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Potviniai Nuteriojo NARKOTIKŲ NAU- 
| DOJIMAS SMAR

KIAI PLEČIASI

AMERIKOS DOLA- 
RIAI LENDA UŽ- 

RUBEŽIN

TROCKIS IR ŽINO V JE V AS PASMERKIA SA
VO PRIEŠUS KOMUNISTUS

Naują Angliją
____________________ *

Amerika pradeda susirupint 
del prasidedančio platintis nar
kotikų (nuodingų vaistų) tarp 
vaikų’ ir mergaičių nuo 16 iki 
29 metų. Tarptautines Draugi-

DARBAI
IR DARBININKU ŽINIOS

Mažina angliakasiams algas. 
Pittsburgh Tertnitfal Coal Corp, 
paskelbia kad' vėl numušė savo 
darbininkai^® algas. Tas palie
čia apie 1,700 darbininkų. Kom- 

Ppanlja/sako kad kitaip negali, 
arba darbininkai turi dirbt už 
pigesnę algą,_ arba turės užda- 
ryt kasyklas.

Ta kompanija operuoja daug 
kasyklų Pittsburgo distrikte ir 
dirba su ne-unijistais.
jf Amerikos žmonių uždarbiai.

7 ■ ‘ 7 *
Amerikos žmonės pereitais me
tais' turėjo netoli $90,000,000,- 
000 ineigų, arba $27,000,000,000 
daugiau negu 1921 metais.

Vidutiniškas uždarbis nuo y- 
patos turinčios kokį nors darbą 
buvo $2,010 į metus, o 1921 m. 
buvo po $1,537.

, Tyrinėja anglies biznu Kiloto
sios anglies kasyklų savininkai 

’slisirinko į Mt. Carmel, Pa., iš- 
hftnalizuoti kietosios anglies pa
dėtį, ištyrinėti kas kenkia ka
syklų nedirbimui pilno laiko ir 
tt. Normaliai per metus iška
sama 90,000,000 tonų, o šiais 
laikais iškasta po .75,000,000 to-, 
nų, kadangi daugiau nereikalau
jama.

Kasyklų savininkų suvažiavi
me kalbėtojais dalyvauja ko
mercijos sekretorius Hoover ir 
arfįjliąkasių unijos prezidentas 
Le$ns.

Kiek buvo streikų. Per pra
eitus 12 metų Suvienytose val
stijose buvo 28,000 paskirų 
streikų kuriuose dalyvavo apie 
15,000,000 darbininkų ir buvo 
$14,000,000,000 nuostolių. Sta
tistikos parodo kad visuomenė 
daugiausia pralaimėjo del strei
kų, penkis sykius daugiau ne
gu darbdaviai ir darbininkai.. ■ 

31 nuošimtis tų streikų -buvo 
reikalaujant padidinimo < algų, 
7 nuošimčiai prieš numažinimą 
algų ir šeši nuošimčiai už reika
laujant pripažinimo unijos.

135 Užsimušė
šanghai, Chlnija. — Sugriu

vus trijų aukštų namui užmuš
ta 135 Chiniečių mbterįš ir vai
kai. Budavonė sugriuvo nuo 
perdidello sunkumo, nes viršti- 
tiniame aukšte buvo susirinkę 
moterįs audinyčių darbininkės 
organizavimui savo unijos. Su 
jcms užmušta ir vienas organi
zatorius vyras.

Pralenkė visus. Maskvoj yra 
viena smarki jauna komunistė 
kuri turėjo jau net 63 vyrus. 
Nuo 18 metų pradėjus vestis, 
per kelis metus mainė savo vy
rus,., su nekuriais išgyvendama 
po savąRę kita, ;; ■ .

PADARYTA MILŽINIŠKI NUOSTOLIAI VER
MONT, CONN. IR MASS. VALSTIJOSE.

Boston, Mass. — Dideli potvi- Šaiiapinas Persiskyrė su
niai užklupę Naują Angliją, iš
vydami tūkstančius žmonių iš 
namų, daugiausia Vermont val
stijoje. 'Apie pusantro šimto 
žmonių neteko gyvasčių, sunai
kinta už apie $100,000,000 tur
to, suardyta gelžkeliai, tiltai ir 
nukentėjo laukuose kas buvo li
kę.

Tai buvo didžiausia tos rūšies 
katastrofa Naujoj Anglijoj, bet 
rtviniai jau perėjo. Dabar bi
joma kad nukentėjusių tarpe 
neprasidėtų ligos.

Nuostolių -daugiausia padary
ta paupiais net šešiose valstijo
se. Smarkus lietus per kelias 
dienas užtvandino upes, užpil
dė rezervuarus, ir vienas re
zervuaras išgriauta, kurio kely
je buvę miesteliai žymia; nu
kentėjo. Becket, Mass., mieste
lis nušluotas, bet žmonės išsi
gelbėjo, nes vienas žmogus pa
tyręs kad rezervuaras išgriuvo 
ir užlies miestelį, spėjo automo
biliu važiuodamas persergėt gy
ventojus bėgti ir gelbėtis, žu
vo tik viena moteris.

Savo Žmona
Mnckva. — šaliapinui, gar

siam Rusų dainininkui, išduota 
persiskyrimo raštas nuo jo mo
teries. Šaliapinas dabar gyvena 
Paryžiuje, o žmona ir dukterjs 
Maskvoje. Persiskyrimo teismą 
vedė nevedus komunistė, apie 
28 metų amžiaus. Visa proce
dūra truko 15 minutų. Sovietų 
tvarkoj, teismas turi pripažint 
divorsą jeigu kuri nors pusė to 
reikalauja.

Šaliapino moteris yra 54 me
tu amžiaus.

jos kovai su narkotikais pirmi
ninkas skelbia jog abiejų lyčių 
jaunimas pakliūva j tų nuodų 
pinkles. Nuo prasiplėtimo jau
nimo tarpe narkotikų vagystės 
padidėjo 84 nuošimčiais per de- 

I šimts metų. Abelnam žmogui 
sunku įsivaizdinti koks pavojin
gas padėjimas vystosi. Nuo to 
paeina padidėjimas niekšysčių, 
plėšimų ir žudysčių. Visi pro
fesionaliai žmogžudos New Yor
ke esą narkotikų naudotojai.

Užmušė 60 Sukilėlių
Managua. — Amerikos jūrei

viai jieškodami dingusių lakū
nų turėjo- susirėmimą su Nika- 
raguos palaidais kariauninkais 
ir 60 jų užmušė. Du Ameriko
nai tame mūšyje užmušta. Da
lyvavo apie 250 Nikaraguos su
kilėlių.

Sugriebė Žmogžudžių 
Organizaciją

Italijoje, kieta savo ranka, 
Mussolini sugniaužė Mafia or
ganizaciją, kuri per šimtus me
tų gyvavo Sicilijoje, kurios na
riai atlikinėjo didžiausius žmog
žudiškus darbus, kuri parinko 
savo nariams pačias ir vyrus ir 
turėjo taip būti. Jeigu kurie 
vedė ar ištekėjo už svetimų tie 
būdavo jų pačių slaptai žudomi. 
500 tos organizacijos narių pa
traukta teisman.

Apmažina Alkoholio 
Gamybą

Kadangi pereitais metaiš apie 
10,000,000 galionų industrialio 
alkoholio J pateko į butlegerių 
rankas, 1 industrialio alkoholio 
išdirbėjai' nusprendė sekančiais 
metais išdirbti tik 85,000,000 
galionų, arba 10,000,000 galio
nų alkoholio, mažiau.-

< Bet butlegeriai moka ir patįs 
pasidaryt, ir pasidarys kiek 
jiems truks. •

Biblijos Gausiai Platina-

Paskutinis Viešas Kori
mas Ohio Valstijoj

Paskutinis legalis viešas pa
korimas žmogžudžių Ohio vals
tijoje buvo Gegužės 16, 1884 m. 
Tas buvo Ashland mieste, kuo
met pakarta du vyrai už nužu
dymą žmogaus.

Po to jau daugiau viešai šioje 
valstijoje žmonių mirtimi baus
ti nepavelijo, ir del sekančių 
priežasčių.

Daugybė žmonių susirinko 
tą dieną pamatyti pakorimą, ir 
iškilo beveik riaušės, nes visi 
norėjo susigrūsti į kalėjimo kie
mą pamatyti. Iki tolei, krimi
nalius žmogžudžius galėjo baus-, 
ti mirtimi apskričių kalėjimuo
se, paskui sukilo bruzdėjimas 
uždrausti ir perleista įstatymas 
kad mirties bausmė tegali būti 
įvykyta valstijos kalėjime ir tik 
tie gali dalyvauti kurie bus “už
kviesti”. Korimas panaikinta 
po keliolikos metų po to ir pra

PANAMOS KANALO 
NAUDA DIDELĖ

Per 12 mėnesių, baigiantis 
Birželio 30 d., per Panamos ka
nalą perplaukė 5,475 komerci
niai laivai, arba po suvirš 14 
į dieną.

Tie laivai pergabeno prekių 
27,748,215 tonų. Už pervažia
vimą laivai turėjo užmokėti 
$24,288,830.

K-iuialo paštai ymas kainavo 
apie $240,000,000 trylika metų 
atgal, o-jau iki šiolei surinkta 
už jo naudojimą $166,363,288.

Kanalas perkasta per Pana
mos siaurumą, 50 Angliškų my
lių. Tik toks tarpas toje Cen
trelines Amerikos dalyje skiria 
Atlantiką nuo Pacifiko, o lai
vams apiplaukti aplink visą pie
tų Ameriką ėmė po kelis mėne
sius.

Dabar yra planai kasti kitą 
kanalą ten pat netoliese, per 
Nikaraguą, kur irgi yra patogi 
siauruma. Jau pradeda maty
tis aiškiai kad Panamos kana
le tuoj laivai nesutilps.

Amerikos dolariai pradėjo 
plaukti į kitas šalis tokiu smar
kumu kaip niekad kitados. Pra
sidėjo dideli investmentai į biz- 
nius užrubežiuose. Per Spalių 
mėnesį į užrubežius išduota net 
$265,000,000, o per devynis mė
nesius šiais metais išduota net 
$1,218,700,000, kuomet pereita 
visą metą tik tiek teišduota.

Paskiri Su v. Valstijų piliečiai 
ir organizacijos yra investinę 
Lat’niškoj Amerikoj suvirš ke
turis ir pusę bilijonų dolarių 
($4,500,000,000). Tie pinigai 
yra aliejuje, kasyklose sidabro, 
aukso, - vario, geležies ir kitų 
metalų, gclžkel Juose, uostuose, 
nlantacijose kurios augina kavą, 
bananus, ananasus ir kitus tro
piškus vaisius. Nekurie inves
tinę Į .bankus ir sandėlius. In- 
ventmentų didumas labai skir
tingas ir labai plačiai siekia — 
nuo Meksikos, Kubos iki Ar
gentinos.

Maskva. — Trockis, buvęs su 
i Leninu Rusijos diktatorium, li- 
i kęs be valdžios ir be šalininkų, 
I ir jo draugas Zinovjev, pageli 
|bJninkas jo kovoje prieš dabar
tinius carukus, smarkiai ataka- 

■ ve savo priešininkus už spaudi- 
'.mą komunistų partijos, narių ir 
. varžymą jų.

Zlnovjevas atvirai .komunis
tų carams rėkė kad jie privedė 
komunizmą prie dabartinio ban
kroto. Pirmas jų žingsnis pre 
bdnkruto buvo nepasisekimas 
sukelti revoliucijos Chinijoje, 
kur nacionalistai išmetė komu 
nistus iš savo partijos. Paskui, 
sakė Zinovjev, prakišta, su An
glija. O viduje, dabar, valdžia 
privedė prie skilimo trečiame 

I internacionale ir vidurinėj! kla- 
| sė pradėjo 'paimti viršų mies
tuose ir miesteliuose.

--------------------------- -

i $40,000,000 Gelžkelio

*------————————
Taftas Persergsti Ameri

ką nuo Prasižengimų
Didėjimo

Washington. — Buvęs prezi
dentas Taft, dabar vyriausias 
teisėjas aukščiausiame teisme, 
skelbia jog atėjo laikas imtis 
griežtų didelių permainų Ame
rikos legalėj mašinerijoj, apsau
gojimui visuomenės nuo krimi- 
nalės bangos kokia visu smar
kumu kįla. Taftas sako kad 
miestai turėtų’ didint policiją ir 
teismai greičiau bylas pęrvaryt, 
tik tada butų galima kiek page
rint padėtį.

Taftas ‘paminėjo ir “aliejų 
skandalus”, kur pražiūrima teij 
singumas, bylos tęsiama ir pas
kui išnaikinama.

Nori Išrast Gurno Pava
duotoją

Seserįs Nužudė Tėvą Stotis

Cincinnati, O. — Po 40 metų 
šiame

Mcravij'.'j, dvi seserįs nuteis
ta pakorimui už tai kad jos su- i planavimo ir pastangų, 
sitarusios nunuodino savo tėvą mieste bus pradėta budavoti dJ- 
kam jis prieštaravo jų jaunes- dėlė gelžkelįų stotis, kuri kai- 
nei.seįserei išeiti už tokio vyro i*ups $4.0,090,000. Dadėjus prie 
kokis jai patiko. / , . prsąžierinės stoties dar prekių

----------------- , j stotį, viso bendrai bus išleista
Sydney, Austrilija. — Vieti- $75,000,000. .

niame uoste susimušus laivui su. -----------------
keltuvu, keltuvas apvirto ir pri- Berline, kaip statistikos pa
gėrę 12 žmonių. rodo, yrą hėt 18,000 karčiamų.

Thomas A. Edison, garsus se
nas išradėjas įvairių praktiškų 
dalykų, darbuojasi išradimui ko 
nors kas galėtų pavaduoti gu
mą dabar taip plačiai naudoja
mą įvairiems reikalams; Jo no
ru yra išrasti tą pavaduotoją 
ne tiek Komercijos tiksliu kaip: 
atsargumui karo atsitikime, ka
da Amerika gali negaut iš užru- 
bežių gumo.

Edison1 kalba kad galima bu
tų ištobulint tokį augalą kuris 
turėtų daug gumo sulčių savy
je ir greitai užaugtų.

si Filipinų Salose
Amerikos Biblijos Draugija 

skelbia kad Filipinų salose iš
platinta 2,000,000 biblijų. Fili
pinai, naujai atversti krikščio- 
nybėn ir pramokinti skaityti, 
nežino ar yra pasaulyje kokia 
kita knyga kaip biblija, todėl 
ją ir perka. Biblijų kas metai 
išleidžiama daugiau negu ben
drai sudėjus ten imama laikra
ščiui

dėta naudoti elektros kėdė.

Gerai Pasinaudojo, bet 
Pakliuvo

Findlay, O. — Arcadia banko 
kasierius, po susekimo klastų jo 
knygose, prisipažino jog jis iš
naudojo bent $260,000 banko pi
nigų. . Jis laikomas kalėjime.

Kadangi banko turtas siekia 
tik $280,000, mažai kas liks de- 
pozitoriams.

Dvasia Piršta už Pačią 
Atsiėjo $7,500

Wichita, Kansas. — Vienas 
ūkininkas apskundė valdžiai tū
lą burtininkę, kuri jam per ei
lę “posėdžių” ištraukė $7,590. 
Senis pasakojosi kaip burtinin
kė parodė jam gražios merginos 
dvasią, su kuria jį apvesdino: 
jis vestuvėms pirko brangias 
suknias, papuošalus, gėles. Jo 
dvasia-mylimoji net pinigais iš 
jo išprašė, ir jis vis davė, bet 
ant galo kada negalėjo ją gau
ti sumanė kad jį kas nors ap
gaudinėja, ir apskundė burti
ninkę.

Laikas Siųsti Kalėdų Dovanas

K
Ą geresnio galit pasiųsti saviškiams i Lietu

vą dovanų jei ne keletą Litų, nė kelis Do- 
larius? Už pinigus patįs jie nusipirks kais

Australija Auga Letai
Australijos valdžia giriasi 

kad ten gyventojų skaičius jau 
daaugo ir peraugo 6,000,000. I

Australija yra beveik tokio [ 
didumo plote kaip Suvienytos 
Valstijos, taigi šeši milijonai 
žmonių tokioj milžiniškoj saloj 
yra visai bereikšmė saujelė.

Australijos tolumas nuo Eu-
I ropos yra viena iš svarbiausių 
priežasčių gyventojų skaičiaus 
lėto didėjimo.

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 
kuri mainytojai tankiai daug atsiskaito.

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

’’DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVAPITTSBURGH PASTABUKĖS
PRASIDĖJUS nominacijoms

i S. L. A. Pildomąją Tarybą,

tik butų “iškelta” byla, bet ir 
durįs uždarytos, nesi kurstymas 
prie muštynių visur yra drau
džiama.

Kvietiškis.
Papjovė pačią. Shąrpsburge, 

912 Penn st., vyras, Samuelis 
Zolkowski, 38 m., įširdęs ant 
savo pačios, manydamas kad ji 
išdavė prohibicijos agentams jo 
slėpimosi vietą, beveik nupjovė 
galvą skustuvu, atvykęs pas ją 
į namus. Jis pas paskui} persi? 
pjovė sau gerklę mirtinai susi- 
žeisdamas.

