
"DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Newspaper in .Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States..................... $2.00
Canada and Mexico... ............... 2.50
Lithuania and other countries  3.00

Advertising rates on application.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
____ Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879 
KAINA 5c ~ CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS. LAPKR.-NG'V. C 1927 ”

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite CIevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje........ .............  2.50
Lietuvoje ir kitur.................. '........... 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškalno.

Aptrarsinimu kainu klauskit laišku.

“D l R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 45 VOL. XII (METAI 12-TI)

S. Valstijose yra 
Milijonas Nelegalių 

Svetimšalių
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DEPORTAVIMAS JŲ IMTŲ VIRŠ 500 METU
SUGAUDANT TIK PO 1,000 I METUS

Nužudė angliakasį. Steuben
ville, O. — Susiginčijime strei
kuojančių angliakasių su streik
laužiais Spalių' 29 d. nušauta 
unijistas darbininkas, 19 metų 
amžiaus, kuris sp buriu kitų sac 
vo draugų prisivijęs streiklau
žių būrelį važiuojančių j kasyk
las norėjo atkalbėti juos nuo 
streiklaužiavimo. Jiems besi
ginčijant, greta automobiliais 
važiuojant, vienas iš streiklau
žių išsitraukęs revolverį šovė į 
tą vaikiną. Jo draugai patėmi- 
jo numerį streiklaužių automo
bilio ir patelefonavo miesteliui 
kur link tie1 važiuoja kad bandy
tų sulaikyt žmogžudžius. Da- 
važiavę iki1 miestelio, tie neno
rėjo sustoti ir pasiduoti, bet bu
vo sulaikyti. Jie užsigynė šovi-. 
mą, bet prie vieno jų rasta re
volveris su viena iššauta kulka. 
Kiti suimta kaipo liudininkai.
■Easton, Pa. Prių-Cmdąvojf- 

įmo darbo skersai upę nuo čio- dasigauna slaptai per Meksikos'
ir Kanados rubežius; Daug už
silieka tokių kurie atvažiuoja 
laikinai kaipo svečiai.

Peili <>iidavojf-

nai eksplodavus dinamitui vie
nas darbininkas suplaišytas Į 
šmotus, du sunkiai ąĄižęisti ir 
septyni kiti lengviau.

Houghton, Mich. — Vario ka
sykloj užgriuvo septynis darbi
ninkus, kurie visi išimta negy-

6,000

padi

Akrcno ■■Goodyear kompanija 
nupirko Sumatroje (sala Azijos 
vandenuose) 29,000 akrų žemės 
auginimui gurno medžių, šitas 
pirkinis padidina tos kompani
jos tenai užpirktus plotus ki 
50,000 akrų žemės. 1916 me
tais buvo nupirkta 20,000 akrų 
ir pirmutinė plantacija jau duo
da gumą. Naujoj plantacijoj 
bus pastatyta dirbti apie 
tos šalies darbininkų.

Gelžkelfečiai reikalauja
dinimo algų po $1 į dieną, arba 
apie 19' nuošimčių ant dabarti
nių algų, i- šis reikalavimas pa- 

’liečia gęlžkeliečius į vakarus 
nuiTlMĖš’sissippi upės. „

Denver, Colo. — I. W. W. iš
šauktas angliakasių streikas ei
na su visu įnirtimu. Kasdien 
beveik atsibuna streikerių sus:- 
kirtimai su streiklaužiai: 
licija. Nekurios kasyklos suti
ko padidinti algas nuo $6.27 iki 
$6.77. Bet streikeriai, 3,000 
skaičiuje,, susirinkę Walsenbur- 
ge, išnešė reikalavimus mokėti 
po $7.75 į dieną ir surengė di
delę demonstraciją.

Komunistų išrėdyta raudonai 
mergina agitatorė, 19 metų am
žiaus, visu1 smarkumu kursto 
darbininkus prie muštynių ir 
riaušių. Prie vienos kasyklos, 
kada ji kurstė streikerius muš
tis su policija, vienas raitas po- 
licijantas norėjo ją sugauti, ir 
tada arklys netyčiomis ją kano
pa užgavo ir sužeidė.

Bedarbiai Vokietijoje mažėja. 
Iki Spalių 15 dienos bedarbiai 
kurie imdavo iš valdžios pašal
pą buvo 442,000. Metai atgal 
tokių bedarbių buvo 1,750,000.

*----------------------------
Anglijos Audroje Žuvol 

60 Žmonių
Jeigu nebus surasta butų la

biau užžiurėti rubežius, svetim
šalių nelegalis plūdimas į Suvie
nytas Valstijas bus toks gau
sus kaip gausiai prasiplatinę 
naminiai svaigalai, nežiūrint už
draudimo juos daryti ir naudo
ti. Dabartiniu laiku spėjama 
šieje šalyje yra nuo 500,000 iki 
pusantro milijono nelegaliai įsi- 
gavusių svetimšalių, kurių jieš- 
kojimas ir deportavimas nuneša 
valdžiai milžiniškas sumas pini
gų- •

Praeito mėnesio bėgiu imig
racijos agentai per visą šalį su
gaudė apie 1,000 svetimtaučių 
deportavimui nelegaliai įvažia-. 
vusių. Ir po tiek Jcas mėnuo su-i 
randant truktų bent 500 metui 
išgabenti visus nelegaliai įsiga- 
vusius.

Apie 12,000 kas motai įsigau-| _Į£įtą Šokikė Užsimušė 
na jūreivių kurie palieka laįyusi 
Ir pasislepia. Paskui daugybe

Londonas. — Audrose ir už
liejimuose vandenų Anglijos sa
lų pakraščiais pereitos savaitės 
pabaigoj žuvo 60 žmonių. Pri
gėrė daug žuvininkų ir pajūrių 
kaimų gyventojų.

Lenkai Nori Įvest Aukso 
Valiutą

Varšava. — Lenkija gavus iš 
I užrubežio paskolos ruošiasi pa- 
1 daryti auksinius pinigus ir lai- 
1 kyti jų pastovią vailutą. Nori 

" 1 išmesti iš naudojimo popieri- 
i nius pinigus ir dabartinius zlo- 
i tus.

PETLUROS UŽMUŠĖ
JAS IŠTEISINTAS I

Paryžius. — Po aštuonrų die
nų sensacingo teismo, Paryžių- dėlė mokykla iš vieno stiklo, 
je liko išteisintas jaunas žydas Tai yra sienos bus vieno stiklo, 
laikrodininkas, kuris nušovė ge-j sudėto į rėmus plieno ir kon- 
inerolą Petlurą, buvusį Ukrai- kreta. Stiklas bus storas kad 
niečių armijos vadą,' už jo po- nebūtų galima sumušti, ir per 

visas puses į klesų kambarius 
ineis šviesa.

Gal ateis laikas kad ir namai 
bus iš stiklo ir žmonės negy
vens tamsoje kaip dabar, ak
meniniuose, mūriniuose arba 
mediniuose namuose, sako Ar
thur Brisbane, garsus Ameri-' 
kietis rašytojas. <

Bet tada žmonės turės dėvė
ti nepermatomus akinius, kad 
negalėtų matyt kas stikliniuo
se namuose dedasi.

gramus arba žydų skerdynes 
Ukrainoje, žydai buvo užpildę 
teismo kambarį visu laiku, ir 
kada išduota nuosprendis šovi- 
ko išteisinimui, dalyviai šaukė- 
rėkė: “Lai gyvuoja Francuzija! 
Lai gyvuoja Francuzijos teis
mai !”

Neteisingos Žinios
Washington. — šiomis dieno

mis kai kuriuose Amerikos laik
raščiuose pasirodžius iš Varša- 
vos žinia apie šešių kariškių 
sušaudymą Lietuvoje 
n’s prasimanymas', 
teisinga.

n

Nepasisekė Pakaržy- 
giauti

Brooklyn, N. Y. — Ligoninės 
tarnautojas, turbūt pamišęs 
protiškai, užsimanė pasižymėti 
savo narsumu moterų akyse. 
Ligoninėj buvo 325 pacientų, 
kurių 78 reikėjo išnešti iš de
gamo budinko, kurį, kaip paaiš
kėjo jis pats padegė. , Tie išgel
bėti ligoniai išliko nuo sudegi
mo-palšes padegėja trusir. Jfe 
yra Ernest Rohde, 42 metų am- ] 
žiaus. Iš sujudimo laike gais
ro vienas ligonis mirė, o viena 

i moteris tuo laiku pagimdė duk-kabaretu šokikė, Rita Nash, 24', . ., . 
metų, iš Milford, Mass. Jos la-|ter} VldUJe'

Norėjo Nušaut Graikijos I voną pasiėmė jos vyras ir par- 
Prezidentą i vežė namon palaidojimui. Prieš

--------------------------- I nusižudymą ji patelefonavo ho- 
Atenni. — Graikijos prezi-ltelio telefonistei apačioje jog ji 

dentas, admirolas Kondouriotis, 1 ruošiasi nusižudyt. Atbėgę vy- 
tapo sunkiai sužeistas šūvi u Irai rado duris iš vidaus užra- 
vieno 25 metų vaikino, patar
nautojo valgykloj, kuris kėsino
si prezidentą nužudyti, šovi- 
kas prisitaikė prie prezidento 
ties seimo rūmais, kuomet pre
zidentas ėjo sėsti į automobilį. 
Vienas šūvis pataikė jam į gal
vą, kitas peršovė automobilį, 

šovikas yra komunistų pase
kėjas. Minia norėjo jį sudras
kyt sugavus, bet policija atėmė.

per Lajngą
New York., — Po gero nusi

gėrimo, iš Knickerbocker hote- 
Eo 8-to aukšto per langą iššoko

kintas. Tai buvo 3 valanda ry
te. Tuo tarpu apačioj buvę nu
girdo didelį trenksmą ant stogo 
p'rmutinio aukšto šoninio bu- 
dinko. Patyrinėjus rasta jos 
sudužęs lavonas. Išlaužus kam
bario duris rasta tuščia degti
nės bonka, surūkyti cigaretai.

Vokiečiai Darys Dantis 
iš Plieno

Ekstra! Orlaivis Susi
mušė su Traukiniu

New Market, N. J. — Pirmas 
žinomas atsitikimas susimušimo 
orlaivio su traukiniu atsitiko 
čionai ryte laike miglų. Pašti- 
nis orlaivis nusileido žemai ir 
pataikė kelyje traukinio ir su
sikūlė su lokomotivu. Laimė 
tik kad susimušimas buvo tokis 
jog lakūnas išliko sveikas nors 
orlaivis susilaužė. Lakūnas ga
beno paštą iš Clevelando.

JŪREIVIAI SUVALGĖ
SAVO DRAUGUS

Mirė Garsus Kaizerio 
Priešas

Berlinas.< —, Šveicarijoj mi
rė Maksimilian Harden, garsus 
Vokiečių redaktorius, 66 m. Jis 
prieš karą ir karo laiku labai at
kakliai atakavo kaizerį, jo- dip
lomatus ir jų darbus. Jis kal
tino Vokietiją už pasaulinį ka-

ir po- ra ir kaizeri vadino militarist).)
įnagiu.

Jis buvo kelis sylęus uždary
tas kalėjiman už savo atvirumą 
prieš valdžią.

Hardeno mirtis primena jog 
plunksna yra daug galingesnė 
už kardą, nors jums sunku bu
tų tam tikėti, kuomet kardai 
pradeda veikti. Vienok kaize
rio kardas surūdijo, ir jis pats 
liko niekas. Maksimiliano Har
deno vardas. pasilieka kaipo at
kaklaus, drąsaus, naudingo kri
tiko.

Essene, Kruppo dirbtuvėj, iš
tobulinta būdas darymui žmo
nėms dantų iš plieno. Iki šiolei 
jau buvo daug rūšių plieno ku
rios nerudyja, bet naujai išras
tas V. A. plienu vadinamas me
talas nepaliečiamas nei rukščių, 
todėl jis tinkamas burnoje tu
rėti. Jį išrado prof. Strauss iš 
Kruppo laboratorijų, kuris ga
vo Bunseno medalį už tiį savo 
išradimą.

Plieno dantįs bus tvirtesni už 
auksinius ir tuo pat sykiu bus 
daug pigesni.

Seattle, Wash. — Townsend 
uostan vandens atplauta Japo
nų žuvininkų laivas su dviem 
negyvais vyrais ir su kaulais 
keleto kitų žmonių. Laivas iš- 
plukavo be globos 4,000 mylių 
nuo Japonijos pakraščio per ke
letą mėnesių. Apžiūrėję laivą 
viršininkai spėja kod tiedu ba
du mirę vyrai pirmiau suvalgė 
savo draugus, o paskui neturė
dami ką valgyt mirė ir patįs.

Kiek Žmonės PravalgėįSkieK z.mones rravai
Pinigų ant Mielių

Kunigai Priešingi Prohi
bicijos įstatymui

STATO MOKYKLAS 
IŠ STIKLO

GALUTINAI PRANEŠA KAD ITALIJOS LAI
VO NELAIMĖJE ŽUVO 293 ŽMONĖS

Berline ruošiama statyti di- RR> dc .Janeir0> Brazilija. - 
Paskiausiomis žiniomis, perei
tos savaitės katastrofoje su Ita
lijos laivu nuskendo 293 pasa- 
žieriai, o 963 išgelbėta.

Pagalbon pribuvę keli laivai

skendo Viduržeminėj jurėj, pri
gėrė 1,250 jūreivių.

1917— Anglų kariškas laivas 
Vanguard eksplodavo, žuvo 800 
jūreivių.

1918— Japonų karo laivas Ka-
ir išėmę iš vandens tuos ku-;wachi eksplodavo, žuvo 500 jur. 
riuos Išgelbėjo, padavė savo iš- 1918—žuvo be žinios laivas

išvykęs :x T5—
I žuvo 283 žm.

1921—Sudužo

gelbėtų skaitlines, bet prie tų Cykolps 
pasirodė trūkstančių 293 paša- ■ žuvo 283 
žierių.

| Pasakoja kad skęstančius 
vo užpuolę žuvis ir daugelį 
ėdė.

Barbados,

bu
sti-

Dideses Nelaimės Jurose 
per Praeitus 30 Metų

Chinų laivas 
ties’ Swatow, žuvo 

1,000 žmonių.
Į Hong Kong t 
I 1 (inn

20 Užmušta Brazilijos 
Audroje

Prigėrė 11 Žuvininkų
Boston. — Vienuolika žvejų 

prigėrė kada jų valtis susimu
šė su pasažieriniu laivu ir ap
virto. Trįs žuvininkai išgelbė
ta. .

Amerikos Episkopalų dvasiš- 
kija, 5,000 narių, referendumu 
diduma balsų išsireiškė prieš 
prohibicijos įstatymą.

Episkopalai pripažįsta blaivy
bę ir eidami- prieš prohibicijos 
įstatymą nepareškia tuomi jog 
jie pritaria karčiamų atidary
mui po senovei. Jie nori su
švelninimo prohibicijos įstaty
mo, kuris neprotingai nori už
drausti žmogui tą ką negalima 
sulaikyti.

1917 metais viena žymi mie
lių išdirbimo kompanija uždir
bo pelno $2,265,418. 1926 me
tais tos kompanijos uždarbis 
■buvo $18,465,000. Per devynis 
metus uždarbis pasidaugino 700 
nuošimčių.

Tas atsitiko delei to kad buvo 
paskelbta jog mielės tinka ne tik 
prie duonos kepimo, bet ir vi
duriams, ir pradėta nepaprastai 
garsinti kad žmonės turinti už
kietėjimus ir kitus nuo to paei
nančius vidurių negerumus val
gytų mieles, gertų jas ištarpy- 
tas, ir tam panašiai.

Ric de Janeiro. — Audra per 
šlavus Matte Grossa valstiją 

s ir už-
.jSlO'VUp AvJ-ClLv“ UlUnod

1898 m. — Francuzų laivui paliko didelius nuostolius 
La Bourgcyne susimušus su An- mušė 20 žmonių. 
g!ų laivu nuskendo 560 žmonių.

1904—General Slocum, eks
kursinis laivas sudegė New 
Yorke, žuvo 1,021 žm.-

1904—Norge, sudužo Škotijos 
pakraštyj, žuvo 646 žm.

1912—Titanikas susimušė su 
ledų kalnu, žuvo 1,517 žm.

1912—Japonijos garlaivis Ki-
| ker Maru nuskendo Japonijos 
I pakraštyje, žuvo 1,000 žm.
I 1914—Empress of Ireland su-
I s'mušū sū kitu laivu, nuskendo 
j 1,(124 žm.

Vaikai Išgelbėjo Te-1 1915—Lusitania, paskandino
vą nuo Kalėjimo Vokiečių subnurinas, nuskendo
- ■T— - -»------f—-’ 11,198 žnl.: s -----

1915—Eastland (ekskursijos

Surado Moteries Lavoną

ga- ’ 
14

na-
Rasta Skryniose Moterų 

Lavonai

Ashtabula, O. — Policija 
vo žinią iš Pittsburgo per 
metų mergaitę kad vienuose 
muose skiepe yra užkasta nužu
dyta tos mergaitės motina, ku
ri dingo du metai atgal. Sura
dus likučius nužudytos mote
ries, policija apkaltino jos vyrą 
pirmo laipsnio žudystėje. Mer
gaitė pasakė policijai kad tėvas 
užmušė motiną kuju, palaidojo 
skiepe ir pasišalino iš miesto. >

New ' Orleans, Ga. — Dviejo
se skryniose užtikta supjausty
ti lavonai dviejų jaunų moterų. 
Skrynios buvo palikta vienuose 
namuose, kurių gyventojai pa
sakė policijai nieko nežiną kaip 
tes moteris skryniose atsirado.

Pranešimas Visuomenei

Sheridan, Wydl — Vienas
Meksikietis perpykęs peiliu per- laivas) apvirto Chicągos upėje, 
dūrė vieną darbinidką. Jis bu
vo nuteistas kalėjiman, bet pri-
redžius kad turi 43 vaikus už- nuskendo Chinijos pakraštyje, 
laikymui. Jis yra 60 metų am- žuvo 1,000.
žiaus. 1916—Prancūzų kreiseris nu-

prigėrė 812 žm.
1916—Chinų laivas Hsin Yu

Lietuvos Generalis Konsula- 
■ hw New -V-ovTm. kad par
mestą Lietuvos užsienio pasą 
Nr. 15354, išduotą Vidaus Rei
kalų Ministerijos .Alizui Gudui, 
laikyti neturinčiu vertės ir ra
dus jį pasiųsti Generaliam Kon
sulatui, 15 Park Row, New York 
City.

