau negu galėtų dirbti.

Prie to dauguma dirbtuvių 
sudėjo naujų mašinų, kurios at
ėmė daugeliui darbininkų dar
bą. Kur pirmiau dirbdavo de
šimts dabar jau tik du tedirba 
su pagalba naujų mašinų ir at
lieka tiek pat darbo.

Kas dar moka kokį amatą tai 
pusė bėdos su gavimu darbo, 
bet nemokančiam darbą ar ne
mėgink jieškoti.

Daugelis dirbtuvių atleidžia 
vyrus nuo darbo, o į jų vietas 
padeda moteris dirbti ir joms 
pigiau moka negu vyrams, o jos 
darbą taip pat atlieka.

šias suminėtas priežastis su
ėmus ir turime didelę bedarbę, 
o neatrodo kad greitu laiku kiek 
pagerėtų.

Del labo Lietuvių patariu iš 
savo miesto niekur nevažiuoti 
nežinant darbo jieškoti, sutau- 

: pysit nors gelžkelio išlaidas ir 
vietoje būdami pigiau pragy- 
vensit. Tuokart tik galima iš
važiuoti į kitą miestą gyventi 
jeigu tavo draugas užtikrina 
tau darbą, arba jeigu iš laikraš
čių pamatysi kaip kurį darbai'

T. M. D. REIKALAI

Pas p. Grigaliūnus lankėsi iš 
Canton, Ohio, ■ Grigaliūnienės 
brolis Jenas Kaminskis. Jisai 
nesenai palaidojo savo moterį, 
ir lyg gorėdamas savo1 nuliūdi
mą užmiršti atsilankė į Vander
grift pas savo gimines, kurie jį 
atvira širdžia priėmė.

Jonas Kaminskis aplaikė kny
gą “Juodas Karžygis”, perskai
tęs pirmą tomą jaučiasi labai 
patenkintas kad “Dirva” išlei
džia tokias puikias knygas.

Pinavijas.

Kittanning, Pa. — Petras Za
lensky parsinešė iš banko 5,000 
dolerių ir suvyniojęs laikraš
čiuose padėjo per naktį po pe
čium virtuvėje, tokiu budu ma
nydamas kad niekas nežinos jog 
tai pinigai ir negalės pavogti. 
Ir ištikro niekas nežinojo, jis 

! nepasakė net savo moteriai, ku- 
I ri ryte atsikėlus kurdama pečių 
I paėmė pundą popierų ir suki
šus pečiun padegė. Visi jų gy
venimo sutaupyti pinigėliai nu- 
ėjo liepsnomis.

BROOKLYN, N. Y.

Mirė Leonas Ereminas
> Spalių 21 d. čia pasimirė se

nelis Leonas Ereminas, nenuo- 
dsuš muzikos-dainų populiari- 

zatorius ir vertėjas, ir gabus 
chorų mokytojas, kuris per 35 
metus darbavosi mokindamas

MIEGOKITE PATOGIAI
Tik sveiki gali patogiai 

’miegoti. Jei nervingi, er- 
zulingi, išvargę, negalite 
miegoti, atsikeliate ryte 
vis nuvargę, jus žengiate 
žemyn; tai 
ženklai kūno 
silpnybių. In
kstai ir pūsle 
gal reikalingi 
pagalbos iš

Temykit vardo GOLD MEDAL 
ant dėžučių ir neimkit kitokių. 

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

mesti nuodus kurie tas 
bėdas gaminą. Gerkit dik- 
čiai bandens ir naudokit 
Gold Medal haarlem oil 
capsules (vienatinės tik

ros), tai pa
garsėjęs pa

saulyje diure
tikas akstim 
tojas. Dėžutės 
po antspauda.

įj SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ Į
J --------- :____________________ ;_______________________ k

Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos J 
« organizacija Suvienytose Valstijose, 1

J kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. 3
m Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
- pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
J imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “TŠ- ‘į 
H vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus® kainos. . J 
H 3

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000, b 
! Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
M . . '•!* Del platesnių informacijų kreipkitės fiiuo adresu:
N M

! LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3 

j 307 W. 30th Street New York, N. Y. U

chorus Brooklyne ir apielinkėj.
Laidotuvėse dalyvavo daugy

bė velioniės draugų. Vainikų 
buvo susįųsta du vežimai.

Namuose per išlydėjimą kū
no “Aido” Choras sudainavo 

. graudžią laidotuvių giesmę, o 
krematorijoje prieš deginimą 
pasakė atsisveikinimo kalbas J. 
O. Sirvydas ir L. Prriseika.

Taip tai netekom senuko L. 
Eremino, kuris bene pirmutinis 
Amerikoje įsteigė Lietuvių cho
rą — tai buvo Mildbš (giesmi
ninkų Draugystė, įkurta 1894 
metais. Jis išleido'- keletą dai
nų knygų ir prieš desėtką kitą 
metų atgal tos jo dainos buvo 
plačiai vartojamos.

Jis turėjo 64 m. amžiaus, pa
ėjo iš Žemaitijos. Amerikon at
vyko bend 1881 m. if visą laiką 
išgyveno New Ydrke.

Liko jo našlė žmona ir tris 
sūriai bei viena duktė.

Per pastarus kelis metus L. 
Ereminas buvo “Dirvos” skai
tytojas. Tebuni neužmirština 
jo atmintis, kuris visą amžių 
buvo pasišventęs dainai. —V.

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

Brooklyn, N. Y.

PAVOJUS!
&/ Pasirodžius pirmiems 

ženklams persišaldymo 
krutinėję, patrinkite vikrią!

| su
DR. RICHTERIO

11 Inkaro. Rūšies

1PAIN-EXPEURUU
Vaisbaženklis registruotas 

S. V. Pat. Biure;
Persitikrinkite, kad 

Inkaro Vaisbažėlikllš 
butų ant pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba 
tašykite tiesiai į laboratoriją.

Laukiama žymių Artistų 
Detroitas susilaukia artistų, 

artistų, ir dar kokių artistų!
Ruduo mums suteiks labai 

gražų ir įdomų koncertą. Lap
kričio 3 d., Lietuvių svetainėje, 
ant 25-tos ir Dix avė., musų 
mylimi artistai, J. Babravičius, 
A. Vanagaitis ir M. Yozavitas' 
duos gražų programą su juo
kais. Komp. A. Vanagatis pra
nešė kad padainuos tokių dainų 
kokių niekas nesitikėjo susilau
kti, Pasakys prakalbą apie rin
kimus miešto majoro. Jis agi
tuosiąs už šlapią ir sausą. Dai
nuos apie Šarkį, apie pokerį, a- 
pie moterų madas, Brigytą, ri
jau “netepS”.

Laukite Lapkričio 3 įdomaus 
koncerto. Tokio dar Detroite 
nebuvo. Laukiąs.

Mikas Petrauskas darbuojasi. 
Kompozitorius Mikas Petraus
kas uždėjo Detroite Lietuvių 
Muzikos konservatoriją po ant
rašu 2263 —24th st. Mano ap- 
silikti čia ilgesnį laiką.

Lapkričio 13 d.; vadovaujant 
pačiam kompozitoriui, Lietuvių 
Operos Draugija stato “Birutę”, 
4 vai. po pietų, Lietuvių svetai
nėje.

Kas turi kokių reikalų sU M. 
Petrausku gali rašyti paduotu 
konservatorijos antrašu.

Orlaiviai kelionėms į Cleve- 
landą. Apie Lapkričio 1 d. bus 
pradėta kasdieninis pasažierių 
vežiojimas orlaiviais tarp Det
roito ir Clevelando. Orlaiviai 
turi vietos dej 10 pasažierių ;į 
kelionę atliks į pusantros valan
dos, kainuos į vieną galą $18.

Suimta žmogžudžiai. Pereitą 
sekmadienį ant 2526 John R. st, 
tapo užmuštas Marvin J. Pterį- 
go, 38 m., uz kurio užmušimą a.u± , učh uči,

suimta viena moteris ir sveti- eina ir ar reikalauja darbinin- 
mas vyras. Jie užmušė bonka'kų. Skaitykit laikraščius, iš jų

Klaidingos Pastabos dėl 
T. M. D. Stovio

“Sandara” Spalių 20 d. nume
ryje pastabose štai kaip patė- 
mija apie. TMD. turtą:

“Paskutiniame ‘Dirvos’ nr. 
išspausdinta TMD. turtas iki 
Liepos 1 d. šių metų. Įplau
kų buvo $213.33, o išlaidų 
$498.54, vadinasi TMD. tur
tas neauga, bet mažinasi. Vi
so ikį 1 d. Liepos ižde yra 
$454.32; į šią skaitlinę nein- 
eina TMD. knygynas, kuris 
be abejo vertas yra apie porą 
tūkstančių dol'arių.”
ši žinute klaidina ne tik vi

suomenę, bet ir TMD. narius.
Ją pasigavo ir komunistiška 

“Vilnis” ir su džiaugsmu patė- 
mija kad TMD. nyksta.

Bet reikia pasakyti kad ir 
“Sandaros” pastabų rašytojas 
ir “Vilnis” pražiūrėjo kaip tik
rai dalykas stovi. Jeigu matė 
išlaidas, išmokėjimus, kodėl jie 
nematė už ką tos išlaidos, arba 
jų viršiausia suma?

Atskaitoje aiškiai pasakyta 
kad iš tų $498.54 išmokėtų pi
nigų $300 yra duota spaustuvei 
ant rankos už spausdinimą nau
jai, leidžiamos knygos, “Dailės 
Milžinai”. Taigi $300 yra ne 
išlaidos, bet investmentas, o ti
krųjų išlaidų buvo $198.54, Tas 
apima algas ir kitas Smulkias 
išlaidas ir tai net už pusę metų.

Tie $300 ‘išlaidų’ atneš Drau
gijai nemažiau $1000 narinių 
mokesnių.

Sulyginus tikrąsias išlaidas 
su tikromis ineigomis iždas ga
vo dar apie $15 daugiau įplau
kų. Jeigu Draugija turėjo $300 
investinimui į auginimą biznio 
tai reiškia ne puola bet stovi 
kaip reikia.

Po tų atskaitų paskelbimo už 
kelių dienų organo redakcija 
gavo iš centro sekretoriaus pra
nešimą kad po Birželio 31 die
nos, tų atskaitų skelbimo pušį 
mečio,
$300 narių mokesnių.

Taigi sudėjus ižde buvusius 
Liepos 1 dieną $454.32 su nau
jai suplaukusiais, vėl TMD. iž
das turi apie $800, o tas yra la
bai geras ženklas kaip TMD. ei
na “prie bankruto” anot bolše
vikų, arba kaip “mažinasi” anot 
“Sandaros”.

iždan vėl suėjo suviri

geidaujama kad visų miestų 
korespondentai pagelbėjimui sa
vo broliams darbininkams para
šinėtų tankiau apie darbus, vie
toj polemikas rašinėjus.

Iš Lietuvių, kas iš pirmiau 
turi susitaupęs pinigų ar įsigi
jęs nuosavą namą to laimė, bet 
kuris gyveno sulyg ta diena ir 
algą gavęs praleido, pragėrė tai 
dabar atsidūrė blogame pade j i- 

norėti 
ko — 
neveš, 
šmėk-

me. Tokie jau pradeda 
gryžti Lietuvon, bet iš 
nes ir laivas juos veltui 
Per tai nekuriems juoda 
.Ją Stovi prieš akis.

Tai Vaisiai hetvarkaus
tiimo ir nesirūpinimas ateičia, 
o ypač neskaitymas Lietuviškų' 
laikraščių, delei ko ir stoka ap-|

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

PAJIEŠKOJIMAS
JieškaU švogerio, Povilo špie- 

lio, gyveno 5 mėtai atgal Clęve- 
Įande, dabai- 'nežinau kur. Pa
eina iš Palaukių' k.; Subačiaus 
v. Prašau jo paties atsišaukti 

j - j • i i- •• i . .. / - v . , ■ - , - . .’ n'arba žibančių pbanėšti.Į -į jįjįsudaužydami galvą, policija sa- pamatysit, kaip {vairiose yieto- s vietos, o be apsvietos darbinm- h Barbora Karloniėnė * 's 
ko’, I se dalbai eina. Taipgi butų‘pa-t kas yra žuvęs. < Pinavijas. ig^U^'PVfitSg'av.X^ CTevefahtfEOf

gyve-

Camel
Tokie cigaretai kiltie padaro rūkymą

tikra smagumu.

Jiis galit rūkyti Camels visa dieną ir 
gausite vien tik atšviežinimą ir sma*
guma iš kiekvieno cigarete* Tai yra 
nauda iš parinkto tabako ir tinkamo

jo sumaišymo.

© 1927, K. J. Reynolds Tobacco 
Companj-, IVInstou-Salcui, N. C.



DIRVA 3

KAU1
LINKIU

(Gerb. “Dirvos” Redaktoriui K. S. Karpavičiui 
jo 15 metų literatūrinio darbo sukaktuvėse)

“DIRVOS” REDAKTORIAUS 10 METŲ
DARBAVIMĄSI MINĖJANT

Įskaitoje aiškiai pasaįt Į 
iš ty $498.54 išmokėtą > į 

1 $300 yra duota jįukus | 
rankos už spausdint į 
leidžiamos knygos, “DįJ | 
inai”. Taigi $300 yni | 
dos, bet investments!, o į | 
y išlaidy buvo $193.51 Ii | 
a algas ii* kitas smojį | 
las ir tai net už pusę sį J 
■ $300 ‘išlaidu’ atneš D® | 

nemažiau $1000 mį į 
sniy.
yginus tikrąsias išLį į 
romis ineigomis iždu j | 
r apie $15 daugiau jį | 
eigų Draugija turėjug | 
inimui į auginimą į, I 
liškia ne puola bet# I 
reikia.
tu atskaitų paskelbei t 

dienų organo retį; Į 
iš centro sekretoriauj r 
į kad po Birželio 5® 
y atskaitų skelbime A 

iždan vėl suėjo A- 
arių mokesnių, i 
i sudėjus ižde bur.K' 
1 dienų $454.32 su iB 
laukusiais, vėl THD.K 
i apie $800, o tas .m* 
is ženklas kaip M), A 
s bankroto” amt to!»R 
ba kaip “mažinasi” m|B| 
os”. Į

. Centro Valdji
rpavičius — Pintis 
iperior Avė. Clevelaul i 
.Taitis — Vice-Pirmi# j 
owe Street, Racine, n 

las — Sekreto 
nd Street, Brooklyn, KI 

rimaitis — Iždiniita 
. Box 127, New York Citi

. Turiu aš garbės Jums daug džiaugsmo linkėti 
Laimingai sulaukus garbingos dienos;
Šį vargo pasaulį širdingai mylėti, 
Kad šviest’ Jums saulutė dienelės skaisčios.
Linkiu daugel laimės tokioje dienoje,.
Daug džiaugsmo sutikti šviesioj ateityj, 
Kad skęsti nereiktų niekuomet audroje, 
Kad linksma Jums butų kasdieną, širdyj.
Linkiu Jums laimingai daug metų gyventi, 
Sėkmingai darbuotis del labo tautos, 
Takais tarp roželių, bijūnų keliauti 
Ir Jūsų svajonių kad nieks neblaškyt’.
Linkiu kad vargelio nekęstut niekuomet, 
Nevargint’, netemdint’ Jums sielos jausmų, 
Lai visad Jumis vainikuoja svajonės 
Gražiausiais vainikais jaunystės sapnų.
Linkiu kad niekuomet nelaimėj neskęstut, 
Kuri Jūsų sielą norėt’ surakyt, 
Linkiu dieneles kad tėvynei pašvęstu t, 
-Ir Jiui svajonių kad nieks neblaškyt’.
Linkiu kad vargenio nekęstut niekuomet, 
Kad butų Jums linksma, malonu, smagu; 
Linkiu del tėvynės kad di'rbtut visuomet, 
Ir skausmą užlietut saldžiausiu džiaugsmu. 
Daug laimės, daug laimės linkėju šiandieną, 
Kad Jūsų dienelės vien plauktų saldžiai, 
Į džiaugsmo pasauli ilsėtis bekviestų 
Ir puoštų gyvenimo kelią gražiai.
Kad laimės bedugni šaltinį sutiktut
Ir plauktumet nuolat per džiaugsmo bangas, 
Kad brangiai tėvynei kasdieną dainuotut, 
Pamintut po kojų skausmingas kančias.
Laimingai budėti už laisvę sargyboj, 
Mus vest prie išganymo kelio, tiesos, 
Sustiprinti viltjs mus dvasios kūryboj, 
Padėti mums keliauti prie mokslo, šviesos. 
Linkiu nuolatos Jums daug laimės šiandieną, 
Kad niekur liūdnumas skaudus neištikt’, 
Linkiu kad laimingas Jus butut visuomet, 
Bedalis likimas kelyj nesutikt’.

