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Sharkey Kumščiuojasi BOMBA MASSACHU
SETTS GUBERNA

TORIUI
BaisiTragedija

Bath, Mich. — Pamišimo ap
imtas, vienas ūkininkas, iš ne-

Vilku Auginami Kūdikiai
su Maloney Ketvirtadienį

*

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Welch. W. Va. — Gegužės 14 
d. kasyklos eksplozijoj užgriu
vo aštuonis angliakasius ir ti
kima jie bus negyvi. Ruošian
tis juos gelbėt įvyko antra eks
plozija, bet niekas nenukentėjo.

LIETUVIS SUŽEISTAS Į AKJ - VISI LEMIA
LAIMĖJIMĄ AIRIUI

------- 7r—-*--------------;: ■' i

KAI-ŠEK VEIKIA PA
SEKMINGAI

Angliakasių unijos viršinin
kai apžiūrinėja Pittsburgo sri
ties angliakasyklas, kur randa 
jog labai mažai kas dirba, dau
giausia. streikuoja.

Clevelande, po keturių mėne
sių streiko, unijistai medžio ap
dirbėjai prie naujos gelžkelių 
stoties sugryžo į darbą. Nesu
sipratimas kilo už tai kas turi 
nuplėšyti nuo konkreto lentų 
formas, ar. medžio apdirbėjų 
unijos nariai ar paprasti darbi
ninkai. Kada budavotojai pa- 
Ya.dą-tą darbą puią’astįmą djįis 
bininkams unijistai išėjo Strei
kai.

Akrono Goodrich kompanija 
‘planuoja statyti $2,000,000 ver
tės dirbtuves Los Angeles mies
te, kur nupirko 45 akrus žemės. 
Ten irgi išdirbinės guminius 
dalykus, daugiausia automobi
liams.

Nelsonville, O., atsidūrė karo 
' stovyje tarp unijistų angliaka

sių ir kasyklos savininkų. Kom
panija pareikalavo teismo už
drausti darbininkų unijos virši
ninkams kištis į kasyklos rei
kalus. Ta kasykla turi 50 dar
bininkų, kurių 13 išėjo streikai! 
prižadėjus priimti į uniją be 
mokesčio. Kompanija prie ka
syklos ineigos pasistatė kulko
svaidį kad unijos agitatoriai 
nelystų prie darbininkų.

žuvo 91 angliakasis. Fair
mount, W. Va. — Balandžio 30 
dienos kasyklos epsklozijoj ga
lutinai surasti žuvę darbininkai 
sudaro skaičių 91 ypatą, bet ti
kima dar kasykloj neišimta yra 
šeši darbininkai'.

VaršavOje, Lenkijoj, ,gaisras 
sunaikino penkias didžiųjų gel
žkelių dirbtuves.

Čekoslovakijoj buvo sustrei
kavę kasyklų darbininkai kada 
atsisakyta padidinti jų algas 
ant 20 nuoš.

Nenorėdami sulaikyti dienai 
laiko “Dirvos” išleidimą, apie 
Lietuvio kumštininko, Sharkey- 
žukausko kumštynes su Bosto- 
niškiu kaimynu, Jim Maloney, 
Airiu, galėsime pranešti skaityt 
tojams tik sekančiame numery
je. Jų kumštynės už progą da- 
sigauti prie čampiono, Gene 
Tunney, įvyksta ketvirtadienį, 
Gegužės 19 d.,, kada “Dirva” 
jau paduota į paštą ir paleista 
skaitytojams.

KATRAS LAIMĖS?

štai kaip rašo kumštynių eks
pertai apie Sharkey-Maloney 
muštynes:

Dalimai sunku pasirinkti tarp 
Jack Sharkey ir Jim Maloney 
kuriedu susitinka ketvirtadienį 
sunkiųjų, eliminacijoj Yankee 
stadijoj New Yorke. •

Jiedu jau kuščiavosi tris sy
kius, tris sykius turėjo labai 
artimą kovą, ir nors abu nuo to 
gerokai pagerėjo, bet pagerėji
mas ėjo beveik sykiu. Todėl' 
tai jie ir dabar yra lygiai sutai
kinti kaip buvo pirmiau.

Kumščiavimosj patogumai iš
rodo priklauso Sharkiui. Malo
ney apverčia tą su biskį smar
kesniais smūgiais ir agresivin- 
gumu. Nei vienas tačiau nega
lima vadint žiauriu ir atkakliu 
muštuku, nes jie stengiasi dau
giau varytis ant punktų negu 
spektakliškai išmušti savo prie
šą.

Vargu galima tikėti kad kat
ras bus išmuštas. Abiejų jų 
rekordai rodo jog nei vienas nė
ra smarkus smogikai. Pasek
mė, todėl, priklausys nuo dalai- 
kymo. Kuris galės daugiau da- 
laikyt, kuris galės smarkauti po 
dešimto raundo, tas bus laimė- 
tijas ant punktų.

SHARKEY SUŽEISTAS

Mirimai ir Gimimai
Chicago je

Chicago. — Kūdikių mirtin
gumas Chicagoj tapo sumažin
ta iki trijų ant kiekvieno 2,000 
gimimų. 25 metai atgal miri
mų skaičius buvo 6.61.

Iš kiekvieno 1,000 kūdikių 
kurie miršta, 516 miršta nesu
laukę mėnesio aYnžiaus, 210 ne
išgyvena vienos dierios. _

Lažybos už abu ėjo lygiomis 
iki Gegužės 16 d.,- kada Jack 
Sharkey, besilavindamas tapo 
gerokai užgautas — jo treini- 
ravimosi pagelbininkas perkirto 
Sharkiui virš akies, kas gali pa
keist visą dalyką prieš Sharkį. 
Paskutinėse dienose po to susi- 
žeidimo lažybos ėjo 7 už Malo
ney prieš 5 už Sharkey.

Perkirtimas yra gilus ir gal 
but bus permuštas isšyk pradė
jus kumštynes su Maloney. Del 
tos žaizdos Sharkey net turėjo 
susilaikyti nuo treiniravimosi 
kad žaizda galėtų apgyti.

Ineigų tose kumštynėse tiki
ma nuo $300,000 iki $500,000.

Tiflise, ant Kaukazo, nuslin
kus iš kalno žemei užmušta 14 
žmonių.

Boston. — Koks nors karštas 
Sacco-Vanzetti užtarėjas siuntė 
paštu Massachusetts valstijos 
gubernatoriui dovanų dinamito 
svarą, bet pašte vienas darbi
ninkas čiupinėdamas tą pakelį 
suprato' dalyką ir perdavė pa
kelį viršininkams. Atsargiai iš- 
rišus pakelį rasta prierašas pa
aiškinantis kokiu tikslu 
sprogstanti medega taikyta.

ta

Šanghai. — Atsimetęs nuo 
nacionalistų, bolševikų diriguo
jamų Chinijos kariautojų, ge
nerolas Kai-šek užėmė Pukow 
ir gelžkelių subėgimo punktą 
toje srityje. Nacionalistų ka
ri umenės buvo priverstos pasi
traukti Enk šantung rubežiaus.

Visa svarba dabartiniu lai- 
nukreipta į šiaurinę Chini- 
kur prasideda vystytis kova 
tos srities valdymą, kokia

ku 
ją, 
už 
buvo pietinėje Chinijoje per
praėjusius dvylika mėnesių.

Toje srityje svarbiausios pu
sės yra tai dviejų priešingų 
valstybių — Rusijos ir Japoni
jos — interesų palaikytojos.

100,000 Užmušta ant 
Kelių per 5 Metus

Suvienytose Valstijose bėgy
je pastarų penkių metų ant ke
lių užmušta suvirš 100,000 ypa
tų, trečdalis jų jauni vaikai,, ir 
virš 3,000,000 pasiųsta į ligon- 
bučius nuo sužeidimų.

Nuostolių tose nelaimėse pa
daryta už $2,000,000,000, ir sa
koma kad per visą šalį ant kelių' 
nelaimės atsitinka kas 42 se
kundos.

$9,000,000 Išdėdama 
Kelių {rengimui

Indiana valstija šią vasarą 
pasiruošus išdėti $9,000,000 ant 
išliejimo konkretu vieškelių ir 
$3,000,000 ant tilto per Ohio 
upę ties Evahsville.

Milijonierių Klesa Padi
dėjo 1925 Metais

S. Valstijų iždo departmen- 
tas paskelbia kad 1925 metais 
išdygo daug milijonierių ir kad 
10,000 ypatų sumokėjo taksų 
tiek kiek sumokėjo 2,337,000 
mažesnių mokėtojų.

1925 metais taksų mokėtojų 
skaičius, mokančių už ineigas 
didesnes kaip $1,000,000 staiga 
pakilo iki 207, 
tokių buvo 75 
74.

1916 metais 
patirta tie 1925 metų milijonie
rių padidėjimas.

Septynios ypatos mokėjo tak
sus nuo savo ineigų viršijan
čių $5,000,000.

kuomet' 1924 m. 
ir 1923 m. buvo

mokant taksus

700 radio stočių. Suvieny
tose Valstijose tapo apribota 
leidimai steigimui radio veiki
mo stočių iki 700.

Lakūnų Nesuranda
Francuzų lakūnų, Nugessero 

ir Coli, nerandama. Jieškojimas 
tęsiasi, ir nekurie laivai prane
ša matę jurose dalis panašias į 
orlaivio. Vienas Amerikos lai- 
vukas, degtinės šmugelninkų 
gaudytojas, pribuvęs į Bostoną 
pranešė matęs aną pirmadienį 
kokį orlaivį 3,000 pėdų aukštu
moj. Jie tada nežinojo jog kas 
per Atlantiką skrenda.

galėjimo, apsimokėt mokesčių, 
I kaip jis šakė delei aukštų tak- 
| su uždėtų statant naują mo
derninį mokyklos budinką, pasi
vogęs dinamito iš vieno buda- 
vetojo, 500 svarų sudėjo į mo
kyklos skiepą, kitus 500 svarų 
dinamito atsivežė su savim prie 
mokyklos, ir vogtinai suvedęs 
vielas su skiepe esamu dinami
tu, atsistojęs savo treke šautu
vu padegė dinamitą treke, nuo 
ko jis pats tuoj liko suplaišy- 
tas ir kitas pašalinis žmogus, 
kuris nužiūrėjęs ką negero no
rėjo bėgti tą ūkininką sulaikyti, 
susprogdinta mokykla, kurioje 
buvo mokinių, ir užmušta apie 
50 vaikų.

Visoj apielinkėj kilo baisiau
sias sumišimas, tėvai subėgo 
jieškoti savo vaikų, prasidėjo 
didžiausias sumišimas. Po ap- 
mažėjimo gaisro pradėta išimi
nėti lavonus.

vilkų liz- 
Keli mė- 
Singh iš- 
vilkų ur-

Paskiausia

ir civilizuotesnė negu buvo ga
lima padaryti iš 
kuriuos išaugino 
niai gyvūnai.

nekuriu vaiku
Įvairus lauki-

Mergaitės 
keliavo toli-

MOKYS JAPONUS
VALGYT VARLES

Atrado Karalienės 
bos Kasyklas

Sa-

Londonas. — Apiį 400 mylių 
į rytus nuo Adeno,' Arabijoje, 
atarta ‘pasakiši!^ Bku.bų ka
syklos karalienės feabos (šebos) 
po 20 metų jieškojimo. • Jose 
ir dabar randama aukso ir ki
tokių brangmenų. Tos kasyk
los randasi Ofiro žemėj. Iš tų 
kasyklų ta karaliene'įšįjųus pa
dovanojo 33 tonus aukso ir bri- 
lįjantų karaliui Saliamonui.

Kiek Musų Žemė Sveria
Dr. Paul R. Heyl, Suv. Val

stijų svorių biuro narys, po tri
jų metų atsargaus “svėrimo” 
pareiškia kad musų motina že
mė sveria 6,000,000,000,000,.- 
000,000,000 tonų. Jis savo dar
bą varė daugiausia tunelyje 35 
pėdų gylio žemėje, sū delikat- 
nais instrumentais.

Jeigu kurie netikit kad žemė 
tiek sveria persitikrinkit patįs. 
Tik saugokitės kad neiškristų 
iš rankų ir nenumuštų kojų ka
da dėsit ant vogų.

Milžiniški Biznierių 
Nuostoliai

Mo. — Biznierių 
jų organizacijos 
papasakojo kad

St. Louis, 
suvažiavime, 
pirmininkas 
per 1926 metus įvairios įstai
gos Amerikoje nustojo milži
niškos sumos $600,000,000 per 
nuostolius duodant prekes kre
ditan, ir tokiu budu suktybės ir 
klastos bus daroma biznieriams 
iki biznieriai dar tvirčiau ne
susiorganizuos ir neapsisaugos 
įvairiais apsunkinimais kredito 
jieškotojams.

Sovietų prekybes ofisai New 
Yorke daro per metus $80,000,- 
000 vertės biznio su Amerika.

Indijoj Indusai pasmaugė 20 
Mohametonų, savo religiškų 
priešų.

Tokio. — Japonija pasiryžus 
išleisti $3,000,000 bėgyj sekan
čių dešimts’ metų mokinimui 
savo žmonių valgyti varles, ir 
gaminti ir naudoti kiaušinius ir 
vištas. Dabartiniu laiku Japo
nija, abelnai imant, nevalgo 
varlių, ir vištų ūkis nėra gana 
Išvystytas,, už tai.kas metiki tįtfr 
ri importuoti $9,000,000<?vertės 
kiaušinių, o bėgyje sekančių de
šimties metų ta suma pasitri- 
gubins jeigu reikalavimai kils 
taip kaip iki šiolei.

200,000 Kalinių Perlei 
do, nei Viens,Nedingo

New York. — Pataisos kalė
jimų department© viršininkas 
skelbia kad 1926 metais per to 
department© rankas perėjo 
virš 200,000 kalinių, kurių 
vienas nepabėgo nei kitaip
dingo laike siuntimo j kalėji
mus. Kitais metais, per 20 pra
ėjusių metų, kalinių ištrukdavo 
po 15 iki 35 kas metai.

su- 
nei 
ne-

Veršis Šiaudų Kūgyje 
per 32 Dienas

Yankton, S. D. — Vieno ūki
ninko veršis turėdamas didelį 
apetitą norėjo prasiėst kiaurai 
šiaudų kūgį. Užgriuvus tam 
šonui per kur inėjo, veršis ėdė 
šiaudus per 32 dienas, bet be 
vandens būdamas vos išliko gy
vas. Išgirdęs veršio sunkų dū 
savimą ūkininkas per kitą kū
gio šoną veršį atkasė ir išėmė 
vos gyvą. »

Knyga Apdaryta Žmo
gaus Oda

Anglijoj, Exeter muzejuje, 
yra knyga apdaryta oda tūlo 
George Cudmore, kuris buvo 
pakartas 1830 metais už nužu
dymą savo pačios.

Philadelphia, Pą., medikaliam 
knygyne sako esą šešios kny
gos apdarytos žmogaus oda.

Vakarinėse valstijose perei
tos savaitės audrose žuvusių 
skaičius pasiekė 255.

Kaip Atrasta 
Kunigas Singh 

mame distrikte savo parapijos 
ir vienoj vietoj jo palydovai 
persergėjo jį neiti tulu keliu, 
nes ten esą baidyklių. Baidyk
lės kunigui tai sena pasaka, bet 
jo palydovų kalbos sukėlė jo 
žingeidumą, nes jo palydovai 
sakė matę jas ir apsakė kad iš- 
rodą kaip žmonės, bet draugau
ja su vilkais ir laksto ant visų 
keturių ir loja kaip vilkai.

Toje srityje radosi civilizuo
tų Europiečių, kurie patikrino 
kunigui tų žmonių pasaką, nes 
jie tėmijo į tą baidyklių viejtą 
žiūronais ištolo ir matė ką to
kio neparasto. Jų apsakymas 
apie vilkus-žmones buvo toks 
keistas kaip ir anų apie demo- 
nus-baidykles. Užtikrindamas 

__ _ ____ _  palydovams apsaugą nuo baidy- 
dijoj sukėlė Anglijoj ir Ameri-ĮkK1- kunigas įkalbino burįjžmo-* 
koj tarp žmonių ir mokslinin- su lopetom ir kitais j įran- 

Vyskupas kiais eiti į tą vilkų urvą.

Gyveno žvėrių Gyvenimu
Londonas. — Nesenai gauti 

pranešimai iš Britiškos Indijos 
sako kad vėl atrasta 
de žmogaus vaikas, 
nėšiai atgal Kun. Jai 
ėmė dvi mergaites iš 
vo netoli Bengal,
rastą kūdikį užėjo piemenįs ne
toli Miawana, ir tas vaikas esąs 
apie dešimts metų amžiaus.

Ir anos dvi mergaitės ir šis 
vaikas nemokėjo kalbėt, vaikš
čiojo visom keturiom, liežuviu 
■lakė vandenį ir valgė žolę ir 
mėsą kaip jų žvėrįs draugai, ir 
kaukė vilkų balsais.

Policija kuri paėmė tą vaiką 
nuo jo keturkojų gyvūnų sako 
kad jis kando ir drėskė nenorė
damas pasiduoti. Kaip ir anos1 
dvi mergaitės išgelbėtos kunigo 
Singh, šis vaikas atsisakė dėvė
ti drapanas, nemoka kalbėt nei 
nesuptanta kitų kalbos.

Pranešimai apie atradimą 
dviejų mergaičių vilkų lizde In-I

kų. karštus ginčus.
Walsh, Bengalo diecezijos/iš- Nuvykęs, kunigas užliko pa- 
sinutinėjo pranešimus apie at--prastą vilkų urvą, o prid inei- 
radimą dviejų mergaičių tarp Į gos stovėjo vilkienė, kurį, urz- 
vilkų, ir paaiškino jog kunigas i gė žmonėms artinantis. Tarp 
Singh, iš Midnapur, paėmė jas jos lapų nustebęs kunigas pa- 
į vietinę našlaičių prieglaudą. , matė nuogą mergaitę, kuri žiu- 

Niekas neabejoja teisingumui 
vyskupo nei to kuhigo, bet iš
rodo negalimu kad žmogiški kū
dikiai galėtų išlikti gyvi vilkų 
lizde, net ir geriausią motiniš
ką priežiūrą iš vilkienės gau- 
'nant. Bet labiausia gali but, 
sako kiti, kad vilkai suėstų ra
dę kur nors žmogišką kūdikį.

Romos Įsteigėjus Vilkė 
Išaugino

rėjo Į jį laukinėm, išgąstingom 
akim. Vilkienė nesitraukė, ir 
išrodė gatava kovoti už mergai
tę, bet matydama daug žmonių 
sueinant, pasitraukė ir pabėgo. 
Mergaite nurėpliojo į tamsų ur
vo kampą.

Prikišęs galvą prie urvo sky
lės kunigas patėmijo eilę žiban
čių akių ir išgirdo urzgimą ko
leto gyvūnų, 'Rri buvo urzgi
mas jaunų vilkučių, tikrų vil-

Veik visose tautose yra pa-pienės, vaikų, ir tos mergaitės 
sakų iš ankstyviausių laikų a- kurią tik ką matė, prie to dar 
pie tai kaip laukinių žvėrių liz- kitos mergaitės, aštuonių metų 
de buvę išauginti kūdikiai, žy- amžiaus, laukinio sutvėrimo, ir- 
miausia tų pasakų yra tai kad 
Romos miesto įsteigėjai, Ro
mulus ir Remus, buvo vilkės 
žindomi.