/ Federaliai agentai turi sugau
dę 28 butlegerius, pagelbinin- 
kus vieno garsaus šmugelninko, 
kuris buvo teisiamas už regti- 
nės šmugeliavimą. Zolkowskis 
turėjo but liudininku, bet pabė
go ir liko suimtas kitam mieste- 
je už vogtiną važiavimą trukiu. 
Iš ten jo moteris gavo nuo jo 
laišką su pranešimų apie atsiti
kimą ir prašė atsiųsti pinigų 
sugryžimui namon. Moteris pa
rose policijai jo laišką, ir fede- 
raliai agentai jį ten areštavo ir 
parsigabeno. Parvežtas j Sharp- 
eburgą, jis prašė leisti jį na
mon apsiskusti ir persirengti 
kad gražiau išrodytų teisme. Su 
juo nuvyko j namus ir vienas 
prohibicijos policijantas.

Zolkowskis pasiuntė savo 12 
metų dukterį pas kaimyną pa
skolint skustuvą. Moteris tuo 
tarpu priruošė skutimuisi puo
delį su muilu. Ji kalbėjosi §u 
policijantu ką jos vyras turėsi 
teisme daryt, tas aiškino kadi; 
turės liudyt.. Nunešus’į 'viršų; > 
muadynėj vyrui muilą policijan-' 
tui ir mergaitei avjrijiįvėjid'. kal
bantis, pąsigirifo Moteries riks- , 
mas viršuje. Moteris bėgio? nuo ; 

r' fti->vyro su perpjauta gerkle, ijĮ, vy? 
ras buvo įsikibęs į ją. iš pįppąy ■ 

s kalio. Lauke buvo kitas-'vietos • 
policijantas, kuris išgirdęs su
mišimą ,viduje irgi bėgo į-vidų. 
Bėgant abiem policijantam Vir
šun pas; jį, Zolkowskis bandė 
skustuvai atakuoti juos, paskui 
krėslu smogė vienam policijan- 
tui, o pagaliau pamatęs kad mo
teris guli negyva kraujuose, pa
traukė sau skustuvu per gerklę 
ir nupuolė šalę jos. Kada į tą 
kambarį inėjo abu policijantai 
jau moteris buvo negyva.

Nušovė Italą. Per praeitus 
pusantrų metų Plittsburge ir 
apielinkėj organizuoti žmogžu
džiai nužudė jau 30 savo parin
ktų nužymėtų priešų. Pereitą 
savaitę nušauta vienas Italas, 
Louis Serry, nuo Lenore street, 
einant jam gatve su drąugais,

Ši žudystė buvo antra tos sa
vaitės bėgiu. Serry su savo 
draugais ėjo gatve, prie jų pri
važiavo automobilis, iš kurio 
■pradėtą šaudyt, ir žudeikoms 
.reikalingas asmuo krito negy
vais; '

' Pennsyivanijoj- pereitą savai
tę medžioklėse per nelaimes nu
šauta šešios ypatos.

PERSERGĖJIMAI AP
SISAUGOJIMUI

NUO VĖŽIO

i Pennsylvanijos valstijos svei
katos i dtepartmentas siako ’kad 
vęžio, ligą apsireiškia labiausia 
pąs. apaugusius,, jau perėjusius 
40 metų amžiaus, nuo ko jie ir 
miršta.

Jeigu vėžys anksti patėmija- 
ma tai, sako, gali būti išgydy
tas su pagalba operacijos. Vie
nok jis sunku išsyk patėmyti, o 
prie to žmonės perilgai laukia 
ir nepasistengia kreiptis prie 
gydytojo.

Vėžio priežastis dar vis ne
žinoma, sako Dr. T. B. Appel, 
vienok išgydymas jau užtikrin
ta. Bet kodėl 'žmonės miršta 
nuo vėžio? štai kaip atsakoma:

Kiekvienas turi stengtis pa
tirti kas jam' yra kuomet pasi
rodo , bent kokie ženklai kurie 
galėtų privelti prie vėžio, Ne
reikią; 
t'$?iš.| 
durpą|
neatkreipia domės į. jo simpto
mus; jie gal visai nenužiuri kad 
tai .vėžys j uos. apima. Todėl tai 
vėžys įsigilina ir tada jau sun
ku su juo koVoti.
:" tA^žys. apima ii- nugali > savo 
auką pirm negu- žmogus pajun
ta. į jo- esumą. Dauguma ligų 
duoda kokius nors ženklus iš- 
kalno, bet vėžys pirmutiniuose 
ir ankstyvuose laipsniuose visa
dos yra'beskausmis.

štai yra keletas ženklų kurie 
gali buti vėžio pradžia:

Bent guzas, nežiūrint kad ir 
visai neskausmingas.

Bile šašas ant liežuvio, bur
nos ar lupų kuris negyja.

Užsisenėjęs vidurių nevirški
nimas, kada pradeda žmogus ei
ti menkyn.

Jeigu kokia nors žaizda negy
ja.

varžytis. ir; pautai sarma- 
; Kaip’ dalukai stovi, di
lu kurie turi veži visai

RED. ATSAKYMAS
M. A. Mizer, Chicago. — Žur

nalo reikalingo siuvėjams, nu
rodančio kirpimą drapanų Lie
tuviai šiais laikais jckio neturi 
ir mums nęra žinoma kur butų 
galima gauti kas toje linkmėj.

komunistai tuoj išstatė savo 
grynai komunistišką sąrašą, o 
socialistai padarė kaip ir mie- 
laširdystę ir į savo sąrašą įdė
jo Gegužį ir Jurgeliutę, senuo
sius. Sandariečiai irgi neatsi
liko, mat ir jiems SLA. Pildo- 
mojoj Taryboj yra vienas bai
sus žmogus, kurį jie vadina 
“fašistu” ir šaukiasi socialis
tus į talką kad padėtų tą žmo
gų iškrapštyti iš S. L. A. Pild. 
Tarybos.

Kaip socialistai taip ir San- 
darieeiai tokiu savo apsiėjimu 
Icšia talkininkų rolę kariesiems. 
Komunistai,’ kaipo disciplinuoti, 
visi balsuos už savą sąrašą, na 
o socialistai su Sandariečiais į 
vietą apsigynimo nuo komunis
tų ir rėmimo dabartinės Pild. 
Tarybos skaldys savo balsus ir 
tuomi silpnins savo jiegas. Ta
čiau aš tikiu kad SLA. nariai 
kuriems arčiau prie širdies yra 
Susivienijimo reikalai nepasi
duos partizanų intrigoms ir ati
duos savo balsus už dabartinę 
SLA. Pild. Tarybą ir tuomi ap
saugos Susivienijimą nuo komu
nistų.

▼ v V1 -

“SANDARAI” labai nepatiko 
“Dirvoje” tilpę pastabukės apie 
bendrą frontą “Sandaros” su 
“Naujienomis” ir “Keleiviu” ir 
ji j vietą rimto argumento tuoj 
griebėsi pakolioti sau nepatin
kamą ypatą. Matomai teisybė 
yra labai skaudi “Sandarai”.

▼ V ▼

KAD LABIAU įskiepijus Lie
tuvių visuomenėje kerštą ir ne- 
įpikantą prieš .dabartinę Lietu- 
vos'Taldžrą, “Naujienos” ima už 
gryną pinigą visas iš. Varšavos 
paduotas žinias, o “Sandara” 
nors ir atsargiau tas Varšavos 
melagystes apčiupinėja, visgi 
linksta jom daugiau tikėti ne
gu ne (nors tuoj po jų pasiro
dymo vis paaiški kad jos buvo 
melagystė). Tai vis mat meilė 
savo krašto.

žinučių Rinkėjas.
▼ ▼ • ▼

SUSIMILDAMI, pasakykit ką 
tas reiškia? Susivienijimo or
ganas veik kiekvienoje savo lai
doje vis tikrina kad Susivieni
jimas yra bepartiviška organi
zacija, ir kad į ją niekas netu
ri veržtis su politikomis, siau
rais politikavimais, nes tą pati 
konstitucija draudžia. Tas ge
ra, tik negėrai kad pats orga
nas yra griežtai ir aklai par- 
tiviškas, tam tikroj vienoj po-

DETROIT
Susprogdinta teatras. Lap

kričio 2 d. anksti rytą susprog
dinta Trivoli teatras ant Wood
ward avė. Nuo sprogimo iš
birę j o langai plačioj apielinkėj 
esamų namų. Nuostolių pada
ryta už $300,000.

Po eksplozijos griuvėsiuose 
rasta vienas žmogus, kuris tuoj 
mirė nugabentas į ligonbutį; jis 
spėjama buvo vienas iš bombis- 
tų kurie sprogimą surengė.

Sprogimas buvo toks baisus 
kad teatro stogą® išlėkė į pa
danges, liepsnodamas, sienos 
išsiplėtė ir sugriuvo, cemento 
kaladės po 45 svarus išmėtyta 
po visas puses per 200 pėdų, o 
stiklų lietus apklojo visus šali
gatvi us* toje vietoje.

Teatro savininkai neišsiaiški
na kas ir kokiu tikslu butų jų 
teatrą susprogdinę.

Pakliuvo. Buvęs policijantas, 
St. Drozdowski, 29 m., nuo Ca- 
niff avė., ir jo draugė moteris 
pakliuvo už vagystę — jie kal
tinami apvogime vieno žmogaus 
su kuriuo buvo pagirtuokliavi- 
mo vietoj ir iškrapštė jam $100 
pinigais ir $80'Vertės laikrodė
li-

Užmušė pačią. Midland, Mich. 
Po 44 metų šeimyninio gyveni
mo, ūkininkas Joe Dettloff, 70 
metų amžiaus, Užmušė savo pa
čią, 85 metų. Dettloff uždary
tas kalėjiman iki teismo.1

Apgenėjusioje grytelėje, kur 
žmogžudystė įvyko jie išgyve

no 35 metus ir čia butų sulau
kę paskutinių savo dienų be to; 
Klausinėjamas, žmogžudis pa
sakojo kad jie su savo žmona 
pykosi per 25 metus. Tris sy
kius ji bandė jį nunuodint, už 
ką jis jai gerai kailį išmušė. 
Kelias dienas prie žudystę, sa
kė jis, senė atsigulus lovoj nie
kur nėjo ir nieko nevalgė, rei
kalaudama kad jis užmuštą ją. 
Vieną dieną ji buvo atsikėlus, 
ir norėjo apibarstyt valgį nuo
dais, už tai jis pagriebęs stūmė 
ją Į jos kambarį, o ant rytojaus 
rado ją negyvą. Bet tyrinėji
mas parodė kad moteris buvo 
visiškai sumušta, sulaužyta jos 
šonkauliai, krūtinė, sudaužyta 
burna.

RUOŠIAMA DAKTA
RŲ SĄRAŠAS

Per pora paskutinių metų Ą- 
merikoje užbaigė mokslą medi
cinos ar dėntisterijos nemažai 
Lietuvių. Per tai atsirado bū
tinas reikalas patikrinti senąjį 
daktarų sąrašą. Tuo tikslu yra 
renkama naujas sąrašas Lietu
vių daktarų: medikų ir dentis- 
tų Amerikoje.

Tcdel meldžiu iš visų kampų 
ir kampelių Lietuvių kolonijų 
veikėjus nepatingėti ir praneš
ti laišku žemiau, paduotu adre
su vardą, pavardę ir adresą me
diko ar dentisto kokis jūsų ko
lonijoje Lietuvis randasi.

Nesvarbu ar daktaras, medi
kas ar dentistąs dalyvauja mu
sų viešame Lietuvių gyvenime 
ar ne. Svarbu tik kad jis yra 
Lietuvis mediką® ar dentistąs.

Siųskite sąrašą' šiuo adresu:
Dr. A. L. Graičunas 
3310 So. Halsted St, 

Chicago, Ill,

LONDONAS, Anglija

Spalių 16 d. Lietuvių šv. Ka
zimiero parapija turėjo savo 
bertaininį susirinkimą, žmonių 
prisirinko vidutiniškai, dalyva
vo ir Kun. Dr. J. Grigaitis. Pir
miau svarstymo parapijos rei
kalų Kun. Grigaitis laikė pa
skaitą apie tikėjimą. Savo pa
skaitoje lietė žymią dalį ir ki
tų įvairių tikėjimų, o ant ‘galo 
pripažino vien tik katalikų ti
kę j imą/ kuris sutinkąs su Kris
taus mokslu; ir tt. Kun. Gri
gaitis tam panašias paskaitas 
laikė jau ir pirmiau per kelis 
sekmadienius.

Užbaigus paskaitą, prasidėjo 
svarstymas parapijos reikalų. 
Skaityta' praeito susirinkimo 
protoko'laš ir kasininkas išdavė 
atskaitą iš' iždo' stovio, šį ber- 
tainį parapijos iždo ineigos bu
vo mažesnės negu išlaidos. Ta- 
čiau viso parapijos turtas esąs 
apie 60 svarų ‘sterlingų.

Po apkalbėjimo kitų reikalų, 
parapijos pirmininkas, varde 
visų parapijonų, dėkojo Kun. 
Grigaičiui už pasidarbavimą čia 
Londone Lietuviams, suteikda
mas jam dovaną, rodos auksinį 
laikrodėlį. Nors atsisakinėda
mas kad nesąs vertas tokios do
vanos, kunigas vienok ją pri
ėmė. Toliau, atsisveikindamas 
su Lietuviamai, kunigas nusi- 
pasakojo savo įvairius užbaig
tus mokslus, ir šį metą jau vis
ką užbaigęs.

Spalių 17 ar 18 d. Kun. Gri
gaitis apleido Londoną ir išvy
ko rodos į Austriją nekuriam 
laikui. Tbmiš dienomis sugry- 
žo iš Lietuvos musų vietos kle
bonas, 'Kun. K.' Matulaitis. ■

1 Kalnavertis. I

DAYTON
žieminis Bruzdėjimas

Pas mus jau prasidėjo žiemi-; 
ni'o sezono veikimas? . štai Spa
lių 29 d. įvyko linksmas kaukių 
balius, kurį surengė T. M. D. 
moterų 8-ta kuopa. O sviete
lio buVo pilna Barney Commu
nity svetainė, ir visi gan smar
kiai šoko ir linksminosi ; mat, 
Varašiaus orkestras išjudina 
visus.

Antras linksmas Ralius yra 
rengiamas Lapkričio 26 d. toje 
pačioje svetainėje, S. L. A. 105- 
tos kuopęs. Tai bus paskutinis 
balius prieš adventus, todėl vi
si Lietuviai ir Lietuvaitės, esate! 
kviečiami atsilankyti ir praleis
ti linksmai laiką, šio baliaus 
uždarbis skiriama del Barney 
Community .centro invalidų vai
kelių įstaigos, kaipo Kalėdų do- 
vana. Tai dalyvaudami tame 
baliuje atliksime prakilnų dar
bą

Trečias dalykas , tai gal but 
Daytono Lietuviams didelė re
tenybė, gal pasiseks suruošti 
koncertas goriausiems artistams 
Babravičiui, Vanagaičiui ir’Yo- 
zavitui. Dar nežinia tikrai ka
da tas įvyks, bet neanksčiau 
Naujų metų. J-. A. Urbonas.

TMD. Centro Valdybą
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkal

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

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

G. P. 0. Box 127, New York City

PAJIEŠKOJĮMAS
Pajieškau Juozo Usialio, gyveno 

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

/ ELZBIETA GENUTIENE 
15Q6 Eį ,33rd.'St. Clęvelnd, Ohib.,

į susivienijimas liet. Amerikoj į H-------------------------------------------------------------- 5
" Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos 3
2 organizacija Suvienytose Valstijose, S
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.
k SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
” imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Ti- 3 
” vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse kainos. 3
" Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.

Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
Dėl platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui 3

j LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j
3 307 W. 30th Street New York, N. Y. j

litiškoj vagoj pasinėręs. Bene 
jis kiekvienoje savo laidoj'kur
stydamas savo skaitytojus prieš 
Lietuvos valdžią tuomi mano 
Susivienijimą išaugint dides
niu? 

▼ ▼ • ,▼
MUSŲ laikraščiai labai tan

kiai purkštikauja ant Lietuvos 
valdžios kam ta cenzūruoja lai
kraščius ir už prasimanymus, 
propagandas ir žmonių kursty
mus jiems “iškelia” bylas. Gal 
tas ir negerai. Čia pas mus to 
nėra. Bet kažin ar čia nebūtų 
blogiau negu Lietuvoje jėi Val
dininkai mokėtų skaityti Lie
tuviškus laikraščius, ir juose 
kai kada užtiktų kad ir tokius 
straipsnius kaip, paveizdan, 
anais sykiais “Tėvynėje” tilpo 
P., Mikolainio straipsnis, užvar
dintas “Muškim Komunistus” 

j (iš Susivienijimo). Jei tokis 
straipsnis butų buvęs parašy
tas Angliškai, tai laikraščiui ne

Camel
Labiausiai populiarus cigaretai

Jungtinėse Valstijose*

Gera rūšis padeda juos ten—gera rūšis 
palaiko juos ten*

Camel rūkytojai nesirūpina ir nėra 
reikalo jiems rūpintis nieku kitu kaip 

tik rūkymo smagumu.