SMSMUHMdSlSiK W.W. W.W.W.W. W.
Laikas Sitjsti Kalėdų Dovanas

Ą geresnio galit pasiųsti saviškiams i Lietu
vą dovanų jei ne keletą Litų, ne kelis Do- 
1 arias? Už pinigus patįs jie nusipirks kas 
jiems tą dieną labiausia reikalinga. Pri

siminkit juos, kaip kitomis šventėmis, ir ruoškitės 
savo dovanėlę pasiųsti.

“DIRVOS” Agentūra visuomet ir dabar'pa
siruošus patarnauti skaitytojams ir abelnai visai 
Amerikos Lietuvių visuomenei persiuntime pinigų 
į Lietuvą. Siunčia Litais ir Dolariais pigiausiu 
kursu ir priėmėjas gauna tokią sumą kokią siun
tėjas paskiria. Gauna tiesiog pinigais, ne čekiais, 
ir nėra vargo su jieškojimais kas čekį išmainys, už 
kurį mainytojai tankiai daug atsiskaito.

SIŲSKIT DABAR — nelaukit paskutinių die
nų, neapvilkit saviškių tikėjimosi iš jūsų dovanė
lės. Kitais sykiais siuntėt, pradžiuginot juos — ir 
dabar jie žino kad turi Amerikoj savo sūnelį, bro
lelį, tėvelį ar kitokį giminėlę ir žino kad jus atsių
sk. Tegul jų žinojimas nelieka suviltas.

$GC 20 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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DIEVAPITTSBURGH PASTABUKĖS
Susišaudė kaimynės. Dvi kai

mynės nuo 1220 ir 1222 Gilmore 
st., susivaidijo už' vienos. mer
gaitę, 14 metų, apie kurią viena 
pradėjo pasakoti pletkus. Mo
tina dukterį gindama pradėjo 
savo kaimynę koliot, ir kada 
prieita prie karštų barnių, plet- 
kininkės įnamis atnešęs revol
verį padavė jai pakurstydamas 
šauti. Mergaitės motina liko 
sužeista į krutinę. Ji paimta 
j ligonbutį, o revolverio atnešė- 
jas areštuotas.

Viena Detroitietė moteris pa
reikalavo iš Pittsburgo polici
jos $5,000 atlyginimą, paskirtą 
už susekimą ir areštavimą S. 
Jawarskio, kuris įgabeno gink
lus ir įnagius į apskrities kalė
jimą, kuriais išsiliuosavo ir pa
bėgo Jawarskio brolis ir kitas 
jo draugas nuteisti už žmogžu
dystę.

Ta moteris, 70 metų amžiaus, 
sako kad Rugp. 2 d. pas ją at
vykę du vyrai nusinuomavo jų 
garadžių, bet atsisakė pasakyti 
savo vardus. Vėliau, kada jie 
įvažiavo garadžiun, per langą 
žiūrėdama senė matė kaip tie 
vyrai permainė automobilio lais- 
hų numerius. Ji tada nuvyko 
į policijos stotį ir raportavo da
lyką, ir policija pradėjo sekioti 
tų vyrų apsiėjim . Neužilgo 
po to buvo papildyta užpuoli
mas ant General Baking Co. pi
nigų vežimo ir tie vyrai suimti 
kaipo nužiūrėti asmens. Sulai
kius juos, vėliau patirta kad jie 
jieškomi Pittsburge sąryšyje su 
išlaužimu kalėjimo.

Sudinamitavo tiltą. Pennsyl
vania gelžkelio tiltas netoli Par
nassus tapo dinamitu sugadin
tas ir susisiekimas tuo, keliu su 
Valley Camp CoąĮ- <Co. kasyklo
mis .pertrauktas*’V*-’ 'Tji

Spėjama kad nesugebėjimas 
padėtu bombą tinkamiau išgel
bėjo tiltą nuo visiško, suardy
mo. Minėtose kasyklose eina 
smarkus kivirčiai tarp stręike- 
rių ir streiklaužių1 ir manoma 
kad tilto susprogdinimas buvo 
taikyta sulaikymui kasyklose 
darbo.

Mirtinumas. Pittsburge mir
čių skaičius yra aukščiausias 
negu kituose miestuose. Bėgy
je 1925 metų per visą šalį mir
čių buvo po 11.8 nuo 1,000 žmo
nių, o Pittsburge po 20.4 nuo 
kiekvieno 1,000.

Divorsas del vištų/ Už tai 
kad vyras perdaug mylėjo viš
tas ir net laikė jas kambariuo
se gyvenamam name, 500 išvi
so, ir kada pati portestavo ji 
gavo mušti už vištas, Freda 
Neus, iš Cratfon branch, netoli
Carnęgie, gavo divorsą nuo sa
vo vyro ir dabar gali rasti toki

vyrą kuris stuboje vištų nelai
kys. '

Sumišėlio darbas. Tūlas 61 
metų senis, nuo Arlington avė., 
pamišęs nuo persigėrimo nami
nės, inėjęs į mėsinyčią kirviu 
sudaužė daugelį dalykų, pada 
rydamas nuostolių už $300.

Kada pribuvo policijantas jį 
sulaikyti, senis mosavo kirviu ir 
jam, bet buvo nuginkluotas ir 
nugabentas policijos stotin. Jis 
nuteistas 30 kalėjimo ir užsi-' 
mokėta $25 bausmės.

Nužudė pačią lovoje. Lancas
ter, Pa. — Frank Hilton, gulė
damas lovoje su savo pačia ir 
12 metų mergaite, nakties laiku 
nušovė savo pačią ir pats save, 
palikdamas mergaitę sveiką.

Tragedija įvyko moteries tė
vų’namuose, kur jie apsinakvo
jo po palaidojimo jos tėvo. Mo
tina sako negalinti išaiškinti tos 
dvigubos žudystės.

CHICAGO, ILL.
Koncertas Pasisekė

Babravičiaus, Vanagaičio, Yo- 
zavito koncertas Spalių 28 d. 
nusidavė nepaprastai gerai: pu
blikos suėjo virš 700. Chica- 
giečiai gražiai išlydėjo savo ar
tistus į rytines valstijas palink
sminti Lietuvius. Sv.

THOMAS, W. VA.
Angliakasyklose dirba neblo

gai) tik mokestis už darbą yra 
numušta. Darbininkai turi sun
kiai' dirbti. Čia unijos nėra.

Bolševikėlis Proleika prisįla- 
kęsp munšaino ■ Spalių 23-■ d. ne 
tilt’lermavo savo namuoše, bet 
savo moterį su vaikais išvijo iš 
namų’ fr jie?wu®ėjo nakties lai- 
ku pas kaimynus prašytis prie
glaudos. Proleika mėgsta deg
tinėlę, ir prisitraukęs jos, grie
bęs kirvį norėjo nužudyti savo 
žmoną, sakydamas jisai nebijąs 
jai’ gyvastį atimti, nes už jį už
stotų visas “Laisvės” štabas su 
raudonųjų armija. Proleika la
bai mėgsta šmeižti “Dirvą” ir 
vietos gerus Lietuvius. Jisai 
ant jų net rašinėja į bolševikiš
kus laikraščius visokius šmeiž
tus. Duosis matyti kaip dabar 
Proleika apie save parašys savo 
spaudoje ir kaip jo generolai 
užgirs jo darbus.

Justinas Balčiūnas jau sveik
sta ir pradeda vaikščioti. Jam 
angliakasy kloję mašina koją 
sužeidė.

Apsirgo reumatizmu Ipolitas 
Krištupaitis. Vienos kojos vi
sai nevaldo.., Buvo pasidavęs į 
Cumberland ligoninę; iš ten su-
gryžo ir gydosi namie.

Pinavijas.

I LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS I
PERKAME IR PARDUODAME

Siunčiame pinigus j LIETUVA, imokėjima? garantuojama
DOLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabeliu ir paštu.

Del informacijij rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
I 170 Broadway New York I
I_____________________Firma Įsteigta nuo 1872 (2-8) ■

CZXXXXXXXXXXZZXXXXXtXXJ3SUaLZZXXXžXXXXXXXXXXXXXXXXZXXX3 

SUSIVIEMIJ1MAS LIET. AMERIKOJ j 
; Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos 3 
5 organizacija Suvienytose Valstijose. 3
h kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. 3
h Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
h SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- 3 
" imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘‘T4- 1 
m vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 3 
! Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. 3
S Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3
M 1
" Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui j

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j
ofirr iv QfvAoi Now VafIt NT Y

KODĖL komunistų '“Laisvė” 
tu i n labai džiaugiąs! kad Meksi
kos valdžia be pasigailėjimo 
trempia sukilimą ir žudo suki
limo vadus? Todėl kad Meksi
koj sukilimus ruošia daugiausia 
tikintieji. Bet kodėl ta pati 
“Laisvė” kuobjauriausia keikia 
Lietuvos valdžią, kuri irgi ne
daro ceremonijų su sukilėliai^? 
Todėl kad Lietuvoje sukilimus 
rengia komunistai, jų artimiau
si draugai socialdemokratai ir 
kairieji Liaudininkai. Tas reiš
kia kad komunistai pilnai prita- 
ra žudynėms, žudyti galima vi
sus, tik ne komunistus.

‘SANDAROS’ redaktorius jei 
butų toks galingas kaip Stali
nas jis atimtų nuo Sirvydo ne 
tik redaktoriaus sostą, bet ir 
patį Sirvydą išvytų iš demokra
tiško pasaulio, o į Sirvydo vietą 
padėtų Paulauską ar Sekį, ir 
tada jau butų pilnas kvartetas, 
su Michelsonu ir Grigaičiu.

▼ ▼ ▼

KOKS ten Jankauskas per 
“Laisvę” sušuko: “Saugokitės 
Apgavikų 1” ir tais apgavikais 
per stato p. Pikčilingienę ir jos 
draugę, kurios renka aukas Vai
kelio Jėzaus našlaičių prieglau
dai Kaune.

Aš irgi sakau kad saugokitės 
apgavikų, tik ne tų moterų, bet 
komunistų. 

▼ w ▼

ANT KAPO Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės ir Progress 
Shoe Mgf. Co. išdygo “Realty 
Trust” Bendrovė. Kas išdygs 
po šito laikas greitai parodys.

Žinučių Rinkėjas.

S. L. A. ORGANAS užgyrė 
Kauno < “Trimito” editorialą ku
riame buvo pipiirinama valdi
ninkams kam jie už mažiausius 
sau: nepamėgimųs tuojau “iške
lia bylas” laikraščiams ir jų re- 
daktoriąms- sp^- leidėjais, Net 
per špaušdiho n tą^”daiį kurioj e 
“Trimitas” ųšdėsto kaip neiš
mintinga trąukti atsakomybėn 
už kiekvieną valdininkams pra
sitartą žodį, už pašiepiantį val
dininkus paveiksluką, ir tam 
panašiai.

Net nesmagu buvo “Tėvynėj” 
skaityt tą straipsnio dalį. La
bai gerai kad ją “T.” perspaus
dino, tik negerai kad neperspau
sdino to paties “Trimito” ędito- 
rialo dalį ir tą kurioje buvo 
pipirihama betakčiams laikraš
čiams, kurie delei savo partiviš- 
kų aspiracijų gaudo vien gan
dus, pletkus, ii' tuos pučia į di
džiausius faktus, primaišydami 
savo namuose augintų (prasi
manytų) tikrenybių. Užtylėji- 
mas vienos straipsnio dalies 
kuomet užgiriama kita dalis iš
rodo lyg į kokį tai išsisukinėji
mą.

NE VISIEMS pranašais bū
ti. Po perversmui Lietuvoje, 
kada Sandaros organas pateko 
socialistų nelaisvėn, buvo kilę, 
ginčai kaikuriuose laikraščiuo
se. Sandaros organas labai py
ko ant “Dirvos”, kuri retkar
čiais patalpino pašaipos brūkš
nelių po antgalviu “Pastabu- 
kės”, kurias rašė tūlas žinučių 
Rinkėjas. Tose pastabukėse ke
lis sykius buvo pašiepta tūli 
Sandaros organo išsišokimai 
prieš Lietuvos valdžią ir kitus 
dalykus. Sandaros organas ne- 
atleistihai ir daug kartų gra
mozdiškai zulino tas “Dirvos” 
pastabukes ir p. Karpavičių, 
“Dirvos” redaktorių, kaipo tų 
pastabukių autorių; girdi, už
sirūkęs kvepiantį cigarą, ir ra
šo.... Taigi. Sveiki laikrašti
ninkai, nuo neatmenamų laikų, 
neišduoda slapivardžius nei savo 
nei kitų laikraščių bendradar
bių, nors tikrai žinotų koks ben
dradarbis kokiu slapivardžiu pa
sirašo. Sandaros organas prie 
sveikųjų užtai priskai.tyt lyg 
butų negalima, nes per tai “vi
sas svietas” sužinojo p. Karpa
vičiaus slapivardį. Tik viena

“Tėvynė” turbut to nežinojo, 
nes gavus progą, anais sykiais 
ėmė ir paskelbė kad žinučių 
Rinkėjas tas pastabas rašantis 
yra “žymus Baltimorietis”. Rei
škia, “Tėvynė” parodė kad San
daros organui pranašu būti ne
pritinka. Tik negerai kad “Tė- 
įvynė” taip ilgai tylėjo; reikėjo 
tuojau savo vienmintei patėmy- 
ti kaip tik ji pasikėsino prana
šauti tai apie ką neturi suprati
mo.

K'vietiškis.DETROIT
Registruoja ginklus. Michi

gan valstijoj įvesta naujas įs
tatymas sulyg kurio visi gyven
tojai turi suregistruoti pas save 
turimus ginklus. Per pusantro 
mėnesio jau suregistruota apie 
5,500 ginklų. Duota laiko iki 
Lapkričio 1 dienai užregistruo
ti tiems kurie dar neregistravę.

Keletas žinių apie Detroitą. 
Detroitas turi didžiausią gaidų 
spausdinimo įstaigą pasaulyje.

Detroitas stovi pirmoj eilėje 
išdirbime pieno vežiojimo ble- 
kinių, kurių išdirba kas metai 
po šimtus tūkstančių.

Detroitas turi didžiausią pa
saulyje vienų tik avalų krautu
vę.

Detroitas stovi pirmoj eilėj 
išdirbime metalinių lovų.

Detroito Book Cadillac hote- 
lis yra aukščiausias pasaulyje 
hotelis, 392 pėdų ir turi 29 auk
štus.

Sugryžo iš kalėjimo. Pereitą 
šeštadienį sugryžo iš federalio 
kalėjimo buvęs Hamtramck ma
joras Lenkas Jezewski, nuteis
tas už tai kad nepavelijo įstaty
mams įsikišti- į jo pažiūras link 
svaiginančių gėrimų. Jis buvo| 
priešingas prbhibicijai. Lenkai I 
jį sutiko labai iškilmingai.

i

8

Artistų koncertas. Lapkri
čio 3 d. Lietuvių svetainėje at
sibuvo Babravičiaus, Vanagai
čio ir Yozavito koncertas. Vis
kas išėjo pasekmingai. Publi
ka buvo labai patenkinta nauju 
programų kurį šie artistai per 
vasarą suruošė. Jie aplankys ir 
kitas kolonijas, keliauja į ry
tus, pirmiausia sustodami Cle- 
velande.

Su jais sykiu keliauja p. J. 
Bačiunas su žmona, iš Sodus, 
Mich.

Svečiai apleidžia Detroitą šeš
tadienį ir automobiliu išvyksta 
į Clevelandą. Kl.

“Birutė”. Komp. Mikas Pet
rauskas smarkiai ruošiasi prie 
pastatymo savo operos ‘‘Biru
tės”. Perstatymas bus Lapkri
čio 13 dieną Lietuvių svetainė
je. Visi Detoitiečiai susižingei- 
davę tuo nauju dalyku ir ruo
šiasi apsilankyti. S.

Politikierių suktybės. 59 De
troito gyventojai areštuojama 
už neteisėtą registravimąsi są
ryšyje su ateinančiais rinki
mais. Prie to, kilo daugiau ki
tokių skandalų delei registraci
jų; pradeda iškilti aikštėn kad 
negrai registruotojai buvo pa
žymima, išskyrimui jų.

Nuteista banditas. Pribuvęs 
iš Clevelando ir už poros dienų 
pakliuvęs už užpuolimą gatvėje 
su tikslu apvogti žmogų, tūlas 
Brown, 27 m., nuteistas 15 me
tų kalėjiman. Jis prie kaltės 
prisipažino, bet sakėsi tuo lai
ku buvęs girtas, vienok tas ne
išgelbėjo jo nuo bausmės.

Degtinę valia atimt, pinigus 
ne. Vienam žmogeliui patekus 
už pardavinėjimą degtinės, tei
sme paaiškėjo kad agentai at
ėmė iš jo ne tik degtinę, bet ir 
$789 pinigais, kuriuos surinko 
už parduotą degtinę. Pinigus 
teismas pripažino nepaliečia
mais ir grąžino tam žmogeliui.

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos”

T. M. D. REIKALAI
. I.

Iš T. M. D. Wisconsin© 
Apskričio

TMD. Wisconsino Apskričio 
visos kuopos bendrai ruošia di
delį koncertą Lapkričio 27 d., 
Turners Hall, Racine, Wis.

Programą išpildys didžiulis 
visiems mums gerai žinomas iš 
Kenosha Dailės Ratelis Vedamas 
Juozo Macnoriaus. Su tuo rei
kalu kreipiuosi į kuopas kvies
damas ateiti Apskričio valdy
bai į pagalbą tame darbe. Kuo
pų prašau štai ką atlikti. Svar
biausia dėti visas pastangas kad 
suorganizavus iš kiekvienos 
kuopos kuodaugiausia žmonių 
dalyvauti svečiuosi tame paren
gime. Juo didesnį skaitlių pu
blikos turėsim tuo geresnės pa
sekmės bus. Tą atlikti kiekvie
na kuopa lengvai gali, tik reika
linga truputį gero noro.