Neabejojamas kunigo Singh 
atradimas pas vilkus mergaičių1 apie dviejų metų amžiaus, ir 
ir paskiau vaiko tapo ne tik padavė savo palydovams, kurie 
dideliu žingeidumu žmonėms, Į galutinai persitikrino kad tai 
bet ir didelės svarbos dalykas' yra tikras žmogiškas kūdikis, 
mokslininkams. | Paskui jis nuėjo prie senesnės

Visuose tuose atsitikimuose1 mergaitės, kurios akis ir dantis 
pasirodo svarbiausia faktas jog matė žibančius urvo užpakaly- 
prigimtis yra mažos reikšmės j e. Kadangi urvas buvo žemas 
sulyginus su auklėjimu, ypatin-1 kunigas turėjo repečka ineiti, 
gai iš motinos pusės, ankstyvo- i bet jam buvo sunku tą mergai- 
se kūdikio dienose, šis auklė- tę sugauti, nes jis nebuvo toks 
jimas išsprendžia ar žmogiškas miklus ant keturių kaip ji. Ka- 
kūdikis bus prakilnus sutvėri
mas, ar kriminalistas arba lau
kinis 
noma 
John 
buvo 
nas, prisilailcyt tvarkos ir man
dagumo namuose, miegoti lovo
je, valyti dantis, naudoti peilį 
ir šakutę prie stalo kaip pride
ra. Ji buvo daug žmoniškesnė

gi nuogos, kuri iššiepus dantis 
urzgė prieš jį. Taigi jos buvo 
tos “baidyklės”.

Kunigui pasisekė pagauti tą 
jaunesnę mergaitę, kuri buvo

gyvūnas. Beždžionė, ži- 
plačiai per teatrus vardu 
Daniel, kai buvo kūdikiu, 
mokinama dėvėti drapa-

da užspyrė ją kampe, mergaitė 
imama draskė nagais, kando 
dantimis, iki kunigas turėjo pa
leisti ir eiti laukan iš urvo.

Tada vyrai ėmė 
ineigą ir 
suvaldyti 
Suimtas 
rišti kad
ant karčių kaip laukinius žvė
ris. (Bus daugiau.)

kasti urvo 
vos galėjo* 
sutvėrimą, 
turėjo su-

trįs vyrai 
tą laukinį 
mergaites 
nesidraskytų ir nešė



PITTSBURGH BALTIMORE, MD ‘JUODAS KARŽYGIS’ DETROIT
TAUTIŠKŲ KAPINIŲ IŠ

KILMĖS
Gegužės 30 d. (Decoration 

Day) bus didžiausios iškilmės 
ant Lietuviškų Tautiškų Kapi
nių. Pradedant nuo 10:30 vai. 
ryte bus gedulingos mišios, ku
rias laikys Kun. Brazys, šv. 
Jurgio Tautiškos parapijos kle
bonas. Vėliau bus prakalbos, 
kuriose kalbės keletas geriausių 
kalbėtojų.

Tautiškose kapinėse tapo pa
statytas namas ir išvestas' nau
jas kelias, todėl ir rengiama 
šios iškilmės.

Vėliau, nuo 2 vai. po pietų, 
bus piknikas tų kapinių naudai 
Amšiejaus ūkė j, McKees Rocks. 
Taigi visi Pittsburgo Lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti kaip 
kapinių iškilmėse taip ir pikni
ke. Pelnas nuo pikniko bus ap
mokėjimui paskolos užtrauktos 
kelio kapinėse įrengimui ir na
mo .pastatymui.

BABRAVIČIAUS-VANA- 
GAIČIO KONCERTAS

Birželio 10 d., L. M. D. sve
tainėje bus nepaprastas koncer
tas Lietuvių tautos muzikos 
žvaigždžių, artisto J. Babravi
čiaus, komp. A. Vanagaičio ir 
pianisto M. Yožavito. Nekurie 
Pittsburgo Lietuviai Babravičių 
matė su šaliapino opera, bet tik 
nekurie, nes tikietai buvo labai 
brangus. Bet šiuo kartu galės 
išgirst ne tik Babravičių bet ir 
Vanagaitį, kuris yra pagarsė
jęs po, visą Ameriką su savo 
“Dzimdzi-Drimdzi”. Tikietai į 
šį koncertą bus sulyginamai ne
brangus. Todėl nepraleiskit ši
tos, progos nei vienus, neš gal 
daugiau tokia laimė gali mums 
nepasitaikyt, nes jie jau nekar
tą Pittsburgiečius aplenkė.

tankiai imdavus anestetikus 
nuo nemigės.

Ant Market ir Diamond sts. 
vienas darbininkas dirbo rynų 
skylėje po gatve, kur susidarę 
gazai užsidegė ir eksplodavo, jį 
sunkiai sužeisdami. Kiti dar
bininkai sušokę ten po sprogi
mo jį išėmė ir policija nugabe
no į ligonbutį.

Išteisinta. Penki žmonės, ap
kaltinti konspiracijoje suklas- 
tuoti Brotherhood Savings & 
Trust Co. banko $310,000 ver
tės bondsų, tapo išteisinti, tik 
įsakyta jiems apmokėti teismo 
lėšas. Teismas tęsėsi tris die
nas. Visą kaltę už tą mekle- 
rystę prisiėmė McCrady, buvęs 
to banko prezidentas; jis sakė 
manęs taip išgelbėsiąs banką iš 
keblios padėties.

Rudenį dar bus teismas prieš 
tuos pačius kaltininkus kituose 
įtarimuose.

Lavonas upėj. Allegheny u- 
pėj rasta plukantis lavonas, ku
ris pasirodė esąs tūlo 60 metų 
žmogaus; Išsyk manyta kad 
jis pats nusižudė, bet apžiurė
jus rasta ant kūno žaizdos dvie
jų skirtingo kalibo, kulkų, tada 
imtasi sekioti žmogžudžius.

Nedėlioj Pittsburge ir apiė- 
nelaimėse 

to
linkėj automobilių 
užmušta penkis ypatos, prie 
keletas ypatų sužeista.

TRENTON, N. J.

šis ir Tas

REMIA “VARPĄ”
Liet. Mokslo Draugija nuta

rė prisidėt prie atbudavojimo 
“Varpo” bendrovės namo Kau
ne ir pasiuntė $50, už penkis 
šėrus, Bortkevičienės vardu.

'J. Virbickas.

Trentono (Lietuvių Piliečių 
klubas nutarė padidinti savo 
namą-svetainę. Jo svetainė yra 
yra Apie $10,000 ir joje paren
gimus daro ne. tik patįs Lietu
viai bet ir svetimtaučiai.

Šv. Onos Draugija Gegužės 
21 d. stato scenoje teatrą, o po 
vaidinimo bus šokiai. Pradžia 

vakare. Ruošiama L. P. 
name, Dickson st. 
laukia skaitlingos

<Rėn- 
publi-

kalėj i-’ 
nuėjus

SMULKIOS ŽINELĖS
Supjaustyta moteris. Polici ■ 

ja ėmėsi tyrinėt aplinkybes ku
riose buvo palaidota vienas su- 
pjaustyžtas moteries lavonas. 
Spėjama kad lavonas buvto su
pjaustytas kokio nors medici
nos studento apsipažinusio su 
žmonių pjaustymo darbu.

Suimta William H. Semmer- 
ling, chiropraktikos studentas, 
arti kurio namų tas lavonas at
rasta, Detektivai sako kad tai 
yra lavonas tūlos moteries iš 
Philadelphijos vargšų namo, 
mirusios ten tūlas laikas atgal. 
Lavonas buvo atgabentas čia į 
choropraktikų mokyklą, kurioje 
tas suimtas vyras yra studentu. 
Viena nežinoma moteris prane
šė policijai apie tą palaidojimą, 
ką ji patėmijo nakties laiku.

Nusinucdino slaugė. Namuo
se ant Baufn blvd;, šeimininkė 
rado negyvą slaugę, Dorothy 
Wright, 28 metų, kuri sakoma

7 vai. 
klubo 
gėjai 
kos.

Trentone iš valstijos 
mo pabėgo kalinys ir 
už penkių mylių nuo kalėjim<> 
įlindo į ūkininko daržinę- h- 'ty
čia ją padegė. Kaimynai su
bėgę gesinti ugnį, radę nepra
šytą svetį padavė policijai; jis 
pasisakė
kalėjimo ir dėlto padegęs dar
žinę jog

jog yra pabėgėlis iš

mano esąs bepročiu. 
Policija jį padavė atgal į kalė
jimą.

SLA. 302-ra kuopa Balandžio 
30 d. suvaidino kokį tai teatrėlį 
kuopos naudai. Lošėjais buvo 
A. Poškus ir Domininkaitis, o 
J. Bačialis sulošė monologą. Li
ko kuopai apie 40 dolarių pel
no. Pinavijas.

Musų tautietis advokatas, N. 
Rastenis, Gegužės 6 d. Mary
land valstijos gubernatoriaus 
paskirtas ir senato užtvirtintas 
į taikos teisėjus su titulu “Jus
tice of the Peace at Large” ir 
dabar galės užimdinėti policijos 
nuovadų teisėjų vietas kur rei
kės.

Pirmiau tokią vietą turėjo 
Adv. V. F. Laukaitis, čia gimęs 
ir augęs, o dabar ateivis, Ras
tenis. Garbė mums Lietuviams 
kad musų tautiečiai dasivaro į 
kokius urėdus. Jeigu Ameri
kos iLetuviai vietoj pjautis sa- 
vitarpyj imtųsi rūpintis dau
giau savais reikalais ir eitų pla
čiau į Amerikos politiką mes 
turėtume savo tautiečių ir auk
štesnėse valdiškose vietose.

Gegužės 8 d. Lietuvių Mote
rų Pilietiškas Klubas, vadovau
jant, T. J. Marcinkevičiui, sta
tė scenoje trijų aktų komediją 
“Pilnas Namas”. Aktoriai bu
vo visi čia augę jaunuoliai, iš
skyrus M. Račkauskienę-Gurk- 
liutę, kuri lošė tetos rolėje ir 
lošė kaip tikra profesionalė, ku
riai net ir geri kritikai atiduo
da kreditą.

Antras gabus vaidintojas bu
vo T. J. Marcinkevičius, paties 
veikalo vertėjas. Kitų aktorių 
neminėsiu, tiek pasakysiu kad 
visi lošė pusėtinai gerai ir mes 
Baltimoriečiai turim tik pasi
džiaugt i turėdami tokį , puikų 
jaunimą kuris pasišventęs dir
ba dailės srityje. Tie visi lošė
jai yra vyčiai, bet jie patarna
vo ir tautiškam moterų piliečių 
klubįuį , /7 ■ > Huto, US[ ,7 ;

Dar keletas žodžių apie T. J. 
Marcinkevičių: jis yra jaunas, 
apie 21 metų vaikinąs, ainąs 
advokato muksią'; jis taip pa
mylėjęs savo tautą ir dailą kad 
rodos viską tam atiduotų. Musų 
Tarnas parėjęs Iš mokyklos ne
leidžia liuosai laiką, bet knisasi 

>pp Amerikonų scenos veikalus 
ir suradęs tinkamesnį verčia ir 
paskui tuoj,, stato, scenoj. Jis 
jau bene trečią veikalą išvertęs 
■davė pasigerėti savo tautie
čiams. Kada pąs mus randasi 
tokių jaunuolių tai, ištautėjimas 
negreitai ateis, 
me remti tokius 

šiame vakare 
apie 300, ir pusę 
augęs jaunimas, 
si buvo patenkinti. Po persta
tymo buvo šokiai. Vietinis.

Tik mes, turi- 
veikėjus. ■ 
publikos buvo 
jog sudarė čia 
Vaidinimu vi-

Babravičiaus-V ana- 
gaičio Koncertų 

Maršrutas.

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

EAGLEBRAND
CONDENSED f.'.ILK

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
LAIVAKORTĖS

Keliaujant į Lietuvą ar kitur, ar atsiimant gimines i Ameriką, 
atsikreipkite į mus del informacijų.

Parduodam laivakortes, suteikiam patarimą kelionės reikalais; 
pagelbstim gavime pasų, gryžimui dokumentų, ir tt. Būnant arti 
prie laivų kompanijų, prie laivų išplaukimo vietų, duoda mums 
progą patarnauti keleiviams kucparankiausia.

Taipgi siunčiame perlaidas paprastu budu ir čekiais; parduodam 
laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus ir bonus. 
Reikalaukite musų kurso.

SPECIALĖS- SĄSKAITOS 4% Į METUS

23
24

d.
d.

d. 
d. 
d. 
d. 
d.

Gegužės mėn.:
— Boston, Mass.
— Worcester, Mass.
Birželio mėn,:
— Brooklyn, N. Y.
— Scranton,'Pa.
— Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.,
— Pittsburgh, Pa.
Babraviči um- Vanagaiči u 

pažymus Lietuvių

1
2
4
7

10
Su

dalyvauja 
pianistas, M. Yozavitas, todėl 
čia paminėtas kolonijas atlan
kys traicė žymių artistų, kurių 
nei vienas neturėtų praleisti 
nematęs.

Reikalinga Akrone
mechanikas prie automobilių 

taisymo, ir geras automobilių 
maliavotojąs. -Turim daug dar
bo, reikia gerų vyrų. Mike Jo- 
Cis, 154 Wooster avė., Akron. 
Telefonas Main 2585.

Nauji užsirašę knygą “Juo
das Karžygis” ir prisiuntę po 
$1:

K. širvydienė, iš Brooklyno, 
rašo: Priimkit ir mano $2 už 
knygą “Juodas Karžygis”, ku
rią noriu turėti savo knygyne, 
nes aš labai mėgstu romantik- 
kus skaitymus. Kita knyga 
mano sesers dukrelei, kuri 
vena Latvijoje viena, nes 
tėveliai senai guli kapuose,
prašo kad aš jai siųsčiau kny
gų, nes ji nori nepamiršti savo 
tėvų kalbos. Ji rašo: “Brangi 
tetule, dekuoju tamistai kad 
parodei man platų pasaulį siųs
dama knygas ir

Butų malonu 
Karžygis” gautų 
prenumeratorių,
bai graži, ir mes kurie mylim 
apšvietą remkim ir kalbinkim 
kitus užsiprenumeruoti “Juodą 
Karžygį”.

Taipgi 
pinigus:

Petras 
N. J.

Juozas
Juozas
Jonas Matonis, iš Pittsburgo. 
Juozas Mazgeika, vietinis. 
Nik. Martišauskas, vietinis. 
P. Milašiunas, vietinis.
Juozas Juodzikynas iš Kear

ny) N. J.
KAS DAUGIAU?

T.M.D. REIKALAIProtestuoja prieš įvažiavimą. 
Detroito kaimynai Kanados pu
sėje turėjo savo mass mitingą 
protestavimui prieš Suvienytų 
Valstijų imigracijos įstatymus 
kurie jei uždraustų jiems kas
dien pereidinėti rubežių ir upę 
vykstant į darbus Suvienytų 
Valstijų pusėje užtrauktų dide-' 
lį vargą, nes Kanadoj toje sri
tyje dirbtuvių beveik nėra. Pro
teste dalyvavo apie 5,000 žmo
nių. Tikrų Kanadiečių tas įs
tatymas nepaliečia, bet ten gy
vena tūkstančiai ateivių iš kitų 
šalių kurie važiuoja dirbti į De
troitą ir kitus parubežio mies
tus.

Pranašauja didelį Detroitą. 
Tramvajų komisijos pirminin
kas skelbia kad dar šioje gent- 
kartėje Detroitas daaugs iki 
5,000,000 gyventojų. Suvieny
tos Valstijos tada turės 210,- 
000,000 gyventojų ir ant kožnų 
trijų gyventojų bus po automo
bilį, arba viso automobilių bus 
70,000,000.

Detroito mokyklų taryba pla
nuoja statyt dvylika naujų mo
kyklų budinkų 1927-28 metų 
bėgiu ir tam reikalinga $7,123,- 
773.

Detroito Pastorių unija išne
šė rezoliuciją smerkiančią nu
teisimą mirtin Sacco ir Vanzet
ti ir reikalauja kad jiedu butų 
pernaują tardyti ir surinkta 
visi įrodymai kuriais jie rasti 
kaltais.

Prigirdė dvi ypatas. Degti
nės šmugelninkų gaudytojas A. 
Lottner vijosi Detroito upe nu
žiūrėtą laivelį, tuo- tarpu viji
kui kelyje apsipynę valtelė ku
rioje tpivo Jarųes Lee, sųiįįukte- 
re, 14 m., ir vienu vyru, i Vijiko 
laivas sumušė šią valtelę ir pri
girdė tas dvi ypatas. Trečia 
ypata iš to laivelio spėjo iššok
ti ir išplaukė į kraštą. Prohi- 
bicijos agentas, suimtas ir tar
domas. Jis sako kad ta nelai
mė nebuvo galima išvengti.

Michigan valstijos guberna
toriaus įsakymu Detroito gy
ventojai turi apsivalyti savo pa
names ir kiemus nuo nešvaru- ■ 
mo su tikslu išnaikinti kornų 
kirminus kurie gali rastis kie
mo žemėje apie namus. Kurie 
gyventojai patįs neapsivalys tų 
kiemus išvalys valdžios darbi
ninkai ir savininkai turės už
mokėti už tai.

Detroite, iki Balandžio 23 d., 
per mėnesį laiko automobiliais 
buvo' užmušta 30 ypatų.

Joseph Rynkowski, 20 m. am
žiaus, St. Louis, Mo., banditas, 
kuris su savo draugu užpuolė 
ir apiplėšė Muzikantų klubą 27 
d. Kovo rastas kaltu ir gavo 10 
metų kalėjimo.

Drąsus plėšikas, šiaurinę da
lį Detroito , ■ terorizavo vienas 
negras plėšikas, kuris įsigauna 
į namus ir grąsindamas revol
veriu pareikalauja atiduoti pi
nigus. Vienos nakties laiku jis 
įsigavo į septynis namus ir iš 

’ žmonių išnešė dikčiai pinigų ir 
kitų brangmenų. Aštuntoj vie
toj moteries kliksmas 

1 langą jį nubaidė.
Seniui nepasisekė. 

J. Benoit, 56 metų 
teisme reikalavo atskyrimo nuo 
jo pačios, su kuria išgyveno tik 
šešias savaites ir ji pabėgo su 
jo pinigais. Sakėsi kad jis ma
nė jau liks senberniu iki mir
čiai, bet pasipynė mergą ir jis. 
ją vedė. Bte ji ėjo už jo tik 
jausdama kad galės jį apvogti 

‘ir išeit sau vėl kitus viliot.

bus 
gy- 
Jos

Ji

laikraščius.” 
kad . “Juodas 
kuodaugiausia 
Knyga yra la-

užsirašė ir prisiuntė

Vielybis, iš Kearny,

Vasiliauskas, vietinis.
Kareiva, vietinis.

BROOKLYN, N. Y
Kas Veikiama pas Mus

Gegužės 7 d. magikas J. Ce- 
kanavičius rodė savo stebuklus, 
publikos buVo\,į 200. Smagu 
matyti gąbhjs^iętųviUę, Ko
kią profesijos saką neimsim vis 
rasim talęntiųgų Lietuvių. Jis 
prirodė visokių! šposų. Ant ga
lo padeklamavo, gražiai apielo padeklamavo, gražiai 
Vilnių ir pasakė 'juokingą mo
nologą. Jis .atsisveikino su 

. Brooklyniečiaįsį nes su “Vieny- 
i bės” ękskursiji keliauja Lietu- 
i von. . ‘

Gegužės 8^6*74. P. š. parapi- 
i jos svetainėje buvo statoma ko

medija “Karolio Teta”. Veika
las išpildyta gerai, nes dalyva
vo pora lošėjų; iš Operetės Dr- 
jos. žmonių buvo pilna svetai
nė ir visi buvo užganėdinti, nes 
prisijiioke ikvaleį.