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

GUŠTELE

ATRADO GARSAUS MONGOLU KHANO 
ILGAI SLĖPTĄ KAPĄ

Babravičiaus, Vanagai- PUIKUS PASVEIKINIMO LAIŠKAI TINKAN-

* ----- ------ ■-------------------------------------

kaip niekas prieš atpsukus 
kokius surengė tame pačia
me rojuje tie carukai kurie 
dar iki šiolei nepasiduoda 
Žalčio pagundai (Žalčiui ka
pitalisto' kailyje) ir mislina 
gyvent 
lupant

ne iš kapitalo, ale 
kailius proletarijo-

gerb. spragilas apie.
“ROJAUS” ĮKŪRIMO

SUKAKTUVES
Aną pono Dievulio metai 

ėmė ir išpuolė taip kad antį 
žemės vėl buvo sugrąžintašl 
rojus, kurį gerb. Jiėva sul 
pagalba gerb. Velnio, per 
Adomo žioplumą prarado.

Kaip musų gerb. Pirmi 
Tėvai rojų prarado ir kaip 
iš jo buvo išvaryti žemę art 
ir bulves sodyt ir kopūstus 
sėt, visi tą jau gerai žinom 
iš seno testamento ir iš 
gerb. Spragilo apsakymų.

Jeigu ne gerb. Jievos du
etas su gerb. Žalčiu (arba 
Kipšu Žalčio kailyje) męs 
ir po šiai dienai butume ro
juje sėtįėję arba po bananų 
medžiais gulėję ir sau ro
jaus vaisius valgę. Kurie 
butume tingesni, gulėtume 
po tokiais medžiais kurių 
vaisių nereikia net lupt.

Ale kad pražiopsota rojus 
ir kad jame taip gerai buvo, 
o paskui prasidėjo būti blo
gai ir reikėjo visiems vargt 
ir sunkiu prakaitu kuprote 
savo' sau gyvenimą člaf^tiS, 
tai turėjo atsirast tokių ku
rie vėl rojų ant žemės' grą
žintų, ba ką syki žmogus 
gero turėjo jis niekad už
miršt negali, o jeigu vieni 
užmiršta tai kiti prisimena 
ir neleidžią išnykt.

Taigi, aną pono Dievulio 
metą, vienoj karalystėj kuri 
buvo labai didelė ir turėjo 
daug vietos padarymui ro
jaus, kur daugybė išsykio 
galėtų rojaus gyvenimo pa
ragauti, ėmė susikalbėjo 
pulkelis galvų kad reikia 
sugrąžint rojų kokis gerb. 
Adomo ir Jievos dienose bu
vo, ir savo geismą Įkūnijo.

Užtai šitą pono Dievulio 
mėnesį, lyg ant tyčių, ėmė 
ir suėjo dešimts metų bili- 
jušas nuo to rojaus atidary
mo, todėl gerb. Spragilas, 
kuris neužmiršta »visų bili- 
jušų ir švenčių, sudūmojo 
paminėt ir bilijųšą rojaus 
atidarymo.

Per visą Ameriką ir vi
sus pasaulio kampus apšau
kta dįdęli atpuskai šventi
mui Rojaus ant Žemės Su- 
gryžimo Dešimties Metų Bi- 
lijušo. Visi proletarijošiai, 
bosiakai ir tinginiai turi ei-' 
ti j paskirtas vietas aplai- 
kyt savo bagaslovijimą už 
tai kad tenai, vienoj žemės 
dalyj, nubankrutijusioj ka
ralystėj, | keli dykaduoniai 
carukai 'turi sau žemišką 
rojų. Visi proletarijošiai į 
paskirtas vietas turi sunešt 
aukas ir almužnas kad tie 
carukai turėtų iš ko rojuje 
gyvent ir atpuskus dalint,,

siams.
Gerb. Spragilas, vyriau

sią galva Slaptos Spragilų 
Sąjungoj, gavo slaptą tili- 
grarną , nuo Slaptų , Spragi-, 
laičių iš:Smolensko kaip ro
juje buvo apvaikščiota Ro
jaus , Atidarymų ' Dešimts 
Metų Bilijušąs,

Į rojaus stalyčių Maksvą 
buvo sušaukta didžiausios 
minios galvų ir dusyk tiek 
Kojų, apyaikščiojimui bilį- 
jušo. Visur buvo 'iškabinė
ta, raudonos marškos, parė
dymui proletarijošiams 'kad 
tolei kolei jų kraujas tekės 
raudonai tolei 'jie turės ca- 
rukams bulves sodint, ko
pūstus ravėt, brokus augint, 
duoną kept, cvekus daryt ir 
automobilius gamint.

Per dešimts, metų visi ro
jaus gyventojai jau tą iš
moko kaip A-B-V-G-D ir ži
no net miegodami.
' -Karščiausi ii; .didžiausias 
gorinės turinti kalbėtojai įš- 
sišmaravo savo kakarines 
ir sakė prakalbąs, 1,743,001 
syki užtikrindami proleta- 
Jrijošįamš kad viskas tas ko 
carukai ir proletary ošiu 
reikalauja ir ką įsake turi 
būti pildyta, ba kitaip rojų 
praras.

Tokie atpuskai surengta 
ir visuose kituose rojaus 
miestuose, ir štai kas pada
ryta kad iš kaimų suvažia
vę žmonės galėtų nors sykį 
jaustis kitaip negu buržu
jiškose šalyse:

Išgaudyta iškalno mies
tuose visi našlaičiai, kurie 
neturi tėvų nei namų ir ku
rie gyvena iš krapštymų ki
šenių visiems kurie tik turi 
ką nors kišeniuose. Tie vai
kai yra naujas rojaus tvar
kos produktas ir išsivystė 
i tokią kišenkrapščių klesą 
kad jų tame darbe niekas 
pasaulyje nepralenktų.

O taipgi kad nedarytų į 
kaimiečius puikų įspūdį ro
jaus tvarka, visi bedarbiai 
ir baduoliai tą dieną netu
rėjo tiesos eiti į maisto da
linimo vietas ir .stovėti eilė
se. . "Visos proletary ošiais 
apgyventos gatvės užtverta 
aukštomis tvoromis kad su
važiavusieji į atpuskus ne
galėtų į tas dalis nueit ir 
pažiūrėt kaip puikiai prole
tarijošiai rojaus tvarkoje 
gyvena.

Viskas priruošta kad at
puskai butų gražus ir nepa
darytų blogo įspūdžio ant 
tų kurie kaimuose turi bul
ves, kopūstus, grikius, pu
pas ir kiaules auginti ir ko
misarams į miestus gaben
ti už pasirodymą 'kaip jie 
puikų gyvenimą rojuje turi.

Londonas. — Rusas profeso
rius tyrinėtojas Kozlov atrado 
Čengis Khano, garsaus Mongolu 
valdovo, kuris gyveno 700 me
tu atgal, kapą.

Kaz'lovas, kaip pranešimai iš 
Maskvos sako, rado ir karalie
nės Dolmos kapą; ji buvo myli
ma te garsaus khano, kuris bu
vo , pamušęs Europą apie pra- 
dži 13-to šimtmečio.

Su to khano gyvenimu suriš
ta graži- meilės pasaka.

Kuomet tas garsus valdovas 
buvo arti .mirties, jo žmona ka
ralienė prašė jo paliuosuoti ją 
kad ji galėtų nueit į aną pasau
lį ar priruošti jam vietą. Jis 
sutiko, ir moteris, pagal senų 
laikų moterų papročio, nusižu
dė pėfskriosdama durklu sau 
krutinę. Kh'anas, mirė už Is'ep- 
tynių dienų po - jos mirties.

Septyni, ta paslaptinga kha
no-skaitlinė, jungiasi su jo at- 
minčia iki šiai1 dienai, anot to 
Ruso tyrinėtojo. Septyni tylus 
lamai saugoja to monarko grabą 
nuo pat jo mirties. Kas septy
nios valandos, dieną ;ir naktį, 
vienas iš lamų atsistoja iš savo 
tupėjimo vietos mažame kam
baryje kur khano grabas stovi 
paremtas ant 78 karūnų nuga
lėtų kunigaikščių ir karalių, ir 
muša j didelį varpą sgptynis sy
kius.

Per daug metų Kozlov gyve
no kaip Mongolas, mokinosi jų 
kalbos ir jų papročių ir gavo jų 
pasitikėjimą, kad tik galėtų su
rasti kur khano kapas randasi. 
JĮ prie kapo nuvedė Alashan 
čengis Khanas, aštuonioliktas 
praanukis to “pasaulio botago”. 
Tas garsus užkariautojas palai
dotas mirusiųjų mieste vardu 
Khara Khpto. Dasigauti į jo 
kapą reikia pereiti išvingiuotu 
taku iškapotu per kalną.

Užpakalyje kapo salės randa-, 
si altorius , kuriame' pastatyta 
brangenybėmis išsagstyti kha
no karo ginklai.

'Pati istorija apie khaną, kaip 
ir apie jo palaidojimo vietą, 
laikoma paslaptyje vienoje 500 
puslapių knygoje, parašytoje 
Chinų ir Totorių raidėmis. Tos 
knygos viršai turi paties kha
no parašą ir jo antspaudą, taip
gi viduje kiekvienas lapas pa
žymėtas jo antspauda, užtikri
nimui kad tas įkas ten parašyta 
yra tiktai gryna teisybė.

Kozlov prašė pavelijimo nu
kopijuoti arba ' nufotografuoti 
tą nepaprastą dokumentą, bet 
tie tylieji -sargai-lamai nepaveji - 
ja.

Tarp kitų liekanų kurias kha
no ainis pavelijo Kozlovui ma
tyti buvo1 tvirtai apdaryta bib
lija parašyta ant odos 13-me 
šimtmetyje- vieno Anglo vie
nuolio. šitą bibliją khanui at
vežė garsus Italų keliauninkas, 
Marce Polo.

Bastūnų gentės ,Gobi tyruose, 
Azijoje, paeinančios iš to gar
saus militario valdovo, kas me
tai susirenka aplink tą kapą ati
duoti pagarbą ir išklausyti pra- 
nešysčių sekančiam metui.

Svarbiausioje valandoje, to
■g, — , ------- ,

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
baigęs Teisių Mokyklų Cumber-

1 land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

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

didžio khano dvasia, kaip jie 
tiki, pakįla iš grabo, užpučia 
septynias mažas lemputes, ir 
priveda vyriausią kunigą prie 
juodos lentos, kur paima kuni
go ranką ir parašo pranašystes 
kitam metui.

Tie patįs vadovai nuvedė ty
rinėtoją Kozlovą ir į karalienės 
Dolmos kapą, kuris randasi 20 
mylių atstu nuo mirusiųjų mie
ste. Karalienės kapas randasi 
40 pėdų žemiau paviršio gerai 
paslėptame požeminiame urve, 
kurin ineiga nežymi delei smė
lių ir apaugusių krūmų. Ėmė 
pusę dienos nuvalyti' smėlį ir 
dasigauti prie durų uždangalo. 
Reikėjo pereiti daugybę visokių 
požeminių kelių iki pasiektą 
grabo kambaris.

Atradimas šitų svarbių isto
rikams ir archeologams kapų 
sukėlė nepaprastą žingeidumą 
tarp archeologų.

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.

Managtris J. Bačiunas.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street) 
Chicago, BI.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

TI GIMINĖMS LIETUVOJE — KALĖDOMS
IR NAUJIEMS METAMS - PUIKI DAINA 

KURI PATIKS NE TIK GAVĖJAMS, 
BET IR JUMS KURIE SIUSIT

Kalėdų ir Naujų Metų Pasveikinimas

Pašalink Kosidi, Šaltį, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

pardavinėt šventųjų abro- 
zus ir medalikėlius.

Ale tie visi atpuskai po 
visus žemės kampus buvo

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

Visose aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Musterole (lengves

ne forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

TIKRAS BUDAS SU
LAIKYT MUSKULU 

SKAUSMUS
Nekentėk strėndiegliu ir skausmu 

nuo sustyrusių muskulų ir sąnarių 
nuo sunkaus darbo, užsiėmimo ar del 
kitos priežasties. Vartok Johnson’s 
Red Cross Kidney Plasterį prie skau
damų vietų, subrinkimai ir sustyri
mai jus apleis — beveik ūmai.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
teris užbaigia skausmus lyg magiš
kai, del to kad gyduolės .ant plaste- 
rio persisunkia per odą. ir eina tie
siog į apimtas vietas ir Būtinai pra
deda savo nuostabų veikimą ir tei
kia pagalbą taįp ilgai kol prasteris 
laikomas prie kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vy
rų ir moterų surado - paprasčiausią, 
lengviausią, greičiausią ir tikriausią 
būdą gydymui skausmų ir sustyrusių 
muskulų; Nekęsk nei Vienos minu* 
tos. Gauk Red Cross Kidney Plas
terį bile baistinėje. Kaip tik pradė
sit jį vartos jus tuoj 'nusistebėsite 
jo nuostabiu veikimu. -

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

f Del
Rcumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi- 
šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini** 

dį mų ar išsisukumų 
. Naudokite

DR. RICHTERIO
Inkaro Rūšies 

hp PAIN-EXPELLERI 
Vaisbaženklis registruotas

I S. V. - Pat? Biure.
/ Iii) Nėra tikrasis, be 
'/ Įr musu Inkaro vaisba- 

Jj ženklio. Vaistinėse 
w po 35c ir 70c.

F. AD. RICHTER&CO.
Berry & So. 5th Sts. yd® 

k Brooklyn, N. Y.

i

GERIAUSI RANKŲ DARBO j

Itališki Akordionail
Mes išdirbam ir importuojam į 

visokius pirmos klesos rankų dar- 1 
bo Itališkus Akordeonus, geriau- Į 
sius pasauly. Garantija 10 metų. į 
Kainos yra žemesnės už kitų, i 
Dykai pamokinam groti pirkikus. Į 
Garantuojam kad galėsit groti Į 
musų dideliais Akordeonais iš no- į 
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra- Į 
šykit Angliškai pilnų informaci- j 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai | 
ant pareikalavimo. (17)1

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

Chicago, Ill.

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

(Ši Daina atspausdinta ant didelio gražaus liniuoto pop'erio, tin
kamo rašymu-:. Spausdinta raudona ir žalia spalva su Kalėdi
niais apvadais ir Kalėdų Dieduku bei kitais švenčių Bimbalais.

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

Siųskit Pašto Štampais. Reikalaukit “DIRVOJE’

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

turi EKSTRA SPĖKOS visokiam 
netikėtam atsitikimui.

žemas prie kelio, su mažais ratais, 
tai yra paveikslas motorinių kąru 
puošnumo ir grac'jos;

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

ŽEMESNIŲ kainų?

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

Naujasis Nash yra Stebėtinas Automobilis
'Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-1 
[lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash’jį 
sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten 
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

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

Atdara vakarais
The Cleveland Motor Car Sales Co.

3950 Prospect Ave.
The Brooklyn Nash Co. Inc.

3410 Altoona Ave.
Broadway Nash Company

4859-61 Broadway

Zingelman Nash Motor Sales 
5024 Lorain Ave.

Nash Woodland Motor Sales Co.
5109 Woodland Ave.

Zucker Nash Motor Sales 
6816 Superior Ave.

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



Nuo Redakcijos j M. V. Gogolis
SUSIVIENIJIMO REIKALAIS

CUSIVIENIJIMO Lietuvių*
Amerikoje Pildomosios 1 

Tarybos rinkimai Amerikos 
Lietuviuose sukelia tokį su
sidomėjimą ir užsidegimą 
kaip Lietuvoje Seimo rinki
mai. Seniau taip nebuvo, 
kada dar viena vidurinė 
srovė turėjo valdomą ran
ką ir prieš ją niekas nedry- 
so žodį sakyti (čia reikia; 
užmiršti pirmesni periodą, 
'kada kunigai; o paskui-so-j 
ciąlistai norėjo viešpatau
ti). Dabar yra tokia Susi
vienijimo era kurioj su bai
siausiu įnirtimu užsimoję 
paimti viršų komunistai, ke 
lis sykius aršesni negu bu
vo kunigai ar socialistai.

Kunigai ir vėliau 'socialis
tai buvo taip sakant savas 
elementas, kuomet komuni
stai yra visiškai svetimas, 
su mieriais ne organizaci
jai, bet svetimiems, kuriems 
jie nusilenkė vergauti.

Jau keli metai, nuo ko
munistų įsiveisimo, jie de
da pastangas Susivienijimą 
užvaldyti, ir dar iki šiolei 
nepasisekė. Jeigu mes tau-' 
tinįnkai išlaikysime organi
zaciją iki komunistiškas pa
mišimas Lietuvių tarpe pa
sieks čiukurą ir peršliauš, 
tada jų viltįs amžinai pasi
baigs niekais.