Jei Kenoshiečiai turi laiko iš- 
silavint dainas ir atvažiavę 
duos mums puikų koncertinį 
programą, tai mes Raciniečiai, 
Waukeganieciai ir Milwaukie- 
čiai turime surasti laiko Lapk
ričio 27 d. praleidimui, kaipo 
pailsio dienos, atvažiuodami pa
siklausyti Dailės Ratelio Choro 
gražiai skambančių dainelių. 
Tą vakarą rasime ir kitokių 
linksmybių.

Visoms Apskričio kuopoms 
greitu laiku bus prisiųsti ap
garsinimo lapeliai ir pardavimui 
įžangos tikietai. Dėkit pastan

gas šį tėvynainių parengimą 
padaryti pasekmingu, sutrau
kiant didžiausį skaičių Lietuvių.

Nieko nelaukdami visi kiek 
kuris išgalim prie darbo!

Apskričio raštininkas
M. Kasparaitis.

Milwaukee* Wis.
TMD. 60-ta kuopa gyvai ima

si už veikimo. Yra nutarus 19 
d. Lapkričio pp. Beržų palociuje 
ruošti draugišką vakarėlį nau- 
lai 60-tos kuopos.

Antras svarbus nutarimas y- 
ra ruošti paminėjimą Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmeti- 
nes sukaktuves ir tuo pačiu sy
kiu minėti Dr. J. Basanavičiaus 
vienų metų mirties paminė j irią. 
Tam istoriniam parengimui pa
skirta Vasario 19 d. 1928 m.

Atlikti tą svarbią užduotį pa
vesta senam ir darbščiam Mil
waukee tėvynainiui, Vin. Stau- 
pickui. Atsikreipta tuo reikalu 
per laišką prie Apskričio rašti
ninko, M. Kasparaičio, kame pa
geidaujama gauti Vasario 19 d. 
už kalbėtoją Dr. A. Zimontą iš 
Chicagos.

60-ta kuopa rems visomis iš
galėmis TMD. Apskričio ruo
šiamą koncertą Lapkričio 27 d. 
Racine. Pageidaujama kad ir 
kitos kuopos eitų į pagalbą Ap
skričiui šiame atsitikime.

, Tėvynainis.

ATEINA KALĖDOS—PRADĖKIT SIUNTINĖT 
SAVIŠKIAMS l LIETUVĄ “DIRVĄ” 
Neužmirškit savo brolių-draugų-giminių 

Brazilijoj, Argentinoj, kitose svieto dalyse.
“Dirvos” Kaina į, Lietuvą, Braziliją, Argentiną ir kitur $3.00: 

Kanadon $2.50.- Pusei metų pusė kainos.

Camel
Cigaretai kurie suteikia didžiausio 

atšviežinančio smagumo
Camel yra sumaišyti iš rinktinio ta* 
bako, kas padaro švelnumą, vėsumą, 
lengvumą ir atšviežinanti rūkymą* 
Nereikia specialiu prirengimu del 
gerklės apsaugojimo * Camel tabakas 

nereikalauja to*
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© 1027, R, J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.
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GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

LAPKRIČIO MĖNESIO ŽVAIGŽDYNAI

usė kainos.

GERB. SPRAGILAS APIE 
GYRIMUS IR PEI

KIMUS
— Gerb. Spragile, kodėl 

pereitų sykį “Dirvoj” netil
po tavo pamokslas? Kai 
tavęs nėra man rodos kad 
visas laikraštis tuščias, — 
sako pasitikus ant Superi- 
jos viena gerb. skaitytoja.

Ką čia jai pasakyt, mįs
lių sau, ba išduot savo inti- 
miškus ar kaip jie ten ki 
■taip vadina sekretus papra
stiems žmonėms rielabai ge
rai, ba kam čia kiti turi ta-, 
vo paslaptis žinoti, ypač jei 
tos paslaptjs nėra tau pa- 

. tinkamos.
Taigi nusisprendžiau už

sičiaupi ir nepasakyt jai, ir 
niekas nežinosit, ba aš ne
noriu kad visi žinotų kad 
gerb. Redaktorius mano ra
što netalpino, ba butų sar
mata. Kur gi ne, žmogus 
kaip kada, imi mislyt kad esi 
labai ‘garsus rašytojas ir 
kad tavo rautus visi skaito, 
o čia žiūrėk koks redakto
rius ima ir numeta Į gurbų.

Ale pasakysiu kas tas do 
į Redaktorius ir kam jis taip 
■ padarė.

, Anų šventų pono Dievulio 
diena sumisliau. pasivadi- 
nau savo šonkauli ir sakau: 
EiiW

— Kokio tijatro tu nori 
eit? — sako ji.

— Einam pažiūrėt “Eks
celencijos”, — sakau aš..

— Tai tu nori eit ant ba
liaus, ne ant tijatro, — sa
ko ji.

— Tau tik balius rupi, ale 
prieš balių bus tijatras, tai 
aš noriu pataikyt pamatyt, 
— sakau aš.

— Ir aš noriu matyt, tai 
eime,.— sako ji.

Apsirengiam,- išeinam, ir 
nueinam.

GREITA PAGALBA 
DEL SUSTYRUSIŲ 
SĄNARI V, SKAU

DAMŲ MUSKULŲ
Nesiblaškyk agonijoj ilgiau, kuo

met Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster 'gali suteikti Jums beveik 
ūmią pagalbą. Nenusimink, jei ki
tos gyduolės suteikė jums tik laiki
ną pagalbą. Bandykit Johnson’;? 
Red Cross Kidney Plasteri, kuris 
suteikia patvarią pagalbą šilu-, 
mą, jiegą ir malonų nuolatinį masa
žą skaudamiems sutrauki tems muS’- 
kulams.ir sustyrusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus del to 
kad gyduolės yra palaikomos pilnoj 
jiegoj tiesiog prieš odą prie skauda
mų vietų ir nuolat. veikia iki plaste- 
ris laikomas prie kūno. Jeigu jūsų 
muskulai ir sąnariai yra sustyrą ir 
apimti skausmo nuo persidirbimo ar 
neįprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizmo ar del kitų priežasčių, 
gaukit Red Cross Kidney Plaster 
vaistinėj ir vartoki t ji — nusistebė- 
sit jo greitu ir nuostabiu veikimu. 
Pąrduodamas visose vaistinėse.

Ineinam Į salę, žiūrim jau 
pilna žmonių, nėra nei kur 
sėstis. Ale vistiek, kaip 

Ivožnai asabai ir jo šonkau
liui, tuoj pašokę nuo savo 
suolų, keli Slapti Spragilai- 

1 čiai atidavė savo sėdynes 
man su šonkauliu.

Ale tuoj pamatau, atėjo 
I Redaktorius, prisėdo prie 
I manęs, ir kužda:

— Gerb. Spragile, žinai, 
čia yra naujas veikalas, mes 

i norim padaryt biznį, apra- 
| syk tu kaip mokėsi jį ir at
nešk map rytoj, sako jis. 

i — Gerrii, padarysiu,- — 
sakau aš.

Ale kai ant rytojaus nu
nešiau ir padaviau, tai ma
no raštas atsidūrė gurbe, ir 
užtai niek,o nematėt mano 
kampelyje. Nekaltinkit už 
tai mane, ale Redaktorių, 
ba jis pasirodė didesnis cen
zorius ir laisvos minties 
varžytojas negu Varnių fa
šistai.

Aš parašiau tikrų “Eksce
lencijos” kritikų, taip kaip 
man.išrodė (ba ne aš tų vei
kalų parašiau ir negaliu jį 
girti).

Nuo to sykio supratau 
kad jeigu nori kad tavo,pa
mokslai tilptų tai tui'i tiktai 
girt viską ką jie patįs daro, 
o jeigu negirsi tai niekas ir 
nežinos kad tu, vargšas 
žmogelis, moki rašyt. (Ale 
tas pats ir apie peikimų: 
jeigu, rašai į kitus laikraš
čius tai turi peikt, ba jeigu 
girsi tai irgi niekas nežinos 
kad tu moki rašyt.)

O dabar pasakysiu apie 
naujų dalykų — tokį naujų 
kad jau visi geraV’žinot ir 
pažįstat. Ale išnaujo turit 
žinot ir atsimint.

Garniai, pempės, antis ir 
žųsįs dabar jau lekia iš žie
mių į pietus. Ale Vanagai, 
Babriai ir Jėzuitai lekia iš 
vakarų’į rytus. Jų antras 
nusileidimas bus Klyvlande 
už kelių dienų nuo dabar. 
Visi pasiimkit savo striel- 
bas ir pištalietus ir eikit į 
Lietuviškų pašiurę pažiūrėt 
kaip, jie ten apsistos ir kų 
ten veiks.

Babrys žada parodyt ope
ra, ale kaip ji išrodo tai aš 
nežinau ir negalėčiau pa
sakyt, užtai turit pakęst iki 
Lapų krėtimo mėnesio de
šimtos dienos ir nueit patįs 
pamatyt.'

Vanagas atneš savo sna
pe daug naujų ir negirdėtų 
šposų, juokų ir dainų. Kva
tos visi iš jo vanagiojimų, iš 
jo kvarksėjimų ir kitokių 
iksėjimų.

O Jėzuitas visiems pritu- 
ravos. Be dainininkų 'kon
certas gali but, ale be tura- 
votojų arba pijanistų ne, to
dėl jis bus šio yakaro, svar
biausia ranka.

Ir apie šitas tris asabas 
■mano raštų gerb. Redakto
rius netalpintų, jeigu Jau
čiau ėmęs jas peikt, ba tai 
toks sutvėrimas kuris, sako 
kiti, net vienoj lovoj su jais 
spardosi, užtai jeigu kas no
ri tas asabas papeikt tai tu
ri rašyt į bolševikų laikraš
čius, ba ten girt nevalia.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

Apie pabaigą Lapkričio mė
nesio nakties danguje jau ank
sti iš vakaro bus matomi pui
kiausi žvaigždynai kokie tik 
musų erdvėse patėmijama visą 
metą aplinkui. Tie patįs žvaig
ždynai; arba konsteliacijos ma
tosi ir dabar, bet vėliau į nak
tį. Bet., su kiekviena diena jie. 
artėja, musų žemei skubiai bė
gant linkui jų, ir užtai kas va
karas anksčiau jie matosi. Tas 
ankstumas sunku vakaras iš va
karo patėmyt, vienok gale Lap
kričio jau tie žvaigždynai maty
sis tose pačiose vietose pora va
landų anksčiau.

Jokis kitas metų tarpas netu
ri tokių puikių žvaigždžių gru
pių kaip Lapkritis-Gruodis ir ki
ti pora mėnesių po jų. Bet jau 
sekančiuose mėnesiuose tie vaiz
dai nebūna nauji, jie buna jau 
matyti per pora mėnesių rytų 
danguje, o paskiau jau buna nu
ėję į vakarus, nes žemė juos 
pradeda palikti. ,

Vakarų šone jau leidžiasi pa
ilgas trikampis iš pirmo didu
mo Žvaigždžių, Vega, Deneb ir 
Altair. Po sutemai patėmykit 
vakaruose didelį kryžių, su ko
tu iš menkesnių žvaigždžių, ir 
pažinsit Gulbės konsteliaciją. 
Balta aiški Deneb randasi pačia
me kryžiaus viršuje, žemai į 
pietvakarius matosi balta Vega, 
o visai šiaurvakarėj melsva Ve
ga'.

Tarpas tarp rytų ir vakarų 
yra tuščias, taip sakant, nes ja
me hera jokios pirmo didumo 
žvaigždės. Nors tame tarpe gu
li daug žymių žvaigždynų savo 
pasakomis, apie ką pereitą mė
nesį buvo rašyta, bet tie žvaig
ždynai neatsižymi savo skaistu
mu. Toli pietuose po sutemai 
matosi viena dikta žvaigždė Fo- 
malhaut. Aukštai meridiane vi-

tingas tų žvaigždynų susigru- 
pavimas su Jupiteriu. Jupiteris 
sau ramiai keliauja į vakarus 
vienas. Rytuose pasirodo Ple
jadų būrelis ir bėga į vakarus, 
lyg pas Jupiterį prašyti užtari
mo, nes tuo tarpu iš už hori
zonto kįla medžiotojas Orionas, 
kuris seka paskui Plejadas.

Orionas yra didelė aiškių 
žvaigždžių grupė, kurios vidu
ryje randasi tris vienoj eilėj ir 
lygiai viena nuo kitos tolumo 
žvaigždės; iš vieno jų šono yra 
išlenktas trikampis lyg stoge
lis, o apačioj irgi yra dvi žvaig
ždės. Viena jų yra didelė rus
va ir vadinasi Rigel. Oriono 
grupė ir yra aiškiausia ir ypa
tingiausią sugrupuota kad jos 
negalima nepažint.

Tarpe Plejadų ir Oriono gru
pės yra gražus didelės V raidės 
pavidalas Tauro konsteliacijos, 
viename V rage yra raudona 
žvaigždė Aldebaran. Tą gru
pę irgi lengva pažinti. Tauras 
tą vardą gavo nuo pasakiško 
buliaus, kuris iš Egipto juro
mis atplaukė su gražia karalai
te, vardu Europa, nuo kurios 
tas kontinentas savo1 vardą ga
vo. Tas bulius1 po teisybei buvo 
Jupiteris, kuris, kaip pasakos 
sako, buvo labai neištikimas sa
vo žmonai ir pasiversdamas i 
visokius pavidalus kibindavo že
miškas mergas.

Šiaurėn nuo Aldebarano ma
tosi gelsva žvaigždė Kapella iš 
Aurigo konsteliacijos. Ta gru
pė turi kelias kitas žvaigždes 
pailgame pavidale susidėjusias, 
bet jos nėra skaisčios, tik viena 
Kapella skaitosi pirmo didumo 
žvaigždė.

Po Oriono, vėliau vakare at
eina dangum du Dvynai, Kastor 
■ir Polluks, garsus Romėnų ka- 
riauninkai-dievaičiai. Jiedu yra

Linkėjimai nuo “Dailės 
Milžinų” Vertėjo

“Dirvos” Redaktoriui K. S. Kar
pavičiui :

Sveikinu Tamistą švenčiant 
savo penkiolikos mėtų literati- 
nio darbo sukaktuves1 ir dešim
ties metų redagavimą “Dirvos”. 
Linkiu laimingai ir ilgai ją va
dovauti, teikiant Lietuviams 
dvasios peną. Lai raštijos For
tuna nepasigaili suteikti raštų 
lobio įgyvendinti savo brolių 
tarpe. Tamistos literatinio dar
bo .pamatai gražus ir brangus, 
apie kuriuos skamba garsas 
tarp Amerikos Lietuvių, o taip
gi pasiekia ir jų tikrąją Tėvynę 
Lietuvą. Taigi linkiu ant tų ne
paprastų pamatų pastatyti tokį 
milžinišką rūmą kurio garbė bei 
atmintis amžinai skambėtų kaip 
garsiojo Kolizejausi

Ilgiausių laimingų metų 1
Ltn. Ant.-Ferd. Maksimavičius 

Kaunas-šančiai, 
Spalių 6, 1927.

Babravičiaus, Vanagai
čio, Yozavito Koncer

tų Maršrutas
Artistai Babravičius, Vana

gaitis ir Yczavitas aplankys se
kančias kolonijas šios žiemos 
bėgiu:

Cleveland, O. Lapkričio'10
Amsterdam, N. Y. ” 16
Hartford, Con. ” 23
Bridgeport, Ct. ” 24
Boston, Mass. Gruodžio 11
Worcester, Mass. Sausio 8
Kitose kolonijose rengiama į 

tarpus čia paminėtų miestų ir 
galutinai nesutarta.
i, Managtris J. Bačiūnus.

si galit patėmyt planetą Jupite
rį, su kuriuo žemė bėga lenkty
nes aplink saulę. Bet Jupiteris 
yra labai toli nuo saulės. ir už
tai žemė apibėga aplink saulę 
syki Į 365 dienas, o Jupiteris

gana aiškus, nes stovi paskirai 
nuo kitų žvaigždžių.

Dar vėliau į naktį,pietryčiuo- 
; se nuo Oriono matosi Sirijus, 
balta-mėlyna žvaigždė kuri di- 

j durnu lyginasi Jupiteriui. Vi-
sykį į 12 metų, taigi kitą metą 
šituo laiku rasim jį praėjusį tik 
12-tą dalį savo kelionės.

Pažiūrėkim į rytus, štai pir
miausia į akį puola grupelė mė
lynų nors ne labai didelių žvaig-

sos tos paminėtos žvaigždės yra 
žieminio sezono. Gruodžio mė
nesį-susieis visos aiškiai ir bus 
galima matyti vienu sykiu išsi
draikiusias neperdideliame dan
gaus plote.

PUIKUS PASVEIKINIMO LAIŠKAI TINKAN
TI GIMINĖMS LIETUVOJE — KALĖDOMS 

IR NAUJIEMS METAMS - PUIKI DAINA 
KUR® PATIKS NE TIK GAVĖJAMS, 

BET IR JUMS KURIE SIŲSIT

Kalėdų'ir Naujų Metų Pasveikinimas

Sveiki, gyvi, giminėlės mano mylimiausi, 
Minavoju aš jus tankiai, būdamas toliausia.
Gyvenu už juru, marių tolimoj šalelėj, 
Bet mintyse tankiai esu su jumis grytelėj.
Neišnyksta1 iš akių man jus meilus veideliai,
Prisiminus apie jumis liūsta man širdelė'....
Neužmiršo mario akis tų senų takelių;
Neišleidžiu iš minčių aš jus meilių veidelių.
Kad turėčiau paukščio sparnus jumis aplankyčiau, 
Savo rankų jums paduočiau, meiliai prakalbinčiau.
Išbučiuočiau jus veidelius tūkstančius kartelių, 
Prikalbėčiau aš su jumis dąug džiaugsmo kalbelių;
Savo gimtąjį kampelį linksmai apžiūrėčiau, 
Didį džiaugsmą, tarpe justi vėl aš apturėčiau.
Bet kad laimė mano tokia — be jūsų gyventi, 
Siunčiu šitą gromatėlę jumis pasveikinti.
Minavokit mane vieną toli buvojantį, 
Apie jumis nakti-dieną gražiai rimuojantį....

(Ši Daina atspausdinta, ant didelio gražaus liniuoto popierio, tin
kamo rašymui; Spausdinta raudona ir žalia spalva su Kalėdi
niais apvadais ir Kalėdų Dieduku bei kitais švenčių simbolais.

