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Nulėkė Orlaiviu į Paryžių
per 33 Valandas

IR DARBININKŲ ŽINIOS

PERSKRIDO 3,740 MYLIU BE MIEGO, VIRŠ 
PAVOJINGU VANDENYNO BANGU

ANGLIJA IŠVEJA 
BOLŠEVIKUS

Londonas. — Anglijos val
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ANGLIAKASIAI PASIRENGĘ 
ILGON KOVON

Pittsburge kalbėdamas,, ang
liakasių unijos prezidentas Le
wis pasakė: Ar dabartinis min
kštosios anglies streikas tęsis 
metus ar penkis metus, unija 
yra prisirengus kovoti iki lai
mėjimo. Lewis išsireiškė esąs 
pasitenkinęs streiko padėtim ir 
tikisi kad pasekmės bus geros. 
Jis sako kad streiko pabaiga 
numatoma.

Ambridge, Pa. — Tris darbi
ninkai prigėrė Ohio upėj ties 
West Economy kada dumpavi- 
mo vagonai nuvirto nuo bėgių 
į vandenį.

New Philadelphia, Pa. — Trįs 
angliakasiai užmušta eksplioda- 
vus dulkėms Bell kasykloj ne
toli Tamaqua.

Coatesville, Pa. — Trįs gelž- 
kėlio darbininkai užmušta eks- 
pliodavus lokomotivo katilui.

Aštuonios unijos darbininkų 
dirbančių prie Pere Marquette 
gelžkelio Michigan valstijoj .nu
tarė streikuoti. Streikui laikas1' 
Askirta, bei dar Vjtošair 
skelbta. Jeigu kompanija ne
sutiks išpildyt unijų reikalą vi
nių 6,000 darbininkų pames 
Srjarbus ir sudemoralizuos visą 
tos linijos veikimą.

Steubenville, Ohio. — Adenoj 
pastaru laiku pasikartoja peš- 
tynė tarp streikuojančių ang
liakasių ir ne-unijistų darbinin
kų kurie eina dirba. Gegužės 
21 d. atsibuvo muštynė su ply
tomis ir akmenais. Pasiųsta 
ten policijos sulaikymui darbi
ninkų peštynių.

Pennsylvanijos minkštosios 
anglies kasyklų operatoriai su- 
sutarė pradėti derybas su uni
jos viršininkais, nustatymui 
naujų mokesnių. Konferencija 
laikoma Philadelphijoj. Viena 
kas žinoma kad angliakasių at
stovai priešinsis numažinimui 
algų.

žuvo 35 angliakasiai. Japo
nijoj, kilus gaisrui kasykloj 
žuvo 35 angliakasiai. 150 kitų 
darbininkų išsigelbėjo.

Argentinoj ant Birželio 16 d. 
ruošiama generalis streikas ,už- 
protestavimui prieš Suvienytas 
Valstijas už nuteisimą mirtin 
Sacco ir Vanzetti.

Vis Amerika kalta. 
Suvienytos Valstijos 
duoti sovietų Rusijai 
kreditus vatos pirkime 
rikos, neturėdamos vatos Rusi
jos audinyčios turi užsidaryti 
ir 30,000 darbininkų lieka be 
darbo trims mėnesiams.

Bolševikai neturi pinigų už
mokėt už vatą ir tuomi kiršina 
tamsius darbininkus prieš Suv. 
Valstijas. Bet kada reikia pi
nigų propagandai Amerikoje ir 
kitose šalyse tai komunistų ca- 
rukai leidžia net desėtkais mili
jonų rublių.

Anglijoj bedarbių skaičius ei
na mažyn. Nuo pereito meto 
generalio streiko pirmu kartu 
šį pavasarį bedarbių eilės su
mažėjo žemiau milijono žmo
nių. Dabar bedarbių skaitoma 
j 998,000.

Pagerėjimas žymiausia apsi
reiškė geležies, plieno ir inžine
rijos industrijose. Angliakasy- 
klose apslugimas vis tęsiasi ir 
Vali jo j užsidarė keturios kasy
klos.

Italijoj fašistai darbdaviai 
laikas nuolaiko prikalbina dar
bininkus dirbti už mažesnes al
gas, ir štai nekurtose industri
jose darbininkai sutiko numuš
ti nuo 15 iki 20 nuošimčių. Bet 
valandos netrumpinama.

Bourget, Franciizija. —Le
Gegužės 21 d. visą pasaulį nu
stebino jaunas, 25 metų, Ame
rikietis lakūnas, Kapt. Charles 
A. Lindbergh, kuris į 33 (Ą va
landas perskrido Atlantiką nuo 
New Yorko iki Paryžiaus, už
sitarnaudamas vises cizilizuo- 
tos žmonijos pagarbą.

Lindbergh išskrido iš New* 
Ycrko penktadienio rytą, Ge
gužės 20 d., saulei tekant, ir 
pasiekė Paryžių šeštadienio va
kare, 4:21 valandą New Yor
ko laiku, o 10:21 valandą va
kare Paryžiaus laiku. Kelionė
je padarė 3,740 mylių be susto
jimo.

Taip tai jaunas vaikinas atli
ko didžiausią žygį orlaivininky- 
stės istorijoje, ir pavojingiausią 
šiais laikais, dėlto kad dar or
laiviai nėra tikras ir saugus da
lykas, ką patvirtina ir du dingę 

11 lakūnai, ’< kurie .voš 
savaitė pirm to bandė'tuo pat 
keliu skristi į Ameriką ir žuvo 
audringose Atlantiko bangose 
be žinios.

tiaJa- -.Frpjxuzai

Kadangi 
atsisakė 
didelius 
iš Ame-

Be Miego, be Pasilsi©
Kokis yra pavojus ir koks 

šiurpą sukeliantis jausmas yra 
tokioj kelionėj gali suprasti tiki 
tie kurie plaukė per Atlantiką 
Amerikon. Tik dangus ir van
duo per dienų dienas matosi. Ir 
štai tuomi dangum skrenda la
kūnas, vienas jaunas vaikinas 
be būdų išsigelbėjimui; po juo 
blaškosi baisiausios bangos ga
tavos praryti jeigu tik menkas 
kas1 atsitiks su orlaiviu. Nėra 
nei laivų arti išgelbėti, nei turi 
radio aparatą prisišaukimui pa
galbos; nei žemės ar salukės 
nusileisti.

Neria jis per nakties tamsu
mą virš banguojančio okeano ir 
laukia išauštančio ryto, kad ap- 
smagėtų kiek jo padėtis.

Pasukus į okeano pusę jis su
tiko ūkanas, lietų ir ledus, ir 
net manė gryžti atgal, bet vis 
jc jausmai stumia jį tolyn, lėk
ti, nes perlėks, laimės garbę ir 
turtus.

Naktį prieš išlėkimą jis te
miegojo vos pora valandų — 
nes ar galėtų kas miegoti į to
kią kelionę rengdamasis. Kėlė
si anksti, o dar prieš jį tuno 
apie 36 valandų kelionė — kaip 
buvo išskaičiuota. Kas butų 
jeigu nuvargęs užsnūstų? Am
žinas tada miegas jurų gelmė
se.... Nėra kam pagelbėt, kam 
pabudint.

Valgyt vežėsi labai mažai, ir 
tik retkarčiais užkando. Jis bu
vo 'pilnas pasitikėjimo kad 
sieks Paryžių ir ten atilsės, 
valgys.

Garbingas Priėmimas
Kada Lindbergh išskrido, vi

sa Amerika, ypač Washingtono 
valdžia, buvo susinervavus kad 
to jauno vaikino žygis neįžeis
tų Prancūzų, kurių lakūnai din
go, e Amerikonas lyg pasityčio
jimui iš jų leidžiasi kelionėn ir

pa- 
pa-

matinius ryšius su sovietų Ru
sija ir panaikint Anglų-Rųsų 
prekybos sutartį. Tą dalyką tu
ri užtvirtint parliamentas. '

Faktai pagrobti'darant kratą 
sovietų raštinėse Londone pasi
rodė perdaug Anglams pakęsti 
savo šalyje Maskvos agentus. 
Maskva lenda į visas šalis neva 
su biznio reikalais, sakydama 
duosianti kapitalistams pasi
naudoti, bet paskui varo savo 
propagandą įvedimui komunis- 

dikfątųros.tųnori padaryt tą ką Francuzai 
neatsiekė.

Bet kada Lindbergh atskrido 
i Paryžiun, ten jo jau laukė visas 

miestas; nusileidimo vieta buvo 
nušviesta prožektoriais, suėję 
įvairus valdininkai ir tūkstanti
nės minios. Kada jis nusileido 
jį sutiko valdininkai ir širdin
giausia sveikino. Po to jis bu
vo paimtas Amerikos ambasa
doriaus globon.

Niekad jotuos tautos lakūnas, 
net nei karalius ar valdovas, ne
turėjo iškilmingesnio priėmimo 
Francuzų minių kaip šis vaiki
nas. z

Pc gero miego, nedėlioj pra-' 
sidėjo didžiausios ceremonijos: 
sveikinimai nuo įvairių įstaigų, 
lakūnų organizacijų, ir pagaliau 
Fiancuzijcs prezidentas užkabi
no jam ant krutinės Garbės Le
giono Karžygio juostą ir pabu
čiuodamas į abu žandu pavadi- 
uo jį narsuoliu.

Tarp kitų sveikintojų, jį pa
sveikino atskridęs iš Anglijos 
garsus Anglas lakūnas, Alan 
Cobham. Jis atskrido nežinio
mis kada patyrė jeg Lindbergh 
pasiekė Paryžių.

Iš teatrų ir įvairių įstaigų 
pasipylė jam pasiūlymai su di
deliais pinigais už pasirodymą. 
Laikraščiai moka didelius pini
gus už jo aprašymą kelionės.

Lindbergh gavęs progą ap
lankė ir išreiškė apgailos šeimy
noms tų dviejų žuvusių Fran- 
euzų lakūnų.

Apėjęs visokias susitikimų, 
sveikinimų ir linkėjimų cere
monijas, tas jaunas karžygis 
rengias orlaiviu apskraidyt visą 
Paryžių ir tikrai pamatyt mies
tą. Taipgi žada atsilankyt šve- 
dijon, savo tėvo gimtinėn šalin, 
kur jo laukia garbės dovanos, 
žada skristi atlankyt Londoną, 
kur yra kviečiamas Anglų ir 
Amerikonų.

Lindbergho Motina .
Su savo sunum, sykiu pragar

sėjo ir to jauno karžygio moti
na, Evangeline Lindbergh, kuri 
gyvena Detroite ir yra mokyto
ja chemijos. Ji yra našlė, jos tos didumo šmotuose, 
vyras buvo kongresmanas Wa
shingtone.

Motina visą laiką nuo jo pa
siryžimo skristi laikėsi narsiai 
ir drąsiai ir, pridavė sunui dva
sios. Jisai pirmiau buvo pašto 
lakūnas St. Louis, Mo., kurio 
miesto biznieriai davė jam pa- — 
ramą išsirengti kada rengėsi I vo karžygiui kada jis sugryš. 
keli kiti lakūnai jau anksti nuo Jis gryš greičiausia laivu, nors 
žiemos ir'dar dabar neišskrido, sako nesibijo skristi orlaiviu ir 
Lindbergh atlėkė iš vakrinių1 vėl. Bet tai jau butų bereika- 
valstijų savo orlaiviu, kuris bu- linga pastanga.
vo specialiai pabudavotas, ir pa- Suv. Valstijų kongresan bus 
lūkėjęs kelias dienas geresnio įnešta bilius paskirti Lindberg- 
oro, šovė kai kulka per vande- Į hui garbės medalį.
nyną ir palikęs užpakalyje kitus .Neri Parvežti Jį Karišku Laivu 
pasiėmė visą garbę ir $25,000 j 
dovaną, kurią buvo paskyręs 
Orteg už perskridimą tarp Pa
ryžiaus ir New Yorko be susto
jimo.

Visa Amerika ruošia nepa
prastai iškilmingą priėmimą sa-

iš

Sugriebė Lietuvos 
Išdaviką

Berlinas. — Pranešimas 
Kauno sako kad Lietuvos val
džia sugavo kokį tai generolą 
Kleščinskį kuris perdavė Lietu
vos dokumentus sovietų atsto
vybei Kaune. Jis pagrobė apie 
12 įvairių dokumentų naudingų 
komunistams.

Ar nereiks tik ir iš Lietuvos 
laukan Maskvos atstovus.vyt

Nauji Potviniai
Baton Rouge, La. — Naujai 

užtvarai išgriuvus apsemta ki
ti plotai ir 65,000 žmonių turė
jo šalintis į aukštumas.

Apie 1,000,000 akrų dirba
mos žemės, užsodintos cukraus 
lendrėmis, vata, ryžiais ir ker
nais, aplieta ir padaryta milži
niški nuostoliai.

Apsupa Bolševikus
Hankow, Sixties b: 

nų radikalų cėirtfas, palengva 
apsupamas generolo Kai-šeko 
ir kitų Chinų vadų priešingų 
komunistams.

Gen. Yang Sen, Kai-šeko pu
sės, paėmė Wiicang miestą, ne
toli Hankowo.

Gaudo komunistus, čili, Pie
tinėj Amerikoj, irgi persekioja 
komunistus. Gegužės 19 d. 
imta apie 100 raudonųjų ir 
imta jų literatūra. '

Portugalijoj šiose dienose 
droje užmušta 12 ypatų.

Wilson, Wyo., žuvo aštuonios 
ypatos išlužus tvenkiniui ir už
liejus kaimelį, kuris visiškai su
naikinta.

su- 
at-

au-

Orlaiviai Suvienytose Valsti
jose per 1926 metus praskraidš 
23,000,000 mylių. Iš jų 37,500 
mylių praskrido lengvesni už 
orą gazu pripusti orlaiviai. Vi
so buvo naudojama 1,536 orlai
vių.

Aukso Kalnai New 
Yorke

Senatorius Capper sako kad 
New Yorke viename budinke 
ant Wall gatvės, randasi 4,000 
tonų tyro geltono metalo ply- 

Kožna 
ir vertaplyta sveria 20 svarų 

$6,000.
Tas budinkas labai 

mas ir komunistai negali pri
eit prie to aukso pasidalinti, 
nors labiausia norėtų.

saugoja-

i Suv. Valstijų prezidentas pa
skyrė karišką laivą -ir kitus lai
vus palydovus parvežimui Lind- 
bergho iš Europos Amerikon. 
Tai butų pirmas atsitikimas is- 

■ tor i jo j, nes niekad dar niekas 
privatišką žygį atlikęs tokios 
garbės negavo.

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose...............A.. $2.00
Kanadoje ir Meksikoje................ 2.50
Lietuvoje ir kitur. ......................  3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv- 
mo, ne nuo Naujų Metų, ir mokas! i žirą Ino

Angarsinimu kainu klauskit laišku.
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6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XII (METAI 12-TI)

Sharkey Laimėjo
Parbloškė Airi Penkta

me Raunde
New York. — Lietuvių kum

štininkas, Jack Sharkey-žukau- 
skas iš Bostono, prasimušė sau 
kelią j poziciją čalenčiuotojų 
už sunkios vogos boksininkų ti
tulą kurį dabar laiko Gene Tun
ney, pasekmingai sumušdamas, 
Airį Jim Maloney, irgi iš Bos
tono, 
tadionio vakare, 
nes Gegužės 19 d. lij<

. Sharkey sumušė Airį penk
tame raunde vos 52 sekundoms 
nuo to raundo pradžios praėjus.

Jis ėmė viršenybę ant Airio 
beveik nuo pat pradžios 
jimo, išpildydamas savo 
rius prižadus padaryti iš 
ne-y tik balionę, dešrą.

Buvo žiauri Kova vimi negu kitados kada.
Prieš pradėsiant kumštynes, 

susirinkusiai miniai buvo pra
nešta kad reikia atsistoti va
landėlei, pasimelsti už pasiseki
mą lakūno Lindbergho, kuris 
išskrido pavojingon kelionėn.

Už kelių sekundų į rinkę įli
po Maloney, prie didžiausių šu
kavimų ir sveikinimų. Sharkey 

greitumą, gabuma, pasitikėji-Į gavo tik menką pasveikinimą, 
1 daugiausia iš Lietuvių. Ir ka- 
i da Sharkey laimėjo visi buvo 
nepaprastai nustebinti.

Tai buvo viena iš smarkiau
sių ir sunkiausia kovojamų 
sunkiųjų kumštynių istorijoje, 
bet po pirmo raundo tie kurie 
buvo gana arti pradėjo jausti 
kad Maloney, jeigu neatsitiks 
nelaimė, jau pralaimėjęs. >

Sharkey turėjo reikalingą

Kumštynės įvyko penk-; mą, ir, nuostabai visų, išskyrus 
Gėgužės 20, jo artimųjų kurie žinojo, jis tu

rėjo ir smarkesnį smogimą.
Tas Lietuvis, į kurį iki šiolei 

žiūrėta kaipo į švelnų boksinin
ką ir neturintį galutino apsi
trynimo, atliko su savo priešu 
labai trumpai kuomet galutinai 
paleido savo sunkiąją artileriją. 
Sharkey taipgi parodė kad jis 
gali dikčiai laikyti įvairiose kū
no dalyse, apie ką buvo abejo-j 
jama. Kaip pats Rickard išsi-, 
reiškė, “Sharkey yra taip geros 
išžiuros sunkusi

sušto- 
pagy- 
Malo-

„ _ Airis
pirmame raunąe galėjo dar pa- 
smarkaut, bet nuo to jau Lietu
vis jį visiškai užviešpatavo. Iš 
kairės smogdamas parmušė Ai
rį aukštieninką pirm pabaigos 
ketvirto raundo, bet Maloney’ 
dar pašoko ant kojų.

Pradėjus penktą raundą, Lie
tuvis iššoko smarkiai ir smogė 
Airiui į smakrą kaire, paskui 
dešine iš kito šono. Jis sudėjo 
visas savo pastangas daužymui 
ir nesimatė kad jis gintųsi nuo 
savo priešo. Kada Maloney su
sirietė norėdamas išvengti mu
šimų, Sharkey smogė j&hy 
šine j ausį, ir Airis nukrito ant 
matraso. Maloney Vėl atsisto
jo, ir bandė pasidengdamas sa
vo galvą laikytis, bet Sharkey 
puolėsi prie jo, smogė kaire ir 
dešine į pasmakrę, ir Airis nu- 
strapaliojo atbulas į virves. Ta
da Sharkey šoko prie jo ir vėl 
kirto dešine į pasmakrį ir Ma
loney nukrito ant veido palei 
virves. Maloney ir dabar ban
dė atsistoti, prisilaikydamas už 
virvių, bet keliai drebėjo. Kada 
paleido virves jią puolė kniūps
čias, bet jį pagriebė refery Į 
glėbį, kuris paliepė Sharkiui ei
ti į savo kampą, tokiu budu pa
sibaigė muštynė ir Sharkey li
ko pripažintas laimėtoju.

VISI PRISKIRIA GAR
BĘ LIETUVIUI
(Iš New York Sun)

Tex Rickard, kumštynių pro- 
moteris, sakė kad dalyvavo apie 
35,000 žiūrėtojų ir ineigų buvo 
apie $275,000.