Pr. Daugininkaitis-Radasto Žiedas.
(Dzūkų Miškų Urėdija.)

K. S. Karpavičius pribuvo i 
Clevelandą ir pristojo redaguo
ti “Dirvą” kaipo antrašte redak
torius Spalių 23 d., 1917 me
tais. Taigi šią savaitę suėjo 10 
metų kaip jis prie “Dirvos” tru- 
siasi.

Tik keliems .mėnesiams pra
ėjus, K. S. Karpavičius užėmė 
pirmo redaktoriaus vietą ir nuo 
to laiko iki dabar ją redaguoja 
ir palaikė populiariška įvairiais 
parinktais raštais tai savo tai 
svetimų autorių.

Clevelandas kolonija nedide
lė, lyginant prie kitų, ir kadan
gi tautinė srovė čia buvo beveik 
mažiausia, todėl išlaikyt laikra
štį tautinėje dvasioje buvo sun
kus darbas, ir jam priklauso di
delis kreditas už ' išlaikymą 
“Dirvos” tokia kokia ji yra.

“Dirva” per savo 13 metų gy
vavimo perėjo kelias permainas 
ir kristalizavosi, taip sakant, į I 
postovių srovę. Per visus 10 
metų ji buvo tautiškos pakrai
pos, kuomet per pirmus nepil
nus tris metus keitėsi net keletą 
sykių, kuomet perėjo kelios per
mainos redaktorių su įvairio
mis pažiūromis. Taip “Dirva” 
ir svyrinėjo nuo nepriklausomo, 
tautiško į katalikišką laikrašti, 
nes katalikų srovė anuose lai
kuose buvo didžiausia ir jie tu
rėjo gerą akį ant “Dirvos”.

Karpavičius visados buvo šal
tos konservatinės taukinės dva
sios, sykiu buvo apšauktas ir 
“bedieviu” ir tokiu buvo vądi-

Į knygų, Karpavičiaus redaguotų, 
yra šie svarbus moksliški kuri
niai : Attilos Siaubimas Lietu
vių Kraštais (208 pusi., J. O. 
Sirvydo); Žmonijos Istorija (V.

| K- Račkausko versta, 620 psl.) *. 
Kandidas (V. K. Račkausko v., 
170 pusi.); Filosofijos Straips-

I niai (V. J. Budriko, 232 pusi.); 
I prie to apie 15 kitų mažesnių ir 
diedesnių knygų, dramų, poezi
jos, dailiosios literatūros.

Paties Karpavičiaus raštai 
žymiausi yra šie kuriuos “Dir
va” per pastarus 10 metų išlei
do; 1) Kas Slepiasi už žmonių 
Pasakų (156 pusi.); 2) Septyni 
Senojo Pasaulio Stebuklai (200 
pusi, vertimas); 3) žemės Kai
mynai Dausose (420 pusi, ver- 
timas-populiarizacija); 4) Rusi
jos Moterų Mirties Bataljpno 
Vedėja Marija Bočkaręva (295 
pusi, liuosas vertimas); 5) Mo- 
hameto Kelione į Dangų ir kiti 
populiariški mokslo straipsniai; 
6) Užtekanti Saulė — patrio
tizmo paveikslėlis ir šiaip popu
liariški mokslo straipsniai; 7) 
Juodas Karžygis (dabar baigia
ma pasaka 400 pusi.); 8) Varg
šų Karalienė (pasaka apie 200 
pusi., dar nebaigta spausdinti); 
9) Tautos Vainikas ir 10) Tri
mitas (poezija).

Jo dramas išleista sekančios: 
11) Atgimimas, 12) Algis ir 
Giedrutė, 13) Barbora Radvi
laite (dar nebaigta, iš Did. Lie
tuvos Kunigaikščio Zigmanto 
Augusto laikų); 14) Birutė ir

“K. S. Karpavičius labai ma
ža kam žinomas Lietuvoje. Ta
čiau iš jo raštų bibliografijos 
matyti kad Amerikoje jis yra 

j gan populiarus. Jisai yra para
ižęs ii* išleidęs 15 knygų ir 4 iš- 
I leido kiti, reiškia parašęs viso 
! 19 knygų. Tai jau didelis indė
lis Amerikos Lietuvių knygų 
tarpan. Jo raštai didumoje yra 
originalus dailiosios literatūros 
veikalai.

‘Išskirsčius' p. Karpavičiaus 
raštus rūšimis gauname tokių 
išvadų. Pirmoje eilėje autorius 
yra dramaturgas. Jisai yra pa
rašęs šešis dramatinius veika
lus, kurių tik šie vardai jąu įdo
mina dailiosios literatūros mė-

, tant ar paskaičius veikalą.
“Turinys Galiūno nesudėtin- 

I gas (nesudurstytas) ir autoriui 
.pasisekė nuosekliai pravesti fa
bula. ...”

I Apie “Birutę ir Kuprelį” tas 
pats pasakoma: “Fabula išvys
tyta nuosekliai ir gyvai. Turi- 
| nys įdomus ne tik savo minčių 
'srove, bet ir idėja.... Negali
ma sakyti kad autorius išėjo iš 
meniško ak'rači'o ir tėhdenciri- 
gaij dalykus nušvietė. Jb eita 
objektiviu keliu ir piešta vaiz
dai istoriniame fone. Ištikrų- 
jų aktoriaus sugebėta laviruoti 
medegą taip kaip visi veikėjų 
psichiniai pergyvenimai reiš
kiasi.”

1

rų raštų skaitytojams1 patiek
tų.

A. Žukas,
“Dirvos”, B-vės Pirm.

U1WJ1MAS
F švogerio, Povilo Špie- 
IO.5 metai atgal Cliye- 
bar nežinau luite (Pa- 
fllaukią^’k./ Stibačldiiš 
ii jo paties atsišaukti 
ičįį pranešti.- ’ į įJj 
orą Karloniėnė ’ t į

LETA
L MIRTIS

Skausmai," nerviškumas, 
sunkumas šlaipnantis, da- 

^T^žffai“reiškia ’rimtų bėdų. 
B ’ Išbandykit pasaulyj gar

sų vaistą inkstų, pūslės ir 
šlapumo bėdose. Gerkit 
vandenį ir naudokit

Įžymus diuretiškas akstintojas 
žinomas kaipo^Flolandijos ..tauti
nė gyduole per virš 200 metų. 
Visose vaistinėse, trejopo dydžio.

'Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
J* kožnos dėžutės ir neimkit kitokiu.

M c JffrRĖNDIEGLIS,
LUMBAGO

REUMATIZMAS
Greita, Tikra Pagalba su 

Red Cross Kidney 
Plasteriu

Kam kentėti kitų dieną kuomet 
šis nuostabus plašteris gali greitai 
pagelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cross Kirney Plasteris panaudoja
mas prie skaudamos vietos teikia 
šilumą, pagalbą ir ramumą. Gyduo
lės persisunkia į skausmo apimtą 
vietą ir tarsi magišku budu pašalina 
visus skausmus.

Raudona flanelė užpakalyje jo pa
laiko šilumą ir padeda gyduolei per- 

. sisunkti per odą į skaudamus mus- 
K kulus ir sąnarius. Bandyk Red Cross 

Kidney Plasterį šiąnakt ir įsitikrink 
pats kaip greitai ši sena gelbstinti 
gyduolė pašalins strėnų diegimą, reu
matizmą ir lumbago. Visose vaisti
nėse.

KIBIRKŠTĖLĖS
Kritika. Kalbėdamas per ra- 

dic Spalių 1 d. Chicagoje Lie
tuvos konsulas, gerb. P. žadei- 

įĮci/i,.^ii£pĮjipayQ apie Lietuvą mi- 
Tiijonus Amerikiečių, ir jiems 
tarp kitko pasakė kad “Gruo
džio 17 d. prezidentas Grinius 
rezignAyoJr Jo vieton seimas iš
rinko prezidentu Smetoną.”

Už tai “Naujienų” reporteris 
pavadino p. žadėikį “poor de
vil”, o jo 'viršminetą pareiški
mą melagingu.

Klausimas, ar butų daugiau 
garbės socialistams jei p. žadei- 
kis butų pasakęs teisybę kitais 
žodžiais, būtent, kad ačiū Lietu
vos socialistų silpnumui ir tau
tinių mažumų godumui koalici
nė valdžia liko be ministerių, be 
karininkų, be kariumenės, ir 
pagalios be liaudies? Delei ši
tos apgailėtinos padėties ir ge
rovės tautos prezidentas Gri
nius (17 Gruodžio) rezignavo 
ir jo vieton seimas išrinko pre
zidentu Smetoną.

▼ ▼

Iš pe socialistų cenzūros
Kas Lietuvoj bloga — skai

tome didelėmis raidėmis.
Kas Lietuvoje gera — skaito

me tarp eilučių. 
▼ ▼ SF,

šalie prezidento Smetonos ir 
premjero Voldemaro Lietuvos 
demokratijos gelbėtojais Gruo
džio 17 Lietuvos istorija gar
bingai minės Dr. K. Grinių ir 
M. Sleževičių.* * *

Tvirta valdžia yra geriausias 
demokratijos draugas.

Dr. K. Draugelis.

narna “Dirva” iš vienos pusės, 
,'r atkaklus priešais radikalų, už 
ką jie iš kitos pusės jį ataka
vo ir atakuoja, bet tas nei kiek 
nepakenkė laikraščio gyvavimui 
ir visos trįs srovės ne tik Cle- 
velande bet ir per plačią Ameri
ką davė savo skaitytojų “Dir
vai”. Kadangi “Dirva” visada 
turėjo, naudingų moksliškų, li- 
teratinių ir šiaip žingeidžių raš
tų, visų srovių žmonės, nors at
virai šakė neskaitą polemikų ir 
kitų pąrtiviškų raštų, įskaitė ir 
skaito “Dirvą” del jos visų kitų 
naudingų raštų.

Neužteko to kad jis laikraštį 
redagavo, bet dar prie jo “Dir
va” išleido pažymų skaičių skai
čių įvairių moksliškų raštų, ei
lių. apysakų, dramų ir kitokių.

“Dirvos” Bendrovė drąsiai 
gali vadintis antra didžiausia 
Amerikos Lietuvių knygų išleis
tu vė po “Letuvos” (Olševskio), 
kuri leido tais laikais kada dar 
“Dirva” nrišeidinėjo. Kada su
stojo “Lietuva” ir liovėsi jos 
knygų leidimas, “Dirva” tik ką 
buvo pradėjus egzistuoti.

Per apie 13 metų “Dirvos” 
Bendrovė išleido apie 40 įvai
raus didumo ir Įvairiais turi
niais knygų.

19 iš jų yra paties Karpavi
čiaus parašytos arba verstos, o 
o kitos įvairių kitų autorių ir 
vertėjų. Tiktai trįs iš tų 40 
leidinių išėjo prie kitų redakto
rių, o visas kitas redagavo da
bartinis “Dirvos” redaktorius.

• Tarp kitų “Dirvos” laidos

Kuprelis, 15) Ekscelencija, 16) 
Galiūnas, 17) Juozapas ir Zelbo
ra, 18) Kryžiokas, 19) Samso
nas ir Delila.

(Prie to, galima paminėti kad 
keturi kiti mažesni jo kuriniai, 
du sceniški,, išleista kitų spaus
tuvių).

* ¥
Kadangi Karpavičius pradėjo 

rašyti daug pirmiau negu pri
stojo redaguoti “Dirvą”, šio lai
kraščio bendrovei tenka svei
kinti jį sykiu ir jo 15 metų dar- 
bavimesi literatūros lauke, nes 
jau 1911 ir toliau po to nuolat 
galima buvo matyti jo eilių ir 
šiaip raštų nekuriuose musų lai
kraščiuose Amerikoje.

Savo kuriniais Karpavičius 
išsykio padarė ir gerą. įspūdį ir 
Lietuvoje, šią vasarą Kauno 
“Lietuva”, valdžios organas, ra
šydamas 'ilgas recenzijas per du 
paskiru numeriu apie jo “Ga
liūną” ir “Birutę ir Kuprelį” 
štai kaip pasako:

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

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 negaili 
jus pasiekti. Kiti rašo sy
kį paduodamu bakso nume
rį, o kitą sykį ne. Taipgi 
visados ir visi užrašykit 
savo antrašą ant voko ir 
laiško viduje.

Naujausia komedija 

“Ekscelencija” 
Keturių aktų Komedija 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.

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 Kosdli, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vlsoee aptlekoM—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

----- •—— "......................—-

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

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

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

Chicago, HL

gėją, būtent: Barbora Radvilai
tė, Algis ir Giedrutė, Birutė ir 
Kuprelis, Kryžiokas, Samsonas 
ir Delila, Juozapas ir Zelbora 
(ir Galiūnas, apie kurį tas vi
sas aprašymas “Lietuvoje” už
vesta.—Ras.).

“Antroje eilėje p. Karpavi
čius yra poetas........... Visi kiti
jo raštai — mokslo populiari-' 
zacijos, pasakos, ir raštai ku
riuose sprendžiama aktualus 
darbininkų klausimai. Šios' 
trumpos žinutės apie jo raštus 
rodo jį esant visapusišką ir ta-Į 
lentingą žmogų. Jo veikalai 
sprendžia socialinius ir univer
salinius ('kaip biblįškos meilės)
klausim uę.

“Galiūnas yra patriotinė dra
ma. ... turiniu artima pasakai 
ar legendai. Bet tai neturi di
desnės svarbos, nes čia kreipia
ma dėmesys į dramos fabulos 
išrutuliojimą, jos plastingą vai
zdavimą, nuoseklumą ir tą este- 
nį įspūdį, kuris gaunamas skai-

Viską iš “Lietuvos” dviejų I 
numerių. perspausdinti užimtų' 
pusę puslapio, ir nėra reikalo 
perspausdinti. Tik tiek mums! 
smagu pasigirti kad “Dirvą” re
daguoja žmogus kurio raštais 
džiaugiasi ir Lietuvos kritikai, 
kurie papratę prie Amerikiečių I 
tik priekabių jieškoti. “Dirvos” i 
skaitytojai per 10 metų dau
giau galėjo sdsipažinti su jo 
raštais ir geriau spręsti, o ka
dangi visi veik skaitytojai įsi
kibę prie “Dirvos” laikosi per 
mėtų metus tai mes linkime kad 
K. S. Karpavičius redaguoda
mas “Dirvą” ir toliau tokių ge

“Ekscelencija” Lietuvoj
P. Kriukelis praneša kad Ro

kiškėnai Spalių 15 dieną stato 
(taigi jau bus pastatę) savais 
scenos mylėtojais “Ekscelenci
ją”, paminėjimui “Dirvos” re
daktoriaus Karpavičiaus 15 me
tų sukaktuvių darbuotės litera
tūros dirvoje. Tą sumanė “Dir
vos” ir “Vienybės” skaitytojai, 
kurie, ka’p sako, randa “Dirvą” 
ir “Vienybę” tinkamiausias lai- 
krašč'ais laikuose kuomet musų 
žr.icnėms reikalinga daugiausia 
mokslo ir apšv'etos, o ne parti- 
viškų pliovonių.