Kaina — 7c už 1; 12c už 2; 20c Už 4.
‘(Vietiniams visi laiškai su vokais kainuos po 5c.)

ždžių, vadinamų Plejadomis. 
Jos išrodo kaip žvakutes sužieb
tos pailgoje nelygioje krūvelėje. 
Nors nėra taip žymios savo 
skaistumu, jos turi žymias pa
sakas apie save. Toj grupelėj 
paprastai matosi šešios ar sep
tynios Plejados, bet kiti Įžiūri 
ki 12 be jokių instrumentų; o 

su teleskopu pažvelgus matai ne 
desėtkus bet šimtus jų. Kokiu- 
budu tokioj mažoj vietoj galė
jo būtį sugrupuota tokia daugy
bė paskirų saulių, kurių didu
mas yra tiesiog stebinantis, 
net sunku pasakyti.

Pasak legendos, Plejados bu
vo dukteris Atlaso ir priklausė 
prie Dianos patarnautojų. Me
džiotojas Orionas užtikęs' jas 
g.rioje pradėjo vytis. Jos šau
kė Dievų pagalbos, ir Jupiteris 
p rmiausia pavertė jas į balan
džius, o paskui sutalpino jas 
žvaigždėse, šįmet išpuola ypa-

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

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

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

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

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

TANLAC'
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisią 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

Visoea aptiekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudeld. Children’s Musterole (lengves

ni forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

3

Cl

U

I GERIAUSI RANKŲ DARBO į 

t Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

visokius pirmos klesos ranku dar
bo itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metu. 
Kainos yra žemesnes už kitą. 
Dykai pamokinanti groti pirkikus. 
Garantuojam kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
tų papraktikavus 4 menesius. Ra
šykit Angliškai pilną informaci- 
ą. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

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

Chicago, Ill.

Siuskit Pašto Štampais. Reikalaukit “DIRVOJE

štai yra stebėtiniausias išvystymas sukime ratą, krankšaftą kaipo viė- 
viseje isterijoje 6-cilinderių iužinie- na vienetą kad viskas butų visiš- 
rystės—Nash 7-BE ARINGŲ moto- kai užtikrinta.
teras.
Paimkit už rato šito Advanced Six 
4-Durų Sedano per trisdešimts mi
nutę ir tada jus patirsi! kiek NE
GALI atlikti 4-bearirif.’.i prieš tai 
ką ATLIEKA 7-bearingai.
Tai yra ŠVELNIAUSIAS motoras 
kokis kada varė automobilį—pilno, 
spaudinio aliejavimu išvengimui dė- 
vėjimosi ir barškėjimo.
Per visą jo spėką ir greitumą nesi
jaučia nei mažiausios vibracijos kas 
jaučiama kituose.
Nash subalansuoja leidinio rankeną,

Patėmykit turtingą vidų šio mode
lio, Puošnus tikro mohair išmuši
mas. Graži susidėjimams dėžė ir 
rūkymo prietaisai, oda padengti.
Patėmykit kad Nash naudoją tik
rą juodmedį del sty ravimo rato. 
Taipgi instrumentų lenta, kaip ir 
apvedžiojimai apie duris ir langus 
yra juodmedžio išbaigimo.
Atvažiuokit savo karų kada atvyk
sit pamatyt Advanced Six Sedaną. 
Gausit didžiausias PRIEINAMAS 
išlygas. ATVAŽIUOKIT apsižiū
rėti šiandien.

Naujasis Nash yra Stebėtinas Automobilis
r Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-'l 
olando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash ji 

sandelyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus tep
I jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus. Į

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

Atdara vakarais
The Cleveland Motor Car Sales Co.

3950 Prospect Ave.
The Brooklyn Nash Co. Inc.

3410 Altoona Ave.
Broadway Nash Company

4859-61 Broadway

Zingelman Nash Motor Salės
5024 Lorain Ąve.

Nash Woodland Motor Sales Co.
5109 Woodland Ave.

Zucker Nash Motor Sales
6816 Superior Ave.

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



Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

GYVENIMO 
JUROJE

DEŠIMTS METU PRAĖJUS

FAESeTKAS metų musų-' 
gyvenime yra tokis be- 

reikšmis-menkas tarpelis il
gų amžių kad rodos nėra ką 
į tai nei atsižvelgti. Tačiau 
iš kitos pusės žiūrint, de
šimts metų yra didelis ga
las nukirstas nuo musų gy-l 
venimo. Per dešimts metų 
žmogus daug ką padaro to 
ką nepadarė pirmiau; pa- 
žingėja pirmyn ir patobu- 
lėja, arba visiškai suside- 
moralizuoja. Viduramžiui 
žmogui dešimts metų daug 
atima spėkų, buklumo, iš
tvermės, ir jau užžymi jo 
paskutinių dienų pradžią.

Dešimts metų laiko pada
rė žymią permainą ne tik 
paskiro žmogaus gyvenime, 
bet ir visame pasaulyje. Tą 
visi kurie laikraščius skai
to gerai mato ir žino. Jo
kia galybė negalėtų atgrą- 
žinti visko į tą pat stovį ko
kiame buvo dešimts meti} 
atgal. Taigi kiekvienas mu
sų gyvenimo dešimtmetis 
reikia laikyti svarbiu ir rū
pintis kad ir sekančiu to
kiu protarpiu butų kas nors 
nuveikta savo ir visų pir- 
mynžangai.

*——---------------------------- -
• džiais — jog skaitytojams 

nieko nežadu, bet stengsiuo
si DUOTI pagal savo išga-

: lių. Ir kiek to pareiškimo 
laikiausi galit patįs teisti.

Raštai kokių “Dirva” peri 
praeitus dešimts metų savo 
skaitytojams patiekė, drą
siai’ galima sakyt viršija ki
tų tuo dešimtmečiu ėjusių 
Lietuvių laikraščių Ameri
koje raštus savo moks
line svarba. Paimkit tik J. 
O. Širvydo “Attilos Siaubi
mas Lietuvių Kraštais”, di
delį istorinį kurinį (knyga 
pasidarė iš 208 pusi.), pa
imkit tik nesenai pasibaigu
sią V. K. Račkausko verstą 
“Žmonijos Istoriją”; Pran
cūzų filosofo ‘Voltaire ‘Kan- 
didą’ (Račkausko vert.); to-1 
liau “Septyni Senojo Pa-1 
šaulio Stebuklai” (Edger J. I 
Banks), “Žemės Kaimynai1

Dausose” (pagal Olcott) ir 
“Kas Slepiasi už Žmonių 
Pasakų” (prie kurių pats 
savo rankas pridėjau išver
sti arba parašyti). Vis tai 
gryno mokslo kuriniai, ir ne 
mažučiai, siekianti po pora 
ir suvirš šimtų puslapių.

Tai vis buvo ne prižadas, 
bet davimas, ir tie ir dauge
lis kitų gerų raštų viliote 
viliojo kiekvieną “Dirvos” 
skaitytoją laikytis prie jos.

KAS toliau?
Ir ateičiai jokių prižadų 

savo skaitytojams nedarau, 
tik esu pasiryžęs duoti tą 
kas mano supratimu reika
linga darbininko švietimui, 
rimtėjimui, lavinimuisi, my
lėjimui savo šeimynos, savo 
lizdo, jsavo TAUTOS.

Visi, todėl, į eilę, ir eime, 
EIME SYKIU, ir žiūrėkim 
kur busim nuėję per kitus 
dešimts metų!

K. S. Karpavičius.

(Tąsa iš pereito num.)
— Kokia ta tavo svarbi pareiga? — 

teiravosi tėvas.
— Ar žinai, tėve, kas padarė mane tuo 

kuo aš šiandien esu? Kas davė man 
džiuno titulą ir maršalo laipsnį?

— Napoleonas, — atsakė tėvas.
— Tau, tėve, griežtam respublikonui, 

jis neturėjo vertės kada iš paprasto pirmo 
respublikos piliečio patapo imperatorium.

— Taip, aš smerkiau jo silpnybę, — ta-

di

rė tėvas, — iš pusdievio jis pavirto papras
tu

¥ \ * *
Dešimts metų atgal aš 

stojau prie “Dirvos”; per 
dešimts metų trasiausi prie! 
jos, ir visu tuo laiku dali
nausi su “Dirvos” skaityto
jais žiniomis apie viską , kas 
buvo arba išrodė svarbu ir 
reikalingu visiems žinoti.

Ir smagu pasisakyti kad 
skaitytojų eilėse dar tebe
stovi didumoje tie patįs 
vyrai ir moterįs, su mažais 
pasikeitimais, kurie buvo 
dešimts metų atgal. Dasi- 
dėjo žymiai naujų per visą 
tą laiką, ypač daug leidžia
ma į Lietuvą. Tie visi seni 
vardai liudija kad skaityto
jai yra pasitenkinę mano 
vedamu laikraščiu ir laikosi 
įsikibę. Daug laiškais pa
rašo ir daug ypatiškai atsi
lankę su pdšididžiavimu pa
reiškia kad jie skaito “Dir
vą” nuo pat jos prasidėji
mo ir niekados nemano su 
ja skirtis. ’* ■ *

Gruodžio 17 d. pervers
mas turėjo atsiliepti ant 
laikraščių gana žymiai, la
biausia gi ant tų kurie ne
sutiko dainuot perdaug jau 
visų į vieną toną pučiamos 
giesmės. Kaip tas atsiliepė 
į “Dirvą”? Išskyrus gal ne
kuriu skaitytojų kurie lai
kinai, protestų ūpo pagauti, 
parustavo bet nieko nesakė, 
tiktai du išviso atsisakė to
liau “Dirvą” skaityti. Tarp 
tų viena moteris, kuri pra
nešė kad daugiau neatnau
jins, bet tą pačią savaitę iš 
to paties antrašo užsirašė 
“Dirvą” viena čia augus 
mergina (ir ta moteris be 
abejo po šiai dienai tos mer
ginos “Dirvą” skaito, pasi
dalindama).

Tas parodo kad skaityto
jai pilnai buvo priauginti 
prie rimtumo kurio reikala
vo toks žymus apsireiški
mas musų tautoje kaip per
versmas pereitą Gruodžio 
17 d. Dar palinkimas prie 
“Dirvos” ir rimtesnės inte
ligentijos buvo pasekmė ta 
kad laikraštis nejuto jokio 
nuostolio, o priešingai, au
ga po senovei kaip augo.

DAINA
(P. Janulis)

Du broliukai kunigai, 'du broliukai urėdai, 
Tik aš viena vargdienėlė grėbiau lankoj 

šienelį. <
• Mari šienelį begrėbiant, kirtime)} 

beverčiant
Ir sulužo mano grėblio naujo medžio 

kotelis. |
Bėgsiu greitai,tekina, pas broliuką urėdą:
Mesk, Moliukai, rašyti, imk grėbliuką 

taisyti,
Užein’ juodas debesėlis, sulis lankoj šienelį. 
Nei aš mesiu rašyti, nei grėbliuką taisysiu, 
Tegul kįla debesėlis, tegul lyja šienelį.
Atsiliepė bernelis bėro žirgoj stainelėj, 
Eikš, panele, eikš, jaunoji, pataisysiu 

grėblelį.
Kai nuo bičių vilnas kirps ir iš vaško 

pečių dirbs
Tada mudu su berneliu vieną mislį 

mislysim.
Kai marelės’ plunksna grims ir iš marių 

akmuo kils,
Tada mudu su berneliu vieną mislį 

a mislysim.
Kada kūlys žiedus dės ir papartis pražydės 
Tada musu su berneliu vieną mislį 

mislysim....

MANO DŽIAUGSMAS
Aš linksmą šiandieną vėl dainą dainuoju, 
Nes vakar išvydau mylimos veidelį, 
Akelės jos meiliai manin pažiurėjo, 
Ji tarti vėl bandė man švelnų žodelį.

Graži ji kai saulė tyraus, blaivaus ryto, 
Kai daržo gėlelė vos naujai pražydus, 
Meilumo didesnio net už kūdikėlio 
Kurs glaudžiasi, linksmas motutę išvydęs. 
Jauna ji kai mėnuo vos danguj pražibęs, 
Slaptinga kai rožė, ką širdį taip slepia 
Apgaubus grakščiais savo žiedo lapeliais. 
Tyra nekaltybe taip maloniai kvepia.
O, Meilės Dievaite! Išgirsk tarną savo 
Kurs nuolankiai pildo liepimą mylėti — 
Kūrink jos širdyje man meilės ugnelę, 
Ir duok amžinai man ją sava turėti.

Adonis.

Paimdamas “Dirvą” į sa
vo vieno rankas, anose die
nose pareiškiau ■— ką gerai 
atsimenu ir galiu pakarto
ti, nors ne tais pačiais žo-

silpnu žmogum.
— Bet man, tėve, kareiviui, kuris vi

sada kovojo šalia jo, po jo akių, man kurį 
jis pakėlė iš žemiausio laipsnio iki aukš
čiausio, jis buvo garbingas ir. vertas atsi
dėkojimo. Kuomet jis buvo ištremtas aš 
norėjau vykti su juo sykiu į jo nelaisvę,! 
bet manęs neleido. Tada aš dariau kon
spiraciją prieš jo pavergėjus, pagaliaus pa
kėliau kardą prieš tuos kurie atėmė vaini
ką jo sunui, kurį Francuzija buvo jam ati
davus.

— Tu darei gerai savo vietoje, sunau, 
ir už tai aš gerbiu tave.

— Na, tas garsus sūnūs kurio vardu 
aš konspiravau septyniolika metų atgal 
dabar yra jau metuose vyras ir gali val
dyt sąvo tėvo kardą.

— Napoleonas II! — sušuko senis, pa
žiūrėdamas nuostaboje į sūnų; — Romos 
karalius!

— Karalius? ne, jis jau ne karalius. 
Napoleonas? ne, jis daugiau ne Napoleo
nas. Jie davė jam kokį ten Austrišką var
dą, nes ki'ti vardai juos gąsdina. Viskas 
juos gąsdina. Ar jus žinot ką jie daro su ' 
Imperatoriaus sunum? Jie kankina jį, žu
do po biskelį.

— Kas, tau tai sakė? ■
— Toks kuris žino, kurio žodžiams ne- 1 

galima netikėti. Taip, Imperatoriaus sū
nūs ko vėją prieš pirmlai'kinę mirtį viso
mis savo galėmis. Jo akįs atsuktos į Fran- 
euziją, jis laukia kad kas ateitų pagelbėt, 
bet niekas neateina, nei vienas iš tų vyrų 
kuriuos jė tėvas padarė didžiais, niekas 
nepamislina apie tą vaiką.

— Bet tu apie jį rūpinies?
— Taip; vienok aš pirmiau nežinojau; 

dabar pradedu patirti apie žiaurų likimą 
to jaunikaičio, kuriam ištikimybę prisie
kiau; nes, vieną dieną, jo tėvas, Impera
torius, parodė jį man lopšyje ir tarė: — 
Mano drauge, tu busi mano sunui tuo kuo 
buvai man: kas myli mus, myli musų šalį, 
Francuziją.

— Taip, tai tavo prižadas, kurį pada
rei Napoleonui. Bet kas reikia daryti? 
Leiskime sau Napoleonas II išeitų lais
vėn?

— Vienok, tėve, ar manai kad Francu
zija pejaučia tos paniekos kokią neša? Ar 
manai kad atmintis apie Imperatorių din
gus? Ne, visi jo vardą tyliai mini kaipo 
šventojo. Ar nemanai kad tas vardas, pa
kilęs išnaujo, nesudrebintų Francuzijos 
širdis? -

— Tai reiškia konspiraciją prieš da
bartinę valdžią, sunau, jeigu Napoleono II 
vardas bus garsinama ir bandoma pastatyt 
jį į valdžią. Tai rimtas dalykas.

— Aš ir sakiau, tėve, kad aš nelaimin
gas; aš neišgalvoju ar turėčiau palikt sa
vo mergaitės ir rizikuoti tokiame pavojin
game žygyje, o kitas dalykas, aš dasipro- 
tėju kad aš surištas ir su dabartine val
džia, kuri, pripažindama mano laipsnį ir 
titulus, jfeigu nepadarė man malonės tai 
bent parodė teisingumą. Kaip man elgtis? 
Palikus viską eiti gelbėti iš kančių Impera
toriaus sūnų, kuriem abiem aš prisiekiau 
ištikimybę? Tik tu vienas, tėve, galėtum 
patarti man kas daryti.

Po valandėlės gilaus mąstymo, Mar
šalo tėvas rengėsi atsakyti, kaip štai prie 1 
jų tekinas atbėgo jaunas vaikinas, Olivier, 1 
kuris pabėgo iš kaimelio kur Vilkai buvo j 
susirinkę eiti' prieš Ryklius.

Olivier pranešė kad Vilkai ateina už- ( 
pulti dirbtuvę, ir tuo laiku pradėjo girdėtis ’ 
riksmas ir užmas prieš Situos darbininkus. |

(K. S. Karpavičiui Jo 10 Mėtį 
“Dirvos” Redagavimo

Sukaktuvėse)
Gražios merginos pasidabinę 

šlamančiais šilkais, apsikaišę 
; rūtomis savo geltonas kasas, 
• klegėjo lyg kregždutės pulke 
. jaunikaičių.

— Ei, jaunieji, visi j juras, 
visi į laivelius, pasisupti, pasi
smaginti gyvenimo bangose! — 
vienas iš pulkelio sušuko.

Sujudo jaunieji, visi, ruošėsi 
į kaž kokį nepaprastą žygį.

Mergaitės dar labiau pasipuo- 
[šė, dar labiau nutepė savo lu- 
Į pas ir veidus maliava. Jauni- 
I kaičiai pasiėmė armonikas, pri- 
I sikišo kišenius degtinės ir kiek- 
| vienas pasiėmęs po mergaitę, sa

Vaikinas pasakė kad jų, yra virš poros šim
tų. Maršalas tą girdėdamas teiravosi ar 
užpuolimas bus rimtas ar tik taip sau, bet 
vaikinas pasakė 'kad rimtas ir kad užpuoli
kai įtūžę. Tėvas patikrino kad nėra žiau
resnio mūšio kaip tarp dviejų unijų, ku
rios pastaru laiku viena prieš kitą vis kur
stomos. Maršalas patarė, jeigu šitų butų 
mažiau, pradėti užsibarikaduot visas duris, 
ir dar norėjo toliau patarimų duot, bet 
jau nebuvo galima susikalbėt. Riaušinin
kai buvo arti, ir tuoj pradėjo svaidyt į dir-l 
btuvę akmenais. Vienas akmuo pataikė 
senam maršalo tėvui į galvą. Jis kruvinas i 
puolė į Maršalo glėbį, kuomet iš lauko vis | 
girdėjosi didesni užmai: Mirtis Rykliams! ■ trukšmu, šukavimais įžengė į

Vilkai palengva susigrūdo prie ben- laivelius.
Saulutė apšvietus mėlyną > 

I rą, mažutės bangos švelniai su
dranamio ir jų vadas priėjo prie durų.