Rickard buvo nepaprastai pa
tenkintas Sharkey’s veikimu ir 
pranašavo kad tas Lietuvis pa
kels smarkią kovą su Tunney 
už čampionatą. Paskui Rickard 
prisiminė savo planus ir pasa
kė: ‘'Bet Sharkey turės pir-ma 
sumušti Dempsey. Aš rengiuos 
sustatyt tuos du Jackus .tame 
pačiame ringe pradžioje Rugp
jūčio.” ■ •

Bill Gibson, Tunney’s mana- 
džeris, kuris sėdėjo pirmoj ei
lėj, buvo pilnai maišytų jausmų 
džiaugsmo ir nerimasties maty
damas kaip Sharkey sumušė 
Airį iki bespėkio vyruko.

‘‘Sharkey yra geras muštu
kas, gal but reikia sakyti kad 
didis muštukas”, patėmijo Gib
son. "“Jis ir Tunney sudarytų 
nuostabią kovą, šiose kumšty
nėse aš sakiau kad Sharkey lai
mės, bet turiu pasakyt kad jis 
turi smarkesnį smogimą negu 
aš maniau.”

Tunney, kuris irgi, ten buvo, 
Į taipgi aukštai atsinešė į laimė- 
1 toją.

Tunney Giria Lietuvį
■ Gene Tunney, pasaulinis čun- 
kiųjų kumštininkų čampionas, 
sako jog Jack Sharkey yra toks 
geras kumštininkas kokį’ Tun- ' 
ney kada matė sunkiųjų’eilėse. ' 

“Sharkey yra smarkus, ga
bus, geras smogikas. Jis yra 
toks prieš kurį negali stengtis 
tęst laiką, nes jis punktais tave 
perviršys. Jeigu bandysi jį per- 

i viršint punktais, jis gali tave 
kumštininkas; smogimu išmušti. (Aš skaitau 

kokį aš kada pastačiau j rinkę.’-’ (jį žymiausiu konkurentu mano 
Galo prieita skubiai, be abe- titului”/

jo, dėlto kad Sharkey pramuse 
Maloney virš kairės akies pir
mame raunde. Airiui tas ma
tyt žymiai kenkė. Sharkey in- 
ėjc į rinkę su dalimai apgydy
ta žaizda virš savo kairės akies, 
bet tam nekenkė, nors Malo
ney užgavo ją ir sukruvino an
trame raunde. t - . i

MŽdoney atakavo šiauriai pir-j 
mame raunde, bet tas _ , , .
Lietuvis, ramus ir saitas, paro-. jau rU0ŠiamL iBVet Tunney 
dė gražų, stebėtiną ir įvairų į5nkęs manyt kad Sharkeyjlai- 
apsigynimą, kas gelbėjo jam iš- mės.
sisukti nuo didumos Airio smu-Į Jack Sharkey yra 24 metų 
gių, kuomet jis pats taškė jam 
nuolatos iš visų pusių.

Po pirmo raundo pasirodė jog 
Airio pasitikėjimas dingo. Nuo 
to jis bandė tik kumščiuotis su 
Jackų, o tas tai buvo didelė 
klaida. Jisai tiktai pynėsi į 
Sharkey’s rankas bandydamas 
jį kumščiuoti.

Sharkey Atsidaro
Vėlai ketvirtame raunde štai 

Sharkey, sutraukė savo lupas į 
rūstumą ir numetęs savo neat
sargios viršenybės kaukę, me
tėsi į atkaklų ir nuolatinį ata
ką. Dviem smūgiais iš kairės 
ir iš dešinės nusmogė jį atbulą 
per visą rinkę ir Airis nukrito 
Sharkio kampe.

Scena Sharkey’s 
rodė to Lietuvio 
kams kad Maloney 
sės. Kada Sharkey atsisėdo sa
vo kampe raundo pabaigoj, jo 
manadžeris, Johnny Buckley, 
vietoj pagelbėti jam ką, atsisu
kęs į laikraštininkus šaukė:

“Jack dar- nepradėjo. Jis dar | 
nieko nedarė su savo dešine. 
Tėmykit jį sekančiame raunde, 
kada jis pradės pliekti savo de
šine.” v '

Jis buvo geras pranašas. Kai 
tik jiedu sušoko penktam raun-j 
de Sharkey puolėsi smarkiai ir 
smogęs kaire, paskui dešine at
liko savo darbą su Airiu.

Sharkey Smarkus Vyras
Sharkey parodė nepaprastus 

kumštininko gabumus. To, ži
noma, tikėtasi. Stebėtiniausias 
dalykas buvo tai pasirodymas 
jo tokio smogimo kokio niekas 
netikėjo. Jei kokia klaida pas 
jį galima rasti tai tik jo perdi- 
delis pasitikėjimas. Kartais jis 
davėsi save mušti tokiuose at
vejuose kur galėjo išsisukti. Jis 
visada yra drąsus, bet tą naktį 
turėjo daugiau pasitikėjimo sa-

' Tunney sako kad Sharkey sa
vo dideliu pasitikėjimu nugalė-

l jc Airį. “Niekas niekad nega
lės turėti psichologiškos virše
nybės ant Sharkey”, pasakė tas 
čampionas. “Jack nesustoja pjj*-a 
galvot kodėl jis yra geresni J už y 
sjavo priešą.

i nėra pasekmė atsargaus iš^na- 
lizavimo. Jis tik žino kadi jis

Jo pasitikėjimas

' Tunney iit^isa4S)zSpręŠt''kjii7Sr 
tvirtas1 turės būti laimėtoju Sharkio

i amžiaus, sveria 192 svaru, 6 pė
dų aukščio.

Ką Sako Dempsey
Jack Dempsey, bfivęs pasau

linis čampionas, dabar gyve
nantis Kalifornijoj, iš visų ži
nių surinktų po šių kumštynių 
sako kad Sharkey yra gana ge
ras' sulaikyti Tunney, tai yra 
jį sumušti.

Dempsey vienok tikisi laimė
ti prieš Sharkey ir stoti prieš 
Tunney Rugsėjo mėnesį.

kampe pa- 
pagelbinin- 
i'lgai netę-

Dovana Sharkiui nuo 
Lietuvos Šaulių

Amerikon atvažiavo Kapito
nas Darijus, kuriam Lietuvos 
šaulių Sąjunga įdavė sidabro 
medalį įteikti Sharkey-žukaus- 
kui, kaipo pagarbos ženklą.

Ir šaulių Sąjungą lyg nujau
sdama kad Sharkey liks laimė
toju ir dabar, jam tą dovaną 
siuntė.

šis Sharkio laimėjimas yra 
trečias paeiliui nuo pereito ru
denio, kuomet jis sumušė neg
rą Wills. Nepersenai jis sumu
šė kitą Airį, McTigue. Tose 
kumštynėse Sharkey gana pra
stai pasirodė, nes McTigue il
gai prieš jį laikėsi ir pralaimė
jo tik ant punktų. Išeitų kad 
McTigue buvo geresnis už Ma
loney. Bet tada Shąrkey tur
būt tik monijo akis kitų kumš
tininkų ir su McTigue žaidė, 
kad kiti negalėtų matyt jo tik
ros vertės.
(Daugiau žinių ant 8-to pusi.)

New Yorko garsiame Sing 
Sing kalėjime pereitą metą at
sidūrė 1,452 nauji kaliniai. Iš 
jų tik 67 lanke kolegijas.

Kijevas. — Dniepre apvirtus 
pieniniam laivui prigėrė 19 yp.

Atrado trachomos bakteriją. 
Washingtone, medikalės drau
gijos konvencijoj, Japonas dak
taras Hideyo Noguchi, parodė 
kad jis atradę trachomos bak
teriją, kas yra labai svarbus 
dalykas medicinos moksle, nes 
nuo trachomos tūkstančiai žmo
nių apanka tamsesnėse žemės 
srityse.
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SANDARIEČIŲ DARBUOTĖ

Gegužės 15 d., šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, nuo 1 vai. 
po pietų, įvyko Sandaros Kuo
pų atstovų posėdis. Dalyvavo 
tik trijų kuopų — 36-tos, 79- 
tos ir 83-čios atstovai; nedaly
vavo 43-eios ir 84-tos.

Nutarta surengti prakalbas 
“Sandaros” redaktoriui J. Pron- 
skui, kuris nesenai atvažiavo iš 
Lietuvos ir važiuoja pro Pitts- 
burgą Į Chicagą į Sandaros sei
mą. Prakalbos bus Birželio 8 
d., trečiadienio vakare, L. M. D. 
svetainėje. Taip pat nutarta 
pasiųsti pasveikinimas Sanda
ros seimui ir aukų $10.

Nutarta likusius buvusio 3- 
čio apskričio,-pinigus, kurie yra 
pas A. Žuką Clevelande, pasiųs
ti irgi seimui,, sunaudojimui 
svarbiausiems reikalams. Pas 
Žuką buvo $39, nors be to bu
vo dar mažų išlaidų iš seniau, 
iš kurios sumos turės būti iš
skaityta.

Kuopų Sąryšis nutarė siųsti 
vieną atstovą nuo savęs į seimą.

Sandaros moterų 79-ta kuo
pa žada siųsta savo delegatę į 
seimą.

Toliau, komisija pranešė kad 
užėmė Amšiejaus ūkę ant Rug
pjūčio 7 ir 21 del piknikų. Nu
tarta pusę pelno atiduoti į Po
litinį Iždą, o pusę nuo vieno 
pikniko Sąryšiui, o nuo kito 
kuopoms kurios prisidės dar
buotis minėtų piknikų surengi
me. J. Virbickas.

VISOKIOS ŽINUTĖS
Gegužės 8 d. L. M. D. svetai

nėje buvo teatras ir koncertas 
kurį surengė Lietuvių Meno 
Ratelis po vadovyste stud. P. 
Dargio. Vaidinime dalyvavo 
M. Giliutė, P. Gilius, O. Virbic- 
kienė, A. Kapušinskas, F. Gi
lius. Aktoriai labai gerai atli
ko savo role^. Veikalukas yra 
su dainomis, ir dainas visi at
liko gražiai, ypač pasižymėjo 
M. Giliutė savo švelniu balseliu 
ir geru vaidinimu, nors pirmu 
kartu vaidino.

Kiti tai jau Pittsburgiečiams 
gerai žinomi vaidintojai, kaip 
Virbickienė, Giliai.

Prie veikaluko, dar buvo su
vaidinta pasikalbėjimas Karei
vio su Oficierium, kurį atliko 
F. Gilius ir J. Kuizinas.

Vėliau sekė muzikos dalis: 
Vytautas Virbickutis griežė so
lo smuiką, P. Gilius dainavo, ir 
Bostonietis Jankauskas-Jenkins 
sudainavo pora dainelių. Jis 
tuo laiku lankėsi pas mus. Mal
vina Rukiutė paskambino pia
nu, o paskiausia Gendruta Pla- 
takiutė griežė smuiką. Visiems 
dainininkams ir smuikininkams 
akompanavo Milda Virbickiutė.

žmonių buvo vidutiniškai, ir 
dalis pelno, $10, pasiųsta Lietu
vos našlaičiams į Kauną.

Lietuvių Tautiška šv. Jurgio 
Parapija turi gražią bažnyčią

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

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
KELEIVIŲ ČEKIAI

Apsauga reikalinga visados, ypač keleiviams. Apsaugojimui ke
leivių turto-pinigų, išduodame keleivių čekius, kurie čekiai išmai
nomi visose pasaulio dalyse. v
Keliaujant Amerikoj, keliaujant j Lietuvą ar kitur, atsikreipkite 
į mus del čekių. Kaina steoėtinai maža.

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

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4%.^ I METUS

ir gerą kunigą, bet neturi kle
bonijos, todėl mano statyt na
mą šalę bažnyčios jei' bus gana 
vietos. J. Virbickas.

Už teisybę nukentėjo. Har
ry Mill, nuo Rhine st., ką tai 
nešėsi punde po pažaste. Du 
vyrai priėję prie jo paklausė: 
“Ką turi tame punde?” Jis at
sakė: “Degtinę”. Ir ištikro pa
sirodė kad jis nešėsi susisukęs 
į pundą degtinės galioną. Jie 
buvo prohibicijos agentai ir tą 
žmogų už pasakymą teisybės 
areštavo.

Apgavikų auka. Frank Ber
gin nuo 3348 Spring way pasi
skundė policijai kad jis užmo
kėjo kokiems tai apgavikams 
$2,000 už neva pinigų darymo 
mašiną. Tą mašiną parsinešęs 
namon norėjo pasidaryti pini
gų, bet pasirodė kad tai yra tik 
cigarų dėžė su įkišta iš šono 
rankenuke.

žudystė pulruitnyje. Policija 
jieško Frank Emmą, 24 m., sū
naus pulruimio savininko nuo 
1400 Irvin sve., Northside, są
ryšyje su nužudymu Vitto Ca- 
siglio, muštynėse pulruimyje. 
Muštynė kilo kai kitas savinin
ko sūnūs norėjo iškolektuoti iš 
Casiglio 25 centus už naudoji
mą stalo. Frank gindamas sa
vo brolį paleido du šuviu į Ca
siglio ir paskui automobiliu pa
sišalino.

Banditų tardymas, šiose die
nose buvo teismas Paul Jawar- 
skio, banditą iš Cloverdale, ^už. 
nužudymą dirbtuvės darbinin
kų algų sargo užpuolime ir pa
grobime $48,000 Gruodžio 24 
d. 1925 m. Valdžia ręikalauja 
jam pirmo laipsnio žmogžudžio 
bausmės. Jeigu jis bus ištei
sintas -žmogžudystės įtarime tai 
bus nuteistas nuo 30 iki 60 me
tų kalėjiman už apiplėšimą al
gų vežikų pereitą Kovo mėn.

Su Jawarskiu, eina teismas 
ir Joe Weckoskio, kito suimto 
ir įtarto dalyvavime užpuolime 
pinigų vežėjų Kovo 11 d.

Pereitą šeštadienį Pittsbur-' 
ge buvo surengta darbinių ark
lių paroda.

žiaurus plėšikas. Plėšikas į- 
sigavo į namus 170 Devilliers 
st., ir užtikę moterį, Savenie- 
nę, ir jos 15 mėnesių kūdikį 
namie, pareikalavo atiduoti pi
nigus, $1,500, kuriuos jis tur
būt girdėjo ji turi. Moteriai 
nieko nedarant kaslink pinigų, 
tik pradėjus rėkti, plėšikas už
kimšo jai burną popierom, su
rišo, ir karštu prosu pradėjo de
gint jai veidą ir kitas kūno da
lis reikalaudamas pasakyti kur 
yra pinigai. Taipgi apdegino ir 
kūdikį, norėdamas priverst mo
tiną pasakyt apie pinigus. Kai
mynams išgirdus, vagilis pabė
go be naudos. .Moteris su kūdi
kiu nugabenta į ligonbutį.

DETROIT
Kanadiečių protestai ir pra

šymas Suvienytų Valstijų val
džios netrukdyti svetimšaliams 
Kanados gyventojams pereiti į 
Detroitą dirbti tapo išpildyti. 
Suv. Valstijų valdžia pratęsė tą 
pavelijimą ir nukėlė uždraudi
mą, kokis atsirado įvedus nau
ją ateivybės įstatymą.

Šiose dienose nustatyta kokia 
bus mokestis važiuojantiems ir 
pčkštiems per Detroito-Windsor 
tiltą į Kanadą ir atgal. Auto
mobilistai turės mokėt po 40c 
už pervažiavimą vienam žmo- 
yui ir po 5c ekstra nuo kiekvie
nos kitos važiuojančios ypatos. 
Pėkštieji mokės po 5c už per
ėjimą.

Tas planuojamas statyti til
tas kainuos $21,000,000.

Nusišovė del pačios. Paul De 
Witt, 25 m., nuo 81 Hazelwood 
avė., randasi kritiškoj padėtyj 
ligoninėje nuo šūvio kurį pats 
sau paleido į krutinę. Jisai pa
siryžo nusižudyti kada jo pati 
atsisakė gryžti su juo gyventi.

Naujas Fordas. Fordo auto
mobilių kompanija žada pradėt 
nuo Liepos 1 d. išdirbt naujos 
sistemos automobilius, keturių 
cilinderių tokios pat sistemos 
kaip dabar išdirbami didesnieji 
automobiliai. Tie nauji Fordai 
bus suvienodinti operavime su 
kitais automobiliais, nes iki šio
lei Fordo išdirbiniai turėjo vi
sai kitokią valdymo sistemą.

Suimta už dukters mirtį. Mt. 
Clemens. — Marė Johnson, 35 
m., pastatyta po $3,000 paran- 
m., laukia tardymo ištyrimui 
ar ji nebuvo priežasčia mirties 
savo pusantrų?pietų mergaitės, 
kuri mirė savaitė laiko atgal. 
Patalpinta kalėjime, nes netu
rėjo parankos, ji bandė nusižu
dyti pasikorimu ir persipjovimu 
rankų gyslų. Moteris įtariama 
sulaistyme pagalvės chlorofor
mu ir atsigulime su mergaite 
su tikslu nusižudyti; Ji išbudo 
už kelių valandų, o kūdikis bu
vo negyvas. Sako, naminiai ne
sutikimai buvo priežasčia jos 
tokio darbo.

, Peršovė negrą. Policijantas 
pamatęs tris vyrus, negrus, va
žiuojant motoriniu troku parei
kalavo kad jie sustotų. Vietoj 
to', jie iššoko iš troko ir pabėgo 
Vėliau, tas pats policijantas pa
matė tuos tris negrus važiuo
jant kitu automobiliu. Jie vėl 
norėja pabėgti. Tada policijan
tas paleido šuvius ir vieną per
šovė, jį suėmus rasta ir kiti. Jie 
važinėjo svetimais automobi
liais. *

žemė brangi. Detroite vidur- 
miestyje žemė yra verta pen
kių milijonų dolarių akras. Ta 
vidurmiesčio sritis yra dviejų 
ir pusės mylių-; pločio ir trijų ir 
pusės mylių ilgio. Išviso yra 
apie devynios'[ketvirtainės my
lios ploto. Atėmus iš to ploto 
dalį naudojamą visuomenės rei
kalams lieka dar 4,000 akrų ko- 
mercialiams tilskams.

Biblijo kalta. Ceola Mont
ross, nuo Ashland avė., parei
kalavo persiskyrimo nuo savo 
vyro, kuris išsirašęs iš biblijos 
moterims įstatymus reikalavo 
kad ji tų1 taisyklių- prisilaikytų.

Nušovė moterį. Nedėlioj atsi
tiko tokia tragedija. Alec Metz- 
kowitz, 33 mętų, atėjo į Bytz- 
kų namus, 13563 Arlington av., 
ir norėjo pasimatyt su savo pa
čia, kuri ten .gyveno, pasime

REDAKTORIŲ SU
VAŽIAVIMAS

“Tėvynėje” pakelta mintis 
laikyti vidurinės srovės ir so
cialistų redaktorių suvažiavi
mą. “Vienybė” sekdama “Tė
vynę”, pagaliau ir “Vilnis”, tei
singai pastebėjo kam butų nau
da iš to suvažiavimo. Niekam 
daugiau kaip socialistams.