Vestuvės. Gegužės 10 d. su
ėjo šeimyniškąn gyveniman M. 
žemantauskaitė su Stepanavi- 
čium. Jaunavedžius surišo mo
terystės ryšiu Kun. Rameika 7 
vai. vakare, ir. kadangi buvo 
daug publikos! atsilankę pažiū
rėti tai šaligatvį nupylė ryžiais 
per colį, jaunąvedžius, sveikin
dami. Tony’s,! restaurante ant 
Broadway buvo jaunavedžių su 
draugais vakarienė. Buvo kal
bos ir linkėjimhi japnavedžiams 
ir kalbėjo Kazy šit'Juozas, jau
nikio broliai, ]į. Pruseika, J. O. 
Sirvydas; K. širvydienė, Kun. 
S. Rameika.' Titrp kalbų padai
navo solo Monika Miltakiutė, 
“Vai tai Dėkui Močiutei” ir vie
ną juokingą dainelę. Dar vie
na moteris Angliškai dainavo.

Matilda ženiantauskaitė buvo 
pavyzdinga Lietuvaitė, ji buvo 
visur gera, nepaisė partijų, kur 
papuolė ten dirbo del Lietuvių. 
Ji daug pasidarbavo prie Mote
rų Globiėčių Lietuvos našlaičių 
naudai. K. širvydienė.

■SNuo pleiskanų 
Naudok

atidarant

Tūlas L. 
amžiaus,

Viršuje telpantis paveikslas | mokestį, $2 į metus. Prie to 
. yra vienas iš daugybės puikių 
i piešinių senovės garsių'■ dąili- 
. ninku, iš naujai leidžiamos Tė- 
. vynės Mylėtojų Draugijos kny

gos “Dailės Milžinai”.
Knyga visu skubumu ruošia

ma ir stengiamasi ją baigti va- 
savos pabaigoje.

Nors nekurie T.M.D. nariai 
pyksta ant centro valdybos už 
nerėkavimą kasdieninėj polikoj 
taip kaip jie rėkauja, bet cen
tro valdyba turi aukštesnius 
tikslus, ir vietoj leidinėti kokias 
propagandos brošiūrėles, valdy
ba dirba ant tokių veikalų kaip 
“Pasaulio Istorija” ir antro ne
mažiau svarbaus dailės istorijo
je, “Dailės Milžinai”.

Tokios knygos yra didelis 
turtas tam kas jas turi, didelė 
garbė draugijai kuri jas išlei
džia, didelis pakilimas kultūro
je tautos kuri apie tokius vei
kalus rūpinasi. Nes kas yra ge
resnio pasaulyje už tyrą moks-, 
lą, už pažinimą ką pasaulis tu* 
rėjo didaus, garsaus, kuo visi 
gerėjasi.

Knyga apima desėtkus žy
miausių dailės milžinų gyvenu
sių po garsių Tamsybės Amžių, 
ir telpa po kelis kiekvieno jų 
pieštus paveikslus arba kaltas 
akmens stovylas.

Veikalas taip lengvai parašy
tas kad žmogus perskaitęs apie 
kurį nors dailininką gali kitam- 
apsakyti jo gyvenimą lyg kokią 
pasaką sekdamas.

' Stokit visi prie Tėvynės My
lėtojų Draugijos kuopų, gausit 
šitą 300 puslapių didumo knygą 
tik už paprastą metinę nario

nariai gauna ir kitas knygas už 
tą pačią mokestį.

Milwaukee, Wis.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

60-ta kuopa turėjo savo susi
rinkimą Gegužės 7 d., apkalbė
jimui bėgančių kuopos ir orga
nizacijos reikalų, ir išrinkta se
kanti kuopos valdyba:

Pirmininkas — M. Valukonis, 
Vice-pirm. — J. Baukus, 
Raštininkas — V. Valukonis, 
Iždininkas — A. Beržas, 
Organizatorius -— V. Staupic- 

kas.
V. Valukonis, rašt-

LIGONBUČIAI 
AMERIKOJE

Pereitais metais Suvienytose 
Valstijose buvo atidaryta net 
50 naujų ligonbučių. šioje ša- 
MeL dabartinių laiku yra 6,946 
ligonbučiai, kurie bendrai turi 
net 859,445 lovas. Ir pereitų 
metų atidaryti ligonbučiai gali 
prižiūrėti gyventojų skaičiaus 
padidėjimą iš 5,000,000 žmonių.

Labai daug ligohbučių inima 
slaugių lavinimo mokyklas. To
kių mokyklų yra suvirš 2,000, 
kurių daugiausia randasi Penn- 
sylvanijoj, nors New Yorko 
valstijoj yra daugiausia 
gių studentų.

■šioje šalyje yra biskį 
giau negu 28 registruotos 
gės del kiekvieno 10,000
nių. Bet Georgia ar Mississippi - 
valstijose yra tik septynios 
kiekvienam 10,000 žmonių.

slau-

dau- 
slau- 
žmo-

ARBA
kaip Amerikiečio Lietuvid Butlegerio našlė su duktere pateko į 
Kauno žulikų nagus, “aukštų žentų” savo dukterei jieškant, iš 

kurių jas laiku išgelbėjo du pažįstami Ameiikiečiai.
KOMEDIJA KETURIUOSE AKTUOSE.

VEIKIANTI ASMENS:
BUMBLIENĖ—turtingo 'Amerikiečio butlegerio našlė, storoka, 

apie 40 metu amžiaus. Turtinga pinigais, bet biedna protu.
KEIDĖ—jos duktė, apie 19 m., daili, aukšta, puošni Amerikos 

fleperka, su trumpais plaukais, bet dar trumpesne išmin- 
čia, kuriai mama įkalbėjo kad reikia gauti “aukštą” Lietu
vos inteligentą už vyrą, kad būti laiminga.

DŽIOVAS BARAVYKAS—sunkiai Amerikoje dirbęs ir užsidjr- 
bęs pinigų, bet manantis kad Lietuvoje galės už juos nusi
pirkt aukštą vietą. Apie 30 m.

STYVIS LYDEKA—Džiovo draugas, su gerais norais Lietuvai, 
bet net ministerial jo pamokinimų nenori klausyti. Apie 45 
m. ir dar nei sykio nevedęs.

BALTRUS KAROSAS—alias Byrėnas, alias Tamėnas, su daug 
proto bet su tuščiais kišeniais. Aukštas, puošnus, apie 30 
metų.

ZIGMAS DIELĖ—alias Kielė, alias Kydulis, Karoso pasekėjas 
prie stalo ir prie blogų darbų, žemo ūgio, apiplikis, apie 40 m. 

MOTIEJUS—kiemsargis, gyvenąs naujoj tvarkoj, bet sapnuo
jąs apie senąją- Apie 55 metų, apšiapęs, žemo ūgio, ilgais 
nusikorusiąis ant lupų ūsais.

TOFILĖ—tarnaitė bet su daugiau poniškumo negu jos ponios.
POLICIJOS VIRŠININKAS—arba tvarkos saugotojas, kuris ne

pamato betvarkių iki jam kas neparodo.
DU POLICIJANTAI.

VIETA—KAUNAS. LAIKAS—DABARTIS.
------------------- —. į„

Reikalaukit “Dirvoje”
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Ruzgiau klebonas buvo toks 
uolus .Kristaus įpėdinis kad bu
vo sumanęs, net visa savo para
piją paversti vienuolynu. Pa
sidirbo tokią mašiną kad suga
vęs mergaitę ar vaikink į ją 
jkišdavo, o iš ten jau išlysdavo 
davatvos ir davatkinai su ilgais 
liežuviais ir rąžančiais.

Kiekvieną šventadienį klebo
nas gąsdindavo parapijonis lai
svamaniais, kad jie uodegomis 
smaugia žmones, o ragais bado, 
ir važinėja su pečiais, ir dar| 
pridurdavo.

— Jus, mergaitės, jei ištekė
site už laisvamanio tai busite 
velnienės, o iš jūsų gims vel
niukai.

Tiems klebono gąsdinimams 
labiausia tikėjo Mauručių kai
mo gyventojai. To kaimo jau
nimas prigulėjo prie “Pavasari
ninkų Draugijos”; tas jaunimas

Laisvamanis, pradėjo kalbėti 
ką žmonėms duoda apšvieta, 
kaip kiti žmonės gyvuoja kitur 
ir kokia jų kultūra, ir kodėl 
klebonai laisvamanius vadina 
velniais. Klausant, seniams net 
liulkos dantyse nebesilaikė, o 
bobutės tik linguoja galvomis.

Ir štai Marytė pamylėjo lais
vamanį ir pasižadėjo būti jo 
gyvenimo drauge. Vestuvės bu
vo linksmos, širdįs giedojo Ale
liuja ir skrido giesmės akordai 
pranešdami plačiai apielinkei 
kad Mauručių jaunimas kėlėsi 

„iš numirusių, kuriuos buvo kle
bonas palaidojęs.

Tie akordai plaukia po visą 
Lietuvą ir budina užmigusį le
targišku miegu jaunimą.

P. Kriukelis.

SACCO-VANZETTI - 
GERA PROPAGAN-

ANGLIJA ĮŽEIDĖ SOVIETUS — MASKVOS
CARUKAI NIEKO UŽ TAI NEDARO

neskaitydavo knygų nei laikra
ščių, nes bijojo kad į rankas ne
pakliūtų laisvamanių raštai.

Vieną gražią pavasario dieną 
po kaimą pasklido gandai kad 
pro šalį važiuosiąs laisvamanis, 
ir ką ant kelio sutiksiąs tą į pe
čių kišiąs. Kaime pasidarė su
mišimas. Jaunimas lenda į 
šiaudus, vaikai lenda pas vištas 
į popečelį, seniai su bobomis 
apsiginklavę s kačergomis, liul- 
komis sulipo ant lubų.

Saulutė pasikavojo už akira
čio. Galvijai ir kiaulės parbė
go namon, bet nerądę šeiminin
kių sulindo- į kopūstus ir į rūtų 
darželius. Dvyloji priėdus jau
nų įtik augančių kopūstų dras- 
ke’tvoras ir maumojo kad gas- 
padinės žyvatine išmirė.

Į kaimą įvažiavo ir laisvama
nis ir pamatęs kad gyvuliai val
do žmonių turtą, o gal ir juos 
pačius, sušuko:

— žmonės! jei esate, atsi
liepkite !

Tuo sykiu jaunimas iškišo iš 
po šiaudų galvas ir smalsiai 
žiurėjo į laisvamanį, ir ką jie 
toliau žiurėjo tą jis jiems žmo
niškesnis išrodė.

Marytė neiškentus jį net pa
gyrė kad jis gražus vyrukas.

Laisvamanis apsistojęs ties 
Marytės kiemu ir pamatęs lęad 
kuilis drasko žydinčias gėles, 
paėmęs stambinę sušuko:

— Uškiur tu, nelabasis gyvu
lėli! Kiek čia Lietuvaitė padė
jo truso, kaip ji kantriai gėles 
laistė ir augino, o tu per minu- 
tą laiko pavertei į purvą.

Marytės siela dar ne visiškai 
buvo klebono žodžiais užnuo- 
dinta tai ji . pirmutinė paėmė 
drąsą ir išlindus iš šiaudų pasi
sveikino su laisvamaniu.

Tą matydami, seniai ir kiti 
jaunieji įgavo drąsos ir apstoję 
laisvamanį žiopsojo.

Marytė svetį užkvietė i vidų, 
o paskui jį sugužėjo ir visas 
kaimas.

DA BOLŠEVIKAMS

Prašalinkite tuos 
f skausmus. Trinkite N 

gelenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vaisbažcnklis registruotas

S. V. Pat Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite gauti Pain-Ex- 
pellerj pas savo vaistin
inką po.35c.ar 70c.bon- 
kutę, arba iš

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

Brooklyn, N. Y.

Massachusetts teismui atra
dus Sacco ir Vanzetti kaltais 
žmogžudystėje, komunistai per 
visą pasaulį šaukia-rėkia kad 
kapitalistiška valdžia nuteisė 
du darbininku mirtin tik del to 
kad jie yra komunistai, o ne 
kam kitam. Komunistai nepai
so įtarimų jiem žmogžudystės, 
dėlto kad tie du vyrai prigulė
jo prie bolševikų.

Tiedu žmonės tapo bolševi
kams geriausia propaganda už 
komunizmą. Raudonieji viso
mis pusėmis rėkia kad kapita
listai šitaip kovoja prieš darbo 
žmones, ir tamsus žmoneliai pa- 
tjiki.

Bet reikia atsižvelgti ir į tai 
kad nuteisė juos ne vienas žmo
gus bet dvylika prisaikintų tei
sėjų, ir teismas ėjo kelis sykius,- 
ne vieną sykį. Nejaugi iš tų 
dvylikos Viši buvo tik kapita- 
listų tarnais? .Abejotina, nes 
į sprendė jus-juries pasitaiko vi- 

i šokių tikybų, visokių klesų ir 
visokių rasių. Jeigu tie dvyli
ka išrado Sacco ir Vanzėtti kal
tais jie taip padarė ne kapita
listams parsidavę, bet kad kal
tintojai įrodė jiems taip, teisin
gai ar ne. Taip pat gynėjai tu
rėjo visokių įrodymų ir argu
mentų, buvo abipusiškas išklau
symas, ne vienpusiškas.

Jeigu jie ir nekalti tai reikia 
sakyti kad jie dėlto išrasti kal
tais kad tos žmogžudystės da
viniai perdaug aiškiai pavirto 
prieš juos, o ne dėlto kad jie 
yra komunistai.

Jiedu sugauti su ginklais, su 
revolveriais kada buvo žmogžu
džiai gaudoma;

Ką daro Rusijoj kada sugau
na žmogų bereikalingai turintį 
ginklą? Sušaudo be jokio teis
mo ir niekas nepaklausia ar jis 
kaltas ar nė. Tokiame atsitiki
me' kaip šitas, kur papildyta va
gystė ir užmušt du žmonės, ne- 
būtų nei kalbos ar .kaltas ai’ ne. 
užtektų tik nuvesti į šaudomą 
arba kariamą vietą ir pąbaigti 
gystė ir užmušta du žmones nė- 
• Bet komunistai pasinaudojo 
šia byla savo propagandai ir 
jiems gerai sekasi.

NAUJOS DAINOS!
“Dirvoje” galima gauti naujai 
išleista A. Vanagaičio daina -— 
“Naktis Svajonėms Papuošta"; 
Kainą 60c.

Londonas. Gegužės 12 d Į šią dieną policija pasitraukė 
šimtas policijantų ir detekti- nuo sovietų namo, po keturių 
vų užpuolė ant Sovietų preky- dienų ir naktų, ir Arcos įstai- 
bos namo ir paėmė į savo ran- ga pradėjo savo veikimą. Ke- 
kas ne tik Arcos ofisus, bet ir! lios dienos truks iki Anglai įš- 
Rusų prekybos delegacijos gy
venamą kvartalą, kurio nariai 
tikėta yra Ii uosi nuo arešto;

Penkių aukštų budinkas bu
vo tandžiai apsuptas policijos 
ir niekam neleista nei'išeiti nei 
ine-iti ten laike kratos.

Kratos tikslas buvo atgauti 
kokius ten ’ karo dokumentus, 
kurie sako vogtinai pateko f so
vietų agentų nagus.

Užpuolimą vadovavo Angli
jos vidaus reikalų sekretorius.

Užpuolimas buvo toks neti
kėtas kad visi' sovietų įstaigos 
darbininkai buvo nugąsdinti.

Policija ir ekspertai spintų 
ardytojai su elektros ugnia de
gino sovietų geležines spintas 
kuriąs tik bolševikų ofiso vedė
jai atsišakė atidaryti, ir vertė 
ir jieškojo visko. Komunistai 
tame name turėjo įsirengę la
bai tvirtas saugias vietas, kurių 
vienų durįs sveria po suvirš 
tūkstančiu svarų. Tas duris 
deginta elektros ugnia.

egzaminuos paimtą daugybę ko
munistų dokumentų.-

Maskva, Geg. 17 d. — Sovie
tų valdžia, paruoštoj notoj An
glijai dėl kratos Londone, sako 
kad palaikymas saritikių su An
glija galės būti jeigu Londonas 
išpildys 4921 metų komercijos 
sutartį, kuri nevelija vienai iri 
kitai valstybei paliesti jų įstai
gas kitoje šalyje. Sovietų val
džia reikalauja iš Anglijos pil
nų užtikrinimų tam’e dalyke.

Prie to, sovietai sako reika
laus atlyginimo už materialius 
nuostolius ir už įžeidimą tuo 
užpuolimu.

Bolševikai šitą užpuolimą va
dina “didžiausių nedraugišku 
pasielgimu”.

du 
iš-

so-

Už $3 metuose pralinksminsi! | 
visą kaimą — užrašyki t saviš-i 

kiaųis į Lietuvą “Dirvą”, j

ATBULA GADYNĖ i Skustuvai “Dirvoje” visada 
'galima gatfai prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

Maskva. — Gegužės 14 d. 
vietų viršininkai, nustebę tokiu 
Anglijos valdžios, pasielgimu, 
sako nežino dar. ką darys.

Visoj Anglijoj tiki kad Rusi
ja nedarys nieko daugiau kaip 
tik pertrauks ryšius su Angliją.

Tuo pat laiku kai Londone 
Anglijos- policija ardė, laužė so
vietų namą, Genevoj bolševikų 
atstovas Ossinskis šaukėsi į' 
“kapitalistiškas valstybes”, at
naujinti diplomatinius ryšius su 
RuSįją, ypatingai, jis minėjo 
Angliją ir Ameriką..

Maskva. — Gegužės 15 d. po 
Rusiją pasklidus žinioms apie 
tokį Anglų pasielgimą su dip
lomatiškomis teisėmis apsaugo
ta bolševikų įstaiga, visos Ru
sijos komunistai įšėlo ir rengė 
protesto' demonstracijas; laikra
ščiai smerkė ir1 purvino Angliją. 
Maskvos valdžia tuo tarpu ruo
šė notą reikalaujančią Angliją 
pasiteisint. Komunistai numa
to kad tą užpuolimą darė tūli 
Anglijos ministerial norėdami 
sutraukyti ryšius su Maskva.

Londonas, Geg. 18 d. — Pa
sekmėj užpuolimo, Anglai rado 

‘sovietų raštinėj “raudoną sura
šą” Anglų kurie turi reikalus 
su sovietais arba jų agentąis 
ir rasta dokumentai apie slap
tus veikimus tarp Arcos ir An
glijos komunistų. Anglija ga
tava atsakyti Rusijai kad nei 
Arcos nei prekybos delegacija 
nėra apsaugota diplomatiška 
neliečiamybe.’

Look
to your health. Epsom 
Salts is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At your druggist, 2Sc 

The Knight Laboratories, Chicago

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

Ryga'. ■— Gauta žinių iš Mas
kvos kad Anglijos'prekybos de
legacija Rusijoje yra laikoma 
nelaisvėje; juos apstojus čekos 
gaują. Maskvos karštuoliams 
suruošus protesto 'demonstraci
ją, raudonieji kareiviai saugojo 
kad demonstrantai nepultų An
gių įstaigos ir nenužudytų ne
kenčiamų buožių.

Londonas, Gegužės 16 d. —

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Relieve Coughs, Colds, 
Headache', Rheumatism 
and All Aches and Pains 
fwith

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
, Children’s Musterole (milder form) 35c. 

Better than a Mustard Plaster

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
MAGAM FAUS\ 
CEDAR FŪMT\ 
PUT/NBAY

A restful night on Lake Erie will add 
enjoyment to your trip.

Three Palatial C&P Steamers
The Great Ship “SFEANDBET;”—“CITY OF ERIE” 

and “CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including In-neairy clean staterooms 
that ensure fi long night’s refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
Leaving at 9:00 p. m., arriving at 760 a. m.

Eastern Standard Time 
NEW ERIE DIVISION 

via C & B Steamer ‘‘CITY OF ERIE”. Leaves Cleveland! 
and Buffalo on alternate nights, July 3rd to Sept. 6th.

Read Down Read Up
4:30 p. m. Leave . . Cleveland, O. . . Arrive 6:00 a. m. 

10:30 p. m. Arrive . . . Erie, Pa. . . . Leave 12:00 m. n. 
12:00 m. n. Leave . . . Erie, Pa. . . . Arrive 10:30 p. m
6:00 a. in. Arrive . .Buffalo, N.Y. . . Leave 5:30 p. m. 

