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Skraidymas Per Juras
BUTLEGERIAI PASI

NAUDOJO LIND
BERGHO VARDU

VĖL SUBRUZDIMAS 
PRIEŠ TROCKĮ

Tampa Kasdieniniu Dalyku
----- *

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DU LAKŪNAI PASIEKĖ HAWAII SALĄ.
KOM. BYRD IŠLĖKĖ PER ATLANTIKĄ.

NEGRŲ VARGAI KASYKLO
SE

San Francisco, Cal.—Du 
armijos lakūnai, Leitenan
tai Maitland ir Hegenber- 

1 ger, perskrido iš San Fran
cisco j Hawaii salas, 2,400 
mylių atviru Pacifiko van
denynu. Kelionę atliko j 
25 valandas ir 50 minutų.

Jie išskrido Birželio 28 
d. ir pasiekė Oahu salą, Ha
waii grupėj, Birželio 29 d.

Tai pirmutiniai kurie tą 
dalį vandenyno oru per
skrido. Pernai kiti tą ban
dė padaryt, bet nepasisekė.

New York. — Birželio 29 
d. Komandierius Byrd, at
sižymėjęs lakūnas, su trim 
kitais vyrais išskrido j Pa
ryžių per Atlantiką. Tai

Apgailėtinos aukos 1927 me
tų angliakasių streiko yra pie
tinių valstijų juodukai; atga- 

| benti į vakarinę Pennsylvaniją 
I užimti streikuojančių angliaka- 

sių vietas. Angliakasių unijos 
R viršininkas ištyrinėjęs dalyką 
I skelbia kad Pittsburgh Coal R 

Co., vadovaujanti prieš-unijis- 
tinį judėjimą Pittsburgo dis- 
trikte, importavo 55,000 juodu
kų per pereitus du metu. Da
bartinis streikas prasidėjo Ba
landžio 1 d., bet ta kompanija, 
didžiausia minkštos anglies ka
simo organizacija pasaulyje, 

atidarė savo pirmą ne-unijis- - , -..„ . .. . . ilionę padaryti. Jų kelioneTina IzocivIzlo Dmvmnnin manam I v .. •* —_,. «

kad ’ jie laimingai pasieks 
Paryžių, lies “Dirvą” duo
dant į spaudą viskas jiems 
ėjosi gerai, nors iš Anglijos 
jiems per radio pranešta 
kad jų kelyje yra audros 
ir kad suktųsi j pietus iš 
kelio kuriuo skrido Ųind- 
bergh ir kuriuo jie skren
da.

pirmas bandymas su tiek
1 daug žmonių tokią ilgą ke-

, ,, r, .... - . | nunc uauaivu. u
tinę kasyklą Rugpjūčio menesj 3,640 mylių.
1925 m.

Ta kompanija užlaiko tarpe 
5,000 ir 6,000 angliakasių, ku
rių daugiau kaip 50 nuošimtis 
yra juodukai. Milžiniškas ap
sikeitimas, laike kurio perėjo 
55,000 negrų per du metu, at
važiuodami ir išvažiuodami, ne
skaitant dar tūkstančių baltų 
streiklaužių — parodo kokia 
rimta padėtis yra toj kompani-, 
joj dirbančių darbininkų.

šiandien ta kompanija turi 
apie 4,000 juodukų dirbančių 
jos kasyklose. Darbininkų ir 
juodųjų gerovės užiurėjimo or
ganizacijos, sako unijos virši
ninkas, turėtų pasiteirauti kur 
dabar yra tie 51,000 juodukų 
kurie per kasyklas perėjo ir 
išėjo kitur.

Tuos juodukus siunčia šiau- 
rėn pietinių valstijų darbinin
kų biurai, kurie gauna tam tik
rą uždarbį, bet paskui tie varg
šai, netekę darbo kasyklose, iš
simėto po miestus šiaurėje ir 
skursta negaudami jokio dar
bo. Nekurie tik įstengia su- 
gryžti į savo valstiją.

Nušovė Dukters Suve
džiotoją

Duncan, Okla. — Teismo bu
te, prie daugybės žmonių, ūki
ninkas nušovė savo dukters su
vedžiotoją suimtą ir teisiamą 
už jo nusikaltimą. Ūkininkas 
suimtas ir laikomas kalėjime, 
bet žmonės jam užjaučia ir 
nelaiko jokiu prasižengėliu.

Jo pažįstami ir draugai su-1 
nešė jam visokių dovanų ir pa
siryžę gelbėt nuo bausmės.

van- 
kai-

Neduoda darbininkams 
dens. Dviejų angliakasių 
menių netoli Castle Shannon. 
Pa., streikuojantiems darbinin
kams kompanija užlaikė geria
mą vandenį, norėdama išvaryti 
iš namų. Taipgi uždarė elek
trą ir uždraudė ūkininkams 
įvažiuoti su produktais. .

Altoona, Pa. — Penkių aps
kričių angliakasyklos kurios 
bandė varyti darbą, šiose die
nose užsidaro. Apie 15,000 
darbininkų

Muša Algas Krutančių 
Paveikslų Aktorių

Hollywood, Cal. — Jeigu už
simanę katrą vakarą pamatyt 
krutančių paveikslų nuėję prie 
savo kaimyniško teatro ir rasit 
uždarytą, žinokit kad sustrei
kavo aktoriai, nes šešiolika di
desnių kompanijų nutarė nu- 
mušt algas žymiems aktoriams 
ir aktorkoms. Sumanyta umu 
laiku numušti mokestį po 10 
iki 25 nuošimčių aktoriams ir 
visiems dirbantiems raštinėse 
ir šiaip prie krutančių paveiks
lų išdirbinio. Kaip matyt, ak
torių ir kitų turėjusių iš kru
tančių paveikslų auksinę rugia
pjūtę, ji pasibaigs.

neteks darbo.

Trumbull 
towne, O., 
padidinimams 
savo dirbtuvių.

Steel Co. Youngs- 
nuskyrė $1,250,000 

ir pagerinimui

Užtroško šešios ypatos. Whi
te Stone, N. Y., vienuose na
muose rasta užtroškusius nuo 
gavo motiną su penkiais vai
kais. Spėjama kad motina no
rėjo tą žudystę papildyti ir pa
liko gazą atsuktą ant nakties.

Estonija Rengia Tarp
tautinę Parodą

Estonijoj, Taline, šį rudenį 
ruošiama šešta tarptautinė pa
roda įvairių išdirbinių. Prasi
dės Rugpjūčio 13 ir baigsis 22.

Tiki kad Prancūzai 
kūnai dar Gyvi

La

lakūnai, Coli 
išskrido per 
yra gyvi ir

nepataikę
kur ran-

pasakyta

Quebec, Kanada. — Dar vis 
manoma, nors su abejonėmis, 
kad du Francuzai 
ir Nugesser, kurie 
Atlantiką ir žuvo,
randasi nukritę kur Kanados 
tolimose giriose, toli nuo civili
zacijos. Jų jieškojimui ima
masi keistb budo, ir jeigu jie 
gyvi ir ten randasi, jie turės 
atsišaukti.

Bu Vt atspausdinta didelicpla- 
katai su vardais “Nugesser ir 
Coli”, Francuzų kalboje, ir iš 
orlaivių mėtoma po šiaurinę 
Kanados dykumą kur tikima 
jie galėjo nuskristi 
kelio ir dabar nežino 
dasi ir kur keliauti.

Ant plakato bus
jog jų jieško ir nurodyta žem- 
lapis kur jie randasi ir kurlink 
turi vykti.

Nesenai vienoje dalyje Ka
nados buvo matyt ugnies dū
mai ir spėj'ama kad tai signa
lai ir iš ten parvykę kailių pir
kėjai paskojo matę Indijonus 
nešantis du sužeistu vyru, bet 
tie pirkėjai nebuvo žinoję kad 
kas buvo per Atlantiką skridę.

Butų didelis stebuklas ir ne
apsakomas džiaugsmas visam 
civilizuotam pasauliui jeigu jie 
nukrito 
okeaną 
doj.

Prigavo Kelių Miestų Policiją.
Keleto miestų policija pake- 

į Ii ui iš Detroito į Clevelandą ga
vo nuo kokio tai “Lindbergho 
Priėmimo Komiteto” telegramą 
su pranešimu kad iš Detroito 
vyksta Lindbergho motina Cle
veland© linkui, bet nenori kad 
miestai ją viešai priimtų arba 
garsintų ■ jos pribuvimą, tik 
prašė kad pasitiktų užmiestyj 
ir atlydėtų iki miesto ir palei
stų toliau važiuoti. Pažint ją 
galės iš didelio automobilio ant 
kurio plevesuos trijų spalvų 
j uostos.

Taip ir atsitiko. Dideliame 
automobilyje naktį už Toledo 
pasitikta važiuojanti šypsanti- 
si moteris su pora ją lydinčių 
vyrų, perlydėta per miestą ir 
paleista toliau, paskui patiko 
ją kitų miestų policijantai’ ant 
motorciklių, o paryčiu 
vo arti Cleveland©.

Cleveland© policija 
juos prie Oberlino ir 
iki Rocky River ir paleido į 
miestą pranykti.

Kada tą žinią .laikraščių ko
respondentai išplatino. Detroi
to laikraščiai pasiteiravo apie 
ponią Lindbergh ir patyrė kad> 
ji randasi Detroite ir niekur 
nevažiavo.

Tuoj tų miestų ir Cleveland© 
policija pradėjo krapštyti sau 
galvas nejaugi jie gražiai per 
savo miestus įleido ir Clevelan- 
das priėmė iš Detroito vežamą 
butlegerių degtinęi: į Clevelan-

jau bu-

pasitiko
atlydėjo

Maskva. — Trockis ir Zinov- 
jevas vėl sukėlė prieš save vi
są Rusijos komunistų partijos 
viršenybę, fanatikus. Jie 
tinami sakyme išdavikiškų 
bų ir peržengime partijos 
ciplinos, už ką nori juos visiš
kai išmesti iš partijos.

Jų išmetimo reikalauja cen- 
tralinis kontrolės komitetas ar
ba partijos cenzoriai, kurie jau 
keli mėnesiai sekioja Trockio ir 
Zinovjevo pėdas ir daug sykių 
juos persergėjo, barė ir reika
lavo prisilaikyti disciplinos.

Cenzoriai prirodinėja kad Zi- 
novjevas ir Trockis “užsiima 
nuolatine pastanga suardyti 
partijos vienybę kilus svar
biems tarptautiniams nesusi
pratimams.”

Birželio 27 d. Maskvoj neži
nomas piktadaris šovė bet tik 
sužeidė Orlovą, pirmininką mi- 
litario (kariško) teismo, kuris 
šaudo nekaltai žmones nepatin
kamus komunistams.

kal- 
kal- 
dis-

Išrado Vandenio i Vyną 
Pavertimą, Bet—

padarymui iš 
šampano ir kitų gė- 
savo išradimą vežė 
parodyti ir parduo-

GAL

13 Metų Vaikas Nušo
vė Motiną

Columbus, Kas. —Vieno ūki
ninko vaikas, 13 metų, griebęs 
šautuvą nušovė savo motiną, 
Sužeidė dvi seseris ir pats nu
sišovė. Spėja kad jis pamišo 
nuo šilumos.

Gimimai Mažėja, Mirtįs 
Dauginasi

New York. — Du Belgai iš
rado būdą 
dėns vyno, 
rimų ir tą 
į Ameriką
ti. Bet nelaimė, prohibicijos 
viršininkai žinodami dalyką ne
leido įvežti to išradimo ir jie 
turėjo sunaikinti arba nuskan
dinti. Bet gauta pavelijimas 
prirodyti to išradimo gerumą 
Columbia universiteto labora
torijoj New Yorke. Per 39 die
nas, sako, su tuo išradimu su
maišius vandenį ir cukrų pasi
daro 13 laipsnių stiprumo alko
holinis gėrimas.

Jeigu tas išradimas geras, 
jis iš Amerikos neištrūks, nors 
neleido jo iš Europos įvežti. 
Tiedu išradėjai čia padarys 
daugiau to dalyko kuris 
denį į vyną paverčia.

van-

ne jurose bet perlėkę 
ir paklydę kur Kana-

SUSITAIKYS 
JAPONIJA

SU

Geneva. — Einant kariškų 
laivų mažinimo taryboms Ge- 
nevoj, išrodo kad tarp Ameri
kos ir Japonijos galės užsimeg- 
sti amžina taika. Gal 
Įima sudaryti tokia 
kad tos abi valstybės 
priežasties viena prieš 
ti.

bus ga- 
sutartis 
neturės

kitą kil-

Chinai Nacionalistai 
Apmušti

Londonas. — Gautomis ži
niomis, Chinai nacionalistai pa
nešė milžiniškus nuostolius ir 
tapo sumušti kovoj su 
niais prie Hsuchowfu. 
nalistų nuostoliai siekia 
sužeistų ir užmuštų.

Jie atstumti atgal 30

šiauri- 
Nacio- 
30,000

mylių.

Budai Aplankyt Menuli
Yra Planai Leisti Rakietą Į Mėnuli arba 

Skristi Joje. Gal ir tą kas nors Bandys
Garsus romansistas, Francu-

Jules Verne, daug metų at-
Kruppo inžinieriai labai su- 

sižingeidavo Valiero sumany
mu ir padrąsino jį dirbti to
liau ant įvairių smulkmenų su
rištų su tuo bandymu.

“Iš Berlino į New Yorką į 
pusantros valandos laiko”, sa-

‘nėra nei kiek fan-

zas 
gal parašė užimantį — ir gry
nai įsivaizduotą •“— apsakymą 
kelionės ant mėnulio ir atgal. 
Jau apie tą laiką ir po to kaip 

I Verne gyveno, mokslininkai
žaidžia su teorija keliavimo po I ];o Valier, 
dausas. Ypatingai jie stengia-] tastiškiau kaip atsitikimas su 
si išdirbti tokią rakietą — su i automobiliais, orlaiviais, radio 
vieta pasažieriams arba be —, arba telefonų paveikslais, kas 
kurią butų galima iššauti 
žemės atmosferos juostą, į 
tumą tarp žvaigždžių, kuri 
lėtų prasimuši per mėnulio 
rinę juostą ir nusileist ant 
ties mėnulio. •

Dabar tas fantastiškas, “ne
galimas” sumanymas beveik iš
kils į tikrenybę, nes pastaru 
laiku, beveik vienu sykiu, ne 
vienos bet dviejų rakietų pla
nas paimta rimtai svarstyti, ir 
tuomi nustebino Frnacuzijos ir 
Vokietijos mokslininkus, kurie 
pradėjo net savo barzdas krap- vietų valdžia jau paskyrė ket- 
štyti. 1

Kapitonai 
Francuzijos 
jog jie ištobulino būdą nuke- 
liavimui nuo žemės ant mėnu
lio puikiausiu tarp-planetiniu 
traukiniu. Jie mano pabuda- 
vot rakietą penkių kambarių 
didumo, kurioje turėtų šiltą ir 
šaltą vandenį, virtuvę, 
mą kambarį, valgymo 
rį, navigacijos kabinetą, 
tikime kad jų “dangiškas eks
presas” sukliūtų ir sustotų er
dvėse, jie turėtų specialiai pa
darytus paračutus, kuriais pa
lengva nusileistų atgal į Pary
žių, 
butų tikrai puošnus ir 
nes 
Bte

per^ buvo nežinoma vos keli metai 
‘. Viskas tas šiandien jautuš- atgal, 

stojosi tikrenybe ir naudoja
ma kasdieniniame gyvenime. 
Tas pats bus su keliavimu per 
beorinę tuštumą 50 ir 100 my
lių virš žemės paviršio.

Supraskit ir priimkit mano 
sumanymą 
mas erdvių 
mės dabar 
mas, ir tas 
alininkų Francuzijos ir Ameri
kos, Austrijos ir Rusijos. So-

ga-.
ete-jI 
pa-

Mas ir Drouęt iš Į 

armijos paskelbė

miega-
kamba-

Atši-

Bet tas visas įrengimas 
geras, 

kainuotų apie $2,400,000. 
tai tik į vieną galą!

rimtai. Perkeliavi- 
tarp mėnulio ir že- 
yra pirmas klausi- 
atkreipė atidą mok-

Washingtone surinktomis ži
niomis statistikos biure pasi
rodo kad per 1926 metus 28 
valstijose surinktos skaitlinės 
ne po daug, 
gimimų 1,597,903. Gimimų iš
puolė po 20.1 nuo 1,000 gyven
tojų, mirimų po 12.1. Gi 1925 
m. gimimų buvo 21.1, o mirčių 
11.7 ant tūkstančio gyventojų.

Aukščiausias gimimų skai
čius ant 1,000 gyventojų buvo 
Floridoj, po 26.4, žemiausias 
Montanoj, po 14.2. Floridoj ir 
mirčių skaičius buvo aukščiau
sias, po 15.3, o Montanoj 
miausias, po 7.8.

SAULĖS UŽTEMI
MAS EUROPOJ

že-

Saulės užtemimas Birželio 29 
d. aplankė šiaurinę Europą. 
Saulei tekant; kada saulė bu
vo šiek tiek pakilus, mėnulis 
inėjo į saulės ir žemės tarpą 
taip kad mėnulio šešėlis pasi
taikė pirmiausia nusileisti ant 
Valijos ir Anglijos, paskui, 
saulei kįlant aukštyn ir mėnu
liui pereinant į rytinę saulės 
pusę, šėšėlis lėkė į rytus ir sy
kiu į šiaurius ir perlėkė per 
Norvegiją, Laplandiją, Finlan- 
diją, Nova Zemlia, Sibirą ir 
Aleutiškas Salas ir
si, nes per tą laiką mėnulis iš
ėjo iš lygios linijos ir atsirado 
rytų šone nuo saulės ir žemės.

ten baigė-

me- 
fon- 
visą

Milijonai Išleista 
Sveikatai

New York. — Pereitais 
tais Rockefellerio įsteigtas 
das išleido $9,741,474 per
pasaulį sveikatos reikalams.

Iš tų pinigų įsteigta naujos 
ligoninės, laboratorijos, slau
gių mokyklos ir tt.

Denver, Colo. — Vienas ūki
ninko darbininkas pamišęs pa
griebė šautuvą ir nušovė kitą 
darbininką. Paskui užsibari
kadavo name ir kovojo iki po- 
licijantas jį nudėjo.

Kitas sumanymas
Kaip tik .paskilbo šių 

euzų sumanymas, už kelių die
nų pasirodė kito, Max Valiero, 
jauno Municho astronomo ir 
buvusio Austrijos orinėje tar
nyboje, sumanymas, kuris dar 
labiau mokslininkus nustebino.

Jo planas yra “šaudyt” pa- 
sažierius tarp Berlino ir New 
Yorko rakietoje greitumu 3,600 
mylių į valandą! Visa kelionė 
per Atlantiką imtų tik 93 mi- 
nutas laiko! Panaudojant ra- 
kietinį motorą nepriklausantį 
nuo oro ar oksigeno savo navi
gacijai, Valieras mano keliauti 
tuštuma arba pusiau tuštuma 
kuri randasi virš atmosferos 
apsupančios žemę. Ir taip rim
tai į jo sumanymą atsižvelgta 
visoj Vokietijoj jog tas jaunas 
Austras tapo užkviestas į Es- 
seną išdėstyti savo planus in
žinieriams ir mokslininkams 
Kruppo išdirbysčių. Kruppas 
karo laiku nustebino pasaulį 
savo “Didele Berta”, kanuole 
kuri bėrė ant Paryžiaus šovi
nius nuo 80 mylių tolumo.

Fran-

i virtdaŲ milijono dolarių para- 
Į mai . MasM4% mokslininko jo 
tyrinėjimuose toje linkmėje.

“Tie mokslininkai visi dirba 
apie mintį ‘šovimo’ rakietos į 
mėnulį, kurios pribuvimas ten 
butų matomas milžinišku spro
gimu kada ji atsimuš j mėnulio 
paviršį. Mano mintis 
jektas yra motorinė 
su kuria, aš manau, New Yor- 
kas butų galima pasiekti į 93 
minutas, taigi su ja butų ga
lima pasiekti mėnulis, su ma
nim joje.”

Valier aiškina kad jo rakie- 
ta-motoras pakiltų į aukštą pa
našiai kaip leidžiamos į orą ra
kietos.■ Praėjus 17 sekundų jo 
rakieta jau butų 9,000 pėdų 
aukštyje; po kitų 35 sekundų, 
laike kurių greitumas pasidvi- 
gubintų, ji butų 65,000 pėdų

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

ir pro- 
rakięta,

Nelaimė su Tramvajais 
prie Daytono

Dayton, O. — Birželio 25 d. 
Dayton ir Troy tramvajų ke
lyje susilėkė du 'tramvajai ne
toli McCook orlaivių lauko ir 
taip smarkiai susimušė kad 
užmušta keturi ir 25 sužeista, j1 
iš kurių kiti gana sunkiai. •

Tarp sužeistų yra motorma- 
nas ir trįs pasažieriai.