“Naujienos?, beje, jau lai
žosi “Tėvynės” pasiulymu.

Jei toksai suvažiavimas pa
galiau ir įvyktų tai galima ma
nyti kad “Dirvos” ir “Vieny
bės” redaktoriai nerastų reika
lingu jame dalyvauti. “Tėvy
nė” gi oficialiai negali daly
vauti. Todėl suvažiavimas bu
tų tik iš trijų, būtent “Sanda
ros”, “Keleivio” ir “Naujienų” 
redaktorių. Bet toksai suva
žiavimas visai nėra reikalingas. 
Man teko nugirsti kad grino- 
rius redaktorius Pronckus men
kai orientuojasi Amerikos Lie
tuvių gyvehimu ir todėl esąs 
priverstas gyventi po Michelso- 
no patarimų žodžiu ir Grigai
čio laiškais įtaka. Vadinasi, 
socialistų tikslas pasiektas ir be 
to norimo suvažiavimo.

Dėlto nestebėtina kad Mi- 
chelsono pasekėjas Pronckus 
dabar taip niekina senus San- 
dariečių darbuotojus. Nestebė
tina, bet gėda Sandariečiams. 
Ir kada ant to grinoriaųs bus 
uždėtas “brėkas” tai sunku pa
sakyti’ prie šiandien1 susidariu
sių netikėtų aplinkybių.

Sandarietis.

SHENANDOAH, PA

Seni Avalai žmogų Išvarė iš
. t šio /Pasalią,,.,, •

Gegužes 13 d. buvo šitokia 
tragedija. Mykolas Pranaitis 
buvo padavęs pataisyt savo se
nus avalus pas Italą Florillo, ir 
Gegužės 13 d. vakare nuėjo at
siimt. Bet Pranaitis sakė kad 
pametė savo numerį tai italas 
avalų jam nedavė. Del to kilo 
tarp jų barnis ir Italas griebęs 
kokį tai įrankė taip pavojingai 
sudaužė Pranaičiui galvą ir po 
to atidaręs duris išstūmė į gat
vę, kad Pranaitis krito ant šali
gatvio dar labiau sutrenkdamas 
■galvą ir apalpo. Praeiviai pa- 
tėmiję kruviną žmogų pašaukė 
policiją ir gydytoją. Gydyto
jas apžiurėjo sužeistąjį ir liepė 
kuogreičiausia vežti ligonbutin. 
Ligonbutyje apžiūrėję pasakė 
kad Pranaitis neišgis.

Gegužės 16 d. Mykolas Pra
naitis mirė. Jis buvo vedęs, pa
liko žmoną, dvi dukteris ir vie
ną sūnų. Turėjo savo namą, 
kurį nesenai pirko.

Italas tapo areštuotas ir iš
vežtas į apskrities kalėjimą, o 
neužilgo paleistas po $5,000 pa
ranka iki teismo. Italas gina
si Pranaičio nemušęs, jis pats 
puolęs ant šaligatvio ir susimu
šęs taip pavojingai. Bet ligon- 
bučio gydytojai pripažįsta kad 
Pranaitis pirma buvo sumuštas 
ir po tam išstumtas į gatvę, 
nes visas galvos kaulas buvo 
sutrupintas.

Kaip šį dalyką teismas iš
spręs matysim vėliau. Bet už 
tokį darbą Italą turėtų pripa
žint žmogžudžiu ir paskirti 
mirties bausmę arba kalėjimą 
iki gyvos galvos.

J. Basanavičius.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gaifR prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
mas ir nepatalpintas. 

tus su juo. Kadangi jis buvo 
pasiryžęs keršyti pačiai, jam 
atėjus prie tų namų durų ir pa- 
sibeldus, jo pati pamačius savo 
vyrą pabėgo šalin, šeimininkė 
gi, Agašia Bytzko, 32 m., pri
ėjus prie durų norėjo nuvaryt 
negeistiną svečią, bet jis įšėlęs 
pradėjo šaudyt per duris ir šei- 
jmininkė krito nuo penkių kul
kų.

Lietuvaitė konteste. Detroir 
to dienraštis News daro kontes- 
tą radimui tinkamiausios mer
ginos kuriai butų duota proga 
pasirodyti New Yorko teatrų 
scenoj. Kontestą 'laimėju mer
gina gaus 19 savaičių kontrak
tą po $75 savaitėje užmokes- 
nio ir bus pavesta goriausiems 
New Yorko scenos direktoriams 
išbandyti. Dvi stovi pažymiau
sios kolei kas, abi po 17 metų 
amžiaus, tai Grace Geliniutė, 
133 California avė. Ji yra mo
kinė Highland Park High mo
kyklos. Antra yra Marion H. 
Young, 3413 Van Dyke avė., 
irgi mokinė.

Abi jos yra pasižymėję savo 
sceniškais darbais mokyklose.

Dailės Atgimimo laiku,, dai
lininkai buvo susirūpinę ne tik 
kad dailė atgimtų, bet ir kad ji 
kasdien eitų gražyn ir puikyn. 
Užtai dailininkai ne tik stengė
si piešti, bet ir vienas kitą pra
lenkti, praviršyti, ir įgauti vie
tą pirmesnio kurs buvo pragar
sėjęs.

Knygoje “Dailės Milžinai”, 
kurią ruošia savo nariams Tė
vynės Mylėtojų Draugija, pla
čiai aprašoma įvairus Atgimi
mo laikų dailininkai ir parodo
ma daugelis jų darbų.

Knyga apsako kaip dailinin
kai su pavydu vienas prieš kitą 
kovojo, kaip nugalėtieji neno
rėdami traukėsi iš pirmaeilių 
eilės kada jų vietas užėmė kiti.

Bet gal žingeidu bus žinoti 
kodėl daila tiirejo atgimti, jei
gu kalba apie jos “atgimimą”.

Dalykas buvo toks. Kada 
Europą užviešpatavo krikščio
nybė, ji viską naikino kas bu
vo “pagoniško”. O to pagoniš-' 
ko Europa daug ko turėjo pui
kaus. Pirmiausias dalykas krik- 

iščionims reikėjo sunaikinti pa- 
gonų liekanas kad greičiau ga
lima butų priversti žmones už
miršti senus tikėjimus if die
vus. Pagonų piešiniai ir skulp
tūra buvo naikinama, maldna- 
miai griaunama — lygiai kaip 
darė Rusijoj bolševikai nakin- 
dami viską kapitalistiško. 'Ant 
griuvėsių pagonijos, sakė krikš- 
čionįs, turi išdygti naujas tikė
jimas.

Nuo to griovimo pradžios ir 
iki atsiradimo kitų kurie pra
dėjo ką nors naujo tverti pra
ėjo keli šimtmečiai. Tas tarpas 
buvo žinomas kaipo “Tamsybės 
Amžiai”. Prie to Europą buvo 
privedę “naujo tikėjimo”-krik- 
ščionybės platintojai. Tada baž
nyčia turėjo visą galę.

Bet kad bažnyčios negalėjo 
būti, be Dievo ir be šventųjų 
pavidalų, reikėjo kam nors im
tis to darbo, ir štai kunigija ir 
abelnai prietaringi krikščionįs

PAJIEŠKŲJIMAI

Lietuvos Generalis Konsula
tas (15 Park Row, New York) 
pa jieško šių ypatų:

Vanagas, Martinas ir Jonas. 
Klaipėdiečiai. Martinas gyve
nąs Kanadoj, Jonas Suv. Valst.

žygelis Tadaušas, dar 1924 
m. gyvenęs Sparrows Point, 
Md. Jieško brolis Vincas.

Paškevičius Petras, prieš pa
saulinį karą gyvenęs Philadel- 
phijoj arba kur nors toj apie- 
linkėj. Jieško vaikai.

Palkauskas Kazys, iš Žiežma
rių, Trakų ap., išvažiavęs 1907 
m., gyvenęs Brockton, Mass., 
1921 ir 1922 m. buvęs susirgęs 
ir po to jokių žinių į Lietuvą 
neatėję.

Tamošiūnas Jonas, 1914-15 
m. dirbęs prie American Ex
press Co., Brooklyne, vėliau 
persikėlęs į Newarką.

Pseorskaitės, Zozija, Stasė ir 
Elena (Šaulienė), Amerikon iš 
Seinų atvykę prieš karą. Jieš
ko Juozas čereška.

Sadauskas Antanas, Ameri
kon atvykęs 1906 m., gyvenęs 
Cologne, Minn. Jieško Ona Sa
dauskaitė, Norkūnų k., Krakių 
v., Kėdainių apsk.

Pilipavičius Vladas, Skuodo 
v., Telšių ap., prieš karą gyve
nęs Bostone.

Kisielius Juozas, dar 1925 m. 
gyvensę Chicago j ir-iš ten ra
šęs namiškiams laiškus. Dabar 
žmona ir vaikai apie jį jokių 
žinių neturi.

Dorgienė-Urbonienė Juzė, į 
Ameriką atvykus 1910 m. gy
venus Kensingtone, vėliau St. 
Louis, Mo. Esą žinių buk ji iš
tekėjus už Liudviko Senkaus, 
žinios giminėms labai reikalin
gos.

Butnora Jonas, paskutinį lai
šką iš jo motina gavus 1914 m. 
iš Duquesne, Pa. Esą žinių buk 
jis karo metu buvęs mobilizuo
tas ir žuvęs karo Jauke.

Ulevičius Pranas, jau prieš 
trejus metus dingęs Amerikoj 
ir apie jo likimą giminės netu
ri jokių žinių.

žilinskis Antanas, J920 m. 
gyvenęs Hartford, Conn. Kur 
jis dabar yra giminės nežino.

Meskis (Miaszko), Vincas, 
Jonas ir Jurgis, iš žembiškių 
k., Linkuvos v., 1924 m. gyve
nęs Chicago j.

Jakimavičius Dominikas, gy
venęs Point Gordon, Ga., bet 
dabar motina žinių neturi.

Jieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji atsikreipkit į 
Lietuvos Generalį Konsulatą.

T. M. D. REIKALAI

kurie pradžioje su įšėlimu nai
kino visokius dailos padarus tu
rėjo atidaryti duris naujiems 
stabams ir prasidėjo piešimas 
bažnyčių sienų paveikslais ir 
apstatymas kampų ir atsikiši- 
mų skulptūros darbais.

Bet keista buvo ta naujai at
gimstanti daila. Apie tai aprašo 
“Dailės Milžinų” autorius gana 
ypatingai. Tai buvę tik, kaip 
kaimo bernioko drožiniai šven
tųjų pavidalai, mukos, ir tik 
terlionė piešiniai varsomis. Bet 
tai buvo pradžia atgimimo, ku
ri paskui išvystė tokius puikius 
darbus kaip parodo viršuje tel
pantis atvaizdas “Magdalenos 
Sugryžimas” prie doros kelio, 
šis Rubens’o piešinis yra ver
tas ididelių pinigų ir nėra tai 
įik vei| (ąsų.atvaizdas,. bet pa-, 
saulinis turtas.

“Dailės Milžinai” talpina di
doką skaičių ir įvairių dailės 
milžinų atvaizdų.

SHARON, PA.

Čia Lietuvių kolonija yra 
maža ir nieko ypatingo nebūna.
Kurie čia gyvena visi dirba.

Pastaru laiku čia atvažiuoja 
daug Lietuvių iš angliakasyklų 
darbo j ieškoti, bet gauti nėra 
galima, nes dirbtuvės dirba sil
pnai ir naujų darbininkų dar
ban nepriima. O jeigu kuris 
angliakasis ir gauna darbą, bet 
dirbti nenori, nes prastam dar
bininkui be amato moka tik 40 
centų į valandą, o angliakasis 
nors metuose ir vieną savaitę 
tesipadaro gerą algą, bet jisai 
turi už garbę didžiuotis kad 
daug uždirbęs, todėl viršutinė
se dirbtuvėse už pigią mokestį 
nenori dirbti. Nuolat dirbda
mas nors ir už pigią mokesti 
visgi daugiau pelnytų negu ka
syklose imdamas brangiai, bet 
ne nuolat dirbdamas. Ras ang
liakasius yra nemažai puikybės.

Pinavijas.

TEATRŲ LOŠĖJAI - ŠTAI JUMS NAUJYBĖ

‘EKSCELENCIJA’
ARBA

kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė ęu duktere pateko j 
Kauno žulikų nagus, “aukštų žentų” savo dukterei jieškant, iš 

kurių jas laiku išgelbėjo du .pažįstami Amerikiečiai.
KOMEDIJA KETURIUOSE aktuose

Reikalaukit “Dirvoje”
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Klyvlando šašas pagaliau?; 
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GERB. SPRAGILO DUE
TAS SU DRAUGU STE-.

PU APIE -‘PAŽADĖ
TĄ ŽEMĘ”

— Na, gerb. Spragile, ko
dėl pereitą sykį netilpo ta
vo istorija? — sako susiti
kę daugybė mano pažįsta
mų.

— Ne mano kaltė, kaltin
kit gerb. Redaktorių už tai, 
ba jis nepriėmė, — sakau 
aš. ■.

— O aš misliau kad tu 
ant vekeišino taip anksti 
su savo šonkauliu išvažia
vai, — sako kitas klausinė1- 
tojas. .

— Ne, visai ne. Aš tik 
parašiau ilgą pamokslą Lie
tuvos politikieriams kaip 
jie turi sali tvarkyt, tai 
gerb. Redaktorius sako : Ne 
tavo biznis kišt nosį į Lie
tuvos tvarką, ba tu ten ne
gyveni. Kuo daugiau, mes 
ten lysim ir juos mokysim 
tuo durnesni jie bus. — Ir 
mano pamokslo nedėjo, — 
sakau aš.

— O mes kožną sykį lau
kiam “Dirvos” ir skaitom i 
tik tavo istorijas, — sako ! 
tračias klausinėtojas.

Tada aš einu sau galvą 1 
nuleidęs 'ir raisliu sau: ko
dėl jie mano istorijų labiau
sia laukia? Nagi topt man < 
į galvą mislis: Turbut todėl 
kad aš neužsiimu politikom ] 
ir argumentais nei su Mai- 1 
kiu, nei su Kaziu, nei su 
Reseinių Magde, nei su Tel
šių Pliumpiu, nei su Čika
gos Padauža, nei su Brukly- 
no Tarkainiais, nei su Ma- 
hanojaus Taradaika, kaip 
daro laikraščių redaktoriai tų rojų, 
su redaktoriais, užtai mano 
istorijas visi skaito. ' Į ža gggana pinigų kad galė-

Ir štai bežingsniuodamas I tų pragyvent metus laiko,

daugiau rojaus nei kitiems 
jo neskelbs. O ką jis ten 
veiks?

— žižižinai, jie suorgani
zavo bbbbendrovę dirbt ply
tas, tai dddraugas Mazgei
ka važiuoja ten dirbt.

— Tai matai, komunistai 
griovė, ardė Rusiją, dabar 
net iš Amerikos turi va
žiuot žmonės dirbt plytas ir 
atstatyt kvailių sugriautą 
šalį. Bet man stebėtina ką 
tas šašas galės daryt plyt- 
nyčioj, kadangi jis neturi 
jokio supratimo apie plytas, 
nei jokio sunkaus darbo ne
dirbęs, tik prasivalkiojęs po 
Stubas ir neva užrašinėjęs 
žmonėms apdraudą.

— Dddrauge, tu mimimi- 
slini kibą kad ten bobobosų 
nereikia? Mazgeikai rei
kės bobobosdus, kiti plytas 
dirbs.

— Mažai tu išmanai, Ste
pai, jei taip kalbi. Rusijoj 
bosų yrą įvalias, reikia tik 
darbininkų, taigi tas šašas 
kitokio darbo nemokėda
mas gaus točke plytas ve- 
žiot, ir paragavęs sunkaus 
darbo po komisarų nagaika 
prakeiks ir Rusiją ir sovie-

— Dddrauge, jie išsive-

° i 
iš

no-
su-

tu 
sa-

Superija, ties Lietuvišku 
graborium susitinku drau
gą Stepą.

— Na, kur tu dylini toks 
nusiminęs ir kodėl tavo 
sis nubružyta ir kakta 
rišta? — sakau aš.

— Alo, ddrauge, kko 
čia vavavaikščioji? — 
ko jis.

— Ale aš klausiu kas ta
ve apdraskė, — sakau aš.

— Matai, ddrauge, vvva- 
kar buvom ant išleistuvių 
dddraugo Mazgeikos i so- 
sosovietų - Rururusiją, — 
sako jis.

— Tai ir susimušėt prisi
gėrę, ar ne?

— Ne, dddrauge, ne su
simušėm ten, ale vavava- 
žiuojant namo automobiliu 
dddraugas Kručkas susi-l 
mušė su kitu automobiliu ir 
mes visi susižeidėm.

— Tai visgi nuo girtumo, 
ar ne?

— Mmmes jau nebuvom 
girti kai važiavom, ale tas 
kikikitas j kurį mes atsi-

į rojų važiuot. Matyt nu
jaučia kokie ten pyragai.

— Jeigu- tu, dddrauge, 
Rururusiją peiki tai pats 
nuvažiuok persitikrini;,. ta
da matysi kkkaip ten dar
bininkai gyvena, o ne peik 
nieko nežinodamas.

— Man' pasakojo tie ku
rie ten buvo ir gyveno; jie 
džiaugiasi, gavę ’ištrūkt. Bet 
komunistų agentai viską tą 
ką tie papasakoja vadina 
buožių išmislu ir muilina 
darbininkams akis, neš be 
darbininkų pagalbos jokios

L su-
Cl cl I JJd.gd.lDUS JUJ

revoliucijos jie negalėtų 
kelt.

DAYTON

yra ne inteligento darbas; 
ir žydas karčiamninkas ir 
viešai sarmatytųsi niekinti 
nepatinkamus kostumerius.

tai jeigu nepatiks, ppplytas 
dirbt gagagalės ką kikikitą 
pradėt.

— Ką jis ten veiks ar ne- . 
Veiks, vistiek labai puikiai 
padarė kad išvažiuoja, nes 
pažins tą rojų tikrumoje, o 
tada mes surinksim jarri 
ant laivakortės, tegul su- 
gryš ir papasakos mums 
kaip ten ištikro darbininkai 
gyvena.

— Ten dd darbininkai gy
vena gerai, tik jus 'bbuožės 
vis apie juos meluojat.

— O kodėl tu, Stepai, ne
važiuoji sykiu?

. — Aš, ddrauge, neturiu 
gggana pinigų, ba reikia 
tututurėt pragyvenimui.

