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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DAUGIAUSIA ŽUVO AUTOMOBILIŲ NE-
LAIMĖSE IR PRIGRĖ BESIMAUDANT

Nelaimės Kasyklose 
Kovo Mėnesį

anglies 
stijose 
mušta

mi nguose atsitikimuose
kasyklose Suv.

Kovo mėnesį buvo 
178 vyrai. Anglies

Val- 
už- 
per

tą mėnesį išimta 66,279,000 to
nų, išlurių 60,181,000 tonų bu
vo minkštos ir 6,098 tonai kie
tos anglies.

Iš tų 178 nelaimingų atsiti
kimų 139 buvo minkštos ang
lies kasyklose ir 30 kietos.

Kovo 30 d. eksplozijoj Led
ford, Ill., žuvo aštuoni vyrai. 
Tai buvo pirmas iki to laiko šių 
metu nelaimingas atsitikimas., 
Kasyklų biuro -rekordai parodo 
kad uA' pirmus tris šių metų 
mėnesius nelaimingų atsitiki-

. . . ’ , .. JTsužeistas kasyklose, -o
. per tą pat laiką buvo

tąis ir
1926 n
693 nelaimingi atsitikimai.

Manilos vandenuose plaukio-
jančių laivų 2,000 virėjų su
streikavo reikalaudami algų pa
didinimo ir gavę po W/jc į va
landą mokesnio daugiau vėl 
stojo į savo darbą.

Akron, Ohio. — Užėjus va
saros orui prasidėjo reikalavi
mai automobilių ratams šinų 
ir (-dirbtuvės veikia smarkiai.

Lansing, Kansas. — Sukilė
liams kaliniams, kurie pereitą 
savaitę buvo pakėlę maištą an- 
gliakasykloj reikalaudami duo
ti rūkyti, arba jie nekas ang
lies, viršininkai pradėjo grą- 
sinti neduoti valgyt jeigu ne
dirbs.

Washington. —■ švenčiant 4 
d. Liepos, per tris dienas pra
dedant nuo Liepos 2 d., Suvie
nytose Valstijose užmušta 210 
ypatų. Bet šios skaitlinės yra 
dar nevisai pilnos.

Daugiausia žuvo automobilių 
nelaimėse ir prigėrė vandenyje 
besimaudant; nuo šaudomos 
mcdegos neteko gyvasčių apie 
20 ypatų, iš priežasties dauge
lio miestų griežto uždraudimo 
sprogstamą medegą pardavinė
ti ir visuotino raginimo apsiei
ti atsargiai ir protingai1.

New Yorko ir New Jersey 
valstijose žuvusių daugiausia, 
viso 57 ypatos. Automobiliais 
užmušta 19 ypatų, 17 prigėrė 
tik pačiame New Yorke ir apie- 
linkėj.

Antras didžiausias žuvusių 
skaičius buvo Indiana valstijoj, 
34 ypatos neteko gyvasčių.

Kitais laikais būdavo žūsta 
daugybė nuo šaudymų Liepos 4 
dieną, bet dabar tą apvaržius, 
nuo automobilių vistiek žmonės 
netenka gyvasčių.

Narsus Šmugelninkų 
Gaudytojas

New York. — Charles Duke, 
27 m., pakraščio sargybos jūr
eivis, nutėmijęs šmugelninkų 
laivą bandantį per audrą pra
simušti į New Yorką, savo sar
gybiniu laivu, su dviem kitais 
vyrais pasivijęs, vienas įsigavo 
į tą laivą ir šautuvu sulaukęs 
22 to laivo žmones, laivą užva-

BYRD NUKRITO JU
ROSE PRIE KRAŠ
TO FRĄNCUZIJOS

Paryžius. — Pereitą savaitę 
išskridę keturi lakūnai per At- 
lantiką į Paryžių, vadovaujant 
Komandieriui Byrd, nupuolė Į 
vandenį po to kaip apsuko ap-
link Paryžių ir nerasdami jo 
dalėkė atgal į juras. Jie susi

DIRBTUVĖSE ŽŪS
TA DESĖTKAI 
TŪKSTANČIŲ

Ann Arbcr, Mich. — Indus
trials saugos kongreso suva
žiavime patiekta skaitlinės ku
rios parodo kad Aęierika dar 
ir šiandien verkia 71,000 už-
muštų Civiliam kare (1874-6), 
kuomet mažai atkreipia domės
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Fordas Pranašauja Žy
mias Permainas

Detroit. — Automobilių iš
dirbėjus Henry Ford serijoj sa
vo straipsnių spaudoje kalba 
apie tai kad Amerikoje įvyks 
didelė industrialė revoliucija, 
kuri perkeis dalykus ir visame 
pasąulyje. -Prasidės visur in- 
eti penkių dienų darbas. Dar
bininkai gaus gerą atlyginimą 
Jr lengviau dirbs.

Prie to Ford pranašauja kad 
neužilgo pradės vdikti milži
niški orlaiviai, kurie lakstys 
per Atlantiką nešdami po šim
tą pasažierių. Orlaiviai ir bus 
karo įnagiai ateityje ir jais ka
riaudami žmonės padarys galą 
karams.