Karai taip susimušė kad abu 
iššoko pirmagaliais į viršų ir 
atsistojo stati. Vienam motor- 
manui tame susimušime nukir
sta abi kojos ir viena ranka.

PARDAVIMAI
TURI BŪTI PARDUOTA IŠ DI- 

VORSO PRIEŽASTIES
738 E. 82nd St., tarpe St. Clair 

ir ežero, arti Gordon Park, 2 šeimy
nų modemiška stuba, po 6 kamba
rius viršuj ir apačioj, 2 garadžiai, 
cemento įvažiavimas, lotas 40x150, 
verta $13,000, už $11,500. Geriau
sia proga. Matykit nedėlioj, pane- 
dėlį, Liepos 3 ir 4 arba kitų.'- dieną.
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PHILADELPHIA, PA.PITTSBURGH
PITTSBURGAS MILIJONAI 

METŲ ATGAL
Garsus industrinis miestas 

Pittsburgas, gausus turtais ir 
išdirbystėmis, kitados buvo ap
augęs milžiniškais miškais, o 
pelkėse apačioje plaukiojo pre- 
istoriški baisūnai.

Carnegie muzejaus direkto
rius Avinov deda pastangas iš
rodyt! kaip Pittsburgas išrodė 
periode žinomame kaipo carbo- 
niferiškas amžius — tarp 50 ir 
75 milijonų metų atgal.

Jeigu jo planai įsikūnys, visi 
neužilgo pamatys kokia ši vie
ta kur Pittsburgas stovi buvo 
tolimoje praeityje.

žmonės iš visų pasaulio kam
pų atvyksta pamatyt Pittsbur
gh kaip jis išrodo dabar: visų 
šalių industrijų vedėjai atvykę 
stebisi iš gausios industrialės 
karalystės kokią jiems Pitts
burgas atidengia. Jie stebisi 
jo galingumu, jo didybe. Liep
snos iš tūkstančių kaminų, nu
šviečiančios nakties dangų, su
žavi juos. Jie nuostaboje žiuri 
Į ilgus traukinius išvažiuojan
čius į pajūrį pilnus jo dirbtu
vių produktų. Plieno, aliejaus, 
ielektrikos romansai čia randa 
Savo širdį. Milžiniškos ligoni
nės, didelės institucijos, puoš
nus parkai ir knygynai ir mo
kyklos ir universitetai stebina 
visus svečius.

Prof. Avinov nori sujungti 
savo pastangomis dabartį su 
praeičia, parodymui iš ko vis
kas tas ką šiandien šis miestas 
turi pakilo. į Kitais žodžiais sa
kant, nori parodyt ką gamta 
davė Pittsburgui padarymui jo 
tokiu kokiu jis yra.

Visas pasaulis žino kad čia 
yra gausus, anglies sluogsniai, 
kurie labai daug prisidėjo prie 
išvystymo šio miesto industri
jos. Todėl, Avinov sako, Pitts
burgas yra naturalė vieta at- 
vaizdinimui nors dalimai tų 
pelkėtų girių, ir užtai norima 
įrengti prie Carnegie muzejaus 
tokį pre-istorišką skyrių.

Kaip susidarė anglis
Vienas iš žymiausių anglies 

sluogsnių šioje srityje yra tai 
Pittsburgo anglis, 10 iki 11 pė
dų storumo. Reikėjo be abejo 
mažiausia 40 pėdų augalų, su 
kambliais, lapais ir viskuo, su
darymui vienos pėdos storio 
anglies sluogsnio. Tas reiškia 
kad milžiniški miškai augo to
se vietose kur dabar yra stori 
sluogsniai anglies, ir aišku kad 
tie miškai turėjo būti labai 
tankus, tiršti, ir kad ėmė labai 
ilgus amžius iki susirinko to
kie dideli guoliai miško mede- 
gos.

Ne visa ta augalų medega 
persidirbo į anglį. Daugybė 
kamblių ir lapų, kaip lygiai ir 
sėklų ir kitų dalykų, įsispaudė į 
dumblą ir smėlį tuo laiku bu
vusį, ir jų pavidalai užsiliko 
iki musų dienų parodymui ko

kie milžiniški tie kambliniai 
medžai ir lapai buvo.

Visur Pittsburgo srityje at
randama tokių augalų liekanos- 
fosilai, tai kasant anglį, tai 
riausiant tunelius ir budinkams 
skiepus, taipgi kalnų pašonėse 
išsikiša kalnams dylant.

Tos medegos labai daug yia 
surinkta ir sutalpinta Carne
gie muzejuje. TaisTaikais bu
vo milžiniški lepidodoendroniš- 
ki medžiai, milžiniškos kambli- 
nės samanos ir kitokie storais 
kambliais augalai.

Iš tų visų radinių manoma 
padaryti reprodukcijas tų me
džių ir kitų augalų, sutaikyti, 
sudaryti iš jų įsivaizduojamą 
anų amžių mišką, kad žiūrėto
jas gyvai galėtų matyti ir su
prasti koks tada buvo žemės 
paviršius dabartinio Pittsbur
go vietoj.

Tas miškas turės ir numa
nomus tais laikais buvusius 
gyvunus-baisybes ir duos žmo
gui supratimą gamtos kokia ji 
buvo penkiasdešimts milijonų 
metų atgal.

Tada dar žmogaus nebuvo 
nei mažiausios žymės, tai yra 
nebuvo tokių sutvėrimų kurie 
butų nors kiek panašus į tą iš 
kurio daug milijonų metų vė
liau isšivystė žmogus.

Dingo viršininkas. Birželio 
27 d. išėjęs iš viešbučio ir pa
sakęs savo sargams kad sugryš 
už valandos laiko, daugiau ne
pasirodė William King, Pitts
burgo gemblerystės, slaptų įs
taigų sekiojimo viršininkas;

Prasidėjo platus jieškojimas, 
menama kad jį šmugelninkai 
bus nudaigoję. Jis buvo iškė
lęs aikštėn daug ir policijos 
niekšysčių ir dar kitos bylos 
buvo neištardytos.

VANDERGRIFT, PA.

Lietuvis biznierius p. Keme- 
ža sunegalėjo, sako gavęs ligą 
kojose.

Pas Kemežius atvažiavo iš 
Lietuvos mergina jų giminaitė. 
Ji yra šioj šalyj gimus, o Lie
tuvoj užaugus. Jai kliūčių at
vykti į Ameriką nebuvo.

Pranas Račkaitis giriasi jog 
jam biznis eina gerai, siuva 
gražius rubus, ir darbo turi už
tektinai.

Sulenkėjęs Lietuvis Raimo- 
nas, kuris laikė barzdaskutyk- 
lą, pardavė savo biznį ir išva
žiavo į Long Island, N. Y., mo
kytis kumščiuotis. Sakosi esąs 
tvirtas ir išbaigęs lavinimąsi 
žada kibti peštis su Šarkiu. 
Matysime.

Grigaliūnienė išėjo už antro 
vyro. Džiaugiasi gavus gerą 
vyrą ir linksmai gyvena.

Pinavijas.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

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

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
API VARTA

Kuo didesnė apivarta, tu geriau, pigiau, parankiau galima kli-
I entams patarnauti.

Bėgyje vieno mėnesio laik persiunčiam tūkstančius dolarių ir li-
I tų j užsienį. Patarnaujam šimtams klientų; tas suteikia mums 

galimybes duoti klientams tek; patarnavimų kokį aplinkybės
I geriausia daleidžia. Pasinaudokite tuo.
I Siunčiam pinigus į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas ■
I į visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, čekiais-draftais; ■ 
| parduodam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus H 

ir bonus. Reikalaukite musų kurso. ■

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4% Į METUS

nes jis labai reikalingas mums 
čia gyvenant.

Piliečių Lyga
DETROIT

Valstijose
Milžiniš-

Ką Lietuviai Turi
Philadelphia yra trečias iš 

eilės miestas Suv. 
gyventojų skaičium,
kas miestas-, o dar milžiniškes- 
nės jo darbų užmačios. Jame 
atliekama milžiniški kultūriški 
darbai, statomi dangų siekian
ti murai.

Kaipo Lietuvių kolonija, Phi
ladelphia turbut bus trečia, nes 
čia galima Lietuvių rasti tarp 
15—18,000. Turint laiko apie 
juos labai daug galima aprašy
ti ir dar labai žingeidžiai. Ne
trūksta čia ir paprastų atsiti
kimų, tik deja nėra kam apie 
tai 'rašinėti-. Tačiau nereikia 
manyti kad Philadelphijos Lie
tuvių tarpe nesiranda prakilnu
mo/- idėjos ’prakilnius Lietu
viams darbus dirbti.' Apie tą 
čia ir noriu pakalbėti.

Ko Philadelphijos Lietuviai 
nėra matę, ko čia jie neturėjo 
arba ko neturi. Ir atsibuvo vi
suotini Lietuvių seimai, “Ame
rikos Lietuvių Diena” apvaikš
čiojant 150 metų Amerikos ne- 
prigulmybės sukaktuves perei
tais metais. Turi net keturias 
Lietuviškas parapijas (tris Ry- 
mines, vieną neprigulmingą), 
dvi dideles svetaines, o šiauri
nėj miesto daly j kiek girdėti 
Lietuviai rengiasi pirkti gata
vą arba statyti naują, trečią, 
svetainę. Turi draugijų, klu
bų, ' dvi finansines organizaci
jas, “First Lithuanian Building' 
and Loan Association”, kuri 
kapitalo turi virš $1,500,000, 
antra “Lithuanian Central Buil
ding and Loan Association”, 
kiek ji kapitalo turi rašytojui 
nętęko patirti.. Ljętųyių nępri- 
gulminga parapija) "įsigijo nuo-; 
savas kapinės, 15 akrų žemės, 
už $10,000, o dauguma Lietu-! 
vių turi įsigiję sau gyvenamus 
namus arba biznio nuosavybes. 
Randasi nemažai pasiturinčių 
ir gerokai turtingų.

M. Petrauskas Detroite
Komp. Mikas Petrauskas - va

saros laiku apsibuvo Detroite 
ir ruošia pastatyti scenoje sa
vo operą “Birutę”. Ten duo
da ir muzikos lekcijas.

Apsibuvo pas Dr. Jonikaitį.
Lietuviams gera proga leisti 

savo vaikus - mokytis muzikos 
pas musų žinomą mokytoją.

Tikima kad gerb. Petrauskas 
su opera “Birute” atlankys- ir 
kitas aplinkines koolnijas.

davęs ir liepęs išeiti laukan, o 
Pranaitis, girtas būdamas, ka- 
binėjęsis prie Italo muštis, ir 
jis apsigynimui turėjęs pavar
tot kokį įnagį prieš Pranaitį.

Darbai
pradžia -Birželio mėnesio 
angliakasyklos pas mus

Su 
visos 
pradėjo mažai dirbti, po tris 
dienas į savaitę, 
ti kad j 
daugiau 
savaitę.

o

Griebiasi už Politikos

buvo perdaug
Apie politiką mažai 

niekas nedėjo

atėjuno-grinoriaus gyve
šioje šalyje. Lietuvon 
apsigyventi, po tiek me-

Visi viršuje pažymėti daly
kai yra labai svarbus ir pagir
tini. Bet vienas labai svarbus 
reikalas vietos Lietuvių gyve
nime buvo ikšiol apleistas; o tai 
vietos Lietuvių dalyvavimas 
Amerikos politikoje.

Viską turint: draugijas atsi
tikime ligos ar mirties, bažny
čias dvasiškai žmones aprupin- 
ir viską kitą, vietos Lietuvių 
mams, šokams, bankietams ir 
kitiems kultūriniams tikslams, 
ir viską kią, vietos Lietuvių 
veikėjų galvos 
užimtos,
kam apėjo ir 
tam darbui svarbos.

Tiktai reikalingiausia apsi- 
ruošus, sustojus Lietuvių įva
žiavimui į Ameriką“ po karo 
Lietuvių gyvenimui persikel
tus, pradėjo vietos Lietuviuose 
kilti mintis kad gana jau gy
venti 
nimu 
gryžti
tų pragyvenus, čionai nelabai 
kam pasirodo smagu. Jeigu 
likimas skyrė Lietuviams tokią 
padėtį tai kodėl, pasilikus čio
nai apsigyventi, netapti šios 
šalies piliečiu ir nesigilinti į 
vietos politišką gyvenimą ?

■ši sveika mintis buvo jau se
niau vietos veikėjų pasėta, bet 
ant nelaimės ji neatrado tais 
laikais tinkamos sau- dirvos. 
Bet dabar ta mintis stojasi ku- 
nu; šis naujai'' iškilęs darbai- 
turėtų apeiti visus piliečius ir 
nepiliečius vietos Lietuvius,

greit bus viskas patvar- 
bus paskelbta spaudoje, 
vietos -Lietuvių organiza- 
užvąrdinta Lithuanian-A-

vietos ir

maždaug

Lietuvius

Paskutiniu laiku, iniciativa 
Charles Cheleden, čia gimusio 
jauno Lietuvio ir baigusio mo
kslus Pennsylvania universite
te, sumanyta .organizuoti Lie
tuvius Amerikos piliečius į vie
ną- organizaciją, nepiliečius pa
daryti tokiais, ir kad Lietuviai 
darbuotųsi Amerkos politikoje 
kaip kitų tautų žmonės daro. 
Buvo šaukiama jau keli susi
rinkimai tam tikslui ir išrinkta 
valdyba išimti čarterį. Juo rū
pinsis Adv. M; M. šlikas. Pro
jektai daroma konstitucijai ir 
kaip 
kyta

Ši 
ei ja
merican Citizens. League ir bus 
grynai politiška. Nusistaty
mas pažvalgų, tikėjimo ar ne
tikėjimo klausimai, visai šioje 
organizacijoje neras 
nebus gvildenami.

Lygos tikslai bus 
sekanti:

Organizuoti vietos
piliečius, nepiliečiams padėti 
patapti piliečiais; gilintis Į vie
tos ir viso krašto politiką; pa
gelbėt Lietuviams kandidatams 
visuose rinkimuose; kur nesi
randa, Lietuvių kandidatų iš- 
statyt juos; darbuotis kad Lie
tuviai galėtų gauti valdiškas 
vi.etas; rinkimams atėjus, mie
sto, valstijos ar nacionaliams, 
balsuoti už tuos kandidatus 
kurie turi prijautimą arba ką 
gero padarytų Lietuviams; pa
gelbėti Lietuviams jieškan- 
tiems pagalbos,1 nelaimei atsiti
kus arba 
reikalauti 
Lietuviais

Randasi
gimusių, kurie mokslus baigę 
norėtų dasigauti prie valdiškų 
vietų arba kandidatuoti į kokį 
urėdą,- reikalinga tokiems 
padėti. Jie tada pagelbės 
viems visur iri visame;

jiėškant Užtarimo;
palaikyti švarumą 

apgyventose vietose. 
' Lietuvių, ypač čia

Kaip Prisidėti

da-
sa-

A-Philadelphijos Lietuviai 
merikos piliečiai yra kviečiami 
prisidėti i prie minėtos organi
zacijos, traukti prie savęs ne
piliečius ir jiems padėti pasto
ti piliečiais.

Reikalinga kad ateinančiais 
miesto rinkimais Lietuviai tu
rėtų armiją kokią 5000 organi
zuotų piliečių ir kad išstatytų 
savo kandidatus į miešto urė
dus. Jei jus, piliečiai, tai su
prasit ir padėsit suorganizuoti 
tokią armiją, pasijusite kad 
esat galingi, kad neuždyką jus 
prisiėmėt Suvienytų Valstijų 
pilietybę. Būdami organizuo
tais, mes visur; busim paguodo- 
jami, užtariami ir gausime rei
kale pagalbą, 3 Įstojimas orga- 
nizacijon labai} lengvas ir liue
sas — tik 50d , įstojimo -ir .po 
10c į mėnesį/ t

Tėmykit šaukiamus susirin
kimus ir kuodaugiausia juose 
lankykitės, Lietuvių Tautiško 
Pašalpinio Klubo 
E. Moyamensing 

Z.

svetainėj, 928 
avė.
Jankauskas,

Presos Kom.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

193 Grand Street, 'Brooklyn; N1. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

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

Ten ir susi- 
ir yra kiti

Detroito po- 
mė'nuo kaip

Detroite nekurie priešinasi 
neapribotam aukštumui budin
ki} statymo. Kiti gi prirodinė
ja kad miestas be dangų sie
kiančių budinkų yra prastas, 
kaip paveizdan Londonas, kur 
nėra nieko panašaus kaip Ame
rikos miestuose, 
grudimas didesnis 
negerumai.

Nemyli ubagų, 
licija jau kelintas
gaudo ir persekioja visokius 
ubagauto jus, smulkmenų nešio
tojus ir prašytojus pagalbos iš 
žmonių gatvėse. Kas mėnuo 
suimama po 60 iki 70 tokių dy- 
kuolių. Sako kad iš Chicagos 
privažiavo Į Detroitą būriai to
kių latrų kurie nori daryt 
gyvenimą iš geraširdžių 
roitiečių.

Michigan© milijonieriai,
chigan valstija turi net 13 mi
lijonierių kurie per metus turi 
ineigų po $1,000,000 ir dau
žiau.

Du iš tų milijonierių gauna 
metinių ineigų po $5,000,000 
suvirs, bet taksų biuras nepa- 
—k„ kiek .k™„3 jie gauna,

pra-
Det-

Mi-

sako' kiek viršaus jie 
bet galim suprasti kiek Fordas 
ineigų gauna virš tų menkų 
$5,000,000.

Persekioja už pardavinėjimą 
sprogstamos medegos. Detroi
to policija imasi persekioti vi
sus pardavinėtojus sprogstamą 
mėdegą trukšmingam apvaikš- 
čiojimui Liepos 4 d. Nusikal
tėliams gręsia $500 baumė ar
ba 90 dienų kalėjimo. Norima 
įvesti bausmę ir naudotojams 
sproginių, nes jie perka iš už
miesčių, kur nepaliečia Detroi
to įstatymai. Daugybė nelai
mių Liepos 4 d. su sprogimais 
yra priežastim šito draudimo.

Orlaivių lenktynės. Iš Det
roito išskrido 16 orlaivių 4,000 
mylių kelionei. Jie aplankys 
25 žymiausius centrus. Išlai
kiusiems visoje kelionėje yra 
paskirta Fordo dovana iš 12 
tūkstančių dolarių. Su jais ke
liauja ir karo lakūnai ir laik
raščių atstovai. Visi gi orlai
viai kuriuos dovana liečia yra 
komerciniai. Jie yra iš 
likos žymesnių miestų.

Galima tikė- 
iki rudens ir nedirbs 
kaip po tris dienas Į 

žmoneliai net aima
nuoja kad taip mažai dirba, 
pragyvenimas brangus.

Geras Pasivažinėjimas
Pas mus aną pirmadienio va

karą trįs merginos gavo gerą 
pasivažinėjimą kad daugiau ne
norės. Iš Wm. Penn kaimuko 
atėjo jos į krutarnus paveiks
lus ir joms pavėlavus į tram
vajų namon, pasileido eiti pėk- 
ščios. Paėjus mailę kelio, at
sirado geraširdis su automobi
liu, ir jos sulipo važiuoti. Pa
važiavus galuką, automobilis
tas paėmė du vyru ir jie pra
dėjo mergas draskyt. Pamatę 
kad pavojus; jos pradėjo rėkt. 
Kurie riksmą girdėjo leidosi 
vytis. Pajutę kad juos vejasi, 
vyrai pradėjo’ po vieną mergas 
mest iš automobilio ir pabėgo. 
Dasiviję ir radę merginas iš
mestas paėmė ir nuvežė į li- 
gonbutį, kur daktarai apraišio
jo joms žaizdas.

Geraširdis vežikas tapo tą 
pačią naktįį suimtas, nes spėta 
jo .automobilio numeris patė- 
myti. Pasirodė kad tai- Len
kas. Kiti jo draugai nesuras
ta.

Patartina merginoms anks
čiau namon pareidinėti ir veng
ti tokių draugų kurie, nevienai 
ii- gyvastį atima kelyje pasiti
kę. J. Basanavičius.

šiai plojo ir šukavo kad nei 
muzikantų nebuvo girdėt.