— Na tai kas ten do ro
jus ir do tvarka:‘važiuoja 
dirbt plytas, o turės savo 
pinigais maitintis. Kibą jie' 
plytas nepardavinės, tik da
rys ir j balą mes. Bet gir
dėjau kad ir. Mazgeika ne
noromis važiuoja, ojo bo-i 
ba net iškeikė jį ir su aša
rom verkė kam jis pasirašė \

Pafnokslas Musų Klebonui
Gerb. klebone, ką manai at

siekti su savo tokiais pamoks
lais? Tamista esi Kristaus tar
nas, ir dar rodos privalai būti 
inteligentiškas žmogus, tai ko
dėl nesakai krikščioniškų pa- 
mokslų bažnyčioj ? Niekas ne
gali pripažinti ir klausyti tokių 
pamokslų kokius dabar sakai: 
keikti, pravardžiuoti gerus pa- 
rapijonus iš ambono, kaip kle-, 
nonas darai ant savo duonda
vių, 
net 
tas 
sau
O antra, su piktumu nieko ne
atsieksi, nes jau ne ta gadynė: 
turi skaitytis su parapijonais 
kaipo su Dievo sutvėrimais, o 
'ne taip kaip klebonas norį elg
tis — kaip su gyvuliais. Jeigu 
parapijonįs reikalauja, turto 
atskaitų tai, išduok.
r i pertikrint parūpi jonus kad 
jie daro klaidas tai stengkis be 
kelionių juos pertikrint, rimtu 
dalykų išrodymu.

Dar noriu klebonui Į ausį pa
sakyti kad klebonas gryžtum 
prie dvasios šventos. Išpildyk 
tai ką parapijonįs reikalauja, 
gryžk prie Lietuvystės, mokink 
musų vaikelius Lietuviškai po
terių; ir viską pagerbk kas Lie
tuviams yrą brangu, o ne nie
kink kaip dabar darai, Lietuvių 
prakilnius darbus, žinoma, ir 
pats save. iO bažnyčioj nedel- 
dieniais sakyk pamokslus ko
kius Kristaus mokslas reikalau
ja. Jeigu negali geresnių pa-i 
mokslų sakyti verčiau visai nie-l 
ko nesakyk taį' žmonės nesinėr- 
vuos ir nebėgs iš bažnyčios bo 
laiko. Teisybes Sargas.

Vilkti Auginami Kūdikiai
(Tąsa iš pereito num.)

Paimtos Našlaičių Prieglaudon

Todvi mergaitės paduota Į 
našlaičių prieglaudą ir į jas at
kreipta daugiau domės ir rū
pesčio negu į kitus vaikus.

Išsykio nieko nebuvo galima 
su jom padaryti. Kiti vaikai 
buvo draugingi ir norėjo susi
dėti su jomis, bet tos vilkų au
gintos mergaitės jų neprisilei
do. Pirmą dieną jos atsisakė 
valgyt net žalią mėsą. Vėliau, 
kuomet kas tai sumanė patal
pinti su jom kambaryje šunis, 
senesnėji mergaitė pradėjo žin- 
geidautis kada šunims paduota 
ėsti. Pagaliau ji prirėpliojo 
prie šunų ir lakė iš tos pačios 
lėkštės kaip ii- šunes. 'Niekaip 
negalėjo prigundint jaunesnė- 
sės valgyt per tūlą laiką, ir tik 
'spėka maitinant palaikyta gy
va. Bet 'ji blaškėsi, ir nakties 
laiku nedavė kitiems vaikams 
miegoti savo žiauriais kauki
mais. Sakoma kad ant jos kau
kimų atsiliepdavo vilkai, kurie 
prisiartindavo prie to namo, 
lyg jį išgelbėt. Už metų laiko 
ji mirė.

Tas buvo šeši mėtai atgal, o 
senesnėji mergaitė dar dabar 
tebegyvena ir yra keturiolikos 
metų amžiaus. Beveik metus 
laiko ji nepriėmė jokių drapa
nų ant savęs ii- viską nuplėšė 
jeigu ką užvilkdavo. Nęt pri- , 
siuvus drapanas nebuvo gali
ma ilgai ant jos palaikyti. Ji , 
ne iš nekentimo apvalkalų tą , 

Jeigu no.- darė, bet „taip sau -draskė na
gais ir plėšė dantimis, kaip šuo . 
kada jam užrišama skarulis, iki . 
nusidrasko. Jeigu .‘jai ant įsi- j 
brėžimų užtepdavo kokių vaistų 
ji juos nulaižydavo savo liežu
viu:

ir mano žmonos. Kamala turi 
nepaprastą girdėjimo jausmą ir 

1 stebėtiną gyvulišką užuodimą. 
į Mėsą ji užuodžia iš labai toli.

“Neteko patėmyt kad ji nu- 
. žudytų kokį naminį gyvūną, 

bet labai mėgsta žaisti su 
į žudytu gyvunu jeigu kur 
. I randa. Niekad neverkia ir 
. sijuokia, bet visada turi ‘šyp- 
. sojančią išvaizdą’. Tik viena 
. ašara jai išbiro kuomet Amala 

mirė ir nenorėjo išeiti iš vietos 
kur ji buvo pašarvota. Ji la
bai palengva mokinasi imituo
ti. Niekad nežaidžia ir nesi- 
maišo su kitais vaikais.

“Vienu tarpu Amala ir Ka
mala labai mėgo būti draugėje 
kūdikio kuris tik pradėjo repi- 
nėti. Bet vieną dieną jodvi kū
dikį taip sukandžiojo ir sudras
kė kad jis bijojo jų nuo to lai
ko. Abiejų mergaičių akjs tu
ri tokį žėrėjimą kaip matyt pas- 
šunis ir kates tamsoje. į

“Dar ir dabar Kamala mato 
geriau nakties laiku negu die
ną, ir retai miega po vidurnak
čio. Jos abi būdavo kaukia to
kiu balsu kuris nepanašus j gy
vūno nei žmogaus. Kamala ir 
dabar kartais tuo balsu šūkau
ja. Ji labai priešinga švaru
mui, ir atlieka savo gamtiškus 
reikalus bile kur, nežiūrint kur 
tuo laiku pasitaiko būti.

“Kamala valgė ir • gėrė kaip 
šuo su burna, niekad nepaėmė 
nięko su ranka nei gert nei val
gyt. Paėmus kaulą graužia pa
sidėjus ant žemės. Bet dabar 
jau pradeda naudoti rankas del 
valgymo ir pradeda vaikščiot 
stačiom, bet negali stačia pa
bėgti tekina.”

Istorija apie Vaiką

Kunigo Singh Aprašymas

nu- 
at- 
ne-

ir iš to aišku jog jis sugyveno 
gerai su savo vilkų šeimyna, o 
vilkai buvo gana supratingi kad 
dalinosi su juo savo maistu.

Paėmus tą vaiką nuo vilkų, 
duota jam ne tik naminės dar
žovės, bet ir laukinės žolės ir 
šaknįs ir uogos, kurias jis vai-, 
gė; bet labiausia turėjo norai 
žalios mėsos. Sunku tikėti- kad 
jis butų galėjęs pasigauti kokį 
gyvūną savom rankom. Kaip 
Ir tos dvi mergaitės, jis valgo 
ir geria lakdamas iš lėkštės ne
naudodamas savo rankų. Vi
sais atžvilgiais jis daro pana
šiai kaip anos dvi mergaitės.

Šitam atsitikimui esant, iš
kelta aikštėn kitas ganą senas 
atsitikimas, Indijoje iš 1876 mė
tė. Ten buvo abu vaikai po 
apie dešimts metų amžiaus, ku
rie buvo atimti iš vilkų prieš 
jų norą. Suimti, jie abu valgė 
žalią mėsą ir nežiūrėjo į vir
tą valgį. Vienas jų niekad ne
išmoko kalbėt, nesijuokė 
sišypsojo; kitas pradėjo 
nekuriuos žodžius. Jie 
žmonių, bet pavelydavo
ėsti su jais. Jie kankinosi to
kiame gyvenime ir neilgai iš
buvo gyvi. (Bus daugiau.)

Babravičiaus-V ana- 
gaičio Koncertų 

Maršrutas

ir' ne
ištarti 
vengė 
šuniui

o rosedale Si 
Dry Cleaning Co.!

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

Anglijoje ginčams einant a- 
pic tikrumą žinių apie tų mer
gaičių išaugimą su vilkais, vie
nas Amerikos universiteto pro
fesorius užsiinteresavo tuo at
sitikimu ir parašęs kunigui Jai 
Singh’ui, gavo tokį atsakymą:

“Suradę tas mergaites ir iš
gelbėję iš vilkų urvo, padavėm 
į prieglaudą. Jaunesnėj! prieš 
mirsiant apkrikštyta. Jai da- 

I vėm vardą Amala. Likusi, var
du Kamala, pakrikštyta Sausio 
1 d., 1925 m.

“Dabartiniu laiku Kamala iš
taria apie 40 žodžių. Ji gali 
sudėt sakinius, kurie esti po du 
ai- tris žodžius. Ji niekad ne
kalba jeigu jos nekalbini; ir 
kada kalbini ji kartais nieko 
neatsako. Ji klauso tik manęs

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS 
CEDRRFOINT 
PUTIN-BAY

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

Three Palatial C & B Steamers
The Great Ship “SEEANDBEE"—‘‘CITY OF ERIE” 

and ‘‘CITY CF BUFFALO"
Unlimited facilities, including large airy clean staterooms 
that ensure a long night’s refreshing deep. 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 7^0 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
6:00a.m. Arrive . .Buffalo.N.Y. . . Leave5JOp. m. 

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

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO

TRANSIT COMPANY FaiTC S5«50 
E. 9th Street Pier Cleveland, O.

žinią apie tas dvi mergaites 
patvirtino ir vyskupas Walsh. 
Anglijoj kilo tokie ginčai kad 
prieita prie kumštynių! Kiti 
tikrino kad tai visai negalimas 
atsitikimas ir nenorėjo klausy
ti kitų įrodymų.

Jie spėjo kad gal tai pusiau 
pamišus mergaitė nuėjo į vilkų 
landynę, nusinešdama kūdikį, 
savo jauną seserį, ir. tuo laiku 
spėjo užeiti žmonės ir išgelbėti, 
pirm negu vilkai spėjo sudras
kyt. Nekurįe pasauliniai ke
liauninkai ir atsistatydinę An
glijos kolonijų valdininkai tvir
tino teisingumą tų žinių ant 
tiek kiek jie girdėjo nuo kitų.

Naujas atsitikimas su septy
nių metų vaiku negali būti gin
čijamas arba atmetamas. Tas 
vaikas, nesenai atimtas iš vil
kų globos, dar ir dabar laiko
mas tandžiai uždarytas ir blaš
kosi ir kaukia kaip laukinis; 
jo globėjai galvoja į kokią įs
taigą jį geriau tiktų atiduoti.

Tyrinėjimai parodo kad ne 
tik jo' amžiaus vaiko nėra nie
kur toje apielinkėje dingusio, 
bet ir per ilgą laiką buvo žino
ma kad toje srityje “demonas” 
laksto su vilkais. Jo pusiau 
repečkom vaikščiojimas ir grei
tumas parodo kad jis niekad 
stačias nevaikščiojo, ir patik
rina apsakymą kunigo Singh 
apie tas dvi mergaites. To vai
ko delnai ir kojų padai turi to
kią pat kietą odą.

Nors jis yra nedapenėtas, bet 
nėra jokių žymių jo kietoj odo- 
doj parodymui kad jis butų bu
vęs vilkų sužeistas kada nors,

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

Birželio mėn.:
— Brooklyn, N. Y.
— Scranton, Pa.
— Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.
— Pittsburgh, Pa.
Babravičium-Vanagaičiu

pažymus

1
2
4
7

10
Su 

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

d. 
d. 
d. 
d. 
d.

PLANUODAMI ATSILANKYTI 

LIETUVOJE 
“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Nupiginta ten ir atgal" kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

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

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją.
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 1 '
S.S. LEVIATHAN 

Birželio 11
S.S. GEORGE^ WASHINGTON 

Birželio 15
S-S. PRESIDENT HARDING 

Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 2^
13AŠTRINKITE bile iš tų laivų o gausite 

neprilygstamų' patogumų ir patarnavimą 
kuris teikiamas ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdomų ir operuojamų laivų

Speciale Ekskursija į Lietuvą
Išplauks laivu S.S. President Roosevflt, 

Birželio- 1 - po. asmeniną. yJI r. 
Joseph Her ko vi t z iŠ; Philaddphios dįjįu k 
United States Linijos.
Specialė Rugpjūčio Ekskursija ant 
b.S. LEVIATHAN išplauks Rug
pjūčio X d., vadovaujama ypatiš- 
kai Mr. William G. Fitch, gerai 
žinomo United States Lines gerie- 
raiip agento Clevelande.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United 
States Lines

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland^JT

Broadway, New York CityKelione Nedeldieniais
AR JUS PATĖMIJOT KAIP MIESTO GATVĖS IR 
KELIAI LAUKUOSE UŽGRŪSTA VAŽINĖTOJAIS 

NEDĖLDIENIAIS?

Tos priežasties delei keliavimas yra pusėtinai pavo
jingas nes niekad nežinai “ką anas žmogus darys.” 
Dabar, kuomet jus važiuojat su savo šeimyna arba 
draugais ant tarpmiestinių karų, kaip musų, jus tu
rit išlavintus važiuotojus ir saugius bėgius važiavi
mui. Mes aprėdėme musų karus ir pridėjome nau
ju. Kodėl nepabandyti jais važiuoti kuomet vykstat 
į CHIPPEWA LAKE PARK, arba į MEDINA, ASH
LAND, WOOSTER, MANSFIELD, ELYRIA, arba į 
punktus tarp jų ir už jų? žmonės paprastai važiuo
ja elektriškais karais nes jais yra saugiau. Taipgi 
jais greičiau, bet ne pergreitai.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New Yerk. N. Y.
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Nuo Redakcijos
RIMTAI UŽTARNAUTA GARBĖ

NJEBUVQ didesnės •’žinios |’ 
laikraštijoje nuo karo 

pabaigos kaip pranešimas 
kad jaunas vaikinas perlė
kė orlaiviu Atlantiką ir pa
siekė Paryžių į valan
das laiko — be sustojimo, 
be pasilsio dvi dienas ir vie
ną naktį — perskrisdamas 
3,700 mylių.

Buvo visokių sensacinių 
žinių, visokių didesnių atsi
tikimų, bet ši žinia savo di
dumu sulygsta tik su žinia 

. apie karo pertraukimą, ka
da pasibaigė pasaulinis ka
ras.

Įsivaizdinkit tik drąsą ir 
, pasiryžimą to vaikino, o da

bar tėmykit kokią garbę ir 
atmintį sau pasidarė, ir tąi 
viską jis žino dabar, gy
vas būdamas.- Nebuvo dar 
rodos tokio žmogaus kuris 
po nakčjai pragarsėtų ir 

..liktų viso pasaulio didvy
riu. Kiti laukė tuksiančius

• metų, kiti šimtus, kiti de- 
sėtkus iki sulaukė sau pri
deramos garbės už savo žy
gius ir pasižymėjimus. Bet 
šis vaikinas tą viską atsie
kė beveik akimirkoj. Bet 
jis ir rizikavo: jeigu kiek 
biskelį, jis butų likęs tik 
vienas iš daugybės tų nelai-

. mingųjų kurie bandė ir ne- 
.z-. pasiekė ir žuvo, o tada bu- 

' tų reikėję skristi kitam ir
• bandyti tą pat padaryti.

Lakūnai yra išbuvę ore 
• dar ilgiau, bet po jais buvo 

žemė nusileidimui. Kiti ap
skrido visą žemę, bet per 
vandenynus taikėsi niau
riausiomis vietomis; ties di
desniais vandenais stovėjo 
eilė kariškų laivų juos gel
bėti. Kiti nuskrido ir per
skrido šiaurės ašigalį, bet 
tai sulyginamai trumpa ke
lionė, nei pusės tiek nerei- 

£ kėjo perlėkti. Jiems tarna
vo šiaurinė vasaros saulė ir 
negrąsino nakties tamsa.

Nieko to neturėjo jaunas 
Lindbergh, ainis narsios se
novės Vikingų tautos, ku
rios vyrai pirmutiniai per- 
siirė Atlantiką mažose val
tyse.

Tos garbės kokią jis užsi
tarnavo niekas negali jam 
pavydėti, nes už ją jis sun
kiai atidirbo.

Ar Lindbergh bandys ir 
Didįjį okeaną perskrist ir 
perskris, ar ten ras sau ka
pą dar negalima sakyt. Tas 
vandenynas yra dikčiai pla
tesnis, bet ten randasi žfe- 
mės tokiame atstume nuo 
Amerikos kaip stovi Pary
žius nuo New Yorko. Ban
dymai tą padaryti Ameri
kos kariškiems lakūnams 
1925 metais nepasisekė.

būti su socialistais nežinoma — 
jei bent jiems yra. svarbus rei
kalai šliestiš prie musų. Gi 
kaslink laikraštininkų suvažia
vimo tai irgi hebus: naudos, nes 
musų tūli redaktoriai yra per- 
silpnos dvasios laikytis suvažia
vimų nutarimų. Net ir dabar
tiniai kivirčai tarp vidurinės 
srovės yra pasekmė nesilaiky
mo sutarimų. Sandariečių laik
raščių redaktoriai sutarė dalin
tis svarbiomis žiniomis ir pasi
tarti svarbiuose atsitikimuose 
nusistatymo suvienodinimui, o 
kada reikėjo to nusistatymo su
vienodinimui gauti kokių nors 
žinių iš “Sandaros”, kaipo or
gano politinės partijos, “Sanda
ra” nugiedojo su socialistais ir 
komunistais, nes, pirmiausia pa-, 
matė “Naujienas” ir “Laisvę”! 
pareiškiant jų nusistatymus į 
perversmą. Ir kada kiti laikra
ščiai prisilaikė rimtumo “San
dara” išėjo prieš juos pirmiau
sia “fašistuodama”, paskui net 
prikišdama kad buk bolševikų 
auksas ką tokio bendro turįs su 
tų laikraščių neprotestavimu 
prieš naują valdžią(!?)

Nebūtų reikalo nei suvažiavi
mų daryti, ir daromi suvažiavi
mai turėtų, ręikšmės jeigu mu
sų redaktoriai tiirėtų nors kiek, 
supratimo apie laikraštinę eti
ką, apie ką plačiai: papasakoja 
‘Vienybė’ savo editoriale Gegu
žės 21 d.

bas. Jeigu kas Paulauską pro
vokuoja parašydamas jo ranka 
ant plakato “Dirvą" žeminan
čius žodžius tai ar mes kalti 
jo provokavime, jei pasiskun- 
džiame visuomenei apie tai?

Jei to plakato rašytojas no
rėjo aptaškyti, mus purvais; lai 
kenčia kada jam pačiam'tų pur
vų užtiško. «

verta 
kištis

i v
mums Amerikie- 
į Lietuvos politi-

Ar 
čiams 
kierių kivirčus paskaičius šitą: 

“Mes turime neužmiršti kad 
Gruodžio 17 d. perversmas bu
vo pasekmė ne vien nesugabė- 
jimo valdyti kraštą tam tikrų, 
asmenų” ir tt.

štai kas išeina: dabartiniams 
valdovams išrodo kad nesugebė
jo valdyti kraštą pirmesni val
dovai, nes dabartiniai valdovai

sako kad “partijos, kurios valdė 
buvo privedusios šalį prie be
dugnės krašto”. O apie dabarti
nius kiti tą patį rėkia.

Jeigu mes kišimes ir remsi
me Lietuvos partijas tai tik 
padėsime jiems greičiau šalį 
prie “bedugnės kranto” prives
ti.

Remkime savo brolius Lietu
voje finansiškai, kad jie turėtų 
iš ko nusipirkti geresnį įrankį 
žemei dirbti, geresnę sėklą, ge
resnius gyvulius, ir jie nedaleis 
šaliai į bedugnę nupulti.