Supuolė is visų pusių ir Hardžio dar-jpa jaunuoHų laivelius. 
bininkai, ir pradėjo vieni su kitais ginčytis! 
ir atėjūnai išrodinėti kaip netikę yra ši
tie kam jie geriau gyvena ir nesirūpina 
Vilkais. Ten buvo ir Agrikola, kuris nors 
buvo išblyškęs, bet turėjo rankose kūjį ir 
matėsi kad jo gyslose verda jo tėvo karin
gas kraujas, "ir jis užklausė akmenų skal
dytojų vado, — ko jus norit?

— Mes norim muštis! — atsakė tas, ir 
jo pasekėjai tą patį rėkė.

Vadas nuraminęs Vilkus vėl pratarė 
Agrikolai jog jie nori kovos.

Agrikola paklausė su kuo, o tas atrėkė 
jog su jais, Rykliais.

Agrikola atsakė kad čia jokių Ryklių 
nėra, jie čia visi taikus darbininkai, ir lie
pė užpūųlikams eiti šalin. Vilkų vadas at
sakė kad štai jie, Vilkai, atėjo, ir surys juos 
visus, ramius darbininkus.

— Vilkai nepalies musų nei vieno! — 
atsakė Agrikola, žiūrėdamas atvirai į ak
menų skaldytoją, kuris slinko prie jo; — 
Vilkai tik vaikus gali gąsdint.

— Tu taip manai? — rustai suriko vai
das, ir keldamas savo ginklą grąsino Ag
rikolai, rėkdamas: — Ar tai tu manai juo
kus iš musų krėsti?

— Ar taip? — atrėžė Agrikola, smog
damas savo kuju į akmenų skaldymo kūjį 
Vilkų vado rankoje.

— Geležis prieš geležį, kūjis prieš ku- 
Tas man patinka! — tarė Vilkų vadas.
— Nesvarbu kas tau patinka, — atsa- 

Agrikola, vos susivaldydamas. — Jus 
išdaužėt musų langus, išgąsdinot moteris, 
ir sužeidėt, o gal užmušėt, seniausį musų 
dirbtuvės darbininką. To jau gana, aš ma
nau.

— Ne! Vilkai nori daugiau! — atsakė 
vadas! Jus turit išeiti (jus bailiai!) ir 
kovot su mumis atvirai.

— Mes neisim į mūšį, mes neišeisim iš 
savo namų; bet jeigu tau bus nelaimė per
žengti šitą, — tarė Agrikola, užmesdamas 
savo kepurę ant slenksčio, ir uždedamas 
savo koją ant jos, — jeigu tu peržengsi ši
tą, atakuosi mus musų name, atmink kad 
busi atsakomingas už viską kas dėsis.

— Čionai ar kur kitur bet mes kovo
sim! Vilkai turi suėst Ryklius! Atakuo- 
kim! — šaukė akmenų skaldytojų vadas, 
iškeldamas savo kūjį rėžti Agrikolai.

Bet jisai, pasisukdamas į šalį, išsisu
ko nuo smūgio, ir savo kuju sudrožė Vilkų 
vadui stačiai j krutinę, kuris, valandėlę pa- 
sirangęs, susistiprinęs, šoko žiauriai ant 
Agrikolos, šaukdamas: — Vilkai! paskui 
mane! < . ’

jaunuolių, žybtelėjo ir 
audrų ugnies liepsna į 
juras ir vanduo sujudo, 
putodamos bangos ve-

li

kė

(Bus daugiau)

Žmonijos Istorija 
'T'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

' Istorijos — tai bendras susipažinimas 
su žmoriijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo Vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

GAUSIT PUSE KAINOS — TIK UŽ $2.25 
Reikalaukit “Dirvoje ’

Geria, dainuoja, mergas bu
čiuoja, paskendę nešvarios mei
lės glėbyje pamiršo net vaire- 
tis. Kiekvieno laivelio vairas 
guli ant savo dugno, jaunimas 
apsvaigęs alkoholyje ir meilėje 
įhiega.

Laiveliai be vairininkų plau
kia j plačią jurą. Pats vidur
dienis. Dangus pasidarė rus
tus, vis storyn ir storyn debe
siai pradėjo dengti saulutę.

Tolumoj pasirodė žaibas, ku
ris vis artėjo ir artėjo prie mie
gančių 
trenkė 
ramias 
Baisios
jasi viena kitą ir blaško nelai
mingus laivelius.

— Gelbėkite! — pabudęs jau
nimas sušuko, ir aidą prarijo 
bangos.

— Gelbėkit! gelbėkit, gerie
ji dievai! — iškėlę aukštyn 
rankas šaukė jaunuoliai.

Pagalbos nėra, visi rengiasi > 
mirti.

Štai tamsiame ir niūriame ' 
dangaus skliaute prasiskyrė de
besiai ir pasirodė jaunikaitis 
su žvaigžde.

— Jaunuoliai, imkite vairus 
j rankas, pilkite vandenį iš lai
velių ir irkluokites ten kur aš , 
jus vesiu! — sakė jiems pasi
rodęs jaunuolis.

Nelaimingieji valtelėse pa
klausė jo, stvėrėsi irklų ir pra
dėjo kovoti su įšėlusiomis ban
gomis.

žvaigždė slinko ir slinko prie- 
šakyje į rytus, rodydama kelią ; 
jaunuoliams, žvaigždė dingo, j 
bet jos vietoje pasirodė Kaulu- į 
tės spinduliai, kurie nušvietė 1 
jau netolimą juros kraštą. Jau- ] 
nuoliai iššokę ant kranto puolė 1 
ant žemės ir pabučiavę ją su- 
suko:

— Pasirodyk ir pasakyk kas į 
esi musų išgelbėtojau!

— Aš esu Knyga, ir kas su 1 
manim draugaus ir klausys ma-J 
nęs tas ras gyvenime laimę! — 
atsakė nematomas balsas.

Petras Kriukelis. 1

“ŽEMES ROJUS”
Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra tai par- j 
tiviškas veikalas pašiepi
mui komunistų, bet grynai 

' komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam '-i 
ūkininkui našliui ku- < 
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir są ja apsiveda.

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

Ima apie 2 valandas vai- 
dinimo, scenerijos papras
tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c.

REIKALAUKIT “DIRVOJ”



Juodas Karžygį s
------------Į Senovės Pasalta, -jf Paraše VĖJAS. Į------------

(Tąsa iš pereito num.)

— Ne, itiartO brangi karaliene, tas tu
ri būti musų pačių ištvermė, niekas kitas 
apginti negali. Nubausi vieną, atsiras ki
ti, o tas keršys man kitokiu keliu; užtarsi 
mane, jie lys prie kitų, mergaičių jaunų ir 
nepatyrusių, ir ant jų savo piktus geismus 
taikys.... Tie įstaitymai apie kuriuos 
mudvi kalbėjom apvaržo žmones nuo ne
dorybės, kitus tik nuo viešų nedorybių su
laiko, bet kaip plėšikų yra taip yra ir do
ros mindžiotoji! kurie pąslaptom savo dar
bą varo, iki pakliūva, o tada atsiima savo 
bausmę.

— Agnita mano brangi, tu man atiden
gei didelę paslaptį: juk ir aš taip dariau: 
vogtinai, nežiniomis savo vyrui ir visam 
pasauliui, mindžiau tuos įstatymus, mylė
damasi su Ardžiu, del kurio ir karalių nu
nuodijau ir bučiau dar daugiau blogų dar
bų papildžius.... Ir aš esu didelė prasi- 
žengėlė prieš dorą, ir dabar nešu savo 
bausmę, — susirupinus kalbėjo Alina.

— Karaliene mano, aš tavyje prasi
žengimo nematau: lai tavo pačios sąžinė 
tave teisia jeigu dorą sumynei. Bet aš ne
tikėsiu niekados kad mano karalienė bū
tum prieš dorą prasižengus, — ir Agnita 
lėtai atsuko savo akis į Alinos akis. Ali
na gi, kaip klausėsi savo tarnaitės kalbos 
su įtemptom į ją akim taip jos juodos akis 
ir liko stačiai bežiūrinčios į ją, ir gražia 
šypsą lupose ir brangia atminčia širdyje, 
Alina lėtai kraipė galvą į šalis, atsakyda
ma: “NE....”

— Supratau aš tave, mano brangi, už
jaučiau ir nesmerkiau tavęs kaip darė ki
tos, nes mačiau tyrą meilę tavo ir tyrus 
palinkimus Ardžio prie tavęs. Judu nejieš- 
kojot to ko jieško patvirkę vyrai arba pa
laidos moterįs; nejieškojot savo geismų pa
tenkinimo-, ko įieško, doros mindžiotojai, 
kuriems moteriška buna tik žaislas tą va
landėlę, kurie savo suviltas vietoj ginti ir 
užtarti patįs paniekina. Tokiems įvesta 
tie amžini ir griežti įstatymai, bet žmonių 
akyse ir judu po jais papuolat....

— Aš net savo vyrą nužudžiau del ki
to — ar aš nesu didesnė prasižengėlė už 
kitus ir kitas?.... — kalbėjo Alina, pati 
savęs baugindamas!, po išklausymo Agni- 
tos apipasakojimų apie dorą ir nedorą. 
Bet ta gera tarnaitė ir toliau bandė savo 
jauną, nepatyrusią valdovę raminti.

— Toks buvo dievų lemtas jums apsi
gynimas nuo mirties, nes karalius buvo pa
siryžęs nužudyt Ardį, tavo tėvus ir tave, — 
kalbėjo Agnita, kuri nesenai dar buvo ap
sikrikštijus ir svarbesniuose atsitikimuo
se kalbėjo apie savo senus dievus. — Dievų 
buvo lemta kad vietoj jauno turi žūti se
nas ir jis vienas vietoje keturių. Ar ne jis, 
pasinaudodamas savo galybe, pavergė ta
ve, sulaužydamas visus žmonių įstatymus, 
nes visi žinojo kad tu ne jam moteris, o tu 
iš jo vergijos išsigelbėt kitaip negalėjai 
kaip tik per jo mirtį. Jis neturėjo dau
giau teisės žudyt tave ar Ardį kaip tu jį, 
nes ne savo valia tu pasirinkai būti jo mo
teris. Jis gynė savo garbę kaipo tavo sa
vininkas, bet tu gynei gyvastį, trijų tau 
brangiausių šiame gyvenime. Jis savo ga
lybe privertė kitus tikėti kad jis tave turi 
teisingai, nors silpnieji kurie tokiu budu 
jaunas mergaites pagrobia buna nubau
džiami. •

— Tu nekaltini manęs, Agnita, už tai 
ką aš padariau?.... — vis nesavyje, liūd
nai, apmąstančiai teiravosi Alina, jieško- 
dama paguodos tarnaitės žodžiuose.

— Judu su Ardžiu buvot tik įkūnyto
ji tyros, dieviškos meilės; per judu dievai 
pasirinko išbandyt ar yra dar tarp žmonių 
tikra meilė, ar tik gašlumas ir paniekini
mas likę. Žmonių įstatymai dievams nepa
tinka kur žmonės leidžia galingam paimti 
sau ką nori — kito turtą, dukterį ar žmo
ną — ir viešai vadinti savu, kokia buvo ir 
tavo dalis Nemyros naguose.

— Tu rodos kalbėjai apie mirtį vieno— 
tai ar Ardys dar gyvas ir jo nenužudė Ne
myros ištikimieji, — nekantraudama už
klausė ligonė.

— Ne tik manau bet ir žinau, mano na- 
bagute, kad Ardys gyvas. Tą sužinojau 
andai kada tu miegojai ir aš gavau valan
dėlę laiko išeiti.

— Tai su juo nieko blogo neištiko? 
Kodėl jis pas mane neateina?.... — ėmė 
ašaroti Alina.

Nuleido galvą geroji Agnita ir pati ne
žinojo ką toliau sakyt. Ji viską jau žinojo, 
bet ar gerai bus jei Alina tą sužinos?....

— Pasakyk man daugiau: ar jis svei
kas? iš kur patyrei apie jį?....

— Nesirūpink, jis sveikas ir nieko blo
go jam nenutiko.... Man pasakė du,jau
nį kareiviai....

— Kur jis dabar yra, gal žinai? Ar jis 
dar mylį mane ?....

— Taip, jis myli tave, mano brangi... 
Bet kur jis yra jiedu man nepasakė, nes ir 
patįs nežino: jie tik pagelbėjo jam anksti 
iš pilies išjoti, ir nieko daugiau apie jį ne
žino. ...

Užsisvajojo Alina, nusuko akis Į lan
gą ir žiurėjo į tolį. Matė mėlynu dangum 
plaukiančius debesėlius į nežinomus tolius. 
Su jais ir jos mylimasis iškeliavo.... ma
nė sau. Po valandėlės karčių apmislini- 
mų, vis į erdves žiūrėdama, tarė:

— jis gyvas — aš noriu būti gyva; 
gydyk mane, Agnita, gaivink mane, gelbėk 
iš mirties.... Aš lauksiu jo sugryžtant... 
Ar jis ateis pas mane dar kada nors?....

Agnita nieko neatsakė, tik priklaupda
ma šalę karalienės lovos, paėmus jos ran
ką, prispaudė prie savo lupų, ir jos šiltos 
ašaros pradėjo birėti ant Alinos išbalusios 
rankos....

II. “

Pabėgėlis
Taisėsi Alina iš savo kūniškų skausmų, 

palengvėle atsigai vėlioj o po atidžia Agni- 
tos priežiūra. Užmiršus buvo ji viską — 
ir savo šalį, ir savo pilį, tik praeitis — ta 
brangi amžinai neišdildoma trijų metų pra
eitis — joje gyveno, arba ji joje gyveno, 
.nors jos kūnas gyveno skaudžią, kanki
nančią dabartį, iš kurios ji kasėsi sunkiai, 
sunkiai stengdamasi išeiti.

Jau buvo'vėlyvas ruduo kai pirmą kar
tą išsivedė ją Agnita į sodną, ir nors ven
gė užsiminti, Alina pati tuoj prisiminė sa
vo riieilės Daržą, į kurį veržėsi eiti.

— Gal jis tenai.... gal manęs lau
kia .... — pati sau kalbėjo karalienė, ku
rios akis dabar buvo dar juodesnės prie iš
balusio jos veido, nors jose jau nebuvo tos I 
ugnies ką seniau degė-liepsnojo.

Inėjus į darželį, žengdama tuo taku 
kuriuo jiedu 'vaikštinėdavo, priėjus prie 
portiko kuriame sėdėdavo, ji tik liūdna 
šypsą, sunkia širdžia ir atbukusiom akim 
į viską žiurėjo.

Gėlės buvo nuvytusios, žolė parudavus, 
nubirę lapai vėjo nešiojami daužėsi, me
džiai apnuogę išrodė lyg griaučai — kaip 
pati Alina, be gyvybės, be žydrumo. Sau
sos jos akįs neišdavė ašarų, lupos neišlei
do .jokio garso, visas jos užsilaikymas buvo 
lyg dvasios jieškančios pamesto savo kū
no.... Jos juodos akįs, giliai įdubusios 
kaktoje, ištemptos laukė ar nepasirodys 
Ardys iš už portiko stulpų, iš už krūmų, iš 
kur nors, o nieko nematydama, skausmin
ga šypsą veide, drebančiom lupom, ji tarė 
pusiau sau, pusiau Agnitai:

— Nėra jo čia.... — ir paglosčius 
šaltą stulpą, imdama savo palydovei už 
rankos sukosi eiti atgal į palocius.¥ ¥ ¥

Ar Ardžio giminę dievai buvo apleido 
kokia bausme ir tokį likimą jai paskyrė 
kad tik tragedijos ir vargai jų gyvenime 
butų tai tik patįs dievai žino. Viskas ką 
mes žinom tai kad dar prieš jo gimimą jo 
motinos giminė buvo išnaikinta, o ji pati 
vos išliko gyva slaptai išauginta, ir nors 
buvo valdovų duktė, užaugo kaip prasta 
varguolėlė ir iki savo mirties slapstėsi kad 
niekas nežinoti! jos kilmės. Tik Ardžiu! 
apie tai pasisakė mirdama, bet ir to naba
go likimas buvo toks kad geriau užtylėti 
viską,-nes neturėjo turto nei žmonių savo

Nauji Ardžio Rekrutai
Du Akrono grenadierai, A. 

Gutouskas ir T. Bernotaitis, 
ypatiškai atsilankė į Clevelandą 
ir atėję “Dirvon” įsirašė į Ar
džio pulką, pasakydami kad jie 
labai nori padėt jam kovot. Už
simokėjo po $1.25, pasiėmė po 
I tomą “Juodo Karžygio” ir pa
sitenkinę iškeliavo.

Elena Grigaliūnienė iš Tho
mas, W. Va., prisiuntė $1.25.

Antanas Gudaužis iš Benton, 
Ill., prisiuntė $3.25, iš kurių $2 
už “Dirvą” ir $1.25 už “Juodą 
Karžygį”.

Pranas Vaitukonis, iš Chica-į 
go, Ill., prisiuntė $1.25.

V. Stankus iš Pittsburgh, Pa. 
prisiuntė $1.25: $1 už “Dirvą” 
pusei metų ir $1.25 už “Juodą 
Kareivį”.

Ignotas Petruška iš Spring
hill, N. S., Kanadoj, prisiuntė 
savo likusius 25c ir prideda štai 
ką: Man labai butų žingeidi! kas 
bus po “Juodo Karžygio”, kada 
jis baigiasi. “Juodu Karžygiu” 
labai įdomaujasi jaunimas, vai
kinai ir merginos.

------ . ■

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

IŠTOLO....
Nakties erdvėj slaptingoj 
Regėjau dvi žvaigždes, 
Kaip skaisčiai jos žibėjo, 
Viliojo prie savęs.