Per kelis praeitus Susi
vienijimo valdybos rinki
mus ir seimuose vis dar tu
rėjom viršų,’

Kitą mėtą bus rinkimai 
naujos valdybos ir seimas. 
Nominacijos prasidės neuž
ilgo! Komunistai visomis 
pasalomis ruošiasi, varo at
kakliausią agitaciją prieš 
dabartinę valdybą, prieš vi
sus kas ne jų, ir perša sa
vuosius! Jiems apeina su
stiprinimas savo spaudos, 
savo jiegų Susivienijimo pi
nigais, nors, anot Prusei- 
kos, keli žiopliai komunis
tai (patekusieji į centro 
valdybą) už žioplą išdavi
mą komunistams pinigų at
sisėstų ir kalėjime....

Mes bukim pasiruošę ir 
atėjus laikui nominuokim ir 
balsuokim už senąją valdy
bą. Maišydami naujų susi- 
skaldysimi ir gali įsmukti Į 
valdybą koks komunistas.

Nariams būtinai reikalin
ga lankyti susirinkimus ir 
nepalikti savo balsų berei- 
kalo namie. Kada ateis sei
mo delegato rinkimai, irgi 
žiūrėkim kad rinktume sa
viškį, kuodaugiausia 
vaudami susirinkime.

V

Apie organą.
Musų bendradarbis, Kvie- 

tiškis, šiame numeryje pa- 
stabukėje apie Susivieniji
mo organo skelbimąsi “be-j 
partivišku” ir varymą “Tė
vynėje” atkaklios ir net ak
los partiviškos politikos, la
bai teisingai pasako.

Kaip gaila kad “Tėvynė” 
špaltų špaltas užgrūda vien 
tik siaurai partiviškais raš
tais,, tokiais tolimais, mums 
smetimais klausimais, kurie 
beveik kasdien, lyg vėjai, 
mainosi. Ar tuomi “Tėvy-

nė” ką išmokins? Ne. Ar 
pagelbės Lietuvai? Ne. Ar 
pagelbės Susivienijimui? — 
Irgi NE.

Mes manome kad “Tėvy
nei” reiktų pasimokinti nuo 
senesnių žmonių ir palikti 
kiek galint nuošaliai tokią 
siaurą Lietuvos politikoje 
vagelę ir darytis visuome- 
niškesniu laikraščiu.

(Lai “Tėvynės” redakto
rius nepaskaito šito patėmi- 
jimo atakų išstumti jį iš re
dakcijos. Ne. Mes viri 
pasakėme 'kad norime maty
ti centre tuos pačius žmo
nes ir kitą metą, taigi ir re
dakciją nepaliestą. Bet gy
venime yra kas 'kilnesnio, 
rimtesnio, naudingesnio ką : 
butų galima skaitytojams i 
duoti, ne tik ugnia prieš ką .< 
nors ten Lietuvoje penėti, i 
Turint po savim tokias mi- i

Įnias SLA. narių, kiek gero 
“Tėvynė” galėtų Lietuviams 
padaryti, JEIGU imtųsi da
ryti....)

ršuje jams 
t n iv- tns d

Del “Amžino Žydo”
Su pereitu numeriu sulaikė-' 

me tęsimą “Amžino Žydo” pa
sakos, kadangi dar yra labai jos 
daug, o tuo tarpu gauname ge
rų kitų raštų ir norėtume juos 
sunaudoti. Delei “Amžino žy
do” perdidelio ilgumo ne visi 
Skaitytojai galėjo tą pasaką se
kti. ' Ypač naujiems skaityto-1 

praei-1 
Žydo”

3 kurie prisidėjo per 
tns du metu iš “Amžino 
nėra jokios naudos.-

Tiems kurie “Amžiną 
sekė bus paruošta sutraukoje 
apsakymas visos pasakos iki 
galo ir jie vistiek nebus nu
skriausti, nes: daugelis su atsi
dėjimu “Amžiną Žydą” skaitė 
nuo pat pradžios, per suvirs du 
metu.

LAPKRITIS
Krinta spalvuoti rudens lapai 
Tykiai, tyliai ir liūdnai, 
O ant žemės drėgnos jų kapai 
Laukia priglaust juos šaltai.

Tuojau užklos ir sniegas baltas, 
Sunyks, supus jie tenai, 
Ii’ kai pus šiaurys vėjas šaltas, 
Nešlamės medžiai nūnai....

Jau sodnai riogso pusiau gryni, 
Vyšnaitės dreba nuogos, 
Paukščių lizdai apleisti, vieni 
Medžiuos kur augo uogos.

Nutyko visi gyvūnėliai, 
Rodos užmigo gamta, 
Tik plauk juodi debesėliai, 
Skubiai atein’ žiema šalta....

.. Laputė.

DAINA
Mus broliukas vyną gers, 
Dobiliukas vyną gers — 
Mums bus gražu pažiūrėti 
Kai broliukas vyną gers. 
Žalias rūtas praskindamas, 
Diemedėlį prakirsdamas — 
Mums bus gražu pažiūrėti 
Kai broliukas vyną gers!

daly-

KAS?....
Kas nušvies man tamsią naktį 
Kai saulutė nusileido?
Kas pralinksmins liūdną sielą 
Kai meilutė man’ apleido ?....

Kas praskaidrins liūdną veidą 
. Kai akių jos neregėti,

Kas įdės į lupas šypsą
Kai jos juoko negirdėti?.... 

Nusileido man saulutė, 
Sielos džiaugsmas dingo, žuvo, 
Nematau jau jos akelių — 
Taip trumpai ji mano buvo....

Negirdėsiu jos žodelių
Manin kalbant malonių, 

Neregėsiu jos akelių
Manin žiūrint,' taip gilių.... ;

Visados tavęs ilgesiuos,
Nors negausiu pamatyt;

Negailėk tu mane jauną
Nors sapnelyj aplankyt....

Adonis.

Bruožai iš Biografijos Garsaus Rusų-Ukrainiečių Rašytojo
Ant.-Fer. Max. ____

VANAGO 
PLUNKSNA

I šiose dienose gavome-naują 
■labai gražiai paruoštą eilių-dai- 
nų-deklamacijų knygelę, vardu 
“VANAGO PLUNKSNA”.

Tai yra išpešta plunksna iš 
kompozitoriaus A. Vanagaičio! 
galvos — jo poetiški kuriniai^ 
beveik visos tos dainos kurias! 
girdėjome’ ir girdėsime jį ir jo 
draugus dzimdzininkus dainuo
jant per praeitus pora metų po 
visą Ameriką.

Štai kaip pats autorius pi'a-j 
kalba į savo Plunksnos skaity.i 
tojus:

Matote, dalykas yra labai 1 
paprastas. Sugavau vanagą; i 
išpešiau plunksną ir leidžiu J 
per rankų rankas pasižiūrėti; J 
Kam patiks pasilaikykite, 61 
kam ne — numeskite. Ne M 
kritikams, ne literatams ir ne į 
poetams rodau tą plunksną, ] 
bet paprastiems Lietuviams, I 
kurie gyvena Amerikoje ir I 
mėgsta paukščius medžioti— | 
ypatingai vanagus....

Taigi kas nepatiks užtylė- I 
kite, kas patiks —/ išmokite 1 
ir kitiems papasakokite. Ra- 1 
šiau nei eilėmis, nei proza, | 
nei daina, nei kalba, bet pa- 1 
prasčiausia plienine plunks- | 
na. Prisipažįstu tikrą tiesą. į 
Toliau Vanagaitis pasako jog į 

tą knygelę išleido J. Bačiunaš, j 
iš Sodus, Mich.

štai kas Vanago Plunksnoje I 
telpa:

Deklamacija — Pasikalbėju J 
mas su Pacifiku, — iš garsios j 
Vanagaičio ekskursijos į Pącifi- 1 
ko pakraštį 1925 metais, (su ap- I 
šlubusiu automobiliu). '

Antra deklamacija ar kas pa- I 
■lašatiS į deklamaciją yra vardu j 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu- | 
vo dainuota ‘Dzimdzių’ koncer- fl 
tuose:

Kanklininko Daina,
Dolaris, 
Asilas, 
Trys Sesutės, 
Leiskit iš Tėvynės, 
Barbora 
Yes, Sir....
O, Suzana,

Oi kas bus kad nėr alaus,
Brigyta
Menas, Mokslas, Sportas 
Pokeris ir Surprise Party,
Kelias-Vieškelėlis, 
Lietuviškas Džiazas, 
Lietuvoj Mados, 
Godelės,

apysakų labiausia žinoma “Taras Bulba”, 
kur gyviomiš spalvomis apipiešiama Uk
raina, kazokų trukšmingas, neramus ir ka
ringas gyvenimas, kautynės su Lenkais, 
įstojusių j priešo kariumenės eiles kazokų 
mirtis. Pavyzdin: laike karo kazokų pul
kininko Taraso Bulbos sūnūs, šaukiamas 
skaisčių Lenkaitės akučių, apleido kazokų 
stovyklą, o nuėjo pas ją — į Lenkais apgy
ventą miestą; kilus kautynėms buvo suim
tas ir tėvo ranka nukautas. Nors veikalas 
pilnas tragizmo, ašaras išspaudžiančių mo
mentų, tačiau taip viskas gyviai, įdomiai 
o kartu ir juokingai, atvaizduojama kad 
kartu reikia ir juoktis. Minimas veikalas [ 
gal ne vienam iš skaitytojų teko skaityti j 
Rusų kalboje, mokyklą lankant, o taipg" 
dabar yra išverstas ir Į Lietuvių kalbą, tik 
deja šiek tiek skiriasi nuo originalo gyvu- 

.- Ben
drai, Gogolio raštai sunkiai verčiami į sve
timas kalbas, o jei verčiami tai gauna kite 

Į antspalvį — kitoms kalboms trūksta tokių 
gražių, skambančių ir juokingų išsireiš
kimų.

Begyvendamas Petrograde ir susipa
žinęs su valdininkų gyvenimu bei moraliu 
stoviu išleido “Šinel” (“Milinė”) ir daug 
kitų liečiančių valdininkų gyvenimą daly
kėlių. Vėliau pasinaudojęs garsaus Rusų 
poeto Puškino siužetu 1836 metais išleidc

Šiais metais sukanka 75 metai kai mirė 
vienas iš geriausių Rusų rašytojų — Miką-1 
lojus Vasilius Gogolis. Tuo vaduodamasis 
ir ryžausi gerb. “Dirvos” -skaitytojus nors 
trumpai supažindinti su to genialio rašy
tojo gyvenimu. Teisybė, nors jis mums ir 
svetimas, bet kaipo žmogus žinomas pa
saulinės literatūros istorijai, pravartu pa
minėti. Antra vertus, jo gausingų raštų 
lobis mus supažindina su nelaiminga Uk
raina — kančių, įvairių nelaimių kamuoja
ma Lietuvos sesute. Gal kam -bus ir ne
aiškus šis posakis, bet labiau įsigilinus į 
prabėgusius laikus, o iš dalies ir esamuo- 

° Įsius, turim su tuo sutikti. Teisybė, Lietu- 
Jva su Ukraina nesirubežiuoja ir nieko ben- , 

dro kilme ir papročiais neturi; bet šalies 
. vargais, nelaimėmis, svetimųjų jungo tęsi- i 
mu daug, daug bendra turi. Kaip Lietuva i 

’ visas laikas buvo draskoma kaimynų, taip mu ii’ įvairių posakių išsireiškimu.
ir nelaiminga Ukraina; kaip Lietuvai čiul-* 
pė gyvenimo syvus baltasis aras taip ir 
Ukrainai. Kaip anuomet ir dabar nekoks 
tai nelaimingai šaliai būvis nešant sun
kų jungą dabartinių Rusijos valdovų. Tai
gi, tikrai neapsiriksim duodami Ukrainai 
Lietuvos sesutės vardą.

Na, bet gryžkim prie Gogolio. Gogo
lis nors ir Rusiškai rašė ir Įskaitomas Ru
sų žymiausių rašytojų sąrašuose, tačiau 
pažiūrėję į jo nekuriuos raštus aiškiausia L,__ _ ___ ___ _ _________ ______  ____
pasakysim kad jis tiek kunu tiek siela bu- j didelį scenai -pritaikytą veikalą,. “Revizo- 
vo tikras Ukrainos sūnūs. Jis gimė Uk
rainoj, Poltavos rėdyboj, Mirgorodo ap
skrityje 1809 metais Kovo mėn. 19 d. Sa- nm , naip ujuy ju iaoių, v aahu n ju 
vo jaunas dienas praleido savo tėvynėj, sa- garbintojai, skilo į 'dvi dali: vieni reiškė 
vo šeimynos narių mylimas ir tinkamai I jam simpatijas, kiti griežčiausį pasiprie- 
auklėjamas. Gogolio tėvas buvo gerai ap- šinimą ir nepasitenkinimą. Aišku kad tas 
sišvietęs žmogus, labai mylėjo literatūrą, o labai paveikė į laisvos sielos autorių ir jis 
savo namuose ruošiamiems spektakliams 
net pats veikalukus parašydavo. Į jo pa
ties ruošiamus ' spektaklius suvažiuodavo 
net ir tolimi kaimynai. Tėvo meilė prie li
teratūros, trukšmingi spektakliai, žavin
gas Ukrainos kraštas kaip tik pavergė jau
no Gogolio sielą — pastūmėjo pamylėti li
teratūrą ir jai darbuotis. Be to dar labiau golis nebuvo aklas rašytojas — mokėjo ge- 
jį sužadino jo senelio (dieduko) įvairios j rai pažinti gyvenimą ir jam atvaizduoti 
pasakos, padavimai, legendos iš trukšmin- tinkamus tipus pasirinkti, juos savo pro- 
go ir karingo Ukrainiečių-kazokų gyveni- zaine poezija apibudinti, bėt nesigailėjo ii 
Ino praeities. Senelis labai daug jų žino- pašaipos. Nors tas užtraukdavo kitų ir 
jo ir kaip tik liuosomis valandomis jomis neapikantos, tačiau skaitytojams sveika- 
linksmino jaunutį Gogolį. O žinant Uk-. ton. Žinoma, Gogolis rašydamas tokius 
rainos geografiję padėtį ir prisiminus is- veikalus ir pats turėjo nuo tų aprašomų 
toriją pamatysim kad čia tęsėsi amžinos ydų saugotis ir duoti artimeshieins gyveni- 
skerdynės, amžini karai su įvairiomis Azi
jos klajoklių tautomis, o taipgi ir su tais 
pačiais kaimynais Europiečiais, turėjo pa
likti pėdsakus. Ir tikrai paliko — ne tik 
užgrudino Ukrainų-kazokų sielą ir kūną, 
ne tik iššaukė juose patvarumą, karingu
mą, narsumą bei drąsą, bet paliko Įvairių 
karinių pasakų, padavimų ir legendų. Tie 
senelio pasakojimai apie praeitį nepasiliko 
be pasekmių — dar labiau pavergė Gogolio 
sielą,^ant visados pasiliko atmintyje. Kaipi 
tik tie pasakojimai privertė jį dar labiau 
pamilti savo gimtinį, tiek vargų, tiek skau
smo kentėjusį kraštą; ir tikrai jo neapvylė 
— paliko apie jį amžiną paminklą.

Trylikos metų būdamas pradėjo lanky
ti Niežinsko gimnaziją, kur visą liuoslaikį 
pašvęsdavo literatūrai — studijavo žymes
nių literatų veikalus.- Neužilgo mirė jo 
mylimas tėvas, tada kaip tik buvo privers
tas rūpintis ne tik savimi, bet ir motina ir 
sesutėmis. 1829 metais baigęs mokslo kur
są išvyko į Petrogradą ir gavęs valdinin
ko vietelę pradėjo tarnauti, o liuosomis va
landomis užsiiindinėjo literatūra. Bet ne
ilgai tarnavo, tuojau apleido tarnybą, ir 

11831 metais pasirodžius pasaulyje pirmai 
jo knygai, ‘"Vakarai Chutorė ties Dikan- 
ka” (Ukrainiečių viensėdija), pasišvenčia 
vien literatūros darbui. Šis pirmas Gogo
lio veikalas atsispindėjo karšta Ukrainos 
meile, jos grožiu ir gražiais praeities pa
davimais, visų buvo mielai sutikta ir go
džiai skaitoma.- Vėliau pasirodė ir antra 
nauja apysakų knyga, “Mirgorod”.' Iš tų

Žydą”

rius”, kur buvo nekurie valdininkai skau
džiai pašiepiama. Pasirodžius “Revizo 
riui”, kaip tik jo raštų, o kartu ir jo paties

tais pačiais metais, finansiniai padedant 
carui Mikalojui I, išvyko j užsienį.