Visiems susėdus už stalų, į 
jaunavedžių sveikatą užgerta" 
po stiklelį to kas šiais laikais 
Amerikoje nevalia gerti.

Laike vakarienės jaunieji ga
vo daugybes telegramų su pa
sveikinimais ir keletą bukietų 
gėlių. Vaišės tęsėsi iki 3 Vai. 
ryto ir sekantį vakarą iki 12 
vai. nakties, žodžiu sakant, 
vestuvės buvo tokios šaunios 
kokių Baltimorės Lietuviai ne
pamena turėję.

Laimingo ir saldaus šeimy
ninio 
niam.

gyvenimo linkiu Rastė-
Per Langą Žiūrėjęs.PASTABUKĖS

-------- Žinučių Rinkėjas----------

KAIP TIK Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris Strese- 
mann padavė Tautų Sąjungai 
skundą ant Lietuvos už Klaipė
dą, Grigaitis tuoj stojo Vokie
čiams į talką. Išvadinęs dabar
tinę Lietuvos valdžią banditais 
ir liedamas krokodiliaus ašaras 
neva apgailestavo kad Lietuva 
dabar neturi tokių patogių ap
linkybių kaip turėjo prie Sleže
vičiaus ir kad. Lietuvos vardas 
šiandien pasaulyje yra netaip 
geras kaip buvo, jis reiškia 
naivą abejojimą begu Lietuva 
laimės Tautų Sąjungoje.

Reiškia, Grigaitis savo nuo
dingu gyliu norėjo įgilti da
bartinei Lietuvos valdžiai ir 
kartu apnuodinti Lietuvių vi
suomenę kad ji daugiau nieko 
ir nematytų kaip tik Lietuvos 
pražūtį. Tačiau tas jam kolei 
kas dąi*- nepavyksta ir Lietuva 
dar nežūsta nežiūrint kad Gri
gaitis ir norėtų. '

kelio-

SHENANDOAH, PA.
Italas Išteisintas

Buvo rašyta kad Mikolas 
Pranaitis nuėjęs pas- Italą ava
lų atsiimti tapo užmuštas ir tas 
Italas suimtas, šiose dienose 
buvo jo teismas ir Italas su 
mažais nuostoliais liko ištei
sintas. Jo pusė prirodė kad 
Pranaitis atėjęs pas Italą1 ne 
avalų j-ieškoti, bet svaiginan
čių gėrimų ir jau gerokai buvo 
įkaušęs kitose vietose,'-' net; iš 
Vienos karčiamos pirm to buvo 
išprašytas laukan, o paskui- už
suko pas tą Italą daugiau svai
galų jieškoti, nes Italas prilai
kė tą gėrimą. Italas jam ne-

BALTIMORE, MD.
Iškilmingos Adv. N. Rastenio 

vestuvės
Birželio 19 d., 10 vai. ryte, 

susirinko Camden stotyje dide
lis buris Lietuvių laukti parva
žiuojant Adv. N. Rastenio su 
savo jauna pačiule, Jule Bal- 
trukoniute, kurių jungtuvės 
atsibuvo Birželio 18 d. Cleve- 
lande pas jaunosios tėvelius.

10:45 vai. sunkiai atidusavo 
traukinis, 
gerbiamus 
vedžius ir 
sirodžius 
miausia sutiko juos gausus 
kruopų lietus, paskui prasidėjo 
linksmi pasveikinimai. Po to 
jaunavedžiai sėdo į P. Waizin- 
gof automobilį ir lydimi P. P. 
Jaro ir D. Mačiulio automobi
liais, būrio Lietuvių, nuvežti Į 
Southern viešbutį, kuriame 
jaunavedžiai laikinai apsisto
jo-

Tą pat dieną vakare, 8 vai., 
šv. Alfonso svetainėj, buvo jų 
vestuvių iškilmei Svečių susi
rinko į 300 ir visi nekantriai 
laukė kada pasirodys jaunieji. 
•Taip belaukiant ir besišenku- 
čiuojant, pasigirdo balsas-: — 
Parvažiavo!

Svetainėj prasidėjo linksmas 
sumišimas, visi sykiu puolėsi 
prie durų, visi norėjo pamatyti 
jaunąją, naują Baltimorietę, 
paskui tuoj susirikiavo į dvi 
ilgas .eilės per visą svetainę, 
padarydami per- vidurį taką. 1 
Muzikantai pradėjo groti mar
šą ir gerb. Miko Petrausko at
lydinu, su buriu kitų veikėjų, 
ėjo per visą svetainę. Einant ' 
jiem per svetainę, svečiai gau-

kuris parvežė musų 
ir laukiamus jauna- 
jų didelį kraitį. Pa- 
jaunavedžiams, pir- 

sutiko j uos

PIRMIAU tik Chicagoj ir 
Brooklyne buvo dirbtuvės laiš
kų iš Lietuvos, o dabar jau at
sirado tokia dirbtuvė ir Bosto
ne. Matoma kad Bostone yra 
peckelių neblogesnių už Chica- 
giečius ir Brooklyniečius.

STRIMAITIS ♦ beprezidentau- 
damas Sandarai, išvedė Sanda
rą į taip platų ir garbingą ke
lią kad pasijuto persilpnas to
liau vesti ir atsisakė būti jos 
garbingu prezidentu. Turbut 
dabar iš pašalies žiūrės kokis 
likimas tą organizaciją ištiks;

VISA savaitė prieš Sandaros 
seimą buvo žinių kad Sandaros 
prezidentu išrinkta Adv. N. 
Rastenis, tačiau pasirodė kad 
tik Sandaros seimo trečioj se
sijoj Rastenis tapo nominuotas 
į Sandaros prezidentus.

Kam buvo tos kalbos ir ra
šymai, jeigu dalykai taip ėjo?

, Iš “NAUJIENOSE” tilpstan- 
i čio aprašymo iš Sandaros sei- 
. mo matosi kad socialistuojanti 

Sandariečiai -ima viršų ant pat
riotiškų Sandariečių ir su jais 
veik visai nesiskaito, taip kaip

11914 metais visuotiname Ame-, 
rikos Lietuvių’ Seime socialis
tai nesiskaitė su tautininkais. 
O tas reiškia kad Grigaitis jau 
yra daug laimėjęs.

SANDAROS Seime sakoma 
delegatų buvo 33, bet balsavi
muose dalyvavo nedaugiau 13 
delegatų. Kadąngi balsavime 
dalyvavo tik trečdalis delega
tų tai klausimas ar bus legališ- 
kį tie tarimai kuriuos pervarė 
nedaugiau kaip 9 delegatai?



DIRVA
kad nei 

let.
stalų, į 
užgerta 

s laikais 
rti.
mieji ga- 
.1 su pa- 

bukietų 
ki 3 vai. 
į iki 12 

sakant, 
šaunios 

aviai ne-

s šeimy- 
i Raste- 
Žiurčjęs.

GERB.

GŪŽTELE

>s užsie-
Strese- 

Sąjungai 
: Klaipė- 
3 Vokie- 
s dabar- 
landitais 
s ašaras 
Lietuva 

)gių ap- 
e Sleže- 
vardas 
netaip 
reiškia 

Lietuva

vo nuo- 
ilti da- 
Ižiai ir 
ivių vi- 
u nieko 
jietuvos 
ai kolei 
liietuva 
id Gri-

GERB. SPRAGILAS APIE 
SMERTELNUS

į DAIKTUS
Aną metą ponas Dievu

lis susimislino .ir sutvėrė 
žemei žmogų vardu Ado
mas, ba žemė be žmogaus 
nebūtų niekam verta.

Jau buvo .sutverta visi 
gyvuliai, paukščiai, kirmi
nai, varlės ir blusos, ale 
reikėjo tam viskam valdo
vo, taigi reikėjo ir žmo
gaus.

O kad ir tą žmogų butų 
kam valdyt arba ant spran- 

gįodinėt, Dievulis sutvė- 
: ir žmoną, vardu Jieva.
Ępdel žmogus toks su- 

<,.<ej®as koks jis yra tai tur- 
but Įie be reikalo.

Dievulis davė žmogui vi
sada augančius plaukus 
kad kirpikai turėtų iš ko 
gyvent; amžinai želiančią 
barzdą kad britvų dirbėjai 
turėtų sau duoną.
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Vartok Tanlac
Jei esi persirijęs arba del neapsi

žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų > pasako 
mums, kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumų ir vikrumą nusilpusioms ir nu
vergusiems žmonėms.

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

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

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Davė galvą kad ant jos 
galėtų augt plaukai; pridė
jo nosį kad galėtų ją kišt 
ne įsavo reikalus; įdėjo a- 
kis kad matytų kitų blogus 
darbus.

Davė kaklą kad galėtų 
dėvėtu apikaklę; nulipdė pe
čius kad galėtų laikytis ap
valkalai.

Davė rankas kad galėtų 
automobilį kėravot ir ki
tam nosį sudaužyt. Davė 
kojas kad turėtų ant ko če- 
verykus avėt ir kad avalų 
fabrikai turėtų iš ko gy
vent.

Ale dar' nepasakiau ką 
įdėjo į žmogaus pakaušį’ — 
tai biskutį košės vadina
mos smegenimis, kurią pa
liko pačiam išsiminkyt ir 
išsidirbt kaip kam patinka.

Ta košė padalinta į dau
gelį skirsnelių, kurių viena 
dalis apima vieną dalyką, 
kita kitą, trečia trečią, ir 
žmogus viename lukšte yra 
visko po biskį. Jis yra ir 
galvočius ir durnius, ir ge
ras ir piktas, ir vagis ir 
gelbėtojas, ir narsus ir bai
lys, ir meilus ir žiaurus, ir 
darbštus ir tinginys ,ir po
etas ir žemdirbis, ir filozo- 
fas ir karvemelžis, ir vis
kas kitas, po biskį.

Pas vieną viena kuri iš 
iovanų labiau iškįla į vir
iui ir tada žmonės pradeda 
lalintis į grupės: vieni yra 
dsiški mokslinčiai, kiti idi
otai; vieni kunigai kiti bė- 
lieviai; vieni bolševikai ki
li tautininkai; vieni sen- 
)erniai, kiti po kelias pa
lias pergyvena; vieni me- 
canikai kiti rašytojai; vie- 
ti orlaivininkai kiti maine- 
•iai; vieni daktarai, kiti 
oiemenįs; vieni advokatai 
eiti vagis; ir taip toliau ir 
)ę galo.

Ir kaip mislini ir dūmoji 
šrodo kad pasaulis gerai 

sutvarkytas, ba gerieji pa
statė blogiems kalėjimus, 
norintiems mokytis moky
klas; sportams visokias įs
taigas savo sporto parody
tum ; kvailiems beprotna
mius; nesveikiems ligoni
nes; sergantiem išrado vai
stus; girtuokliams degtinę; 
kazirninkams padarė kor
tas ; gembleriams visokius 
prietaisus; teatrų mėgė
jams teatrus; astronomams 
teleskopus; žuvininkams 
meškeres, medžiotojams 
šautuvus; muzikantams in-

Į strumentus; artojams žag- 
į res ir kitokius Įrankius; 
Į j siuvėjams mašinas, rašyto- 
• jams plunksnas, popierą ir 
Į rašalą; nedamatantiems a- 
| kinius; ir tt.

Tik visa bėda su smer- 
telnais žmoneliais yra ta 
kad batsiuvis nori būti filo- 
zofu; barzdaskutis redak- 

' torium; artojas daktaru; 
gatvių šlavikas mokytoju, 
ir iš pasaulio pasidaro to
kia pat košė kokia randasi 
kožno žmogaus pakaušyje. 
Butų labai gerai ir tvarka Į 
ant žemės ir pakajus tarp 
žmonių jeigu visi bepročiai 
sėdėtų durnių namuose; vi
si kalviai savo kalvėse; vi
si batsiuviai savo siuvyklo
se; piemenįs. prie savo ban
dų; daktarai žiūrėtų ligo
nių ; politikieriai politikų; 
kunigai sėdėtų bažnyčiose; 
redaktoriai redakcijose;, o 
visi kiti irgi savo vietose.

Tą patį gerb. Spragilas 
gali pasakyt ir apie mote
ris — nebūtų pasaulyje 
tiek blogo jeigu moteris ne
kištų savo nosies į kaimy
nių reikalus; laikytų liežu
vį įprikandusios; 
savo vaikus, o ne 
kokie netikę kitų 
girtų savo vyrus, o 
timus; mėgtų savo 
les ir aprėdalus, o 
dėtų ką kitos turi.

Su šiais žodžiais baigia
si gerb. Spragilo pamoks
las apie marnastis šio svie
to.

mokytų 
kalbėtų 
vaikai;
ne sve- 
skrybė- 
nepavy-

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
para numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.

Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

BUDAI APLANKYT 
MĖNULI

Da-

gazas išduodamas jos 
Iki bus pradėta dar- 

. šitos rakietos, Valier 
užlaikyti visą savo su- 
paslaptyje.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

aukštyje, arba 12 mylių virš 
žemės. Dar už 48 sekundų ji 
butų už 162,500 pėdų, arba a- 
pie 30 mylių, 'virš žemės. Su
dėjus viską krūvon, rakieta ta
da butų 44 mylių nuo tos vie
tos iš kur iššovė. »Tą aukštį 
pasiektų į 100 sekundų.
bar ji lėktų 4,320 mylių į va
landą greitumu, ko užtektų nu- 
šokimui rakietos dar 1,025 my
lių, jau krintant žemyn, arba 
gana pasiekimui Vigo, Ispani
joj, ir tas viskas truktų 27 mi- 
nutas.

Kelionė nuo Vigo į New Yor- 
ką truktų dar 66 minutas, su 
nusileidimu plakančioj priesto- 
tėj jurose.

Valiero rakieta nusileistų at
bula, pagulščiai į vandenį, puo
limą gi, arba nusileidimą, re
guliuotų 
motorų, 
bas ant 
stengsis 
manymą

Tiedu Prancūzai, Mas ir Dro- 
det, nėra taip užtikrinti. Savo 
manomoj kelionėj 
jie susiduria su 

' biais klausimais.
ti gana spėkos ir 
sikelti nuo žemės; antras, su
kontroliuoti inžiną kelionėj ir 
sugryžti atgal. Pirmą klausi
mą mano dalimai išrišę. Jų 
rakietą galima butų iššauti Į 
orą. Tada jiems butų aštuo- 
nios dienos kelionės. Kada pa
siektų punktą kur žemės ir 
mėnulio traukimas sudaro vie
nodumą, jie nusileistų ant mė- 

| nulio savo paračutuose, o jų ra
kieta nuzvimbtų ir įsimuštų gi
liai į mėnulio paviršį. Tą galė
tų matyt nuo žemės žiūrėtojai 
dideliais teleskopais, bet nuo to 
jau daugiau apie tuos du nar
siu keliauninku nieko negirdė
tų. Ju kelionė butų tik į vie- 
na galą ant visados.

ant mėnulio 
dviem svar- 
Pirmas, gau- 
greitumo pa-

TARPMIESTINIAI GELŽKELIAI
The Cleveland Southwestern Railway ypatingai 
nori kad jus paskaitytumet kodėl jus privalot 
keliauti elektriškais keliais dasisiekimui į dau
gelį vietų greta musų kelių. Šio gelžkelio karai 
yra saugesni negu važiavimas kitos rūšies ka
ruose, ypatingai automobiliais, kurie užpildę 
viešus kelius, o nedėldieniais dikčiai išstato pa- 
vojun gyvastis.

Bandykit musų liniją kada kitą sykį 
važiuosit į Medina, Wooster, Ashland, 
Mansfield, Crestline, ' Elyria, Oberlin 
ir punktus tarp ir už jų.

Pabandykit mus.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

Tiesioginė Linija į Chippewa Lake Parką.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
H

koma 
Isavi- 
u 13 
vimę 
lega- 
fališ- 
■varė

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 “T8- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pust kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9i00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

XXXXX. i

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
N/ACAPAFALLS 
CEDAR POINT 
PUT-IN-BAY

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

Three Palatial C&B Steamers 
The Great Ship “SEEAND BEE”—“CITY OF ERIE” 

and “CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including large airy clean staterooms 
that ensure a long night’s refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
Leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 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. ... Leaw* 12:00 m. n. 
12:00 m. n. Leave . . . Erie, Pa.... Arrive 10:30 p. m 
6:00a.m. Arrive . .Buffalo,N.Y. . . Lei./e5:30p. m. 

Connections for Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

A<į your ticket agent or tourist agency for tickets via I 
C A-B Line. Your rail ticket is good on our Steamers, j

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO ~

TRANSIT COMPANY FaVC $5.50E. 9th Street Pier Cleveland, O. ****** •***■*•<*  vr

“EKSCELENCIJA”
ARBA

kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko į Kauno žulikų nagus, 
“aukštų žentų” savo dukterei jieškant,................................”

I’ai aŠČ K.

KOMEDIJA KETURltj VEIKSMŲ

iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai. į 

S. Karpavičius.

VEIKITNTI ASMENS:
BUMBLIENĖ—turtingo Amerikiečio butlegerio 

našlė, storoka, apie 40 metų. Turtinga pini
gais, bet biedna protu.

KEIDĖ—jos duktė, apie 19 m., daili, augalota, 
puošni Amerikos fleperka, su trumpais plau
kais, bet dar su trumpesne išminčia, kuriai 
mama įkalbėjo kad visa laimė yra gauti “auk-> įįnįjs 
štą” Lietuvos inteligentą už vyrą.

DŽIOVAS LYDEKA—doras, sunkiai Amerikoje 
dirbęs ir užsidirbęs pinigų, bet manantis kad 
Lietuvoj galės už juos nusipirkt aukštą vietą. 
Apie 30 m.

STYVIS BARAVYKAS—Džiovo draugas, su 
gerais norais Lietuvai, bet net ministerial jo 
pamokinimų neklauso. Apie 45 m. amžiaus 
ir dar nei sykio nevedęs.

BALTRUS KAROSAS—alias Byrėnas, alias Tu
mėnas, su daug proto bet su tuščiais kišeniais. 
Aukštas, puošnus Kauno ponaitis, apie 30 m.

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

MOTIEJUS—kiemsargis, gyvenąs naujoj tvar
koj, bet sapnuojąs apie senąją. Apie 55 m., 
apšiapęs, nedidelio ūgio, ilgais nusikorusiais 
ant lupų ūsais.

TOFILĖ—tarnaitė, kuri poniškesnė už savo po
nias.

POLICIJOS VIRŠININKAS—arba tvarkos sau
gotojas, kuris nemato betvarkių iki jam kas 
neparpdo.

■" POLICIJANTAI.
Vieta—Kaunas. Laikas—dabartis.

* * *

DU

PAAIŠKINIMAS
žodis “Ekscelencija” tariasi: Eks-ce-len-ci- 

ja.
Imant šią komediją vaidint, skelbimuose tik 

perspausdinkit antgalvį su pilnu paaiškinimu po 
juo, ir sudekit visą pilną aprašymą veikiančių 
ypatų kaip čia paduota, o publika žinos ko eit 
eit pamatyt — geresnio rekomendavimo nerei
kalinga.

Režisierius ir patįs vaidintojai turi atminti 
štai ką: šis veikalas yra paruoštas pajuokimui 
Amerikiečių Lietuvoj ir sykiu pašiepimui Lietu
vos aukštuomenės papročių: jų aukštos kalbos, 
kurią vartoja Karosas ir Dielė. Sudėta daug 
tų žodžių ne be reikalo, bet su tikslu, todėl vai
dinant juos reikia ištarti ypač daugiau akcen
tuojant ir aiškiai. Mandagumas ir linkčiavi- 
mai tų dviejų vyrų turi būti kuodaugiausi ir 
kuožymiausi.

Kiemsargis primena senovišką musų pras
tuomenės tipą, vartojantį seną kalbą, maišytą 
su Lenkiška ir Rusiška.

Amerikiečiai — Keidė, Bumblienė, Džiovas 
ir Baravykas — pasirodo kuoaiškiausia kad jie 
nepaiso Kauniečių aukštos kalbos ir neatsižada 
savo maišytos su Angliška.

Džiovas ir Baravykas yra paprasti kaimie
čiai, tik pabuvę Amerikoj ir vedą save inteli
gentais, kokių Amerikoj daug yra, ir nieko ne
siduoda už Kauno ponus.

Bumblienė irgi yra kaimo moteris, tik Ame
rikoj pralobus, nes turėjo karčiamą, taigi be iš
auklėjimo. Keidė Amerikoj gimus, bet gatvėj 
užaugus, o ačiū tėvų turtingumui supranta kad 
reikia aukštai vestis, 
reikia jai inteligento 
lė ponia.