Kaip “Dirva” populiarė Lie
tuvoje parodo šis p, Kriukelio 
pranešimas: “Dirva” yra įdė
ta, sako jis, į tam tikrą storą 
viršų ir ji tokių budu gali net 
kelis šimtus skaitytojų aplan
kyti. Todėl “Dirva” labai daug 
kampelių aplanko Rokiškio ap
skrityje. Jcs raštai kaimiečiams 
patinka, ypač apsaka “Juodas 
Karžygis” ir kiti pamokinanti 
raštai, sako Kriukelis.

Už $3 pralinksminsi t visą kalt 
mą — užrašykit saviškiams 
I.iniiivnje metams “Dirvą”

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Siunčiame pinigus į LIETUVĄ, imokėjimas garantuojama 
DOLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabelių ir paštu. 

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

Firma įsteigta nuo 1872 (2-8)

LENGVAS PASUKTI KAIP PLUNKSNA
Lengviausia styruojamas motorinis 
karas kokis šiandien pasaulyje yra.
Nėra prie jo varginančic rukimo ir 
atsukime styrąvimo rato, kuomet rei
kia suktis už kampo.
Pasistatyti karą irgi galima be jokio 
varginimosi su ratu.
O kelių susigrūdime^ pažiūrėkit kai o 
lengva yra išgauti Nash iš kelio tik 
menku rankos pajudinimu už rato.
Tiesiog yra malonumas važiuoti su 
Nash. Lengvas styravimas. švelnu
mai ir tykumas nesulyg 'narnas. Ek
stra spėka nuo didelio Nash 7-bearin- 
gų motore. Taipgi lengvas važiavi
mas bile kokiu keliu su naujais Nash 
springsais iš slapto proceso alloy plie
no.

Nash yra puikus' motorinis karas. 
Pažiūrėkit į Nash Special Six Keturių 
Rūru Sedaną paveizdan. Tai patogu
mas del penkių pasažierių—atsakantis 
iki mažiausių smulkmenų — išplūstas 
pu'kiausics rūšies mohair —• juod
medžio apvedžiojimai — vieno juod- 
medžif styrąvimo rates lengvai kon
troliuojamas pirštų galais — visi in
strumentai po vienų gražilų, netiesio- 
ginai apšviestu, lengvai matomu stik
lu — naujos pritaikytos prie formos 
sėdynes del pasilsic ir patogumo — ir 
tiktai $1335 f. c. b. iš Nash dirbtu
ves.
Bukit pats sau pardavėjas. Lengvas 
styravimas yra tik. vienas iš.daugy
bės Nash viršenybių . kurias pavažia
vimas atidengs. A’teikt šiandien.

Naujasis Nash yra Stebėtinas Automobilis
'Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-’
; lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash j į 
sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalba bus ten į 
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

The

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

Atdara vakarais
Zingelman Nash Motor Sales

502.4 Lorain Ave.
Nash Woodland Motor Sales Co.

5109 Woodland Aye.
Zucker. Nash Motor Sales

6816 Superior Ave.

Cleveland Motor Car Sales Co.
3950 Prospect Av.e.

The Brooklyn Nash Co. Inc.
3410 Altoona Ave.

Broadway Nash Company
4859-61 Broadway

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



4 D I R V A

PRIE KO NORIMA EITI?
Iš “Sandaros” redakcijos at-* 

ėjo “Dirvai” nuotrauka žymios 
Lietuvos veikėjos F. Bortkevi- 
čienės laiško, kurį prašoma pa
talpinti “Dirvoje”. Laiške štai 
kas kalbama:

“Artinantis dešimt metų ne
priklausomo gyvenimo Lietuva 
susilaukė didelės nelaimės. Bro
lis eina prieš brolį pilietiniame 
kare, nes tai ne pažiūrų varžyti
nės kaip tvarkyti savo valsty
bės reikalus, o tikras karas kad 
naikinti, išrauti iš šaknies prie
šingo nusistatymo žmones.”

Mes tą pabraukiame parody
mui skaitytojams kaip dabar,

- vienų pažiūra, Lietuvoje yra.
Pabaigoj to laiško atsišaukia

ma į Amerikos Lietuves mote
ris aukų:

“Taigi Amerikos Lietuvės ir 
Lietuvaitės šaukiuos prie jūsų, 
susiorganizuokite ir pratieskite 
pagalbos ranką nukankintiems 
jūsų broliams, seserims ir jų 
vaikams. Atliksite žmonišku
mo pareigą ir drauge su tuo pa
dėsite tautiečiams auginti at
rinktą, geresnę Įtartą nesidro
vinčią guldyti galvas už savo ir 
visos žmonijos idealą — teisėtą 
tvarką.

“Jus esat laisvos, turite laiko, 
ir noro jums nestinga, o darbas 
juk nesunkus—parinkti aukų,”

Aukų, aukų — ir vis aukų,to 
tos aukos ne kam kitam norima 
gauti kaip tik tam kas pradžio
je laiško smerkiama: Brolio ėji
mui prieš brolį pilietiniame ka
re.
, Amerikiečiai, nejauguųnes tik 

tam rėmėm Lietuvą j.oš'Wovose 
už nepriklausomybę kad įą įsi
gijus turėtų eit brolis piiėš tro
lį ir be perstojo šauktųsi į mus 
aukų kad turėtų už ką namini 
karą varyti? «

Renka tarp itausų aukas kata
likai, renka socialistai, renka 
bolševikai, rengo Valst. Liaudi
ninkai ir visi kalba kad.'tomis 

, aukomis- sulaikys naminį karą.
Ar tada karai sustos kada 

žmonės turės po ginklą ir už 
savo pažiūras varžydamiesi sa
kys kad tik jie 'geriausi ir tin
kamiausi valdyti? Ne. Tik tada 

/-bus galas vaidams ir varžyti
nėms kada mes neduosime par
tijoms nei cento kad neturėtų 
už ką pirktis ginklų, kad netu
rėtų iš ko spausdinti kurstančių 
plakatų ii- laikraščių.
- Amerikiečiai, atminkit gerai 
kad jūsų broliai artojai po kai
mus nenori muštynių, nenori se
kioti partijų vadų, jie nori- ra
mybės, nori turėt daugiau lai
ko žemę apdirbti kad turėtų iš 
ko misti ir valdžią maitinti;

Sulaikykit Lietuvos politikie
riams — visiems iki vienam au
kas ir padarysit Lietuvą laimin
ga. Jei politikieriai neturės pi
nigų peštynėms nuo tų nenu
kentės jūsų brolių laukai ir ant 
derliaus tas neatsilieps. Vietoj 
aukų politikieriams, užrašyki*, 
saviems po rimtą laikraštį arba 
knygą, lai mokinasi, lai šviečia
si, lai pamyli gyvenimą d ne er
gelius. Pasiuskit pinigų saviš
kiams tiesiog kad turėtų iš ko 
susistiprint savo tikius, laimin
gesni jite bus ir šalis iš to pajus 
gerovę.

Iš šio p. Bortkevičienės laiško 
aišku kad ji. pritaria Tauragės 
įvykiams dr pageidautų kad ir 
kituose didesniuose centruose 
tas atsitiktų, jei tik aukų tu
rėtų gana.

Netyčiomis dabartinei val- 
• džiai pasisekė paimti viršų 17 
Gruodžio pereitą metą tai dabar 
po visus kampus kožna partijė- 
lė užsidegus smurtu išversti da
bartinius, o patįs palikti valdo
vais. Pralaimėjusiųjų atstovai

Nuo Redakcijos Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

PASTABĖLĖS

Kvietiškis.

Amerikoje jau pereitą žiemą 
skelbė reikalą kraujo pralieji
mo dr skerdynių, tik del to kad 
jie prarado valdžią. Jiems žmo
nes žudyti išrodo toks menkas 
dalykas kaip kaimiečiui bulves 
kasti. Jie patįs gali ištrukti į 
užsienį, o tie kurie priaugę prie 
Lietuvos žemės turės būti ker
tami kai aržuolai iš pašaknų jei 
stos į pčlitikieriu varžytines.

* * »
Del kelių karštagalvių žiop

lių užsidegimo Tauragėj nuken
tėjo nekalti žmonės ne tik- patįs 
bet ir jų šeimynos, ir p. Bortkė- 
vičieriė '• šaukiasi gelbėti juos. 
Ar reikėjo to? Bet jeigu gaus 
aukų iš Amerikiečių tai kitur 
kiti vėl bandys ką panašaus ir 
rasis norinčių gyventi tik iš 
puldinėjimų ir plėšimų/, kaip 
Meksikoj.

Paukščiai Nešioja 
Ligas, Sako Žinovas

Dr. L. H. McCluskey iš West 
Virginia valstijos skelbia kad, 
jo patyrimu, paukščiai kurie at
kelia ir išlekia j kitus kraštus 
atneša.“ su savim ligas. Dabar
tiniu 'laiku siaučiantis Ameriko
je vaikų paraližius esąs paukš
čių keliauninkų atneštas.

Jis sako kad rudenį 1916 me
tais jis rado paraližiuotą juod
varnį blaškantys!1 kieme greta 
jo vištų, negalintį nei paeiti nei 
palėkti. Už kelių dienų vėl ra- 
ro suparaližiuotą paukštį lesa
mam bliude kur buvo aplinkui 
ir kelios vištos. Jisi iš to bliu- 
do lesino vištas, neišvalydamas 
bliudą, ir dvi vištos apsirgo pa- 
raližiu.

Šios parhližiaus epidemijos 
laiku jis sako vėl radęs kelioli
ka paukščių savo valstijoje su- 
paraližiuotų.

DAINA
(J. Nasutavičienė) 

Palaužtą rūtelė, daugiau nežaliuoja, 
Aš jauna mergelė daugiau nedainuoju. 
Rūtelių neskinsiu, vainiko nepinsiu, 
Dainelės užmiršiu, Į vargą papulsiu. 
Aš esu mergelė, asai siratėlė, 
Neturiu tėvelio anei motinėlės, 
Tik turiu sesutę — girios gegutėlę, 
Oi eisiu aš eisiu, eisiu pasiklausti 
Iš katros šalelės vėjelis pučia, 
Ar tai nuo rytų ar tai nuo vakarų, 
Ar nuo tos šalelės kūr guli močiutė. 
Anei nuo rytų, anei nuo vakarų, 
Tik nuo tos šalelės kūr guli močiutė. 
Ant močiutės kapo žolynai nedygo, 
Jokis žolynėlis ant . jo . neišdygo, 
Tiktai ten išdygo žalioji liepelė, 
DevyniOm šakelėm, plačia viršūnėle 
Gegutei kukuoti, močiutei budinti: 
Kelkis, kelk, močiute, pabarti sūnelį, 
Pabarti sūnelį, pabart ir žentelį, 
Kad nekeltų rankos ant man’, našlaitėlės.

GRAŽYTĖ!
Prisėski, Gražyte, prie mano šalelės,
Iš džiaugsmo tave apkabinsiu meiliai, 
Ir savo galvelę priglausk prie širdelės, 
Leisk man pabučiuoti veidelį saldžiai.
Tau meilės dainelę linksmai uždainuosiu, 
Tau laimės suteiksiu naktelės sapnuos, 
Ta visko ko siela tik trokšta aš duosiu, 
Ir meilės šaltinį jaunystės džiaugsmuos.
Tik tarki žodelį ar busi tu mano, 
Del ko nei žodelio tu man nesakai?
Ko melsvos akytės nuliūdę taip tavo 
Ir ką taip giliai susimąsčius manai?
Gal tavo širdelė jau kitą pamilo,
Gal jam prižadėjai saldžiuosius bučkius, 
Gal tavo širdužė del man plakt nurimo, 
Gal kitas jau pavergė tavo jausmus?

Radasto Žiedas. i

SAPNAS
Aš sapną regėjau naktyje ramioje, 
Rods gražią mergelę darželyj mačiau, 
Tarp rožių, lelijų, tarp žiedų daugybės 
Ją glėbyj suspaudęs prie savęs laikiau. 
Saulėtoj dienoje, tarp žiūonių daugybės 
Tą pačią mergelę ir vėl suėjau, 
Gėrėjausi žvilgsniais jos gilių akelių, 
<)os širdį sau gauti būtinai geidžiau. 
Bet ak nelaimingas aš vargšas beviltis, 
Ne man ji žadėta, vilties nėr’ prie jos, 
Mintyse galiu tik ja džiaugtis, mylėti, 
Minėti ją žodžiais dainelės liūdnos.

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Ant nelaimės, jo žmona mirė Sibile, 

be jo žinios, ir jam nežinant kad ji paliko 
jam dvynas dukteris, Rožę ir Blančę. Jų 
laimei, vienas senas grenadieras, kuris jų 
tėvui tarnavo ir su jų motina išvyko Sibi
ran, vardu Francis Baudoinas, pramintas 
Dagobertu, pasiėmė išpildyti mirštančios 
motinos prašymą, kad pargebėh'tų jos mer
gaites į Parisą kaip ant medalio nurodyta. 
Išskyrus sulaikymą Leipcige, po to kai 
Morokas paleidęs iš klėtkos panterą nužu
dė Dagoberto arklį ir sutrukdė jų kelionę 
į Parisą, jie toliau keliaudami dar buvo už
daryti kalėjiman (iš kur juos Amžino Žy
do ranka išleido), kareivis ir jo dvi globo
jamos mergaitės pasiekė Parisą laiku.

Bet ten priešai puolė ant jų išnaujo ir 
jiems pasisekė. Gudriu sumanymu, Dago- 
bertas ir jo sūnūs Agrikola buvo išvilioti 
iš kelio, o Rožė ir Blartčė tapo vogtinai iš
gabentos į vienuolyną, ūpgaunant Dago- 
bferto žmoną, kurią jėzuitų kunigas gra
žiai įkalbėjo mergaites atiduoti Dūgober- 
tui nežinant.

Ketvirtas buvo ponas Hardy, dirbtu
vės savininkas, penktas Jonas Rennepont, 
girtuoklis darbininkas, su kuriais lengviau 
apsidirbo, išviliodami išvažiuoti į kitą mie
stą, o Rennepontą uždarydami kalėjiman.