Būdamas užsienyj parašė didžiulį vei
kalą, “Mirusios Sielos”,-kuris pasirodė pa
saulyje 1842 metais. Jame kaip ir kituos* 
jo veikaluose atsispindi tuolaikinis Rusu 
gyvenimas — jo geros ir blogos pusės. Go-

mo pavyzdį ne tik plunksna bet ir darbu. 
Ir tikrai taip buvo — dažnai paskutinius 

Į savo pinigus vargšams atiduodavo.
Gogolis suteikęs Rusų literatūrai tur

tingą savo nepailstamo gyvenimo vaisių, 
mirė Maskvoje 1852 metais, ten pat ir pa
laidotas. Taigi šiuos metus kaip tik su
kanka 75 metai nuo jo mirties.

Geresniam apibudinimui Gogolio pro- 
. i zainęs poezijos, išvertęs truputį is jo gan- 

| singų raštų jo kūrinėlį “Baisus Kerštas”, 
patiekiu gerb. skaitytojams susipažinti. 
Dovanokit, nėra tai vienas iš geriausių ir 
nėra koks nors istorinis aprašymas, bet tik 
tūlos legendos vieno dalyvio gyvenimo 
nuotikių apysakos formoj praplėstas. Ta
čiau ir jame rasite, nors ir trumpai, apibu
dinant Ukrainos kazokų gyvenimą, Ukrai
nos upių tėvo Dniepro grožį, Lenkų žygius 
ir jaunos žmonos raudas prie žuvusio mū
šyje vyro. O tas viskas labai rišasi su Lie
tuvos dabartimi. Ir gal ne vienam skaity
tojui primins dilstančius prisiminimus iš
sineštus apleidžiant Lietuvą. Gal ne vie
nas prisimins kaime švenčiamas ilgas truk- 
šmingas vestuves, kur susirenka prašyti ir 
neprašyti svečiai; žavingą, sriauniai te
kantį Nemunėlį; Lenkų grobikišką iš pa
salų užpuldinėjimą; graudžias/raudas mo
čiutės sengalvėlės prie nukauto sūnelio, 
gėilius žodžius mergelės prie pašauto ber
nelio ....

Ant.-Ferd. Max.
Kaunas, Sp. 5, 1927.
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Paskui eina krūvelė juokų.
Knygelė yra padaryta taip 

kad tiktų j kišenių įsikišti ir 
nešiotis Į „repeticijas. Prie čia 
paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis J 
tą gali padaryti įsigydamas šią 
“Vanago Plunksną”.

Dabartiniame koncertų mar
šrute ta knygelė pardavinėja
ma ir galima gauti “Dirvoje”, 
po 25c.

“ŽEMES ROJUS”
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, “žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
Ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę motė-: 
rį ir su ja apsiveda.

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

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras
tos, j ų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c. 
reikalaukit “širvoj5?



DIRVA

A'NA'GO if 
.UNKSNA

enose gavome-naug 
ai paruoštą eiliy-dii- I 
icij’ų knygelę, varį ,

PLUNKSNA”. į 
išpešta plunksnai 

iaus A. Vanaga® | 
jo poetiški kuriniai, 
>s tos dainos kuria. 
ir girdėsime jį ir ji |

Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka. -fr Paraše VĖJAS. Į

Nauji Ardžio Rekrutai

įimdzininkus dainuo, 
aeitus pora meti) #

(Tąsa iš pereito num.)

ką.
pats autorius pa- 

o Plunksnos skaity.

Ardžio Klajonės
Kur Ardys dabar?
Štai matome keliu risčia bėgantį juo-

dalykas yra labai 
Sugavau vanagą,! 

unksną ir leidai 
rankas pasižiūrėti.; 
b pasilaikykite, i 
- numeskite. Nt 
ne literatams Ir# 
odau tą plunksną, 
stiems Lietuviams, i 
ena Amerikoje ir į

dą arklį. Ant jo sėdi juodu apsiaustu ap
sisiautęs jaunas, labai nuliūdęs ir susimąs
tęs vaikinas. Kaip jis didelis ir stiprus iš
rodo taip jis yra silpnas ir bejiegis. Nors 
kelios dienos pirmiau jį sekė ir klausė ga
lingos kariumenės, dabar jis vienas ir bi
jantis ne tik tos kariumenės bet ir papras
to kokio mažos pilaitės valdovo kurs gali 
jį sulaikyt ir pavergt....

Ar tokis gyvenimas visų narsuolių ir 
puikuolių, kurie visų mylimi ir garbinami 
sykį užkopia į viršūnes, o paskui buna nu
bloškiami į skradžias?

ukščius medžioti— 
vanagus....
s nepatiks užtylė-. 
>atiks -/išmokite 
papasakokite. Ba
ilėmis, nei proza, 
lei kalba, bet pa- 

plienine plunks- 
žjstū tikrą tiesą, 
lagaitis pasako jog 
šleido J. Bačiūnus, 
:h.
Zanago Plunksnoje '

a — Pasikalbėjas 
iku, — iš garsios 
skursijos j Paeita 
>25 metais, (su ap- 
nobiliu). ' i 
nacija ar kas pa- 
lačiją yri’Vardip 
has”.'
dainos kurios bu- 
izimdzių’ koncer-

iko Daina,

mtės, v 
š Tėvynės,

....
ra, 
us kad nėr alaus, i

Per Nemyros žemes jis jojo kaipo sa
vas ir 'nebijojo nieko, nes dar apie kara
liaus mirtį žinios nebuvo visur pasiekę. 
Bet kas jo laukia toliau?

Tiesa, jis turi kur joti: jis dabar joja 
1| linkui Mažvičių žemės, pas savo draugus 
I k - ■ Dargi ir Sargį, kurie jį kvietė.

Į Jis jojo nemąstydamas, tik tenlinkui 
, .arkliui leido eiti. Arklį vėl pasirinko juo- 
I dą, išmainydamas su vienu tų savo draugi}, 
I kurie jį visu laiku gerbė ir mylėjo. Taigi, 

vėl apsidengęs budėsiu iš viršaus ir širdy
je, tolinosi Ardys nuo Lamžino ir nuo viso 
to gyvenimo kokį1 pradėjo permatyti buvus 

- nepritinkamu — taip bent tas gyvenimas 
I išrodė kitų žmonių akyse.

Ir vėl jis galvojo apie savo liūdną liki- 
mą. Jau jis apsivylė su Alge, savo kuni- 

2 gaikščio duktere, kaip tik pastojo Ryku- 
liui tarnauti. Jis pažino šviesiaplaukę, 

F*’ mėlynakę Gaižutę, kurios tėvo pilį išgel
bėjo su Rykulio pulku, ir dabar galvojo ar 

> ir su ja butų apsivylęs jeigu butų ilgiau 
.tekę arti, jos pagyventif- i

Bet kada mintįs sugryžo ant Alinos, 
ką apie JĄ manyti? Ar ji jį suviliot norė
jo? Ar ji tik savo gašlumui jį prisitrau- 

p kė?
Tam atsakymą rado lengvą: Ne.... 

ne.... ne....... Jo sąžinė neleido jam ma
nyti kad Alina butų jį suvedžiojus. Jis iš 
jos patyrė tik tyrą meilę, atsidavimą — 
nes juk ji iki mirties buvo gatava su juo 

Į eiti. Ji jį mylėjo visa savo galinga .meile— 
ji ruošėsi ii’ toliau gyventi su juo.... Ko 
jis dabar išbėgo? klausė savęs Ardys. Jau
tė jis kad Alina kankinasi be jo, susirupi- 
nus jo likimu, nežinodama kur jis. Ar ge
rai padarė kad ją apleido? Kodėl nesilai
kė su ja iki paskutines?

Kodėl? klausite ir jus. Jeigu jo meilė
Mokslas; Sportas 
ir Surprise Pirty,
Zieškelėlis,
kas Džiazas,
i Mados,

krūvelė juokų. I 
i padaryta taip: 
išenių įsikišti ir 
ticijas. Prie čia 
ų yra pasakyta 
rinka (kokia na-

buvo tokia didelė ar jis teisingai pasielgė 
palikdamas ją? Viskas tas kankino jo jau
ną sielą, bet turėjo jis ir išvadas.

Žmonės patyrę apie jų meilę; jeigu pa
tirs karaliaus mirties priežastį, smerks, 
laikys nedorėle Aliną, jeigu jis prie jos bus. 
Jie smerks ir jį patį — tą savo aukštintą 
karžygį, — užtai jis rado tinkamiausiu 
apleisti Lamžiną ir savo mylimąją, kad pa
likti ją gera ir mylimą jos žmonių ■ akyse. 
Kas butų jeigu patirtų jos tėvai kad Alina 
slaptai su Ardžiu gyvena, karaliui mirus? 
Kas sulaikytų pasalingus Nemyros šalinin
kus nuo keršto jam ir jai už jų tokį gyve-

tik nori publiką 
jomis dainomis 
i įsigydamas šią 
:sną”.

koncertų mar
elė pardavinėja- 
gauti '‘Dirvoje",

ROJUS"
Amerikoniškų 
jų išdykusių 

limo, “žemės 
randi vienam 
i našliui ku- 

> pas savo su- ;- 
u našlę mota- 
įsiveda.

reikia 4 Ino- į 
ų. Juoko įva-

nimą? Ar jai lengviau butų matyt jį nu
žudytą nuo priešų rankos, negu žinoti gy
vą esant kur nors?

Bet vėl: kodėl jis nepasisakė kad iš
vyksta, kodėl neatėjo atsisveikint? Čia at
sakymą vėl rado: rodytis jai tokioje valan
doje butų buvę be vertės, nes ji niekados 
nebūtų sutikus jo leisti, ir gal butų ban
džius galą pasidaryt po jo akių jeigu jis 
tikrai ir griežtai pasakys kad apleidžia ją.

Taigi šaltas protas išvarė Ardį iš Lam
žino ir iš jo mylimosios akių.

Bet ar jis sugryš pas ją vėl? Kaip 
galės sugryžti? Ir ar ji prisiims jį, po to 
visko? Ar neužges jos meilė prie jo, ko
kiam laikui praėjus? O jeigu, šalies gero
vės reikalams, ji bus surišta su kokiu kitu, 
ar bus'jam vietos pas ją? Jeigu tas kitas 
bus geras ir ji pamils jį, kaip bus su juo?

Tos ir kitos mintįs kaip durklai vars
tė jo širdį, ir štai užėjo jam mintis gryžti

atgal — skubėti pas ją kad kitas kas jos] 
nepaimtų ant visados....

Sudrumstas buvo Ardys kaip ežeras 
po perkūnijos audros ir lietaus. Jame bla
škėsi visa tragedija: Kada Alina jį atvilio
jo į palocius ir davė jam gerti nuodus, jis 
manė kad ji norėdama gelbėti- save ir likti 
karaliui gera sutiko įvesti jį į senio pink
les. •

Kada Nemyrą pradėjo svaigt nuo nuo
dų, Ardžio pirmi Įspūdžiai buvo jog ji pa
sielgė nežmoniškai ir žiauriai — kad ji iš 
švelnos ir malonios moteriškos pavirto ker
štinga žmogžudė.

Dabar jame kilo mintįs kaip baisiai ji 
jį mylėjo ir neišsižadėjo jo net kada jai pa
čiai mirtis pažvelgė į akis Nemyros naguo
se — ir gelbėjo jį iš mirties, rizikuodama 
sau dar žiauresnį likimą pilies žmonių ir 
Nemyros giminių naguose....

Sustojo nevaromas arklys, ir Ardys 
nieko nematydamas, ašaroms lėtai riedant 
iš akių, galvą nuleidęs jautė lyg žemė po 
jo kojų slenka atgal ir jis neužilgo vėl at
sidurs Lamžine, sukvies savo pasekėjus, 
užims pilį ir apsišaiiks valdovu, o visus ne
paklusniuosius išžudys.... Ar taip nepa
daro kiti kurie tik turi galybę: ar del sa
vo gerovės neišžudo čielas gimines? Juk 
ir jo motina taip liko be tėvynės, be tur
tų, kada kiti pasirūpino jos tėvus nužudyt.

Bet vėl — gryžti baisu, nes gal jo jau 
įieško ir gaudo, gal visi kalba kad karalių 
nunuodijo, sugryžęs gal tik mirtį patiks. 
Dabar, nors varge, gyventi galės, galės 
svajoti ir prisiminti savo juodakę, nes gy
vastis jam buvo brangi, kadangi dar liki
mas su juo savo žaislo neužbaigė.

Viešos žmonių nuomonės nedoru ap
šauktam sunku butų karą vesti, nes prita
rėjų neras. Nedorėliai visada tik pasalo
mis savo darbus vykdo ir ką atsiekia per 
klastas tą turi ir per prievartą įgyvendina 
visiems priimtinu dalyku. Ardys to daryt 
negali — jam rupi Alinos garbė, rupi jos 
likimas; jeigu jis gryš ir norės užvest ka
rą, jei ji laikys jo pusę, pati bus paniekin
ta, nes jis neturi jokio pamato kariauti.

Paspaudė arklį pentinais, nors neju
čiomis, ir tas vėl pradėjo žingsniuoti.

Kelioms dienoms praslinkus, prijojo 
jis upę — tą pačią upę per kurią kitados 
Į Mažvičių valdovą vyko, ir pradėjo jieš- 
koti patogios vietos perplaukimui.

Bet upė vis platesnė ir platesnė jam 
darėsi ir Ardys pradėjo bijot į vandenį 
Įžengti, ir štai del ko.

Apgaubė jį naujos mintįs: neužilgo! 
ateis žinia ir Gosčiui apie Nemyros mirtį, 
ir gal but gandai apie jį ir karalienę Aliną. 
Jeigu Gostys nesulaikys jo kaipo kaltinin
ko už Nemyros mirtį ir neišduos Lamžė- 
nams, tai visgi šiaip prastą nuomonę apie 
jį turės, ir visa Gosčio šeimyna — Dargis 
ir Sargis, jų motina ir dvi dukrelės — pra
dės į jį su panieka žiūrėti.

Prisiminė jis ir Lydą — kuri taip bu
vo prie jo prikibus. Sulaukus jo, vėl užsi
kabins jam ant sprando ir vargins jį; kan
kinamą meile prie Alinos, Dar blogiau bus 
kada ateis slapti gandai apie tai kas dėjo
si su juo ir Alina.... Pasaulis yra per
daug kietaširdis kad suprasti jo ir Alinos 
tyrą meilę — visi juos tik smerks o ne už
tars, nes be jokio žmonių pasipriešinimo 
Alina buvo pripažinta Nemyros moterim.

Lyda — jauna mergaitė — visai be
reikalingai gali apsivilti ir jau išsyk pažin
ti koks yra gyvenimas žiaurus ir pilnas 
nedorybių.

Patraukė Ardys kaire ranka savo ark
lio vadelę ir arklys pasuko paupiu į šiaurę. 
Kelionė vis tęsėsi Nemyros žemėmis, to
limu kampu, ir jis' jautėsi saugus.

Dar pora dienų keliavus prijojo siau
resnę upę, kuri įtekėjo į šią didžiąją. Jei
gu gerai Ardys nuspėjo tai ši maža upė bu
vo pabaiga tos kurios pakraščiais jis klai
džiojo ir slapstėsi anuomet keliaudamas Į 
Lamžiną ir kur netoliese jį buvo gaudę to 
bajoraičio-jaunikio sukurstyti pilies karei
viai, už nuvijimą ir nedavimą nakties lai
ku pasivogti sau nužiūrėtą gražią, bet per- 
jauną mergaitę. Bet dabar šioje srityje

V. Anderson, vietinis biznie
rius, užrašė į Ardžio armiją sa
vo-moterį, kuri sako labai mėg
sta “Juodą Karžygį” skaityti, 
užmokėdamas $1.25.

Ona Skripkus, vietinė, atėjus, 
pati įstojo į Ardžio armiją užsi
mokėdama $1.25, nes nori gau
ti ii' antrą tomą.

J; Žekonis iš Chicagos, įstojo 
į Ardžio pulką per komp. A. Va
nagaitį, kurį išlydėdamas į Cle- 
velandą įprašė atsilankyt “Dir- 
von” ir užmokėti pinigus.

Vacas Stasiūnas iš Pittsburg, 
Pa., prisiuntė $1.25 įsirašymo.

Ona Mažiuknienė, iš Chicago, 
Ill,, prisiuntė $1.25.

St. Samuolaitis, iš Brooklyn, 
N. Y., prisiuntė $1.25.

Jonas Valeika, iš Buffalo, N. 
Y., prisiuntė $1.25.

Vladas Juzėnas, iš Scranton, 
Pa., prisiuntė $1.25.

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

? ■ - a

TROŠKIMAS
Ak, ateiki, mylimoji, 
Vėl dar mane aplankyt, 
Suraminti mane liūdną, 
Švelnų žodį pasakyt....

Kai akelės tavo žiba
Ir arti tave matau,
Džiaugsmas gaubia mano 

širdį,
Negeidžiu nieko daugiau. 

Ak, pavelyk, mylimoji, 
Vėl dar tave pamyluot, 
Prisiglausti prie krutinės, 
Saldžiai, karštai pabučiuot.

Kai širdužė tavo plaka 
Prie krutinės man jaunos 
Už pasaulio visus skarbus 
Nemainyč’ tos valandos...'

Ar sulauksiu vėl dienelės 
Taip laimingos ir linksmos 
Kada vėl matyt galėsiu 
Akis savo mylimos...?