Connections for Niagara Falls, Eastern and Canadian Points 
[Ask your ticket agent or tourist agency for tickets vial
C 6l B Line. Your rail ticket is good on our Steamers. |

New Automobile Rate $5.00 and uo
THE CLEVELAND AND BUFFALO —TRANSIT COMPANY Fnva E? A
E. 9th S treat Pier Cleveland, O. *

. Gimta nepastovi pati ir jos[ 
i gyvūnėliai taipgi šturmuojąs!, 
! lermuojąsi tarp- savęs begalo. 
• Nesilieka ir Lietuviai, verda, 

kunkuliuojasi kaip vanduo ka
tile ant žarijų.

Kas gyvas visi juda: žilas,: 
plikas, mažas, didis visi dar
buojas kaip kas išmano, vis dęl 
Dievo garbės. Vieni skiepuose 
sulindę planuoja kaip Karpavi
čius ir Sirvydus išsiųsti pas Į 
Abraomą ant vakacijų; kiti 
kaip “Dirvą” ir “Vienybę” pa
merki savo skiepo raudoname 
purve kad ir jie sykiu rėktų 
prieš Lietuvą ir j Ieškotų po vi
sus skiepus kur kas atsitiko 
blogai kad paskui vertus ant 
nereikalingų žmonių. Kurs dau
giau pameluoja tas gauną dau-Į 
giau raudono aukso užmokėti; 
kuris neturi gabumo išmislyti 
melagysčių prieš Lietuvą tas 
išbrokuojamas.

Na o tie storžieviai Karpa- 
vičiai-širvydai -kaip tyčia visai 
nepaiso tų vargdienių ir nepri
sideda pasidarbuot gavime auk
so. Tikri storžieviai.

Tik pažiūrėkit: jau kiti 
lindo iš skiepo ir užbėgo, 
akių Pruseikai ir Grigaičiui — 
mat, jie jau pasenę, nemoka 
taip klasiškai koliotis. Tai štai 
toks karžygis: vienas visai jau
nas berniokas, baltais plaukais, 
pradėjo raitas, jodinėti ant juo
do arklio po laikraščius girda
masis kad, girdi, jis turįs suor
ganizavęs geriausią! armiją 
prieš Karpavičius ir Sirvydus: 
kam jie nepasiduoda politikos 
ubagams šmeižti savo kraujo 
brolius Lietuvoje.

Tas baltagalvis berniokas su 
ta armija- jau esąs gatavas-pul
ti tubs nenaudėlius, tik laukia 
iš Maskvos skiepo daugiau auk
so ir signalo. Kaip tik gausiąs 
tai jau visi juodi raiteliai su 
raudonom arklių uodegom pra
dėsią “Dirvos” ir “Vienybės” 
špaltas mindyti.

Ką manot, skaitytojai, argi 
ne garbingą darbą atliks tie 
raiteliai ? Argi neverta 
įrašyti aukso raidėm 
jų žygius?

Tik dar nėra žinių 
dėjo prie tos brigados 
“Sandaros” redaktorius. 
Sis, Paulauskas, yra toj briga
doj vadu. Visų generolas ir 
štabskomandierius yrą Prusei- 
ka, kuris rėžo planus naujai 
atakai ant visų kas myli ir ger
bia savo tautą. Atbulas.

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo!

- Pepkit visus įbrėžimus, 
nisižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. ' Ir 
pagelbsti gydyti.

iš-
Už

bus 
istorijon

ar prisi- 
naujasis

Sena-

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM
Dykai

' nas
Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.
turim metodą kontroliuot DuMes

štilį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar naują, ar nuola
tinė at tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat riuo dusulio, musų metodas turi 
jūilis tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti „tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
[metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vienų dienų. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1579E Frontier Bldg.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Į 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- 
vargusiems žmonėms.

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

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

šakelių. Jūsų vaistininkas
Virš 52 milionų butelių

TANLAC
DEL JŪSŲ SVEIKATOS

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a victim, 

if your health is poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done,

YourdruggisthasTanlac. Get a trial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

PLANUODAMI ATSILANKYTI

LIETUVOJE
“Plaukite po Amerikos Vėliavą"
Nupiginta ten ir atgal kelionę"'- 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 
Išplaukimai Biržely: 

per Angliję-Franciję-ar Vokietiją 
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT

Birželio 1
S.S. LEVIATHAN 

Birželio 11
S.S. GEORGĘ WASHINGTON

, Birželio 15
S.S. PRESIDENT HARDING 

Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 29
pASIRINKITE bile iš tų laivų o gausite 

neprilygstamų patogumų ir patarnavimų 
kuris teikiamas ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdomų ir operuojamų l^ivų.

Speciale Ekskursija j Lietuvą
Išlauks laivu S.S. President Roosevelt, 

Birželio 1 po asmenišką vadovybe Mr. 
Joseph Berkovitz jš Philadelphios ofiso 
United States Linijos.
Speciale Rugpjūčio Ekskursija ant 
S.S. LEVIATHAN išplauks Rug
pjūčio 1 d., vadovaujama ypatiš- 
kai Mr. William G. Fitch, gerai 
žinomo United States Lines gene- 
ralio agento Clevelande.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United
Statės Lines

‘Hotel Cleveland Bldg. Cleveland^ /O.

Broadway, Now York

Your Home Prettier
Your Furnitūrą 

Bright
Your Work Less 

Use

O-fSdar 
^Polish 
‘‘Cleans 

as it

rr-yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH.PASTE

Large Tube

Kuomet Keliaujate
THE CLEVELAND SOUTHWESTERN RAILWAY 
GARSINASI ŠIAME LAIKRAŠTYJE SU TIKSLU 
PASAKYTI JUMS KODĖL MES NORIME KAD 
JUS VAžINĖTUMET MUSŲ LINIJA KUOMET VA

ŽIUOJAT Į PUNKTUS KURIUOS PASIEKIA 
THE SOUTHWESTERN SYSTEM.

Bus keletas pranešimų šiuose apgarsinimuose, kaip 
paveizdan: z ■

Apie musų karus ir kad jie yra saugesni negu auto
mobilis arba koks nors kitas ■ pasažierinis vežimas 
ant viešųjų kėlių.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

----- Tiesioginė linija į Chippewa Lake Parką——

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutes 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

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

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir' skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

vaistinėse.

•535*
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Nuo Redakcijos
jog jis tą plakatą ‘Dirvai’ siun
tė, kuomet taip griežtai užsigi
na.

Tuos abu rankraščiu davėme 
sulygint daugeliui įvairių pažiū
rų žmonių atsilankančių “Dir-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) — Tave apvogė Balto Erelio užeigoj
RUSIJA TIK IŠPUSTAS BURBULAS

<^HINIJOJ užpulta sovie- 
,K>tų atstovybė, paimta do
kumentai, areštuota agita
toriai. Maskva pagrąsino 
karu tik dėlto kad karu iš 
senų laikų paprasta grąsin- 
ti, ir tuo užsibaigė.

Londone užpulta sovietų 
prekybinė atstovybė ir įs
taiga, išlaužyta, išdeginta 
spintų durįs, atimta doku
mentai — Maskva pareika
lavo Anglijos pasiteisini
mo, ir tuo dalykas baigiasi.

Didžiausias žygis ką. ko
munistai gali tame atsitiki
me imti tai pertraukti pre
kybos ryšius su Anglija. O 
kadangi pati Maskva tų ry
šių troško ir jai labai rei
kalinga turėti vietą Angli
joje del prekybos ir del ko
munistinės propagandos va
rymo, tai nutraukimas tų 
ryšių butų komunistams di
delis nuostolis.

Todėl nesistebėkit jeigu 
išgirsit iš Maskvos pasiaiš
kinimą jog tas užpuolimas 
buvo mažos reikšmės ir ne
oficialus, nes Maskva tai
kysis prie'Anglijos.

O jeigu nesitaikys, tai nė' 
ką kitą nuskriaus kaip tik 
save.

Tarp kitų valstybių už to
kius atsitikimiis buvo kilę 
karai, nes tai yra didžiau
sias įžeidimas valstybės 
garbės.

9

Darbininkų akių apmuili- 
ųimui, komunistai aiškinsis 
nenorį karų užtai nieko ne- 
sidarė Chinų ir Anglų už
puolimų klausimuose.

Bet reikia žinoti kad bol
ševikai negali apšaukti An
glijai arba Chinijai karo — 
viena, yra persilpni vesti 
karą su nekomunistinėmis 
valstybėmis, o antra, bijo 
to žygio imtis kadangi tuoj 
kiltų revoliucija Rusijoje.

Jeigu komunistų laikraš
čiai bandys šitą jums užgin
čyti, skaitytojai netikėkit 
jų pasigyrimams. Nes nu
kankinti darbininkai Rusi
joje laukia progos atsikra
tyti terorizmo ir diktatūros 
jungo. Tiesa, kaip ne patįs 
darbininkai sau komunistus 
ant spraudo užsitraukė taip 
ne patįs ir nusikratys — at
siras kiti vadai su savais 
tikslais ir šauks darbinin
kus prieš komunistus, ir 
taip komunistai Rusijoje 
sulauks galo.* * *

Kita. Jeigu Maskva eitų 
į karą su kuę, nors, kitose 
šalyse esanti komunistai 
dėtų visas pastangas sukel
ti revoliuciją namie ir pa
gelbėti Rusijai, vienok tai 
butų maža pagalba, nes 
tokios šalįs kur komunistai 
turi įtekmės neturi interesų 
su Rusija kariauti, jos ar
ba toli arba mažos arba jo
se kapitalas neišsivystęs.

Anglija, Chinija, Japoni
ja yra tokios šalįs kurioms 
su sovietais pradėjus ka
riauti ateis1 į pagalbą Ame
rika ir kitos, ir taip sovie
tizmas Rusijoje pabaigtų 
savo dienas.

Sovietų valdžia yra tik 
išpustas burbulas. Lenkų 
patriotizmas ir komunistų 
sovietizmas yra lygus: jie 
šaukiasi tvirtais, bet tarp 
savęs ėdasi ir žudosi.

Nykstant žymesniems va
dams, Rusijoje lieka karš
tagalviai jaunikliai, o jauni 
niekados tarp savęs'nesusi
taikė, ir imdami pavyzdžius 
iš senųjų kad anie garbin
gai valdė ir liko garsingi, 
jie patįs užsimanę valdyti 
prisivaro prie pragaištingų 
pasekmių. (Šitas punktelis 
tinka ir musų “ekscelenci- 
joms” Lietuvoje.)* * *

Taigi bolševikams .dar pe 
viena valstybė antausius 
apdaužys, bet Maskva vis 
tylės, nes turi tylėti, jaus
damos! silpna ir surišta na
miniu pavojum.

ti, gi radus priešingai, Tamsta 
malonėk viešai prisipažinti jog 
tokį įtarimą darėte kaipo kerš
tą prieš mano ypatą turėdamas 
ir kaipo pabaudą skirk į Politi
nį Iždą $100 kovai už Lietuvos 
demokratinės tvarkos atstaty
mą.
(Pasirašo) K. J. Paulauskas.

Nuo Redakcijos:
Kaip dalykai stovi dabar, tu

rime pasakyti kad p. Paulaus
kas pralošia siūlomą 100 dola- 
rių. Paulauskas siųsdamas šį 
savo laišką pridėjo ir savo ran
ka, paišeliu, pakartotus tuos 
pačius žodžius, ir sulyginus ra
štą pasirodo vienas ii’ tas pats 
raštas, išskyrus poros didžiųjų 
raidžių kitaip pakreipimą. Jei 
jis nebūtų prisiuntęs šito pa
lyginimo kartais gal butų rei
kėję susilaikyti nuo tikrinimo

von” ir net musų notarui, ir vi
si pripažino kad tai tas pats 
raštas, ta pačia ranka.

Jeigu dar p. Paulauskas rei
kalaus tai paduosime jo rank
raštį sulyginti ir kriminalės po
licijos ekspertams. Paduotume 
pavyzdžius ir laikraštyje, bet 
kad minimas plakatas yra ža
lios spalvos tai klišų darytojas 
negali padaryt atvaizdo.

Tuo gi tarpu pasakome štai 
ką: jeigu kartais randasi kitas 
kokis Sandarietis So. Bostone, 
kuris naudoja “Sandaros” ra
šomąją mašinėlę ir kurio ran
kos raštas visai toks pats kaip 
p. Paulausko lai pasistengia nu
imti'nuo Sandaros centro sek
retoriaus šitą dėmę.

Tą padaryti jis gali parašy
damas į “Dirvą” laišką ir pa
dėdamas savo, pilną vardą ir 
adresą.'

Vą£kų Žaislas
Sovietų švietimo komisaras 

pasiryžo pažaist i kalendorium 
ir pakeisti dienų vardus: taip 
vietoj “nedėldienio” bus “Leni
no diena”,, 'viętęj pirmadienio, 
“Sovietų ' diena” ■ ir tt. Sausis 
manoma pakeisti “Lenino mė
nuo”, Kovas į “Stalino mėnuo”.

šitaip žaidė ir Prancūzų ko
munistai po Didžios Revoliuci
jos, bet praėjo kiek laiko ir iš
nyko viskas ką jie buvo norėję 
užvadinti kaipo nauja era.

O kaslink Lenino tai laimin
gas jis kad mirė, tokiu budu 
pasilikdamas “šventas”, Troc
kis ilgiau gyvendamas ne tik 
kad miesto negavo savo vardu, 
bet turbut nei gatvė niekur ne- 
Užvardinta “Trockio” gatve....

▼ ▼' ▼

K. J. Paulausko Laiškas
“Dirvos” No. 20, iš Gegužės 

13 d., ipatėmijau vedamajam 
Redakcijos straipsny nepama
tuotą ir vien tik prieš mane as
meniniu kerštu paremtą išsita
rimą, kur tarp kito ko rašote 
jog gavote iš Bostono plakatą, 
ant kurio mano ranka esą pa
rašyti sekanti žodžiai:

“Kadangi Tamsta esi Fašistu 
apginėjas tai pasmerk Sanda- 
riečius už Tai.”

Turiu Tamstai pasakyti kad 
apie, tokio Tamstai plakato 
siuntimą nieko nežinau, jo nesu 
siuntęs ir ant .jo nieko savo 
ranka nesu rašęs. Jei Tamsta 
tokį plakatą gavote tai gavote 
visai kito man nežinomo žmo
gaus. Delei aiškumo, čion pri
dedu atskirą lakštą, ant kurio 
savo ranka man primetamus 
žodžius parašau greita ir pova- 
lia rašyba, Tamsta malonėk 
rankraščius palyginti ir ištirti. 
jų vienodumą.

Kadangi aš nieko panašaus 
nesu daręs tai prašau kaip ga
lite greitai klaidą atitaisyti ir 
visuomenei viešai savo veda
mam laikrašty pareikšti jog 
klaidingai manę įtarėse.

Atsitikime jeigu Tamsta at- 
rastute jog tai mano ten padė
tas parašas, pilnai sutinku kai
po pabaudą Tamstai užmokėti 
$100 ir kaltą ant savęs prisiim

DAINA
(M. Daugininkaitis) 

Ruoškis; sesele, ruoškis, jaunoji, 
Jau žirgeliai pakinkyti, 
Prie gonkelių pastatyti, 

Sėskis ir važiuok. , - 
Dar nesisėsiu, dar nevažiuosiu, 

Da^sayo tėveliui padėkavpsiu:, 
Dėkui, tėveliui, dėkui, senajam, 
Ką paskyrė man dalelę — 

Daugiau nebereiks.
Ruoškis, seselę, ruoškis, jaunoji, 

Jau žirgeliai pakinkyti, 
Prie gonkelių pastatyti — 

Sėskis ir važiuok.
Dar nesisėsiu, dar nevažiuosiu, 

Dar savo motinėlei padėkavosiu: 
Dėkui, močiutei, dėkui, senajai, 
Kad tu mane išauginai,

Daugiau nebereiks.
Ruoškis, sesele, ruoškis, jaunoji, 

Jau žirgeliai pakinkyti, 
Prie gonkelių pastatyti,

Sėskis ir važiuok;
Dar nesisėsiu, dar nevažiuosiu, 

Dar savo seselei padėkavosiu: 
Dėkui, sesele, dėkui, jaunoji, 
Ką nupynei vainikėlį — ’■ 

Daugiau nebereiks.
Ruoškis, sesele, ruoškis, jaunoji, 

Jau žirgeliai pakinkyti, 
Prie gonkelių pastatyti,

Sėskis ir važiuok.
Dar nesisėsiu, dar nevažiuosiu, 

Dar savo broleliui padėkavosiu — 
Dėkui, broleli, dėkui, jaunasai, 
Ką pakinkei man žirgelius — 

Daugiau nebereiks.

DAINA
(J. Gogelis)

Kaip arti ketinai, kam toli nudavei: 
Užu šimto mylelių, užu šalių girelių. 
Užaugo takeliai, užgriuvo kalneliai, 
Nebegalima atrasti motinėlės dvarelio. 
Nueičiau girelėn prie pilkos gegutės, 
Pasiskolinčiau sparnelius 
Ir margąsias plunksneles.
Aš tenai nueičiau, ar tenai nųskrisčiau, 
Per rūtelių darželį, per vyšnelių sodelį. 
Aš tenai kukuočiau, aš tenai verkuočiau 
Savo mielai motinėlei svirnelyj gulinčiai. 
Išteina motulė, išeina senoji
Paklausyti dainelės, kokia čionai paukštelė 
Kaip tai gražiai kukuoja.
Ant plunksnelių gegutė, 
Ant balselio dukrelė 
Katrą toli nudaviau. , į

Galijotas, vienas iš Moroko tarnų, o. tas 
atsiuntė popierius ir' kryžių abbei d’Aig
rigny, prirodymui kad jam pavyko sulaK 
kyti mergaites ir tave, kaip jam buvo įsa
kyta. Tik užvakar man atsidarė akįs prie 
tų tamsių darbų. Kryžius ir popieriai bu
vo tarp kitų surinktų dalykų pas abbę; gąl 
jis jų ir pasigedo, bet aš tikėdamas tave 
dabar matyti rizikavau jų paėmimą, žino
damas kaip senas kareivis vertina savo z 
dovanas.

— Tai labai prakilnus darbas kurį 
tamista padarei, — tarė Andriennė, ir po 
valandėlės paklausė: — Bet, tamista, ko
kia baisi galybė turi būti abbės rankose 
kad jis gali taip veikti net svetimose ša
lyse!

— Vardan dangaus! — tarė Rodinas 
žemu balsu, lyg nugąsdintas. — Tylėkit! 
neklauskit manęs apie tai!

SKIRSNIS XXXVIII.
Atidengimas

Andriennė de Kardoviliutė, nustebin
ta Rodino nuduotu nusigandimu ant to pa
klausimo, dar daugiau teiravosi: — Kas, 
tamista, tokio keisto tame mano paklausi
me?

Rodinas, tyliai apsidairęs aplinkui, lyg 
su baime, tyliai atsakė: — Dar sykį sakau, 
madame, neklausinėk manęs apie tą baisų 
dalyką. Namo sienos gal girdi.

Andriennė ir Dagobertas pažvelgė vie
nas į kitą nusistebėdami. Kupriuke, savo 
ypatingu instinktu, ir toliau į Rodiną atsi
nešė nepertikrinama nuožvalga., Kartais 
ji vogtinai į jį pažvelgė, lyg norėdama per
matyti per kaukę to žmogaus, kuris pripil
dė ją baime. Vienu laiku Jėzuitas susidū
rė su jos akim, įtemptom į jį; staiga jis nu- „ 
silenkė jai su didžiausiu malonumu. Ta 
mergaitė, patėmyta, nusisuko nuo jo šiur
po sukratyįau . ;i,

— Mano brangi panele, — tarė Rodi
nas, atsidusdamas, — neklausinėk manęs 
apie abbės milžinišką galybę.