Motinos įkalbėta tiki kad 
vyro kad galėtų būti dide-

PIRMAS VEIKSMAS
Vaizdas: Kambarys Bumblienės name ant 

Žaliojo Kalno.

Scena 1.
Bumblienė ir Keidė viduje.

Bumblienė — Ale, Keidute, tie Kauno 
žmonės ir kreizės — iš musų Amerikonų 
fones krečia kad mes nemokam apsieit, 
nusilenkt, pasikreipt, pasimufyt, ir kito
kius galus išsimislina.... Aš to nekėry- 
čiau, ale man del tavęs.........

Keidė — Well, Ma, jeigu norim su gri- 
noriais gyvent tai turim mokytis jų stailo. 
Ba kaip kitaip su hai klas žmonėmis sueit?

Bum. — Ale man fonės ir gana. Se
niau rodos to visai nebūdavo, iš kur jie tą 
stailą gavo....

Keidė — Šiur, tu pirmiau gyvenai kai
me tai nieko nematei, o dabar atvažiavom 
Į miestą. Jeigu norim but hai klas tai ne
galim kitaip.

Bum. — Tau, vaikeli, jes, ba tu tik pra
dedi gyvent, ale kam čia man poniškai 
triksytis....

Keidė — Nevermaį! Tu man sarmatos 
nedarysi, turi mokytis....

Bum. — Mai gudnis, viską išmokt tai 
reiktų j škulę eit. Kas čia gali viską žinot 
ir pataikyt!

Keidė — Į škulę ne j škulę, bet galim po 
biskį išsimokyt. Štai ve, koman, aš pa
rodysiu kaip mačiau kitas darant. .(Ima 
Bumšienę tampyt, sukinėt). štai, sy, tu

[ buk ponia, o .aš busiu ponaitis. Aš ineinu, 
pamatau tave, tuoj rankas trindamas iš 
džiaugsmo einu sveikint; tu iškeli savo 
ranką šitaip: (pati iškėlus parodo kaip). 
Aš paimu tavo ranką gražiai už pirštų ir 
pakšt! Na, gohet, pradėkim.... (Bum- 
šienė pabando pora sykių, nesiseka). A, 
kad tu nemoki.... Sy, šitaip.... Tu buk 
ponaitis, o aš poni, ir ateik pas mane svei- 

i kinus. Gohet, hari-ap: luk, aš iškeliu ran- 
1 ką, tu ateini, paimi ir pabučiuoji. Matai 
kaip aš moku! (Vaikšto pati sau, linguo
ja, nudavinėja.)

Bum. — A, tas man išrodo kreizi dar
bas. Tu vferčiau pasišauk Tilę. Aš perse- 
na bovytis....

Keidė — Nevermai, Ma, turi mokytis, 
ba mes negalim pasirodyt dammės; visi 
žino kad mes rič tai reikia tą stailą ir ky- 
pyt . : .Bum.'— Orai t, orait, kad jau taip nori. 
Aš išmoksiu, ale tau pirmiau reikia tai tu 
ir mokykis. Pasišauk tarnaitę, ji tave iš- 
triksys. Ji iš ponų paeina.

Keidė (per duris j kitą kambarį) — Ti- 
ly! Koman!

Bum. — Sei, tu, ožka, nori but j stailą, o 
nežinai kaip tarnaitę pasišaukt. Pamaty
tų tave kitos taip darant.... Reikia pa
skambint. ...

Keidė — O, jes; ekskiuzmi, Ma, dac rait. 
(Paskambina.)

Scena 2.
Ineina iš dešinės Tarnaitė.

Keidė — Lisen. Tilv, mudvi su mame šį 
vakarą turim eit į balių, pamokyk mus 
kaip reikia apsieit tarp hai klas žmonių, 
kad iš musų nedarytu fonių.

Tarnaitė — Atsiprašau, panele, kas tas 
do žodis: fon.... fon.... ?

Bum. — Tai, Tiliute, Lietuviškai reiškia 
kad nekrėstų iš musų juokų. Fonės tai 
Lietuviškai juokai, šposai.... sy?

Tarn. — Koks juokingas žodis..-.. Bet. 
poniute, kam mane teliute vadinat, tuoj 
pradėsit šaukt telyčia. Mano vardas yra 
Tofilė.

Bum. — Tily tai Lietuviškai ir yra Tofi
lė. Mums Amerikoniškai lengviau ištart.

Tąrn. — O man nuskambėjo kad poni 
norit mane vadint teliute arba telyčaite. 
Atsiprašau.... O ką aš galėsiu ponioms 
pagelbėt?

Keidė — Mums reikia žinot kaip poniš
kai ineit per duris, kaip daryt kai pamatai 
ponaitį, ir kaip ranką paduot kada svei
kina.

Tarn. — Tai ponios norit išmokt manie
rų ? Taip ?

Bum. — Ne manebrų, ba mes į vaiską 
neisim, ale kaip apsieit baliuje tarp aukš
tų ponų....

Tarn. — Taip, poniute, ąš suprantu. Ju
dvi norit kad aš tą parodyčiau? Tai ši
taip. Štai: judvi bukit ponai, o aš poni. Aš 
ineinu, jus prieinat prie manęs, aš laikau 
ranką šitaip iki jus pabučiuojat.... (pa
rodžius kaip laikyt ranką, pastato jas abi 
laikyt iškeltas savo rankas.) Na, ot, pra
šau, šitaip: Aš dabar busiu ponas, aš pri
eisiu judvi sveikint.

(Keidė ir Bumšienė iškelia rankas tai 
peraukštai, tai peržemai; Tarnaitė vis 
mokina per tūlą laiką, kartodama: Ne, 
šitaip, taip, ne, ir tt.)

Bum. (pradėdama pykt) — Be vyrų 
mums bom praktika.... (Nueina prie 
lango). ' Sei, Kcide, ve jarde vačmonas, 
pasišaukim jį, galėsim su vyru paprakti- 
kuos, bus visai kaip ryl.

Keidė — O, jes, Ma, dac rait! Tiliuk, 
pašauk vačmoną.

Tarn, (lyg sugauta dairosi į vieną ir į 
kitą) — Ką norit kad pašaukčiau?

Bum. — Vačmoną, ana jarde sto. (Ro
do per langą.)

Tarn, (priėjus, pažiurėjus) — A, tai no
rit pašaukt kiemsargį?

Bum. — Jes, jes, kiemsargį; mes papra
tę vadint Amerikoniškai.

■ Tarn. — Tuojau, poniute. (Išeina per 
vidurines duris.)

Bum. — Ot, su vyru tai bus kas kita.

(BUS DAUGIAU)



' 3 DIRVA

Nuo Redakcijos
ja kad tie ir tie nori ir parduo
da Lietuvą tai Varšavai tai Ro
mai, nors dar nei sykio nepar
davė, nes nei vienas kupčius iš 
tų šalių neįvažiavo.

Bet kada atvyksta Kaunan

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
KOMUNISTIŠKI ARGUMENTAI

gUGAUK komunistą va
giant, ir jis ims rėkti 

kad jį buožės skriaudžia, 
vietoj prisipažint kad jis 
vagis, ir tamsus darbinin
kai skaitydami jų laikraš
čius ima tikėti kad komu
nistas teisybę sako.

Taip ir su komunistų atsi
šaukimu į tautiškas ir kitokias 
organizacijas, kurį jie aną sa
vaitę išsiuntinėjo.

Turbut dabar jie gailisi kad 
tą savo atsišaukimą “Dirvai” 
siuntė, bet jau pervėlai.

“Dirva” įrodė skaitytojams 
ir patiems bolševikėliams kad 
tas “atsišaukimas” neva “ko
vai prieš fašistus” yra ne kas 
kita kaip tik komunistėlių pas
kutinė pastanga prisivilioti po 
“kovotojų” priedanga tamsius 
Amerikos Lietuvius.

Vietoj užginčyti kad ne toks 
jų tikslas, bolševikėliai išeina į 
pelkes ir pradeda mokyt “Dir
vą” gramatikos ir priskaito ją 
prie tamsiųjų.

Taigi, girdėdami tokį “argu
mentą” iš bolševikėlių, darbi
ninkai, apsižiurėkit, nes raudo
nukai nori tuo užbovyti jus ir 
spraustis į jūsų tarpą, pasinau
dodami savo rėksnelių tamsuo
lių pagalba, kurie pasiskubins 
tą atsišaukimą paremti jeigu 
kurioj draugijoj bus jis skaito
mas.

Geriausias pamokinimas val
dyboms yra šis: laikykitės sa
vo konstitucijos, kurioj pasa
kyta (daugiausia taip yra) kad 
draugija nesikiš į jokios politi
kas ir partijas, ir tą atsišauki
mą numeskit į sąšlavyną, ir 
jckis narys neturės nieko prieš 
jus sakyti. Jeigu kas bandys 
iškelti tą klausimą iš pašalinių 
narių, pirmininkai neduokit ta
me klausime balso, pasiremda
mi savo organizacijos neparti- 
višku pamatu.

Kaip tik įsileisit bolševikų 
atsišaukimus prasidės suirutė 
draugijoje ir prasidės skaldy
mąsi1, kuomet dabar mums rei
kia didžiausios vienybės. 

▼ v ▼

Kaip Amerika, kaip 
Lietuva

šiose dienose Washingtone 
atsibuvo pradinių mokyklų vai
kų slebizavimo čampionų suva
žiavimas išrinkimui visos Ame
rikos čampiono. Laimėj usiems 
paskirta dovanos pinigais: pir
ma dovana $1,000, antra $500, 
trečia $250.

Pirmą dovaną laimėjo Akro- 
no mokyklos 13 metų vaikas, 
kuris sugryžęs buvo sutiktas 
kaip koks Lindberghas.

Ką tas reiškia? Nieko dau
giau kaip tik iš pat mažens vi
liojimą, pastūmė j imą jaunuo
menės prie mokslo, kad jie la
biau įvertintų mokslą, mokyk
lą ir stengtųsi ką nors iš savęs 
padaryti.

šiam laimėjusiam vaikui jau 
užtikrinta gera paspirtis kole
gijom Per keturis metus iki 
jis pereis vidurinę mokyklą 
tas tūkstantis bank žymiai pa • 
didės.

šitą vaikų slebizavimo čam- 
pionatą sumanė ir įvykdė di
dieji Amerikos laikraščiai — 
jie nuo savęs tuos vaikus į Wa-

*---------------------------------------- -
shingtoną siuntė, išrinkę savo 
srityje laimėtojus.

O dabar pažiūrėkim kuo už
siima Lietuvos laikraščiai: rie
tynių rietynėms užpildyta špal- 
tos, jaunimui nei žodelio, jokio 
pastumėjimo prie mokslo, jo
kio padrąsinimo prie sporto, ir 
vaikas vos pramokdamas skai
tyt jau pradeda likti “partiviš- 
,kas”: dar trumpom kelnaitėm 
vaikėzai, jau diskusuoja politi
kas, organizuojami į politiš
kas organizacijas, lieka parti
jų pastumdėliai, siaurapročiai, 
ir prasideda jų bangavimas su 
partijų vėjais, ir iš jų išauga 
tik tokie žmonės kaip dabar 
Lietuvoje turim vadais: del sa
vo vietelės valdžioje vienas ki
tą gatavas sušaudyt, į kalėjimą 
uždaryt, apšmeižt, niekint, o 
šalis kaip vargo taip vargsta 
ir tamsybėje ir skurde.

Bolševikai visaip Taupo
Rusijos komunistų carai no

rėdami sutaupyt daugiau pini
gų propagandai ne tik badu 
marina darbininkus ir jų vai
kus dirbtuvėse, bet nutarė ir 
sutrumpint degtukų kėtus jkad 
išeitų mažiau medžio; Per mė- 
tus tokiu budu mano sutaupyt 
$100,000, iš kurių galės padi
dint Lietuvių komunistų para
mą Amerikoj, nes jau iš darbi
ninkų mažai tesiseka vilioti.

▼ ▼ ▼

Emigracija iš Lietuvos
Kaip Lietuvoj yra žinių, iš

važiavimas gyventojų į kitas 
šalis įgavo katastrofinį pobūdį. 
Apitikriai šį pusmetį emigravo 
iš Lietuvos 13—14,000 žmonių.

Kaune yra įsteigta 14 emig
racijos biurų su trimis sky
riais provincijoje. Tie biurai 
ikšiol buvo tik policijos kon
troliuojami, nesant tam tikro 
organo. Paaiškėjo kad veikė 
net ir nelegalus emigracijos 
biurai, kaip antai “Alfa” ben
drovė, kuri išviliojo iš emig
rantų apie 200,000 litų, bet į 
paskirtas vietas nenuvežė.

Tokie tai dalykai su išeivija 
Lietuvoje. Amerikiečiai vietoj 
gelbėti savo giminėms išvažiuo
ti iš Lietuvos turėtų įgrąsinti 
juos nevažiuoti į Pietinę Ame
riką, bet duoti paramą stipriau 
Lietuvoje įsigyventi, daugiau 
žemės dasipirkus. 

▼ ▼ ▼

Lietuvis Orlaivininkas
“Draugas” praneša kad at

vykęs Amerikon jaunas Lietu
vos armijos lakūnas, Kapt. St. 
Darius, pirkęs orlaivį Troy, O., 
ir atskrido į Chicagą. Apsi
stojo North Sides aerodrome. 
Jo orlaivis esąs vienas iš pui
kiausių Chicagoj. Jisai jau le
kiojo Chicagos padangėse ir iš
darinėjo tokių kilpų kokių nie
kas Amerikoj neišdaro. Kapi
tonas Darius ketina aplankyti 
visas didesnes Amerikos kolo
nijas ir užinteresuoti Amerikos 
Lietuvių jaunimą orlaivininky- 
ste ir apskritai sportu.

Darius yra Amerikoje au
gęs, iš Lietuvos atvykęs 1906 
m., turėdamas 9 metus am

žiaus. Jis- Chicagoj studijavo 
chemiją universitete, karo me
tu tarnavo Amerikos armijoj 
ir buvo Francuzijoj. Paskui 
išvyko Lietuvon ir buvo pasto
jęs Lietuvos armijom

“Kokie Paiki tie Smer- 
telni Žmoneliai”

Laikraščiai skelbia kad so
vietų užsienių reikalų komisa
ras čičerinas vėl lankėsi Kau
ne.

Jau nuo neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienos, musų partijos 
ir jų pasekėjai rėkė ir rėkau-

Maskvos kupčius tai tie rėks
niai tyli, nors ar Maskvai ar 
Varšavai ar Romai parduota 
Lietuva nebūtų musų tėvyne, 
bet svetimų yerge.

Vokietijoj pabudavota Lietu
vai kariškas laivas ir užvardin
ta “Prezidentas Smetona”.

Kiek patirta, kitos Lietuvos 
partijos kurios' turi pretenzijij 
prie valdžios, jau turi paskyrę 
tam laivui savo vardus, jau tu
ri gatavai teptukus ir maliavą 
ir tik laukia kada Smetona ne
teks valdžios....

Turbut niekas kitas Lietuvoj 
neturės tiek krikštynų kiek tas 
laivas.

DAINA
(O. Kairiutė)

Kaip pradeda bernužėlis 
Ant svieto gyventi,

Išsirenka sau mergytę 
Širdelę raminti.

Išsirenka sau mergytę
■ • Iš pulko didžiausio,

Kaip iš rūtų darželio 
Kvietkelį gražiausį.

Oi tu mano, širdis mano, 
Ir turtai šio svieto, ' t 

Pasakyk tu, širdie mano,;
Kur del manęs vieta.

Oi tu mano mergužėle, - 
Tu žalioji mirta,

Gal tu buvai nuo Dievulio 
Del manęs paskirta.

Kaip kvietkeliai pavasarį 
Gražiai sužydėjo

Tai ir mano mergužėlė 
Su manim kalbėjo.

Kai iškrito gaili rasa, 
Kvietkeliai siūbuoja,

Kai užmiegu saldų miegą, 
. Aš tave sapnuoju.

Duok Dievuli saldaus miego 
Kad saldžiai užmigčiau,

Ir su savo mergužėle 
Sapne susitikčiau.

Ar tu sveika, ar tu linksma, 
Mano aniuolėli,

Ar neilgu tau be manęs. 
Tu mano kvietkeli?

Kaip aš tavęs pasiilgau, 
Baltoji gulbele,

Senai, senai beskambėjo 
Tarp musų dainelės.

Tegul skamba, garsiai skamba 
Tarp musų dainelė, 

Linksma yra man dainuoti 
Į savo mergelę.

DAINA
(V. Repšytė)

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Dievuliau mano, 
Ketina leisti jau už bernelio.

Ketina leisti jau už bernelio
Katro nemyli mano širdelė.:

Už bernužėlio už pijokėlio,
Katras nemoka darbelio dirbti.

Katras nemoka darbelio dirbti, 
Tiktai prieš mane usus kraipyti.

Kai jis išeina rugelių kirsti,
Ant pradalgėlio maž ką nevirsta.

Jis rugius kerta kai pešte peša, 
Išeina šokti — kaip vėjas neša.

Kai pragyveno trejus metelius 
Padarė šliures kaip čeverykus.

Vai ar Varšavoj buvai mokytis 
Kad tokias šliures moki daryti?

Nei aš Varšavoj buvau mokytis, 
Tik pats per save moku daryti.

Faringas su Džalma varė ilgas kalbas 
apie Europos moteris, išrodinėdamas skir
tumą tarp rytiečių ir vakarų moterų ir jų 
papročių. Džalma nekantriai klausė, nes 
Faringas viską gerai žinojo. Beklausant 
Džalmos veidas persikeitė iš ramaus ir me
lancholiško į rustų. Jo akįs žėrėjo, krau
jas užvirė, ir jis, šokdamas nuo dovano, 
kai jaunas tigras, griebęs Faringui už ger
klės sušuko: — Tavo žodžiai degina kai 
nuodai!

Nesipriešindamas jam, Faringas ra
miai atsakė: — Aš esu tavo vergas.

Toks Faringos nuolaidumas sulaikė 
Džalmą.

— Mano gyvastis priklauso nuo tavęs, 
. — kalbėjo toliau Smaugikas.
j — Ne, mano gyvastis priklauso nuo 
tavęs, — atsakė Džalma. — Šiuo momentu 
aš kabojau prie tavo lupų, rydamas tavo 
atkaklius ir pavojingus melus.

— Melus? Tik pasirodyk tarp tų mo
terų, ir jų žvilgsniai patvirtins mano žo
džius.

— Tai tu tikrini kad šios moterįs my
lėtų mane, kuris išaugo tik karuoše ir gi
riose?

— Kada jos sužinos kad tu, toks jau
nas, jau turėjai kruvinus mušius su žmo
nėmis ir žvėrimis, jos gėrėsis tavimi.

— Tu meluoji!
— Aš sakau, kuomet jos pamatys ta

vo ranką, tokią delikatną kaip jų, kuri jau 
buvo išmarkyta kraujuose tavo priešų, jos 
bučiuos ją. i

— Bet aš esu laukinis, barbaras....
— Ir pertai jos lenksis prieš tave. Tik 

apsieik su jomis meiliai ir žiauriai, lai jos 
myli ir bijo, ir tu busi joms ne žmogus, bet 
dievaitis!

— Ar tu taip manai? — tarė Džalma, 
pertikrintas laukiniu Smaugiko iškalbu
mu.

— Tu žinai, tu jauti jog aš kalbu tei
sybę, — tvirtino Faringas.

— Taip, ištikro, — atsakė Džalma, su 
liepsnom akyse, žygiuodamas po kambarį. 
— Aš nežinau ar aš esu savo prote, ar esu 
girtas, bet man rodos kad tu pasakei tei
sybę; aš jaučiu kad mane pašėlusiai my
luos, nes ir aš su įšėlimu jas mylėsiu. Jos 
mane drebės, prieš 'kurią aš drebėsiu? kur 
pats, kaip pamanau, apie tai, drebu, iš bai
mės ir džiaugsmo. Verge, tu sakai teisy
bę.

Džalma kalbėjo susijaudinęs, nes bu
vo pačiame tame amžiuje 'kada jaunikaitis 
pajunta meilės instinktą.

— Kur yra ta moteriškė kurie prieš 
mane drebės, prieš kurią a šdrebėsiu? kur 
ji? Ar aš ją kada pamatysiu, ar rasiu?

— Viena moteriškė yra keblumas, — 
atsakė Faringas, šaltu rimtumu; — kuris 
kalba apie vieną moterišką, retai ją čia su
randa; bet reikia jieškoti visų.

# # #
Šiuo tarpu kai Smaugikas pabaigė sa

vo žodžius, prie mažų daržo vartų pasiro
dė sustojanti graži karieta, traukiama po
ros puikių arklių. Karietoje buvo dvi mo
teriškos — Mademoiselle Andriennė de 
Kardo Viliutė ir Florina, jos tarnaitė.