Politikierių rėkavimai yra jų 
duonelė : nerėkatitų neturėtų ką j 
•valgyt, >• a ‘ j

Jei dar.ką reikia remti auko-j 
mis tai .Lietuvoj šaulių Sąjun-1 
gą ir našlaičių prieglaudas, o tinkląlnt 
partijoms nei cento. !

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Žinant priešų įmones gali nors apsi

saugoti, — pridėjo Dagobertas. — Aš gą- 
tavas kovot atvirai dienos laike, o ne iš pa
salų.

— Tikrai sakau, — tarė Andriennė į 
Rodiną, — kad šie keli ištarti žodžiai mane 
surūpino.

— Na, kadangi tamista verti, turiu 
pasakyti; tik atmink jog privertei mane 
iškelti tai ko verčiau butų buvę nežinoti. — 

j Ir prisitraukęs 'prife .savęs Andriennę, Da- 
! gobertą ir Kupriukę, Rodinas- pradėjo ty- 
1liu balsu: — Ar jus niekad negirdėjot apie 
jj galingą organizaciją, kuri užtempus savo 

, įr .turi savo narius, 
■j agentus ir fanatikus visuose luomuose, ku- 
;j rių klauso karaliai ir didžiūnai, kurie, vie- 
1 nu žodžiu, gali iškelti vienus j didžiausias 

Daugiau žemių bolševikams j aukštumaS) 0 kituš ^ilU žodžiu nutrenkti 
valdyt. Po žemės drebėjimo į 
Kaspijos jurose iškilo pusėtino 
didumo sala. Ta sala vienbal-;
šiai inutarė. pasiduot sovietų 
diktaturak , ,

Kokie Paiki tie Smer- 
telni Žmoneliai”

“Naujienos” pradėjo skelbti 
kad kas ten Lietuvoje uoliai 
platina “fašistinius laikraščius” 
“Vienybę” ir “Dirvą”.

“Vienybė” pranešė kad jos 
Lietuvoje niekas ypatingai ne- 
paplatino, ir ji eina tik norma
liai kaip ėjo, ir tą patį reikia 
pasakyti kaslink “Dirvos”: ji 
irgi nepajuto kad pastaru laiku 
kas imtų šimtais užrašinėti ar 
traukti “Dirvą” j Lietuvą plati
nimui.

Del Laikraštininkų 
Suvažiavimo

“Tėvynė” siūlo turėti laikraš
tininkų suvąžiąvimą Chicagoje 
sykiu , su Sandaros seimu. ' Dar 
primena kad reikėtų turėti ir 
socialistus tame suvažiavime, 
nes esą kokių tai reikalų su 
jais.

Kokių reikalų mums turėtų

“Sandaros” naujas redakto
rius sako kad tie kurie (kaip 
pav. “Dirva”) skelbia neremti 
Lietuvos partijų ir negelbėti 
politikierių jų peštynėse, skel
bia atsitolinimą nuo Lietuvos.

Mes jaučiame daugiau galį 
Lietuvai pasitarnauti nerem- 
dami vaikėzų tarp savęs besi
vaidijančių, nes greičiau nu
rims ir bus šaliai lengviau. Da
bar, žinodami gausią iš Ame
rikos dolarių, dar labiau klejo
ja norėdami įtikti savo karš
tiems rėmėjams.

šitą musų šaukimą neduoti 
aukų revoliucijoms “Sandara” 
išaiškino kurstymu neduoti au
kų į Politinį Iždą. Mes ir nuo 
to žmones drausime jeigu San
daros vadai rūpinsis suruošimu 
Lietuvoje kraujo praliejimo.

*
Paulauskas “Sandaroje” rė

kia', kad “Dirva” jį provokuoja. 
Ne, visai ne. Mes niekad ne
būtume sugalvoję ką nors prieš 
Paulauską sakyti jeigu nebūtu
me gavę to plakato, kurio at
siuntimas yra tikrai vaiko dar-

ŽVĖRELIŲ SVODBA 
(O. Kairiutė) 

Žalioje girelėj, Lietuvos šalelėj, 
Ten žvėreliai ir paukšteliai -turėjo kalbelę. 
Iš Lietuvos šuo ant svodbos pribuvo, 
Kurs su ponais vis vaikščiojo, daug visko 

žinojo.
Atvažiavo meška su alučio bačka, 
Žad’ vilkeliui nabagėliui veseliją kelti. 
Atalėkė ožka, pamergėse troško, 
O ta stirna už ją pirma užprašyta buvo. 
Atalėkė ožys atkabaldojo, 
Vis vilkelio užprašytas buvo ant vestuvių. 
Atalėkė voras per žaliąsias tvoras, 
O ta musė, bieso pusė, ji kartu pribuvo. 
Busilas pilkasai but svotas pirmasai, 
But galėjęs eit piršliuosna, neženots jis 

patsai.
šeškelis rusvasai bus svotas pirmasai,' 
Pasiėmęs voverėlę sau už pamergėlę. 
Vanags gaidį peša ant torielkos neša, 
O ta lapė, poni svočia svečius valgyt prašo. 
Pelė grudus mala, žvirblis alų daro, 
O tas garnys mėlynsparnis į bačką suvaro. 
Genys malkas skaldė, šuo bliudus plaudė, 
Katinėlis juodmargėlis mėsą prinešiojo. 
Zelzins trumpkojelis vėlai atkeliavo, 
Visi gėrė saldų vyną, o jis neragavo. 
Gana jau raudoti, reik šliuban važiuoti, 
Zuikeli, nabagėli, sėskis važnyčiuoti. 
Jautis kelius skynė, arkliams muses gynė, 
Voverėlė nabagėlė jaunuosius, ramino. 
Pradėjo stabdyti, pamokslą sakyti, 
Ta varnelė aukšto stono jiems pamokslą 

sakė. . ,
Šarka suknia juoda vilkui šliubą duoda, 
Tie šymieji bagaslovij jaunuosius abudu. 
Svodba parvažiavo, viską rand gatavą, 
Visi stalai ir patalai užtiesti gatavai. 
Orelis praaušo, vilkelis įkaušę, 
Ir pradėjo jis vedžioti ožką tanciavoti. 
Ožka persigando, į kampą nulindo, 
Dreb iš baimės kaip iš meilės kad vilks 

nebučiuotų.
Vilkelis supyko, ant ožkos suriko:
Kad tu manęs neklausysi aš tav’ sudrasky

siu.
Strielčiai užtrubavo, šunįš šuoliavo, 
Meskit svodbą kožnas vienas, i bėgkit ke
liais savo.

(Nuo Redakcijos: Prie liaudies dainų 
telpanti vardai yra vardai tų ypatų kurios 
tas eiles surinko ir prisiuntė, o ne parašė. 
Prie originalių eilių vardai telpa juodomis 
raidėmis ir apačioje eilių. Liaudies dai
nos čia priimsim visų kas tik; jas atsiųs.)

į nieką?
— O, kokia baisi organizacija! Iki šiol 

; aš apie ją nebuvau girdėjus!
— Aš' tamistai tikiu ;• nors stebėtina 

kodėl negalėjai nežinot.
,.r— Kodėl stebėtina? — klausė Andri- 

ennė Rodino.
— Kadangi tamista ilgokai gyvenai 

su savo teta ir turėjai matyt abbę d’Aig- 
rigny.

— Taip, aš gyvenau pas ją, bet ne su 
■ja; turėjau tūkstančius priežasčių šalintis 
nuo jos.

— Taigi, jos namuose, ypač prie tami- 
stos, jie visada slėpėsi ir užtylėjo apie tą 
organizaciją, per kurią kunigaikštienė bu
vo įgijus tokią nepaprastą įtekmę. Su tos 
pačios organizacijos pagalba ir abbė pasi
darė toks pavojingas žmogus. Per tą or
ganizaciją jis galėjo susekti po visus žemės 
kampus kur randasi koks jūsų giminės na
rys; bet, kaip sakiau, aš tik užvakar, var
tydamas abbės raštinėje popierius, suse
kiau kad jis turi ryšius su ta organizacija, 
kurios jis yra veikliausiu ir gabiausiu va
du.

— O koks tos organizacijos vardas?
— užklausė Andriennė.

— Na, tai jos vardas--------- ir Rodi
nas nutraukė kalbą.

— Jos vardas----- ? — klausdama pa
ėmė jo žodžius Andriennė, kuri buvo ne
mažiau susižingeidavus kaip ir Dagober- 
tas ir Kupriuke.

Rodinas apsidairė aplinkui, pamojo vi
siems ten esantiems prieiti arčiau, ir paty
lomis tarė, dėdamas svarbos į savo žodžius
— *Tai yra Jėzuitų Draugija! — ir net pa
sipurtė pats.

— Jėzuitai! — sušuko Andriennė, ne
galėdama susilaikyti nuo juoko, nes jai iš
rodė keistas Rodino atsargumas; ji tikėjo
si visai ko kito. — Jėzuitai! — vėl juokėsi 
Andriennė. — Jų jau nėra, išskyrus knygo
se; jie yra baisus istoriški žmonės, ištikro; 
bet kodėl tamista maišai su jais kunigaikš
tienę ir abbę? Tokie kokie jiedu yra, jie 
padarė man gana kad turiu juos nekęsti.

Išklausęs Andriennės, Rodinas tęsė la
bai rimtu ir surūpintu upu: t- Tamistos 
aklumas gąsdina mane; tamista daugiau 
jau nukentei nuo jų negu kas kitas dabar
tiniu laiku, o sakai kad jų visai nėra!

— Aš? — nusišypsojo Andriennė, nors 
ir nusistebėjo.

— Tamista dar klausi? o kodėl buvai 
čia uždaryta kaipo beprotė? Ar neužten
ka pasakyt -kad šios įstaigos savininkas 
yra didžiausias atsidavėlis tai organizaci
jai, ir todėl yra aklu įrankiu abbės.

— Tai Daktaras Baleinier----- ? nuste
bus klausė Andriennė.

— Taip, jis pildo abbės įsakymus. Jis 
naudoja savo gabumus ant blogo; bet tu
riu pasakyt kad jis yra gabus žmogus. Tai
gi turit kreipti savo nuožiūrą ant jo; nuo 
jo turit saugotis. Turit but prisirengę su
tikti jo naujus puolimus prieš jus.

— Gerai kad tą mums pasakei, — tarė 
Dagobertas, — ir tu busi musų pusėje.

— Aš mažai ką galiu daryti, mano ge
rieji draugai; bet ir tą pašvęsiu pasitar- 
navimui teisingiems žmonėms, — atsakė

Rodinas.
— Jeigu jus žinotumėt kokias įmones 

tie žmonės naudoja, kokie žmonės apsupę 
jus, jums nežinant, kokie agentai jiems pa
sitarnauja, atsidavę jiems! Visi jūsų žin
gsniai yra žinomi. Taip, palengva jie vei
kia į jus, atsargiai, vogtinai. Apsuka jus 
visomis galėmis, nuo pagyrų iki baugini
mų, įtaria arba išgąsdina jus kad paskui 
galėtų valdyti jus, jums nejaučiant jų val
džios ant savęs.

Rodinas kalbėjo su tokiu tikrumu kad 
Andriennė net drebėjo; paskui atsidrąsi
nus tarė: — Bet ne, aš negaliu tikėti kad 
tokia galybė galėtų rastis; ta kunigų galy
bė priklauso kitai gadynei. Ačiū Dievui 
kad ji jau pradingo.

— Taip, ištikro, jos nematyt; nes jie 
žino kaip slėptis ir pranykti, kada to aplin
kybės reikalauja. Bet jie pasalomis varo 
savo darbą; kad žinotumėt jų baisias įmo
nes ir darbus. — Rodinas dabar pasuko 
akis į Kupriukę; bet pamatęs kad Andrien
nė nelabai bauginasi, tęsė: — Ar manai jie 
nesekioja tamistos? ar neturi reikalų prie 
tamistos? Nuo dabar, nepasitikėk nei 
vienam su kuriuo susieini, nepasitikėk net 
geriausięms savo draugams ir savo myli
miems; nes tie nevidonai tankiai pasigau
na juos, paperka ir pasinaudoja jais kuo- 
aršiausia, kada žino jog tamista jais pasi
tiki.

— Ak, tas negalimą! — sušuko Andri
ennė. — Tamista perdedi. Net pragaras 
nesapnavo apie tokias baisias prigavystes.

— Vienok, mano brangi panele, vienas 
tamistos giminė, monsieur Hardy, buvo 
auka tokių klastingų ir begėdiškų apga
vysčių. Ar žinai ką mes patyrėm paskaitę 
tamistos prodiedžio palikimo raštą? Na- 

’■ gi kad jis mirė kaipo auka tų pasalingų 
žmonių; o dabar, po pusantro šimto metų, 
jo ainiai vis sekiojami tos neišnaikinamos 
organizacijos.\ ■ , r.į

— Ak, tamista! tas baugina mane! — 
tarė Andriennė. — Bet ar nėra įmonių jų 
išnaikinimui?

— Atsarga ir išmintis ir nuolatinis 
nužiūrėjimas ir nepasitikėjimas nei vie
nam su kuriuo sueini, yra vienatiniai gin
klai, — mokino Rodinas.

— Bet toks gyvenimas yra baisus! Tai 
kankynė būti auka nuolatinių nuožvalgų, 
abejonių ir baimės.

— Taip ir yra. Jie tą gerai žino, tie 
niekšai! Tas sudaro jų galybę. Jie tan- * 
kiai laimi pasekmėj žmonių perdidelio at
sargumo prieš juos. Taigi panele, ir tu, 
mano narsus kareivi, varde to kas judviem 
yra brangu, bukit atsargus ir niekam len
gvai nepasitikėkit. Saugokitės, ne jus vos 
nepuolėt tų žmonių aukomis. Jie visada 
bus jūsų didžiausi priešai. Ir tu, mano na- 
bagute, — tarė Rodinas į Kupriukę, — pa
sek mano patarimus — bijok tų žmonių. 
Miegok, kaip priežodis sako, su viena akia 
atmerkta.

(Bus daugiau)

75c APDARYTA j J
Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

3522. Lietuviu Lementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. F. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ........ 35c

go, 1905, pusi. 137 ........   55c
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 . 25e

3441. Valgiu Gaminimas ir Namu Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formai® .......... 81.25
Drūtais -apdarais ............................................. $1.50
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Juodas Karžygis
------------- Į Senovės Pasaka. -įr Parašė VĖJAS. Į-------------

(Tąsa iš pereito num.)

Persigandus puolėsi ji laukan iš bakū
žėlės ir tekina bėgo takeliu per krūmelius 
link savo namų.

Mėnulio šviesoj, krūmų šešėliai jai ro
dėsi baidyklėmis, kupstai į ją žiurėjo dide
lėmis kaukolėmis; medžių krutančios ša
kos rodės lyg baidyklių nagai norinti ją 
pagriebti; jos palaidi ilgi plaukai blaško
mi vėjo rodės šešėlyje lyg užpakalyj ją kas 
pavyti nori.... Bėgo ji, bėgo kiek jiegų 
turėjo, vos alsuodama, ir galvojo apie pa
baigą savo likimo: koks jis bus, ką ji su
lauks po to kai ji nunuodins savo vyrą.... 
Pati norėjo išvesti sau kad tada ji su savo 
pamylėtuoju apsives ir liks laimingi.... 
Bet ją šiurpas kratė, baimė alsino, trukdė 
bėgimą, dar lyg atgal traukė.

Kada savo likimo žinoti norėjus mote
ris apleido burtininkės bakūžę, senė pa
lengva atgryžo j save ir atsigaiveliojus 
dairinėjosi kas aplinkui dedasi. Nieko ne
buvo daugiau kaip tik ji viena; asloje ug
nis buvo prigesus; žarijos nekurios jau bu
vo supelęnėję, aplink buvo tik baltų pele
nų gabalai, viduryje dar matėsi ugnies.

Bet ar senė ištiesų buvo nualpus ar 
tik taip nenorėjo baigti sakyti tos paslap
tingos moteries likimą ir nudavė nualpusią 
kad nereiktų ištarti paskutinių žodžių — 
kurie gal bus baisus ir atsilieps ant jaunu
tės moteriškos dabartinio gyvenimo, — tik 
pati burtininkė tą žinojo. Gal jos papra
timas buvo tai pdaryti jei keno ateitis pa
sirodė nesmagi ir net traginga, nuo to ka
da jai anas karalius išlupo akį....

* ' » *
Kur šitas viskas dėjosi — kurioj pa- 

svietėj ta garsi burtininkė radosi? Nie
kur kitur kaip tik toj pačioj srityj, arti 
karališko miesto, Lamžino, už keleto vars
nų kur Ardys uždarytas nelaisvėje buvo, 
ir pora dienų po to kaip pirklis su savo 
karavanu iškeliavo savo keliais su tuščiais 
vežimais, gavęs atlyginimą už savo drau
gu

Kas ta moteriška buvo ir kaip ji čia 
atsirado pamatysim toliau.

III.

šešėliai
Trečią naktį -Ardžio kalinyje liūdėji

mo, vis svajojant apie tas juodas akis, jis 
viduryje naktų patėmijo per savo durų 
langelį ant jo kamaros sienų besimušan
čius šviesos šešėlius, kurie prasidėjo nuo 
vienos šoninės sienos, lėtai perėjo per vi
durinę ir išnyko ant trečios sienos. Tai 
buvo mažo, žibintuvo šviesa atsimušanti 
per langelį ir vaikščiojanti sienomis. Iki 
tos nakties jis to nematė, nes tik dienos 
laiku sargybiniai urvus pereidavo ir aprū
pindavo kalinius.

Susirūpino Ardys ką tas reikštų. Ka
da žiburys ėjo pro jo duris jis susitrauk
davo ant žemės arti durų kad jo nepatė- 
mytų. Durų atidaryt niekas nebandė, nes 
nežinojo kur ras tą ko jieško — jeigu įieš
ko — ir jis bijodavo pasirodyt prie lange
lio kad netyčiomis neužtėmytų ko jam ne
reikia matyt, nes gali labiau nukentėt.

Kada žiburys praeina ir dingsta iš jo 
kamarėlės šviesos šešėlis, jis prikiša veidą 
prie langelio, apkalto geležinėmis grotelė
mis, ir bando pamatyti kas čia vaikšto, bet 
šalip toliau esančios šviesos, kurios tiesiog 
nematė, ii’ šešėlio nusidriekiančio taku į 
jo pusę, Ardys nieko neįžiūrėjo.

Tą patį gal darė ir kiti kaliniai kitose 
kamarobe kurie nemiegojo, bet darė labai 
atsargiai kad niekas nenugirstų jų judė
siu, ir visus buvo apėmus baimė ir nuosta
bumas.

Sunku buvo pažinti iš šešėlio ar tai 
buvo vyriškas ar moteriškas, nes kartais 
jis dengė visą priešakinę sieną skersai nuo 
durų, kartais sumažėjo arba visai pranyko 
kada žiburys buvo atsuktas į jų pusę.