Septintas, nežinantis nieko apie me
dalį, buvo Gabrielius, jaunikaitis, kurį iš
augino kaipo našlaitį pas save Dagobei’to 
žmona ir Agrikolos motina. Jis tapo kuni
gu, įsirašė į Jėzuitų draugiją, nors tik iš 
val'do bet h'e širdyje. Priešingai kitiems, 
j'o sugfyžffiįas iš užsienio buvo palengvina
ma. Jis buvo pasirašęs išsižadėjimą visli 
savo turtų ii’ pavedė savo ordeno naudai, o 
dar toliau, tą pačią 13-tą dieną Vasario, 
1832 metais, Vėl padarė dokumfehtą išsiža
dantį visko ką jis galėtų gauti iš palikinto 
Rennėponto, kurį pusantro šimto metų at
gal paliko savo ainiams kankinis Renne- 
pontaš, sumoje 50,000 kronų, augti per 1,50 
metų, kad p‘o to laikų likūsieji su medaliais 
ainiais suėję pasidalintų ir panaudotų tuos 
pinigus kovai prieš tuos kurie tą palikė- 
ją nužudė, atimdami viską nuo jo, o jis tik 
tą minėtą sumą išgelbėjo. Jėzuitai skaitė 
kad ir ta paslėpta suma priklausė jiems ir ' 
per 150 metų jieškojo ainių kad iš jų at- j 
ėmus. Jie tikėjosi kad bus kokie trisde- ; 
šimts suvirs milijonų frankų, bet paty
rė kad suaugo net du šimtai ir dvylika mi
lijonų. Tie pinigai visi liko Jėzuitų auklė
tiniui, Gabrieliui, prašalinus visus kitus ai
nius iš kelio. Ir jau butų buvę turtai jų 
rankose, bet štai netikėtai tame kambary
je atsirado paslaptinga moteris, kuri sura
do vieną priedinį užslėptą raštą prie doku-1 
mehto, atidedantį turtų išdalinimą ant tri
jų ir pusės mėnesių, jeigu tą dieną iš ainių 
niekas daugiau neateitų.

Jėzuitai išėjo, iš to namo, perširdę ir 
užsidegę kerštu kad jų planai neįsikunijo. 
Abbė d’Aigrigny taip pasijuto apsivylęs 
jog įsakė savo sekretoriui Rodinui tuojau 
rašyti į Romą jų ordeno generolui prane
šant jog Renneponto palikimas ištruko iš 
jų nagų, bet dar turi vilties toliau kada 
prie tų turtų prisigauti. Šitą patyręs, Ro
dinas sukilo prieš jį, ir parodė kad jis tu
ri įgaliojimą užimti abbės vietą ir palikti 
jo vii'šihinku, nors iki tolei jam labai nu- 
silenkdinėjo. Daūg tokių špiėgų uždėta 
ant galvų visų jų viršininkų, su pilnomis 
teisėmis juos pastumti į šalį ir patįs tvar
kyti. Taigi, Rodinas paėmė visą dalyką į 
Savo rankas, ir ryžosi dirbti iki tie pinigai 
pateks Jėzuitų draugijai. Jis paliuosavo 
Rožę ir Blančę iš vienuoline ir atidavė jas 
jų tėvui. Jis ypatiškai atsilankė ir išėmė 
Andriennę iš beprotnamio. Dar daugiau, 
įkalbėjęs jai apie Princą Džalmą, privertė 
ii’ jį trokšti Andriennės.

Neleido nei ponui Hardy ištrukti. Jo . 
draugą-, kurį jis laikė kaip savo brolį, Ro- j 
dinas priparodė esant tiktai Jėzuitų špie- , 
gu; moterį kurią Hardy mylėjo, kuri buvo: į 
vedus moteris, Rodinas suklaidino. Prį-j 1 
vertė jos motiną slėptis nuo gėdos ir išsi- < 
gabenti ją Amerikon. Ji prasišalino visai

negaudama pasimatyt su Hardžiu. Vie
nu žodžiu, Rudinas buvo daug žiauresnis 
negu jo buvęs viršininkas. Toliau pama
tysim kaip jis veikė ir kokias begėdiškas 
ir velniškas įmones jis naudojo.

SKIRSNIS III 
Užpuolimas

Kada Hardy patyrė iš savo tarpinih- 
kad jo liiylima moteris tapo jos moti- 
išgabenta, jis atsisuko nuo Rodino ir

PRADŽIOJE Gegužės mene
sio, Sandaros organas) stambio
mis raidėmis, ant pirmo pusla
pio, pranašavo: “Gegužės 19 
dieną svarbi šventė visai Lietu- | 
vių tautai”. Praėjo Gegužės, 1 
Birželio ir Liepos mėnesiai, ir 
niekas net nepamanė paklaust į 
kas ta per šventė Lietuvių tau- ! 
tai turėjo būti. Tik štai “Nau- j 
jienos” jau pranašauja kad Lie- j 
tuvoje rengiamai “ginkluotas 
perversmas”. Bet ir čia niekas į 
atidos neatkreipė; ir kasgi čia i 
kreips? Toki pranašavimai Lie- | 
tuvių tautos naudai ir nenau- I 
dai pas mus galutinai neteko 
vertės.

Bet dabar “Naujienos” ne be ] 
reikalo jau bubnijo; netrukus ! 
parėjo žinios kad Tauragėje I 
“įvyko” ginkluotas perversmas. I 

jO “Naujienos” savo pranašavi- 
Įriiui dar ir pačios lyg netikėjo,- ’

'kės
nos
išbėgo į karietą. Tuo pat laiku kai jam va
žiuojant barškėjo karietos ratai, pradėjo; 
girdėtis šukavimai gaujos darbininkų ir 
riaušininkų pasamdytų Jėzuitų agentų, ir 
ta gauja artinosi užpulti Hardžio dirbtu
vę. Senai jau ėjo nesusipratirtlai tarp šios 
dirbtuvės darbininkų ir darbininkų baro
no Tripeaudo. Kada Hardy pasišalino, Ro- 
dinas, kuris buvo pasirengęs kitaip su juo jstebgjosi: Girdi( jei tai tiesa 
kalbą Užbaigti, ne taip staiga, jis pats pa-jkad perversme net ir socialis- 
lengva išėjo prie savo karietos; bet jis stai
ga susilaikė kada pamatė iš tolo Maršalą 
Simoną ir j'o tėvą einant į vieną dalį tos 
dirbtuvės bendranamio. Visokios kliutįs 
iki šiolei vis buvo neleidę tėvui ir šūdui su
sieiti.

— Labai puiku! — tarė Rodinas. — 
Geriau geriaii. Dabar lai tik mano žmo
gus suranda ir perkalba Rožę Pompom

Tą taręs, Rodinas nusiskubino į savo 
karietą. ŠiUo laiku pradėjo labiau į to Jė
zuito ausis atsimušti karinga daina užei
nančių Vilkų.

Tėvas kalbėjosi su savo suhūm. Mar
šalas pratarė liudnu balsu kad jis jaučiasi 
labai nelaimingas, iš ko jo tėvas labai nu
stebo. Maršalas pasakojo kaip jo mergai
tės, kurios išsykio buvo linksmos kada su 
tėvu susitiko, dabar nuolatos yra nusimi
nusios, lyg kas jas vidujiniai graužia ir jos 
negalį pasakyt. Išsyk jis manė kad jos bu
di savo motinos ir norėtų kad ji butų su 
joiiiis. Maršalas užsiminė ir apie Princą 
Džalmą, šu kuriuo susiėjo, pavadindamas 
jį kitu savo kūdikiu, apie ką tėvas nežino
damas žingeidžiai paklausė kas yra tas j’O 
kitas kūdikis. Maršalas atsakė kad 
Sūnus jo draugo, Indijos Princas.

Senis tėvas teiravosi kas galėtų 
juo atsitikti ir ko jis rūpi’na Maršalą, 
atsakė kad Džalmos apsiėjimai jį baūiiiina, 
nes tas jaunikaitis pasakojosi jam kaip pa
šėlusiai jis įsimylėjo į Andriennę.

— Tai kode! tas tave baugina? — sa
kė tėvas. — Džalma tik aštuoniolikos metų 
amžiaus,, o tuose metuose viena ’meilė iš
veja kitą.

— Bet tu nesupranti, tėve, kokiu užsi
degimu tas vaikinas ją pamilo. Andai ka
da užėjau paš jį-, jis žaidė su durklu bady
damas raudoną paduškaitę, lyg žudydamas 
savo konkurentą prie Andriennės; paskui 
vėl įšėlęs ant jos -pačios blaškėsi, arba ant 
savęs tūžo. Net turėjau atimti iš jo gin
klus, nes su juo buvęs jo patarnautojas pa
sakojo man numatąS jo norą nusižudyti.

— Taigi matai, tėve, kada mano duk
teris susigraužime ir tas jaunikaitis reika
lauja mano globos, aš beveik turiu jau nuo 
jų pasišalinti.

— Kaip, sakai apleisi juos?
— Taip, tėve, atlikimui dar šventesnės 

pareigos negu mano šeimynihė pareiga, — 
atsakė Maršalas.

(Bus daugiau)

tas Mikulskis galėjo dalyvauti 
tai tą viską galima butų surišti 
su provokacija....

Kaip tik “Naujienos” taip pa
sakė tuojau iš Lietuvos sugry- 
žo “Naujienų” kur j eras, kuris 
patikrino kad Tauragėje “per
versmą” sukurė “šnipai”. 
“Naujienų” ir “Sandaros”

’sidaręs duetas širdingai surėkė: 
šnipai, šnipai, šnipai!.... Due
tą užbaigus, “Naujienos” dabar 
vėl pranašauja kad Tauragėje 
įvykus “draugų” ekspropriaci- 
ja, buvus suruošta su gerais . 
norais.... žinoma.

Ir iš
su-

tai

su
Šis

ANGLIJOS laikraštis “Man
chester Guardian Weekly” pa
siskolinęs iš Rusų laikraščio 
“Krestjanskaja Gazeta” savo 
satyros skyriuje patalpino kari
katūrą, kuri „vaidina šiokį regi
nį: Anglija tampo didelę armo
niką, gi ant dirvos šoka kokį tai 
šokį - - Lietu va, -r LatHįįju-ir , Lefi— 
kija. Anglija,1’-Lietuva ir Lat
vija vyriškos figūros, aristokra
tiškai pasirėdžiusios, gi Lenkija 
tai vyriškis su dideliais ūsais, 
apsivilkęs skranduke, ant galvos 
su išverstom- viršun vilnomis 
didele kepure, prie šorio prisika
binęs ilgą kardą, išrodo lyg ko
kia baidyklė. Jei šitą karikatu? 
rą butų matę koftiuriistai, socia
listai ir kairieji Sandariečiai jie 
tikrai vienu balsu butų užgiedo
ję, labai garsiai: žiūrėkit kaip 
Smetona, Voldemaras ir Pilsud
skis šoka klumpakojį! Ar mes 
•nesakėm kad Smetonininkąi 
rengiasi Lietuvą Pilsudskiui pa
dovanoti? Teisybė! Jie jau 
bene devynias galybes sykių 
triubijo apie Lietuvos susitai
kymą su Lenkija, ir vis to' susi
taikymo kriip nebuvo taip nėra.

“ŽEMES ROJUS"

Žmonijos Istorija
'TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

* Istorijos — tai bendras susipažinimas 
Su žmonijos gyveniniu ant žemės nuo pat 
"primitiVilį laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“DirVri” išleido šią gausiai iliustruotų 620 
puslapių didumo knygą SU didėliu pasiau- 
kavirtiū visuomenei-, Ūžtai kiekvienas pasi- 
steiigkit ją įsigyti, hes tai yra Veikalas ko
kio Lietitvių tautoje ktobus išteista per ko- 
kiiis dešimts kr driūgiau metų.
GAUSIT PUSE KAINOS — TIK UŽ $2.25 

Reikalaukit “Dirvoje”

Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė- ; 
se kolonijose. Nėra, tai par- 
tiviškas veikalas pašiepi
mui komunistu, bet grynai 
koriiėdija iš Amerikoniškų 
fermerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs p’aš savo sū
rių randa -.sau našlę mote
rį ir su ja Apsiveja.

Vaidinimui reikia 4 mo- 
tėhį ir 5 vyrų. Juoko įva- 
iias. \

Ima apie 2 valandas vai- i 
dinimo, šcerierijos papras
tos, jų. yra visose svetainė- i 
še. 77 pusi. Kairia f>Oc. | 
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

—
—

IFLIT
NAIKINĄ

KąriHis, Blusas,
Mūses, Tarakus
Kitus Namu ’Vabalus

j
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Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka. + Paraše VĖJASj

(Tąsa iš pereito num.)

Ar ji tą viską sapnavo ir pabudo iš to-1 
kio sapno, ai- ištikro taip dėjosi ji jau neži
nojo .... Ag-nita nepaleido jos vienos nei 
Į bokštą, nei j darželį, 'bet Alina ėmė šauk
tis liūodtj.... Ar geriau jai toks gyveni
mas ar mirtis ir visko užbaigimas?.... Ar 
ji neturi savo gyvasčia apmokėti už savo 
meilę, už tą dangišką džiaugsmą, kokį jai 
di'evai davė patirti per trumpą valandė
lę?....

Jeigu Ardys paliko ją tai kam jai gy
venti? Jeigu jis keno slaptai nužudytas, 
ar negeriau jai bus eiti pas jį ir mirties 
pasaulyje jį susirasti? Kas kad ji karalie- 

| nė ir valdo tokią didelę šalį? Meilė yra 
t. galingesnė ir del jos daug saldžiau numir

ti, nes visa jos viltis ir laimė pasibaigė....
Mąstykit dabar, ir smerkit ją arba 

į gailėkitės: Alina nesirinko sau kito — ne- 
R rado joje vietos nei mažiausia mintis kad 

ji gaus sau kitą mylimąjį. Ji del Ardžio 
į gyveno iki jį surado, ar liks gyventi toliau 
t be jo? Juk užgeso jai ta saulė kuri per 
lt tris metus taip skaisčiai švietė ir išaugino 
k jos širdyje meilės gėles iki puikiausio žy
li/dėjimo. jos dabar pakirstos ir nuvyto — 

kam jai gyvenimas?....
— Nuodų! atnešk man nuodų.... Ag- 

» nitą.... gailėkis manęs.... Nuodų....
nuodų.... — viskas ką Agnita nuo naba
gės juodakės per visą laiką girdėjo....

Ar ne žiaurus buvo likimas kad užsiun- 
tė tą tarnaitę, Agnitą, toliau tą vargšę 

s kankinti? Ji butų pasiskandinus, ar užsi- 
j ttiušuš, ar nusinuodijus, bet Agnita nepri- 
į leido mirties prie jos ir Alina kentėjo....

— Nuodų.... nuodu.... duok man 
■k-nuodų.... — šaukė gailiom ašarom pami

lo šus karalienė, ir privertė Agnitą sutaisyti 
K jai užnuodinto gėrimo. Susirūpino ir su- 

-sigraužė ištikima-tarnaitė y-ji-sykiu kentė 
i su Alina; ji sykiu galvą sau laužė kas ga- 
| įėjo su Ardžiu nutikti. Verkė ji kad gal 

jam kas iš pavydo ar keršto gyvastį at- 
ėmė; pyko jeigu jis be žodžio butų pats 

f Aliną apleidęs.... Dieną-naktį nepaliko 
: Alinos ir pati ėmė nykti: kitoms nepasiti

kėjo karalienės pavesti.
Alina klejojo, daužėsi po kambarį, ne

valgė ir nemiegojo; jei kada sukritus ant 
grindų ėmė užsnūsti tai vėl pašokdavo 
klykdama: “Ardy! Ardy! ateik pas mane! 
Kodėl mane apleidai!.... ayba: “Nuodų, 
susimildama, Agnita....” ir prašė jos gra
žumu ir piktumu, taigi Agnita gelbėdama 
tą vargšę padavė Alinai taurę su nuodais 
maišyto gėrimo.

Griebė Alina taurę su didžiausiu godu
mu ir išgėrė viską.