SKIRSNIS XCV.
Miegamasis Kambaris

Išaiškinimui Andriennės pribuvimo į 
namą kuriame buvo apgyvendintas Džal
ma reikalinga pažiūrėti biskelį į praeitį.

Andriennė, apleidus Dr. Baleiniero įs
taigą, apsigyveno savo namuose ant Rue 
d’Anjon. Per kelis praeitus mėnesius gy
vendama su savo teta de Saint-Dizier, An-j 
driennė slaptai įrengdinėjo šitą namą visu 
puikumu kiek tik ji sugalvot galėjo.

Visiems buvo nuostabu ir išrodė ne
paprasta kad jauna mergina jos amžiaus 
ir laipsnio apsisprendė gyventi,viena, lais
va, ir laikyti sau namą kaip kokia jauna 
našlė ar tam panašiai.

Pašaliniai nežinojo ir nesuprato kad 
Andriennė butų galėjus turėt tokį’nusta
tytą būdą, plačius įsivaizdinimus, gerą šir-

dį, ir labai teisingą pažiūrą j dalykus.
Žinodama kad jai reikės užžiurėjimui 

tarnų ir globojimui namų patikėtinų ypa
tų, ji pakvietė iš Kardovilių dvaro užvaiz
dą ir jo moterį, ir senus šeimynos tarnus 
atvykti pas ją į Parisą. Jos tėvo geras 
draugas, ir užtarėjas Andriennės, buvo 
pristatęs į jų dvarą vieną labai ištikimą 
žmogų, Bonnevillį, kurį dabar Andriennė 
paėmė užžiurėti savo namus Parise.

Heba, Georgette ir Florina buvo arti
mos Andriennės prižiūrėtojos ir patar
nautojos.

Florina buvo prie kunigaikštienės de 
Saint-Dizier, atsiųsta iš Šv. Marijos vie
nuolyno špiegauti ir pranešti viršininkai 
ape senės kunigaikštienės apsiėjimus; bet 
kada iškilo Reneponto palikimo klausi
mas, Rodinas pasirūpino kad Floriną turi 
pereiti tarnybon prie Andriennės. Ji ten 
buvo irgi špiego vietoje ir pranešdinėjo 
apie savo panelę Rodinui ir kunigaikštie
nei visas žinias. Viskas ką ji raportavo 
linko į tą pusę kaip pageidavo tie klastin
gi prigavikai.

Jau patyrėme kad Florina, pasima- 
čius su Kupriuke po Andriennės uždary
mo Dr. Baleiniero beprotnamyj, išsipasa
kojo tai jaunai siuvėjai kad ji tarnauji no 
iš savo noro ir viską atlieka prieš savq|są
žinę. Florina per Kupriukę davė gerų pa-<' 
tarimų Agrikolai, kad jis nepavestų feavb 
rastų slaptoj šėpoj popierų kunigaikštie
nei, bet kad laikytų iki galės atiduoti pa
čiai Andriennei. Patyrus apie tokią išti
kimybę, Andriennė #sugryžus pasiėmė sau 
Floriną už tąrnę su dideliu dėkingumu, ir 
pavedė jai užžiurėti namą kuris reikalavo 
ištikimo asmens globos, tai yra namą ku
riame gyvena princas Džalma.

Kaslįnk Kupriukės, Andriennės pra
šoma, ir matydama kad ji daugiau nerei
kalinga Dagęberto žmonos namuose, ji su
tiko apsigyventi su Andrienne, kuri, ture? 
dama pasitikėjimą joje, pavedė tai siuvė
jai atlikti savo sekretorės pareigas, taipgi 
užžiurėti pagalbos ir almužnų davimą var
guoliams.

Andriennė išsykio manė laikyti tą siu
vėją pas save kaipo draugę, atsilyginimui 
už jos gerus norus ir pastangas; bet, su
prasdama kad Kupriuke nenorės dykai 
svetimą duoną valgyti, Andriennė davė jai 
užsiėmimą. Tokiu budu Kupriuke galėjo- 
-užsidirbti pati sau pragyvenimą eidama - 
pareigas, ir neišrodė kad ji priima An
driennės malonę.

Po teisybei, niekas kitas geriau neti
ko užimti tą vietą kokią Andriennė pavedė 
Kupriukei.

(Bus daugiau)
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(Tųsa iš pereito num.)

Jausdamas karaliaus prielankumų Ar- 
mų dangų, su atsigaivinusiu upu, su giliu 
dys tikėjosi kurių nors dienų pamatyti ir 
pačių karalienę, o Alina dar vis bokšte sė
dėjo ir pasirėmus ant akmeninės lango 
švarpos lyg klejodama žiurėjo į tolį, į tų 
pusę kur jos jaunikaitis nuėjo, nors nieko 
nematė ir galima sakyt nejautė.... Ne
juto ji nei kai šaulė nusileido, nei kai sute
mo, tik aptilus viškam, svyruodama nesa- 
vyje nulipo ■. iš bokšto ir įslinko savo kam
barin. Ar ji atsigulė ir ar miegojo neat
siminė', tik saulei pakilus sekantį rytų in- 
ėjusios pas jų tarnaitės rado jų atvirom 
akim iš patalo žiūrinčių per langų į toli- 
jį, susieit ir užkalbint, nes surado jį, jis 
pasiryžimu gyventi....

Su nauju jaukumu ji dabar rėdėsi, 
nauja gyvybe vaikščiojo, ir viskas kų ji da- 

I rė — rengėsi, dirbo, gyveno — vis del jo, 
I tik del jo....

Visas jos tikslas dabar buvo — matyt 
j, susieit ir užkalbint, nes surado jį, jis 
čia, jis sų ja, jis laisvas.

— Bet ar myli jis mane? Ar pamuš
to jis apie mane, tų kurios širdis verkia iš 
ilgesio jo? Ar mano svajonės ir norai ne 
tuščiai, ne ant vėjų eina? Ar mano šir
dies balsas prišauks jį prie manęs ir ar iš
gelbės jis mane iš mano baisios vienumos 
kurion įstumta esu? — svajojoje ji abejo
dama. koks jo atsinešimas bus link jos.

Nes dar nebuvo pasaulyje tokios my
limųjų poros kuri meilės pradžioj — ypač 
dar nesusiėjus ir prižadų nesudėjus —• bu
tų tikėjus kad antras kitų taip myli kaip 
myli viena pusė. Alina kvaito iš meilės 
prie Ardžio, bet kaip ji patirs, kaip suži
nos kų jis apie jų mano? Gal jis turi sau 
mylimųjų, o į jų tik taip sau tuščiais žvilg
sniais svaido.... manė sau ji.

Ji vis negalėjo pilnai atsivaizduot jo 
veido — nes taip trumpai ir mažai mačius: 
dar jos akis neišmoko atšaukti jo išvaiz
dos kada tik ji norėdavo mintyse jį maty
ti, ir tas dar labiau jų kankino. Jis jai re
gėjosi lyg per miglas aukštas vyras, kai 
jaunas aržuolas — ir išskyrus jo akių žvil
gsnių ji daugiau negalėjo jo tikrumoj pri
siminti.

Ne kitaip buvo ir su Ardžiu. Liudėsis 
graužė jį ir rūpestis kankino kad gal ji tik 
taip sau jį vilioja, gal ji, būdama aukšto 
gimimo, turi sau jaunikį, arba gal kara
lius, jos tėvas (kaip jis manė) turi jų pa
skyręs kam nors už moterį, o jo svajonės 
tik tuščiomis ir liks.... Bet jis nepalei
do jos iš minčių, nors tik juodas jos akis 
aiškiai įsivaizdino, o viškas kitas buvo lyg 
miglose ir tik retkarčiais blanktelėjo jame 
aiški jos veido išvaizda, bet ir vėl tuoj pra
dingdavo, — nes mažai, visai mažai vienas 
kitų matė kad galėtų tikrai ir nuolat akyse 
matyti....

Abu jiedu savyje vienas kitų beprotiš
kai mylėdami tik vieno geidė — matytis, 
matytis....

Alina atsiminė kų burtininkė jai sakė: 
kad ji jį suras, mylėsis jiedu; bet ar tikė
ti jai, nes kų gali žinot kų jis apie jų ma
no? O jeigu jis jų myli tai kam tas berei
kalingas laukimas kuriam ribų nenuskir- 
ta — lyg amžius — kaip jai išrodė kiekvie
na praslenkanti diena....

Šiurpas sukratė Alinu prisiminus bur
tininkės padakojimų kad ji nunuodys savo 
vyrų del savo mylimojo.... Kam jį nuo- 
dint, ji gali slaptai su savo mylimuoju su
sieiti, ras kur pasislėpti, kur meilę paro
dyt. Lai senis sau gyvena, jis niekados jų 
jaunų pėdų nesugaudys, ir jai visiškai ne
simatė priežasties delko burtininkė turėjo 
kalbėti apie karaliaus nunuodinimų.

(Feljetonėlis)
Adomo giminaičiai labai ge

rai sugyveno jau nuo mažu die
nų. O Dievas kaip tik tuo tar
pu buvo pragarą sutvėręs. De
vynerius metus ir devynias 
dienas lakstė velniai po pasau
lį; jau ir katilus ištaisė ir mal
kas sunešė, ir vis nėra ko veik
ti. Pakūrenę, būdavo, pečių, 
pasišildys dervos, nusipers kaip 
pirtyj, ir vėl atgulę tamposi. 
Jau ir šonai paskaudo velniams 
nuo kietų grindų, o čia jokio 
darbo neturi, nėra kur prasi
mankštinti.

— Kur gi Adomas kad neat
eina, mes visi jį paspirgintu 
me! — nekantriai užklausė Li- 
ciperis.

— Dirba, — sako velniūkš
tis,, kuris, jį saugojo, — nesi
duoda kalbinamas, peržengęs 
pirmą įsakymą, nori pasitai
syti. Nieko su juo neįveiksim!

Ir Liciperis, suskirstęs ko
mandomis, išsiuntinėjo 
ti Adomo giminę.

Liciperio adjutantas 
tė palapinę prieš pat 
dvarą.

gundin-

pasista- 
Adomo 

Pabaigęs darbus šešta-

. dienj, eina Adomas savo naujo 
J kaimyno atlankyti.

Nudžiugo velnias:
— Nors kartą apsuksiu jį, 

gal Liciperis medaliu apdova
nos! — tarė sau smailakulnis.

— Sveikas, kaimyne, matyt 
labai dirbi, — pamatęs įkaitu
sį velnioką, Sumurmėjo Ado
mas.

— Nieko, atvirkščiai, aš vi
sai darbo neturiu! — pasiskun
dė velniokas.

•— Gerai, ar nesutiktum man 
padėti? Dabar kaip tik darby- 
metė__ _

— Sutinku!
Savo būrį adjutantas 

pavertęs banda ir išrinko 
mui geriausius jaučius

.kams arti. Adomas nespėjo ir 
sekti paskui žagrę, o velniai 
įsireižę išarė visus laukus.

Mato velnias( kad tuo nieko 
neįveiks. Galvojo, galvojo ir 
nutarė nedirbt daugiau be nau
dos.

Išvarys vagą, ir nusikrato 
purvais adjutantas; mat, bajo
ru save 
bjaurioti. 
vagas, o 
neišvaro.
jokios naudos nėra iš talkinin
ko.

— Na, kaimyn, menka iš ta
vęs nauda,, nereikalauju dau
giau talkos.

— Nors mane patį kinkyk i j

buvo
Ado-
lau-

laikė, nenorėjo susi- 
Adomas išvaro dvi 

adjutantas ir vienos 
Mato Adomas kad

i žagrę, bet tik nuo darbo neat
sakyk! Aš ir taip 
begulėdamas.

Paklausė Adomas, 
kė jį patį ir varo vagas, 
vieną, varo kitą, mato velnias 
kad nieko nebus, ir pasileido į 
pragarą. Adomas nespėjo ir ei
ti paskui žagrę ir giliai įleido 
į žemes. Devintą dieną pasie
kė pragarą.

i Norėjo adjutantas į patį vi
dų, į krosnį įlėkti, tik sargas 
prie vartų suturėjo kad Ado
mas nusiimtų šventenybes.

— Tai tu taip man tarnai 
vai! — suriko Adomas ir su
pliekęs botagu velniokui gryžo 
namon.

Susirinko visa armija prie 
krosnies. Nėra ko veikti.

— Tai, kad taip, aš jums al
gą nemokėliu! — triumfuojan
čiai prakalbėjo Liciperis.

Surietę uodegas sumišo vel
niūkščiai.

— Nenusiminkite, draugai, 
ne tie laikai kuomet jis mus 
siuntinėjo; iždas bendras pra
garui visam, o ne jam vienam. 
Tegul jis pats eina dirbti su 
tais žmonėmis tai pamatys kaip 
yra sunku! — visa gerkle rė
kė smailakulnis pasilipęs ant 
tuščios dervos statinės.

Velnių vienybė suiro. Vieni 
ėjo prieš Liciperį, o kiti jam 
pritarė.

Susidarė dvi partijos. Jau

sūdžiusiu

Pasikin-
Varo

kiekviena partija rengėsi užim
ti viršų, kaip į vidų inėjo Ado
mas, pusgirtis.

— Aha, tai jus čia baliavo- 
jat, velniūkščiai, aha!

Puolėsi kiekviena partija su
imti jį į savo kamerą. Bet pa
sirodė vienodos jiegos abiejų 
partijų.

— [Balsuokim kam turi pri
klausyti tas kūnas.

— Balsuokim!
Kiekviena partija, norėdama 

prisigerinti, siūlė Adomui 
keletą stiklinių dervos, kad 
partijai pritartų.

•— Kaip aš norėsiu taip
bus, •— buvo beišsitariąs Ado
mas, kaip j pragarą ineina žy
das su šarmanka, ir pradėjo 
valcus griežti. Visi velniūkš
čiai tik tampėsi, spardėsi pa
gal jo muziką visose pakampė
se....: A—sis.

A. Račkaitis, vietinis, sako: 
Bi/tų labai puiku gyventi kad 
nebūtų pirmos mėnesio ir pir
madienio.

po

ir

“Meilės Daržas”
Išbudo Alina po to pasimatymo su sa

vo išsvajotu jaunikaičiu — išbudo joje no
ras gyventi, pasiryžimai, — ir ant ryto
jaus po suradimo jo ji jautėsi kaip per
ėjus per plačių angų tamsaus, liūdno pa
saulio į naujų, nušviestų skaidrios saulės 
spinduliais, žaliuojantį tyru, nauju žalu
mu, gėlėmis nusagstytų.

Patekimas nuo jos tėvo pilies skardžių 
krantų į Nemyros rumus reiškė jai kaip 
inėjimų į amžinų tamsų, gyvai patekimų 
į negyvųjų pasaulį, iš kurio jų dabar išve
dė tas jaunikaitis savo skaidrių akių švie
sa nušviesdamas jai kelių. Šis rytas bu
vo jai naujo užgimimo diena — įžengimas 
į naujų gyvenimų, kuris vienok dar buvo 
nesutvarkytas taip kaip ji jį suprato, ir 
priešakyje stovėjo labai sunkus darbas at
likti.

Ta juodų akių paslaptinga moteris 
pradėjo dabar gyventi taip kaip jai pati
ko.

Jos mėgiami apsiėjimai toli nesimai- 
šė karaliui, nes ji buvo tik žaislas jo rū
muose. Jų abiejų gyvenimai■— jauno rei
kalai nuo seno — buvo taip toli kaip rytų 
dangus nuo vakarų, taigi tas kų Alina da
rė savo naudai nekliudė Nemyrai ir jis ne
turėjo kų prieš jos darbus sakyti.

Kaip pirmiau jai buvo nereikalingos 
teisės kokios kaipo karalienei priklauso, 
taip ji dabar pradėjo dasiprotėti jomis

I naudotis, ir tuomi siekė prie savo tikslo.
Nors Alina pradėjo gyventi laimin- 

giausį savo, jaunystės laikų — į kurį tik 
nuo vakar inėjo, savo mylimųjį suradus, 
— jos senas vyras ėmė tik džiaugtis kad ji 
pradeda .užmiršti savo nemėgtų prievarta 
už jo būti, ir nekliudė jai daryti kų tik ji 
užsimanė. Jos sugyvėjimas jam rodės kad ' 
ji pradeda daugiau rūpintis savo nauja 
pilimi, ir jis gelbėjo jai visokiuose jos už
manymuose, nors nesikišo į jų įvykinimų, 
palikdamas jai pačiai pasitvarkyti kaip jai 
geriausia patiks.

O kas tai jaunai svajokei but pirmiau
sia į galvų užėję jei ne susikūrimas sau 
kokios nors žymios atminties pažinimo to 
dievų atsiųsto jos gyvenimų nušviesti jau
nikaičio, to debesuose matyto karžygio, — 
nes ji tik apie tokius svajodavo, o tokį ir 
pažino. Jos jaunas protas dirbo labai 
smarkiai, o širdis degė padarymu tos at
minties kuogražiausia.

Ar jis jų myli, ar jiedu kada nors su
simylės taip kaip tikri mylimieji, ir ar ga
lės gėrėtis vienas kitų glėbyje turėdami — 
tas buvo jai antros svarbos klausimas. Bet 
atmintis jo turi būti sukurta — atmintis 
to kurio nei vardo ji nežino, nei niekeno 
paklaust nedrysta, bet myli slaptai savyje 
visa savo galybe.... Jeigu jis jai skir
tas, jiedu susieis ir mylėsis, ji galės papa
sakoti jam ir parodyti kų del jo darė ir 
patvirtinti tuomi savo didelę meilę; o jei
gu viskas tuo ir baigsis ir jis pradings iš 
jos akių, nepatyrus nieko daugiau apie jį, 
tai ji vistiek turės sau slaptai tų amžinų 
atmintį, kuri liks ir po jos, ir pasakos nau
jai gamtai kad gyveno kada nors tokia 
nelaiminga mergaitė, kuri turėjo mylimų
jį, labai jį mylėjo, bet jo meilės niekados 
patirt negalėjo.... Jeigu jos meilė bus 
tuščia, ji viena sau tų atmintį turėdama 
galės prisimindinėti jį iki savo gyvenimo 
uždangos....

Kų buvo girdėjus iš burtininkės apie ; 
jųdviejų susiėjimų jau ji nelaikė galvoj, ■ 
nes pranyko susigraužimas po suradimo i 
jo,- viskas kas jai rūpėjo tai kaip jį vėl ir i 
vėl sutikti.... j

Štai musų juodakė karalienė, jauna j 
Alina, sumano įsikurti dideliame plačiame j 
pilies sodne sau “Meilės Daržų”. Aišku į 
kad ji tik pati jį taip vadino, o kitiems vi- g 
siems ji buvo tik “Karalienės Darželis”,

nes niekas nežinojo nei jos tikslo nei min
čių, tik išpildė jos norus, ir viskas.

Pasirinko ji atokiausį ir apvienėjusi 
sodno kampų, upės pakrantėj, ir įsakė ga
biausiems karaliaus dvaro sodininkams iš
taisyti ten puikiausius gėlynus, išbudavo- 
ti marmuro portikų su suoleliais jame, ap- 
sodyti, apželdinti jį vijoklėmis rožėmis; 
takelius po daržų apsodyti įvairiais .lai
kais žydinčiomis gėlėmis, alyvomis ir ki
tokiais medeliais, po kelias eiles, kad žiedų 
ištektų nuo pavasario iki vėlyvo rudens. 
Prisodyti pušelių ir kadugių kad butų ža
lumo ir žiemų. Ties portiku išbudavojo 
prūdų, kuriame prileido aukso žuvyčių ir 
prisodino vandeninių lelijų-narcizų kelio
mis spalvomis žydinčių. Takus išgrindė 
balto ir juodo marmuro plotvėmis, o pie
velių šmotuose sudarė įvairių gėlių pavi
dalus, kurie jai gal kų ir reiškė, bet dir
bantieji nežinojo kodėl ji tokius o ne ki
tokius pavidalus liepė padaryti. Prūdo 
viduryje didelę iš marmuro iškaltų stovy- 
lų, garsaus tašytojo darbo, perstatančia 
Meilių ir Mintelę, du pasakišmu mylimuo
ju, kurie tik nakties laiku tesusieidavo, 
paslaptomis nuo svieto akių.