Kas čia nakties glūdumoje ko norėtų j 
ar jieškotų ar šnipinėtų? Ar gerais ar Į 
blogais norais įsigavęs ? Ar stebėtumėmės' 
jei kas tikrintų kad gal ne vienas to tam
saus urvo nelaisvis manė bene jo draugas 
įsigavęs jieško jo paliuosuoti.... Bet ku
rio kas jieško?

Praėjus kiek laiko, nustojo švaistęsi 
po sienas šešėliai, reiškia žiburys pranyko, 
ir urve pasidarė tamsu. ■

Kurie kaliniai kokias viltis ar baimę 
turėjo dabar liko užsimąstę ir nežinėje, ir 
kurie po to užmigt galėjo tai buvo gerai. 
Bet nemiegojo musų Ardys, nes jo minty
se virė viskas ką tik jis savo gyvenime pra
leido ar ko troško ateityje.

. : .i V »

Viename kambaryje aukštai pilyje pa
sidarė šviesu, nes' ten kas tai inėjo. Jei 
pažiūrėti kas — tai buvo moteriška išblyš
kusiu veidu, apsiašarojus, baisios nerimas
ties graužiama. Ir tai buvo ta pati kuri 
buvo pas bul’tininkę, ta pati, kuri vaikšti
nėjo su žiburiu požemėse — nes kalėjimas 
buvo požemiuose didelių pilies rūmų, ku
riuose viršuje gyveno pats karalius su sa-

Į vo dvaru. Požemiuose buvo sugrusti įvai
rus niekšai, prasižengėliai, špiegai, ir geri, 
prakilnus vyrai; nekurie buvo ir pilių val
dovai karaliaus uždaryti už priešinimąsi 
mokėti donis; buvo viršininkai sugauti vo- ' 
gimė mokesnių; buvo paprasti kareiviai, 
buvo ir tokie nekalti žmonės keliauninkai 
kaip Ardys, bet ar daugiau tokių buvo mes 
nežinom, žinom tik vieną Ardį.

Ta moteriška buvo sugryžus iš kali
nio, po nepasekmingo jieškojimo, ir grau
žėsi raudama sau plaukus kas jai daryti, 
ko griebtis. i

Dar daugiau reikia pasakyti: ji buvo 
ta JUODAKĖ, kurią Ardys užkerėjo savo 
žiurėjimu anoje pilaitėje prekiaudamas 
blizgučiais; ta pati kuri užkerėjo jį ir pa
darė jo gyvenimą reikalingu tik jieškoji- 
mui jos. O ant galo — ji buvo PATI KA
RALIENĖ ii’ čia buvo jos namai.

Štai jiedu dabar abudu yra vienoje pi
lyje — jis jos nelaisvis, nors jis to nežino, 
o ji nors labiausia norėtų negali jo paliuo
suoti, nežino kur jis, kurioj kamaroj ir 
kaip jiedu vienas kitą pažins tamsumoje.

Baisiai ji troško jo laisvės, bet ir su- 
sirupinus buvo kokia laisvė jam tiktų.

Nejaugi imti surasti jį, atidaryti kali
nio duris ir leisti pabėgti? Kas jai iš to, 
kuomet ji dabar be jo nei gyvent nenorė
tu, jei matytų jį mirusį pati sau perver
tų širdį ir gultų šalę jo lavono, — kuomet 
dabar kenčia sykiu su juo ir už jį?....

Bet jeigu jis ilgiau bus kalinyje, ar ne
pasiges kas jo ir ar neišpirks, ir tada vėl 
jo jai neliks. ■...

Aną dieną, kada šarvuočiai vedė kokį 
tai imtinį kalinin ji ištolo iš lango matė jį 
— tik nežinojo kad jis. Burtininkė tą jos 
akyse užtėmijo ir pasakė.

Ši nerimasties sugraužta moteris pa
žino tą viršininką kurs vedė jį suėmęs, bet 
ar pridera jai jo klausti pasakyt kur ir ku
rioj kamaroj jis padėtas? Ant galo, ką 
viršininkas žinotų, nes juk jis imtinį pave
dė kalėjimo užvaizdai užrakinti ir daugiau 
nieko apie jį nežino.... Klausinėti pla
čiau ir kelių ypatų nepritinka ir pavojinga, 
nes jie gali išsišnekėti, ir ką ji darytų su 
juo suradus? Ar jis sutiktų ją su tom pa
čiom akim kaip andai, ar patyręs kad jos 
nelaisvėj jis yra, nusikreiptų su panieka 
nuo jos ir užduotų jai dar didesnes kan
čias?. ...

Iki negalėjo išgalvot kaip jį sau palai-Iriau bus jeigu jis bus uždarytas tame ur- Jeigu nori sužinoti motei- 
kytikacU galėtų matyt laisvą ir linksmą ye — taip ji jį mylėjo. blogąsias puses girk ją ki
netoli savęs — ir mylintį ją — ji manė ge- K (Bus daugiau) moteriai.

JUODAS
KARŽYGIS

250 Pkny£ $1
Cleveland, O.'DIRVOS” KNYGYNAS 6820 Superior Ave.

Ši nepaprasta senoviška pasaka — iš 
tų laikų kada dar Lietuvą valdė paski
ri kunigaikščiai —■' apie vieną jaunikai- 
tį-milžiną ir jo prietikius savo šalyje ir 
paskui išėjus svetur — leidžiama gra
žioje knygoje, paveiksluotoje gražiais 
atvaizdais, ir knyga bus gatava pirm 
negu “Juodas Karžygis” išeis per laik
rašti.
Knyga bus nuo 200 iki 250 puslapių 
didumo, aiškaus stambaus druko — 
smagi skaityti ir graži turėti savo na
muose.
Kurie iškalno užsirašys “Juodą Kar
žygį” gaus tą didelę knygą tik už pusę 
kainos — už Vieną Dolarį, kuris pa
dengs ir persiuntimo lėšas.
Šis pasiūlymas yra nepaprastas ir ne 
ant ilgai, nes tik iki knyga bus atspau
sdinta. Prie to, knygų spausdinsis ne
daug, taigi laimingi bus tik tie kurie 
iškalno užsimokės.
Knyga bus gatava šią vasarą ir bus

C SIŲSKIT PINIGUS TUOJAU - UŽ
l G V - GAUSIT JŲ KIEK TIK NORIT, IŠKALNO MOKĖDAMI PO $1.

pasiųsta prenumeartoįriams kaip tik 
išeis iš spaudos.
Knygoje telpanti paveikslai parodo 
nekurias scenas iš tos pasakos dalyvių 
kas dar labiau knygą pabrangina ir 
padaro žingeidesne.
Užsirašyti ją gali tuojau ir visi kas 
tik nori — ir tie kurie skaito “Dirvą” 
ir kurie neskaito — visi gaus “JUO
DĄ KARŽYGĮ” už $1.00. Kurie iš
kalno už knygą užsimoka, jų vardai 
bus atspausdinti knygoje.-
“Juodas Karžygiu” yra geriausia da- 
vana jūsų draugams, draugėms, gimi
nėms, jaunuoliams čia ir Lietuvoje. 
Pasaka lengvai suprantama čia augu
siam jaunimui, o nekalta ir niekam 
neprieštraujanti įleidimui Lietuvon. 
Pralinksminkit savo jaunus draugus 
ir gimines geriausiu ir žingeidžiausiu 
kuriniu šio meto Lietuvių literatroje. 
Jeigu jums ši pasaka patinka, skaitot 
ją su pasigerėjimu, atminkit kad ir ki
tiems ji bus taip pat maloni.

VIENĄ AR UŽ DAUGIAU KNY- 2
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OFFICE 
CAT

Truth is mighty, error ir 
mightier.

The good fellow 
later becomes the 
nothing fellow.

sooner or
good for

n H A. Šeporaitis ir K. Urbšaitis
POPIERIUOJA IR MALIAVOJA 

KAMBARIUS

Junius
Let’s hope the time will nev

er come when rocking chairs 
will be disarmed.

Advice to the vacationist: 
Don’t arrange it so that you 
will get back home in July like 
jve did.

By the time a man loses 
faith in Santa Claus, he be
gins to believe in hair re
storers. Great is the faith 
of man.

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

The trade reports unpre
cedent sales in garters. We 
wish we could see where 
they all went to. 

----- ,—o—;-----
A Superior ave. business man 

received a payment on account 
the 
and 
the 
tel
rear?

other day, says A. Zdanis, 
with it was a note from 
customer, saying: “Please 
Ime how I stand in the

BiŲ Grigas says 
wishing and waiting 
almost anything to pass.

45 45

working, 
will bring PARDAVIMAI EZELLA THEATRE

SUPERIOR prie E. 70th.

Too frequently when a 
reaches the turn in the lane he 
finds that it turns in the wrong 
direction.

man
PARSIDUODA VALGYKLA
Lietuvių kolonijoj, ant bizniškos 
gatyes, 6510 Superior .ave. Biz
nis eina gerai. Pardavimo prie
žastis, turiu kitą biznį. Kreip
kitės 2112 St. Clair ave. Vic 
Anderson. Telefonas Prospect 
2558.

Ketvirtadienį ir Penktadienį 
COLLEEN MOORE in

ORCHIDS and ERMINE
šeštadienį Gegužės 28 

Edith Roberts ir Matt Moore 
in THE MYSTERY CLUB

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Darbą garantuojam. Kainos 
prieinamos.

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

Woman can’t give up much 
more of her clothes and retain 
any of her modesty.

George Grisko says the only 
people who laugh ant grow 
are those 
trouble.

who can laugh
fat
at

the

There’s a right way to settle 
every question — except the 
whiskey question.

so charming at 
young widow just

What is 
kind of a 
■after she’s collected the in
surance money?

He also serves who systemati
cally saves.

■ Nobody likes to face the 
music when you’re singing your 
own praise.

Thrilled Spinster: “He just 
rushed right up to me, crushed 
me to his bosom, and kissed 
me. It’s lucky you came up, 
Mr. Policeman.”

“Yeah, only I ain’t a police
man,' I’m his keeper.”

Someone asked a Jew how 
many seasons they had in New 
York. He replied: “Ve haf 
two, slack and busy.”

The. bandits have had a fair
ly good year in spite of the 
jails and the policemen.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus
į 5c—8c—15c ir 3 uz 50c

Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

ir

PARSIDUODA DU NAMAI
Vienai šeimynai ir( dviem ant vie

no loto didumo 41 .iš fronto, 104 pė
dų ilgio, 71 pėdų pločio užpakalyje. 
6822 Edna ave., arti Superior.

Dviejų šeimynų namas turi pen
kis kambarius apačioj ir viršuj, kar
što oro furnasą, elektros šviesą, vi
sus įrengimus.

Pavienis namas užpakalyj turi 5 
kambarius. Yra 3 garadžiai. Ver
tė virš $16,000, bet reikalinga pada
linti turtas ir parsiduos už $14,200 
net cash. Agentai nesikreipkit.

Kreipkitės pas J. Montreal Co. 
6929, Superior ave.

Nedėlioj Geg. 29
Dorothy Phillips in REMEMBER

Pirmad. Antrad. Geg. 30-31 
Ralph Lewis in

HELDJ BY THE LAW
Speciale matinee Pirmad. 2 val.

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinitno 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St. .
Randolph 5977

SUSTOK!
t Dabar laikas užsisakyt va
sarinius siutui. Kainos la
bai nupigintos. Siuvam ant 
užsakymo nuo $30, $35, ir 
$40 vyriškus siutus.

Trečiadieni Birž 1 d.
LEWIS STONE in

AN AFFAIR OF THE FOLLIES

•A'

Padaryti iš Porto Rico 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave..

x .
| Jei plaukai slenka?

Naudok
x

x
X 
X

PARSIDUODA NAMAS
Nepaprastai pigiai, 2 šeimynų na
mas, už $8,000. Ineigų yra $85 per 
mėnesį, moderniškas, arti prie Five 
Points ir St. Clair. Klauskit telefo
nu Fairmount 5613W. Mr. Guseck.

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

KAM KENTĖTI?

A village, says P. Akšis, is 
a place where the way to settle 
an argument about anything is 
to ask central.* * *

said the new 
appearing 

the doorway, “could I be 
borryin’ th’ boss’s safety 
for a little whoile?” 
. “Safety razor?” echoes 
Proggs.

“Sure, mum”, 
cook, suddenly in 

after

The Ohio Bell

elephone It
Sunai ir Dukteris Kolegijo
je mėgsta išgirsti saviškius 
iš Namų

Mrs. 
“What for, Maggie?” 

“Sure, mum, I want to shave 
that rabbit before I stew him.

Lady: “Why aren’t you a 
successful business man?”

Tramp: “Well, you see, lady, 
I wasted my time in school in
stead of selling newspapers.”

razor

Telephone Company

Žmogus negali džiaugtis gyve
nimu turėdamas sugadintų skilvį.

Ar turit gazų skausmus?
Ar jaučiat išpustas?
Neturit apetito?
Jeigu turit kurį iš tų simpto

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

Parsiduoda visose gerose vaisti
nėse arba rašykit į

1
“You, a Scotchman, and don’t ‘ 

play golf?”
■ “Na, na! I used
įgavę it up twenty

"But why?”
“I lost my*

to play but 
years ago,

į

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

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

kraujo, turite išbertus yerdųsj pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojpse negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigų, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

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

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

Nedėldieniais niro 10 iki 1.

Jay Chemical Co,
1428 E. 152nd Street 

Cleveland, Ohio.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6.926 Superior Ave.

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

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St.

ball.”* ¥

A job is 
prevents a man lying in 
bed a rainy morning and 
enjoying life.

J. V. Mitchell says the easi
est way to get to the top is to 
go to the bottom of things.

a nuisance that

John: “Please! Just one more 
kiss before I leave.”

Jane: “All right, but you’ll 
have to hurry. Father will be 
home in an hour.”

*iA. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79111 St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
-----  Telefonas Randolph 5297 -----

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausių kai
nų ir duoti geriausias kainas 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
lt., čia pat jūsų 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 Furn. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
127-6 Addison Rd.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

K. E. YOCHŲS
1310 Russel! Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St.

Telefonas Florida 3367 RX.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

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

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.
7208 St. Clair Ave.

Penn. 0783
HARRY W. SMOLK, Prop.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam , panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

p.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Pc-nna 2996

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

7800 Superior Aye.
Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

vTŽmZltile»J “NVisokios batarejos, Radio | į® ■ J
reikmenys. Taisom ir per- V H Hoth M Į B J

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus. trade mark registered

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN/ COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

lllllllIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllHlIlllllllllllllllillllllllllllllllllllllHIIIIIHilllllllliU'
= Prospect 2420 Central 1766 E

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- Ę 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
| kuo jam, išleidžiam ir su kr aunam. =
E 3400 St. Clair Avenue - Cleveland. Ohio. =

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patėlefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761

, Randolph 7762

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Tralinius 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metal 
Works

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

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į

S&nitariškas Lietaus 
MAUDYNES. — 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th 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.

Rand. 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 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.
6506. St. Clair Ave.

Superior Battery Co, 
Išdirbėjai 
Batarejų $5 ir $10 
gt. Clair Aye. 
Superior Ave.

Storage
1410
4208

SQUIRE EDGEGATE - BY LOUIS RICHARbTwelve Men Paid the Penalty in This Case.

your?. UouoQ-

TRiąl H A>5 "E>EEa> 
Garni oh ano 
OUR »v£A5E<- FĄCE 
•preosecuTore 
HAirED To 'PROVE.

UUR-I S 5/X DAVS

■fWXJT Thing I

Inter-nafl Cartoon Co., N. Y.

KV/T/Jot/T

HąvE you

SIR
P/?05£<UToP

■BhJT Ą CRIME
"BEEN

ĄHD SomEEtORJ 
SHOULD "BE

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMĖRIS. GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo. '

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sienines Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Aye.

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
I .letnvini. Slavai, Lenkai, ir į 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu- j 
rėš teisingą patarnavimą.
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PO LIETUVĄ
PASIDAIR IUS

KUO DOLARIŲ LAIMĖ 
BAIGĖSI

Kalvarijos valsčiuje, Mikola- 
jovo kaime, vienas ūkininkas ir 
jo žmona gavo iš Amerikos po 
150 dolarių kas mėnuo kiekvie
nas, kaipo pensiją už sūnaus 
žuvimą Amerikos kariumenęje 
betarnaujant.

Praėjus nuo sunaus mirties 
gerokai laiko iki buvo pripažin
ta pensija, susidarė nemaža su
ma. Gavęs per tūkstantį dola
rių, žmogelis paliko turtuolis. 
Sužinojo visa apielinkė. Greit 
atsirado gerų giminių, pažįsta
mų, kaimynų ir draugų kuriems 
rūpėjo daugiau dolariai negu 
giminystė ar draugystė. Jie 
tikėjosi gausią pasiskolinti, šiek 
tiek pinigų. Turėdamas nema
ža pinigų ūkininkas pradėjo va
ryti biznį, skolindamas vienam 
kitam iš vekselio po tūkstan
tuką, daugiau ar mažiau litų. 
Jau buvo išskolinęs per dešimtį 
tūkstančių litų ir visus tuos 
■. akselius nešiojo visą laiką su 
savim, žmona įspėjo kad pa
dėtų vekselius. Bet kur tau, 
klausysi bobos!

Vieną turgaus dieną nuvažia
vo jis į Kalvariją. Sutiko gerų 
giminių, pažįstamų, kaimynų, 
ir tt. Neapsiėjo be vaišių. Ge-

rokai įsilinksminus, gerųjų kai
mynų ar draugų rankos tyčia 
ar netyčia pateko į tą kišenių 
kur slėpėsi kelių tūkstančių 
vekseliai. Atsisveikinę kiekvie
nas savo keliu išvažiavo namon.

Išsimiegojęs ūkininkas pasi
juto neturįs nei vieno vekselio. 
Kilo dėdelis nerimastis, žmo
na kaltino vyrą kam jis nepa
klausęs jos; vyras aiškinosi pa
metęs vekselius.

žmona, gailėdamasi savo iš
vogtos dalies, nuvažiavo į Kal
variją tartis su pažįstamais kas 
čia padarius. Bepasakodama 
tiek šusijaudino jog ją ištiko 
širdies apoplekcija ir ji tuoj mi
rė. Vyras, netekęs nei vekse
lių nei žmonos, irgi buvo nema
žai nusiminęs, buvo bekalbąs 
net apie nusižudymą. Bet nu
tarė pagaliau važiuoti į Kalva
riją pasiteirauti ir patarimų 
jieškoti.

Užėjęs pas pažįstamą Žydą, 
pas kurį jis nuolat apsistodavo, 
rado ten vieną savo skolininką, 
kuriam buvo paskolinęs 1500 li
tų iš 
savo 
žydo 
1000
300 ar 400 litų.

Pasirodo . kad 
ūkininko kaimynas, turįs apie 
80 ha žemės, gerai gyvenąs ūki
ninkas, kelios dienos atgal at
nešęs tam žydui minėtus vekse
lius ir pasiūlęs nupirkt juos vi
sai pigia kaina. “Kupčius” nu
pirko. Nukentėjusis sužinojęs 
apie tai pranešė policijai, kuri 
pradėjo tardymą, kaltininkai 
surasti ir traukiami atsakomy-

I bėn. “L.”

vekselio. Skolininkas tą 
vekselį išpirko iš minėto 
už 700 litų, 
litų vekselį

kitas vėl gi 
išsipirko už

Kuomet Kūdikiai 
.Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

nukentėjusio

KIEK LIETUVIŲ GYVENA
LATVIJOJ

Lietuviai Latvijoj gyvena
daugiausia kaipo žemdirbiai/
pramonės darbininkai ir šiaip
smulkios rūšies užsiėmimo.