Adonis.

BOBŲ VASARA
Bobų vasara graži, 
Džiaugias didi ir maži;

Saulė šviečia dar skaisčiai, 
Draikos palši vortinkliai.

Medžiai spalvuoti dailiai,
Svirpleliai čirškia ramiai;

Paukščiai lekia į pietus, 
Voverės kraunas lizdus;

Grybai auga ant kelmų, 
žolės džiūsta ant laukų.

žmonės skuba kol atvės
Suvalyti daržoves —

Kol saulutė dar šilta
•Ir jų sveikata tvirta.

Nebus laikas dirbt tada
Kai pakirs viską šalna.

Užtat skubina visi
Kol bobų vasara graži.

Laputė.

Nuo Juokų Red.: Mes galvo
jam labai tankiai kaip poetu 
stoti, bet kur žiūrim, ką galvo
jam — nėr’ ką apdainuoti.

Imk dainuoti apie gamtą —

EKSTRA! Tuoj bus gatavas II tomas, o per laik
raštį skaitymas tęsis iki po Naujų Metų. Kurie da
bar prisius po $1.25 gaus I ir II tomą (kurie I to
mo dar neturi) pabaigoj Šio mėnesio.

A TEINA paskutines dienos kada pasaka apie “JUODĄ KAR
ŽYGĮ” pasibaigs — pasibaigs sykiu if 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, nes kurie netureš Pirmo T 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 išmėtytos, jo 
nebus spaudžiama daugiau, ir Antro tomo spausdinama tik tiek, 
o delei pablogejusio 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.

I Valandas Val
erijos papras- 
isosesvetainė- 
. Kairią 50c.
JT “DIRVOJ”

jau tas viskas apsakyta; apie 
meilę ar ką kitą — ir tas jau 
daug aprašyta.

Apie dangų, apie saulę, ar 
mėnulį tu dainuosi, — jau kitų 
tas apdainuota, tik jų žodžius 
pakartosi.

Net daigeliai ir šaknelės ir 
i tos apdainuota; jurų gelmės, 
upių kloniai dainoj išvokuota.

Šunes, varlės, paukščiai, žvė
ris ir tie jau daug aprašyti, t— 
kur pažvelgsi viskas aišku — 
nėr ką apie juos sakyti.

Meilės paslaptįs išdėta, jau
nų poros apsakyta, ką jie veikė 
mėnesienoj, ar kitur kur, pasa
kyta ;

Kaip bučiavo, aimanavo, ar 
dejavo širdies aidą — viskas 
mums dainoje matės, apie tai 
girdėjom gaidą.

Krapštom galvą, graužiant 
plunksną, poetu taip noris bū
ti, rods už vieną kokią dainą 
viską tiktum atiduoti,

Bet vistiek neišgalvoji ką ant 
popieros rašyti, ką dainoje ap
dainuoti, kad į laikraštį talpyti.

Bet stebuklai: tų poetų kas
dien atsiranda, ir kiekvienas 
dainoms temas iš kažin kur ran
da....

Pirmutinė Pagalba
Gailestingųjų seselių kursuo

se per išleidžiamus kvotimus 
iaktaras klausia jaunos seselės:

— Kas pirmiausią reikia da
žyti bitei įgėlus? '

— Pirmiausia reikia klykti,—■ 
itsakė mokinė.

Kaune
Vienas svečias restorane gi-

■ia tarnui pietus, kad esą jis 
rirmą kartą pas juos tokį gerą 
šnicelį valgąs. Tarnas susiru
sinęs ėmė dejuoti.- Svečiui pa
klausus ko jis dejuoja, tarnas, 
lusiskundė:

— Bars mane.... Per apsi- 
rikibią tamistai padaviau šei
mininko porciją.

4/
Iš Filosofų Sąšlavyno

—Geram darbui padaryti rei
kalinga pasidarbavimo; bet 
taip padirbėjus kelis kartus, 
jau tas darbas tampa paproti
nių.

—Sako kad laimė akla, o ji 
tačiau .ne aklesnė už mus pa
čius.

—Atsargumas esti visuomet 
vėlybas' svetys.

—Naudinga mokytis ir 
žmonių, ne tik iš knygų.

^Naujausia komedija

“Ekscelencija”

DIRVOS KNYGYNAS 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Ardys ’nebijojo nieko ir keliavo saugiai,! 
pasisakydamas atliekąs karaliaus pasiun
tinystę, nes visos tos srities pilaitės mokė
jo Nemyrai donį.

Parupo jam dar vienas dalykas — ap
lankyt tą vargšę našlę su jos duktere, ku- 
riodvi jį klaidžiojantį priglaudė ir kurias 
jis apgynė nuo to bajoraičio.

Buvo jau pavakaris kai Ardys prisiar- 
tinio prie daržų tos našlės lauko. Mote

ris ir duktė abi darbavosi darže, ant žemės 
prie ažios sėdėjo mažas kūdikėlis, į kurį 
jaunoji laiks nuo laiko gražiom akim žiu
rėjo ir bandė prajuokinti

Negalėjo jodvi nepažint to keleivio, ir 
jaunoji, kurios vardas, jei atmenam, buvo 
Vosytė, sušuko linksmai į'motiną:

— Juodas Karžygis! Mamyte, žiūrėk! 
Vėl netikėtai užjojo!

(Bus daugiau)

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

Skaitykit “DIRVĄ” — atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje — paraginkit savo draugus skaityti “DIRVĄ”. 
“JUODAS KARŽYGIS” pasibaigs apie Kalėdas — bet skaitytojai gaus naujų nustebinančių ir žavėjančių 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

her love was the 
Instead, she re- 

“Well, John, who

OFFICE CAT
He paused' dramatically, hop

ing to hear a whispered con
fession that 
great motive, 
plied, calmly:
wants a widow with four child
ren ?”

Jimmy (disgustedly): Aw, 
it’s a girl. I saw ’em putting 
powder bn it.

Man looks first to see if he 
likes her legs—then- to see if 
he can stand her face.

o--------

Golfers, we are told, are not 
critical of their food. Yet they 
frequently grumble about the 
greens.

History repeats itself. Aimee 
McPherson, it seems, lost a lot 
of her strength when she cut 
off her hair.

--------o--------

The roughest roads have 
fewest billboards.

How far behind is the 
who was ten years behind 
years ago?

the

man 
five

thisPadre: Do .you. take 
woman for butter or for wurst?

Hadre: OL liver, alone, 
never sausage 'nerve!

I

Doctor: And remember that 
you can’t eat too much fruit 
for your health.

Patient: But, er-er-er-Adam 
did.'

Akrono Naujienos
Užšimušė darbininkas. Penn

sylvania Rubber Co. dirbtuvėje 
užsimušė darbininkas, 20 me
tų vaikinas, Fred Selders, ne
tyčia nupuldamas elevatorio 
skylėn. Jis nupuolė nuo trečio 
aukšto. Jis buvo pasiųstas at
nešti retežių, bet kada už 20 
minutų nesulaukta sugryžtant, 
kiti nuėjo pažiūrėti kur jis din
go, ir patėmijo nupuolusį žemai
skylėje, su sumušta galva, ne- jų sumanymus ir .išradimus pa

gerinimui nekuriu dalykų ir pa
sakoma kad čioj išdirbystėje tos kompanijos 

š dirbtuvėse. Dovanos duota nuo

rė mirtinai savo jaunikį, su ku
riuo gyveno, po to kaip jis atsi
sakė legaliai su ja apsivesti;

Ji buvo vedus moteris ir pa
metus savo vyrą atvažiavo į Ak- 
roną ir čia gyveno su tuo savo 
jaunikiu, bet jis. norėjo jos at
sikratyt ir nenorėjo apsivesti.

Apdovanojo darbininkus. 13 
Goodyear kompanijos darbinin
kų aplaikė dovanas pinigais už

If you can keep good natured 
until' ten o’clock in the morning 
you’ll still have the balance of 
the day in which to be dis
agreeable.

Just because a fellow wears 
a wing collar, don’t- think he’s 
an angel. * *

The 
one’s 
them.

best way to get rid of 
duties is to discharge

Did you ever notice 
matter how much 

little beauty Creator 
you with, you

looking while you smile?

that no 
or how 
endoved

are better

ra

Daktaras Sake kad Pneumonia
Ji paėjo nuo persišaldymo kurio jis neužžiurėjo.
Daktarai ir Vaistininkai sako kad Bulgariškų Šaknų (Kraujo* Arbata 

geriant karštą yra geriausias būdas užkirsti greiti šalčiui kelią.
Bulgariška Šaknų (Kraujo) Arbata paliuosuoja nuo Reumatizmo, Už

kietėjimo, Kepenų, Inkstų ir Skilvių ligų ir pagelbsti sųstiprint kraują.
Būtinai prašykit savo vaistininko duoti-tikros Bulgariškų Šaknų (Krau

jo) Arbatos Raudoname ir Mėlyname pakelyje su mano vardu ant jo.
Pastaba: Didelės šeimynos perka didelius 3 mėnesių šeimyninius pa

kelius. Pasiuskit man $1.”25 ir aš prisiųsiu jums jį tuojau. Adresuokit 
man: H. H. Vdn Schlick, President,’.33 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

dėkit savo taupymus i TAUPYMŲ BANKĄ

THE SILKEN SPENDER
You ask what woman’s 

worth today?
A million dollars, dear;
She must be, for she 

spent, they say,
That much for hose 

last year.

It’s not what you’d do 
with a million

If riches should e’er
be your lot,

But what are you doing 
at present

With the dollar and quarter 
you’ve got.

A barber shop is, the place for 
close shave—not a railroad 

crossing.
a

--------o--------

Trouble is like chewing gum 
—it sticks with you.

As the world’s champion free 
advertising getter 
ate Henry Ford-*

we renomin-

*

FARMOS A closed mouth 
trouble.

shuts out

Parsiduoda gera famia, geroj vie
toj, arti miesto, 2 ir pusė mylios. 
Gražios trobos, žemė gera, 
daržovės auga, galima užvesti 
ūkę arba vištas auginti. 40 akru., , . *
Kaina $4,200 arba 30 akrų be trobų ’ Sweet young’ thing let ID her 
toj pačioj vietoj už $1,700. 
gera proga pirkti farmą. Aš 
daugiau žemės tai man yra perdaug 
visą apdirbti. Rašykit pas: 

Mrs. L. A. Rudowick '
Rt. B, Box 3 Madison, Florida.

visokios 
pieno 
akru.

Labai 
turiu

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

O-f&lar
X^Polish

Paskolos
ant

Mortgičių
Šis bankas turi pinigų skolinimams ant pirmų 
mortgečių CIevelande ir artimose apielinkėse.

Paskolos ant pavienių arba dviejų šeimynų 
namų pirmoj vietoj. (J Nereikia mokėti komi
so nei bonų kuomet kreipiatės tiesiog į šį ban
ką. CJ Ateikit ir pasitarkit su musų viršinin
kais.

/ncorpor-afed 1849 

£octetij thr parings 
iu the Citxj of Cleveland 

PUBLIC SQUARE

“That’s a new one on me”, 
said the Davenport, as the

her new beau.

Vasara Baigiasi

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokį® šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 

Moterįs 
taipgi nenumeskit savo senus 
kailinius bei Kotus, atneškit 
pas mane, o aš persiusiu pa
gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. Special Dry 
Cleaning ir prosijimas rude
nio sezonui.

tams ant žiemos.

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

Mrs. L. Banionis says some 
married men never know when 
they are well off because they 
never are.

“Well”, remarked a married 
man after examining his 
friend’s new 
could effort a

“Yes”, said

flat, “I wish I 
place like this.” 
his friend, “you 

married men may have better 
halves, but we bachelors usually 
have better quarters.”

Don’t be, a cloud because 
can’t be a star.

ycu

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

7 kambarių pavienis namas ir ga- 
radžius, grysta gatve, 1 banko mort- 
gečius. Savininkas priverstas par
duoti. Atiduos už $4,500.

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius 
viršuj
Blvd., grysta gatvė; 1 mortgečius; 
mažai reikia įnešti. Parsiduos $1000 
pigiau negu verta.

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

Licensed broker.

.. . 4 Kamoariusi
ir apačioj, arti Lake Shore 

mnrf.owMWci •

2500

PARSIDUODA -
Saldainių, cigarų, tabako, delikate

sų biznis, 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 norėti]. 
Gausit prieinama kaina. Kreipkitės 

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Kalėdos Lietuvoje
United States Lines surengė special? ekskursiją, kad jus ir just; šeimyna galėtų 

būti Tėvynėje Lietuvoje and Linksimi Kalėdinių Švenčių.
| Planuokite jau dabar plaukti puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
Keleiviai bus priimami ant laivo 

8 vai. vakare gruodžio 6. 
niekad nepamirštamu įvykiu.

kuris apleis New Yorką gruodžio Į
7, 1 vaL ryte.

Atlankymas tėvynės Kalėdų laike bus
Šia ekskursija asmeniškai ves Mr. Jose^... . , ......... — —

Mr. Turėk priruoš viską jums ir jūsų sąkelciviams ir aprūpins bagažą.
Del pilnų informacijų ir specialių kainų klauskite jūsų vieto agentą arba rašykite 

pas

United States Laws
Hotel Cle ‘/eland Bld.' Cleveland 45 Broadway, New York City
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PARDAVINĖJIMAS PRIE DURU 
/ .

Yra dviejų rūšių pardavėjai kurie eina is 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” 
CIevelande. Mes gavome daugybę skundų prieš jį.

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

gyvą.
Fcido orderis.

Firestone 'Rubber 'Co. gavo ....______  ______,____ ___
Forclo dirbtuvių užsakymą ant $75 iki $2.50, pagal išradimo ar 
1,000,0'00. automobiliams šinų ----------
ir tūbų. Imant po 8,000' naujų 
Fordų į dieną kiek jų padaro
ma, šitų šinų užteks tik mėne
siui laiko. Tas reiškia kad at
siras dąugiau Fordo užsakymų 
ir tose dirbtuvėse kur Fordo' or
derius gamins bus daugiau dar
bo.

Pradeda būdavot paštą. Ak- 
rone šiose dienose bus pradėta 
budavoti naujas pašto budin- 
kas, $445,000 vertės, ant E. 
Market st. Kontraktą tam dar
bui gavo firma iš Montgomery, 
Alabama.

Už nužudymą jaunikio. Marle 
Distefano, nuo Andrus st., nu
teista ant 20 metų kalėjimo už 
tai kad pereitą pavasarį nudu-

sumanymo svarbą. Ta kompa
nija apdovanoja nekurtuos ir iki 
tūkstančių dolarių, jeigu jų1 iš
radimai buna svarbus.

Akrono , majoru Lapkričio 8 
d. tapo išrinktas Gi Lloyd Weil, 
kuris, ėjo prieš dabartinį majo
rą Rybolt, tarnavusi jau tris 
terminus.

d

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams i Lietuva “Dirva”.
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TOUR“ĖfES
Night and Morning to keep 
them. Clean, Clear and Healthy 

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

Murine Co., Dent. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

h
n

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 

SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.

''SANDARA"
Jei norit kad jūsų giminės /pažintų , ... 

notų kaip Lietuviai svetur gyveną nevįlkinant užra
šykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, 'už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir- Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: i Lietuvą 
Amerikoje $2.
me dovanai.-

.53;
Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia- 

Kreipkitės sekančiu antrašu1:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massi

= Prospect 2420 Central 1766 j

I S THE F. W. ZIMMERMAN CO. i 
Š Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- i 
f tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus par 
S kuojam, išleidžiam ir sukraunant.
" 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
jiiimiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiĮiiniiiiiiiiiiiiHiiDiiiiiiiiuinniiijiBĮĮininiiiiĮiiĮm,

A. S. BARTKUS
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas
' Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną, didelį pui
ki] 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” 

-----  Telefonus Randolph 5297 -----

WiV.WAWAWA'A'Z.W.V.V.V.V.W.’/.'.V.'.W.W.WA’

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS' 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

:■

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, 

prie kokių neišlavintų' daktarų, 
ras specialistas arba profesorius ne-
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
no išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai .negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jusli tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno' ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs mąn tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyfjums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
pučkus ant viso kūno ir .burnos, žaiz-kraujo,, turite išbertus veidus, ....... _ — — ........ __ .... .......

das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

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

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

Nedėldienials nuo 10 iki 1.
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APIE SEIMO VISA
GALIŠKUMĄ

Argumentai kokie dabar Lietu 
voje Vedama

(Iš “Liet. Ūkininko”)
Kaunas. — Dabar apie Sei- 

' mo visagališkumą pozicijos 
spaudoje labui daug rašoma. Ir 
visur stengiamasi įrodyti kad 
musų Seimas turėjo perdaug 
teisių ir del to valstybės reika
lai labai nukentėję. Tokio vi
sagalio Seimo “diktatūra” esą 
reikia pašalinti, t. y. Seimui- pa
vesti tiktai įstatymus leisti, o 
vykdomoji valdžia turinti vigai 
nuo Seimo nepriklausyti. Su 
tokiais išvadžiojimais mes, bū
dami parlamentarinės demokra
tijos šalininkai, žinoma, sutikti 
negalime.