. — Ar aš mirsiu? ar susitiksiu dar Ar- 
dį? ar jis ateis atsisveikint su manim? — 
kalbėjo Alina lyg aprimdama nuo gėrimo. 
Apmargo jos akįs, pradėjo darytis ‘ramu, 
ausis nieko negirdėjo ir ji ėmė nematyt 
kas su jei yra ir kur ji yra. Dar bandė ma
nyt apie mirtį, bet jau neįstengė. Mintįs 
truko, galva darėsi tuščia; kūnas alpo, ir 
musų varguolėlė nusviro į minkštą savo 
lovą.

. Sėdėjo prie jos Agnita, ašarodama, ir 
laikydama apverstą tuščią taurę galvojo. 
Ji ir džiaugėsi ir bauginosi. Bet kitaip iš- 
galvot negalėjo, o išvaryt iš sąmonės jauną 
karalienę butų neprotinga. Geriau kitką 
daryt.

apie 2 valandas vai- 
5, šce’nerijos papras- 
j, yra visose svetainė 
77 pušį. Kaina 50c. F 
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Agnitos Pasaka
Jau praėjo dvi dienos, o Agnita dar 

nesiTengia karalienės laidot. Ji sėdi tame 
kambaryje ir nieko neįsileidžia. Ji turi ir 
daugiau nuodų, ir jeigu kokios pati išgers 
ir išbėgs nuo bausmės už karalienės nu- 
nuodijimą.

Bet nenusiminkit, Alina gyva, musų 
juodakė nemirė, nes dar musų sekiojimas 
jos likimo toli nepasibaigęs. Agnita ją tik 
užmigdyt norėdama uždavė apnuodinto ge
rinto. Tiktai ji tame daug rizikavo — nes 
jeigu po užmigdymo karalienė nėatbustų 
daugiau?.... -Tada pati išgers stiprių nuo
dų ir viskas.... Klausydama Alinos šir
dies girdėjo ją dar nors silpnai plakant. Ji 
miegojo kai negyva, nes nuodai veikė kaip 
buvo taikyta. Agnita ir daugiau jai to gė
ralo uždavinėjo kad tik Alina ilgiau mie
gotų. Sulaukus trečios nakties, daugiau 
gėralo nedavė if sekantį Vytą Alina pradė
jo atsipeikėti. Ji buvo visa silpna, o dar

| blogiau tai kad visa sirgo — taip buvo su
sargdinta kad tik nuodų pasekmes savyje 

I jautė, nieko daugiau. Ardys buvo pamir-į 
štaš. Agnita žinojo kad karalienė nuo toj 
labai sirgs, 'bet nematė kito išėjimo, ir ti
kėjosi jos sielos skausmus pakeist kūniš
kais skausmais, kurie yra daug lengvesni, 
nežiūrint kaip labai žmogus kūniškai sirg- 
tum.

Šioje ligoje, geroji tarnaitė galėjo jau 
įduot savo nelaimingai karalienei ir valgyt 
ir gert, ir ji, nors nežymiai, ėmė taisytis. 
Laiks nuo laiko jos mintyse blanktelėjo ko
kia baisi yra mirtis, koks mielas gyveni
mas — nes kūniškos kančios jai davė aiš
kiai tą suprasti. Meiliškas pamišimas ją 
apleido. Jautė ir prisiminė kad ji ką tai 
mylėjo, bet tik daugiau atsveikėdama at
gavo į savo mintis viską ką ji pergyveno, o 
kada palengva viskas atgryžo aiškiai, ji 
ėmė graudžiai veikti.

— Kokia aš nelaiminga.... kodėl man 
dievai tokį skaudų likimą paskyrė...-. — 
kalbėjo ji dabar šitaip savo patarnautojai.

— Gal del to kad judu prieš žmonių įs
tatymus mylėjotes, — aiškino Agnita.

— Koks keistas gyvenimas: aš karalie
nėj aš duodū kitiems įstatymus ir visi ma
nęs klauso, o meilėj aš neturiu savo tei
sių....

— Brangi mano karaliene: tie įstaty
mai buvo padaryti ne tokioms širdims kaip 
tavo ir tavo mylimojo, bet žmonėms kurie 
nemoka patįs valdytis ir paniekina viską. 
Ar patiktų tau jeigu tavo žmonės nesilai
kytų tų įstatymų ir pamestų savo moteris, 
šeimynas, ir viliotų kitų moteris, arba mo
teris tą patį darytų? Tu pati imtum juos 
po 'bausme tvarkyti....

— Bet kam ta meilė duota jeigu žmo
nių įstatymai mylėti draudžia?

— Ar manai, mano nabagute, kad ir 
meilė visų vienoda? Nępažįsti pasaulio ir 
jo palinkimų, nes užsidarius pilyje gyve
nai, ir suradai savo širdies pašauktąjį ne
tyčiomis. Žmonės priprato pripažint mei
lę tų kurie pagal priimtos tvarkos susieina 
ir gyvena. Žmonės turi žinoti kad tie ku
rie susiėjo gyventi vienas kitą saugoja ir 
tuo pačiu laiku nesuvedžioja kitų. Daug 
vyrų kurie turi savo žmonas norėtų apeiti 
ir kitų žmonas ir dukteris, ,ir jie slaptai 
tuos įstatymus palinkę mindžioti. Bet te
gul kitas paliečia jo moterį arba dukte
rį ar seserį.... Kiti kurie dar neturi sa
vo moterų, kaip tik pramoksta pasaulio 
gudrybių, stengiasi slapta suvilti ir nu
skriausti kiekvieną tyrą mergaitę arba 
padorią moterį, o apsisukęs pats ją išnie
kintų kitų akyse ir nesigėdintų jieškoti ki
tų, — kalbėjo Agnita.

—Ar tikrai tarp žmonių taip yra? — 
stebėjosi Alina iš aiškinimų keletu metų 
už save vyresnės moteries.

— Taip, brangi, yra, ir yra ne tik tarp 
! vyrų bet ir tarp moterų. Ne viena mer- 
\ gaitė paviliotų huo kitos ne tik meilužį bet 
, ir vyrą ir vaikų tėvą savo geismų patenki- 
’ nimui. Ne viena moteris vogtinai mylėtų 
( svetimus, o savą paniekintų, jeigu jų ne

varžytų tie iš senų senovės doros įstaty- 
, mai, arba žmonės nevaržytų jų tais įstaty

mais.
— Agnita, kokia nauja man tavo kal- 

! ba.... iš kur tu tą patyrei?
— Iš gyvehimo, mano brangi karalie

ne. Aš pati daug pergyvenau ir nukenčiau 
nuo slaptai tuos įstatymus laužančių.

— Papasakok man ką patyrei, noriu 
ir aš žinoti, — prašė Alina.

— Ką aš pati savimi patyriau yra tik 
maža dalelė to kas dedasi tarp žmonių pa- 
slaptomis; bet jeigu tų įstatymų nebūtų, 
ne tik dora butų mindžiojama viešai ir vi
sur, bet ir žmogaus teisės pražūtų: stip
resnis pamatęs pas kitą gražią moterį jį 
nužudytų ii’ pasiimtų sau; moteris eitų su 
tuo kuris vėliau jai labiau patiktų, kitas 
suimtų sau daugelį, o kiti butų be nieko, ir 
pasaulis butų pavojingas gyventi.

— Pasakyk man apie save ką patyrei; 
neslėpk nuo manęs nieko; aš noriu pasi- 
mokint gyvenimo iš tavęs, — padrąsino 
Agnitą lovoj sėdinti ligonė.

Agnita buvo gatava daryt viską užbo- 
vijimui savo ligonės, ir ėmė toliau kalbėt:

—'Aš augau tarp žmonių, ir nesaugo
jo mane nei pilių murai nei palocių papro
čiai, kaip saugoja kunigaikščių ir karalių 
dukteris. Maišiausi su visokiais žmonė
mis, prastais ir didžiūnais. Kada pradėjau

Nauji Ardžio Rekrutai
Jonas Vasiliauskas iš Akron,' 

O., prisiuntė $3.25, iš kurių $2 
už ‘‘Dirvą” ii’ $1.25 įstojimo j 
Ardžio armiją.

taftas Sfttith iš Sutton Bay, 
Oht., Kanados, prisiuntė $3.75: 
iš jiį $2.5'0 Už V'Dirvą” ir $1.25 
Už “juodą karžygį”.

M. keserauskienė, iš Ė. St. 
Louis, Ill., prisiuntė $1.25.

M. Ahčiukaitis iš Shenan
doah, Pa., prisiuntė $1.75, už 
“Juodą Karžygį” ir “Ekscelen
ciją”.

Marijona Zdankienė iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė $1.25.

Magdė Mačienė iš Stamford, 
Conn., prisiuntė įsirašymo į Ar
džio Armiją $1.25.

Leitenantas Ant.-Ferd. Mak
simavičius ūš Šančių \(Kauno), 
vertėjas TMD. leidžiamos kny
gos “Dailės Milžinai”, prisiųs- 
dąmas “Dirvai” pluoštą naujų 
svarbių raštų apie Rusų rašy
toją Gogo!}, sykiu prideda tokį 
prierašą : “Prašau ir mane įra
šyti Į laimingo ar nelaimingo 
Ardžio pulkus, nes turbut jis 
dar neturi nei vieno karininko.”
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JUOKIS

ir Svietai Juoksis sy< 
kiu tū Tavimig_ _................ i

Iš Vanagaičio K.antišku.
'(Gaidd. kaiįi “Muzika, Muzika”)

Pokeris, pokeris
geras lošimas, \

Tiktai bliofuoti
reikia mokėt,

Kas nebliofuoja —
pinigo “niema”,

Tam kartais reikia 
brangiai mokėt.

Jeigu turi tu
tik porą džekių,

Nieko nelaukdams
“pasuok”,

Rasis už tavo
korta geresnė

Tai pirinėnybę
jai duok....

“Džibkerio”, “džiokerio”
drebėdama lauki,

O jį sulaukęs 
dolarį duok.

Pirk sau “fulhausą”,
arba “steiflušą”,

Jei nenupirksi, 
tada bliofuok...,

Ir “surprize parteš” 
ir arbatėlės,

Kortoms apsėsta 
stalai’ visur,

Lošia ten vyrai, 
lošia “leidukės”,

Pralošia viską 
ką tiktai tur....

Meskite, meskite 
paprotį blogą, 

švieskites patįs,
švieskit vaikus,

Girtosios partėS, 
beprasmės kortos

Tarp jūsų kelia 
tiktai vaidus.

Pletkų pletkynės 
tarp moterėlių

Per partes ir arbatas,
“Ar tu girdėjai?

ant tavęs sakė
Toji ir toji ir tas....”

APIE LIETUVOS MADAS 
(A. Vanagaitis—-Iš “K.”)

Štai iš miesto Marijona
Gryžo su trumpu sijonu

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

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

Iš visų jautriausių ir gražiausių IC. S. Karpavičiaus se
noviškų rdrriahsų ir dramų “Juodas Karžygis” yra gra
žiausiai, jautriausias, ypatingiausias', ir tokie veikalai tik 
labai ristais atvejais rašytojams pasiseka pagaminti.

“Dirva” išleido “Juodą Karžygį” nepaprastomis są
lygomis: Veikalas bus apie 400 puslapių. Pirma knyga

gatava — joje yra 188 puslapiai, antra knyga baigia
mai spausdinti'. Už abi knygas viso Yėikia mokėti tiktai 
$1.25., Tiek verta yieiia knyga, o antrą knygą gausit 
visi DYKAI kurie dabar užsisakysit piriPą knygą.

Šitokia pigia kairia tokį didelį veikalą “Dirva” duoda 
visiems Amerikos Lietuviains, paminėjimui savo redak
toriaus, “Juodo Karžygio” autoriaus, K. S. Karpavičiaus 
dešimties melų sukaktuvių “Dirvos” redagavime ir jo 1 5 
metų dirbime literatūros lauke.

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

Iškalrio užsirašančiųjų Vardai tilps antrame tome. Kada 
abi knygos bus gatavos, jos kainuos kožna po $1.00;

Abi knygos tūri daugybę paveikslų.

Pinigus siųskit su užsakymu, parašydami Savo aiškų adresą it vardą.DIRVOS KN YGYNAS 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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sumergėti, Į mane daug kas žiurėjo, ir no
rėjo kad aš bučiau jiems nuolaidi, kaip da
rė ir su kitomis jaunomis ir padoriomis 
mergaitėmis.

Musų sodybos viršaitis nuolat mane 
gaudėsi ii’ vieną dieną sutikęs vieną grąsi- 
no Įsileisti jį pas- save į kieti, nors jis turė
jo dar jauną žmoną ir nesenai gimusi kū
dikį. Kada sakiau apsiskųsiu tėvui, jis 
gąsdino išyysiąs musų visą šeimyną iš kai
mo ir niekur vietos negausim. Laimė kad 
tą naktį lijo ir siautė perkūnija: vidurkai- 
myje rado jį po medžiu perkūno užmuštą.

Vienas palaidūnas, apie kurį kalbėjo 
visi su pasipiktinimu, kuris pasmaugė savo 
suviltą mergaitę, o kitas paliko bėdose, pa
sirinko mane sekančia savo nužiurėtine; 
grąsino apšauksiąs mane nedorėle jeigu jo 
neprisileisiu, nes, sakė, visi tikės jam ka
da ims kalbėt jog jis mane naktimis lanko. 
Tą nugirdęs, mano brolis jį ant vietos už
mušė.

Kada ištekėjau už pilies jauno karei
vio, kurį .buvau sau pasirinkus ir abudu' 
mylėjomės, vėl patikau naiijas bėdas: ma
no, vyro viršaitis, senas našlys, su vaikais 
mano amžiaus, nesiliovė mane sekiojęs ir 
sykį pasivijęs pievoje raitas, pagavęs grą
sino nerėktixnes nužudysiąs arba įskųsiiąs

se; apdraskė jis manė iki pusnuogės ir ap
spaudė mano kūną iki mėlynumo, tik pa
matęs ateinant būrelį vaikų pasišalino, 
vyrui kad užtikęs inane su svetimu laukuo-

Daug kitų viršininkų ir šiaip vyriškių 
taikėsi prie manęs kaipo prie moteriškos 
kada mano vyras buvo kur išsiųstas, bet 
kitus gražumu atsikratydavau, o kitiems 
reikėjo grąsinti pasiskundimu vyrui arba 
viršininkams.

Daug moterų žųsta nuo tokių nedorė
lių, arba jų vyrams jas neteisingai ėmus 
kaltint; kiek jų niekais pavirsta ir lieka vi
sų gniaužomos ir neištikimos saviems, dėl
to kad pasitaikė tokie .kurie jas i tą kėlių 
įstumia, 6 jos neturi gana tvirtos valios 
nuo to išsigelbėti.

Kada mano vyras kare žuvo ir likau 
viena, man buvo dar sunkiau. Nors kan
kinausi meile ir atminčia jo, daugelis ma
nė kad aš be vyro negaliu gyventi, ir visaip 
gretinosi ir taikėsi ant manęs savo geidu
lius patenkinti. Net ir šion pilin atėjus, be 
tų kurie manė tikrai ii’ tyrai mylėtų, dau
gis sekioja ir rūstaują kam aš jų neprisi
leidžiu, nešliaūdama Mū" Viena....

— ištikro skaudi tavo 'dalis. Jeigu 
j kas tau užmaudžia, pasisakyk man, jie bu,s 
tinkamai nubausti.