1925 metų apskaitliavifnu,
Lietuvių skaičius Latvijoj šie-,
kia 23,192. Sulyg vietų jie pa-
siskirsto šiaip;

Rygoj. 7,748 i
Liepojoj 2,637
Daugpilyj 309 ;
Ventspilėj . 132
Mintaujoj 635
Bauskėj 119 :
Subate 121
Sulyg apskričių:
Mintaujos 2,749
Bauskės 1,784
Jekabpilės 1,493 '
liuks to 3,574
Pažymėtina kad daug Lietu-

vių yra sulenkėję ir priskaityti 
prie Lenkų.

1897 m. Lietuvių Latvijoje 
buvę 26,033. 1920 metais bu
vę 25,588. Daugiausia buvę 
prieš karą, kuomet vienok Ry
goj 1913 m. buvę 35,156 Lietu
viai. Visoj Latvijoj perviršijo 
50,000.

Lenkų Latvijoj sulyg 1925 
m. skaičiavimo esą 5*1,143.

“Rygos Balsas”.

PRASTA LIETUVOS KULTŪ
RA

Rokiškis, čia atvyko iš už
sienio vėžių pirkliai. Ųž šimtą 
vėžių mokama 10 litų. Seniau 
šios apielinkės upelės buvo gar
sios vėžiais, per naktį prigau- 
dydavo nuo 500 iki 1000 vėžių.

Dabar upelės tuščios, nes 
žmonės merkdami linus vėžius 
išnuodino. Nuo to paties daly
ko musų ežeruose ir žuvįs nyk
sta. Tas įstatymais draudžia
ma, tačiau įstatymas yra tik 
ant popierio, gyvenimai! nėra 
vykdomas. P. Kriukelis.

NUŽUDĖ - KŪDIKĮ
šetekšnai, Panemunėlio 

Vietinio kaimo mergaitė, 
trautaitytė, nužudė savo nauja
gimį. Mergaitė tapo areštuo
ta. P.

vai.
As-

Lenktyne ne prie Graitumoj 
bet prie Ištvermes

Penkiasdešimts metų atgal vienas jaunas 
naikinąs sodino dolarius šiame banke ir
jie išaugo į vieną iš didžiausių turtų šioje 
šalyje.

Bet vidutiniam žmogui yra daugiau ati
mančio ūpo negu inspiracijos iš karjerų 
Rockefellerio arba Fordo. Tokie nepa
prasti genijai pasitaiko taip retai kad pr'o- 
ga pakartoti jų pasekmę gali būti išlenk
ta net iš svarstymų.

Tačiau kiekveino žmogaus galimybė yra 
laimėti tam tikrą siekimą dirbant ir nuo
lat taupant. Žmogui kuris nusistato sau 
siekimo punktą taupymų bankas gali su
teikti neįkainuojamą pagalbą.

Incorporated. /843

Society fovSaotaijs
injhe Citig of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

LIETUVOS ŪKININ
KŲ GYVENIMAS

žvilgsnis iš Paviršiaus
Nors Lietuva nedidelė vals-j 

tybė, bet ūkininkų gyvenimas: 
yra įvairus,' neą vienuose kam
peliuose geresnės žemės, geres-į 
nė kultūra, ir, tas sudaro eko
nominį ūkininkų skirtumą.

Aš čia piešiu vaizdą tų ūki
ninkų kurie gyvena žiemių Lie
tuvoje, būtent: Ežerėnų, Utė-į 
nos, Rokiškio ir, Panevėžio aps
kričių, nors nekurie vaizdeliai 
atatiks visai Lietuvai.

Kiekvienas kultūringas kita
tautis atlankęs Lietuvą skelbia, 
kad Lietuvos' ūkininkų padėtis; 
sunki, kad jie nedarbštųs ir ne
kultūringi; Išdalies yra ir tie-, 
sos, bet ir darbščiųjų ir kultu-; 
ringųjų ūkininkų gyvenimas ne- 
lengvesnis už pavadintų tam
suoliais. Kiekvienas mes žino-į 
me kad' parpuolusiam padavusi 
ranką jis lengviau atsikels. Tas 
pats yra ir su ukiu. Po karo' 
Lietuvos ūkis liko nualintas, 
ūkininkai reikalauja įvairių pa
lengvinimų ir pašalpų, bet jų 
niekas neteikia, ūkio draugijos 
kiek galėdamos stengiasi iš 
ūkininko pasinaudoti.

Pasitaiko kada esti metai ge
ri tai Lietuvos ūkininkas leng
viau atsidusta, susitaupo kokį 
centą, bet atėjus blogesniemš 
metams vėl pernaują į vargą iš
puola. Pavyzdžiui, 1SĮ25 metai 
buvo geri, javąi gerai užderėjo, 
linų pudui mokėjo 70—80 litų; 
gyvuliai buvo brangus; ukininr 
kas nelindo į banką, > bet pats 
savo centus nešė. Bet 1926 me
tai buvo blogi, viskas;blogai už
derėjo, linų pudui buvo moka
ma 20—30 litų. Vidutinei kar
vei 120 litų. Pristigus pašaro 
ūkininkai pusdykiai išpardavi- 
nėjo gyvulius;' sutaupytus cen
tus išleido ant sėklų’ ir pašaro.

Ūkio draugijos štai kaip at
eina ūkininkams į pagalbą. Ant 
ririkos avižų centnerįg. kainuoja 
21 litas,- draugijoje-SO jitų,-visa 
laimė tik kad draugija duoda 
išsimokėti per penkis^mėjtosius.

Rudenį avižų centauras kai
nuoja 9—10 litų, tai draugijai 
reikia atiduoti vietoje vieno 
tris centneriai.

Lietuvos valstybiniai bankai 
pristigo pinigų, nes ūkininkai 
išėmė paskoloms, del supirkimo 
gyvulių ir sėklų. Nuošimčiai 
nedideli, nuo šimto Vienas litas 
ant mėnesio, bet paskola reikia 
grąžinti per tris mėnesius. Kur 
gaut pinigų grąžint paskolą, nes 
tada dar visi javai ant lauko? 
Ūkininkas pajamų neturi, iš ko 
sumokėsi ?
varžytinių paskutinę pagalvę. 
Taigi tie ūkininkai kurie pa
skolą užtraukė del nusipirkimo 
arklių turės juos parduoti, kas 
atneš didelius nuostolius.

Pavasarį mokėjo arkliui 500 
litų, o vasaros laike tas pats ar
klys kainuoja 80—100 litų.

Valstybiniai mokesniai yra 
nedideli, ūkininkas turėdamas 
30 ha žemės išmoka arti 400 li
tų, bet savos išlaidos gana di
delės, neg geležis, druska, žiba
las, autuvas yra gan brangus 
palyginant su ūkio produktais, 
špižius talpos 6 gorčių nupirkti 
reikalinga parduoti 10 švarų 
sviesto arba 200 kiaušinių. Se
niau tas špižius kainavo vienas 
rublis, arba pustrečio svaro 
sviesto.

Parduos tavo ant

Vidutinio Ūkininko Išlaidos
Vidutinis ūkininkas turi iš

laidų: 400 litų valstybinio mo
kesnio, 600 litų samdininkui, 
apsirėdymui 1000 litų; žibalas, 
druska 100 litų, geležis ir pa
taisymas ūkio įrankių 300 litų; 
dar visokių smulkių išlaidų apie 
500 litų. Reiškia išviso 2,900 
litų.

Pajamų ūkininkas' tūri: už 
parduotus gyvulius 600 litų; už 
įvairius javus suima 1,500 litų; 
už sėmenis, lihus/ir už pieną ar
ti 900 litiį. Taigi gerSm Ūki
ninkui pelno į metus lieka 100 
litų. Bet tų gerų ūkininkų yra 
labai mažai. Kuris ūkininkas

mažai paima jo ir mažesnės iš
laidos. Pas tokį ūkininką blogi 
pakinktai, ir neturi gerų ūkio 
įrankių. ,

Jeigu Lietuvoje -butų aukš
tesne kultūra tai ūkininko pa
jamos butų didesnės negu iš
laidos, bet dabar tie patįs 
gaminiai eina perniek.

ūkio

Pieninės
taip

žytinių perka mišką ir paskiau 
veža į miestelius parduoti. Už
darbis labai blogas, per dieną 
su visu arkliu uždirba apie po
ra litų.

Vasaros laike stengiasi išši- 
nuomuoti svetimos žemės kąs
nelį, kame sėja linus. Gyve
nantieji arčiau prie didesnių 
miestelių veža į miestą akme
nis, už kurių vežimą mokama 
du litai. Reiškia, uždirba tik 
del ratų tepalo. <

Pavasariop ūkininkai 'gyve
nanti prie ežerų ir upių gaudo 
paslapčiomis „žuvis jr jass,veža 
parduotu 
ir mėsą ■ 
parduoda, 
bulvėmis, 
varške su

Apie to krašto darbininkų pa
dėtį parašysiu kitu syk.

P. Kriukelis.

UŽUOJAUTA “VIENYBĖS” 
IR “DIRVOS” REDAK

TORIAMS
Rokiškėnų 96-tas Kultūros . 

būrelis ir “Patiekos” Draugija 
reiškia tamistoms širdingiausią,^ 
užuojautą kaipo nukentėju- 
siems morališkai. Mes netiki
me šmeižtais ir pasitikime ju
mis kad jųs'ir toliau busite ge- ■■ 
rais savo tėvynės sunais. Mes 4, 
su jumis ir su jūsų idėjomis < 
ant visados.1-

' Valdyba:
P. 
O.

> J-

Jeigu Lietuvos pieninės 
sutvarkytos kaip Latvijoje tai 
ūkininkai didžiausią' -pajamų 

. dalį turėtų iš pieno. Bet dabar 
j štai kaip veikia musų pieninės, 
j Už pieną 4 nuošimčių riebumo 

mokama nuo litros 20 centų ir
• išsuktą pieną grąžina. Už '10 
: litrų gauni 2 litu ir atgal 8 lit- 
j rus pieno. Iš tokio pieno gali- 

svaro 
____  Rinkoje neaukšta kai
na parduodant tas sviestas kai
nuos 3 litai, iš pieno sūrį pada
rius vertės 1 litas, išrūgos lie
ka kiaulėms. Iš pieninės at
neštas pienas valgiui netinka, 
nes jis esti labai nešvarus, ir 
jau nešant namon surūgsta.

Pieninės neprižiūrimos, kas 
kokius indus turi tokiais ip ne
ša, tais pačiais kibirais kiaules 
šeria, o paplovus neša į pieni
nes pieną.

Vaisių Pajamos
Lietuva yra turtinga sodnais, 

miškai pilni įvairių uogų ir gry
bų, bet jie visi neatneša ūkinin
kui naudos, nes Lietuvoje ūki
ninkas 'leidžia jiems suputi. Pas 
ūkininkus yra tik iki tolei vai
sių iki vaisiai kabo ant medžių. . 
Pavasarį obuolių pudui mokama 
20 litų, uogas ir džiovintus gry
bus perka į užsienį. Iš 
ūkininkai ne tik turėtų 
pajamų, bet per Visus 
turėtų sveiko valgio.

Pašalinės mažažemio 
ko pajamos. Mažažemių ūki
ninkų gyvenimas yra gan sun
kus, nes ūkis išlaidų reikalau
ja, o pajamų nėra nei vieno 
cento. Taigi ūkininkai turi jie- | 
„Škoti pašalinį,ok^įoips- nepelningo, j 
uždarbio, žiemos laike ant vąr-1 5||||||iiiii||||||iiiiiiiiiiiuilll«illlllllllllllllllliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiinillllllitilllliiimiiiiri;

A ima pagammt . pusantro i 
j sviesto. Rinkoje neaukšta

vaisių 
gražių 
metus

ukinin-

Kiaušinius, sviestą 
ūkininkai, daugiausia 

pasitenkina patįs 
’surugusiu pienu ir 
blynais.

Kriukelis, 
Grigonytė, 
Katylius.

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

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
EAGLE BRAND

CONDENSED J.'JLK,

^lIlllllllllllllIlilllllllIllIlllllllllIlI'IliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniK

PERKANT AKINIUS PER PAŠTĄ
Neprotinga yra manyti kad taip vadinamas 

“daktaras” tolimame mieste gali “pritaikyt” akinius 
prie akių žmogaus: gyvenančio Clevelande kurio jis 
visai nematė.

Toks delikatnas ir brangus organas kaip žmo
gaus akis niekad neturi būti pavestas “gydymui” ar 
“pataisymui” bei “pritaikymams” peę. paštą.

Daug nelaimingu žmonių- sugadino savo akis ant 
visados šitaip pasielgdami. ■

Užsisakykit'. sau akinius tiktai po Apatiško pa
tarimo patyrusio okulisto arba optoįribtristo.

-N AE H
Leads the World in Motor Car Ihlue

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

There is a DIRECT force
feed oil line to each and 
all of the 7 bearings and to 
the cylinder walls to guar- 
antee positive lubrication.

ash 7-bearing 
crankshaft takes longer to 

build—costs more
Ilgiau trunka padirbti 3-bearingų motorą 
negu truka padaryti tik su'3 arba 4 svar
biausiais bearingais. 
čia buna mažiausia trįs bearingai daugiau 
apdirbimui ir nušveitimui. (Nash turi žy
miai daugiau bearingų paviršio negu kiti 
kokie šešių cilinderių motorai Nash kainos 
lauke su 4-bėaringų krankšaftais.) 
Yra mažiausia trįs daugiau bearingų pritai
kymui. Ir yra mažiausia trįs daugiau bea
ringai sužiurėjimui kad’tinkamai veiktų. 
Bet Nash 7-bearingų krankšaftas prašalina 
“trankymą” kuris paliuosuoja bearingus ir 
didina išlaidas dirbtuvėje ant motorų su 
mažiau krankšafto bearingų.

26 Skirtingi Nash Modeliai nuo $865 iki $2090 f. o. b. factory
'Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve- 

i lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash 
sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten 
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis

Aišku, kainuoja daugiau laiko ir pinigų pa
darymui Nash 7-bearingų krankšafto.
Kodėl Nash juos budavoja, kada kiti išdir
bėjai dar vis išdirba inžinus su mažiau bea- 
ringų ?
Atsakymas yra tas kad Nash savininkai 
pradėjo tikėtis idant Nash butų žymiai ge
resnis už kitus karus kokius jie gali pirkti 
už Nash kainą.
Ir 7 bear'ingai vieni suteikia nepaprastą va
rymo švelnumą ir spėkos tykumą.
Pirm išsirinkimo sau naujo motorinio ka
ro pavažiuokit su Nash ir pamatykit kaip 
švelniai jis eina, kaip stipriai ir be pastan
gų jis pradeda važiuoti kada reikia.

_ ta jūsų kalbą bus ten r
maloniai ir mandagiai patarnaus.

NASH HOLZHAUSER CO
6225 St. Clair A Ve. Rand. 1472

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
Rand. 3009

ZUCKER NASH MOTORS CO
6816 Superior Ave. Rand. 1725

East 40th at Prospect

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

Atdara vakarais
EKSTRA VALANDOS EKSTR*A UŽŽIUR ĖJIMO KOŽNAME NASH

' fr—.------------------ - g
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Kas Girdėt Clevetande-Apielmkese
||| 6820 Superior Ave.n Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 

-- ■ - --------------------------- ——------- ----- ;

D I R V A

SLA. 14-TA KUOPA SUSPEN-į 
DUOTA,

‘ Antradienio vakare Lietuvių 
salėje įvyko SLA. 14-tos kuo- j 
pos ekstra susirinkimas, kuria-, 
me atvykęs SLA. Centro valdy-, 
bos įgaliotinis S. E. Vitaitis 
perskaitė nariams Pildomosios 
Tarybos patvarkymą kaslink 
14-toj kuopoj ėjusių vaidų. Iš 
to pranešimo pasirodė kad 14- 
ta kuopa formaliai suspenduo
jama, ir atimta iš jos valdybos 
knygos,’ kad butų galima išriš
ti ir užbaigti vaidus kokie toje 
kuopoje ėjo jau ilgas laikas.

Dalykas tame. Nuo pereito 
SLA. seimo tęsiasi neišrištas 
ginčas už delegatus. Bolševi- 
kėliai- apskundė Centrui kuopos 
valdybą už neva neteisėtą pasi
elgimą su delegato rinkimu. Gi 
kuopos valdyba už tai, kaipo 
neteisėtai ir bereikalo skundžia-- 
ma, pasiskundė centrui ant tų 
skundėjų. Ištyrinėjus > dalyką 
centras išrado kad kuopos vąl- 
dyba užpuolama nepamatuotai, 
ir visus pasirašiusius ant pro- 
testo ir skundo centras rado 
reikalingu išskirti, iš 14-tos kp. 
ir duoti jiems naują numerį, lai 
turi savo kuopą.

šitą išskyrimą padaryt atvy
ko S. E. Vitaitis, bet suėję bol
ševikai pradėjo lermuoti, kly
kauti, koliotis, ypač atsižymėjo 
pliovonėmis bolševikų bobos su 
Mažeikiene, o nuo bobų neatsi
liko Mažeika, Kirstukas, Kras- 
nickas ir keli kiti. Visi gi bol- 
ševikėliai užė-rėkė kaip, lauki
niai žvėreliai į klėtką uždaryti.

Prie dalyko neprieita, 14-ta 
kuopa visa suspenduota, atimta 
knygos ir susirinkimas užsida
rė.

"Pasirašę po neteisėtu skundu 
bolševikai ir jų prikurstyti pa
sekėjai nenori iš. kuopos, išeiti, 
nors jų mokesčių 14-toj kuopoj 
nebus priimama.

Kaip dalykas užsibaigs reikia 
jaukti žinių iš centro.

Jeigu jaolševikėliai nenorės 
būti iš Si'L.A. ,išbraukti turės 
spįestis sau i liaują kuopą, p kį- 
taip liks suspenduoti ir išmesti 
iš organizacijos už nemokėji
mą mokesnių. Jie būtinai nori 
būti 14-toj kuopoj, nes ten yra 
daug narių, prie kurių jie lenda 
ir muilina akis. Patįs tarp sa
vęs savo kuopoj neturės su kuo 
peštis.

Rimtesni 14-tos, kuopos na
riai neturėtų nusileisti iki ne- 
iššluos iš savo tarpo tuos rėks
nius, šmeižikus, mulkintojus ir 
trukšmadarius. Gana jau vai
dų, reikia dirbti SLA. labui.

Solo.

Girti vyrai lėkė nedėlios nak
tį automobiliu ir užlėkę ant 
Main avė. tilto nušovė į vande
nį, nematydami kad tiltas at
daras ir kad nuleista vartai. 
Vienas jų prigėrė, o du stebuk
lingai išliko gyvi.

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, įmokėt 
$2,500.

Ant Whitney avė. prie Supe
rior, 2 ešimynų po 6 kambarius 
namas, kaina visai žema, reikia 
Įmokėt tik $1,200.