Jau pirmų vasarų jos “Meilės Daržas” 
buvo pusėtinai dailus, nes iš visur suvež
ta ir susodinta žydinčių gėlių ir medelių; 
viskas išdailinta kuopuikiausia, nes nieko 
nevengė karaliaus sodininkai išpildymui 
jaunos karalienės norų. Bet, reikia pasa
kyti, tas daržas išrodė dar tik naujas ir 
neįsiaugęs, kaip ir neaiški ir neištirta jos 
meilė su tuo jaunikaičiu: nes tai ne vie
nos dienos, ne vienos savaitės darbas, bet 
metų kelių. Vienok kaipo atmintis to jos 
pamylėto jaunikaičio, su kiekvienu metu 
tas daržas darysis gražesnis ir didesnis ir 
gražins jos atmintį apie jį.

Daržo gražumas" buvo viskas ko ji 
troško kiek lietėsi pasidarymas atminties 
apie jį, bet jos mintįs nei širdis nei valan
dėlei nenutruko jieškojimui, geidimui jo, 
ir ji daug sykių net užsimiršdavo pati sa
ve: kartais, būdama savo darže, dar neiš
baigtame, įsisvajodavo kad ve štai su savo 
mylimuoju vaikšto, — ir prisiglaudus, ap
kabinus medelį, prispaudus veidų prie žie
vės žiurėjo kaip netoliese vyrai sodino gė
les ir krūmelius. Kiek buvo susisvajojus, 
tiek susigraužus nauju rupesniu kur vėl jį 
galės sutikti ir kaip. Joję degė baisus 
geismas prabilti su juo nors po žodelį — 
nors ir bijojo kad jos širdis neplyštų iš su
sijaudinimo kokį tada pajuš, jį prieš sa
ve kalbantį matydama.

— Bet kų aš jam sakysiu, kų iš jo iš-

girsiu atsakant, ir ar jis nenusisuks nuo 
manęs, netikėtai iškalbintas? — galvojo 
sau Alina. Ji žinojo kad jis yra dar jau
nas ir baukštus, kaip ir ji pati.

Ir štai dar baisesnė mintis mušė jos 
galvon: tokia baisi kokios dar iki tolei j' 
neturėjo.

— Viskas bus žuvę kaip tik jis suži
nos kas aš esu! — pamanė ji sau.

Ir nuo dabar Alina ėmėsi galvot kaip 
iš to išsigelbėjus, nes tikrai jautė kad tas 
jaunikaitis visomis galėmis vengs jos ir 
net gali apleist jų miestų kaip tik patirs 
kas ji tokia, o jis jų pamilo....

Kas daryt ir kaip išbėgt iš to? Kaip 
išsisukt kad nieko nepatėmytų pats kara
lius nei jos mylimasis iki ji gaus pažinti 
jo meilė? Jeigu paskiau jiedviem tektų ir 
skirtis — ir ji arba gyventų ar negyventi.; 
jo netekus — jai visaip bus gerai, bet pa
žint jo meilę ji minties atsikratyt negalė
jo ir nenorėjo.

Visaip nabagė galvojo ir visokios min
tįs jos galvoje švaistėsi, bet viena -išrodė 
geriausia tai ta kad. ji stengsis vengti bū
ti arti to senio — savo vyro — tokiuose at
sitikimuose kur galėtų pasitaikyt kad jų 
galėtų patėmyt ir dasiprotėt jos mylima
sis. Jeigu kitaip negalės išvengti, ji pasi
ryžo ir sirgimais ir kitaip karalių suve
džioti. Atsitikimas anų dienų sodne, kada 
pro jų karalius praėjo nepatėmijęs jos ir 
neišsišnekėjęs su Ardžiu apie jų davė Ali
nai mintį kad ir toliau taip laika11 tis jos 
mylimasis nespės jų esant karaliene, nes 
ji perjauna ir neišrodo į tų kokių vietų už
ima.

Tos ir kitokios mintįs graužė jų it 
koks kirminas, kurs visus įsimylėjusius 
bevilčia meile taip kankina....

Tarp šitų abejonių ir susigraužimų jo
je pynėsi mintįs ir tokios kaip ji su juo ta
me “Meilės Darže” mylausis, kur sėdės, 
kų ji jam kalbės, kaip glamonėsis. Ji jau • 
turėjo gatavai sugalvojus kas bus paskui 
— ir tas jau savu keliu įvyks, — bet svar
biausias ir sunkiausias darbas tai kaip ati
daryti jam vartus į jos “Meilės Daržų” ir 
jį įsivesti kad jis persigandęs nepabėgtų, ’ 
tokių netikėtų gražybę — nepriderančių 
jam — pamatęs.

Gi Ardys tuo visu laiku įsimaišęs sau 
kareivinėse, tarp pulkų kitų vyrų, kų jis ’ 
apie jų mano ji nežino. Kaip jį atsikviesi 
pas save, kur jį surasi ir pasakysi kaip la- ( 
bai jo trokšti?.... Kas kito jai daryti jei 
ne laukti kų toliau likimas atneš, nors to
kie laukimai yra labai skaudus..,..

(Bus daugiau), |

J '■

' Komp. A. Vanagaitis, būda
mas Clevelande, uždavė vietos 
galvočiams šitokią užduotį iš
rišti :

“Koks yra skirtumas tarp 
manęs ir sviesto?”

Visi galvojo, galvas laužė, 
smegenis suko, bet neatspėjo.

Tada Vanagaičio klausia:
“Koks gi yra skirtumas tarp 

tavęs ir sviesto”?
Vanagaitis atsakė:
“Aš sviestą galiu tept, o jis 

mane ne.”

Tarp kitų kurie garsina mu
sų tautą Amerikoje reikia ne
užmiršti ir Teresės Daugėlai
tės, kuri maudėsi vyne.

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

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

Eagle Brand išaugino 
daugiau sveiki# kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAND
. CONDENSED MILK.

NAUJAŪSIAS IŠBANDYTAS 
IŠRADIMAS

nuo
VIDURIŲ KATARO.

Chroniškas užkietėjimas, ga- 
•zai, stoka apetito, galvos skau
dėjimai, visokios nedagalės su 
viduriais, riemuo, apvilktas lie
žuvis, gėlimas šonuose ir degi
mo aklosios žarnos, nosies kata
ras, rankų skaudėjimas, kojų 
gėlimas ir kitokios negalės iš
gydoma su Naujais Vidurių 
vaistais:

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

W. WOJTASIN^KI DRUG CO. 
114 Brighton St. Boston, Mass.

Clevelande gaunama pas:
PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave. 
1937 St. Clair Ave.

ir
SUPERIOR PHARMACY

6.710 Superior Ave.

C.
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By Junius
The old 

shoe now 
slipper.

lady who lived in 
lives in a dancing

a

Seeing is believing -and the 
minute they get television per
fected we : intend to call up 
Queen Marie hnd find out def
initely whether her hat ’is real
ly true.

Not knowing what styles 
will be twenty-five years hence 
it is a little hard to say where 
the child ought to be vaccin
ated.

NO MAN ever heard of the 
boll weevil interfering 
the growing of a hog.

¥

with

¥ ¥

WHY is it that 
can hold a picnic 
somebody doesn’t

Get drowned, 
Rail in love. 
Have a motor accident, 
Get stung by a bee, 
Stroll into a lot

we 
at

never 
which

of poison

belly-

ivy.
Get an army of red

down his neck.
Over-eat ant get the

ache.
¥ ¥ ¥

Teacher: How many
are there in each month?

Johnny: Thirty days

ants

days

has 
can’tSeptember. All the rest I 

remember. The calendar hangs 
upon the wall. Why botheb me 
with this all?

,'IUIUIIIIIIIIIIIItllllllllllllll

The difference between an 
unwritten and a written law, 
says John Derighter seems to 
be that the former is often 
enforced.

The meanest kind of a neigh
bor is the one who keeps his 
windows shut so you have to 
buy a radio set of’your own.

truth hurts and so would 
if you were stretched as 

much.

The
you

o-
Cheer up, says J. V. Mitchell. 

The less you have the more 
there is to get. Go to it.

Remember the old days when 
you used to use the expression 
“as peaceful as a Chinaman”?

Bathing revues may not be 
militant influences for 
morality, but they exempli
fy the truth of the adage 
that figures do not lie.

——o------
Some folks are so efficient 

they never get any work done.

A neighbor girl 
fifteen dresses, but 
seems to be almost 
eryone of them.

has about 
she always 
out of ev-

The reason nature doesn’t 
allow us more than three score 
and ten years is that we might 
find out too much.

California paper announces 
that “Mr. and Mrs. George L. 
Righter now have a baby 
daughter to frighten their 
home.”

Šimtai Cleveland© Pardavėjų
Užlaiko Savo Krautuvėse

Clover
Meadow

TIKRAS KARVIŲ

PIENAS

1825 E. 55th Street
TEL. RANDOLPH 3707

DEŠIMTIS

f

DIRVA

Atdara Vakarais

B—Real Estate Pardavimas
9—Notanahs Ofisas

Visada Vienodas
Gerume

CLOVER MEADOW 
CREAMERY CO.

1—Pinigų į Lietuvą Siuntimas
2—Jgaliavimų ir kitų Dokumentų

Padirbimas
3—Pasportų ir Vizų Išgavimas
4—Laivakorčių Pardavimas
5—Giminių Partraukimas
6—Knygų ir Popierų Pardavimas

-Spaudos Darbai

10—'Visokių Informacijų Biuras

6820 Superior Ave

NAUJI NASH AUTOMOBI
LIAI JAU GATAVI

The Nash Motors Company pa
skelbia tris visiškas naujas serijas 
karų, sykiu ir 21 moderius ant ke
turių skirtingų ratų polto.

Ta nauja serija bus žinoma kaipo 
Advanced Six, Special Six ir Stan
dard Six, ir nežiūrint brangumo jų 
prirengime jie taipgi žymėsią savo 
pigia kaina, nes nuo kožno numuš
ta žymiai, net iki $195.00.

Naujas radiatoriaus nudirbimas, 
žemesnis ir gražesnis viršus su vi
sokių spalvų kombinacija padaro ši-' 
tuos modelius gražiausiais kokius 
kada Nash padarė.

Šiuose naujuose karuose yra la
bai svarbių mechaniškų pagerinimų, 
laikantis su progreso žygiavimu. 
Tarp žymiausių naujenybių yra tai 
nauji springsai iš slapto alloy plie
no kuris sakoma pagerina važiavi
mo patogumą gana žymiai.

Viršai yra žemesni yra ratai yra 
mažesni, kas priduoda žemumo iš
vaizdą, nors vidaus 
nesumažinta.

Motoras Standard 
po padidintas, kas 
karui veikimo gerumą kuris yra vi
siškas naujas toje srityje už tą kai
ną.

Prie padidinimo motoro, taipgi ir 
krankšaftas padidinta kad galėtų 
geriau veikti. Jis turės septynis 
bearingus kaip ir kiti Nash.

Nauji springsai iš slapto alloy 
plieno, kuriuos Nash pradėjo var
toti ant visų trijų serijų padidina 
važiavimo patogumą.

Standard Six motoras dabar at
skirtas nuo rėmų visuose punktuo
se kur susijungia tam tikrai padė
tais gurnais, kas apsaugoja 1 moto
rą nuo trankymosi kelyje.

Kiti pagerinimat yra karbureto- 
riaus karščio kontroliavimo valvė 
ant instrumentų lentos, naujo tipo 
pirmutinės lempos, naujas 4 sparnų 
fenas, naujas stop šviesos švičius, 
sunkesnis aliejaus pumpo uždengtu- 
vas, nauji žiburiai palikimui vakare 
apsistojus, nauji durų užraktai, nau
jas šviesos kontroliavimas ir visi 
kiti spečiališki Nąsh pagerinimai.

Kaslink Advanced Six serijų, žy
miausia permaina yra žemesnis su
dėjimas, naujos spalvos ir gilesnis 
radiatorius. Daug ir kitų . smulkių 
pagerinimų dadėta panašiai kaip 
prie aukščiau minėto.'

Kiti pagerinimai yra: pilnas pa- 
slėpimas batarejos ir įrankių bak- 
sų, kas neileidžia dulkių ir vandens; 
nauja karburetoriaus karščio kon- j 
troliavimo valvė; naujas karščio nu
rodyto jas ant instrumentų lentos; 
ir daug kitų bendrų visiems Nash 
automobiliams.

įtalpa nei kiek

Six karuose ta- 
priduoda tam

PER PENKIS METUS 
BUVO KAIP SKELETAS

Stebėtinai Išsigydė Naudoda
mas Naują išradimą
KATRO-LEK

Dėkuoju jums už jūsų išra
dimą, kuriuo yra KATRO-LEK 
ir pranešu kad aš po penkių 
metų nedagalėjimo viduriais ir 
nuo to paeinančiu kitu sirginė- 
jimu gailaus pasitaisiau naudo
damas jūsų vaistus. Buvau iš
džiuvęs kad tik vieni kaulai bu7 
vo, o' dabar pasitaisiau ir jau
čiuosi gerai. Patariu kitiems 
irgi naudoti KATRO-LEK, nes 
už juos geresnio vaisto nuo vi
durių nėra. M. Žilinskas, 377 
Sweet ave., Buffalo, N. Y.

Tūkstančius ir tūkstančius 
tokių padėkos laiškų gauname 
ir tų kurie kentėjo nuo vidurių 
negerovės ir kurie išsigydė pa
naudoję KATRO-LEK. Jeigu 
kenčiate nuo skilvio suirimo ir 
silpno kraujo tuojau kreipkitės 
reikalaudami KATRO-LEK, ku
ris parsiduoda pas vietinius vai
stininkus, arba tiesiai j išdirbė
jus, kurių antraašs telpa kito
je vietoje. Apg.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus 
ną 
ant 
tt.,

The

ir duoti jums geriausią kai- 
ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 

čia pat jūsų kaimynystėje.
Lake Erie Lumber &

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

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. 
Telefonas Florida 3367 RX.

Biznierių ir Profesionalų Direktorius

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

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi
'Vėliausi ir

Judami
Paveikslai

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Telefonas Main 6111 ■

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

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

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS I
6926 Superior Ave.

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

John
RŪKYKIT

M. Sulzmann’s
Cigarus

j 5c—8c—15c ir 3 už 50c

Kffi Unijos darbininkų— 
_____ .3® Bankų da

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave,

RistynesPetn. Liepos! d
TAYLOR BOWL, Harvard St. Newburgh

, Pradžia 8 vai. vakare.
CHARLEY MAROTTA,

Alex Garkawienko
Europos čampionas

Joe Varga
Vengrų čampionas ų

Juozas Šimkus
Lietuvių smarkuolis

Tikietai $1.10 ir

Tikietai parsiduoda:
FAIRPLAY STORE

613 Prospect ave.

MAROTTA A. C.
1043 East 79th st.

ir “DIRVOJE”.

SU

SU

Promoter.
Joe Malcewicz

Lenkas Pantera

Red Sanders
Pittsburgietis

Charley Fox
Nenugalėtas policijantas •

$2.20. Vaikams 50c.

SU

nuvažiuot: Harvard 
davtžk. iki vartų.

Through kari daveža iki

Kaip 
karai 
55 th
Harvard karų.

ave.
East

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

HARRY

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

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Pjaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

P. W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$8975

Skaitykit savo geriausį laikraštį “DIRVĄ” 
talpina plačiausias Sporto naujienas.
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NAMŲ DARBO PRIGAUDINĖTOJAI
MOTERYS—Užsidirbkit pinigų siudamos suknias 
ir prijuostes, materijos gatavai sukirptos, nuro
dymai prisiunčiami; patyrimo nereikia. Rašykit 
The Sewem Co., Lockhaven, N. J.

šitokie apgarsinimai tankiai matyti laikraščiuose. 
Moteris — tankiai ligota arba raiša — atsišaukia ant jo. 
Ji gauna laišką prržantj pasiųsti $2.15 už materiją, ir 
tt. Materija atsiunčiama. Pasirodo kad tai yra labai 
netikęs šmotas moterijos. Ji nusišypso drąsiai, pasiuva 
tuos padarus, bet negali jų parduoti. Ji nusimena ir pa
sijunta apgauta.

Daug tokių pinig% medžiotojų tapo išvaryat iš biz
nio po atkaklaus Paštų Departmento paėmimo jų i na
gą, veikiant išvien su 'Better Business Biurais.

šis laikraštis sužiniai nepavelys tokiems prigavi
kams naudoti savo skiltis skelbimams.

Patyrinėkit pirm siuntimo pinigų.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

ttiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiminiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiinimiimiiiiiiiiiiiiiE

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Pennsylvania 2107. „ {steigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

Už S3 pralinksminsit visų kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

The East 79th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters Ceverykai 
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 Avė.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

Storage Batarejų $5 ir $10 
1410 St. Clair Ave. 
4208 Superior Ave. ■

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

Randolph 0758 , 
P. J. Pickett 

PLUMERIS* GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.
Frank Ceme

BRANGMENŲ, RADIO IR 
MUZIKOS KRAUTUVĖ 

6031-33 St. Clair Ave.
Randolph 465 

930 East 79th Street 
Penn. 999 

Randolph 1822

Malan Auto Service
Generalis įtaisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

Tėmyki te f
Visokios batarejos, Radio Į 
reikmenys. Taisom ir per- t

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS—
7720 S. Clair Ave.

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

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

Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas 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 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

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

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

15" Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- f
= kuojam, išleidžiąm ir sukraunant
= 8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

A. 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. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
-----  Telefonas Randolph 5297 —



D I R V A

PO LIETUVĄ
cijos parėdymu patalpintas Uk
mergės apsk. ligoninėj, kvota 
perduota teismo tardytojui.

“L.” Iš

PASIDAIRIUS

sėklų ima
gauna šu
to matyt 

ūkininko

redaktorė 
gavo tokį

žmonėms

KĄ PATIRIA LIETUVIAI 
PIETŲ AMERIKOJ

“Lietuvos žinių” 
Bortkevičienė Kaune 
laišką iš Argentinos:

“Prašau paskelbti
kad nevažiuotų Argentinon ir 
Brazilijon. Lietuviai ten ken
čia vargą ir skurdą. Tūkstan
čiai vaikščioja be darbo. Ypač 
dabar nepatartina važiuoti, nes 
dabar pas mus ruduo ir fabri
kai užsidaro visai žiemai. An
tra, labai sunku nemokantiems 
kalbos. . ‘

“Aš greitai gryžtu atgal Lie
tuvon. Gana pamačiau skurdo 
ir vargo. Daugelis žmonių no
rėtų gryžti, bet neturi kuo ir 
žūsta kaip muselės. Aš lai
mingas tuomi kad nors gryžti 
galiu.

Visa širdimi norėčiau kad 
šiuos

tit”. Galų gale atvežę į Mus- 
nikus Ručinską paleido. Teis
mas del pinigų vagystės jį iš
teisino, o Kiršlys, jo darbinin
kai ir nuovados viršininko pa
dėjėjas buvo patraukti atsa
komybėn už nekalto žmogaus 
kankinimą, šiomis dienomis 
Kiršlys, jo darbininkai St. Blu- 
sevičius ir’St. Gudeika, nubau
sti po vieną mėnesį kalėjimo, 
o viršininkui Berkinui bylą pa
naikino. “L.”

LIETUVOS ORGA
NIZACIJOS

Rašo P. Kriukelis.

Iš MEILĖS NUSIŽUDĖ

Kiekvienas mes suprantame 
kad susiorganizavus tauta yra 
labai galinga, nes joje nedrys- 
ta jokis parazitas, išnaudotojas 
siaubti ir puvėsiai ineiti. Jei
gu paimsime Finų, Norvegų ir 
šveicarų tautas rasime kad jų 
kultūra aukšta tik dėka orga
nizacijoms, 
žemės 
kesnės 
ubagų 
liai ir
šunų, bet yra gražiai j pmiur 
mi ir užlaikomi. , •

Kaip gamtos taip 
sąlygos pas jas yra sun- 
negu pas mus, bet tenai 
nėra, paliegėliai, sene- 
našlaičiai nelodo kaimo

spaustas sunkios padėties, ne
turėdamas litų nei 
kad ir, brangiai bile 
mokėti rudenį.
kaęl draugija nėra 
draugija, bet erke kuri pasku
tinį jo kraujo lašą iščiulpia.

Be to dar yra sėklų ir blogų 
ir jas parduoda tiems kurie ne
turi su jomis pažinties.

Prekybų bendrovės aima
nuoja kad musų tauta tamsi, 
kad pas jas neina pirkti. Ta
me yra kaltos pačios bendro
vės. Prekės yra brangesnės 
negu pas kitataučius, neman
dagumas nežmoniškas. “Dur
niau”, “glušai”, “driskiau”, 
“von, svolačiau” tai bendrovių

Nariai iš jų jokios I 
bendrovės

stovi ant vietos ar bankrutija. 
Bendrovė turi daugiau ponų 
negu pirkėjų. Vienas popero- 
sėlį, antras saldainį, bendrovė 
ir tuščia.