(Bus daugiau)

Ir mergytes viso kaimo 
Sušaukė Į seimą....
Visos Katrės, Magdės, Onos, 
Kirpkite pusiau sijonus, 
Nes tarp motetų it vytų 
Jau dabar lygybė yra.
Vos išgirdo šituos žodžius
Tuoj sujudo visas sodžius.
Dūžta puodai, 'byra tinkas, 
žvanga žirklės ir mašinkos. 
Gryžta iš laukų artojai, 
žiuri—moterįs kaip rojuj: 
Nepažint savų mergelių— 
Sijonėliai aukščiau kelių....;

APite sMaRkTO vaišes
Siuntė, siuntė telegramą 
Kad Jack Sharkey atvažiuotų, 
Ir kada, kad žinią duotų.
Laukė, laukė, nesulaukė, 
Kai Sulaukė—staugė, kaukė 
Telefonai, telefonai!....
Valgė, gėrė, užkandžiavo, 
Šnekučiavo.... Yes.
Kiti traukė iš “pantukės”, 
“Receptukės”.... Yes.... 1

(Ir tt.)

Nuo Juokų Red1.: Visą litani
ją tokių “tajemnyčių” Vanagai
tis turi parašęs, kuriųs ištrau
kas paduodame. Kas apsilan
kys jo koncertuose tas išgirs 
tokių naujienų kad truks net 
diržas arba pilvas iš juoko.

Turėdamas laiko šią vasarą 
ir gyvendamas Tabor Farmoje 
(Sodus, Mich.), komp. Vanagai
tis pagamino daug naujų dainų 
ir dėklomacijų. Nepraleiskit ko
miko Vanagaičio vakarų. Kito 
tokio juokdario mes -neturime.

Jis pradeda važinėti su kon
certais per Ameriką, sykiu su 
artistu J. Babravičium ir pianis
tu M. Yozavitu.

MEDŽIŲ VIRŠŪNES
Apžiūrinėj ant

Pereitame num. gerb. “Dir
vos” Redaktorius savo idiotoria-*^# 
le patardinėjo žmokėms eiti į 
pamiškę ir apžiūrėti medžių la- 
pą^palvasro-Įjaš?«ti-‘ipsšrtrS®4j--j-----
žmones it sulyginti juos su lą- 
tpais.

Mes to patarimo ir paklausė
me. Nuėjome Gordon parką ii” 
nuo tilto ėmėme žiūrėti į lapų 
spalvas. Ir teisybė, .vieni lapai, 
buvo rUdi kiti dar rudesni; vie
ni geltoni kiti dar geltonesni; 
riebi raudoni kiti dar raudones- 
ni; ant vienų medžių lapij buvo 
mažai, ant kitų dar mažiau;

Viską tą matydami gėrėjo
mės ir bandėme daryti sulygini
mą medžių Spalvų Su žinomais 
žmonėmis ir jų budo spalvomis.

Bet taip svajodami, ėmėm ir 
nejučiom inėjom pergiliai Į par
ką arba mišką. Ir štai ką mes 
pamatėme: po apačia tų gidžių 
spalvų buvo surambėję, išpuvę 
kamienai, išsikraipę šakos, ant 
šakų ir kamienų šliaužiojo kir- 
tainukai, Vabalai; purvu buvo 
apsitaškę jų šaknįs, aplink juos 
žemė buvo šlapia ir klimpo ko
jos, Iš apačios, arba iš miško 
Vidaus, jokio gražumo nesima
tė, ir mes nusistebėjome koks 
skirtumas tarp žiūrėjimo iš vir
šaus ir pažiūrėjimo iš vidaus.

Tada gryžome į žmones ir 
žiūrėjome ir lyginome juos šit 
mišku. Iš paviršiaus matėme 
jų spalvas: vieni buvo apšvies- 
tesni, kiti > tamsesni, vieni prie
lankus, kiti pasišiaušę, viefti pa
tyrę, kiti žiopli; vieni pasirėdę, 
kiti nudriskę. Vienų veidai pri- 
imnųs, kitų šlykštus.

Bet paskui inėjome į jų tar
pą ir bandėme pažiūrėti jų vi
dų: Vieni kurie nudavė prakil
nus buvo nedori ir veidmainiai: 
kurie turėjo būti šventi buvo 
pat’virkę; kurie iš viršaus išrp- 
teisingi buvo sukčiai. Kurie iš 
viršaus išrodė švarus viduje bu
vo purvini. Kurie nudavė dori 
ir prakilnus buvo pasižymėję 
nedorais darbais iš seniau. (O 
belapius medžius mes prilygino
me prie plikių.)

Pasikrapštėme sau pakaušį ir 
pamislinome: Ne viskas iš vi
daus yra toks puošnus kaip įš 
paviršiaus nudailinta:

juokų Red.
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Ji BALSUOKIT Uį JUDGE 
BRADLEY HULL

k-m ft
Teisėjas .Bradley Hull vėl iš

stato savo kandidatūrą. į tą pa
čią vietą teisme, ir patariame 
visiems atiduoti savo balsą už 
jį. Jau keliolika metų kaip jis 
sąžiningai eina pareigas tame 
teisme. Mes rekomenduojame 
jį už jo teisingumą ir liberali
nes pažiūras jo viešame darbe 
ir privatiniame gyvenime.

Teisėjas Bradley Hull, per ei
lę metų stovėjo už žodžio laisvę 
ir jo sumanymu įkurta Viešas 
Forumas Miesto Klube, kuris 
ruošdavo įvairių kalbėtojų mi
tingus miesto aikštėje per eilę 
metų. Tas buvo tuoj po karo, 
kuomet publikos protas buvo 
bandomas užnuodinti pragarsė
jusių 100-nuošimtinių, kurie bu
vo nusistatę prieš svetimšalius. 
Jo sumanymu buvo' užkviesta Į 
Miesto Klubą kalbėti ir Eugene 
V. Debs, kam daugybė 
bai priešingi.

Jis buvo vienas iš 
prie Citizens Bureau, 
George Green dabar yra vedė
jų ; nuo pat to biuro įsteigimo 
Teisėjas Hull yra jo veikliu na
riu ir pirmininku globėjų tary
bos.

Teisėjas Bradley Hull yra na
riu ir valdyboje Amerikos Ly
gybės Lygos, kuri susideda iš 
24 įvairių tautų gyvenančių 
Clevelande. Jis daug dorbavo- 
si toje Lygoje užtarimui ateivių 
kurių varžymo klausimas buvo 
diskusuojama Washingtone. Jo 
teisingumas ir drąsumas pasi- 
Seį^kė^jo.-griežtame pasmerkime 
Ku K lux Klano.

Kiekvienas Lietumis'balsuotos 
jas privalo atiduoti savo balsą

veikėjų 
kuriame

čio* 8 d., ir paraginti savo .drau
gus balsuoti už jį.

O ROSEDALE ©■ 
Dry Gleaning Co.: 

Rand. 7906 Į 
C. F. PETRAITIS, Prop. «
6702 Superior Avė., j
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UNCLE WIGGILY'S TRICKS

It is

What

going

her

has

By Junius

The size of your

That will be

Pažymėki! No. 1 ties jo vardu

Neprigulmingas kandidatas

TREČIAME DISTRIKTE

Balsuokit už ji Lapkričio 8 d.
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Vasara Baigiasi

Babies Love It Moterįs

tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky-
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PUMOtlUDto 
TH SOUGH THIS 
OPENING

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

gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
Roentgeno ir pilnas Bakte- 

riologiškas 
MII dengs man

šakelių. Jūsų vaistininkas 
Virš 52 milionų butelių

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS
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Akrono Naujienos

Love is 
thing that 
get how a

OFFICE 
CAT

the undefined some- 
enables a girl to for- 
dishrag looks.

------o-----
Every success is filled with 

enthusiasm; every failure lacks 
enthusiasm.

America 
great nation 
except those who help 
dishes.

would still 
if ho men

be a 
survived 
with the

Patient.:
bill makes my blood boil.

Doctor:
more for sterilizing your 
tern.

$20 
sys-

my 
at-

that
my 
concert,

I If you really want to know 
the length of the present day

■ skirt, we can tel'l you. It is 
quite above two feet.

The eternal feminine: 
did she wear?

Don’t be backward about 
forward, but know where 

you’re going.

Peggy is a barber’s daughter 
—and naturally she knows 
Pa snips.

A Superior ave. mother 
nicknamed her little son “Cock
roach”, because he is always in 
the kitchen cupboard.

----- o-----
Some men spend so much 

time feel big they never have 
time to get that way.

ATMINKIT-----

BALSUOK "VES

...... s_ . A„ iciai tai paskolai pritartų nutar-Nesusipratimai uz sunj. An- J . ' . ’ .ta parsikviesti Lindberghą u 
kitus pažymius lakūnus.

Į Moterų peštynė peiliais. Dvi 
moterįs1 atsidūrė ligonbutyje po 
kovos peiliais su kitom dviem 
moterim ant 239 Vž N. Howard 
st.

Akrone budavonių per Rugsė
jo mėnesį buvo žymiai' daugiau 
negu pereitais metais, tuo pat 
mėnesiu. Skaitlinėmis imant 
buvo $300,000 daugiau naujų 
budinki] statoma negu kalbamu 
mėnesiu pernai. Tas reiškia kad 
Akrone buvadonių buvo žymiai 
daugiau, kuomet, per visas Suv. 
Valstijas Rugsėjo mėnesį pasi
rodė 7 nuošimčiais mažiau bū
da vonių

už LORAIN-CENTRAL

TILTO BONDSUSI
Trumpiausias tiltas
Ekonomiškiausias tiltas

“I’m awfully, sorry 
engagement prevents 
tending your charity 
but I shall be with you in spir
it.”

“Splendid”, replied his friend, 
“and where would you like your 
spirit to sit? I have tickets 
here for 50 cents, $1, and $2.”

The man across the way is 
so constantly engaged in admin
istering treatment to his used 
car-that Gladys speaks of him 
as the caropractor.

- Jackson: The idea of letting 
your wife go about telling the 
neighbors that she made a man 
of you!
wife saying that.

Johnson: No, but I 
telling my wife that 
done her best.

hear 
she

her 
had

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao. *

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss1
1 “B” yra atsakančiai nu taikinta paduškai- 

Sis duosnuR pasiūlymas yra padarytas per | .te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neiŠsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis mcdikalas esti kūne 

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

"F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili- 

z-T hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalles' išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais * 
Aš noriu jums pri- 

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

silpni muskulai atgaus savo stip-

išradėją stebuklingos ‘'visą dieną ir naktį“ 
dirbančios metodo?, kuri' bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokės n io, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
.nieko nemokėsite už 
tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, -nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

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

(. VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

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

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

Šimtaį<'jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydę jų ^patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

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

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti;--naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das.'1 Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagclbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patemi- 
jant drauge einančią iliustracjją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

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

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

sumeta MAX AMtUV.
THHUOO i pintas per 

■■ttm!

Kuomei 
rūmą ir ___r___ ,

Ir,' nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

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

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

Dyką Išmėginimo. *
Pats ypatiškni išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yrą žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapti1 apviltu, n rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apio Patrūkimus.
Vardas

Adresas ....nr,
Grįžtanti krasa atneš dykai Ūmig. Plapao

All through his long illness 
his wife had been his devoted 
nurse. Often he had awakened 
in the. silence of night to find 
her sitting by his bedside with 
soothing draughts and gentle 
sympathy. Now he was well 
on the way to recovery.

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 šeimynų įpo 4 kambarius 
viršuj ir apačioj, arti Lake Shore 
Blvd.t grysta gatve; 1 mortgečius; 
mažai reikia įnešti. Pąrsiduos $1000 
pigiau negu verta.

B. J. HR1BAR 
954 E. 144 St. K Glen.

Licensed broker.

PARSIDUODA
5 kambarių bungalow, 3 me

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

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

Kenmore 0041 arba Ken. 929-R

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

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

V. DEBESIS
>014 Superior av. Cleveland, O.

RAKANDAI PARSIDUODA
Visi 5 kambariams rakandai. Pir

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

1337 East 85th Street 
apačioje —J>o 5 vai. vak.

Labiausia reikalingas tiltas
Tiltas kuri rekomenduoja

Citizens Bridge Committee

Balsuokit “YES” už TILTO BONDSUS

J. A. Schneider

Yra dviejų rūšių pardavėjai kurie eina iš namų i na
mus siūlydami prekes — vieni yra geri, o kiti kitokie.

Paprastai nėra sunku šeimininkai atskirti juos vieną 
nuo kito.

Apsisaugokit vieno tokio kuris dabar “darbuojasi” 
Clevelande. Mes gavome daugybę skundų prieš jį.

Jis renka užsakymus stalinių lininių užtiesa
lų, už pigią koiną, neima jckių rankpinigių, pa
žada pristatyti prekes C. D. O. Tas “pinigų ne- 
reikalavimo” biznis tuoj leidžia žmoriems juomi 
pasitikėti. Tada jis pasiūlo “lino” padarą pirk
ti iš jo kurį jis atsinešė sjj savim. O tas pasiro- 
do esąs vatos audimas. C. O. D. užsakymas nie
kad nepristatomas ir tas New Yorke paduotas 
adresas yra visai nežinomas.

PARSIDUODA
Drapanų siuvimo, Valymo ir Pro- 

sijimo ištaiga, neša pelną $150 kas 
savaitę. įsteigta 16 metų atgal. 
Remia už krautuvę ir kambarius $45. 
iVIatykit Notara Zimerman, 12900 
Buckgyę _JRd. ' (44)

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

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

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

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir 
auri jas. 
parduota.

Isteigta-1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

M. RAMAITIS 
GENERALIS BUDAVOJIMO 

kontrakTokius 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3141 -W.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

tanas Savičius sakosi apskundęs 
teisman Adomą ir Agniešką Gu
tauskus kaltindamas buk Gu
tauskų šuo įkandęs Savičiui į 
koją, nuo ko jis sirgęs ir rei
kalavęs kad Gutauskai apmokė
tų nors gydytojo lėšas. Tiems 
■atsisakius, Savičius kreipėsi į 
teismą su reikalavimu atlygin
ti visus nuostolius.

Trumpas laikas atgal A. Gu- 
tauskienė liko miesto valdžios 
areštuota už pardavinėjimą deg
tinės. Teisėjas ją skaudžiai nu
baudė, priteisdamas užsimokė
ti $500 bausmės ir teismo lėšas. I 
Kadangi Gutauskienė pinigų su- 
mokėt negalėjo tapo nusiųsta į 
valstijos kalėjimą Marysville. 
Ji jau ne pirmą kartą patenka 
po bausme už tą patį prasižen
gimą. Keliautojas.

Ruošiasi prie orlaivių uosto. 
Akronas būtinai užsimanęs įsi
taisyti sau orlaivių uostą ir no
ri kad ateinančiuose rinkimuo
se piliečiai nubalsuotų išleidimą 
$900,000 paskolos tam tikslui. I 
Pavarymui agitacijos kad pilie-

Your Eyes
Night and- Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Morine Co.. Dept. D. S., 9 E. Ohio St., Chicago

REIKALAUJAM

AGENTŲ 
Platinimui “Dirvos”

■■■■■M
ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE

SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

"SANDARA"
Jei norit kad jūsų giminės' pažintų pasaulį, suži

notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant' užra
šyki! jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie' 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių LiėtuVps J? Aintyrik'čc 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių" ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą.
Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia
me ' dovanai. Kreipkitės sękarieitr antrašu

“SANDARA”™
327 E Street < So. Boston, Massi

E Prospect. 2420 Central 1766 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
H Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir stoty- i 
E toj’ai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- E 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant * f 
š 8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio, s
JlllllHIllHlllllllllinilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIBlHliiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniin"

.re

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 
tams ant žiemos. ’ 
taipgi nenumeskit savo senus 
kailinius bei Kotus, atneškit 
pas mane, o aš,persiusiu pa
gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. 1 Special Dry 
Cleaning ir prosijimas rude
nio sezonui.

bus 
pa-

$3;

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotogirafas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslų 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 -----

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinčs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakysi 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo, užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li-

_ s 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 nusilpnėjųsius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijamo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsiscnėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

Mrs. Winslows 
Syrup

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

ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

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

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

Nedėidieniais nuo 10 jin 1.