— Bet ko tamista taip dvejoji, ko bi
jai atsakyti? — klausė ji.

— Ak, mano brangi panele, tie žmonės 
yra tokie galingi; jų veikimo įmonės bai
sios!

— Buk užtikrintas, tamista; aš tamis- 
tą visada užtarsiu už man padarytą gerą.

— Ak, mano brangi, — tarė Rodinas, 
lyg užgautas tuo,pasakymu; — manyk ge
riau apie mane. Ne del savęs aš baimi- 
nuos, aš pernežymus, nepavojingas; aš bi
jausi del Maršalo Simono, del kitų jo šei
mynos narių. Bet meldžiu, neklausinėk 
manęs daugiau. Nes yra paslapčių kurios 
pavojingos tiems kurie jas žino.

— Vienok, tamista, ar negeriau butų 
žinoti pavojus kokie grąso?

(Bus daugiau)

— Bet daktaras Baleinier tą žino; aš 
užmiršau pasakyt, — tarė Andriennė, ne
rami. — Jis net grąsino išduoti Dagober- 
tą ir jo sūnų.

— To nėra ko bijoti, brangi panele; 
tamista pati tuoj galėsi diktuoti dalykus, 
— atsakė Rodinas. — Palik tą man; o kas
link tavęs, mano geras drauge, tavo rū
pesčiai jau pasibaigė.

— Taip, — tarė Andriennė, — magis
tratas nuėjo į vienuolyną, atsives Maršalo 
Mimono dukteris, ir jis mano kad tinka
miau bus pavesti jas gyventi mano namuo
se. Bet aš to negalių daryti nepasitaręs 
su tamista, nes tamistai jų motina jas pa
vedė. i

— Tamista nori užimti jų motinos vie
tą? — tarė Dagobertas, nudžiugęs. — Tai 
man lieka tik padėkavoti už tai. Bet, ka
dangi musų pamoka buvo žiauri, aš noriu 
būti prie jų kambarių durų dieną ir nak
tį. Jeigu jos išeis su tamista; man turi 
būti pavelyta sekti paskui jus kiek atokiau. 
O kada maršalas sugryš, viskas išeis ant 
gero.

— Na, kad tik jis greitai pribūtų, — 
tarė Rodinas, — nes jis pareikalaus abbės 
d’Aigrigny atsiskaityti už žiaurumus su 
jo dukterimis; o dar maršalas visko ne
žino.

— Ar tamista nebijai kas su tuo rene
gatu dėsis? — paklausė Dagobertas, pa
manydamas kaip maršalas su markizu su
sieis į akį.

— Aš nieko neduodu už bailius ir iš
davikus, — atsakė Rodinas. — O kai mar
šalas sugryš, jeigu tik pavelys, aš išpasa
kosiu viską apie a'bbės apsiėjimus. Mar
šalas žino kad jo brangiausi draugai, kaip 
ir jis pats, buvo auka to pavajingo žmo
gaus.

— Kaip tai? —tarė Dagobertas.
— Na kad ir tu pats, — atsakė Rodi

nas;.— tu taipgi nuo jo kentėjai.
— Aš? — nustebo DSgobertas.
— Ar tai manai kad netyčia tas atsi

tiko kas dėjosi Balto Erelio užeigoj, netoli 
Leipcigo? — kalbėjo Rodinas.

— Kas tau sakė apie tą atsitikimą? — 
klausė Dagobertas, nustebęs.

— Kada tu susipykai su Moroku ir 
buvai įmestas į kalėjimą, sykiu su tom 
mergaitės, ir atimta iš tavęs visi raštai, ar 
manai kad tik taip tas pasitaikė? Viskas 
tas daryta kad nespėtum sugryžt iki Va
sario 13 dienos.

— Juo daugiau aš girdžiu tuo labiau 
nekantrauju abbės d’Aigrigny darbais, ir 
kaip jis turėjo tokias toli siekiamas įmones 
po savo komanda. Jeigu negalėčiau tikė
ti tamistos žodžiais--------- tarė-Andrien
nė, nusistebėdama.

— Ar tamista abejoji jog teisybę kal
ba? — tarė Dagobertas. — Taip kaip ir 
aš. Nors jis yra niekšas, negaliu įsivaiz- 
dint kad jis turėjo šantikius su tuo lauki
nių žvėrių rodytoju; prie to, kaip jis ži
nojo kad aš su tom mergaitėm keliausiu 
per Leipcigą? Tai negalima.

— Man norisi manyt kad tamista tik 
nekęsdamas abbės priskiri jam tokias ne
tikėtinas galimybes ir įtekmę, — kalbėjo 
Andriennė.

Patylėjęs valandėlę, Rodinas pažiurėjo 
į Andriennę ir į Dagobertą ir tęsė: — 
Kaip kitaip abbė galėjo gauti pas save ta
vo kryžių, jeigu jis neturėjo ryšių su Mę- 
roku? .

— Tas tiesa, — tarė Dagobertas; — 
bet kaip mano kryžius pateko į tavo ran
kas?

— Tomis įmonėmis kokiomis abbė turi 
santikius su Leipcigu, apie kurias judu 
abejojat.

— Bet kaip mano kryžius atsidūrė Pa
rise?

— Juk tu buvai areštuotas Leipcige 
del neturėjimo raštų — ar ne taip?

— Taip; bet aš niekad nesupratau 
kaip mano pasportas ir pinigai pradingo 
iš mano maišelio. Man išrodė kad tik ne
laimė patiko.

Sapnininkai
75c APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

3522. Lietuviu Lementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, , 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 .... 86c

go, 1905, pusk 137 ......... .................................... 66c
1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu

sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 . 25c

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekvieną moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na- 
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formats ... 91.25
Drūtais apdarais ................................................ $1.50

“DIRVOS0 KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka. Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš 'pereito num.)

Sunku butų buvę Ardžiui ten kentėti 
jei ne tos juodos akįs: valandų valandas jis 
leido svajonėse tik apie jas. Jis matė tas 
juodas akis tamsybėse urvo, ir vėl žiurėjo 
į jas kai ptada prie vežimo stovėdamas; 
jis net nesijautė kalinyje, nes įsivaizdino 
esąs ten anoj pilaitėj, kur iš kalno atėjo 
buris žmonių ir ji, ir jis į ją žiuri.... Per
mąstę jis savo praeitį — kuri buvo dar to
kia trumpa bet audringa.... Mislijo apie 
savo motiną, kuri juo taip rūpinos..-.. 
Kad ji dabar žinotų kur jos sūnūs — jeigu 
gyva butų — tikrai iš gailesčio nusikan- 
kintų.... Pamanė ir apie Rykulį, kuris jį 
bandytų gelbėt, ir apie Algę, kuri stengtų
si užtart, ir apie Laukį, kuris džiaugtųsi 
iš jo bėdos. /

Prabėgo mintimis savo jaunystės die
nas, linksmas ir gražias ten anoj kuoriny- 
čioj, paupujb; atsiminė visus savo užsiėmi
mus, žaislus; prisiminė kunigaikščio Ry- 
kulio medžioklę ir išgelbėjimą jo iš meški
no nagų, ir dabar suvedė savo galvoj kad 
viskas tas kas su juomi dedasi paėjo iš 
to meškino, kurį jis rąstu užmušė. Jei ne 
tas meškinas, viskas butų kitokiu keliu 
ėję. Jei butų ir patekęs į Rykulio pulką 
tai vis gal nebūtų buvę tokių prietikių, nes 
niekas nebūtų iššaukęs jo narsumo taip 
aiškiai ir greitai ir' dabar butų buvęs arba 
kuorinyčioj arba ir pulke paprastu karei
viu.

Perbėgo prietikius su Alge vilioke ir 
ta jauna peteliške Kastyte, kurios pačios 
savim žaidė taikydamos!'prie jo, nes jis 
narsus..... Parėjo jam į mintis ir genton- 
plaukė, mėlynakė Gaižutė, kaimyno kuni
gaikščio duktė, kuri jį pamilo beligindama 
po mūšio jų pilį ginant, kurią jis pats pa
milo, bet atsargiai ir slaptai, ii’ kuriai ne
galėjo nebūti dėkingas už atgrąžinimą į 
sveikatą.

Laukys jam buvo šiurpu kada tik apie 
jį pamanė, ir nors mylėjo savo gimtinę vie
tą, bet nežinojo ar gelbėtų jis tam pavy
duoliui jeigu ir galėtų, nelaimei kilus.... 
Toks buvo jo jausmas link Laukio.

Ir kiti visi jo gyvenimo prietikiai min
timis prabėgo. Džiaugėsi jis padaręs vie
ną geriausį darbą vargšams tai kad išgel
bėjo tą jauną našlės mergaitę nuo negeis
tinų jaunikių ir piršlių, kurie nakties lai
ku buvo užpuolę, o netikėtai pataikė ant 
jo. . ' .J

Dabar manė kad. geriau jam butų bu
vę pakliūti nelaisvėn kur kokioje mažoje 
pilaitėje, nes butų turėjęs progos pasirodyt 
save ir butų arba geresnį gyvenimą gavęs 
arba, jei nepatiks, pabėgt galėtų. Dabar 
gi, kas jį atskirs nuo daugybės kalinių, 
kas išrinks iš daugelio smarkių vyrų kurie 
karaliaus pulke buvo....

Nelaimė buvo Ardžiui, nes viršininkai 
gavę tų išdavikų skundą palaikė jį tokiu 
kokiu jie jį apsakė esant, ir kaipo špiegą 
uždarė saugiai ir tvirtai. Du sykiu į die
ną kalinių užvaizdą atnešdavo jam valgyt 
— puoduką vandens ir gabalą duonos — ir 
taip diena po dienai slinko.

Karalius, kurs girdėjo apie jo narsu
mą, turėdamas kitus reikalus ir rupesnius, 
su pirkliu atsilyginęs, tuoj užmiršo apie 
jį, o prie to visi tais laikais suimti špiegai 
buvo narsus, nes tik tokie špiegauti tinka 
ir sutinka tokį pavojingą darbą imti.

II.
Burtininkė

Dabar mes atsiduriame pamiškėj, prie 
upelio, kur pakrantėj stovi pusiau žemėse 
bakūžėlė; per smėliu apverstą ir apaugusį 
žole stogą kįla tingus durnai ir eina į me
džių viršūnes. Toje bakūžėlėje gyveno se
na, sena, pusantro šimto metų amžiaus

— Tu jau pergyvenai baisią tragediją 
kai buvai paimta už moterį ne tokio vyro 
apie kokį tu svajojai. Tu savo vyro ne
myli. Su juo tu nesulauksi vaikų. Tu pa
žinai vieną vyriškį, aukštą, patogų ir nar
sų, kuris tau patiko. Jis galvoja apie ta
ve, bet nežino kur tu ir kas tu. Jis yra 
nelaisvėje....

— Ak! — sušuko moteris ir nualpo, 
net nuodai senės duoti neišlaikė jos nuo 
pašalinių minčių, nes tas jai širdyje giliai 
įsmego, ir ji jautė, nors neprivalėjo jaus
ti kada apnuodinta.

— Tavo vyras yra pavydus ir atidžiai 
sergsti tave nuo kitų.....

— Bet kur yra tas: belaisvis, sakyk 
man tuoj.... kokioj pasvietėj.. r. Ar ga
lėčiau jam pagelbėt?....

— Jis yra tavo pilyje; tu pati matei 
kai jį vedė suimtą į kalinį, tik tu jo nepa
žinai. Tu jį susirasi, tavo vyras jį mylės, 
tu jį mylėsi, ir jis tave mylės.... Bet pas
kui, tavo vyras suseks jus.... norės jį nu
žudyt .... tu....

burtininkė, vienakė ragana, kuri savo de-i 
šinę akį prarado daug metų atgal po išpra- Į 
našavimo tūlam karaliui tikros teisybės.! 
Jis baisiai užpyko ant jos kam ji taip gerai 
įžiūrėjo jo ateitį ir jam pasakė — kas ne
užilgo ir išsipildė. Susigraužęs, karalius] 
pasiuntė tris vyrus išlupti raganai vieną Į 
akį kad negalėtų gerai matyti kitų žmoniti ■ 
ateities ir kad neapsakytų visko pilnai, nes 
tas žinančius nukankina jeigu ateitis blo
ga, o perdaug pradžiugina tuos kurių at
eitis graži. Tą išluptą akį ji laikė pasi
kabinus ties ineiga į savo bakūžę.

Viduje jos bakūžės ant sienų kabojo 
kaukolės žmonių — vyrų ir moterų ir jau
nų mergaičių. Ji nebuvo žmogžudė ir ne- 
iškasinėjo kaukolių iš kapų, bet tai buvo 
kaukolės nusižudžiusių ypatų ten pat prie 
jos kojų kada tos persigandę jos išprana
šautu likimu atimdavo sau gyvastį.

¥ ¥ *
Senė ką tai ant ugnies vario puode 

nuolat virino — dėliojo puodan žoleles, 
šakneles ir grūdelius, vaišių sėklų bran
duolius ir medžių skujukus. Visko to kvap
snis buvo svaiginantis, nuodijantis ne tik 
kūną bet ir protą.

Sunkiai sudejavo kampe tupėjus pelė
da, ir štai bakūžėlės duryse, arba geriau 
sakant žemoj landynėj, kas tai pasirodė. 
Kas viduje buvo nebuvo matyt, tik mušė 
svaiginantis kvapas ir viduje aslos žėrėjo 
gerai įdegusių beržinių malkų žarijos.

Jau temo, saulė buvo nusileidus, gied
ras oras rodė tyrą dangų, o rytuose kilo 
pilnas mėnulis.

. Burtininkė .pamatė duryse moterišką, 
juodu kikliku apsigaubusią galvą. Mote
ris išrodė nusigandus, bet senė pavadino 
ją į vidų ir liepė sėstis, parodydama trum
pą kaladę. Iš visų pusių į pribuvėlę nuo 
sienų žiurėjo kaukolės — be akių tik su 
duobėm, be nosių tik su skyle toj vietoj, ir 
dantįs kyšojo iš žiaunių bė mėsų, lyg ty
čiodamies, šypsodamies iš visko kas ten 
dėjosi arba dėsis.

— Pasakyk, pasakyk kas su manim 
daros, kas su manim bus, — nekantravo 
atėjus nežinomoji, kurčiu balsu prabilda
ma. — Gyvensiu ir mirsiu — aš tą žinau, 
bet kas daugiau, koks mano gyvenimas 
bus?....

Burtininkė priėjus prie puodo su ver
dančiu mišiniu, pasėmus mediniu samčiu 
iš jo skystimo įpylė į rago taurę kelis lašus 
ir užpylus vandenio padavė atėjunei:

— Išgerk šią taurę....
Moteriška drebančiom rankom paėmė 

taurę ir prinešus prie lupų paragavo. Kar
tumas ir aitrumas buvo neapsakomas. Ji 
pasipurtė.

— Išgerk visą — ir jeigu tau kartu ir 
nemalonu tai tokis bus tavo gyvenimas 
nuo dabar, — tarė burtininkė, patėmijus 
atėjunės nenoringą vaistų gėrimą.

— Sakyk greitai, nevargink, negąs
dink manęs....

Senė sėdo priešai savo atėjunę, kurios 
akįs buvo atkreiptos į ugnį, nugau'bė nuo 
jos galvos kikliką ir savo vieną akį įsmei
gė atėjunei į akis.

— Tu esi tokia kuriai visi lenkiasi, ir 
aš lenkiuosi, ir paklausiu: ar prižadi' ne- 
žudyt manęs už pasakymą tikros teisybės 
kokią aš tavo ateityje matau?....

Moteris nusigando dar labiau, nes jau 
supratę kad ką baisaus ji turės išgirsti.

— {Sakyk viską, sakyk, aš tau duosiu 
ką tik prašysi, kokį tik atlyginimą norė
si, — skubino atėjūne, rūpesčio apimta.

— Jokio atlyginimo aš nereikalauju, 
nes man nieko nereikia. Žiūrėk: į mane 
pilnai atvertom akim.

Ir burtininkė sėdėdama prieš nežino
mą viešnią matė apiblyškusį veidą, jos 
kaktoje juodas kai nuodėgulis akis, kurio
se degė jos gyvenimo liepsnos.

JUODAS
KARŽYGIS

Ši NEPAPRASTA PASAKA LEIDŽIAMA KNYGOJE

KURIE IŠKALNO PRISIUS PINIGUS GAUS JĄ UŽ

Šis pasiūlymas yra nepaprastas ir ne ant visada, nes tik 
iki knyga bus atspausdinta. Taigi mėgėjus šios pasakos 
paraginame pasiskubinti prisiųsti savo pinigus — $1.00 — 
už “JUODĄ KARŽYGĮ” — ir knyga bus jums atsiųsta 
kaip tik bus gatava — o bus gatava šią vasarą.

200 PUSLAPIŲ yra spėjamas knygos didumas, bet 
jau 100 puslapių knygos atspausdinta, o dar pusė 

rankraščio per “Dirvą” neperleista, taigi galima spėti ji 
bus nuo 200 iki 250 puslapių. Taigi, 200 suvirš pusla
pių nepaleidžiamos nuo skaitymo knygos gauti tik už 
Vieną Dolarj yra labai retas atsitikimas net Amerikos 

i knygų spausdinimo istorijoje.

Knyga bus su PAVEIKSLAIS parodančiais nekurias sce
nas iš tos pasakos dalyvių, kas dar labiau knygą pabran
gina ir padaro žingeidesne.

Užsirašyti ją gali dabar tuojau ir visi kas tik nori — ir tie 
kurie skaito “Dirvą” ir kurie neskaito — ir visi gaus 
“JUODĄ KARŽYGĮ” už Vieną Dolarj, kas apmokės už 
knygą ir persiuntimą. Visų kurie užsisakys ją dabar var
dai tilps knygoje kaipo prenumeratorių.

Argentinoje panaikinus mir
ties bausmę 1922 metais, pra
sižengimai padidėjo, ir dabar 
reikalaujama mirties bausmę 
grąžinti.

Meksikos valdžia visus su
imamus dalyvautojus sukilime 
r kurstyme prie sukilimo siun

čia j salą ištrėmiman. šiose 
dienose išsiųsta 2,000 žmonių.

GERIAUSIA DOVANA - “JUODAS KARŽYGIS”
Visi šią pasaką skaitot su pasigerėjimu, tai atminkit kad 
ir kitiems ji bus taip maloni ir patinkanti, todėl jeigu jau 
pasitenkinat perskaitydami ją iš “Dirvos” patįs, būtinai 
užrašykit “JUODĄ KARŽYGĮ” savo draugams, drau
gėms; giminėms, jaunuoliams čia ir Lietuvoje. Ta kny
ga lengvai suprantama čia augusiam jaunimui, o nekalta 
ir niekam neprieštaraujanti įleidimui Lietuvon — pra- 
linksminkit savo jaunus draugus ir gimines geriausiu ir 
žingeidžiausiu kuriniu šio meto Lietuvių literatūroje.

(P. S. Ktjyga spausdinama sykiu su išleidimu ‘‘Juodo 
Karžygio” per “Dirvą” taigi ir bus gatava šią vasarą, nes 
norima kuogreičiaūsia ją užbaigti. Ji bus gatava dar 
pirm išėjimo per laikraštį.)

Siųskit arba priduokit savo prenumeratas adr.!

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

Senė pradėjo rečiau tart žodžius. Pe
lėda dar sykį suvaitojo. Atėjūne nusigan
do dar daugiau. Senė pradėjo lyg svaigt, 
Vos nusėdėjo ant kaladės.

— Kas toliau bus — sakyk, negąsdink 
manęs.... — blaškėsi svetimoji. •

— Tu.... gelbėsi.... save ir jį.... 
tu nunuodinsi savo vyrą.... paskui....

— Ir paskui aš liksiu su juo?! — išver
tus akis nepaprastai labai lyg džiaugsmo 
apimta suriko atėjūne.