Organizacijos reikia pakreip
ti į teisingas vėžes.

bėn, kur žiema bulvės laikoma, 
ir apkasė. Atvykus policija 
beprotį užmušiką surišo ir iš
gabeno Kaišiadorių kalėjiman.

LAIVAKORTĖS

obalsiai.
naudos neturi, nes

■musų 
agentų

Taip

mano žodžius1 išgirstų 
žmonės ir neklausytų 
prikalbinėj imu.”

rašo Stasys 
¥ ¥

Pušneris.
¥

BYLAKANKINTOJŲ
Ukmergės, apsk., Prienų kai

mo gyventojas Adomas Kiršlys 
kartą išvažiavęs miestan pali-

I ko namie savo mažametį vaiką. 
■ Vakare Kiršlys gryžęs iš tur- 

I gaus pastebėjo kad klėtyj nėra 
komodėj 120 dolarių. Pradėjo 
sūnų mušti ir klausti kur pa
dėjęs pinigus. Sūnūs pasakė 
kad Jpinigus nuo jo išviliojęs 
kainįo skerdžius, Aleksandras 
Ručinskas.

Tuomet Kiršlys, pasikvietęs 
dar porą savo darbininkų, nu
vykęs parsivedė Ručinską j sa
vo namus ir surišę pradėjo mu
šti kad prisipažintų ar jis išvi
liojęs iš vaiko pinigus. -Ručin
skas neprisipažino.

Tuomet Kiršlys atsinešė vir
ves ir retežius ir nudraskęs. i£irveiiu j galvą ir sunkiai su- 
Ručinskui drabužius, per sušla- Į žeidė. Sužeistasis vietos poli- 
pintus vandenyje maišus pra-i 

. dėjo nuogą plakti virvėmis ir, 
j geležiniais tetežiais.

Ručinską taip kankino dvi 
paras, o paskui pakvietė poli
ciją. Atvažiavo nuovados vir
šininko padėjėjas, kurs užklau
sęs ar Ručinskas prisipažįsta 
prie pinigų išviliojimo, ir gavęs 
priešingą atsakymą liepė ir to
liau jį mušti, ir, kaip nukentė- 
jusis pareiškė, pats viršininko 
padėjėjas pradėjo “mordu čįs-

išgėrus

Savi-

Gelvonys. Gegužės 27 d. St; 
Lisauskaitė, 24 m. amž., Labū
navos k., Gelvonių v., 
pusę bonkutės valgomo uksušo 
po trijų valandų mirė,
žudybės priežastis nustatyta 
buvus meilė prie vaikino iš to 
paties kaimo, kurį merginos tė
vas nemėgęs ir kartą iš savo 
namų išvaręs. Del tokio tėvo 
pasielgimo mergina užsigavus 
ir nusižudžius. “L.”

LAŠINIŲ VAGIS ĮKLIUVO
Širvintai. Birželio naktį į 3 

d., siaučiant vėsulai ir smarkiai 
perkūnijai, nežinomas piktada- 
ris, vėliau pasivadinęs Vladu 
Kčenavičium iš Ukmergės, įlin
do per stogą pas Joną Adoma
vičių, Akmenų k., Širvintų v., 
ir norėjo pavogti ten kabančius 
lašinius.

Adomavičius, pajutęs bala- 
dojantįs, išėjęs apsidairė, Jbet 
nieko neradęs aprimo. Vėliau 
pradėjus baladotis Adomavi
čius suprato kad tai bus pik- 
tadaris, ir pasiėmęs žiburį ir 
kirvelį. užlipo aukštan, ir už 
dūmtraukio pastebėjo piktada
rį. Pareikalavus pasiduot, pik- 
tadaris puolė Adomavičių, bet 
tas nieko nelaukdamas kirto

Kaip laikraščiai taip ir kiek
vienas susipratęs musų tautie
tis šaukia prie organizavimosi, 
prie organizacijų, bet liaudis' 
labai nerangiai prie to eina.

-Savo tautos ydos sunku iš
kelti, bet užtylėti ir slėpti dar 
sunkiau, nes tylėjimas gamina 
toks ydoms tvirtas šaknis, ku
rios paskiau labai bus sunku 
išrauti.

Svarbiausia mums yra žemės 
ūkio draugijos, nes jeigu jos 
padės tvirtėti ūkininkams tai 
ūkininkai pakels savo nuskuru
si ūkį, o pagerėjus ekonomi
niam gyvenimui sparčiau kils 
apšvieta ir sumažės pulkai el
getų.

. Tačiau musų organizacijos 
susitvėrė ne dėlto kad pagelbė
jus ūkininkams, bet dėlto kad 
turėtų dideles jiegas išnaudoti 
nusilpusiuatsSRavyzdie.-—Rokiš
kio žemės ūkio draugijos rude-_. 
nį avižų centnerį supirkinėjo 
po 18' litų, o dabar pardavinė
ja po 29 litus. Ūkininkas pri-

Specialės Vidurvasario 
EKSKURSIJOS

LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
S.S. LEVIATHAN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1
Šias ekskursijas ves šie U. S. 

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK 

Chicagos Vyriausias Agentas 
Mr. W. G. FITCH 

Clcveiando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY

Detroito Vyriausias Agentas
Budaifii tiesioginiai U. S. Lines 

samdiniai ir vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo 'tiesiai į 
vietas Europoj.

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių ir gausite 
neprilygstamų patogumų c[ęl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jei norite keliauti bile kitais 
U. S. Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-Franciją-ar Vokietiją btis šie 
išplaukimai:

Republic ........  Rugpj
Pres. Harding ....____Rugpj
Geo. Washington......Rugpj
Leviathan ...._____ ....Rugpj
Pres. Roosevelt...;__ ...Rugpj

3
10
17
20
27

S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.

Paprašykite jūsų vietos agentą
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:

- United 
States Lines 

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.

TĖVŽUDYSTĖ
Žasliai. Sekminių dieną 

slių vai., Šilalio vienkiemyje, 
prie Kurniškio dvaro, nesveiko 
proto Stamkausko sūnūs nužu
dė savo tėvą ir motiną Stam- 
kauskus. Nužudęs, nuvilko ru-j 
bus ir nuempė į netolimą miš
kelį tuščion apgriuvusion duo-

ža-

NAUJI VALGOMIEJI
Ant Nickel Plate Road gelžkelio 

Clevelande atgabenta du nauji pas- 
kiausio išdirbimo Pullman Car and 
Mfg. Co., valgomi vagonai.

Tie vagonai yra po 81 pėdų ilgio, 
vieno plieno, ir ratai yra roliukų 
tipo. Visas vagonas pilnai sveria 
170,000 svarų.

Dešimts stalų duoda susėdimo 
vietos del trisdešimts valgytojų. 
Viduje sienos išbaigta šviesio kiet- 
medžio spalvos ir lubos baltos; vi
są vagoną tiesia karpetai. Naujo I 
išdirbimo fenai varinėja orą po visą 
vagoną ir ištraukia negerą orą lau
kan.

Tie nauji vagonai bus naudojami 
prie traukinių No. 1, 4 ir 6, einan
čių arp Chicagos ir Cleveland©. DIRVA

KNYGOS PUSE KAINOS
VISAS ŠIAS KNYGAS KOKIOS TIK JUMS PATINKA, PER VASAROS LAIKĄ 
GAUSIT UŽ PUSĘ KAINOS, TIK PRISIŲ&KIT PINIGUS UŽ SAVO PASIRINK
TAS KNYGAS, SYKIU SU SAVO AIŠKIU ANTRAŠU. SIUNČIAME IR C. O. D.

Žmonijos IstorijaMOKSLAS — POEZIJA — BELETRISTIKA
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto

riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ................................. $1.50

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie<Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliais ............................. 1.00

Filosofijos Straipsniai—Žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ... $1.00 
Audimo apdaruose ........................... ,*....................$1.75

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ...........     1.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. , Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi. .....,..........  75
Tvirtuose audimo viršeliuose ............. $1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00

. Tvirtuose audimai viršeliuose .... ^..........................$1.75
Juodas Karžygis — pasaka apie vieną jaunuolį nar- 

suną ir jo prietikius karuose ir meilėje, kurį vilio
ju ir mylėjo kunigaikštytės ir karalienė, kuri net 
savo vyrą karalių del jo nunuodijo. Su puikiais 
paveikslais. 200 pusi. . . ..................................... $1.00

Vargšų Karalienė —- ir kitos dvi tąsos tos pasakos: 
Vargšų Karalienės Duktė ir šiaurės Kunigaikščio 
Sūnūs. Apiė vieną vargšę merginą kuri paliko 
kunigaikštiene, kurios duktė vėliau išgelbėjo jų di
nastiją nuo žlugimo, kada visi vyrai tapo karuose 
išmušti. Su paveikslais. 200 pusi...................... $1.00

Rusijos Moterų “Mirties Ba tali jono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ................ $1.25

žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybes mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m.................................................. 1.50
Audimo viršeliuose .................. .į.............. 2.25

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.....................................

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Hohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1'919. 125 pusi.....................................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus Lietuvių prabotė. Parašė J. 
O. Šįrvydas. 35 pusi..............................................

Tcisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 .............................

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi................................ ,

Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi.......................................... 35

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi............................. . ...........

Laimūs Bej ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Paraše Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi........................,........................

Kristus F land ruošė ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo' 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi.’ 43

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis.
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais 
žalia spalva. 80 puslapių ......................... . .

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
te A. A. Tulelis. 160 pusi..................... .............
Tvirtais audimo viršeliais ..................................... $1.00

Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
144 pusi.

Tautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi...................................................

Tautos Vainikas, — Knyga Antra. Eilės įvairių au- 
. ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ............ ■............ .

torių, vyrų ir moterų. • Visos tinka deklamavimui

Bastilija išgriauta laike Prancūzų 'Revoliucijos

HpAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pasiau- 
kavimu, visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją jsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.
Kaina tos knygos — apdalytos tvirtais au
dimo viršeliais — tik $4, ir 25c. persiunti
mo lėšų. Kas pirktų dvi ant sykio (vieną 
siųsti j Lietuvą) gaus po $3, arba dvi už $6.

J\ĮlCKy.p>ATE ftoAD
Kaimyniškos Pasažierių 

Stotįs
EUCLID AVENUE

(East 120th St.)
Patarnauja East Side: E. Cleve

land ir Heights
ROCKY RIVER

(Prieš Westlake Hotel)
Patarnauja Westdide ir Lakewood 

Kam važiuot j vidurmiestį?
Tos paminėtos stotįs suteikia pa
togumą nusipirkimui tikietų ir 

| užsėdimui į trakinius į 
i CHICAGO ir NEW YORK 
1 ir visus Punktus Rytuose ir Va
karuose.
Trįs traukiniai kasdien į vie
ną ir į kitą galą. Miegami, 
valgymo ir kitokie vagonai. 
Žemiausios Kelionės Kainos 

Stotįs Mieste 
Broadway (East 11th St.)

City Ticket Office
902 Chester

Union Trust
West 25th 

Prospect
Rocky River phone Boulevard

J. J. STAPULIONS
DERKAME, parduodame ir mainome namus ir 

farmas po Clevelandą ir visą Ohio valstiją.
Taipgi visokis legalis patarnavimas ir patari

mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.

6820 Superior Ave. “Dirvos” Krautuvėje.
“Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.

Randolph 6380 Randolph 1476

Avenue 
Building 
Street. 
2702

Lietuviška Krautuvė

6900 Superior AveAtdara 
Vakarais

Sore Throat 
Coughs

&Wade by
Lambert Pharma cal Go., Saint Louis, U. S. A.
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r TfZ v J.JUOZAS W. RUKŠTELIS 
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas 

ŽMONĖS KURIE GYVENA ČIA PAT PRIE PA
KRAŠČIŲ ERIE EŽERO IR JO VĖSIŲ VASARINIŲ 
Perkraustau rakandus iš namų į namus, vežu anglis ir 

cinderius ir kitokius dalykus, taipgi vežu į piknikus.1 Iš- 
samdau automobilius del vestuvių ir kitokių dalykų.

Kainos prieinamos Visiems. j
1116 E. 79th St. Tel. Penn. 2927 Honore

& Relieve Parašė 
gražia

.35

.50

10

.25

.25

.50

.35

25

METROPOLITAN CLOTHING CO
.35

.50

FUT
NAIKINA

Kandis, Blusas, 
Muses, Tarakus 
Kitus Namų Vabalus

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siūtą 

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 -----
Priešais

Lietuvių Salę

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių aktų.
Lengva lošti. Parengė V. J. Pietaris. 35 pusi.

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Garsaus 
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė A. A.
Tulys. 111 pusi. .........  i.,........ .

.50

.50

.50

.15

.35

Teatraliai Veikalai Mokasi Pilna Jų 
Kaina

Ekscelencija — pirmutinė tokia komedija musų sce
noje. Apie Amerikietę butlegerio našlę kuri su

■ duktere Kaune žentų jieškojo, kurias prisiviliojo 
Kauno žulikai, ir tik du Amerikiečiai vyrai jas iš
gelbėjo. Keturių aktų, reikia 3 moterų ir 8 vy
rų. Parašė K. S. Karpavičius. Taikyta statyti 
Amerikoje. Puikus veikalas.................................... 50c

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m., penkių aktų, 
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius.

Barbora Radvilaitė — Istoriška drama 
kutinio Gedimino ainio, Did. Lietuvos 
Zigmanto Augusto apie vidurį 16-to 
rašė K. S. Karpavičius. Vaizduojama liūdnas ro
mansas Kunigaikščio Zigmanto su Barbora Radvi
laite, kuomet Lenkai nenorėjo jos karūnuoti....... 50

Birutė ir Kuprelis — trijų aktų tragedija iš Lietu
vių nelaisvių pas Rygos kardininkus 14-me šimtm. 
Parašė K. S. Karpavičius. Veikalas vaizduoja ko
vų Lietuvių su krikščionimis....................................... 50

Galiūnas — drama iš pasakiškų Lietuvių kovų su 
žmogėdžiais gilioje senovėje. Vaizduojama gyve
nimas musų pratėvių giriose. Parašė K. S. Kar
pavičius.............................................................................50

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(aktas II) — bibliška meilės drama, ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptu. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusi., su 
3 paveikslais. Lošia 3 moteris ir 10 vyrų........

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religiškas 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime rei
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi.....................

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lie
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsi- 
buna šiais laikais, ’ o antras 13-me šimtmetyje. 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi.........

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Vertė 
Šeinis. 36 pusi.... .............................. . ...........

Graži, ilius- 
9 vyrų ir 4 
12x140 pusi. .75 
iš laikų pas- 
Kunigaikščio 
šimtm. Pa-

.50

.50

.15

.15
Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komedija su dai

nomis ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniute. 50 p...
Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 

pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su' ja. 
Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi..........

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa-
• rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitė. 67 
''puslapiai............................................................... .

Veidmainyste ir Meilė — garsi klasiška Schillero 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. ..

.25

.25

.35

.50

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio..



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

LANKGSI KUN. HALA- 
BURDA7

šiose dienose Clevelande lan
kėsi Kun. J. Halaburda, buvęs 
Clevelando Lietuvių parapijos 
klebonas pirm Kun. Vilkutai- 
čio. Jo atsilankymo tikslas ne
žinomas.

IŠTEISINTI EKSTRA!

ATIDAI
KO

LIETUVIŠKO BAN- 
ŠĖRININKAMS

Visi turinti Lietuvių banke 
šėrų po Liepos-1 d. ateikit at
siimt jums priklausantį 
šimtį už jūsų šėrus.

nuo-

DIDELĖS IŠKILMĖS
Liepos 4 d., 9:30 vai. ryte, 

Luna Parke visi kurie per pra
ėjusius metus gavo piletybės 
popieras, susirinks į tam tikras 
iškilmes. Laukiama tūkstan
čių naujų piliečių ir jų draugų.

Kalbėtojai bus Ohio valsti
jos gubernatorius Vic Donahey 
ir daug kitų pažymių vyrų.

Paskirų tautų vaikų grupės 
duos tam tikrus perstatymus 
šalip visų ceremonijų.

Šitas surengta po bendra už- 
žiūra Amerikos Lygybės Ly
gos ir Tarptautinio Instituto, 
vadovaujant Citizens’ Bureau 
perdėtiniui, George Green.

Vakare, pradedant nuo 6:30, 
Brookside parke bus dideliau- 
sis programas su dainomis ir 
muzika, o užbaiga bus su lei
dimais į orą įvairių ugnių. Tai 
bus nepaprastas vakaras ir, tik
ras senoviškas paminėjimas 4 
Liepos. Verta kiekvienam' ten 
atsilankyti ir pamatyti tą pui
kų surengimą, kuriam miestas 
paskyrė daug pinigo ir stengia
si padaryti kuopuikiausiu.

Du vyrukai, suimti ir įtarti 
nužudyme Elzės Skrebiutės 30 
d. Gegužės, kuomet jie įsivilio
jo ją į savo i-utomobilj ir pas
kui pradėję kabinėtis privertė 
ją iššokti ir užsimušti, šiose 
dienose teismo išteisinti.

Prisaikinti sprendėjai iš še
šių vyrų ir šešių moterų po 20 
minutų pasitarimo rado juos 
nekaltais.

šis nuosprendis yra keistas. 
Kada gatvėse vaikėzai automo
biliai vilioja mergaites važinė
tis tai policija ir kiti doros sar
gai kelia lermą kad reikia to
kius paukščius išnaikinti, bet 
kada dabar pasitaikė proga su
gautus nubausti už žmogžudys
tę tai net nerado jų vertais nu
bausti keliom dienom kalėjimo 
už kabinėjimusi naktimis prie 
merginų.

Tėmykit kitame nume
ryje pranešimą apie kitą 
“Dirvos” pikniką ir turna
mento dieną.

NAUJI REKORDAI K
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook- 
lyno Aido Choro

Neverk pas Kapą ir 
Tykus Buvo Vakarėlis.

• ir
Važiavau Dieną

Vakarinė Ddina.

Žaibas pereitą šeštadieni 
degė net aštuoųias vietas, 
bus pirmas šios vasaros žaiba
vimas ir labai mažas, bet 
sirodė smarkiai.

pa-
Tai

pa-

POŽĖLA PABIJOJO 
ŠIMKAUS - AT
SISAKO RISTIS

K.

APSIVEDĖ DU ŽINOMI 
JAUNUOLIAI

Birželio 28 d. taikos teisėjo 
ofise susirišo į moterystės ry
šį du žinomi Clevelande jau
nuoliai, Marcelė Karužiutė, at
sižymėjus klasiška šokikė, ir 
Antanas Gailiunas, baritonas- 
dainininkas. Jiedu plačiai da
lyvavo vietos Lietuvių viešame

I veikime, daugiausia prie kai-, 
j i’iąjŲ-

Marcelė yra duktė Juozo ir 
* Onos Karužų nuo 10720 
field avė.

Laimingo gyvenimo tai 
! nai porelei.

Gar-

jau-

Ohio valstijoj šios savaitės 
pradėtoj užėjus karščiams pri
gėrė apie desėtkas ypatų besi
maudant.

SUSIŠAUDYMAS
Policijos leitenantas Older

man sužeistas susišaudyme su 
plėšikais kurie pirmadienio na
ktį užpuolė restaurantą ant 
7001 Lexington avė. apvogimo 
tikslu. Olderman inėjo į tą 
restaurantą, eidamas savo nak
tinę pareigą, ir tuo 
ipuclė trjs plėšikai, 
ėmė šaudyt į juos, 
bėgo atsišaudydami
žeisdami į ranką ir į koją. Už
puolikai turbut išliko sveiki, 
nes niekur nesurasta jokio su
žeisto.

tarpu ten 
Olderman 

bet jie iš- 
ir j j su-

Ohio valstijoj pereitą nedėl- 
dienj automobilių nelaimėse už
mušta septynios ypatos ir vie
nuolika sužeista.

Išvažiavimas. Birželio 26 d. 
įvyko L. R. K. M. S. 16-tos kp. j 
draugiškas išvažiavimas ant | 
Brazio ūkės. Žmonių atsilankė 
vidutiniai, visi linksminosi ga
na draugiškai ir viskas pavyko 
gerai, tik keli iš musų inteli
gentų buvo prišliję pavėsyje 
prie “gyvojo šaltinio” iš kurio 
liejosi įvairaus vandenėlio. Prie 
jų reikia priskaityti ir vieną 
mckslo žmogų, profesionalą, 
kuris kitų dalykų ir nematė 
kaip tik tą pavėsį.