D I R VA

iienos
>askolai pritartų mitą, 
kviesti Lindberghą ii 
ymius lakūnes.
i peštynė peiliais. Dvi 
itsidurė ligonbutyje po 
iliais su kitom dviem 
ant 239>/2 N. Howard

1 budavoniu per Rugsė- 
į buvo žymiai daugiau 
eitais metais, tuo pat 

Skaitlinėmis imat: 
10,000 daugiau naują 
statoma negu kalbama 
šernai. Tas reiškia kai 
uvadonių buvo žymia 
ruomet, per visas Siii 
Rugsėjo mėnesį pasi- 
lošimčiais mažiau bt
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Dar Nauji Rekordai!
Gavome dar naujų Lietuviš

kų rekordų:
A. Vanagaičio' įdainuota (jo 

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

Taipgi turime Vanagaičio:
Karvutė ir Dolaris
Sharkio daina ir Munšainukas.

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

tokią jį ištikusią

ra- 
aš- 
ko- Brooklyno Aido Choro:

Neverk pas Kapą ir
Tykus Buvo Vakarėlis.

ir
Važiavau Dieną

Vakarinė Daina.

For Cuts and Wounds
Saugokitės- užsikrėtimo! 
Tepkit visus'. įbrėžimus, 
susižėidittius ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

su savo uošve Galdikiene, kelis 
sykius lazda vanojo jos kūną ir 
laukte laukė senės hiirties.

Padarius lavono skrodimą 
sta nulaužta nosis, sulaužyti 
ttioni šonkauliai ir daugiau 
kiu tai įrankiu sužalojimų.

Apžiurėjus Galinskio nurody
tą vietą rasta kad vežimo visai 
gerai pervažiuota per i 
griovelį ir nei išvirtus, nei 
pimo žmonių nėra.

Uošvės rubai nepurvini, 
duoda spręsti kad ji buvo 
liais smūgiais nužudyta.

Teisme liudininkai patvirtino 
kad Galdikienė su žentu nesu
gyveno ir kelis sykius nuo jo 
slėpėsi.

Šiaulių apigarsos teismas Ga- 
linskį už uošvės nužudymą nu
teisė penkiolikai metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Vyriausias Tri
bunolas sumažino Galihskiui 
bausmę iki šešeilių metų kalėji
mo. ‘ ' į'i.- - “L.”

vedęs su pasoga, 
Uošvę, Galdikierlę. 
usovė, gyveno ir

Atėjus žmogui su reikalais, val
dininkas flirtuoja su valdinin
kėmis, o kaimiečiui atsako “Nė
ra laiko, ateik rytoj”.

Kultūringų valstybių Valdi
ninkai daug ką kaimiečiams pa
deda, nesuprantantiems paaiš
kina. \ Užtai ten kaimietis į -val
dininką žiuri kaip į savo prie- 
telių, o ne kaipo į priešą.

P. Kriukelis.

mažą 
i išli-

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

LIMPAMOS LIGOS
ži-

15

mi-

musų valdininkai

“Liet.”

kiti net po du, 
litų ar tam pana- 2622 — 16th Street, N. W. 

Washington, D. C.

kas 
ke-

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Kaimiečiai 
pasidaro sau pla-

.kaimiečiai labai 
j valdininkus, ir

šMade by

Tourist Guide

a request.

Lietuvos kaimiečiai akylai se
ka valdininkų gyvenimą, ir ra
dę ką nors tarp jų tyliai tarp 
savęs nuteisia jų darbus.

Lietuvos valdininkų algos nė
ra aukštos, bet gyvenimas var
giai rasis kur nors kitur taip 
geras kaip Lietuvos valdininkų, 
nes sulyg algos aukštumu mai
sto produktai gan yra pigus.

Vidutinis valdininkas į mėne
sį gauna algos 500 litų, ir dar 
gauna vaikpinigių ir švenčių 
dovanų. Valdininkai dirbą tik 
vienuolika mėnesių, nes vieną 
mėnesį gauna atostogų.

Kaip Lietuva stojo nepriklau
soma jau eina dešimti metai — 
rodos neilgas laikas, bet visi 
valdininkai turi miestuose pasi
statę namus, 
vertės 60,000 
Šiai.

Be to, dar 
ir ne blaivininkai, retas kuris 
nesriaubia Magdalenos ašarų, 
retas kuris nekelia garsių puo
tų. Tie kurie nebaliavoja ir 
yra blaivus, tokie tik šviesiai 
pragyvena, bet rūmų pasistatyt 
neįstengė.

Kaimiečiai labai tėmija tą kai 
valdininkai1 skuba įsigyti nekil
nojamą turtą, kai valdininkai 
savo pareigas eina be noro tik 
su išrokavimu, kai valdininkų 
tarpe hera patriotizmo ir šalies 
gerovei energijos.

Pasikalbėk su valdininku tai 
jik'atsakys: “Taip, šiandieną 
tarnauju, o ryt Dievas žino”.

Ta tai ir blogiausia valdinin- 
vda, . nępąsitįkėjįmas..to 

valdžfflsverčia valdininką rūpin
tis tik savo ateičia, kas priver
čia jį ir nesąžiningai savo par
eigas eiti.

Ar tiesa ar ne, bet kaimo 
žmonės visada daro savo išva
das ir menki gandai juos labai 
suklaidina. Buvo paleista gan
dai kad Sleževičius užsienyje 
nusipirko namus, dabar kalba
ma kad ir Voldemaras pirkęs 
namus užsienyje, 
iš tų gandų 
čias išvadas.

Lietuvos 
kreivai žiuri 
tarp jų yra labai blogi santikiai. 
Kaimietis pats gamina sviestą, 
sūrį, kviečius, bet jis pats jų 
nevalgo, pasitenkina juoda 
duonele su barščiais. Valdinin
kai mirksta taukuose, bet kiek 
galėdami niekina tą savo mai
tintoją mužikėlį. Valdininkas 
laikosi save kokiu aukštu žmo
gum, o ne visuomenės tarnu.

Sveikatos departamento 
niomis, limpamų ligų išsiplati- 

. nimas Lietuvoje Rugpjūčio mė- 
Jnesį buvo toks:

Dezinterija sirgo 49 asmens, 
iš kurių mirė 13;

šiltinė ekzent. 18, mirė 5;
vidurių šiltinė 131, mirė 8;
gryžtamoji šiltinė 1;
skarlatina 56,
difteritas 24, mirė 3, 
smegenų uždegimu 2; 
karščiais po gimdymo 19, 

rė 4;
influenza 297;
kokliušas 53;
Morbili 151, mirė 7; - 
varicella 11;
drugiu 10;
paroritu 6;
rože 45; '
tuberkuliozu-džioVa 119;
trachoma 355;
sifiliu 84 vyrai ir 58 moterįs 
gonorėja 104 vyrai, 24 mot. 
ulcus molle 6;
niežais 4;
įkąsta pasiutusių gyvulių 4 
paratifu 5;
pasiutimu 1;
jniego liga 1,
septicemia 5,
stabo liga 8.

KAIP ŽENTAS UOŠVĘ VEŽĖ 
Į TURGŲ

Gruodžio ’5 dieną pėreitų me
tų Rietavo policijon atvyko Gi
rėnų kaimo, Rietavo valsčiaus, 
ūkininkas Julius Galinskas ir 
pranešė apie 
nelaimę:

Galinskas
• gavo ir seną 
Uuošvė- kaip
barėsi. Uošvė užsimanė ir mie
stan į turgų nuvažiuoti. Nori 
važiuoti, reikia Vežti, ne ką pa
darysi. čia ir atsitiko ta nelai
mė. Galinskas įsisodino UOŠVę 
užpakalin vežimo, o pats važ- 
nyčiuoja. Arklys geras, bet ne
pratęs, baikštus. • Važiuoja.

Nelaimė — reikėjo iš kur šu
niui pasimaišyti — arklys ir 
pasibaidė. O čia šalimais grio-l 
vis: brinkt vežimas ir išvirto. 
Uošvė sena, neprimatė, ir iš
sirito iš vežimo. Arklys baik
štus, kaustytomis kanopomis 
užsirioglino ant senės. Senė ne 
iš tvirčiausių — ir arklys su
lamdė jai šonkaulius. Iki žen
tas susigriebė pagalbos dubti 
senė jau nekvėpavo. Ir taip 
nutilo viskas. Žentas ir negir
dėjo senosios priekaištų.

Bet policija išklausius tokią
pasaką ėmėsi darbo ir išaiškino Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
visai ką kitą.

Galinskas labai nesugyveno

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, LU.

Lithuanian Cohsiilate 
Park Row N6W York City

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 

* daiktu.
TAI yra piuku 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 nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums/

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

{steigta 1879

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat d

Coughs

Eagle Brand išaugino 
daugiau svėlkij kūdikių ne
gu kiti laidikig maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

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

Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

O-(3dar^WPolisii
“Cleans

as it
Polishes”

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

CLEVELAND td BUFFALO
When you are tired, and dusty from driving, or hot 

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

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

Fare ©n1y $5.5®
While at Buffalo visit Niagara Falls, America's Scenic 

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

East 9th Street Pier Cleveland, Oliit

RICHMAN’S

Šie Žieminiai Overkotai
Parodo Kaip Daug Richman

Gali Duoti už tą kainą
Tikrai sakytumėt kad šie puikus overkotai yra 

verti mažiausia $50—Ištikro jie yra geresnio sti
liaus, turtingesnio audimo ir geresnio pasiuvimo 
negu koks vyras kada tikisi nusipirkti už dusyk 
tokią kainą—niekad musų 48 metų patyrime kaipo 
išdirbėjų mes negalėjom duoti geresnio pasirinki
mo — visokių naujausių modelių — visokių pagei
daujamų audinių ir spalvų1—naujų pilkų, rusvų ir 
mėlynų — šimtais maišytų spalvų — rasit čia viso
kiausias kombinacijas spalvų ir stilių kokios tik 
jums patinka, jūsų atatinkamose mierose.

NIEKO NESKAITOMA 
PATAISYMUSUŽ

puikių 
materijų

j žie- 
pritai-

Visada viena kaina—$22.50 už
moka už kiekvieną Richman siu
tą, oVerkotą, lengvą plcščių, ar
ba tuxedo siutą kokį tik jus pa
sirenka!.

si utai. 
minių 
kyti paskiausioms madoms 
ir gražiai pasiūti. Materi
jos yra cassimerer., storos 
Vilnos siūlų ir visokios ki
tokios pritinkančios kož- 
nam modeliui ir spalvų yra 
tokia daugybė kad kiekvie
nas turi iš ko pasirinkti ’r 
būti patenkintas jog rado 
tai ko jo akįs j ieškojo.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
DVI MILŽINIŠKOS KRAUTUVES

728-731 Euclid Avenue Prospect ir Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 vakare

R chman s Drapanos siūtos 
musų dviejose didelės siu
vyklose, 2400 pilnai pasi
tenkinusių darbininkų, ku
rie turi išpirkę Richman 
akcijų $0,000,000 vertes— 
kas yra Viena iš daugelio 

pirmeny-priežasčių musų
bei davime geriausių Ver
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Gansonas dabar gali pakibin
ti Komarą ir pažiūrėt kam Ko
maras tikęs. Dabar abudu jie 
Brooklyne gyvena.

“Dirvos” Vakaras Pui
kiai Pavyko

Gražus eras, pilna svetainė 
publikos, pusėtinai nusidavęs 
vaidinimas “Ekscelencijos” ir 
publikos pasitenkinimas vaidi
nimu — tą viską sudėjus j vie
ną galima drąsiai pasakyti kad 
“Dirvos” vakaras pereitą sek
madienį puikiai pasisekė. Va
karo užbaigą padarė smagia lin-> 
ksmas balius, ir ne tik jauni 
bet ir senyvi ir net seni šoko 
iki 11 vai. nakties, prie gražios 
P. Raponkos orkestro muzikos, 
kurioje pasimainydami smuika
vo p. Mušinskas, N. Vilkelis ir 
Karolis Sarpalius.

šiuomi išreiškiu pasidžiaugi- 
mo žodį varde visos “Dirvos” 
bendrovės iš šio vakaro, nes kas 
prieš tai buvo žadėta tai ir duo
ta.- Veikalas, pirmą syki sta
tytas tik ką naujai išėjęs, pil
nai publiką patenkino, o dar la- 
biatr žiūrėtojų akis ir ausis ga- 
nėdino aktorių parinktinumas, 
tarp kurių'.U- Banionienė, M. 
Dovidaitiąnė-ir M. Dagilaičiutė 
buvo tikros žvaigždės moteriš
kos šviesos. Išjintinai reikia pa
girti p-lę Dagilaičiutę, kuri vos 
tik pirmą sykį scenoje pasirodė 
ir tai svarbioje rolėje, ir atliko 
savo užduotį visiškai •---- '

■Gražų įspūdį darė puikus mo
terų įsirengimas scenoje, o tain- 
gii ir vyrų kostiumai, ypač pa
ties “Ekscelencijos” (J. V. Mit- 
chellis), kuris ne tik ką kitą 
visą ant savęs turėjo, bet net 
ir monoklį gabiai mokėjo varto
ti, padarymui didesnės impresi
jos į Amerikietes, kaip veikalas 
reikalavo, c tos darė įspūdį ir i 
publiką. Jo pasekėjas (pats au
torius) irgi buvo išsirengęs ata
tinkamu “Ekscelencijos” “sek
retorių? kostiumu, o jo plikė ir 
stori akiniai nužibino viską kas 
tik reikėjo prie: padarymo tos 
ypo įas -tinkama taferiitei.

Antanas Zdanis ir Antanas 
Šmlgelskis atsakančiai atliko A- 
merikiee ų senbernių roles, ir 
iki galui pasekmingai varė so- 
vo darbą iki gabaus gavo sau Į 
glėbius tas dvi moteris kurios 
jų pirmiau nenorėjo.

Antro akto pradžioje, nepa
prastą įspūdį į žiūrėtojus pada
rė Juozukas Gilis, kuris vaidino 
Kauno '.aikraščių pardavėją; jis 
gražiai sudeklamavo eiles “Lai
kraščiai, laikraščiai, švaistosi, 
draikos nę. tik kišeniuj bet ir 
gatvėj”. Jd.tyrą Lietuviška kal
ba nei vienam nei ant sekundos 
nedavė pamislyti kad čia dekla
muoja ir vaidina Amerikoj au
gęs vaikas.

J. Marozas kaipo senas kiem
sargis kuris labiau mėgsta val
stybinę už viską kitą, atliko sa
vo dalį gražiai ir publiką prijuo
kino j valias..

Kriminąjės policijos detekti- 
vais pasitarnavo V. židžiunas. 
F. J. Žiuris ir C. F. Petraitis.

Po vaidinimo, Birutei Vaitke
vičiūtei akompanuojant pianu, 
Ilena Kairiukščiutė, jauna mer
gaitė, pašoko klasiškų šokių, 
kas buvo gana gražus priedas 
prie programo.

(Atletiška dalis buvo išlenk
ta, nes neatsilankė vienas iš vie
tinių r.'stikų, o Komaras jau bu
vo išvažiavęs į Brooklyną.)