Bet senė nugriuvo nuo kaladės. Mė
nulio šviesoj, kuri mušėsi per durų kiau- 
rumą ant sienos, kelios kaukolės išrodė la
bai baltos ir lyg žiūrėte žiurėjo į atėjunę. 
Ji kėlė senę, bet pajuto kad ji jau negyva. 
Senė mirė »— burtininkė pabaigė savo gy- 
Jikirną..., Ką pasakė tiek ji jau žino, ar 
bent nujaučia; bet kokia bus, pabaiga?.... 
tas jai rūpėjo, ir to, ji pas burtininkę atsi
lankė, o dabai' be žinios turės gyventi ir 
laukti nieko nežinodama....

(Bus daugiau)

IŠ KUR KŪDIKIAI 
ATEINA

Jei miestai priklausytų nuo 
miestuose gimusių kūdikių pa
laikymui savo gyventoj ų skai
čiaus, jie kas metai eitų mažyn.

Jeigu kaimų, mažų miestelių 
žmonės neužpildytų industria- 
lius centrus jie kas metai da
rytųsi mažesni. Net imigraci
ja neišgelbėtų nuo mažėjimo.

Miestai ir išdirbysčių centrai 
neišaugina gana žmonių pasi- 
laikymui savęs. Tas yra tei
singa dabar kaip buvo ir šim
tas metų atgal Suv. Valstijų is
torijoj.

Nežiūrint prastesnių sanita
rinių aplinkybių kaimuose ir 
miesteliuose, ir delei to dides
nio mirimų skaičiaus, tų sričių 
gimimų skaičius (proporcijoje 
vaikų tarp 1 ir 5 metų amžiaus 
ir moterų tarp 16 ir 45 metų) 
yra beveik tris sykius didesnis 
negu miestuose.

Miestai sutraukia Į save žmo
nes išaugintus ir išmaitintus 
ukėse ir kaimuose.

Kiti palyginimai yra tokie. 
1820 metais, iš kiekvieno 100 
gyventojų 21 yp. užsiėmė ma
nufaktūra. 1920 m., 65 iš kiek
vieno 100 tuo užsiėmė.

1809 metais ant kiekvieno 
$100 vertės agrikultūros pro
duktų buvo tik $10 vertės ma
nufaktūros išdirbinių. Gi 1919 
m. ant kiekvieno $100 agrikul
tūros produktų Buvo $121 ver
tės manufaktūros išdirbinių.

1790 m. tiktai 3.3 nuoš. visų 
Amerikos žmonių gyveno mies
tuose ar miesteliuose turinčiuo
se suvirš 8000 gyventojų. Da
bar suvirš pusė gyventojų ran
dasi miestuose.

Kaune
— Dėde, aš noriu ką pasaky

ti.
— Prašau, tik trumpai ir ąiš- 

kiai!
—Duok dil šimtu litų.

—Ir duris uždarius laikas bė
ga.

—Į akis pažiūrėjęs .sveikatos 
neklausk.

—Prieš kalną gera eiti, o nuo 
kalno ir kuliais nusirisi.

—Bepigu iš svetimo kailio 
platų diržą rėžti.

Kam klius tam klius, o tam 
striukiui bus.

—Kokia galva tokia kalba.

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų.

Laiškus siųsdamas adresuok se
kančiai:

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. oBston, Mass.



OFFICE LAIŠKAS IŠ ARGEN
TINOS

T74AOE MARK RIO.,

Junius
(Iš “Lietuvos žinių”)

PROBABLY SOUR GRAPES
Hear the voice of the bitter 

one kisses decline'!
“The; lips that touch lipsticks 

shall never touch mine.”
Waste.no time, girls; deploring 

the lack of his favor,
Many gentlemen really like 

lipstick’s flavor.:

“buenuš” ku- 
čia buenos tai 

bet ne viskas jau taip 
Tiesa, oras čia gražus, 
beveik visada skaisčiai 
bet beveik visada ir

PARDAVIMAI EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

B A. šeporaitis ir K. Urbšaitis

gauti bent 
užsiėmimą, 
svetimšalių 
vienų ran-

FAMOUS WORDS —“I re
gret that I have but one title 
to lose for seven hundred thou
sand dollars”.—Jack Dempsey.

“Over at Pea ' Ridge ’yester
day”, related Ragson Tatters, 
“I seed a feller carrying a bun
dle under his arm that 
powerful like a bottle of 
shine”.

looked
moon-

“What have you got i 
all wrapped up?” I asked. 
, “A ‘possum”, he said.

“He took me up an alley and 
opened the bundle, and b’dog- 
ged if it wasn’t a ’possum!”

there,

Buenos Aires, Vas. 5, 1927.
Taigi, ‘Kaziuk, išskridau po 

platų pasaulį pavandravoti ir, 
anot tavo žodžių, “svietavišku- 
mo” pamedžioti1.

Ką gero galėčiau tau papa
sakoti apie tuos 
riuose gyvenu, 
buenos, 
bueno. 
saulutė 
šviečia,
kupra šlapia, nors šįmet, sako, 
vasara čia dar visai žmoniška.

Iš pat pradžios čia atvykęs 
žmogus jautiesi kaip mažas vai
kas: viskas aplink svetima, ne
įprasta, žmonių: papročiai,, bū
das kitoks, keisti, nesupranta
mi, negalima su jais susikalbė
ti (ne vien kalbos atžvilgiu), 
visko reikia išnaujo mokintis, 
prie visko pratintis. Ar tai 
yra gera ar bloga, ar patinka 
ar ne, bet čia žmogaus būdas 
keičiasi laikui bėgant ir į ką iš 
pradžios žiuri vienaip, vėliau į 
tai žiuri kitaip. Bendrai, galiu 
pasakyti kad iš pat pradžios 
atmosfera, čia pasirodo nejauki, 
atskiri žmonės, kiek man teko 
susidurti, nors atrbdo ir geri, 
bet kaip tai nesimpatiški.

dyti tie patįs organizatoriai kai 
kurie pradėjo varyt akciją prieš 
organizaciją.

Kaslink veikimo meno srityje 
ta i pirmiausia turiu pasakyti 
kad visur kur inteligentiškame 
darbe pirmoj vietoj čia reika
linga žinoti vietinė kalba ir bū
ti kokiu nors specialistu. Lie
tuvoj daug lengviau gauti vietą 
ministerijoje nemokant nei žo
džio Lietuviškai, negu čia inte
ligentui be kalbos 
kiek tinkamesnį sau 
Nors čia yra daug 
ir beveik viskas jų
koše, .bet be Ispanų kalbos in
teligentas čia negali nei žings
nio žengti. Vokiečių ar Anglų 
kalbų žinojimas yra pliusai, bet 
be vietines jos reikšmės beveik 
neturi. Paprastai mieste gali
ma susikalbėti tik Ispaniškai.

Inteligentinio darbo srityje 
be kalbos nei žingsnio nežengsi 
ir iš Lietuvių tik aš ir dar vie
nas kitas esame tokie “laimin
gi” kuriems pateko šis tas pa- 
kenčiamesnis, kaip aklai vištai 
grūdas. Daugumai kitų prisi
ėjo griebtis kitų profesijų, ku
riose parpastas darbininka's su 
tvirtom rankom randasi šimtą 
kartų, labiau privilegiruotoj pa
dėtyj, 
gentų
gul pirmiausia 
pramokti kalbos 
gul buna pasiruošęs iš pradžios 
pernešti viską. J. U.

Jei kas 
mano čia

nors iš inteli- 
važiuoti tai te- 
stengiasi kiek 
ir net tada te

A woman hates 
badly to be asked 
she weighs aš to be 
old she

almost as 
how much 
asked how

for 
the

PARSIDUODA ant 12104 St. Clair 
ave. Drapanų Siuvimo ir Prosiji- 

mo' įstaiga, duoda pelno $190 į sa
vaitę. Taipgi Pieninė ir kepykla. 
Aš turiu pardavimui krautuvių pi
giai. Zimerman, Notaras, 12900 
Buckeye Rd. (23)

Vėliausi ir
Geriausi

NAMAS PARSIDUODA
6910 Lawnview Ave. 2 šeimynų na

mas po 5 kambarius ir maudynę 
viršuj ir apačioj. 3 garadžiai, nau
jai numaliavota. Galima gaut $93 
j mėnesį rendos. Kaina $9000.

NAMAS PARSIDUQDA
Moderniškas, 7 kambarių, maudynė, 

furnasad, ant 1487 E. 71 St. arti 
Wade Park ave. Labai pigiai kas 
tuoj pirks! Savininkas 1520 E. 70 st.

PARSIDUODA 14 kambarių namas 
su rakandais, 7016 Hough ave., 

lotas 30x100. Ineigų nuo rendų per 
mėnesį $200. Kaina $10,500 už na
mą ir rakandus, reikia įmokėt $2,500. 
Pirmo, mortgečio yra $5,000. Parda
vėjas paims antrą mortgečių. Ma- 
tykit Mr. Snyder, 1723 Guarantee 
Title Bldg. Main 2951.

TURI BUT PARDUOTA
Dviejų šeimynų namas turi būtinai 
parsiduoda išdalinimui. turto. Du 
namai ant didelio loto, vienas pa
vienis. Kreipkitės tuojau 1234 East 
71st Street,, viršuje. Arti Superior 
ave. (24)

KAM KENTĖTI?

Judami
Paveikslai

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910;

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE,
“Visiškai Nauja Skalbimo 

Sistema”
Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus-.
Randolph 7761
Randolph 7762

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ąve.

POPIBRIUOJA IR MALIAVOJA 
KAMBARIUS

Darbą garantuojam. Kainos 
prieinamos.

Telefonuokit kada reikia. (17) 
PENNSYLVANIA 1183 JX 
1024 EAST 77TH STREET

Maliavą, Siklo, Namų Padargu arba 
Elekrišką reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Fumasai

1169 East 79th St, 
Randolph 5977

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS .
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenis—Vielą Suvedimas 
Elekriški Padargai

7022 Superior Ąve.
Randolph 5992

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROADWAY 3441-W.

SUSTOK!
i Dabar laikas užšisakyt va

sarinius siutui. Kainos la
bai nupigintos. S.iuvam apt 
-užsakymo nuo $30, $35, ir 
$40 vyriškus siutus.

THERE may be a place 
everybody but where does 
bright idea Ko the minute 
grab your Jpencil ?
I love to watch the rooster 

crow, I
He’s like so many men I know 
Who brag and bluster, rant and 

shout,
And beat their manly chest— 

without
The first darn thing to brag 

about.

you

Some people mistake kindness 
for stupidity.

Offered as a Substitute for the 
Overworked Lon Chaney Gag 

“Hold on than, stranger —
don’t strike that little gal! She 
might be Fannie Ward!”

¥ ' ¥

Nekalbant daug apie vieti
nius, tie patįs Lietuviai čia pa
sirodo visai kitokį, blogesni. 
Yra čia jų daug, gyvena susi
būrę nemažomis grupėmis, kad 
net per kelis metus nėpramok- 
sta, nei neranda būtino reikalo 
arba galimybės pramokti, vieti
nės kalbos, nes dirba ir gyve
na savųjų tarpe. Bet sugyve
na sąvitarpyj labai blogai —■. 
vien asmeninės rietenos, intri
gos, o kokio nors viešo bendro 
organizuoto veikimo nėra ir -ne
galimas. Buvo daryta jau ne
mažai bandymų ką nors pada
ryti, bet iki šiam laikui viskas 
nuėjo niekais, ir jokios rimtes
nės ir tvirtesnės Lietuvių orga
nizacijos nėra. Keista^ kad ir 
inteligentų tarpe taip pat nieko 
negalima padaryti. ’ Buvo orga
nizuojama nauja draugija su 
gražiais ir plačiais tikslais, bet 
vėliau asmeninių intrigų supju-

Labai Pigiai Namai
Namas ant Lawnview prie E. 

70 st. ir Wade Park. Po 5 di
delius kambarius ir didelis lo
tas, 3 garadžiai. Kaina grei
tam pardavimui $8,700, imbkėt 
$2,500.

Ant Whitney ave. prie Supe
rior, 2 ešimynų po 6 kambarius 
namas, kaina visai žemą, reikia 
įmoket tik $1,200.

Ir 
mų. 
kitės

daugiau labai gerų pirki; 
Norint pasinaudoti kreipį- 
greitai
Ji J. Stapulions

6820 Superior ave, Rand. 6380 
“Dirvos” krautuvėje. '

John

50c

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s

Cigarus 
5c—8c—15c ir 3 už 
Unijos darbininkų—

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico 

'Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.- 

6802 (Superior Avė.

ir

Heard on Superior Avenue: 
“How do they catch crazy 
men ?”

“With ’ face-powder, . rouge, 
perfume and .smiles,”r .

Mexico(s arguing ■ with the 
United Statęs,. - Wėll, she ’ has 
a right to. Maxico is our neigh
bor. ; •

A. S. BARTKUI
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

■' Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki: spalvuotą paveikslą dovanu nuo tuzi I 

nb paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas muš žymiai numažintos 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa 
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukinių.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija' su dviem parodos langais?’
------r Telefonas Randolph 5297 -----

žmogus negali džiaugtis gyve
nimu turėdamas sugadintą skilvį.

Ar turit gazą skausmus?
Ar jaučiat išpustas?
Neturit apetito?
Jeigu turit kurį iš tu simpto

mą bandyk OHRANA STOMACH 
TONIC. Jis pagelbėjo kitiems ir 
pagelbės jums.

Parsiduoda visose gerose vaisti
nėse arba rašykit į

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
Bandykit musų Vaistinę pirmiau
sia—Mes užlaikom prekes geriau

sias ir kainos teisingos.

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (24)
žema Kaina—Greitas Patarnavimas

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

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

Telefonas Florida 3367 RX.

HARRY

Specialistai suliejime. 
St. Clair Ave. 
Penn. 0783
W. SMOLK, Prop.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidą ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

Jay Chemical Co.
1428 E. 52nd Street 

Cleveland, Ohio.

Superior Ęiecįric Shoę 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da- 
siuvame padus. Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenįs, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir. Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65 th St.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt,, jums planus 
—suteikt patarimus • apie finan
sus ~ir dūotę j’ums geriausią kai
ną _ U _____ _______

.ant JMfedžio, Stogo; dengimo, ir
irj duoti geriausias kainas

lt., čia. pat jusųį kaimynystėje.
The . Lake Erie Lumber &

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

SPECIALIAI , SPECIALIAI 
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po $11.99.

National -House Fum. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave. 
’ Randolph 7271' .

Lengvi išmokėjimai, jei norima. I

S(jtJlK^-ĘDG EG ATE~~~~ Attention Husbands—You May Need This Įdeai

c.y iros- toont t’oirget 
TO DHop in TH' STORE

G-O5H- I'VE '8<JT IT WAS

yxjeos c- -Bxi-fE. 
S>ijlH- i &fyvE you 
~THE SfywPLE l ItąnT£o

Arorv THERE
SHE

’la terasti Cerioc® Co., N. T.

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ave. 
Prie E. 79th Street

Frank Ceme ‘
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 
Randolph 1822

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna 2996

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAU

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
1 Viskas Muzikos Srityje.

' 7412 St. Clair Avenue

T e m y kite >'*
Visokios batarėjoš, Radio f 
reikmenys. Taisėm ir per- 1

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale 'pas mus.

Freeman Battery Service

APEX I
Electric |?

Washers
SWAN ELECTRIC WASHER

CO.
7800 Superior Ave.

Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

TRADE MARK REGISTERED -

7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės., kambario Įrengimas už $49.00.

7110 Superior Avę. Phone Randolph 1759

Įuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiir 
= Prospect 2420 Central 1766 s

| THE F. w. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki. perkraustyto jai, vinduotojai ir ataty- i 
E tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p*- i 
| kuojam, išlaidžiam ir sukraunant =
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, =
rniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiĮHuiHui^i

kv /PAPiiuPiFt ve jya i?os 
orį-BL uE 15 > l H -fyN y 
25>4ĄO£tO«e|p’£X7tJ*e
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Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksūs, 
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Aye.

Tel. Penn. 572:'

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metal 
Works

Išdirba Visokius' Metalinius dalykus, 
Lubas, Nuotakas; ir viską kitą. 

Dirba viską dęl pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c| 

921 St. Clair, arti E. 9.th St*

The East 79th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters Čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr 
moksliškai' išdirbti avalai. Patent 

odos, Satino ir Suede-.

Band. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis*visokių automobilių.
1377 East 55th Street

Randolph 7185. Res. Eddy 9019

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co
Išdirbėjai

Storage Batarejų $5 ir 810
1410

• 4208
St. Clair Ave.
Superior Ave.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUVVERIŲ BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikania 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir lyfaliavos
Visokios Sieninės Popieros

—DVI KRAUTUVĖS—
' 7720 S. Clair Ave.

Phone Rand. 5440 z
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGĘR 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur są visais teisią reikalais

j Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
I Buss: - draugai kreipdamiesi tu- 
I rėš teisingą patarnavimą.

Waste.no
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O LIETUVĄ
A S I D A I R I U S |

BEPROTIŠKAS PYKTIS AUTOMOBILI PIRKĖJAI ŠIANDIEN GAU- 
Panevėžis. Nesenai Panevė- NA DAUGIAU UŽ SAVO DOLARI 

žio apigardos teismas nagrinėję

automobilį šiandien negu reikė- dolario ant kitokių reikmenų _ 
jo 1913 metais. .Tuo pat laiku, negu motorinių karų yra tiktau ' 
apsimainymo vertybė ūkininkų ■ 80 centų ant dolario. i.--

TEISYBĖ 
f ■

Rokiškis. Diduma ūkininkų 
neturėdami vasarinių sėklų ra
šosi jų iš įvairių žemės draugi
jų. Bet sėklas gauna tie kurie 
turi. Draugijos reikalauja val
sčiaus liudymo jog tam žmogui 
reikalinga sėklų, bet valsčiaus 
“ponas” liudymus .duoda tiktai 
tiems su kuriais jis sėbraujasi 
ir tiems kurie bažnyčioje su 
barškalukais barškina.

Kurmis.

KLEBONŲ KLAIDOS ATI
• TAISYMAS

Nei vienas Lietuvos apskritis 
nebuvo tiek pasižymėjęs “tei
singumu” žemės dalinime kaip 
Rokiškio. Dalinimo komisija 
buvo kleboniška, ir ji kleboniš
kai vykdė žemės reformą.

Rokiškėnuose net toks prie
žodis įsigyveno: “Vilko gailes
tingumas, kunigo teisingumas 
gavo tie kurie jos turėjo ir tie 
kurie buvo kokiais valdžios po
neliais ir klebonų tarnais.

I

Q 

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

padaryt, jog kitiem patiktum, j
O vienok, dažnai koks mažas j 
dalikas, gali neleisti jutus ^aki; 
pirniiri.

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.

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantū 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Rokiškio stoties gyventojai 
pasakoja kad jie tik tie žemės 
gavę kurie turėjo kokios ten 
“Tretininkės” B. malonę, kuri 
buvo suskirsčius žmones į be
dievius ir sudievius.

Panemunėlio dvarą parceliuo
jant, kurie turėjo po 10 ha pir
mos rūšies žemės tie gavo dar 
po 2 ha pievos, o tie kurie tu
rėjo po 2 ha žemės jie gavo 1 
ha pievos arba visiškai nieko 
negavo.

Rokiškio valsčiuje yra nema
žai tokių kurie turėdami aukš
čiau 20 ha žemės gavo iš val
džios dar žemės. Bet dabarti
niu laiku žmonių pasipiktinimas 
perėjo ribas ir žmonės pradėjo 
griauti klebonų nusprendimus. 
Pavyzdin, Akmenių Černius tu
rėjo 27 ha nuosavos žemės, bet 
jis dar iš valdžios gavo 3 ha. 
Gi šiomis dienomis iš Černiaus 
ta žemė tapo atimta. Taipgi 
paduota skundas žemės Depar
tamentui ant didžiažęmių čyžo, 
Diržionių ir kitų, čyžas atlai
dams rinkdavo kiaušinius gal 
už tai ir gavo gerą atlyginimą.