Gėrėjaus jų gražybe, 
Užmiršdamas viską, 
Per naktį jas sekiojau — 
Jos dingo su aušra....

Ak, kam man jas- sekioti, 
Neperskriosiu erdves, 
Pasiekt juk negalėsiu 
Glėbin patinti jas....

Saulutės skaistų veidą 
Regėjau aukštumoj, 
Bet kaip su ja gėrėtis 
Tokioje tolumoj.... ?

Mergelę aš regėjau,
Jos žydrias akeles,
Veidelį meilų, skaistų, 
Vylingas lupeles....

Ak kas iš to kad jąją 
Ištolo tik matau,

Ir niekad nebus galės 
Prieit prie jos arčiau....

Ištolo tik žiurėdams 
Sau džiaugsmą ja turiu, 
Priglausti ją, pris’spausti, 
Bučiuoti negaliu....

Adonis.

DAINA APIE MANO ' 
GASPADINĘ

Aš žinau gerą žinią 
Apie savo gaspadinę, 
Bet sakyt nepasakosiu, 
Tik dainelę padainuosiu. 
Jinai yra gera žmona, 
Turi vyrų milijoną; 
Burdingieriams akis merkia, 
Nors mažyčiai josios verkia. 
Josios vyras kasdien dirba 
Visą dieną tokią ilgą, 
Ji ant jo visai neboja, 
Tankiai žandus apkapoja. 
Jinai moka taip dabytis, 
Kaip katė save laižytis. 
Jos akutės kaip bulbutės, 
O nosytė kaip paukštytė; 
Jos dantukai biskį kreivi, 
Meilės pilna; vistiek daili. 
Nesuprantu aš gražumo, 
Tiktai žmogaus mandagumą.

y^TEINA paskutines dienos kada pasaka apie “JUODĄ KAR- 
ŽYGI” pasibaigs — pasibaigs sykiu ir knygos ir jų niekur ne

bus galima gauti. Atminkite visi vieną dalyką: Antras Tomas 
bus gatavas daug pirmiau negu pasaka bus perėjus per “Dirvą”, 
taigi naudokitės proga ir stengkites įsigyti sau Pirmą Tomą da
bar, ries kurie neturės Pirmo ji omo tai negaus nei Antro Tomo. 

Dabar yra PASKUTINE proga įsigyti sau “JUODĄ KARŽYGĮ” 
ir kurie nepasiskubinsit jums proga tą puikią .pasaką gauti gali 
užsidaryt ant visados. Tą kalbame ne iš bizniškos pusės kad tik 
daugiau knygų pardavus — visai ne. Mes norime kad turėtumėt 
visi po “JUODĄ KARŽYGĮ”, kurį taip mėgstat skaityt. Kadan
gi Pirmas Tomas jau atspausdintas ir jo raidės jau išrnėtytos, jo 
nebus spaudžiama daugiau, ir Antro tomo spausdinama tik tiek, 
o delei pablogėjusio knygų biznio išspausdinta visų tiek kad už
tektų tik prenumeratoriams ir dar keletui kitų kurie mėgsta pa
sivėluoti. Tiems gal ir visai neteks knygos kada kiti užlindę už 
akių pirmiau nupirks.

Reikalaukit Pirmo Tomo dabar, siųskit “Dirvai” $1.25, o Lapkri
čio pabaigoj gausit Antrą Tomą VISAI DYKAI. Galėsit per
skaityt “JUODĄ KARŽYGĮ” pirmiau negu jis bus perėjęs per
“Dirvą”. Pasvarstykit šitą paraginimą rimtai.

Kurie dabar įsirašys į Ardžio pulkus jų vardai tilps antram tome.

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

DIRVOS KNYGYNAS 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

dalį pasitaisyti ir gyventi kaip prigulėtų 
garsios valdovų giminės ainiui ir narsiam 
vyrui..

Nors buvo narsus ir gabus, bet turėjo 
priklausyt nuo kitų malonės, ir štai pir
miausia matome jį tarnaujant pas Rykulį 
ir apleidžiant jį ir savo šalį — savo motinos 
žemę — delei pavydaus Rykulio sunaus, 
Laukio. Matome jį slapstantis ir besiblaš
kant kelionėse jieškant sau vietos kitur. 
Matome atvykstant į Ląmžiną, patenkant 
nelaisvėn' kaip kokį neftaudėlį. Matome 
pastojant tarnauti Nemyrai, bet ir čia pa
sibaigia jo laimė greitai ir netikėtai.

Jo paties kaltė kad Lamžine greitai 
baigėsi jo laimė, pasakys tie kurie žiuri į

dalyką tik taip kaip jį mato. Ko jis susi
dėjo su ne-jam priderama moteria, per ku
rią prarado gerovę. į kurią jau buvo be
einąs karaliaus paskyrimu vienos pilies 
viršaičiu? Dabar bijodamas žuvusio kara
liaus šalininkų pasalingo keršto turi blaš
kytis ir vėl saugotis kad kur nepatektų ne
laisvėn.

Bet kiti pasakys kad jis iš tokio liki
mo išbėgt negalėjo, nes> tas kas dėjosi tu
rėjo dėtis ir to lėnlimo jis išvengt negalė
jo. Taigi turim pamąstyti apie visą jo gi
minę, kuriai turbut dievų lėmimas buvo 
kęsti persekiojimus iki bus visiškai išnai
kinta — jeigu bus išnaikinta.

(Bus daugiau)

Visas turtas jos pražuvęs, 
Mandagumas jos supuvęs; 
Ji degtinę gerai geria, 
Savo vyrui kailį peria. 
Bet gana man čia rašyti,- 
Nes ji gali pamatyti. 
Ji degtines išsigers 
Ir man kailį dar išpers. 
Gera butų dar rašyti 
Kad tik butų kam skaityti. 
Aš paetu nebuvau 
Ir dar eilių nerašiau.
Mano eilių nieks nežino, 
Nei poetu nevadina.
Kai daugiau aš prirašysiu 
Gal ir vardą įsigysiu; 
Gal gausiu iš jos šimtinę 
Kai pagirsiu gaspadinę. 
Tai atšaukiu ką rašiau, 
Ką blogai jai padariau....

Burdi ngierius.

Nuo Juokų Red.: Daug turė
jom visokių eilių ir eilučių, bet 
dar neturėjom tokių kaip šios, 
gerb. Burdingieriaus, .apie savo 
gaspadinę, kurią jis taip gražiai 
išgarbina.

Bet, kodėl jis ją taip garbin
damas dar pas ją buna? Tegul 
eina sau, tegul nemato jos, ir 
nematydamas neturės kaip apie 
ją eiles rašyti.

Bet ir keista poezija, kaip 
sau norit. Su ja žmogus gali 
vieną ypatą į padanges iškelti 
(kaip gerb. Adonis), gali džiau
gtis ir grožėtis, o kitas gali ap
drabstyti purvais ' tą kas nepa
tinka.

Netaip senai mes čia turėjom 
irgumentus apie senbernius ir 
jų neisširinkimą mergų (tuos 
u’gumentus pradėjo gerb. A.' K. 
B. ir jie ėjo' ilgą laiką).

Laiks nuo laiko kaip kas žin- 
geidaus iškįla, ir su poezijos 
lagalba bile kas visokių šposų 
prikrečia.

Ištikro, jeigu tiek žodžių su 
tokia pasaka apie gaspadinę kas 
butų parašę proza (ne poezija),- 
nebūtume atkreipę domės, .raš
tas butų nuėjęs į gurbą, bet 
per poeziją atsidūrė laikraštyje.

A/ ..
SVEČIUOSE f 

Šeimininkė: Prašau tamistos- 
dar mėsos kąsnelį suvalgyti!

Svečias: širdingai ačiū, esu 
taip privalgęs kad ne tik mėsos 
kąsnelio nesuvalgyčiau^bet ir 
nuo mėsos muses"' neberpary- 
:iau.

4/
Susižiedavusių Troškimai "

— Kai mes apavėsime, tu 
del manęs nustosi rūkyti.

— .-Gerai.
— Ir kortomis neloši?
— Gerai.
— Ir į klubą nevaikščiosi?
— Gerai.
— O ką aš turėsiu padaryti?
— Nemanyk apie musų ves

tuves. Sudiev!

Greičiau šventu paliksi negu 
visiems įtiksi.

Naujausia komedija

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės,- tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” ženjjj 
jieškot ir kaip jos ’Pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku. du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moteris ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kairia 50c.

Skaitykit “DIRVĄ” — atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje — paraginkit savo draugus skaityti “DIRVĄ”. 
“JUOKAS KARŽYGIS” pasibaigs apie Kalėdas — bet skaityto  jai gaus naujų nustebinančių ir ža vejančių skaitymų—visai naujų kokių joks kitas laik
raštis nedavė savo skaitytojams — kokių nerasit jokioje knygoje. — Tik “DIRVA” gali aprūpint savo Skaitytojus tokiais raštais—laikykitės su “Dirva”
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS
sweet

memory, Why did

ATMINKIT -----

vietines žinios

“Mary, I shall never forget 
it”, he told hen. “Your 
ness to me through this trying 
time shall always be like'golden 
Corner in my 
you do it?”

Next Door: Say,' Little Girl
Jimmy, what’s the new baby at 
your house, a girl or boy?

“Dear, dear, you mustn’t play 
with dady’s razor, baby. Mo
ther has a can of peaches to 
open.

1 FRED C. KLAWON
Kandidatas i COUNCILMAN iš 3 Distrikto 
Jeigu norit kad jis butų išriktas Į miesto tarybą pažymė
ki! No. 1 ties jo vardu balsavimuose Lapkričio 8 d.

kvorta Clover Meadow 
Karvės Pieno lygi enėrgi-

H! s

Akrono Naujienos

Viena
Tikro

Ojai ir maisto vertybei kaip:
.9 Grandžiai 8 kiaušiniai
% svaro jautienos 4/5 sv. vištienos

6 svarai arbūzo
PARSIDUODA TIK KRAUTUVĖSE

■ciiWEiO 
MEADOWd

CLOVER MEADOW 
CREAMERY CO.

1825 E. 55th St.

JOHN L. MIHELICH VĖL 
KANDIDATUOJA

Lietuviams plačiai pažįsta
mas advokatas John L. Mihelich 
vėl stato savo kandidatūrą į se
ną savo vietą miesto taryboje 
ir pasitiki kad Lietuviai jį pa
rems. Jis yra kandidatas ir 
trečio distrikto, taigi srityje 
kur Lietuvių daugiausia apgy
venta.

Kiti kandidatai irgi tame pa
čiame dįstrikte, kurie pasitiki 
ant Lietuvių paramos yra Law
rence E. Appleton, Fred C. Kla- 
won, J. A. Schneider.

Miesto tarybos narius ren
kant galima balsuoti išsyk už 
kelis, bet balsavimas bus nume
riais, ne kryžiukais. Plažymėkit 
numerį 1 ties tuo vardu kuris 
jums geriausia žinomas (nerei
kia rašyti nuo viršutinio var
do ir eiti apačion 1, 2, 3, 
1 gali stovėti kad ir apačioj 
ba viduryje lakšto).

organizacija įsteigė mieste be
darbių ^aryba. Jie platina la
pelius aiškindami kad mieste 
randasi 95,000 bedarbių, ir su
rengė miesto aikštėje mitingą 
su reikalavimais maisto ir dar
bo. Viena bolševike moteris nu
sivedė apie 300 bedarbių buri 
j miesto tarybos kambarį ir rei
kalavo duoti jai kalbėti, bet ka
dangi tarybos posėdžiai atsibu- 
na be įsimaišymų pašalinių, jai

neduota kalbėti. Ji vienok kėlė 
lermą, iki ant galo pasodinta.

Bolševikai' išranda visokius 
budus prie, darbininkų prisitai
kyti.

Isteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos' 
7036-7038 Superior Ave.

bet 
ar-

Clevelande nedelioj automobi
lių nelaimėse užmušta 4 ypatos. 
Išviso nuo pradžios metų jau 
užmušta 162 ypatos.

Per visą Ohio valstiją nedė- 
lioj su automobiliais žuvo 8 yp.

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJA

Bolševikų vadinama Tarptau
tinė Darbininkų Apsigynimo

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Juozo Usialio, gyveno 

apie Chicagą. Kvjrie pažįsta Usialį 
malonėkit pranešti) arba lai jis pats 
atsišaukia šiuo adresu.

ELZBIETA GENUTIENĖ 
1566 E. 33rd St. Clevelnd, Ohio.

jos reikalus, o- svarbiausia kad 
užgintų kunigui bažnyčioje ble- 
vyzgot, keikti tuos pačius para
pijomis iš kurių duoną valgo. 
Turi žiūrėti kad kunigas butų 
Lietuvis <patriotas, o ne Romu
vos agentas, nes šitokie kuni
gai daugiau nuostolių ir sarma
tos padaro visai tautai.

Parapijonai, tą įsitėmykit ge
rai ir žiūrėkit kad vėl nereikėtų 
jums pas vyskupą keliais vaik
ščiot prašant pagelbėti surasti 
teisybę su kunigu.

Keliautojas.
Pabėgėlis, čia atvažiavo vie

nas Chicagietis palikęs moterį 
jų yra daug laisvamanių, kurie' prie bėdos, su kuria gyveno de- 
prie parapijos nepris__ , ____
vienok daugelis prisidėtų ir tie 
parapijonai išlaikytų savo ku
nigą.

Kiti sako kad šitų prakalbų

NORI ATSIIMT BAŽNYČIĄ
Nepersenai čia kalbėjo Lie

tuvių susirinkime Č'esnulis toje 
linkmėje kad katalikai Lietuviai 
reikalautų nuo vyskupo atgal 
jiems priklausančią bažnyčią, 
kurią buvęs kleboną®, Kun. Cy- 
belis, palengva perleido svetim
taučiams. česnuiis ragino Lie
tuvius kad jie reikalautų Lie
tuvio 
jiems 
Buvo 
patįs 
kunigą be svetimtaučių parapi
jom] pagalbos, nes Akrone yra 

lapie 500 Lietuvių šeimynų. Iš

kunigo ir kad grąžinti] 
jų išstatytą bažnyčią, 

aiškinama kad Lietuviai 
gali gerai išlaikyti savo

UlČlIJU.ųi, nuliu 1^ MCVIVO, OU IX 

isidės, sako, j vynis mėnesius, čia 
tarp -Lietuvių biznį su 
nu.

jis daro 
munšai- 

Viet.

■v.v.v.v.w.w.w.vmw.waw.w.w.v.v.w.w.v.v.^ | tikslas yra ne tiek atgauti Lie-
Balsuokit už

Burt W. Griffin
JUDGE

Buvęs Vyriausias 
Policijos Prosekutorius

Užgirtas per J
Cleveland Bar Association į
The Citizens League į

ir kitų Visuomeniškų S
Organizacijų. į

I Chiropraktikai Nori Pa
skiros sau Tarybos

Šiais rinkimais Lapkričio 8 d. Ohio 
Valstijos piliečiams duodama nubal
suoti ar jie nori kad Chiropraktikai 
turėtų teisę valstijoje praktikuoti sa
vo gydymo būdą. Medicinos dakta
rai prieš; juos nusistatę ir valstija 
nepąvelind, 
visuomenės, 
rėš priimti 
kams teisę 
egzistuoti.

Chiropraktikų organizacija sako 
Į kad jų šaka neturėtų būti kontroliuo- 
i jama Valstijos Medikales tarybos ku- 
I XX IXCpX |.pUZ>|SLU LU XUUXlSxO.

29 valstijos turi Chiropraktikų Ta- 
I rybas egzaminavimui naujai į tą pro-

■j uAomo pct ne Lien aigauu juie- 
į tuvių bažnyčią, kiek įstatyti į

Akroną klerikalams ištikimą 
C Lietuvį kunigą, stiprinimui jų 
Ji.partijos šiame mieste. Akro- 
5 mečiai turėtų apsižiūrėti kokį 
5 paukštį gali jiems klerikalai at- 
5 siųsti, o paskui kad vėl nepasi

kartotų dalykai kaip buvo su 
nesenai išvytu kunigu Cybeliu. j 
Sudėję pinigus bažnyčiai naši-'

. w. . | jaina. valstijos ivieumaies’Statyti, Akronieciai Lietuvai ir iri nepripažįsta to mokslo, 
turi žiūrėti kad kunigas jų pi- ------ r ------ .

.. , . •ii xy cgz^aiiiJiiiu v_____  __ _ „^us nenaudotij saviems reika-. fesiją įstojančių.
lams, savo gaspadinės puoši-Į , J,':

išmokėjimui: bažnyčios 
nuošimčių; turėtų turė- 
atstovus bažnyčios ko- 
prižiurėtų visą bažny

čios turtą, kontroliuotų parapi-

lams, i 
mui, o 
skolų ir 
ti savo 
mitete,

bet dalykas priėjo prie 
ir patįs balsuotojai te
ar atmesti Chiroprakti- 
legaliai .šioje valstijoje

I Iki šiolei Chiropraktikus persekio- 
! davo ne patįs pacientai kurie nuo 
i jų nukentėdavo, kaip sako medicinos 
taryba, bet tos pačios tarybos apmo
kami agentai juos perskiodavp.

Chiropraktikai prašo visuomenės 
balsuoti “YES” kur kalbama apie 
įvedimą paskiros Chiropraktikų tary
bos Ohio valstijoje.

BALSUOK “YES”
už LORAIN-CENTRAL

[Uę ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 

SAVAITINI LAIKRAŠTI.

'SANDARA"

Vasara Baigiasi

Rand

TILTO BONDSUS
Trfinipiausias tiltas
Ekonomiškiausias tiltas
Labiausia reikalingas tiltas
Tiltas kurį rekomenduoja

Citizens Bridge’ Committee

g

czdTJ

Jei norit kad jūsų gimines pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant l 
šykit jiems laikraštį “SANDAR.Ą’’r^ąUž^ tai <ji.ej 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

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

“SANDARA”
327 E Street So. Boston,', Massj

pa-.
ra-

$3;

DYKAI PATRUKUSIEMS* ; ' _ :______•
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
- 1 “B” yra atsakančiai nutaikinta paduŠkai-
v Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 

crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaites yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

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

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

rodyt pats a savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

■ . kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta-—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—•
_Jr jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai pątėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo, e
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri dajig vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk sj dykai "Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grjžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo.' Jeigu jus turite patrukus] 
draugą, pasakykite jam apie š| dideli pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut š| išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, « rašykite 
DABAR._________________________ *

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES; Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ...................... ......................... ..
Adresas ....■••i......'....'............. 
Grįžtanti krasa atneš dykai ismėg. Plapao

K an)

išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnejusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok j j. 
Iš savo paties patyri
mo jus. žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j j 

.dėvėt? Štai yra ge- 
riausis kelias, kur j jus galite dykai išmėgint, 
į VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

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

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

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

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—nakt| ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutč-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 užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, patčmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą.

PLĄPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jj dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), .kad 
apsaugojus paduskailę "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.

PLAPAO EXUDO
- THROUGH THS 

OPENINQ

INNtO
SURFACE 15 MADE

TO SCONE THE _

4PRIL6 
1909

PLAPAO-PAD ~ 
FfPMLYTOTHE^ 
BODY. WNKMKEEPS 
THEPLAPAO CON
TINUALLYAPPUED 
ANDPADFPM

INIT THAT COUNTS'
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= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Gėnerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- f 
Į tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa-’ I 
= kuo j am, išleidžiam ir sukraunam. -
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. g
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S
Balsuokit du sykiu “YES” už TILTO 

BONDSUS
vilnonių
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PARDAVINĖJIMAS PRIE DURŲ

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

Pažymėki! No. 1 ties jo vardu

J. A. Schneider
Neprigulming&s kandidatas

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

PARSIDUODA NAMAI
7 kambarių pavienis namas ir ga- 

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

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius 
viršuj 
Blvdį 
mažai 
pigiau

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

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

Licensed broker.

PARSIDUODA
Saldainių, cigarų, tabako, delikate

sų biznįs, neša $400 savaitinių inei- 
gų. Greta randasi kambariai gyve
nimui. Parsiduos pigiai.

Aš turiu visokių biznių pardavi
mui. 'Matykit Zimerman, 1410 E. 66 
St. Notaras. Arti Wade Park.

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 — po 5 vai. vak.

TREČIAME DISTRIKTE

Balruckit už ji Lapkričio 8 d.

Yra dviejų rūšių pardavėjai kurie eina iš namų į 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 jokių rankpinigių, pa
žada pristatyti prekes C. D. O. Tas “pinigų ne- 
reikalavimo” biznis tuoj leidžia žmonėms juomi 
pas tikėti. Tada jis pasiūlo “lino” padarą pirk
ti iš jo kurį jis atsinešė su savim. O tas pasiro
do esąs vatcs audimas. C. O. D. užsakymas nie
kad nepristatomas ir tas New Yorke paduotas 
adresas yra visai nežinomas.

609 Federal Reserve Bank
* Bldg. ' 

(Superior Avenue Ineiga)

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

PARSIDUODA
Drapanų siuvimo, Valymo 'ir Pro- 

sijimo įstaiga, neša pelną $150 kas 
savaitę. įsteigta 16 metų atgal. 
Renda už krautuvę ir kambarius $45. 
Matykit Notarų Zimerman, 12900, __
Buckeye Rd. (44) '3llllllllIIIIIIIIIIIllHIįllųnilIllįillllll|ll(l||IlliIljIIIIIIIIIIllII!IIIllIlllllIIIU|||||i|i|||||j^

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOCRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų dideli pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

-----  Telefonas Randolph 5297 -----
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne £ 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- į 
ras specialistas arba profesorius ne- į 
siklausinės kokia liga sergi ir kur < 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 5 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- J 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie S 
neturėjo užtektinai .apsipažinimo ir į 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros. Ii- S 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- į 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- į 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį c 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums S 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir į 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 4 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo p 
pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 4 
negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 5

kraujo, turite išbertus veidus, 
das užsisenėjusias kojose — ---- . „—
pinigo, tuojau ateikit pas manę, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- į 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. S 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. Į

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1. 2
VWWVWVWWWWW1WWWWVWWWVWWWWWWWWWA



DIRVA 7

PO LIETUVĄ
| PASI D AIRIUS |
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Išaikvojimų: a) valstybes įs
taigose viso atsitikimų 5, išaiš
kinta 4; b) privačių įstaigų ir 
asmenų atsitikimų 1.

Padegimų viso atsitikimų 14, 
išaiškinta 18.

Degtinės varymų' viso atsiti
kimų 50, išaiškinta 40.

Bendrai kriminalinių prane
šimų užregistruota buvo 1004, 
iš jų išaiškinta 784, arba 78.08 
nuošimčiai. “L.”

PALIUOSUOKIT ŠĮ SUSIKIMŠIMĄ
BJAURI MUSŲ ŽMO

NIŲ LIGA

Sekdamas Amerikos Lietuvių 
laikraščius patėmijau kad kiek
viename Lietuvos nepasisekime 
arba valdžios pasielgime nukai
tina vien tik valdžią. 0 reikia 
suprasti kad valdžia yra tokia 
kokia yra tauta.

Visas blogumas Lietuvoje de
dasi kad Lietuvos liaudis yra 
tamsi, blogai išauklėta, neturi 
vienybės ir yra savimeiliai.

Musų liaudis pilna prisigėrus 
keršto ir pagiežos; daugelis 
tik tada butų patenkinti kada 
visas Lietuvos žmonės išdurtų,' 
o pasiliktų tik jis viehas su sa- 
vo šeima.

Vokiečių okupacijos metu Vo
kiečiai nebuvo tokie žiaurus 
kaip juos nupiešė, bet buvo 
žiauresnė pati Lietuvos liaudis. 
Rokiškio apskrities seniūnija 
viename susirinkime užprotes-' 
tavo kad Vokiečiai labai žau- 
riai su gyventojais elgiasi, vis
ką iš jų atima. Tada žandarų 
viršininkas Šimkus pasakė “Pri
riškite šunis!” (reiškia skundė
jus). Ir ištikrųjų, kaimynas su 
kaimynu del vištos susipykęs 
skųsdavosi Vokiečiams. Taip 
skundimai ir kankina musų 
liaudį.

Pastojus valdyti krikščio
nims demokratams, ir vėl skun
dai. Kortomis belošdami ar 
samagonkę begerdami susipyk
sta, ir atsikeršijimui skundžia
si žvalgybai buk tas it tas bol 
ševikas, buk tas ir tas blogą 
kalbėjęs ant valdžios. Ir žval
gyba suima nekaltą žmogų ir 

■/bekankindama priverčia prisi
pažinti prie nebūtų kaltenybių.

Tokiu budu Lietuvos • galėji
muose kankinosi daug nekaltų 
žmonių.

Valdant Vals. Liaudininkams, 
skundai buvo apsistoję, neš vai; 
džia į skundus neėmė domės.

Prie dabartinės valdžios , vėl 
skundai turi didelę reikšmę, nes 
kaip matyt daugelis žmonių pa
puolė be jokios kaltės.

Kad skundai nesiliauja tai 
faktas. Rugsėjo 30 d. ant rin
kos mano miestelyje priėjo ga
na girtas žymus tautininkas ir 
sako: “Aš vėl jau du įskun- 
džiau”. Kaipo iš girto, nesun
ku buvo skundo paslaptis ištir
ti. Pasirodė kad jis su kaimy
nais susipyko del kiaulių, o įs
kundė žmones kaipo komunis-j 
tus.

Bestovint, prie musų priėjo' 
Valst. Liaudininkų kuopos na
rys Z. “Tamista esi sekioja- 
mas”, pasakė tautininkas, žmo
gelis iš nuogandos pabalo.

Koki priežastis verčia valdžią' 
paskui Lietuvos ramų ūkininką’ 
sekioti ir ko Lietuvos ūkinin
kai kaip avinėliai pjaunami tyli. 
Atsakymas čia lengvas. Skun
dai juos prie to priverčia.

Jeigu Lietuviai Amerikiečiai 
tuo neužganėdinti tai tegul ver
čiau už tuos pinigus užrašo lai
kraštį savo giminėms Lietuvo
je, ką atiduoda politikai. Poli
tikavimai kelia šalyje neramu
mą, ergelius, daro perversmus 
ir žudo žmones.

žmogaus nekultūringumas, 
žemas protiškas išsivystymas 
veda jį prie paprasčiausio ker
što įskundimais, žino kad pa
melavus ką prieš kaimyną val
džia jam patikės, na ir bėga su 
melais. Bet jeigu žmoneliai yra 
tokie nekultūringi valdžiai rei
kėtų kreipti daugiau domės iš
tyrimui skundimų pamatų, o 
tik tada bausmę taikyti.

Petras Kriukelis.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

KĘIMINALIšKI PRASI
ŽENGIMAI LIETUVOJ

Statistikos žinios apie įvai
rius kriminalinius nusikalti
mus Lietuvoje per Rugpjūčio 
mėnesį yra tokios:

žmogžudysčių pasipelnijimo 
tikslu viso 2, išaiškinta 1;

žmogžudysčių per muštynes 
viena, ir kitais tikslais 4, ku
rios visos išaiškinta.

Pavainikių kūdikių nužudy
mas: viso 12 atsitikimų; išaiš
kinta 11.

Išžaginimų: viso atsitikimų 
8, išaiškinta 7.

Plėšimų: viso atsitikimų 3; 
išaiškinta 2.

Vagysčių: a) arklių viso as- 
sitikimų 42, išaiškinta 11; b) 
įvairių smulkių vagysčių viso 
atsitikimų 756; išaiškinta 687; 
įvarių stambių vagysčių: viso 
atsitikimų 57, išaiškinta 40.

Sukčiavimų: a) smulkių vi
so atsitikimų 27, išaiškinta visi, 
b) stambių: viso atsitikimų 7, 
išaiškinta 6.

Padirbimų ir perdirbimų: a) 
pinigų; b) dokumentų: viso at
sitikimų 12, išaiškinta 13.

Platinimų: a) netikrų pinigų 
viso atsitikimų 2, išaiškinta 1.

Beveik kiekvienas žmogus apskri
tyje stovi už išleidimą $7,000,000 pa
skolos tiltui ir $1,000,000. nupirkimui 
žemės tam tiltui. Statant šitą tiltą 
bus sutaupyta $2,000,000 kiek reikė
tų pastatymui kitų tilptų. *

Budavojimas tilto duos darbo per 
pora metų mažiausia tūkstančiams 
darbininkų.

Atminkit, balsuokit “YES” du sy
kiu ant tilto bondsų.

Iš Laiško iš Lietuvos
(Ištraukos iš laiško rašyto iš 
Vilkaviškio apskrities J. Giliui

Cleveland, O.)
Pas įpus viskas brangu, abel- 

nai imant, šiaip naujienos pas 
mus labai nuostabios. Pirmiau 
kaimuose žmonės buvo tamsus, 
bet ir dabar tas pats. Kaip pir
miau taip ir dabar; jeigu kaime 
atsibuna vestuvės tai suėjusieji 
.apsieina labai žiauriai, aršiau 
kaip koki žvėrįs: peiliais susi- 
pjausto arba kirviais susikapo- 
ja vieni kitus. Ir buna tokių 
atsitikimų kad moterįs susimy
li su kitais vyrais ir savo vy- ' 
rus nušauna arba nunuodija.

Buvo vienas atsitikimas nu
šovimo, o kitas nunuodijimo. 
Nušovėjos teismas jau atsibuvo, 
ji gavo penkiolika mėtų sunkių 
darbų kalėjimo, o jos prieląidį- 
nis nuteistas visam amžiui.

Antros moteries teismo dar| 
nebuvo, nežinia dar kaip tai po-l 
niuteį bus. Daug yra tokių at
sitikimų kurios moterįs pasi’da- 
boja kitus vyrus, o savo žudo.

DABARTINIS SUPERIOR TILTAS 
Užgrūstas — reikia 

NAUJO TILTO.
Cuyahoga apskrities balsuotojams 

yra vienas apsiūlymas balsavimuose 
Lapkričio 8 d. ant kurio visi turi su
tikti. Tai yra užtraukimas bond su 
budavojimui Lorain-Central tilto iš
gelbėjimui vidurmiesčio susigrūdimo 
ir atidarymui kelio į pietvakarinį ap
skrities šoną industrijos vystymuisi.

Mokyklos Tarybos Kan
didatas Prašo Paramos
Ernest J. Bohn, advokatas, stato 

savo kandidatūrą vėl į Clevelando 
Mokyklų tarybų. Jis tarnavo pasek
mingai iki šiolei ir prašo piliečių iš
rinkti jį vėl. Jis mokinosi Clevelan
do mokyklose nuo pradinių iki kole
gijos ir Teisių Mokyklos bei Western 
Reserve Universiteto; buvo nariu 
mokyklų štabo Politiško Mokslo De- 
partmente Western Reserve Univer
sitete nuo 1923 iki 1925.

Miesto Teisėjų 
Tikietas

Užgirtas per

THE CLEVELAND BAR ASSOCIATION
Balsavime jo 1,600 narių.

Ant Chief Justice
x JOHN P. DEMPSEY

Ant Judge of Municipal Court
x ALVA R. CORLETT
x BURT W. GRIFFIN

Į x BRADLEYHULL
I X charleslTselzer

x leeelškeel~
Taipgi užgirti per:

The Citizens League 
Cleveland Automobile Club 
Cleveland Plain Dealer

CHARLES H. OLDS 
Chairman.

1 h
»£?Nusineškit šią iškarpą, žinosit už kuriuos 

kandidatus atiduoti balsą.
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UŽ KOKIUS TEISĖJUS 
BALSUOTI

Lapkričio 8 d. eidami balsuoti už 
įvairius kitus dalykus, turėsit progą 
rinkti ir šešis teisėjus į Municipal 
Court Clevelande. Tai yra jūsų rei
kalas žiūrėti kad tie Teisėjai butų 
tinkami 3 tas vietas.

Yra penkiolika kandidatų kurie 
jieško tų vietų. Reikalinga balsuoti 
tiktai už šešis. * Taigi jums bus klau- 
simas už kuriuos šešis balsuoti. La
bai daug piliečių per rinkimus nebal
suoja už teisėjus, kas reiškia prasi
žengimą prieš teisyvę. Jeigu tei
singieji piliečiai nebalsuoja už teisė
jus, tada teisėjus išrenka kokie krei
vais tikslais balsuojanti žmonės ir 
jie pastato savo teisėjus. Tas nėra 
sveika nei valstybei, nei valstijai nei 
miestui.*

Cleveland Bar Association per pra
eitus šešis metus payelbėjo pilie
čiams rekomenduoti teisėjus, ir tą 
padaro dabar. Štai yra kandidatai 
kurie verti parinkimo: Vyriausiu* tei
sėju, John P. Dempsey; jo bendrais 
teisėjais:-Lee E. Skeel, Charles Sel- 
zer, Bradley Hull, Burt W. Griffin ir 
Alva R. Corlett.

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

| GARSINKIS Į
I “DIRVOJE” j

SUARDYKIT MEDICINOS MONOPOLĮ
Balsuokit “YES”

ant

CHIROPRAKTIKŲ BILIAUS
Darbininkai Užgiria Šilą'; Bilių.

Ohio State Chiropractic Society
R. C. Snow, D. C., Advisory Committee
314 Cummonwealth Bldg. Cleveland

MES ATSltlĖPlAM KAI JUS ŠApGĄT

7 NUOŠIMČIUS

DABAR JŪSŲ

POLI C I J A
ir

UGNIAGESIAI

KREIPIASI PRIE JŪSŲ 
BALSUOTI Už

TAKSŲ PADIDINIMO

Bradley Hull
JUDGE

trustee American Equality

League

with maps, sent
on request.

Išrinkit vėl

(ake Crip
CLEVELAND to BUFFALO

When you are tired and dusty from driving, or hot 
and stuffy from long hours on a npijsy train—just stop 

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

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

Fare only
While at Buffalo visit Niagarą Falls, America’s Scenic 

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

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Tourist Guide

4

Apsaugoki! Visuomenės
Sveikatą

Balsuokit

įvedamą Chiropraktorių Peticiją
PUBLIC HEALTH DEFENCE COMMITTEE

19 Union Mortgage Bldg.
Cleveland, Ohio 

Charles H. Small, SecretaryAr Norit
Vieno Žmogaus Valdžios 
ant Milijono Gyventojų?
Atviras tiksiąs Davis amendment*) prie Clevelando carter io yra noras įvesti VIENO 

ŽMOGAUS TEISĘS ir VIENO ŽMOGAUS VALDŽIĄ diktavimui milijonams žmonių.

Vienas žmogus paraše tą Dr.vis amendmentą, kuris, jei bus priimtas, paveda Į vieno 
žmogaus, majoro, rankas diktr.torystę kokią jokis kitas miestas Amerikoje nepavedė.

Davis amendmentas PRAŠALINA visą apsaugą kokią žmonės įdėjo į dabartinį čar- 
terį arba ŽMONIŲ PROTEKCIJĄ. Jis paveda majorui visišką galę ant visų miesto ................................ ’ ' ’ "■ ' --'■-•-d-i- 1 —X—1-X« jįgdarbininkų; jis padaro majoro balsą sprendžiančiu visuose miesto kontraktuose 
pareiškia kad Miesto Taryba negali tyrinėti jo arba jo darbų,

Jei, kaipo patriotas Amerikos pilietis, jus PRIEŠINGAS pavesti dik
tatoriams visas Amerikos Valdžios teises tai

BALSUOKIT PRIEŠ TĄ AMENDMENTĄ!
Ir, persitikrinimui tris sykius kad jus nesat suvedžiojami tų diktato
rių išmistais,

Basuokit I THE AMENDMENT
X I AGAINST THE AMENDMENT

Balsuokit PRIEŠ Visus Tris Amendmentus
Charter Commission Committee 

James L. E. Jappe, Secretary.
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EKSTRA-

NEPRALEISKIT ŠIO KONCERTO RAGINA REMTI VISUS

Sekantis “Dirvos” nu
meris išeis diena anks- 
čiam—gausit visi jį tre
čiadienio vakare, o per 
pasta ketvirtadienio ry
tą.

SPORTAS
, GANSON GERAI PASIŽYMI

Pribuvęs į New Yorką nau
jas Lietuvis sunkios vogos ris
tikas Jack Ganson nepaprastai 
patraukė į save publikos ir lai- 

I kraštininkų atidą.

SETIMTAUČIUS KAN-

GANSON RAGINA RUOŠTIS 
PRIE OLYMPIADOS .