Prie pabaigos noriu ištarti 
širdingą ačiū visiems ir visoms 
kurie tą vakarą prisidėjo su 
darbu pasitarnavimui publikai, 
nes visų pastangomis šis paren
gimas ir išėjo pasekmingas.

Taipgi reikia padėkoti ir mu
sų publikai, kuri taiji širdingai 
parėmė savo skaitlingu atsilan
kymu, parodydama savo gerus 
norus “Dirvai”. A. Žukas.

Šie du ir dar vienas su Lapkričio vėjais atūžia Į 
Clevelandą Lapkričio 10 dieną su koncertu

Artistas J. Babravičius, kom
pozitorius A. Vanagaitis ir pia
nist’s M. Yozavitas galutinai pa
siryžo dar labiau pašturmuoti 
Cleveland© padangėj ir atvyk
sta pas mus su.nauju nepapras
tu programų, su operos daino
mis, su juokingomis dainuško
mis ir gražia muzika.

Tarp gražių ir juokingų nau
jų Vanagaičio “šposų” bus dai
nuškos kurios telpa 5-me pusla
pyje Juokų skyriuje. Jis nori 
kad publika išmoktų tas dainuš- certais ir ta 
kas “ant pomietės” ir jeigu no- duos visiems 
rėš parėkautų sykiu su juo. , |siško peno.

Prisiruoškit visi prie to kon
certo. Tai bus šiokios dienos 

į vakaras, ketvirtadienis, ir Lie
tuvių salėje, prasidės nuo 8:15 

į vai. vakare. Kurie dar negirdė- 
I jot jų pirmesniais atvejais ne- 
' galit praleisti dabar, nes butų 
j griekas nežinoti kokias žvaigž
des mes turime savo meno pa
saulyje.

Babravičius pereitą sezoną 
dainavo su Šaliapino opera per 

I visą Ameriką. Šį sezoną aplan
kys Lietuvių kolonijas su kon

visa traicė tikrai 
atatinkamo dva-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

ffm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 

Prakalbos lygiai ant 3 p. p.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

VANAGAIČIO LINKĖJIMAI
Komp. A. Vanagaitis prisiun

tė' sekantį laiškelį su linkėji
mais “Dirvos” redaktoriui:

“Gerbiamasis: Prašau pri
imti sveikinimo žodi Tamistos 
statomoj komediioj ‘Eksce
lencija, kuri šiandien vaidina
ma Clevelande kaipo premje
ra! Linkiu geru pasekmių 
vaidinime ir naujo įkvėpimo 
parašyti dar ir dar ir dar 
naujų komedijų ir scenos vei
kalu bei anysakii.

“Darbuokit, Tėvynaini!
A. Vanagaitis

Spalių 23, 1927.”

TREČIAS DISTRIKTAS UŽ 
JOS. A. SCHNEIDER

Trečio Distrikto Balsuotojų 
Lyga turėjo gyvą mitingą Wa
ring mokykloj ant 31st. St ir 
Payne avė., kur Jos. A. Schnei- 
ler buvo užgintas kaipo pirmo 
įasirinkimo kandidatas į mies- 
'o tarybą iš Trečio Distrikto.

Mr. Schneider išrodinėjo ne- 
dateklius, klaidas ir išlaidumą 
dabartinio miesto manadžerio. 
Visi dalyviai užgyrė Davis prie
do prie miesto čarterio. Buvo 
keletas kitų kalbėtojų ir visi iš
sireiškė už atmetimą manadže
rio plano ir įvedimą senos sis
temos, kad butų renkama ma
joras visų piliečių balsais.

Padėka. Pranas ir Ona Sa- 
nuoliai (618 E. 107th St.) iš
reiškia padėką J. Makauskui, J 
T.incevičiui, Z. Čižinauskienei ii 
skaitlingiems jų ir savo drau
gams už surengtą “surprize 
party” ir sudovanotas dovanas 
Spalių 23 d.

SLA 14 KUOPOS NARIAMS
SLA. 14t-a kuopa laikys susi

rinkimą trečiadienio vakare, 2 
d. Lapkričio, 7:45 vai., Lietuvių 
svetainėje. Nariai dalyvaukite

Sekr. Ą. M. šmigelskis.

BALSUOKIT UŽ TILTĄ
Lorain-Central tiltas skersai 

Cuyahoga upės klonį manoma 
bus geriausias išgelbėjimas vi
so susinešim© susigrūdimo nuo
lat augant važinėtoji! skaičiui, 
tat Citizens Bridge Bond Cam
paign komitetas nutarė,-reko
menduoti miestui ir apskričiui 
nubalsuoti $8,000,000 sumą pa
skolos tiltui statyt:. Balsavi
mas bus Lapkričio 8 d.

Tiltas nuo Lorain avenue iki 
Central avenue duos darbo, ma
žiausia porai metų tūkstančiams 
darbininkų.

Tai butų trumpiausias ir eko
nomiškiausias tiltas, sako K. F. 
Gili, ekzėkutivio komiteto pir
mininkas. Tuomi butų sutau
pyta virš $2,000,000 negu rei
kėtų bent kokį kitą tiltą statyt..

COMMUNITY FONDO VAJUS
Lapkričio 14 iki 22 d. yra nu

statyta vajus devintam meti
niam 'Community Fondo vajui. 
Tuo laiku keletas tūkstančių 
savanorių darbininkų eis per 
visus namus užrašinėdami ii 
priimdami aukas tam fondui, 
kuris palaiko ir gelbsti 110 šios

1 srities labdaringų įstaigų.
Kiekvienas privalo noriai au

koti. ’Suma yra didelė, $4,600,- 
000, tiek pat kiek buvo pereitą 
metą, bet pasidalina ant visų 
ligoninių ir kitų įstaigų kur 
kiekvienas gali gauti pagalbą 
arba kur užlaikoma vargšai ir 
našlaičiai. Tokią vajus pripa
žinta geresniu, nes nereikia kož- 
nai įstaigai eit'i pačiai ir paski
rai rinkti ir nuolat varginti gy
ventoj us.

Jau nėra aristokratijos kuri 
šelptų arba palaikytų sociales 
organizacijas šiame mieste, nes 
per Community fondą kiekvie
nas turi progą duoti pagal savo 
išgalių ir jaustis esąs palaikyto
ju savo reikalingų įstaigų. Ne 
kelių bet kiekvieno piliečio pri- 
derystė yra palaikyti savo įs
taigas ir aprūpinti jas kad kiek
vienas neišgalintis, ligonis ir 
vargšas turėtų kur prisiglausti

Mieste kaip Clevelandas nėra, 
galimybių kiekvienam piliečiu" 
permatyti kokiai įstaigai ko rei
kia, bet Community Fondas jas 
visas žino ir žino jų reikalavi
mus, todėl ir šelpia. Reikalin
ga ir jums prisidėti kad Fon
das galėtų varyti savo darbą.

RISTINO GANSONO LAIŠKAS
Jack J. Ganson, naujai atva- 

žiavsę j rytines valstijas Lietu
vis ristikas, štai kaip rašo ‘Dir
vos’ Sporto Redaktoriui:

“Aš būdamas Chicagoj per 
keletą savaičių, netikėtai ma
čiau kad jus Clevelande turėjot 
Lietuvių drutuolių turnamentą 
ir kad Sarpalius buvo apšauk
tas Amerikos Lietuvių čampio- 
nu. Paskui mačiau p. Sarpa- 
'llaus laišką kuriame jūsų laik
raštyje jis atsišaukia jog sutin
ka ristis su visais Lietuvių ris-, 
tikais kuris galės parodyti jog 
turi gerą yardą tarp Lietuvių 
drutuolių.

Pasiremdamas šiuo patiesi K. 
Sarpaliaus atsišaukimu aš iš
šaukiu jį j ristynes su manim 
bile kur ii’ bile kada ir ant vi
sokių išlygų. Aš pasitikiu jog 
galėsiu Sarpaliui parodyti jog 
aš turiu teisę su juo ristis. Pri
siunčia, jums iškarpas iš Kali
fornijos ir kitų Amerikos laik
raščių vakarinėse valstijose kur 
aš ritausi, parodymui koks aš 
esu ristikas.

“Aš rituos jau aštuoni mė
tai, buvau amatoriu per 6 me
tus. Būdamas amatoriu turėjau 
apie 300 ristynių ir turėjau per 
penkis metus tris Paflciko pa
jūrio amatoriu čamplonato titu
lus: 175 svarų, 192 svarų, ir 
sunkaus svorio, ir turiu meda
lius ir “meiles taures”. Prigu
lėjau prie Olympic Club San 
Francisco per 10 metų ir turiu 
didelį vardą visoj vakarinėj A- 
rikoj kaipo “all around athle
te”, moku kumščiuotis, plaukti, 
foot ball ir visokių kitų sportų.

“Aš buvau, ristynėse New 
Yorke 1924 m. 'per Olympiškas 
žaismes, ir buvau nusiųstas Į 
Paryžių, Aš būdamas mažai ką 
susipažinęs su Lietuviais, o an
tras dalykas Kalifornijoj radžai 
Lietuvių ir yra; tai ritausi kai
po Amerikonas, nes gyvenau. 14 
metų Kalifornįjoj. Dabar kai 
atvažiavau į rytus ii- susipaži
nau su savo tautiečiai^ visur ei
siu kaipo Lietuvis ir noriu per
sitikrinti -sir-visaįs Lietuviais 
ristikais.

Jack j. Ganson-.

GANSON LAIMĖJO
Jack J. Ganson, naujau, atsira
dęs smai;kuš Lietuvis ristikas. 
gerai pasižymėjo pereitą savai
tę Brooklyne,. N. Y., po 17 mi- 
nutų paguldydamas Lenką dru- 
tuolį, Štickney.

Spalių 25 d. Ganson ritosi su 
Italu, Calza, ristynes išėjo ly
giomis, nes .įaiko buvo tik 30 
minutų.________________

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO

DAVIS PLANAS PEREIS
Buvęs gubernatorius Harry 

L. Davis smarkiai darbuojasi ir 
randa daug pasekėjų pakeit"- 
mui dabartinės miesto tvarkos. 
Jo. priedas prie miesto čarterio 
reikalauja rinkimo majoro tie- 
sioginai ir prašalinimo miesto 
.'manadžerio. Užsiregistravo bal
savimams suvirš 180,000 .ypa
tų, .kas yra retas atsitikimas, o 
.tas parodo kad balsavimuose 
nori dalyvauti daugybė tų ku
rie kitais rinkimais visai pra
žiūrėdavo. Iš registracijos spė
jama kad piliečiai nori permai
nos.

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

Dar yra progą 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.

PATARKIT SAVO DRAU
GAMS skaitytį “Dirvą”.

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

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

6820 Superior Ave.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

I_____________L

FeeWmint
Liuosuotdjas
Vidurių kurį 1
Kramtoma 
kaip' Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSITE TIK MĖTŲ

EKSTRA!

Paskutinę minutą ruošiant 
“Dirvą” į spaudą C. Marotta 
pranešė kad Lapkričio 7 d. 
miesto auditorijoj jis sustato 
ristis Juozą Komarą su lau
kiniu Lenku, Stanley Stasiak. 
Tai bus nepaprastos ristynes 
ir kiekvienam bus žingeidi! 
pamatyti. Taipgi bus smagu 
Clevelandiečiams pasimatyti 
su Komaru, kuris jau mislino 
kad apleido Clevelandą visiš
kai. Lenkas sako: Duckšią- 
kit man Komarą! aš jį pa
glostysiu taip kad jis į kelin
tą dieną teasikels!

Bet Komaras turbut jo vi
sai nesibaido, nes Marotta ga
vo telegramą kad Komaras 
sutinka atvažiuot.

- 1I ! VIETINIAMS
| “Dirvos”" krautuve atdara I 
I vakarais iki 8 -valt Turęi- I 
| danai kokius reikalus §tenr I 
j gkites ateiti iki tai valan- I 
I ■'!'!' ■ dai.
I__________________________ Į

KOMARAS SKUNDŽIASI
Pargryžęs į Brooklyną, į sa

vo seną sostinę, be garbės vai
niko, Juozas Komaras ne tik žo
džiu draugams bet ir per laik
raščius skundžiasi kad jį Cle- 
velandiečiai nuskriaudė per tur
namentą, už tai kam nedavė 
jam čąmpionato. Komaras ka
da važiavo į Clevelandą pavasa
rį, pasakojosi visiems kad su- 
gryš su ristikų karaliaus vaini
ku, o kai sugryžo be tos garbės 
dabar pasakojasi’kad jį apgavo.

Reikėjo Komarui paimti, su
laužyti Sarpalių savo galingose 
rankose, tada butų buvęs kara
lium, o dabar turi laukti progos 
ir tikėtis laimėti arba ir toliau 
pralaimėti.

Komaras apleido Clevelandą 
Spalių 18 d. kviečiamas risty
nių rengėjų rytinėse valstijose 
ir neužilgo pradėsim girdėti jį 
ritantis su visokiais priešais.

Atsilankęs “Vienybėn” Ko

maras apie Gansoną apsakė ši
tiek : Man Gansonas paristi tai 
tiek kaip riešutą sūspaust.

i SARPALIUS VĖL PENNA.
šį pirmadienį Karolis Sąrpa- 

i liūs išvažiavo pamedžioti į Pa. 
valstiją aplink Vanamie; kur 
gyvena jo tėvai ir broliai. No- 

I ri gerokai prasirhiklint po kal- 
I nusA o paskui tikrai stos į žie
minio sezono grumtynes su vi
sais priešais. Sarpalius žadėjo 
aplankyt Bostoną ir New Yor- 
ką. Sugryš į Clevelandą už’ko
kių poros savaičių ir tikisi čia 
susikibti su Joe Stėcheriu, pa- 

i sauliniu čampionu, kurį Marot
ta būtinai kviečia čionai.

Fiziškas Direktorius
Karolis 'Sarpalius tapo, pa- 

I kviestas už fizišką direktorių 
' Sydney-Hill Sveikatos Iristitu- 
I te, 715 Superior avė. Tą vietą 
: užims apie Gruodžio 1 dieną.

’Karolis'(Sarpalius su čąmpio-. grafiją 'ir klišą parodymui vir
čio garbės -taure. — A.. J. Naųn- šucmenei Sarpalių su jo čam- 
čikas sako: Geriau vėliau nęgid.pionątp dovanomis^ tiia nėra 
niekad, taigi nors po Sarpaliaus-I tik rožių vainiko, nes tą! patį 
Komaro ristynių praėjo.du mė- Vakarą mergelės rožes nūska- 
nesiai, jis v stiek padarė foto- 'biojo. ’■ jį
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JUS PATS, INC.
v :į- n ■ »
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“JUS PATS, Inkorporuotais”, yra tai tik 
tik kitas būdąs pasakymo kad kiek

vienas žmogus yra biznierius, nors jis vi
są savo gyvenimą dirba už algą. Taipgi 
kiekviena moteris yra bizniere. Neš var
tojimas pinigų kuriuos uždirbate ir pra
leidimas yrą biznis^ ir per visą gyvenimą 
pereina dideles sumos pinigų.

Vienok jekis biznis nėra pasekmingas jei
gu jame nėra pelno; ineigos turi būtį di
desne? negu išeigos. Ar taip yra su 'jūsų 
ypatiškais reikalais? Ar jus taupot pi
nigus? Ar pasidedat kiek rezervo prieš 
visokius nepasisekimus kokie pasitaiko 
kiekviename biznyje?

Rezervo fondui “Jūsų Pačių, Ine.” geriau
sia yra dėjimas pinigų banke ant knyge
lės.
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