Kurmis.
▼ ▼ ▼

PANEVĖŽIS
Panevėžis yra malūnų cent

ras. Prieš karą Panevėžio ma
lūnai aprūpindavo ne tik Lietu
vą, bet dalinai Lenkiją, Gudiją, 
Latviją ir net Petrapilį pasiek
davo.

Pačiame mieste yra vienuoli- 
'Ka'malunų if keletas artimose 
apielinkėse. Penki miesto ma
lūnai įrengti paskutiniais tech
nikos tobulumais. Iš penkių 
didžiųjų malūnų keturi yra su
darę sindikatą, kuris nustato 
kainas rugiams ir miltams ne 
tik Panevėžyj bet ir visoj Lie
tuvoj. Keturi malūnai, esanti 
sindikate, per parą gali sumal
ti 2100 suviršum centnerių.

“L.”

įdomią Petro žylėno bylą.
Per sekmines, Petras, Taura

gnų miestelyje, gerai išsigėręs 
parsivedė namon savo pažįsta
mų draugų .ir draugių ir norėjo 
suruošti šokių vakarėlį. Bet 'jo 
motina neleido sunui šokti, jį 
smarkiai išbarė, o svečius iš
vaikė. Petras, jausdamas prieš 
svetimus didelę gėdą, užpykęs 
ant savo motinos sulaužė lovą, 
o varomas laukan pradėjo dau
žyti langus, susikruvinęs stik
lais rankas griebė smaugti jau
nesnį brolį, o paskui išbėgęs pa
degę savo tvartą ir nubėgęs 
įšoko į kaimyno1 šulinį, norėda
mas prisigirdyti. Tačiau subė
gę žmonės gaisrui gesinti sem
dami vandenį rado’ žylėną dar 
gyvą bepliauškant vandenyje, 
ištraukė ir surišę išvežė polici
jai. Gaisras apėmė visas zylė- 
nų trobas, toliau ugnis apėmė 
ir visą Kalvių kaimą. Sudegė 
trylikos ūkininkų ,visi trobesiai, 
nuostolių padaryta per šešias
dešimts tūkstančių litų.

Teismas suabejojo Žylėno 
proto normalumu, bet ištyrus 
su gydytojais prieita išvados 
kad Žylėnas veikė sąmoningai,
tik apimtas keršto. Teismas 
žylėną nubaudė trejais metais 
sunkių darbų kalėjimo. “L.”

V ▼ ▼

ŽMOGŽUDYSTĖ
Balandžio 12 d. Raseinių ap., 

Kražių v., Stanaičių folvarko 
ganykloj rastai nužudytas Ka
zys Janutis, 501 metų amžiaus, 
Gyvulių kaimo, Kražių v. La
voną apžiurėjus paaiškėjo kad 
Janutis nušautas iš užpakalio 
dviem revolverio 'šūviais.’- -'

Šioje žmogžudystėje kaltina
ma Vincas Kosfeckas, kuris gy
veno su nužudytuoju. Kratant 
pas Kostecką namuose rasti 
kruvini drabužiai. Kosteckas 
Janučio nužudyme neprisipaži
no, bet kur sukruvino drabu
žius paaiškint negalėjo,

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ į 

h Didžiausia Lietuvių Apdraudos fr Pašalpos 3
S organizacija Suvienytose Valstijose.
» > kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. 4
“ Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 4
“ pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
M SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 4 
J Imąma nuo 18 iki 50 m. amžįaus. Visi nariai gauna laikrašti "Ta- j 
h I vyną” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 4

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

* i Del platesnių informacijų kreipkitės šiue adresui 4

: LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3
; 307 W. 30th Street New York, N. Y. 4
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
Eikite pas tikrą Specialistą, 

prie kokių neišlavintų daktarų.
o ne 

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

kraujo, turite išbertus veidus; pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose — riėgaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo; 
|iti ar 
Greitas

į

tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
jusų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai, 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

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

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
£ Nedėldieniais nuo 10 iki j. 5

Skaitlinės parodo kad “auto
mobilio dolaris” šiandien perka 
$1.13 vertės sulyginus su “au
tomobilio dolariu” iš 1914 me
tų; prie to šių dienų automobi
lio subudavojimas ir visi page
rinimai yra toli pralenkę anų 
laikų automobilius.

Statistikos parodo jog kuo
met “automobilio dolaris” šian
dien yra vertas $.1.13, abelno 
reikmenų pirkimo dolario gale 
tėra vos 60 centų, skaitant ką 
galėjai Už šimtą centų; nupirkti 
1914 metais ir ką gali nupirkt 
dabar.

Kuomet automobilių kainos 
šiais laikais yra žemos, net že
mesnės negu buvo 1914 metais, 
Nash automobiliai, paveizdan. 
turi priedinių dalykų kokių ne
turėjo seniau, kaip tai, 4-ratų 
sulaikymas, baloon šinos, disk 
ratai, spėka varymas aliejaus Į 
reikalingas vietas,. 7-bearingų 
varomas motoras, ir daugybė 
kitokių mechaniškų pagerinu 
mų ir pagražinimų. ,

žiūrint į paviršinį apdirbimą 
ir gražumą, ir žiūrint į mecha
niškus pagerinimus, progresas
kokis padaryta keleto pastarų 
metų bėgiu, apsipažinusių su 
motorinių karų budavojimu va
dinama' tiesiog “stebėtinu”.

Nors maža ,dalis' automobilių 
savininkų kreipia ypatingos do
mės į savo karų rėmus, vienok 
jie yra svarbus elementas sau
gume, išlaikyme ir patogume.

Ypatinga varym'd' spėka pri
duoda automobiliui’’ pastovų ir 
rimtį važiavimą" kaip' tiesiu ke
liu taipjj- prįejį. kalųus^tuščiais 
kėliais ir per sUsigrudimiis per 
miestą, kaip paveizdan yra su 
Nash automobiliais?

Spėka eina jš inžino į užpa
kalinę ąšį tiesia linija. Nėra už- 
lankų -kur galėtų aikvotis ener
gija. Tais neduoda nęi išsidevė- 
ti visokiems mašinos .sąnariams 
taip kaip išsinešioja kitokiuose
atsitikimuose.

Dviejų linijų mechaniški su
laikytojai, ant visų keturių ra
tų, pilnai sulyginti, yra kitas 
svarbus faktorius patogume ir 
saugume. Tas .užtikrina važia-
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NAUDOTI AUTOMOBILIAI
Teisingi pardavėjai kurie parduoda naudotus auto

mobilius nori jūsų geros valios. Jie nori kad jij parda
vėjai butų teisingi kuomet pasako pirkėjui metus kokiuo
se automobilis buvo padarytas.

Vienok, klaidos gali pasitaikyti, išvengimui to, žiū
rėkit kad ant jūsų pirkjmo lakšto (bill of salė) butų už
rašyta serijos numeris. Tas numeris pagelbsti nuspręs
ti laiką ir periodą kada automobilis padaryta.

Pasitarki! su šiuo Biuru arba su Cleveland Auto
mobile Manufacturers & Deaelrs Association, 5005: Euclid 
Ave., telefonas Randolph 5G70, ir. jie pasakys jums auto
mobilio išdirbinio metus.

Jeigu jus turit nesusipratimą su pardavėju kaslink 
jūsų? pirkto automobilio, mes noriai pagelbėsime jums 
dalyką ištaisyti.

Š

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

•609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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vimo saugumą nuo kalnų ir nuo 
nuslydimo nuo kelio.

Septyniais bearingais varo
mas motoras, aliejaus valyto
jas, lengvai pradedamas alsuo- 
tojas, oro valytojas, kožnas tų 
dalykų prisidedą prie patogumo 
važiuotojui ir prie prailginimo 
karo tęsėjimo.

-Turint tuos aukštu mecha
niško pagerinimo punktus min
tyje, žingeidu patėmyti kad 
mainymosi vertybė ūkio pro
duktų ant automobilių šiandien 
yra didesnė negu buvo 1913 m.

Reikalįnga 50 nuoš. mažiau 
kviečių; 39 nuoš. mažiau kor- 
nų, 52 nuoš. mažiau kiaulių, 
34 nuoš. mažiau galvijų, 11 h. 
mažiau vatos, ir 53 nuoš. ma
žiau vilnos nusipirkti vidutinį

Didis Pasisekimas

Feen-a-mint
The Chewing LAXATIVE

fe Skanus mėtų kromto-
Mmas gumas kuris regu-® 
mliuoja vidurius. Vaikai gs 
jBjį mėgsta.

15c ir 25c

Cleveland Sveikatos Taryba Uždeda Savo
■ Ok 

ant 

CLOVER MEADOW
TIKRO KARVĖS PIENO

CITY OF CLEVELAND
Department of Public Health : ... 

and Welfare
' Division of Health

Tuesday, 1-18-27.
Clover Meadow Creamery,
1827 E. 55th St., 
Cleveland, Ohio.
Gerbiamieji:

Abelna publika daugiau atsižiūri į pieną kokį 
ji gauna. Tas pasirodė daugelyj atvejų, dauge
lis pieninių ir pieno pardavinėtojų atsižvelgia 
į taj ir kas metai labiau imasi artintis savo pa
gerinimais produktų ir įstaigų kad galėtų gauti 
tinkamą pripažinimą.

Jūsų produktai bėgyje 1925 lygsvaruoja se
kančiai:

Riebalų Piene -Viso" Kietumų
3.6 12.2

Bakterijų ant C. C.
86,060

šiuomi norime pasakyti kad tai yra geras re
kordas ir parodo kad jūsų pienas atsargiai už- 
žiurimas ir yra aukštos maisto vertės.

su pagrba

ROY/F. LESLIE, D. V. M„
Mėsos ir Pieno Inspekcijos 

Viršininkas
Room 127—City Hali

Buvo paimtą 97 pavyzdžiai.

PRAŠYKIT SAVO PARDAVĖJO

Galit matyt kode!
Nash turi ekstra spėką

Ekstra spėka kokią Nash tūri padaro jį 
geriau galimu važiuoti, ypatingai į kal
nus arba tirštame susigrūdime, ’ir tai yrą 
del ekstra-atsakančio padirbimo.
Nash Tiesios Linijos Varymas, paveiz
dan, kaip parodyta viršuje.
Nash spėka eina tiesiog iš inžino į užpa
kalinę ašį tiesia linija. Nėra užlankų pa
keliui kurios aikvetų energiją, kaip atsi
tinka motore uždėtame paraleliai su rė
mais, kaip yra paprastuose motoriniuose 
karuose.
Tiesios Linijos Varymas sudaro ir dalį 
Nash agresiviškumo—del smarkaus pra
dėjimo važiuoti kur reikia palengva va

žiuojant. Jus visada pątėmysit kad Nash 
greičiausia prasišalina kuomet trafikas 
atsidaro.
Tiesios Linijos Varymas taipgi neleidžią 
nusidėvėti universalių sąnarių, tekių bil
du išvengia barškėlimų ir pasiuliosavi- 
mų.
Suprantama, ilgiau trunka ir daugiau kai
nuoja pabudavoti Nash siuto geresniu 
budu—
—Bet bile Nash savininkas pasakys jums 
kad yra didelis skirtumas gaunamuose 
rezultatuose.
Pavažiuokit su Nash, pirm negu apsisprę- 
sit kokį automobilį pirkti!

26 Skirtingi Nash Modeliai, nuo $865 iki $2090 f. o. b. factory
F Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-’ 
olando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash o 
' sandėlyje apačioj pažymėtame, žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten 

jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

ZUCKER NASH MOTORS CO. NASH HOLZHAUSER CO.
6816 Superior Ave. Rand. 1725 6225 St. Clair Ave. Rand. 1472

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
East 40th at Prospect Rand. 3009

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

Atdara vakarais
EKSTRA VALANDOS EKSTRA U ž ž IU R Ė JIM O K O ž N A M E N A S H 

l ---------------------------



Kas Girdėt Cievelande-Apielinkese
I jį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
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Iš Babravičiaus-Vana
gaičio Koncerto

•šis koncertas paliks Clevelan- 
diečių atmintyje per ilgus lai
kus. Ir nežiūrint ką nekurie 
linkėjo, koncertas išėjo toks pa
sekmingas visapusiai kokio ne
turėta nuo Vanagaičio-Sarpa- 
liaus “ristynių”. Ir tikrai gali
ma sakyt jeigu tai butų buvę 
nedėldienį tai publikos j salę 
nebūtų tilpę.
1 'O iš artistų pusės ar jie bent 
kiek suvylė publiką? Ne, bet 
net priešingai, nepaprastai pa
tenkino, nes kas galėtų būti to- 
kis kurio neužganėdintų savo 
dainavimu artistas Juozas Ba
bravičius? Ir jis dainavo — 
dainavo daug ir. įvairių dainų, 
ir vieną už kitą gražesnę. Su
dainavo ir svetimų kompozito
rių ir savų: Petrausko, Šim
kaus, Vanagaičio, Gruodžio ir 
kitų.

Pianistas Mika? Yoza vitas 
padarė prie piano tą ko rodos 
dar niekam neteko matyti, ir 
tai ne bile ką išpildant: jis vie
na ranka nepaprastai puikiai 
atskambino sekstetą iš operos 
“Lucia”, o publika kuri iš kito 
šono piano sėdėjo negalėjo su
prasti kad tai vienos rankos 
darbas. Už šitą jis susilaukė 
gausybę plojimų. Jis skambi
no ir daugiau ir akompanavo 
prie dainų.

O ką Vanagaitis? Nagi su 
savo virgdinąnčiais juokais ir 
tragedijom. Kada Vanagaitis 
į savo žiūrėtojus žiuri nosį su
raukęs ir nusiminęs, žiūrėtojai 
žiuri ir juokiasi iš jo. Vana
gaičiui nusiminti nevalia, visi 
turi iš jo juokus krėst.

Jis padainavo “Reikia gerai 
tept” ir pasakė - deklamacijas, 
iš Duonelaičio ir apie Basana
vičių. Padainavo iš “Adomo ir 
Jievos” pora dainų.

Jeigu Vanagaitis per visą na
ktį šposautų tai visi ir sėdėtų. 
Bet jis susipranta ir nueina.

Dabar apie Karolį Sarpalių. 
Jis jau paprato dalyvaut žy
mesniuose musų koncertuose, 
neaplenkė nei šito. • Jo ristynių 
mylėtojai sutiko jį gana trukš- 
niingai pirm dainavimo, ir jis 
pagretu sudainavo tris dainas, 
vieną Angliškai ir dvi Lietu
viškas. Po to išsiskubino iš sa-,. 
lės, nes tą pat vakarą turėjo 
dainuot Masonų pokilyje mies
te. , <

Koncertą užbaigė Babravi
čius nepaprastai puikiai sudai
nuodamas “Pavasario Daina”, 
“Naktis Svajonėms Papuošta”, 
o galiausia “Valencia”. Ją net 
turėjo pakartot.

Padėka Visiems
Publika šiame vakare buvo 

parinkta inteligentiška. Išva
žiuodami, artistai Babravičius, 
Vanagaitis, Yozavitas paliko 
'Savo širdingą ačiū dalyvauto- 
jams, rengėjams, priėmėjams 
ir išlydėtojams. Taipgi Karo
liui Sarpaliui už prisidėjimą su 
savo gražiomis dainomis.

Art. J. Babravičius dėkuoja 
Kun. Vilkutaičiui už priėmimą 
jo pas save pabuvoti.

Gal dar Sugryš
Pittsburge, gryždami j Chi- 

cagą, jie koncertuos Birželio 10

V« D. Štaupas, Jeweler
JEWELER

Užlaikau gražiausius ir tinkamiau
sius dalykėlius dovanoms del moki
nių atminčiai mokyklos baigimo, ves
tuvėms, gimimo dienai ir tt. ' Viskas 
parsiduoda pigiau negu kur -kitur.

Kas norite taupyti pinigus ir ne
būti apviltais ateikit į musų krautu
vę šiuo antrašu: •

6704 SUPERIOR AVE.

NEPRALEISKIT 
PROGOS’ IŠGIRST

\ĮT 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.

Tema “Musų Viešpaties Sugryžinias”
Jo čia esumo apsireiškimas: ženk

lai kurie aiškiai liudija jo čia esumą 
nes jo ištikimi pasekėjai tankiai i 
klausinėdavo daugelį visokių svarbių I 
dalykų, o labiausia apie jo atėjimą ir 
įsteigimą jo garbingos karalijos ir 
kaip tas viskas turės įvykti ir ko
kiu budu. Todėl dabar yra proga vi- Į 
siems išgirst šitą prakalbą.
Kalbės S. BENECKAS iš Chicagos.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra. 

d. Paskui turi užkvietimus į 
Daytoną, Akroną, Y'oungstow- 
ną, ir labai nori tas kolonijas 
patenkint. Kadangi bus arti 
Clevelando, jie mano dar su
stot Clevelande.

Dar apie Vakarienę
Artistų priėmimo vakarienė 

pas Karpavičius buvo linksma, 
bet nedalyvavo p. Babravičius, 
kadangi saugojo balsą del kon
certo. Sarpalius ant vakarie
nės nespėjo pribut, bet pribuvo 
ant pusryčių. Vanagaitis ir Jo- 
zavitas atūžė už savo kamaro- 
tus. Dalyvavo būrelis vietos in
teligentų, vyrų ir merginų.
/ žymi dailos ir sporto rėmė
ja, Marė Dagilaitienė, šiai va
karienei padovanojo savo pa
čios išaugintas antis ir vištas, 
norėdama kad artistai gautų 
kuogeriausią ir šviežiausią vąl- 
gj. Rengėjai už tai širdingai 
dėkuoja tai musų gerai tautie
tei. Solo.

Mirė Veronika žvingiliutė. 
Antradienio vakare mirė Vero
nika žvingiliutė, 22 m., poduk- 
rė plačiai žinomo tautiečio PI. 
šarkausko nuo Superior avė. 
Pašarvota sesers Onos Micheli- 
hienės namuose', 1200 Addison 
rd. Laidotuvės bus penktadie
nį. Ji dirbo St. Clair knygyne.

Apgailėtina kad tokia jauna 
ir graži Lietuvaitė, turėjo būti 
mirties atskirta nuo savo jaunų 
linksmų draugų.

“Korrievilio Varpai”. Atvyko 
į Clevelandą A. P. Kvedaras iš 
Detroito su keletu Detroitiečių- 
Chicagiečių ir stato čia nedėlioj 
“Kornevilio Varpus” Bohemų 
svetainėje.

P. Kvedaras lankėsi “Dirvo
je. Jis yra energingas meno 
srityje ir dirba jau iš senų lai
kų. Plačiausia jis darbavosi 
Brooklyne ir Chicago j e.

Atidai SSĄ. 14-tcs Kuopos 
Narių

Šiuomi pranešu kad SLA. 14 
kuopos ekstra susirinkimas bus 
Gegužės 24 d., antradienio va
kare, Lietuvių salėj/ nuo 7':30 
vai. Nariai visi būtinai daly
vaukite, nes SLA. generajis or
ganizatorius S. E. Vitaitis pra
neš 14 kp. nariams galutiną S. 
L. A. Pildomos Taryboš patvar
kymą l’-tai kuopai, užbaigimui 
barnių kuopoje.

SLA. 14-tos kuopos sekr.
V. P. Banionis.