PASIMIRĖ
Birželio 25 d. pasimirė 

sys Lukasius (P. J. žiurienės 
brolis). Palaidotas Birželio 28 
d. N. Ridgeville kapinėse. Pa
liko nuliūdime savo tėvelius ir 
seserį bei gimines. Jis buvo 
22 metų amžiaus, ir sirgo 14 
mėnesių nuo persišaldymo, ir 
turėjo pagaliaus apleisti šį pa-i 
šaulį. Lai buna lengva jam ši 
žemelė.

Sta-

KONCERTAI PARKUOSE
Su Birželio 28 diena prasidė- 

I jo Clevelando parkuose orkes
tro koncertai, kuriuose groja 
50 Cleveland Orchestra muzi
kantų. Koncertai bus paeiliui 
po savaitę Edgewater parke ir 
Gordon parke. Sekančią savai
tę bus Gordon parke, kur Lie
tuviai galės apsilankyti. Kon
certai prasideda antradieniais, 
pirmadieniais nebūna. Bet iš 
priežasties šventės 4 Liepos šį 
pirmadienį koncertas įvykę ir 
lankantieji Gordon parką galės 
pasiklausyti. Jie prasidės nuo 
8 vai. vakare.

Atminkit taipgi Tautų Die
nas tuose koncertuose, kurie 
bus trečiadieniais. Lietuvių va
karas bus Gordon parke Lie
pos 27 d. ir Lietuviai ruošiasi 
pasirodyti kiek galima geriau
sia. Manoma sudaryt Lietuviš
kų šokių dalį, jaunimas turės 
but pasirengęs tautiškuose rū
buose, ir bus Lietuviškų dainų.

Kurie kuo nors gali prisidėt 
prie programo sudarymo kreip
kitės prie A. Žuko, Lietuvių 
stovo Koncertų Komitete, 
rasit “Dirvoje” vakarais.

Joseph A. Schnider, nuo 1736 
E. 38th St., yra kandidatu iš 
3-čio distrikto į miesto tarybą. 
Prašo Lietuvių paremti jį ka
da būs balsavimai. Rinkimai 
bus šį rudenį.

MASONŲ ATSILANKYMAS
Šią savaitę Clevelandą aplan

kė 5,000' Masonų organizacijos 
narių, kurie su giminėmis ir 
šeimynomis tą skaičių žymiai 
padidino. Taigi miestas užpil
dytas desėtkais tūkstančių sve
čių. Trečiadienį po pietų mie
sto gatvėse buvo jų demonstra
cija. Kožnas jų skyrius turi 
kitokią uniformą todėl margu
mas buvo neapsakomas.

200,000 Clevelandiečių užgu
lė miesto gatves pamatyti jų 
eiseną. 800 policijantų užžiuri 
tvarką miesto .gatvėse laike 
Masonų viešėjimosi. Vieną da
lį policijos komanduoja Lietu
vis policijos leitenantas John 
Savage.

Jeigu dobar “Naujienose” 
Požėla aimanuos kad Clevelan
do turnamento komitetas ne
išpildė jo reikalavimų tai bus 
tik dyki žodžiai, nes Požėla, 
pasigarsinęs čampionas, rado 
priekabę neatvažiuoti į risty
nes su Juozu Šimkum, 5 ar 10 
svarų už Požėlą lengvesniu.

Požėla pasirodo tik toks ris
tikas kuris su BanceviČium jau 
trjs metai kaip ritasi ir dar tų 
ristynių nepabaigia. Kada rei
kėjo stoti su Šimkum Požėlos 
ir nėra.

Požėlai buvo garantuota du 
šimtai dolarių, arba 33 nuošim
čiai nuo visų ineigų, laimės ar 
pralaimės, tegul tik atvažiuoja 
ir ritasi. Bet Požėla, norėda
mas išsisukti iš ristynių, pa
reikalavo $300, ir tai kad pini
gai butų prisiųsti jam iškalno, 
o kolei pinigų negaus tolei į 
Clevelandą nevažiuos.

Jeigu Požėlai butų nepažįs
tamas Clevelandas ir tie žmo
nės kurie jį kvietė, sakytume 
turi tiesą reikalaut iškalno už- 
mokesnio. Bet Požėla, nei iš 
kitų rengėjų iškalno nereika
laudamas, ir žinodamas tikrai 
kad jo garantija bus išpildyta, 
tyčiomis pareikalavo pinigus 
nusiųsti iškalno, tuomi įžeisda
mas turnamento rengėjus ir 
palaikydamas juos kokiais suk
čiais ar prigavikais, ir tuomi 
randa priežastį išsigelbėt nuo 
atvažiavimo į Clevelandą ir 
nuo ristynių su Šimkum.

Šimkus, kaip -tik atvažiavo į 
turnamentą šaukė Požėlą ir sa
kė užsistatyt $500 jeigu Požė
la pribus ristis, žinoma, Po
žėlai privalėjo pasakyt, kaipo 
geram ristikui, kad ir jis užsi- 
stato $500 ir sutinką su Šim
kum ristis. Bet jis per “Nau
jienas” prilygino save prie, vi
sokių garsių čampionu, o Šim
kų palaikė už nieką ir vėl kal
bėjo kad' jis visai nemano užsi
dėt savo pinigų.

Kada šankus sutiko ristis be 
Požėlos užsidėjimo ir rengėjai 
pasiuntė Požėlai telegramą su 
pasiulymu $200 garantijos, Po
žėla kitą giesmę užgiedojo ir 
pareikalavo atsiųsti jam $300 
iškalno į Chicagą prieš risty- 
r.es. Tokio dalyko dar nebuvo 
girdėt, ypač tarp Lietuvių 
tiku.-

Kokią tiesą turi Požėla 
kalant pinigų iškalno? Ar 
nepasitikėdamas Clevelando bi- 
zniškoms įstaigoms ir biznie
riams, nori kad tie biznieriai 
pasitikėtų jam ir pasiųstų $300 
ant vėjo? Jeigu Požėla mano 
kad jį Clevelandiečiai apgaus 
ir neužmokės, ką Clevelandie
čiai gali užsitikėt jam?

O gal jis manė kokį triksą 
padaryt: kada gaus pinigus į 
rankas tai pasakys rengėjams 
kokių jis ristynių nori?....

Taip tai Clevelandiečiai dau
giau nematys Požėlos ir Požėla 
bijodamas Šimkaus tyčia išsta
tė tokias išlygas if tuomi pri
sipažįsta pralaimėjusiu be ris
tynių. Ačiū jam. Sprts.

rais. Jis pasižadėjo juos tris 
paeiliui paguldyt per 20 minu- 
tų. Prieš jį išstatyta trjs pa
sižymėję ristikai, Young Mon
tana, Strangler Robinson ir 
Joe Parelli. Pirmutinį. Koma
ras paguldė į dvi minutas, an
trą į devynias minutas, ar tre
čias naudojo visą savo smar
kumą bėgti nuo Komaro kad 
išsilaikius per likusias 9 minu
tas iki laikas pasibaigs. Vie
tos laikraščiai Komarą gražiai 
sutiko, pranešdami kad tai pir
mu sykiu ristikų istorijoj Lie
tuvis ristikas pasirodė tarp 
miesto sienų.

šio

Sarpalius Taisosi
Karolis Sarpalius, nors buvo 

priverstas su Komaru ristis 
po savo susižeidimo su Lenku 
ritantis, bet po ristynių su Ko
maru daugiau negalėjo eit pas 
Marottą net treiniruotis, ir vis 
jausdamas skausmą strėnose 
laukė iki pereis. Bet šiose die
nose turėjo net eit ir duot iš- 
egzaminuot save per X-Ray, ir 
gydytojai surado kad jo skau
smas paeina nuo įlaužto šon
kaulio palei pat strėnkaulį. Bet 
kaulas jau sugyja ir už savai
tes kitos Sarpalius pradės eit 
į Marottos klubą treiniruotis.

Jis gyvena Clevelande, nors 
kiti manė kad Sarpalius po ris
tynių išvažiavo. Čia žada but 
per visą vasarą.

Avė.

DR. ISIDORE ZWICK 
praneša jog atidarė naują ligonių 

priėmimo skyrių 
8206 Sowinski Ave.

Ofiso valandos 8206 Sowinski
Panedėlj, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 2 iki 4 po pietų.

Seredoj ir Pėtnyčioj 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

PHONE PENNSYLVANIA 2467

1935 St. Clair Ave.
Ofiso valandos senoj vietoj 

Rytais 10 iki 12 kasdien išskyrus 
nedėldienius.

Vakarais: Panedėlj, Utarninke, Ket
verge ir Subatoj 6 iki 8 vai. 

Telefonai
Ofiso Prospect 0500

Namų Kenmore 1670

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Vy*-./ 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.

ris-

rei-

SHARKEY RUOŠIASI 
Į SUNKIĄ KOVĄ

Liepos 21 d. artinasi, ii’ ji 
Lietuviams gana svarbi, nes 
tą dieną susikibs musų kumšti
ninkas Jack Sharkey su buvu
siu čampionu, Jack Dempsey. 
Dar nėra metų laiko kaip jis 
savo čampionatą pralaimėjo, ir 
visa Amerika Dempsey laikė 
geresniu už Tunney nors jis ir 
laimėjo, iki neatsirado Shar
key.

Sutartįs pasirašyta, diena ir 
valanda nustatyta, ir dabai’ tik 
reikia kad Sharkey laimėtų. Jie 
abu dabar smarkiai rengiasi į 
kovą.

Visi ir visaip rašo apie juos. 
Vienas profesorius, kuris nie
ko apie kumštynes nenusima
no, savo lekcijose Clevelande 
tarp kitko pasakė kad Sharkey 
sumuš savo priešą į keturis ar 
penkis raundus. Jis sprendžia 
tą prisiskaitęs apie jų abiejų 
psichologiją.

Iš Dempsio lavinimosi sto
vyklos vienas reporteris prane
ša savo patėmijimus, kad jis 
matydamas Dempsey ruošian
tis prie kumštynių pamatė jog 
šis greit pritrūksta kvapo.

New Yorke lažybų rinkoje 
lažybos eina taip kad už Shar
key deda 13 prieš 10 už Demp
sey.

J. ŠIMKUS SU CHAS. FOX ŠIĄ PETNYČIĄ

ristis su Šimkum,Juozas Šimkus šį penktadie
nį, Liepos 1 d., 8 vai. vakarę, 
susikimba su Clevelando pu
siau sunkaus svorio čampionu, 
nenugalėtu ristiku-policijantu, 
Charley Fox. Fox sveria 185 
svarus, ir tiek sveria Šimkus.

Požėla ir Kodis bijojo imtis 
su Fox’u, o Šimkus sutiko.

Ir kadangi Požėla atsisako
atvykt i Lietuvių ristikų turna- pave, ir E. 71st Street.

da-mentą
bar Šimkus pilnateisiai pasiva
dina to svorio čampionu ir lai 
kiti ristikai kurie jam čampio- 
nato nepripažįsta atvažiuoja ir 
ritasi su juo. Šimkus nesibijo 
ir nekuriu musų sunkiųjų ris
tikų.

Šimkaus, ristynės su Fox’u 
bus Taylor Bowl, prie Harvard

Akrono Naujienos

at-
Jį

Nuo didelio karščio kuris už
klupo Clevelandą šios savaitės 
pradžioj 
savaitę 
nių. Iš 
metė į
86 laipsnių.

ir tęsėsi beveik visą 
nualpo daugelis žmo- 
šalto oro staiga persi- 
karštj, kuris siekė iki

pa- 
O., 
su- 
tos

Clevelando gatvėse nuo pra
džios metų iki dabar jau auto
mobiliai suvažinėjo 92 ypatas. 
Pernai per tįek pat laiko buvo 
suvažinėta tik 75.

ne- 
su- 
ga- 
ris- 
va-

SEPTYNI NUŽUDYTA
Slaptoj ir pasalingoj butle- 

gerių kovoj šįmet Clevelando 
ribose nudaigota jau septyni 
žmonės. Pereitos savaitės 
baigoj netoli Independence, 
pakelyje rasta išmestas 
šaudytas lavonas. Nekurie
srities gyventojai sako girdėję 
naktį šuvius. Policija sako tas 
žmogus buvo nušautas automo
bilyje, po išvežimo į laukus, ii’ 
paskui išmestas. To žmogaus 
paėjimo nesusekta, nes nerasta 
prie jo jokių žymių. Šitaip nu
žudyti daugiausia yra Italai..

PARSIDUODA FORNIČIAI 
Visai mažai vartoti, turi būti grei
tai parduoti į savaitę laiko. Gausit 
gerą bargeną, nepraleiskit progos.
* 8404 Garfield Heights Grand Di
vision Street.

i o ROSEDALE Oj
Dry Cleaning Co.::

_ ______ Rand. 7906 JI
į C. F. PETRAITIS, Prop. ; J 
f 6702 Superior Ave., |

PARSIDUODA NAMAS
729 E. 156 st., modeminis namas 
su mažu jmokėjimu. Taipgi kepyk
los biznis, savaitinė ineiga $500 — 
parsiduos pigiai. Aš galiu parduoti 
ir mainyti namus ir krautuves į 10 
dienų. Matykit Notarų Zimerman, 
Room 526, Cuyahoga bldg., tarp 10 
ir 11 ryte.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS
52 akrų farma su budinkais už 

$1,200, lengvas išmokėjimas arba 
duos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 
50 akrų su gyvuliais ir javais už 
$3,00(X arba mainais ant miesto na
mų. Rašykit Angliškai. Adresuo- 
kit: Owner, P. O. Box 275, Erie, Pa.

Komaras štai ką Sako:
Kadangi Požėla bijo atva

žiuot į Clevelandą be garanti
jų ir be pinigų užmokėjimo iš 
kalno, o “Naujienose” mane vis 
į ristynes kviečia, aš sutinku 
padaryt taip | kad Požėlai 
reikėtų atvažiuot. Tegul 
suranda Chicagoj tokį kurs 
Ii surengt man su Požėla 
tynęs aš be jokių garantijų
žiuoju ir sutinku patėkšt Požė
lą du sykiu į pusę valandos. Iš 
ineigų kokios bus galės apmo
kėt mano kelionę ir Požėlai už 
jo vargą.

Požėlos šokinėjimas prieš vi
sus ristikus, o kai reikia ristis 
išradimas priežasčių kad nerei
kėtų ristis, yra tik gaidžio šo
kinėjimas prieš jautį. Jeigu jis 
bijo kur kitur ristis su Lietu
viu ristiku kaip tik Stok j ar
duose, aš pasakau kad jo nei 
tenai nebijau.

Komaras Gerai Pasižy
mėjo Columbus, O.

Juozas Komaras, kuris da
bar skaitosi Amerikos Lietuvių 
ristikas čampionas, apsilankė 
Ohio valstijos sostinėj, Colum
bus mieste, ir ten, atviroj are
noj, prie 2,000 žmonių, buvo 
sustatytas ristis su trimis vy-Į

Kiek Jie Skiriasi
Jack Dempsey buvo čampio

nu kada buvo metu jaunesnis 
už dabartinį Sharkio amžių.

Sharkio ir Dempsey amžius 
ir kiti skirtumai yra
Sharkey
25 m. 
190 
6 pėdų

Visų 
yra didis muštukas, bet atei
nanti kumštynė su Dempsey 
parodys tikrą jo vertę.

Vienas rašytojas sako kad 
Sharkey butų galėjęs sumušti 
Dempsey net tada kada jis bu
vo jo visame smagume, 8 me
tai atgal, jeigu Sharkey tada 
butų buvęs toks koks jis yra 
dabar.

“Ir Sharkey sumuš Tunney 
kai jiedu susieis”, tikrina tas 
rašytojas.

Palengva, Amerika randa ki
tą idealį muštuką. Dempsey 
buvo vienas iš tų, ir kada Tun
ney jį sumušė niekas netikėjo 
Tunnio gerumui ir po šiai die
nai visi sakė kad Dempsey dar 
turi savo pasekėjus, o Tunney 
jų neįgavo.

Bet kada aną dieną atvažia
vo Dempsey į New Yorką, jo 
priėmėjai tikėdami kad ant jo 
supuls tūkstantinės minios en
tuziastų net rūpinosi kur ir 
kaip išsisukti su Dempsey nuo 
minių. Bet ištikro buvo šitaip: 
mažai kas puolėsi jį pamatyt'i, 
tokiu budu pasirodė kad publi
ka jau turi kitą idealą — Jack 
Sharkey, arba jeigu dar jo ne
turi tai savo entuziazmą čėdi- 
ja naujam kumštoriui, bet ne 
Dempsey, o kad Sharkey turės 
jį sumušti tai visi ir laukia 
apšaukti naują narsuolį savo 
idealu. «,.

amžius 
svoris 
aukštis

nuomonė kad

tokie:
Dempsey

32 m.
207

6 p. %c 
Sharkey

Vietos Lietuviai džiaugiasi 
nusikratę Kun. M. Cybelio, nie
kas jų ramybės neardo ir ne
dergia. ,.

Veikėjo Antano Aleknavi
čiaus sūnūs Stasys pabaigė au
kštąją mokyklą, rudenį žada 
stoti į universitetą, tik dar ne- 
pasiskyrė mokslo šaką. Alek- 
navičiai yra pavyzdingi Lietu
viai ir darbo žmonės, jie remia 
visus tautos reikalus ir 
klauso prie draugijų, 
ta mokslo vertę 
mokina padoriai 
Prie sunaus dar 
ją mokyklą ir jų

Aleknavičius nėra jokis biz
nierius, tik paprastas darbinin- | 
kas ir dirba Goodrich gumų iš- 
dirbystėj. Bet mokėdamas pa
doriai užsilaikyti ir žiurėda-| 
mas savo darbo gražiai gyvena,1 
turi nuosavą namą ir yra pa- ■ ja*.- i • -_ v i vemmu pasiryžo pradėti kvies

ti kitų miestų biznierius ir fa
brikantus aplankyti Akroną.

Rugpjūčio 24 d. nustatyta

važiuotojai atsiduria arba ligo
ninėse arba pas Abraomą.

Miesto gatvėse automobilis
tai nesilaiko jokios tvarkos, le
kia neatsižvelgdami į signalus 
ir nuolat išstato pavojun pėk- 
ščiuosius, daug jų užmušdami.

Pačiame Akrone per penkis 
šių metų mėnesius automobi
liais užmušta 19 ypatų, septy
niomis daugiau negu per tiek 
pat laiko 1926 metais.pri-

Supran- 
ir augindami 
savo vaikus, 
baigė aukštą-1 ... , ., , , | nakties laiku ir apvogė,

duktė. į. •gryzatncius į miestą patemijo 
4:30 vai. ryte du policijantai 
ir suėmė su vogimais.

Kviečia į svečius. Akronas 
i vietoj siusti savo biznierius ir 
I išdirbėjus į kitus miestus ap- 
I lankyti ir susipažinti su jų gy-

Pakliuvo. Septyni vaikiščiai 
nuo 10 iki 14 metų apspitę už- 
jniestyj fajerverkų krautuvę 

Juos

pjutę, geri laikai pasibaigs.

Užmušimai ant kelių. Ak
ronas ir Summit apskritis su
sirūpinęs ką daryti sulaikymui viena iš tokių dienų kurią bus 
užmušimų arba suvažinėjimų' sukviesta į Akroną iš 19 mie- 
žmonių automobiliais. Užmu
šamų skaičius kasdien didėja, 
o keliai užpildyti sudužusiais 
automobiliais, ligonbučiai gau
na vis naujų sužeistų nelaimė
se. Laikraščiai sako kad laįr 
kas jau teismams, kelių virši
ninkams ir saugos organizato
riams paliauti kalbėjus tuščiais 
žodžiais ir imtis rimtai apsau
gojimo gyvasčių.

Važinėtojų neatsargumas 
žmoniškas: lekia kiek gali, 
ri pralenkti vienas kitą, be
kio mandagumo; automobiliai 
suverčiami į grabes bebandant 
vienas pro kitą prasilenkti, o

ne-
no- 
jo-

stų 100 mylių aplinkui preky
bos ir pramonės butų nariai ir 
iš kitų 30 mažesnių vietų už
kviesta kitos tam panašios or
ganizacijos ir jų delegacijos.

Muštukas pakliuvo. Ed Ro
we, 37 m., nuo 146 Spring st., 
buvo areštuotas pavasarį už 
pasikėsjnimą nužudyti ir peiliu 
supjaustymą kito žmogaus ir 
prisipažino kaltu, bet teismas 
jo bausmę suspendavo.

Pereitą savaitę jis vėl atves
tas į policijos stotį už nupjovi
mą Jokūbui Brustovskiui galo 
nosies. Dabar gavo nuo vienų 
iki septynių metų kalėjimo.