Visų pirma, ką reiškia pasa
kojimas kafl Seimas turėjo per
daug teisių?

Demokratinėj valstybėj visos 
valdžios teisės priklauso tautai, 

f Tiesioginė demokratija taip ir 
’Supranta kad visa tauta net įs
tatymus turi leisti. Bet kadan
gi šių dienų valstybėje, didelėje 
valstybėje, visi piliečiai tiesio- 
giniai valdžioje dalyvauti nega
lėtai jie įgalioja tam tikrus 
žmones, vadinamus atstovais, 
vykdyti jų valdžios teisę. Tai
gi Seimo atstovai', Seimas, yra 
tautos įgaliotinis. Kaipo įgalio
tinis jis turi jam duotas visų 
įgaliotojų visas valdžios teises. 
Todėl kalbėti kad Seimas turi 

. perdaug teisių yra vistiek kaip 
l sakyti kad tauta turi perdaug 
uįisįų.

Mažinant Seimo teises (butų 
siaurinama ir tautos teisės.

Kitas dalykas, ar tas tautos 
įgaliotinis visada gali būti gę7 

ras. Seime gali atsirasti žmo
nių kurie elgsis ne taip kaip jų

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

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

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

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

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

įgaliotojų reikalai reikalauja. 
Bet niekuomet neatsitiks kad 
Seiman pakliūtų visi kaip vie
nas netikę žmonės.

O kas bus jeigu, pavedus visą 
vykdomąją valdžią prezidentui, 
tas prezidentas pradės kraštą 
ne taip tvarkyti kaip tauta no
ri ? Seimas tada jau nieko ne
gali padaryti. Prezidento, t. y. 
vykdomosios valdžios kontro
liuoti nėra kam, tai, vykdomoji 
valdžia ir elgiasi sau kaip nori. 
O juk vienas prezidentas gali 
greičiau pasitaikyti blogas ne
gu visas Seimas. Bebėgant nuo 
vadinamos Seimo neva diktatū
ros galima prieiti prie preziden
to diktatūros. Tai vienas daly
kas.

Antra, ir musų Seimas, san
tykiuose su prezidentu, nebuvo 
jau toks visagalis. Pirezidento 
pasirinktas ir pavedamas minis- 
teris pirmininkas sudarydavo 
m,misterių kabinetą. Žinoma, 
kabinetas turėdavo išeiti iš par-

vargiai spėja svarstyti mieles 
ir cukrų, žydelka neiškentus 
paklausė vieno pirkėjo:

— Niu, kas če bus kad dabar 
1 žmonės labai perka cukrų ir 
1 mielas?

— Kvaila! gal nežinai kad 
Kamajuose “Aniuolų Sargų” 
atlaidai tai reikia prisisunkti 

(del svečių.
I Plikas aptiekorius vos spėja 
davinėti mergaitėms pudrą, o 

i kirpėjas net su prakaitu dar- 
Ibuojas pataisinėdamas “bubi- 
(koptą”. Pašto dėžutėse vos su- 
I telpa kvieslių laiškai su vieno- 
į dais turiniais: “Atvažiuokite, 
Kamajuose Spalių 9 dieną dide- 

I Ii atlaidai. Padarysime cukri- 
nės, ir stipro alaus. Bus mer-

I gų, bus pasižnaibymo”.
Atėjo ir ta Spalių 9 diena.
Senesnės davatkos sijonus 

pasikėlė, o jaunesnėms ir taip

Vilniaus gedulos dieną.
— Bet musų kunigėliai nieko 

apie tai nesakė.
— Juk jie ne durni niekais 

užsiiminėti. Kad ta gedulo die
na butų reikalinga tai popiežius 
jiems lieptų paskelbti, tada jie 
ir skelbtų. O dabar ariei šnypšt.

— Gerai ir daro, sesūt! Kas 
mums iš to Vilniaus. Eisime, 
dar stacijas apeisime....

Ir nukuprio bažnyčios link.
Petras Kriukelis.

Pietinės žinios ] po vadovyste M. čižauskienėš, 
šokiams pritars P. Raponkos or
kestras.

Eagle Brand išaugino 
daugiau sveiką kudikią ne
gu kiti kudikią maistai.

EAGLE BRAND 
CONDENSED MILK.

tijų susitarimo. Bet jeigu to- sijonai trumpi, ir visos drožia 
kio susitarimo neįvykdavo, pre- į Kamajus. Pilni šunkeliai pėk- 
z.dento sudarytas ministerių §čiu ir važiuotu, o vieškeliais 
kabinetas negaudavo pasitikėji- net‘ <.makabiHai>> zvimbia. 
mo, tai, išmėginęs visus galimu- _ ................. . . ..., .. ., . . Sprauni žemaitukaimus padaryti susitarimą, ir to 
nepasiekęs, prezidentas galėda
vo Seimą paleisti. Ir taip ne

I ščių ir važiuotų, 
net “makabiliai”

Sprauni “žemaitukai” apsis 
pastatę, uodegas parietę ir dui 
lenktynių su “makabiliais”. Po

vieną kartą Lietuvoje jau bu
vo padaryta. Vadinas, ir iki 
šiol Seimo visagalybė aprėžta. 
Tik aprėžta ne siaurinant jo 
teises, ■ bet duodant kilusį ginčą 
spręsti Sšnaujo pačiai tautai. 
Rinkdama naują Seimą tauta 
ir gali pasisakyti kad buvo tei
singesnis ‘— ar paleistasis Sei
mas ar tą Seirųą paleidęs prezi
dentais. f

Taigi musų konstitucijos nu
statyta tvarka yra tokia, tvar
ka kur visame kame reiškiasi
tautai priklausanti visiška val
džios teisė, kur tai teisei visuo
met yra galimumo, jei ne per 
įgaliotinius, Seimą, tai vėl tie
sioginiai pasireikšti. O tokia 
tvarka šiandien reikia pripažin
ti geriausia.

SAVIŽUDŽIU SKAIČIUS.

Per 1-ąjį š. m. pusmetį vi
soje Lietuvoje nusižudė 70 žmo
nių,, iš kurių 36 vyrai ir 34 mo
terys. Daugiausia nusižudyta 
del nelaimingos meilės,' paskui 
—sunkaus gyvenimo, pamišimo, 
bijojimo atsakomybės. Per tą 
patį laiką visoje Lietuvuoje nu
žudyta 84 naujagimiai, išimti
nai merginų vaikai.

tokių lenktynių ant vieškelio 4š- 
sižiuri lyg po karo. Tai vienur 
tai kitur matosi nulaužta ąšis, 
tai ratas išnertas iš stipinų, tai 
skverno šmotas, arba priplota 
prie žemės skrybėlė.

Pačiame miestelyje verda gy
vybė. Mergos nežioja “palyvą”, 
o vyrai žydams bučiuoja į 
skvernus kad jie susimylėtų ir 
iš po skverno ištrauktų “mana- 
polkos”. Kiti gudresnieji jau
išsitraukė, savo fabriko, palin
dę po tiltu ilsisi ir murma:

— Jonai, kad tave perkūnai 
užmuštų, kokia tavo buvo stip
ri! Nuo vieno butelio o kojų 
nei krust.

Dienos 12 valanda. “Čirrrr!” 
sušvilpė policija, atkreipė mi
nios domę ir sušuko:

— Gedulo diena! vienai mi- 
nutai judėjimas sustoti!

— Tram, tram, tram, lia, lia, 
lia! — visuose pakampiuose rė
kia garmoškos. — Bum, bum, 
bum! — pritaria bubnai iš šu
nie odos dirbti.

— Sustoti judėjimui! -— dar 
sykį sušuko policijantas.

Minia dar gyviau sujudo, nes

PO RINKIMŲ
Praėjo miesto balsavimai ku

rių taip visi laukė. Davis pla
nas tapo atmestas ir pasiliko ’po 
senovei manadžerio tvarka šit 
Hopkinsu.

Nubalsuota statyt naujas til
tas per Cuyahoga klonį ir per
varyta arba atmesta kiti men
kesni ar didesni klausimai.

Tarp miesto tarybos narių 
žinomų Lietuviams laimėjo se
nis žilagalvis John M. Sulzman. 
Antras Lietuviams žinomas ir 
Lietuvių draugas, dabartinis 
miesto tarybos narys adv. John 
L. Mihelich buvo užsilikęs pas
kui kitus kandidatus, nors bal
sai dar nebuvo visi suskaityti.

VAŽIUOJA PAMATYT 
‘BIRUTĘ’

Keletas automobilių Lietuvių 
inteligentų važiuoja į Detroitą 
dalyvauti Lapkričio 13 d. per
statyme Miko Petrausko operos 
“Birutė”. Tarp žinomų važiuo
jančiu yra Dr. Vitkus su mote- 
ria, P. J. Žiuris su moteria, N. 
Vilkelis su moteria, ir kiti. '

TARPTAUTINIS VAKARAS
Šio šeštadienio vakare mies

to auditorijoj įvyksta tarptau
tinis vakaras, kuriame dalyvaus 
daugelis Clevelande gyvenančių 
tautų su savo tautiškais šokiais 
scenoje. Lietuviai dalyvauja

Ohio Valstijos mokytojos sa
vo suvažiavime Clevelande per
eitą penktadienį išnešė rezoliu
ciją prieš Chicagos majorą Bill 
Thompson reikalanjančią kad 
jis nekištų rankų prie mokyklų 
knygų. Thompson mat paskel
bė kad dabartinės knygos visos 
palaiko Anglijos pusę. Dalyva
vo apie 15,000 mokytojų.

I GARSINKIS
I “DIRVOJE”

f JS l 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
T AI yrą piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kur* istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*. ,

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

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROADWAY 3441-W.

manė kad kas susipešė, ir kiek
vienas grūdosi prie policijos.

Minuta praėjo. Judėjimas, 
kuris nebuvo sustabdytas, pra
sidėjo.

— Kas čia buvo.?, į— klausia 
Magdė Agotos. ’

— Et, bięsas čia bus. t Durna 
Lietuvos valdžia sako paskelbus

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš- svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimų.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį Snanktšymų. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
šaukėte kelios dienos pir- 
gerkit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujbl.

OVERKOTA■

Prospect ir Ontario

įsteigta 1879

RICHMAN’S
Vyrai kurie juos perka didžiuojaši jais taip kaip 
mes — nes tai yra geriausi kokius ines galėjome iš
dirbti bėgyje 48 metų — dauguma pirkėjų pasako 
mums kad jie niekad nesitikėjo overkotų taip pui
kiai pasiutų, tokių puikių štilių, tokios geros vilno
nės materijos, už mažiau kaip $50 — mes tikime 
ir jus taip pat busit patenkinti jų išskirtina rūšimi 
vter.tybe.

Pasirinkimas overkotų, 
siutų arba tuxedo siutų 
su šilkine vestke, viena 
nustatyta kaina.

Jums bus smagų atėjus pas mus rinktis sau Over- 
kotą iš musų milžiniškos daugybės visokių mo-5 
dėlių mėlynų, pilkų arba juodų Meltons materijų 
su paprastu arba velveto kalnierium . . . ul-
sers, Raglans ir box overkotai įvairiose spalvocfe 
ir mišiniuose — diogoniškos, silkės kaulų ir lan
guotos moterijos, su gražiais languotais viduriais-* 
tai over kotas kurio jus visuomet norėjot turėti, sa
vo asakančioj mieroj ir proporcijose.

Už Pertaisymą nereikia 
Primokėti

THE RICHMĄN BROTHERS COMPANY
Dvi Milžiniškos Krautuvės Clevelande

723-731 Euclid Avenue
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
6820 Superior Avę. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 Į j

babravičius, 
paskutinį kartą pi

MarkVcs Oner" -1 arti"tas. buvęs F. šaliapinc operos narys, 
Clevelandiečius su koncertu. Visi stengkites dalyvauti.

JUOZAS 
apsilanko

KAS BUS ŠIO KETVIRTADIENIO KONCERTE

Ketverge, Lapkričio 10 d., tu
rėsime didelį “krautą” Lietuvai 
svetainėj. Ateikit visi prieš 8, 
nes nuo 8:15 visas prasidės.

Visi klausinėja ir ti kietus 
perka Babravičiaus, Vanaga'čio 
ir Yozavito koncertan. Galime 
jau dabar užtikrinti kad atėję 
bus pilnai užganėdinti. Dabar
tinis jų koncertas daug kitokes- 
nis negu pavasarį buvo. Art. 
J. Babravičius dainuoja nepa- j 
prastai gražiai. Naujų ir j. . 
žiu dainų turi, kuriomis visus 
sužavės.

Man teko girdėti repetuojant, 
tai aš jums pasakysiu štai ką: 
Musų. Babravičiaus daina ir iš
vaizda pralenkia , “kvoterinių” 
metų jaunimą. Turbut Tabor 
Karma, kur jis buvo atostogų, 
jam tiek gražumo pridavė.

Apie Vanagaitį nenoriu daug 
kalbėti. Aš jo nemyliu. Man 
jis patinka tada kada juokiasi, 
deklamuoja ir daineles dainuo
ja. Jo galvą jau gerai prižilo,1 
“futbolas” sumažėjo^ “raukšlės , 
veide susitraukė”..'.... paseno , 
Vanagaitis. Turbūt iš rūpės-JI 
nių apie naujas- dainas, dėklą-;. 
macijas. Gaila man jo. Jis', 
atrodo jaunas senis. Ką norėt’! 
žmogus. kuris rašo ir rašo vis ' . 
naujus dalykus negali jaunus 
plaukus nešiot. Proto darbinin
kai visados greit pažyla.

Vanagaitis juoksis dabar 
taip. Dar negirdėjau, todėl 
turiu apie ką rašyti.

Yoza vitas nepaprastai atsi
mainė. Jo jaunystė idealizuoja 
tą jauną1 vyrą kaipo pavyzdį do
ro jaunuolio menininko, kuris 
yra idealas čia augusiam Lietu-' 
vių jaunimui. Pianistas Mikas 
Yozavitas tai yra svajonė musų 
jauniems pianistams. Jo pasi
rodymas scenoje sukelia gražų 
“Ah!....” ypatingai merginų 
tarpe. Yozavitui lemta būti at
sižymėjusiu pianistu ir svetim
taučių tarpe. Jis gerai lavino
si per vasarą ir buvo rupestin- 

. gas. Taip išsitarė apie jį artis-;
tų manadžeris J. J. Bačiunas, 
pas kurį' visi artistai vasarą 
praleido.

Yozavitas dar jaunas vaiiki- 
nas, todėl iš jo galima ateityje 
daug ko tikėtis. Jis neatrodo 
savo pasielgimu taip kaip kiti 
išdykunai čia gimę. Aš linkiu 
tam jaunam talentui dar rim
čiau atsiduoti menui ir būti pa
vyzdžiu visiems.

Koncertas bus savotiškai įdo
mus; Ateikite sutikti ir širdin
gai priimti musų mylimus' ar
tistus, kurie yra gerame upe ir. 
atvažavo mus palinksminti. Ne-1 
apsileiskime Chicagai ir Detroi- I 
tui. Tenai, sako, artistus širrt 
(tingiausia priėmė. Paširodyki- 
iue kad ir mes mylime daile.

Rep.

lite palikti namie. Vanagaitis 
neleis miegot.

Tokio koncerto negreit sulau
ksime, nes gerb. Artistai, Bab
ravičius ir Vanagaitis paskutinį 
kartą lankosi Clevelande.

Bukite salėje 8 vai. Anks
čiau atėję galėsit nusipirkt “Va
nago- .....................................
vises

gra-' ARTISTAI JAU CLEVELAN
DE'

Pereitą šeštadienį j Clevelan- 
ūą, pavakarėj su sniegais atpiš- 
kėjo artistai Babravičius, Vana
gaitis ir Yozavitas, o su jais jų 
nanądžeris, p. J. J. Bačiunas, 

vasarinio rezorto savininkas iš 
Sodus, Mich., su moteria. Visi 
keliauja automobiliu.

Svečiams į Clevelandą pribu
vus, juos pradėjo vaišinti jų se
ni draugai pažįstami. Nedėlioj 
buvo pietus pas Karpavičius, 
vakarienė pas Žukus. Pirma- \ 
dieni nekuriuos iš artistų vai
kino šarkauskai, o antradienio 
vakare visi dalyvavo, su būreliu- 
vietinių svečių, pas V. Anderso-1

ki- 
ne-

Plunksną”, kurioje telpa 
Vanagaičio juokingos dai- 
Bus atviručių pardavimui, 
ir kostiumuotu Babravi- 
fotografijų. Naujų Va- 

“Tepimą” 
šss.

gaidų
č.iaus
nagaičio rekordų apie 
rgi bus.

200,000 šeimynų be namų! 
Tokia tai liūdna istorija Cleve- 
lande. Bet nenusiminkit, šitas 
žinias skelbia namų pardavimo 
gentai, kurie nori kad kiekvie

na šeimyna vietoj gyventi sve
ikuose namuose ir mokėti nuo- 
ną nusipirktų savus namus.