“DIRVOJE” GALIMA GAUTI PUIKIUS 
BABRAVIČIAUS DAINŲ REKORDUS

Plaukia Sau Laivelis ir
Karveleli (12 colių)

Kur Bakūžė Samanota ir
Aguonėlės

Tykiai Nemunėlis Teka ir
Visur Tyla

Taipgi “Dirvoje” gaunama visos puikiausios
jai išleistos Komp. A. Vanagaičio dainos

I
1.25

75c į

75c:

VAW’AWWVW.VAflflNWWiWWAIsWWW.VWZM.W" I 1 “KORNEVILIO VARPAI” |
Lengva opera trijų aktų, parašyta R. Planpuette. 5

Stato scenoje AIDO CHORAS iš Detroit, Mich., su pagal- S 
. ba Clevelando Choro LYROS 5

Nedėlioj, Gegužės-May 22, 1927 <

BOHEMIAN NATIONAL HALL į

4939 Broadway, Cleveland, Ohio. 5

w Pirmutinis veikalas Clevelando Lietuvių istorijoj. “Kornevilio J

Varpai” tai pažiba musų scenoj. Apart choro ir simfonijos orkes- į 
tro, vaidinime dalyvaują: Clevelando D. BAUKIUTĖ, Jurgis JA- 5 
KAS, Chicagietis St. Rimkus, A. Valatkiutė, J. Palionis, V. Pet- J 

į rušonienė, Detroitiečiai. A. P. Kvcdero patyrimas ir sceniški ga- •£ 
į bumai užtikrina. musų publikai jog “Kornevilio Varpai” visiems % 
£ patiks. —: Tikietus galima įsigyti išanksto pas Choro narius. Ti- 5 
4 kietai $1.50, $1.00 ir 75c. Vaikams 25c. Ant šokių 50c. 5

J Pradžia 4:30 vai. po pietų — šokiai nuo 8 vai. vak. į
S * Širdingai kviečia visus Aido ir Lyros Chorai. S

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutų 

drapanų, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo, ir individualio stiliaus, yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės ----- 
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----
Atdara 
Vakarais 6900 Superior Ave. ųetū^siiį

k

SPORTAS

Lenkų Čampionas Norė
jo Sukramtyt Sarpalių

Gegužės 17 d, miesto audito
rijoje ristynės tarp musų čam- 
piono Karolio Sarpaliaus ir Len
kų čampiono Stanley Stasiak 
buvo tokios kokių dar niekas 
toje auditorijoje šią žiemą ne
matė. Apie 4,000 žiūrėtojų ne
galėjo nusėdėti ant vietos ir 
kliksmai už Sarpalių buvo to
kie kad auditorijos net lubos 
kilnojosi. '

Sarpalius šį sykį stojo į kovą 
su žymiai sau nelygiu priešu— 
didesniu ir sunkesniu už save, 
kuris svėre 245 . svarus, taigi 
ir negalėjo naudot savo papra
stų triksų prieš Lenką.

Kitus, žemesnius už save, K. 
Sarpalius gerokai apdaužydavo 
“hedlokais”, už sprando į mat- 
rasą, bet matydamas kad ne
lengvai Lenką taip trankys, o 
tik pats nusivargins, naudojo 
tankiai metimą Stasiako per sa
ve pats puldamas pirma ir per
iu ėsdamas jį ore savo kojom.

Tai buvo tikra nuo senų am
žių tarp Lietuvių ir Lenkų įsi
gintus kova. Lenkas žiauriai ir 
elgėsi, kaip visada Lenkai su 
Lietuviais apsiėjo, bet tas Sar
paliaus nei kiek negąsdino, štai 
visų nuostabai, į penkias ir pu
sę minutės nuo susikibimo Sar- 
palidSį šokdamas kaip tigras iš 
užpakalio ant Lenko, ištiesė jį 
ant matraso.

Nuo to sykio Lenkas pradėjo 
dar žiauriau apsieit ir net muš
tis — Sarpaliui sukruvino nosį, 
bet Sarpalius kentė’ kiek galė
damas, ir prie kiekvienos pro
gos laužė Lenką tai rankom tai 
kojom pagavęs.

Kelis sykius jifedtt išpuolė net 
ant grindų per virves, ir Len
kas vis nenorėjo paleisti. Po
licija supuohfs du sykiu juos 
perskyrė.

Lenkas dirbo net 52 minutas 
iki pagaliaus prisitaikė ir Sar- 
pąlių perbloškė, taip atgaivin
damas savo tautiečių jausmus, 
nes Lenkai baisiai šėlo kam tas 
Litvinas taip gudriai imasi ir 
toks drūtas kad jų jautis nie
kaip negali jo paguldyti.

Gale Sodo Rymavo ir 
švint’ Aušrelė

Lolita (Ispaniškai) ir 
Aprile ;

Bernužėli, Ncsvoliok ir 
Ne Margi Sakalėliai

Jiem buvo duota pusantros 
valandos laiko, taigi trečiu sy
kiu susiėjus Lenkas stengėsi 
pagauti progą ir padaryti galą 
Sarpaliui, bet ir Sarpalius buvo 
gudrus ir gaudė progas tam po
nui sprandą palaužti, bet štai 
suskambėjo varpas, ir policija 
sušoko juos perskirti, nes Len
kas mdtyt ant galo norėjo at
siekt laimėjimą ir dar nenorėjo 
Sarpaliaus paleist.

Išskyrus kelių šimtų Lenkų, 
kiti visi tūkstančiai publikos 
buvo Sarpaliaus pusėje, ir su
kėlė jam baisiausias ovacijas 
kada policistas Lenką nulydėjo 
nuo matraso šalin.

Kitos poros -tose ristynėse 
buvo Garkavienko su Berger, 
kurį Rusas paguldė du kartu 
pagretu. Pirmoj poroj ritosi 
Fox su Kohl. Fox laimėjo vie
ną sykį paguldydamas savo o- 
nentą.

Ar Daugiau Bus?
Po šių rigtynių, Lenkai su

puolę prie Marottos kumštimis 
grąsino kad jis tyčia tiek mažai 
laiko paskyrė Sarpaliui su Sta
siuku, kad tik Lenkas nepagul- 
dytų Lietuvio, nors visų laiku 
Lenkas turėjo saugotis kad jis 
negultų po Sarpalium.

Ponai nori matyt kaip jų 
čampionas paguldys Lietuvį — 
jie tada jausis kaip užėmę visą 
Lietuvą, be ko jie amžinai ne
nurims.

Nežinia ar Marotta dar su
rengs jiem kitas ristynės. Bet 
jeigu rengtų, Sarpalius turi ge
rai išsidirbt kad parodytų tiems 
karštuoliams kad Lietuviai jų 
nebijo ir po šiai dienai.

JUOZAS ŠIMKUS NEPAPRA
STAI ATSIŽYMĖJO

"Lietuviškas žaibas”, kaip 
teisingai yra pramintas J.uozas 
Šimkus už savo neapsakomą 
smarkumą rietynėse, pradėjo 
rodyt savo, ankstyvo pavasario 
stebuklus. Šimkus dabar gyve
na Worcester, Mass., kur šiose 
dienose turėjo ristynės. štai 
kaip apie jį rašo Worcesterio 
Angliškas laikratšis:

“Daug netikėtų dalykų rei
kia tikėtis ristynėse. Bet ne to
kių kokios atsitiko pereitą nak
tį kada Joe (Šimkus pergalėjo 
Pinky Gardner i iš Schenectady, i 
N. Y.. Sdtfti pergalėj Šimkus 
apvertė ne tik Gardnerį bet ir 
keliolika šimtų ristynių mėgė
jų.

“Savaitė prieš tai Gardner 
nugalėjo vietos čampioną Ke- 
tpnen ir visi manė kad Gardner 
nugalės Šimkų.

“Šimkus pradėjo ataką ne
tikėtai ne tik Gardrierui bet ir 
žiūrėtojams./ Pagriebęs Gard
nerį dar sausą, nespėjusį su
prakaituoti, Šimkus surakino 
savo openentui rankas užpaka
lyje ir pradėjo kočioti stačiai 
per galvą. Ir už 1 minutos 20 
sekundų laiko Gardner buvo
priplotas prie matraso.

“Tai buvo greičiausias laimė
jimas kokį kada Woreesterie- 
čiai matė nuo 1912 metų.

“Šimkus antrą susikibimą bu
vo paguldytas po 37 minutų, 
iškeltas ir apsuktas ore. Ypa
tinga buvo kaip Šimkus išsiliuo- 
suoja iš pagrobimų, ypač 
galvos, ir tuo parodė savo 
paprastą spėką.

“Kada susiėjo paskutiniu 
kiu, Šimkus laimėjo po 21 
nutos. Šimkaus spėka ir risti- 
ko gabumai pasirodė tokie ne
paprasti kad jis nustebino vi
sus žiūrėtojus.”

Pereitą vasarą Šimkus į 
minutas paguldė du sykiu 
tinių valstijų čampioną. 
tokio ristiko kaip Šimkus, 
ris yra žaibo smarkumo, 
kas nematė kuris nematė Šim
kaus.

Šimkus pasižadėjo . neužilgo 
atvažiuot į turnamentą arba jei 
greit išvažiuot negalės atsiųs 
savo užstato pinigus, nes jis 
nenori iš turnamento išlikt ir 
nenori kad bereikalingai kiti 
čampionais vadintųsi.

75c
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Nedėlioj rasta peiliu subady
ta negyva Elizabeth Reagan, 
25 m., gyvanašlė, restauranto 
patarnautoja. Ją rado negyvą 
jos namuose, 1920 E. 93 st. 
Suiminėjama jos vyrai draugai 
kurių ji daugybę turėjo.
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SPECIALE
Pokiliai

POLICIJA IR
DETEKTIVAI

JAMES P. MANGAN DETECTIVE AGENCY

EVERGREEN 5385

KOMARAS REIKA
LAUJA RISTYNIŲ
SU K. SARPALIUM

Juozas Komaras,' sunkiausias 
iš dabar Amerikoje esamų Lie
tuvių ristikų, ir žymiausias 
konkurentas Lietuvių čampio
no vieton, rašo “Dirvos” Spor
to redaktriui šitaip:

“Aš dabar plačiau parašysiu 
apie ‘ čampionato turnamentą. 
Aš noriu but pirmutinis su Ka
roliu Sarpalium ristynėse už 
čampiono vardą. Su manim jo
kių baikų niekas nekrės ir aš 
nedarysiu jokių monki biznių. 
Karolis Sarpalius turi su ma
nim ristis, dėlto kad aš jį iš
šaukiau į Brooklyną ir jis pasi
teisino kad prisirašė į turna
mentą Clevelande ir nenori va
žiuot į Brooklyną. Aš atva
žiuoju į Clevelandą ir pasakau 
kad aš paimsiu iš Sarpaliaus 
čampiono garbę, o tada kas no
rės but čampionu tegul kimba 
prie manęs.

“Man su mažesniais nėra ko 
terliotis. Karolis Sarpalius ap- 
sišaukė čampionu visai be jo
kio turnamento ir tik vieną F. 
Jušką Bostone paguldydamas.

“Pasižadu Clevelandiečiams 
ir visiems Amerikos Lietu
viams tikrai parodyt kas yra 
dabartinis Lietuvių čampionas.“ 

•KAIP TURNAMENTAS EINA
Sarpalius jau norėjo pasilikt 

Clevelande iki turnamento, bet 
gavo žinią kad turi ristis Bos
tone šį ketvirtadienį su nežino
mu priešu, o kitą ketvirtadienį 
risis su Garkavenku. Taigi iš
važiavo po ristynių tą pat nak
tį, palikdamas Sporto redakto
riui $100 savo užstatą kad pri
bus į Clevelandą kada tik bus 
pašauktas, nežiūrint su kuo ris
tis, su Komaru, Požėla ar ki
tais.

Komaras, kaip matyt iš laiš
ko, atvažiuoja ir bus pats iki 
turnamento, taigi nereikš jam 
nei pinigų atsiust.

Visi kiti ristikai kurie tik no
rės dalyvauti irgi turės atsiųsti 
savo užstatus kad publika ne
būtų suvedžiojama.

KOMARAS SU STECHERU
Gegužės 17 d. Brooklyrie tu

rėjo ristynės Komaras su antru 
Amerikos čampionu, Joe Ste- 
cher. Apie pasekmes nežino
ma. Po šių ristynių Komaras 
tuoj žada išvažiuot į Clevelan
dą.

AUKA ČAMPIONATUI
Jonas Dagilius, geras sporti

ninkas ir ristynių nyėgėjas, pa
aukavo $5 pirkimui dovanos 
Lietuvių čampionui, kuris bus 
šią vasarą išrinktas.

Prisidėkit ir kiti prie to. Pi-
nlgai laikomi Lietuvių banke.

SLA. 14-ta kuopa rengia pik
niką Birželio 5 d. Neuros far- 
moje, Brunswick, Ohio.

DARBININKO ANT FARMOS
Reikalingo darbininkas dirbti ant 

ūkės, su šeimyna arba pavienis; ge
ra užmokestis, darbas visuomet. At- 
sikreipkit prie J. V. Mitchell, 2114 
Guarantee Title Bld., Sueprior ir E. 
9th St. Main 5973.

I o ROSEDALE Oi
Dry Gleaning Co.:

__I Rand. 7906 i
C. F. PETRAITIS, Prop. •
6702 Superior Ave., j

Akrono Naujienos
L. A. P. BENDROVĖ REI

KALE
Nesenai, turbut J. Vasiliaus

kas iš Baltimorės, varde Lietu
vių Amerikos Pramonės Bend
rovės, išsiuntinėjo tos bendro; 
vės šėrininkams pranešimus 
lapelius kad bendrovė esanti li
kviduota, reiškia suvalgyta.

Ir įvyko taip kaip jums, šėri- 
ninkai, buvo sakyta ir perser
gėta keli metai atgal, kad tos 
bendrovės viršininkai aikvoja 
jos turtą ir bendrovė grius jei
gu jų neprašalinsit; taip ir įvy
ko.

Būtų gerai kad šėrininkai 
tuos lapelius apie bendrovės li
kvidavimą pasilaikytų, gal kar
tais ateityje jie bus reikalingi.

L. A. P. B-vės šėrininkas.

Užmuštas automobiliu. Jo
seph J. Monahan, 55 m.,’ gyve
nęs netoli Rossett ir Graham 
gat., eidamas į darbą Tapo au
tomobilio užmuštas einant per 
gatvę ant North ir N. Howard 
st. Jis paėjo iš Pittsburgo.

Akrono detektivai parsigabe
na iš Detroito du banditu ten 
suimtu už plėšimus. Jie Akro- 
ne papildė didesnius prasižen
gimus ir bus čia teisiami.

Budavos didelį teatrą. Vie
toje dabartinio Colonial teatro 
bus išbudavotas $1,500,000 ver
tės Keith-Albee teatras. Da- 
pirkta daugiau žemės greta Co
lonial. Teatre bus suvirs 3,000 
vietų ir bus balkonas. Ineiga 
į teatrą bus iš Mill st. Teatras 
bus įrengtas taip kad jame ga
lima butų statyti operas kada 
pasitaikys reikalas.

Tyrinėja žmogžudystę. Cle
velando detektivai jieško kalti
ninkų nužudyme butlegerio S. 
Nobile. Kulkom suvarstytas jo 
automobilis rasta Akrone.

Susekė butlegerius. Ant Sand 
Hill eksplodavo 100 galionų di
dumo degtinės varymo aparatas 
ir tas atkreipė žmonių ir poji-

GAVO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

Marė Račkaitienė .... Lt. 100
Marė Trepečkaitė -.7.......... 100
Jeronimas Liutkevičius .... 300
Steponas Valansevičius .... 150
Petras Lėlius .....................170
Agota Palteraitienė ...........100
Grasilda Kriukaitė .............. 100
Karolina Braziūnienė ..... 100
Antanas Stanislovaitis .... 300
Antcn Blagniov .................. 200
Kazimiera Strigienė .......... 200
Kazimieras Paškevičius ... 100
Karolis Ivanavičius .............100
Antanina Daškevičiutė .... 100
Konstancija Aukštuolienė . 100

REIKALINGA SIUVĖJAI 
vyrai ir moterįs prie mašinų, siuvi
mui šilkinių dresių. Kreipkitės tik 
patyrę tų darbų. Ineiga į dirbtuvę 
iš kiemo. J. Pečiulis, 1219 E. 83rd 

Chippewa Lake Park
Trisdešimts penkios mylios į pietvakarius nuo Cleve

lando yra . puikus pasilinksminimo parkas, vėsus, gaivi
nantis ežeras _  gana toli, bet nepertoli nuo užgrūstų
miesto gatvių.

. 1
Tai yra puiki vieta nusigabent savo šeimyną ir drau

gus. Kuomet nuvyksit tenai nusistebėsi! kiek ten yra 
pasilinksminimo tyrame ore, atviroji ramioj gamtoj. Net 
žmonės kurie turi namus ant krašto Erie Ežero perka 
namelius ir gyvena prie Chippewa per vasarą.

Musų gelžkelis nuveža iki ineigos į tą parką už pus
antros valandos laiko, ir kainuoją tik $1.50 už tikietą į 
abu galu, kuris esti geras trims dienoms.

The Cleveland Southwestern Railway &
Light Compaiiy

cijos domę. Pribuvus policiją 
krėsdama rado slaptas duris už

Akrono dabartinis majoras, 
D. C. Rybald, paskelbia jog jis 
vėl stato savo kandidatūrą ket
virtam terminui į majorus. H

Wingfoot ežere, netoli Akro
no, nedėlioj užėjus audrai pri
gėrė dvi ypatos, buvusios iš
važiavusios žvejoti, 
vištinyčios, apie 60 pėdų tolu
mo .nuo tvarto, kurios vedė į 
požemę. Ten rasta 26 bačkos 
raugo, daug maišų cukraus ir 
kitokių reikmenų degtinės da
rymui. Iš tos požemės ėjo pai- 
pos j tvartą, kur buvo pumpas 
ir kiti dalykai. Taip gabiai vis
kas buvo įtaisyta kad nebūtų 
niekas radę jeigu ne ta eksplo
zija. Detektivai sako kad tos 
distiliarnės operatorius ’ buvo 
užmuštas eksplozijoje arba su
degė gaisre po sprogimo: Kiti 
sako kad jis pabėgo. Suimta 
tos ūkės moteris, kuris atsisakė 
duoti žinių apie bravoro savi-, 
ninką.

Ligonbučio vajus. Akrono 
miesto ligonbučio statymui va
jus tsęis nuo Gegužgs 9 iki 21 
d. Viso reikalinga’ $800,000, 
bet kiti pinigai jau turima, 
trūksta dar $350,000. Akrono 

| dirbtuvės ir biznių įstaigos su
dėjo $450,000, likusią sumą rei- 

I kės surinkti iš visuomenės.
Dirbtuvės davė po $10 nuo 

kiekvieno jose dirbančio darbi- 
. ninko.

Balionų lenktynės. Jau vis- 
1 kas priruošta 1927 metų balio- 
i nų lenktynėms, kurios prasidės 
Gegužės 29 d. ant Akrono-Cle- 
velando vieškelio, State road.

Vienas balionistas prisidėjo 
net iš Kalifornijos, kuriam pa
ramą duoda kongresmanas Da
vey.

Potvihiai trukdo darbus. To
limos Mississippi upės potvy
niai atsiliepia ir ant Akrono 
guminių išdirbysčių. Tqš iš-,: 
dirbystės turės apmažinti dar
bus delei potvinių uždarymo 
kelio prisiuntimui suodžių rei
kalingų prie sukietinimo gumo 
medegos. Tie suodžiai yra taip 
lygiai svarbus gumo industri
joje kaip pats gumas.

Tie suodžiai gaminama iš ria- 
turalio gazo suodžių ir Louisia
na valstija duoda .65 nuošim
čius visų suodžių. 'Ta valstija 
užtvinus ir negali traukiniai iš
važiuoti.

Užmušta penkios ypatos. Ne
dėlioj, važiuojant automobiliu 
Manchester keliu, Kenmore, per 
gelžkelio bėgius, ant važiuotojų 
užlėkė traukinis ir užmušė pen
kias ypatas.

Per visą Ohio valstoiją nedė
lioj užmušta dešimts ypatų au
tomobilių nelaimėse.
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