Jau sekantis ketvirtadie- Į liška paskaita’ apie visas 
nis ir jo vakaras visai neto- Lietuvos meno šakas ir 
Ii, ir arti Clevelando randa-j menininkus. Ja publika ir 
si musų mylimi artistai — rfiokinosi ir džiaugėsi. Kito- 
Babravičius, Vanagaitis ir se deklamacijose tarp juokų.
Yozavitas. Clevelandan jie 
pribuna šį šeštadienį, čia į 
pasižmonės keletą dienų, iri 
ketvirtadienį, Lapkričio 10 
d, (8 vai. vakare) duos Cle- 
velandieči'ams vieną iš gra-

daug karčios teisybės iš šio 
musų moderninio gyvenimo 
papasakojo....

žiausių savo koncertų.
Štai kaip, po vasaros pa- 

silsio, tie artistai Chicagoje 
pasirodė (iš “Draugo”):

“Visi tris artistai gerame 
upe. Art. Babravičius ypa
tingai gerai dainavo. Jis vi
suomet gerai dainuoja, tik 
šį kartą rods ir balsas tyir- 
tesnis ir jausmo daugiau į 
dainas įdėta. Tai artistas, 
dainininkas kurio dainavi
mas niekuomet nenusibosta, j 
Ypatingai gerai ir jausmin
gai sudainavo 'berods nau
ją Vanagaičio dainą ‘Ma
mytė’ ir Šimkaus ‘Kur Ba-

“Pianistas M. Yozavitas 
skambino sunkius klasiškus 
veikalus. Jis piano meiste
ris. Ypatingai gerai sugro
jo Liszto šeštą Rapsodiją.”

Tokius tai artistus išgir
sit ir pamatysit Lapkričio 
10 d., ketvirtadienio vakare, 
Lietuvių salėje. Garbė Cle- 
vėlandiečiams kad gali to
kių artistų klausytis.

kužė’.
“Art. A. Vanagaičio dek- 

lemacijos ir kupletai gerai 
išėjo. Jisai publikai ir rim
tų dalykų patiekė, ir juoki-, 
no, ii- prie ašarų privedė. 
Jo ‘Apžvalgybė’ tai ‘moks-'

MTRTIEČIŲ VAKARAS
Nedėlioj 1 Lietuviu salėj Mir

tos Choras statė operetę “Syl
via”. Chorą vadovauja J. Kras- 
-lickas, kuris sumokino ir ope
retę. Prie vaidinimo pianu ii? 
smuiką akompanavo Aldona ir 
N. Vilkeliai.

Roles turėjo: Sylvijos — O. 
Rudzenskaitė, Elzės — M. Ma
čiūnienė, 'Aramintcs — E. Ka- 
napeckąitė, Arabelės — M. Kai- 
rukštytė; Molės — O. Vasiliau
skaitė, Dolės — A. Rudzenskai-
tė, Pelės — O. Janušauskaitė;
De Lacey —- J. W. Bendleris, I 
Vinco —- J. Vasiliauskas, Kuni-j 
gaikščio — J. Krasnickas.
Publikos buvodiktokai. Svečias. I

DIDATUS
Spalių 27 d. Hollenden kote

lyje Washington Savings Banko 
prezidentas Stanley J. Olstyn 
paruošė pietus svetimtautiško- 
mis kalbomis leidžiamų laikraš
čių redaktoriams, išdėstydamas 
kokiomis suvienytomis pastan
gomis ateiviąi turi dirbti laike 
rinkimų jeigu nori ką nors gero 
sau turėti arba būti lygiais vi
siems taip vadinamiems Ameri
konams. Savo kalboj jis pla
čiai išrodinėjo kad tik tada atei
viai turės, sau daugiau teisių 
šiame mieste ir šalyje jeigu vi
si vienas tiž kitą stos ir vieni 
kitus rems. Jo nuomone, šiuo
se miesto rinkimuose, teisėjų 
■ir miesto tarybos, ateiviai pi
liečiai" turi žiūrėti katras tik 
kandidatas yra su ateivio pa
varde už jį ir atiduoti savo bal
są, nežiūrint ar jis bus žydas, 
ar Lenkas, ar Vokietis ar kito
kia. Kada daugiau atei.vių bus 
valdžioje tada visų tautų žmo
nėms bus lengviau, nes ateivis 
tik gali suprasti savo reikalus 
Ir savo kaimynų reikalus, kuo
met tikrųjų -Amerikonų (kaip 
jie save vadina)' tikslai yra at
eivius žeminti ir smerkti.

Toliau p. Olstyn išrodinėjo 
kaip ne tik politiškos organi
zacijos bet ir biznieriai gali ko
voti su tikrųjų Amerikonų įves
tu imigracijos varžymo įstaty
mu. Ant biznierių, svetimtau
čių kurie iš savo_brolių ateivų 
daro .biznį, sulaikymas ateivy- 
bės žymiai atsiliepia, nes mažė
ja jų eilės, čia buvusieji išvaži- 
nėja ir išsigabena savo pinigus, 
o naujų nepribuna kaip seniau, 
kurie pradėtų išnaujo remti ir 
palaikyti jų biznius..

Ateina Kalėdos — lai
kas pasiųsti saviškiams 
j Lietuvą keletą Litų— 
ateikit “Dirvos” Agen
tūrom Atdara vakarais 
iki 8’vai.

Opera, Dainos ir Juokai

MOTERŲ RATELIO 
VAKARUŠKOS

šeštadienio vakare pas J. Vil
činskus ant Yale avė. atsibuvo 
Moterų Ratelio Hallowe’en va
karėlis, kuriame dalyvavo be
veik visos motęrįs su savo vy
rais. Visas vakaras buvo vien 
iš juokų-baikų, bučkių (?!!— 
Kas su kuo: ar pačios su vyrais 
bučiayosi, ar kitaip, jeigu tik 
vedusieji buvo?—Red.); kaip 
katriems ir katroms reikėjo iš
sivolioti, pavirsti j gaidžius, 
karves, paršus, paukščius, ma
žus vaikus, ir tt. už bausmes. 
Kortas mylintieji ir mylinčios 
kampe visą vakarą pradaužė 
tas nabages panas ir karalius. 
Kada visi, miega, moterįs davė 
užkandį (apie 12 vai. naktį), 
po to vėl sekė žaidimai, segi
mus asilui uodegos, akis ųžsiri- 
šus, ir tt. Vakaruška baigėsi 
apie 4 vai. ryto nedėlioj, bet vi
si išsiskirstė blaivi ir linksmi, 
taip kaip atėjo.

Nedėtoj po pietų beveik visa 
ta. kompanija automobiliais nu
važiavo į girias ant Lukoševičių 
ūkė, kur pabaigė valgyt vaka- 
niškose nesuvalgytus valgius.

Tenai, pas Lukoševičius ir P. 
I. Ž'iųrius rado viešintį advoka
tą Ų vieką iš Detroito su savo 
motere ir jįųljręlė, su kuriais 
susipažino. 1

Gryžo namon jau šaulei nu
sileidus ir sutemus.

Kairo nors šonkaulis.

1928'metais, atsibus tarptau
tinė Olympiada arba visų tau
tų sportininkų suvažiavimas pa
sirodyti su savo gabumais.

Ganson “Vienybėje” štai ką 
rašo apie tai:

“Keletas dienų atgal aš nu
rodžiau jog reikėtų Lietuvos 
jaunimui lavintis (tas lytisi ir 
merginas) atletikos.

“Mes norėdami) stoti su kito
mis tautomis lenktynių turime 

I sekti jų pėdomis pakelti save 
vardą pasaulyje. Juk per šim
tus metų buvo daug visokių Lie
tuvių darbuotojų, kaip ..tai raš
tininkų, poetų, mokslininkų ii 
taip toliau, kurie dirbo ir plati
no apšvįetą Lietuvoje, pagerini
mui musų kasdieninio gyveni
mo.

“Bet siekiant tolesnę ateit; 
sulyg 20-to šimtmečio gyveni
mo, nuo kurio męs esame toli 
dar atsilikę, turime imti pavyz
dį iš kitų kultūringesnių šalių 
atletikos srityje.

“Paimkim Olympiados žaislus 
kur visos tautos susiunčia sa
vo atletus į paskirtą vietą, kas 
keturi metai, pasirodyt kokis 
tauta yra daugiau išlavinus sa 
vo jaunimą atletikos.

“1924 metais Paryžiuje, kui 
dalyvavo 28 tautos, didžiausią 
garbę gavo Finlandija; budatnr 
nedaug didesnė už Lietuvą, turi 
tokį didelį vardą tarp pąsaulic 
atletų. Kodėl gi mes negalim 
tokį vardą įgyti? Juk musų 
tautoj yra daugiau stipresnių ir 
aukštesnių žmonių negu Finų.

“Tą tikslą pasiekti, musų 
jaunimas turi organizuotis į at 
ietikos klubus ir mokintis viso
kiose atletikos šakose.”

Spalių 25 d., New Yorke, di
delėse ristynėse, kuriose daly
vavo Joe Stecher su Jim Brow
ning, Stan Zbyszko su Steinke, 
Ganson ritosi su Italu Calza, ir 
'Italas, nors svėrė 218 svarų, 
nieko nepadarė Gansonui, kuris 
sveria tik 195 svarus. Po pu
sės valandos pasibaigė jų lai
kas, bet kaip laikraščiai rašo, 
šita pora buvo gražiausia ir la-

biausia patiko visai, publikai. 
New Yorko laikraščiai Ganspnę 
plačiai vadina Lietuviu; ir pa
žymi kad visa publika stovėjo 
Lietuvio pusėje, atiduodami jam 
visą garbę.

Per penkias minutas Ganson 
negalėjo iš ringės išeiti, žmonės 
apspito jį, ir paskui ant pečių 
nunešė į persirengimo kamba
rius. Ganson kaip gyvas nie
kur nebuvo taip iškilmingai pri
imtas ir pagerbtas kaip New 
Yorke, kur Lietuvių visai mažai 
ir dalyvavo.

Ant rytojaus, Spalių 25 d., 
jis ritosi su Tom Ljrich, kurį 
paguldė į 18 minutų.

Komaras Atvyksta Lenkui ant Sprando!

Juozas Babravičius, Komp) A. Vanagaitis, Pianistas M. Yozavitas

Ketvirtadienį, Lapkričio-Nov. 10 d. 1927
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

6835 SUPERIOR AVE. PRADŽIA 8:15 VAK.

Brolau ir Sesute! Ar atme
ni savuosius bei draugus? Jeigu 
taip tai stengkis juos tinkamai 
paguosti. Kalėdos jau artį, jos 
yra linksmiausios pasaulinės 
Šventės ir dovanomis pažymi
mos. Taigi stengkites kiekvie^ 
nam saviems bei draugams įtei
kti tinkamą dovanėlę, kuri pa
siliks ilgai atminčiai.

Tinkamiaūsios dovanos yra 
šios: grynas auksas arba sidab
ras pažymėtas raidėmis, ir dau
gybė panašių, pavyzdžiui laik
rodėliai, laikrodžiai, auksiniai 
Ir deimantiniai žiedai, visokios 
’.pilkutės, karoliai, marškiniams 
sagutės, rašomos plunksnos, ku
rios yra garantuojamos ant vi
sados, visoki ražanžiai, “toilet” 
setai, skustuvai, sidabruoti ir 
sidabriniai skujiniai setai ir vi
sokį indai; elektrinės lempos, 
prosai, lietsargiai, ir daugybė 
kitų naujausios mados papuoša
lų kaip' žmonėms taip ir na
mams. Visų tų ir daug kitų 

dalykų sū ge
riausiu patar
navimu galima 
gauti tikrai šio
je krautuvėje 
pas

V. D. Štaupas, Jeweler
6704, Superior Ave.

(Atsineškit šią iškarpą, ji bus 
jums verta 50c. perkant nema
žiau kaip už $2.00.) (48)

MAROTTA ŽADA KVIEST 
POŽĖLĄ

Šią žiemą kada nors Marottf 
žada parsikviest į miesto atidi 
toriją Karolį Požėlą iš Chicago 
ir sustatyt su kokiu jo s'vprh 
ar kiek sunkesniu priešu.

SARPALIUS MEDŽIOJA
Išvažiavęs Pennsylvanijon, K 

Sarpalius šiuo tarpu medžioj. 
po kalnus ir treiniruojasi. . Jį 
nujaučia kad neužilgo jam ga: 
prisieit susikibt su Joe Stecher: 
arba Stanley Stasiaku.

Rašo kad jam gerai ten eina 
si, ir sako matęs Brooklyno lai 
kraščiuose kad J. Komaras pc 
redakcijas vaikščioja ir skun
džiasi kad jį Clevelande nu- 
kriaudę neduodami likti čam 

pienu. Bet Komaras ten vistie 
čampionu vadinasi.

Kad kožname mieste nega! 
'auti po čampioną, tai, rašo K 
Sarpalius, jeigu Komaras nenu 
rims ir bėdavos už čampionatą 
aš nuvažiuosiu į Brooklyną ii 
ten mudui vėl pasišnekėsim an' 
matraso. Jeigu Komaras non 
čampionu būti turi čampionat 
laimėt, o ne pralaimėjęs girtis 
čampionu, lyg žmonės laikraš 
čių neskaito ir nežino kame da
lykas ir kas liko čampionu.

Tema: “Laisvė Žmonijos ir 
Velnio Organizacija” 
Kalbės J. ZAVISTAS 

iš Lietuvos.

ARTISTAI

J. Babravičius ir Vanagaitis
ASISTUOJANT PIANISTUI

M. Yozavitui
DUOS NEPAPRASTAI LINKSMĄ VAKARĄ—KONCERTĄ Lokio dar 
Clevelande nebuvo.

GL4VO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

SVARBU SVARBŲ
Su malonumu pranešame ir syki: 

kviečiame visus šio miesto Lietuvius 
pasiklausyti kalbos musų drauyp ku 
ris per tris metus gyveno Lietuvoje 
"r apkeliavo tenai svarbiausias dali: 
ir dar tik sugryžų, patyręs šių dieii’ 
įvykius. Kalbėtojas kalbės viršminė 
ta tema Lapkričio 6 d., lygiai 3 vai 
po pietų, ir taipgi kalbės Lapkr. 7 
pirmadienio vakare, lygiai 7:30 vai

Abu kartu atsibus Abel svetainė
je.

~ NEPRALEISKIT 
r PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

TIKIETAI $1.00. REZERVUOTOS VIETOS — PO $1.50.
“Vanago Plunksna”, Artistų atvirutės parsiduos ta vakarą. Taipgi jų Rekordai del grafofonų.

Jieva Matuševičienė ...Lt. 100
Petras Jocius .....................  95
Anelė Jankauskaitė .......... 300
Grasilda Bluntaitienė . .... 100
Marijona Mačiulienė..........100
Jonas Rimayičius .............. 600
Bronius Počkaitis ................ 40
Ona Kuprienė ...................  220
Petronę Kalantienė .............. 50
Barbora Zorskienė .............. 60
Silvestras Dereška ........ 200
Vincas Ginius .............. $15.00

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

IM °R0SEDALE ?! 
t Kl Or? Oleaning Go.::
į Band. 7906 ’ J
| C. F. PETRAITIS, Prop, . . 
f 6702 Superior Ave., < •

Charley Marotta sutaikyda
mas Juozą Komarą, sunkiausi iš 
visų Lietuvių ristikų, su lauki
niu Lenku ristis miesto, audito
rijoj ateinantį pirmadienį, Lap
kričio 7 d., tiki suteiksiąs tiems 
kurie mėgsta, pasižiūrėti,,šiurk
ščių ristynių įgeriaųsj perstaty- 
ną kokis kada.buvo., ,

Marotta sako kad sutaikyti 
.uos du buvo vienas iš sunkiąu- 
ių jam darbų, bet; kiek žinoma 

Komaras visada buvo gatavas 
;u Stasiuku imtis, todėl ar tik 
re Lenkas vis išsisukinėjo uo
degą kad nereiktų su Lietuviu 
stoti į kovą.

Lenkai ruošiasi tūkstančiais 
siti pažiūrėti šitų ristynių, ir 
;urbut Lietuviai neatsiliks, neš 
visada Lietuvio imtynė su Len
tų buvo žingeidi, lyg kova ties 
Giedraičiais, kur Lietuviai^ sū 
Lenkais kruvinai kovojo už Vil
nių.

Komaras ir Stasiak imsis pas
kutinėj poroj, ir imsis ne bai- 
kaudąmi, bet už savo tautišką 
;arbę. Apie keturi .metai atgal 
Komaras ritosi su Stasiaku, ir 
>er tris valandas patyręs Leh- 

' ras nieko Komarui nepadarė, 
.ors tas buvo tik naujai prade- j 

lęs ristynėse. Dabar jau Ko-I 
maras išmoko daugiau ristynių 
udrybių ir daugiau šiurkštu- 
'•ii.

Juozas Komaras
Nors Komaras ritasi šiurkš

čiai, bet dar jokis ristikas savo > 
šiurkščiu apsiėjimu nepervirši
jo to laukinio Lenko.

Antra svarbiausių porų bus 
šviežias Italas sunkios vogos , 
ristikas, Joe De Vito iš Saint i 
Louis, kuris susikibs su antru | 
Lenku, Pawldskiu. Tas Len- • 
kas pereitose ristynėse ■ pralai- ,‘į 
mėjo spirdamas Komarui į kru- i 
tinę. Pawloski prižadėjo dau- '; 
giau nesispardyt ir už tai jį at- 
lėtų komisija į Clevelandą įsi- .į 
leidžia.

George Walker, Kanados sūii- 
I kios vogos čampionas, risis su 
Bulgaru Dari Koloff, ir bus vie-, 
na pradinė pra.

Tikietai po $1.50 ir $1. taksai 
ekstra. Parsiduoda “Dirvoje”.

Stasiak, Lenkų čampionas

Lapkričio-Nov. 7 d.
PUBLIC HALL

Pradžia 8 vai. vakarė. Charles Marotta, Promoteris

Keturios poros geriausių ristikų

JUOZ. KOMARAS su ST AN. STASIAK
Lietuvis . Lenkų čampionas

Joė De Vito .
Italas

Stan. Pawloski
Lenkas

suGeorge Walker
Kanados čampionas t

taipgi vieną Pradinė pora

Dan Koloff
Bulgaras

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