Clevelando prekyba su užru- 
bežiais per 1925-26 metus buvo 
$35,000,000 daugiau negu pir
miau, 1924-25 metais.

Per metus laiko Clevelandas 
išleidžia į užrubežius savo pro
duktų už $135,350,000.

Per Superior avė. tiltą kas
dien pervažiuota suvirš 45,000 
automobilių. Per Main avenue 
tiltą pervažiuoja kasdien 6,600 
automobilių.

Ką Darys Vanagaitis?
Artistai atsivežė gatavą pro

gramą, iš kurio matosi ką dai
nuos Babravičius; ką skambins, 
Yozavitas, bet Vanagaičio pūnJ1
ktai tušti. Prisisukus prie joj Namuose irgi nesaugu. Per 

| laike vakarienės, patirta iš jo, Rugsėjo mėnesį Clevelandą ir 
paties lupų jo sekretas: I apielinkėje namuose nuo nelai-

— Dainuosiu, — sako p. Va-! mingų atsitikimų mirė 18 ypa- 
! nagaitis, — viską apie“ viską, tų, kas reiškia kad namuose bu- 
1 Atvažiavau anksčiau į Clevelan- ti taip pat nesaugu kaip gatvė- 
1 dą dėlto kad apuostinėti kas de- seJful:,P'^a automobilių. / 
' dasi vietos Lietuvių gyvenime.

Matote,-art. Vanagaitis ne tik 
atsiveža dainų ir juokų apie ne
tobulą gyvenimą, apie Chicagos 
Lietuvius, bet renka ir vieti
nius svarbesnius įvykius su
komponuodamas į dainelę.

Taip ir r.eikia. Mums art. Va
nagaitis kas kartą vis ką nors 
naujo atyeža. Šį kartą dainuos 
apie tai kaip Sharkis gavo nuo 
Dempsio į “negerą vietą”.

Vanagaitis sako kad jis da
bar futuristas, modernistas, im
presionistas, klasikas, artistas, 
da.ini'tas, rekordistas, pbetistas. 
kupletistas ir' Sarpaliaus nepa- 
ristas. (Girdėt 
laužys Vanagaitį 

Sueikite visi, 
mas tęsis ilgai.

Skaitlinės parodo kad per 18 
mėnesių automobiliais užmušta 
284 ypatos, dirbtuvėse 215 ypa
tos, b namų nelaimėse 278 ypa- 

Iš tų nelaimių namuose,toi
151 \pata užsimušė nupuolimais 
nuo laiptų ir porčių. Nuo neat
sargumo su degtukais mirė 60 
ypatų. Daugiausia yra nepil
namečiai.

kad Komaras 
Brocklyne),.
visi. Progra-
Paduškas ga-

Kišenvagių amatas Clevelan- 
de žymiai apmažėjo ir turbut 
visi jie nuėjo į pelningesnius 
biznius. 1917 metais policijai 
raportuota 656 atsitikimų, gi 
1926 metais kišenvagių rapor
tuota tik 54. Per visą 10 me
tų laiką kišenvagystės laipsniš
kai ėjo mažyn.

The Citizens Savings 
Association Atidarė 

Naują Skyrių
The Citizens Savings Associa

tion, kuri per daug metų gyvuo
ja vidurmiesčio finansiniam dis- 
trikte ir turi savo Direktorių 
Taryboje pažymius Clevelando 
biznierius ir bankierius, nupir
ko bankinį budinką ant Supe
rior ir E. 34th street, kurį pir
miau užėmė The A. B. Savings 
& Loan Company.

Ta didėji įstaiga taipgi per
ėmė į savo rankas visą bankinį 
biznį pirmesnės kompanijos ir 
tokiu budu /šioj srityje įsistei
gia įstaiga su dideliu sumokė
tu kapitalu ir tvirtu Rezervo 
Fondu ir žmonės kurie gyvena 
šiame distrikte pirmu laiku ga
lės turėti savo reikalams dide
lę ir tvirtą įstaigą kuri aprū
pins visus ju finansinius reika
lus.

Šios' kompanijos veikiantis 
vice-prėzidentas ir -manadžeris 
yra Mr; Ansel E. Beckwith, ku
ris' turi daugelio rimtų patyrimą 
Clevelando 'finansinėse įstaigo-

šis naujas ofisas bus kaipo 
skyrius vidurmiesčio didėsės įs
taigos ir Mr; Z. W. Kobylanski 
tapo išrinktas tos kompanijos 
Direktorium, o Mr. V. J. Do- 
manski išrinktas pirmininku į 
Advisory Board, kuri užžiurės 
šį skyrių. Mrs. Aldonna Wil- 
kelįs, kuri vedė reikalus prie 
The A. B. Savings & Loan Com
pany, tą vietą užims, ir su The 
Citizens Savings Association ir 
vėl maloniai pasitarnaus savo 
daugybei pažįstamų ir draugų.

Per ilgą laiką Mr. Kobylans
ki ir Mr. Domanski norėjo tu
rėti tvirtą bankinę įstaigą šioje 
augančioje srityje ir ačiū jų pa
stangoms The Citizens Savings 
Association nusprendė 
šį bankinį budinką ir naudoti 
į j kaipo savo skyrių.

Ofisas bus’'atdaras pirmadie
niais visą dieną iki 7 vakare/ o 
kitomis dienomis, išskyrus šeš
tadienių, užsiradys nuo 4 po pieš 
tų.

Šitą viską The Citizens Sav
ings Association padarė palai
kymui vienos iš tvirčiausių įs
taigų šioje augančioje teritori
joje, kuri kitaip butų be banki
nio patarnavimo. ,

nupirkti

Pereitą šeštadienį pasirodžius 
pirmam sniegui, automobilių ne
laimėse gatyėse sužeista septy
nios ypatos..

Kas metai Ohio valstijoj po 
50,000 gyventojų įsigyja nuo
savus namus.

Brolau ir- Sesute! Ar atme
ni savuosius' bei draugus? Jeigu 
taip tai stengkis juos tinkamai 
paguosti. | Kalėdos jau arti, 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.

Tinkamiausios dovanos yra 
šios: grynas auksas arba sidab
ras pažymėtas raidėmis, ir dau
gybė panašių, pavyzdžiui laik
rodėliai, laikrodžiai, auksiniai 
ir deimantiniai žiedai, visokios 
spiCkutės, karoliai, marškiniams 
sagutės, rašomos plunksnos, ku
rios yra garantuojamos ant vi
sados, visoki ražanžiai, “toilet” 
setai,1 skustuvai, sidabruoti ir 
sidabriniai staliniai setai ir vi
sokį indai; elektrinės lempos, 
prosai, lietsargiai, ir daugybė 
kitų naujausios mados papuoša- 
ų kaip' žmonėms taip ir ųa- 

tu ir daug kitų 
dalykų su 
riausiu 
nayimu galima

mams. Visų
ge- 

patar-

Jų Koncertas "Clevelande Ketvirtadieni, Lapkričio;
10 d., Pradžia 8:15 vai. Lietuvių svėtairiėjie. į'

COMMUNITY FONDO VAJUS
Pradedant Lapkričio 9 .d., po 

visą Clevelandą ‘bus varoma di
delis vajus rinkimui pinigų į 
Community Fondą. Tas fondas 
išdalina pinigus metiniam išsi
laikymui suvirš šimtui labda
ringų miesto organizacjų ir įs
taigų. Aukauja visi kiek kas 
išgali. Daugelis ir Lietuvių gau
na paramos iš to fondo arba jo 
įstaigų, todėl ir Lietuviai pri
valo prisidėti kiek kas gali.

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

Dar Nauji Rekordai!
EKSTRA!

Jau “Dirvos” krautuvėje galit 
gauti A. Vanagaičio juokingą 
rekordą:

“REIKIA TEPT!”
A. Vanagaičio įdainuota (jo 

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

Taipgi turime Vanagaičio:
Karvutė ir Dolaris
Sharkio daina ir iMunšainukas

Košt. Menkeliuniutės: “Nak- 
;is Svajonėms Papuošta” ir ant 
kito šbno: “Bernužėl, Nevesk 
Pačios.’’

Brooklyno Aido Choro:
Neverk pas Kapą ir

Tykus Buvo -'Vakarėlis.
iri

Važiavau Dieną
Vakarine Daina.

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

Muzika: Lakštingalos Polka 
ir Dzūkų Mazurka.

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

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Lietuviui Proga
Mes turim puikią progą jau

nam Lietuviui turinčiam gerą 
ambiciją, kuris turi patyrimo 
automobilių biznyje ir šiek tiek 
apsišvietęs bei turintis atsakan
čią išžiūrą reikalingą pardavinė
jimui tarp Lietuvių geriausių 
automobilių Amerikoje. Reika-

gauti tikrai šio- linga mokėt Lietuvių kalba, bet 
krautuvėje svarbiausia reikalinga turėt no-TSM je krautuvėje svaroiausia reiKannga turėt no- 

Bffiffl&aBHraffl pas iro atsidavusiai dirbti.
V. D. Štaupas, Jeweler Jeigu jus atatinkat tam tai 

cm a o • * pasirodykit ką galit padaryti.6704 Superior Ave. F krriniritės vnatiškai i Ohio
(Atsineškit šią iškarpą, ji bus 
jums verta 50c. perkant nema
žiau kaip už $2.00.) (48)

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

\ J Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

$ėdvnė* veltui. Rinkliavų nėra.

» * * * * * * M, *♦**<**<<*»**
gi o ROSEDALE 
BrlJry Cleaning Co.::

Rand. 7906 Į J 
C. F. PETRAITIS, Prop. *» 
6702 Superior Ave., < ■

Kreipkitės ypatiškai į Ohio 
Buick Company, 1927 East 19th 
Street.

Matykit Mr. Rowan ir atsi- 
neškit šį skelbimą su savim.

ANT RENDOS
4 ruimai, Lietuvių apgyventoje 
vietoje, moderniškas įrengimas. 
Kaina nebrangi. Ateikit pažiū
rėt. 1139 Norwood rd. (apa
čioje.) -—

CHESTER ZURIS
1395 EAST G5TH ST.

Paranki Lietuviams įstaiga 
kurion kiekvienas gali už
eiti. Užlaikoma geriausios 
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios reikmenįs. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilankyti ir persitikrinti 

musų patarnavimu.

Art. Juozas Babravičius, Ko-up, A. Vanagaitis, Pianistas M. Yozavitas

Artistai kviečia Tamistą;dalyvauti jų koncerte! 
šiandien,' ketvirtadienį, ir pasitiki kad atstilankysit ; 
pamatyti juos paskutinį kartą Clevelande sykiui 
atsilankiusius. Jų programe ineina opera, juokai,; 
dainos, muzika ir tt. ir tt.

Tikietai po $1. Keletas vietų po $1.50.
Ionf< 
mui

SPORTAS
tynėse. Kas kiti dalyvaus bus 
pranešta vėliau. į^-

LENKAS DIRBO KAIP ĮSIU
TĘS SU KOMARU

• Pirmadienio- .vakare miesto 
auditorijoj publika matė du at
sižymėjusius savo žiaurumu ris- 
tikus — Lietuvį Juozą Komarą 
ir Lenką Stanley Stasiak. šis 
Lenkas yra jų tautos, čampio- 
nas ir yra, vienas, iš didžiausių 
vyrų kokie ristikų, eilėse, randa
si. Jis- visa . galva iiž Konjarą 
aukštesnis,! ir tas gal nedavė 
Komarui geresnių .progų prie jo. 
Vienok; publikai buvo aišku kad 
Komaras .daugiau jį, atakavo, o j 
Lenkas tik, bandė saugotis. ,

Jiems , buvo, paskirta p,usan-| 
tres valandos laiko,, per kurį lai-1 
ką Lenkas vargais' negalais tik 
jyki teprisi,taikė prie. Komaro 
y taip laimėjo., .Komaras jgerai 
Lenką prįmučino. , Nors kitais 
tvęjais publika buria prieš Ko

marą už, jo šiurkštumą sų savo

iMUSŲ CAMPIONAI NERASI- į 
TENKINĘ .

I Komaras' matyt nepaganįdiri- 
I tas pasekme čampionato risty-a 
i nių. Jis parvažiavęs į Brookl.r- S 
ną vistiek vadinasi čampionu.® 
Tą pamatęs Sarpalius parašė į | 
‘‘Tėvyne” ir kitus laikraščius S 
paaiškindamas tikrą dalykų stb-^ 
vį, kaip jam viskas išrodoMtei->3 
singai.

Komaras, viešėdamas Cleve- I 
landė šios savaitės pradžioj, pa- | 
matęs “Tėvynėj”. Sarpaliaus pa- | 
aiškinimą prunkščia ir nesutin- I 
ka sų tuo. Komaras atėjęs pas I 
“Dirvos” sporto redaktorių sa- j 
ko kad Sarpaliaus neteisybė pa- 3 
rašyta. Komaras Sarpalių parų I 
to, du sykių, o Sarpalius. Koma, 4 
nąi tik viena i syki. peri bu.viusMB 
turnamento rjstynesi.

Apie Jack Gaųsoną, kurįs 
vykęs,; Bvooklyną šokinėja ant 
Koijiąro, Komaras štai ką ša® 9 
^'Sii tais visais ristikais .su M 
riaįs Ganson ritasj- Brooklyfls S 
aš ritausi pirmiau -ir juos pa- j 
guldžiau į, visai i-trumpai laika,

I Htsbu 

s jį Amt 
, jįsiišau 
j liiorf 
i išimas 
|įakiti 
f® 
j.įyal

umxcv "už., iv oi ui nouumci ou dovu .. , ..
oponentu, bet, šį sykį Lenkas P Gani??n dirbo.gana ilgokai iki 
gavo visus, “bu-u-u L”- o Komą- P°, teparito. As manau 
rui simpatizavo., žinomą, Lęn-,'Gansonas nelabai, nori.su 
kai rėkė už savo, ir išbalę sėdė-1 IBąnim-nstiBj.p tik taip sau ler- 
io, nes daug -ykių išrėdė kad)™!
Komaras jų tautietį nugalės. " °“

Stasiak gana žiauriai elgėsi, 
mušėsi ir kumščiavosi, bet Ko
maras nepagailėjo jam savo 
sunkių kumščių ir nuolat užva
žiuodavo Lenkui tai per valgo
mą tai per sprandą arba į šo
nus.

Po pertraukos, sugryžus liko 
tik 18 minutų, ir Komaras; visu 
laiku turėjo ant Lenko viršų;

Kitose porose ritosi: Joe De 
Vito, smarkus Italas, kuris nu
galėjo Lenką Pawloski.

Kanados čampiorias Walker! 
išėjo lygiomis su Graiku Allen 
Eustace. Pirmoj poroj laimėje 
Thomas Allen iš Pittsburgo.

Komaras šą savaitę ritasi Co
lumbus, O., paskui važiuoja vė' 
į.Brooklyną. , ,

KITOS RISTYNĖS
Marotta ruošia kitas ristynes 

Lapkričio'22 d. Kas dalyvaus 
iš Lietuvių bus pranešta vėliau

Marotta sako kad jo drauga1 
Italas, Joe De Vito, labai nori, 
persirist su Lietuviais. Nežinia 
ką jam kvies, jeigu kvies.

De Vito risis sekančiose ris-

| ras ristikas. Jeigu jis ištikro 
'nori su manim ristis tai reikia 
parodyt tą. Aš padedu į “Vie
nybę” ar į “Laisvę” $250 ir pa
rodau jog esu gatavas su Gan- 
sonu ristis. Jeigu išsisukinės 
tai negali vadintis Lietuviu ris- 
tiku.

Pamatęs “Laisvėje” Gansono 
pasiteisinimą kad buk jis nega
li kitaip ristis kaip tik per ma- 
nadžerį, Komaras sako kad tai 
yra tik Gansono pasiteisinimas 
užsilindus už manadžerio pečių.

Pereitą savaitę Komaras tu
rėjo imtynes su A. Brazausku, 
kurių čia Clevelande nepabaigė.

Brazauskas matydamas nieko, j, 
nepadarysiąs Komarui, ėmė vi
su smarkumu muštis, už ką re- 
fery Brazauską išmetė ir pa
skyrė laimėjimą Komarui. Visa 
publika Brazauską lydėjo ,bau>- 
bimais.

’SHARKEY SU HEENEY *(
, Lapkričio, 1|8 d. > New ■. Yorke 

įvyksta kumštynės Jack Shar- 
kio su Tom Heeney, sunkaus 
svorio kumštininku iš Austra
lijos. Sakoma kad su laimėto
ju bus sustatytas Jack Delaney.

and
Ši tvirta Kompanija su turtu 

virš $1,100,0100.00 
užkviečia jus apžiūrėti jos naują ofisą - 

3354 Superior Ave.
Mrs. Aldonna Wilkelis, kasiere

Mr. Z. W. Kobylanski ir Mr. V. J. Doltianski i 
Valdybos Nariai. ' ų

The Citizen’s Savings Association
Under State Supervision ' f! "B

Keith Building Cleveland,
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