Ir daugiau labai gerų pirki
mų. Norint pasinaudoti kreip
kitės greitai

J. J. Stapulions 
6820 Superior avė. Rand. 6389 

“Dirvos” krautuvėje.

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

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
ir Tyrinėjimai

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

“KORNEVILIO VARPAI”
Nedėlioj, Gegužės 22 d., Bo

hemian National salėj Detroito 
“Aido” Choras, su pagalba ne
kuriu Clevelandiečių, statė sce
noje operetę' “Kornevilio Var
pai”.

Abelnai tariant Detroito cho- 
las tą operetę gerai vaidino. 
Jeigu butų ir solistai buvę.visi 
tokie kaip Rimkus tai butų at
liktą gerai. Solistai tačiau bu
vo silpni, taipg ir vietinė “žvai
gždė” nekaip dainavo, kiti Baug 
prasčiau. Kad nebūtų turėję 
orkestro prie vaidinimo but at
rodę pusiau prasčiau.

Suvaidino tą operetę neblo
gai, už tai garbė A. Kvedęrui 
už tinkamą sumokinimą. O di
desnė garbė P. Bukšnaičiui už 
išvertimą “Kornevilio Varpų”.

Bolševikai nekartą prakeikė 
Bukšnaitį, Kvederą kad jie yra 
buržujai, bet bolševikai negali 
apsieit be “buržujų”.

Publikos išpradžių buvo ma
žai, bet įpusėjus veikalui prisi-< 
rinko apie 250. Publika buvo 
“revoliucijoniška”; orkestrui i 
grojant tykias melodijas pųbli-1 
ka tarp savęs “diskusavo”. Po
ra kartų net dirigentas turėjo 
prašyti1 “silence, please”.

Ineigos to vakaro nepadengia 
išlaidų, nors biznis visais galais 
buvo varoma.

Keista ir tas kąd bolševikai 
visa gerkle rėkė jog Babravi-1 
čiaus-Vanagaičio koncerto ti
ksėtai — $1.50 ir $1 — yra per- 
brangu, tai išnaudojimas darbi
ninkų, o patįs turėjo tas pačias 
kainas. Mat, jeigu bolševikas 
esi tai tau gerai darbininkus iš- 
naudot....

“Kornevilio Varpai” yra ilga 
ir graži operetė; taipgi nekliu
do pažiūrų. Bet bolševikams’ ji 
svetima, vienok jie stato ir 
tiek, sakydami kad tai “prole
tarų dailė”. Dar praeis desėt- 
kai metų kol “proletarai” turės 
savo operetes. “Našlaitis”.

Cleveland© miesto, vandens 
departmento darbininkai, 400 
ypatų, buvo išėję porai valan
dų streikan kada miesto mana- 
džeris Hopkins buvo sulaikęs 
išmokėjimą dvigubo mokesnio 
už darbą nedėldieniais.

PIKNIKAI
SLA. 14 kp. piknikas bus 5 

d. Birželio, ant T. Neuros far- 
mos, Brunswick, O. Privažiuo
ti galima ir gatvekariu nuo W. 
3rd st., Medina raudonu karu. 
Norinti važiuoti troku, kuris 
išeis nuo Lietuvių salės, malo
nėkit susižinoti su V. P. Banio
nis, 1017 E. 72nd place.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos piknikas bus toje pačioje 
vietoje Liepos 17 d. Nariai vi
si bukite pasirengę dalyvauti. 
Kudirkinės susirinkimo nebusi 
Liepos mėnesį, tat kurie jaučia
tės skolingi malonėkit užsimo
kėti Birželio susirinkime.

V. P. Banionis.

Reikalinga Akrone
mechanikas prie automobilių 

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

“DIRVOJE” GALIMA GAUTI PUIKIUS 
BABRAVIČIAUS DAINŲ REKORDUS

Plaukia Sau Laivelis ir 
Karvelėli (12 colių) 

Kur Bakūžė Samanota ir
Aguonėlės

Tykiai Nemunėlis Teka ir 
Visur Tyla'

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

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutų 

drapaną, 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 ---- -
Vakarais 6900 Superior Ave. EgS^

APIE S. L. A.
Jeigu kas vietinių Lietuvių 

norėtų daugiau žinių apie Su- 
sįvienijimą Lietuviu Amerikoje 
malonėsit pranešti laiškeliu že
miau pasirašiusiam, o aš malo
niai atsilankysiu ir suteiksiu 
daugiau informacijų kaip pa
tiems prisirašyti ir kąip, jauni
mą prirašyti.

.. SLA. .14 kp. organiz.
V. P. Banionis, 

1017 East 72nd PI.

MAŽEIKAI IŠVAŽIAVO
Komunistų rėksnelis Mažeika 

su savo rėksne bobele ir su vai
ku išvažiavo, kaip giriasi, į 
“proletarams pažadėtą žemę”, į 
sovietų rojų plytų dirbt ar ko 
ten kito. Bet gudresni darbi
ninkai kuždasi kad Mažeikai į 
Rusiją niekad nevažiuotų, tik 
kitiems ją giria. Sako, nuva
žiavę kur į kitą miestą pasi- 
slapstys, o paskui sugryš į Cle- 
.velandą ir girsis kad buvę Ru
sijoj', ir meluos visiems kaip ten 
esą gerai ir gražu.

Kiti sako, reikėtų šian ten 
pasiteirauti ar neapsistos koks 
rėksnelis po kitu vardu, nes 
vargu Mažeikai iš Amerikos iš
važiuosią. ■

Viena kas" gerai tai kad jie iš 
Cleveland© išsidangino, nusine
šė su savim visą korespondentų 
biurą kuris šmeižtus rašė ir ne
liko poros fanatiškų rėksnelių 
ramuma ardyti susirinkimuose 
ir organizacijose. Dypas.

Cleveland© parkuose šią va
sarą Cleveland Orchestra duos 
simfonijos koncertus. Jie bus 
paeiliui Gordon ir Edgawater 
parkuose. \

Subaigusjcelt $6,000,000 fon
dą medikaliam centrui steigti, 
Clęvelando turtuoliai per 7 mė
nesius bus suaukavę $14,180,- 
000 labdarybės reikalams.

Cleveland© industrialių bu
dinki] statymo programas api
ma virš $50,000,000 sumą. Bus 
budavojama nauju budinkų ku
rie kainuos nuo icelių tūkstan
čių dolarių net iki $20,000,000. 
Gelžkelių ir laivų priestotė ir 
sandėliai ties E. 55th st. kai
nuos $20,000,000.

DARBININKO ANT FARMOS
Reikalingo darbininkas dirbti ant 

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

REIKALINGA siuvėjai 
vyrai ir moterįs prie mašinų, siuvi
mui šilkiniu dresių. Kreipkitės tik 
patyrę tą darbą. Ineiga į dirbtuvę 
iš kiemo. J. Pečiulis, 1219 E. 83rd 
Street. • (22)

GAVO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

Kazys Dambrauskas .. Lt. 150
Jonas Stanislovaitis..........300
Juozas Tamošaitis ...............100
Petras Grigalevičiųs ...... 350
Ona Lesienė .................... 1000
Jonas Tursa .........................100
Juozas Cirkelis .................... 50
Petras Ambraziunas .... $100
Virtcas Ginius .................. $10

1.25

75c

Gale Sodo Rymavo įr 
Švint* Aušrelė

Lolita (Ispaniškai) ir
Aprile

Bernužėli, Nesvoliok ir
Ne Margi Sakalėliai

75c

75c

75c
nau

SPORTAS

Lenkų Čampionas dar 
kimba prie Sarpaliaus
Prieš pereitas ristynes Ka

rolio Sarpaliaus su Lenkų čam- 
pionu, Stanley Stasiak, vietos 
Plain Dealer labai išgyrė Len
ką, taigi po ristynių Stasiak 
nuėjo pas tą rašytoją atsisvei
kint. Ir štai ką paskui tas ra
šytojas sako:

“Ar manai kad eisi vėl su 
Sarpalium, užbaigimui savo ne
pabaigtų ristynių ?” paklausė 
sporto rašytojas.

Lenkas Stasiak atsakė:
“Pasakyk'tai Sarpaliaus gau

jai kad Stanley Stasiak nebijo 
jokio ristiko. Jeigu vakarykš
tė ristynė butų buvus ilgesnė— 
iki pergalėjimui — aš bučiau 
pasiuntęs juos namon raudan
čius savo drutuolio. Jeigu mes 
vėl susikibsim ristis iki perga
lės tai bus galas Sarpaliui. " Pa
rašyk tą.”

Už kelių dienų tame pačiame 
laikraštyje pasirodė Lenko iš
šaukimas Sarpaliaus antru kar
tu ristis. Jisąi sako:

“Stasiak iššaukia Sarpalių į 
ristynes iki pergalės, be apri
boto 'laiko. Jeigu Stasiak ne
laimės jis paskirs savo uždarbį 
labdarybei.”

Lenkai Reikalauja Ilgesnio 
Laiko

Miesto auditorijoj ristikams 
laikas apribota:' paskutinė pora 
gauna po pusantros valandos 
laiko, ir tas duoda progą neku- 
riems ristikams išsigelbėt nuo 
pralaimėjimo.

Bet CleVelando Lenkai politi- 
keriai, teisėjai ir miesto tary
bos nariai, išreikalavo kad butų 
duota ilgesnis laikas — reika
lavo net trijų .valandų — risty- 
nėms Stasiako su Sarpalium ir 
jie užsispyrę pamatyt kaip Len
kas primuš Lietuvį.

Jeigu jiedu vėl susitiks tai
bus aršiau negu kova po Gied
raičiais tarp Lenkų ir Lietuvių, 
ir tai bus tikrai kova tarp tų 
dviejų amžinai viena kitą ne
kenčiančių tautų. Jeigu karus 
galima butui, iššpręsti rištynė- 
mis pasekmė Sarpaliaus-Stasia- 
ko ristynių; galėtų būti galuti
nas sprendimas ar Vilnių turi 
atgauti Lietuviai ar laikytis 
amžinai Lenkai.

OT IR PRIEISIM SIŪLO 
GALO

Sarpalius išgirdęs kad į Cle- 
velandą attaiži'uoja Juozas Ko
maras, visas' įpykęs ir pasiren
gęs Sarpalių ir visus kitus Lie
tuvius ristikus paguldyt, atra
šė sekančiai:

“Dabar mes prieisim su Ko
maru prie tvarkos. Jis vis šau-1 
kia mane ristis ten kur manęs 
nėra, o kai aš atvažiuoju į tą 
miestą kur jis randasi Koma
ras tada tyli. Dabar kai suva
žiuosimi abu į Clevelandą j tur- 
namentą, galėsim atmegst tą 
mezgą — katras mudu drutesni 
ir katram priklauso čampiono 
vardas.

“Komaras prieš mane šokinė
jo per laikraščius ir Brobklyne 
ir kitur ir vis pilnas pasitikėji
mo kad gali mane paguldyt ke
lis sykius per valandą. Dabar 
turės progą pasirodyt su savo 
smarkumu.”

Komaras Dikčiai Pagerėjo
Per pereitą sezoną Komaras 

turėjo ristynių su žymiausiais 
Amerikos ristikais, ir vienus 
nugalėjo, o kiti smarkesni už jį 
jo vistiek neįveikė ir išėjo ly
giomis. Ūžtai Komaras dabar 
skaito save geriausiu iš visų 
Lietuvių ristikų.

Bet turi neužmiršti kad is 
Sarpalius nepaprastai smarkiai 
dirbo visą šį sezoną ir pagerėjo 
tiek pat kaip ir Komaras. Ku
rie matė Sarpalių pereitą vasa
rą ritantis ir mato dabar sako 
kad tai visai kitas žmogus.

Nuo Komaro ir Sarpaliaus 
ristynių Chicagoj pora metų at
gal jiedu abudu nepaprastai pa
gerėjo. Tada Komaras Sarpa
lių sukruvino, bet parist nega
lėjo, ir turėjo pertraukt risty
nes. Nuo to sykio Komaras 
pyksta ant Sarpaliaus ir šaukia 
jį ristis už čampionatą.

IŠ KOMARO RISTYNIŲ SU 
SU STECHERU

Gegužės 17 d. Brooklyne bu
vo ristynėš1'’Komaro su čampio- 
nu Joe Steęher. Jiedu ėmėsi 
tik vieną sykį ir Stecher vos 
prisitaikė prie Komaro po 47 
minutų laiko.

Norėjo Sharkį Papirkt?
Kada vienLJaikraščiai mūsiš

kį giria ir plačiai vadina Lietu
viu, kiti, matyt Lenkų įtakoje 
esanti, net pajuokia ir vėl pa
kartoja po karo paskleistą pa
saką kad tokių žmonių kaip 
Lietuviai visai nėra. Jie rašo 
kad tik del biznio Sharkey pa
vadintas Lietuviu.

Kad kam nors rupi Lietuvių 
garbę panaikinti pasirodo iš to 
jog kas tai taikėsi prie Sharkio 
manadžerio prieš kumštynes ir 
siūlė $150,000 kad tik Sharkey 
atsigultų, nuduotų sumuštas.

Bet tai tuščios pastangos pa- 
nirkti ir jo mandžerį ir patį 
Sharkey, ir jeigu Sharkey bu
tų tą žinojęs jis butų tam siū
lytojai akis uždaužęs, toks jis 
yra tvirto budo žmogus, o ne 
silpnanugariš.

Baisus piktumas Lenkams 
kada kiti laikraščiai rašo jog 
‘t‘a tauta kuri davė Amerikai 
nrsų oKsciušką, dabar davė ir 
Sharey”. Nes Lenkai vis savi
nos! Kosciušką iki Lietuviai iš
kėlė jog jis paeina iš Lietuvos. 
Jie buvo prisisavinę ir Sharkey, 
bet Lietuviai laiku subruzdo ir 
paėmė jį sau.

Visi Pripažįsta Jį Narsiu
Vienas rašytojas, kuris prieš 

kumštynes Sharkį pajuokė ir 
po kumštynių bando atimti jo 
kreditą, labai stebisi kad jis ne
sutiko dar žmogaus kuris butų 
pasakęs jog netiki kad Sharkey 
yra didis kumštininkas. Nesa
ko, rašo jis, kad jis yra geras 
kumštininkas, bet DIDIS. Dau
gelį rasi kurie ginčija jog Tun- 
ney yra Didis, bet nei vienas 
tą nesako prieš Sharkey ir sa
ko kad jis yra stebėtinas.

Vienas Cleveland© laikraštis 
net pradeda prirodyt kad var
das “Lietuvis” tuoj bus priežo
džiu smarkumo ir narsumo. Nes 
štai yra Karolis Sarpalius, nar
sus ristikas, štai Sharkey, ne
paprastas kumštininkas, ir nors 
sykį Sharkey buvo apšauktas 
Airiu, bet jis pasirodė Lietuviu. 
Sako: dabar kur tik atsiras 
koks smarkuolis kad ir kitos 
tautos vardu reikia žiūrėt ar. jis 
kartais nėra Lietuvis.

Tie Skiepo Laiptai!

AUTOMATIC STORAGE
WATER HEATER

p^lEK sykių per dieną jums reikia nulipti aklepan 
prie vandens šildytojo ir vėl užlipti viršun?

Nereikalingos mylios varginimosi ir darbo sutaupo
ma turint savo namuose

Jų kaina nėra aukšta — jų patogumas ir ekonomija 
yra didelė.

Pamatykit juos demonstruojamus musų priemenėj 
šį mėnesį. Dabar yra laikas įsigyt modernišką van
dens šildyto ją lengvomis išlygomis.

THE EAST OHIO GAS CO

Akrono Naujienos
Nevalia myluot pirkėjų. W. 

Richman, perdėtinis vienos 
valgomų daiktų krautuvės, pa
teko bėdon už norėjimą pabu
čiuot vienos savo pirkėjus, Ber- 
nadinos Core, nuo 1249 Š. Main 
st. Jis pradėjo rodyt jai meilę 
ne dėlto kad ji pas jį pirkt ei
davo, bet dėlto kad ji jam pra
dėjo patikt. Kada ji buvo vie
na su juo krautuvėje, jis prisi
taikęs griebė ją į glėbį ir ėmė 
bučiuoti. Bet moterei matyt to
kia meilė buvo nereikalinga ir 
ji patraukė krautuvninką į tei
smą reikalaudama $5,000 atly
ginimo už jos pažeminimą.

Nusižudė moteris. Pereitą 
penktadienį nusinuodijo .savo 
namuose Louise Estep, 22 metų 
amžiaus, nuo 322 Poplar ąve. 
Ji nuolat sirginėjo ir nesitikėjo 
kada nors būti sveika, užtai 
pasiryžo pasišalinti iš gyvųjų 
tarpo. Jos vyras buvo darbe 
kada ji parsinešus iš vaistinės 
nuodų, parašius laiške kodėl ji 
taip daro, išgėrė nuodus ir mi
rė vežama į ligonbutį.

Gyvas su devyniom kulkom. 
Miesto ligonbutyje randasi Ar- 
nesta Manan, 35 m., nuo 186 
Emerling st., kurį pereitą sa
vaitę naktį gryžtant namon su
tikę du vyrai sušaudė, suvary
dami į jo kūną devynias kulkas.

Nepasisekė nusižudyt. Ida 
Vaughn, 1733 Manchester rd., 
iš priežasties nesutikimų su vy
ru, norėjo nusižudyti nušokda
ma nuo North Hill tilto. Bet

East 6th ir Rockwell 

pirm negu spėjo perlipti tilto 
užtvarą ji nualpo ir sukrito ant 
tąko. Ją radę žmonės nuvežė 
į ligoninę, kur ji pasisakė norė
jus nusižudyt nes ją paliko jos 
vyras ir nenorėjo sugryžti.

Pasikorė. Konrad Heidt, 68 
metų, nuo Miami st., per kelis 
mėnesius nesveikuodamas, kal
bėjo apie nusižudymą, šiose 
dienose jis rasta pasikoręs tre
čiame aukšte savo namuose.

Didins Akroną. Eina kalbos ' 
apie prijungimą prie Akrono 
miesto visos teritorijos nuo 
Stow Corners iki Barbertono. 
Tokį sujungimą padarius Akro- 
nas butų trečias išeilės didumu 
Ohio valstijoj su 325,000 gy
ventojų. į

Užmušta mokslininkas. Jose 
J. Bravo, 50 m., mokslininkas 
iš Peru, pietinės Amerikos, ku
ris lankėsi čia su buriu kitų 
pietinės Amerikos tyrinėtojų, 
pateko po automobiliu ir tapo 
užmuštas. Tas atsitikimas pri
davė visam miestui ir kitiems 
to būrio svečiams didelio ne
smagumo.

Nusižudė darbininkas. Has
kel Lee, 31 m., nuo 548 Woos
ter avė., nusinuodino Gegužės 
23 d. Priežastis nežinoma.

Akrono mokytojos pralaimė
jo. Ketvirtu sykiu mėnesio bė
giu miesto taryboj buvo pakel
ta klausimas padidinti Akrono 
mokytojoms mokestį, bet vis 
atmesta.

Cuyahoga upėj, ties Mt. V.er- 
pon avė., rasta kūdikio lavonas. 
Eina tyrinėjimai.