Sacco ir Vanzetti Perga
benti į kitą Kalėjimą
Boston, Mass. — f valstijos 

kalėjimą atgabenti nakties lai
ku Sacco ir Vanzetti, apkaltin
ti žudyste šeši metai atgal. Jie 
nuteisti ant mirties. Mirties 
bausmė atidėta nuo Liepos 10 
iki Rugpjūčio 10 d.

Amerikoj ir kitose šalyse 
vis dar tęsiasi protestai prieš 
jų nuteisimą mirtim.

Bolševikai Gaudo ir 
Šaudo “Šnipus”

Komunistai Rusijoj ant kož- 
no žingsnio mato “šnipus”, 
“caristus” ir kitokius baubus 
ir šaudo juos apsisukydami.

dūrė su ūkanom ir lietum ir 
per 19 valandų varginosi neži
nodami kelio, ypa.č kad buvo 
sugedęs jų kompasas. Jie nu
puolė į vandenį prie Ver-Sur- 
Mer, Francuzijos pakraštyj, ir 
išpustais guminiais laiveliais 
dasiirė į kraštą, kuris buvo 200 
sieksnių atstu. Du žuvininkai 
matė juos nupuolančius ir jie 
pirmutiniai juos ,$’tTko. Orlai
vis liko vandenyje ir vėliau pri
buvę valdininkai ėmėsi jį išgel
bėti.

Lakūnai išbuvo ore 39 va
landas ir 56 minutas, arba 5 
valandas daugiau negu Lind
bergh.

Jie bandė nusileisti pakraš
tyje ant smėlio, bet ratai su
luže ir orlaivis nuslydo į van
denį. Kada jiems į pagalbą 
atsirado daugiau {žmonių, jie 
pi.ėjo feiiięr,-’1

Neužilgo jų orlaivis ■ tapo iš
trauktas ir apžiūrėtas.

Vienas jų buvo sužeistas, 
ranka pasukta.

Vėliau jie visi nuvyko į Pa
ryžių, kur buvo priimti beveik 
taip iškilmingai, kaip buvo pri
imtas Lindbergh.

Byrd yra pirmutinis lakūnas 
kuris perskrido Atlantiką su 
trimis vyrais šalip jo, tai yra 
daugiausia negu kada vienu 
sykiu tokį kelią per juras kam 
pasisekė ir gal negreit kas pa
našiai bandys padaryt.

Paryžiuje jie susiėjo su pir
miau ten nuskridusiais dviem 
lakūnais, Chamberlinu ir Levi
ne.

Kom. Byrd buvo pirmutinis 
kuris orlaiviu nuskrido ant

į dirbtuvėse nelaiminguose at
sitikimuose žūstančius desėt- 
kus tūkstančių darbininkų kas 
metai. Tikriau sakant, kas me
tai dirbtuvėse buna užmušama 
arba nuo žaizdų miršta apie 
83,000 darbininkų, šalip šimtų 
tūkstančių sužeistų.

Iš Tvano Srities
Memphis, Tenn. — Iš 608,- 

000, pabėgusių nuo potvinių iš 
savo namų, didelė dauguma jau 
sugryžo, tik dar 35.000 tebesi
laiko stovyklose. Iš 101 buvu
sio aptvinusio apskrities, 59 
jau gana apdžiuvę kad gali gy
ventojai gryžti ir galima rink
ti tarp jų žinias apie dalykų 
stovį. 22 apskričiai dar vis 
apsemti vandeniu ir ims pora 
savaičių laiko iki jie. apdžius”, 

i • ———
Radio Virto Didelė Pra

monė

Washington. —• Dabartiniu 
laikų Amerikos žmonės turi į 
6,000,000 radio priimtuvų, už 
kurios superkant išleido apie 
$1,500,000,000. Jie paskui ėjo 
pigyn ir daugyn ir jų dabarti
nė vertė yra tik pusė tos su
mos.

Bet kadangi senieji priimtu
vai neatsako tikslui ir nauji 
yra žymiai geresni, išdirbėjai 
mano kad naudotojai mes se
nuosius ir pirks naujus ir šį
met išleido $540,000,000 radio 
aparatų įsigijimui.

Radio išvystė nepaprastai di
delę industriją, prie kurios tu
ri darbo tūkstančiai žmonių ir

i
i
i

I

šunų Papročiai
Daugumą savo gabumų ir ge

rų ypatybių del kurių žmonija 
šunis brangina ir laiko prie 
savęs jie įgijo dar būdami lau
kiniais ir patįs per save.

žmonės neišmokino šunų pu
siau tiek kiek jie jau mokėjo!

niški šunes atsiliepia į lojimą— 
ypatingai vidurnaktį. Sargy
biniai šunes nuvargsta besėdė
dami per visą naktį nerasdami 
kam kąsti ir nieko daug veik
ti, todėl jie labai mėgsta rasti 
priežastį keletą sykių suloti.

Protingas šuo visada loja
patįs tarp savęs kada prie žmo-i garsiau ir grasmingiau jeigu 
nių atėjo. j ką artį mato — daug aštres-

Medžioklinių šunų paprotis niu balsu negu kai vejant koki 
išsitiesti sakoma paeina nuo! mažą gyvūną šalin — nes jo 
ankstyvesnio papročio pauzuo-! noras yra nuvyti nereikalingą 
ti prieš pat ataką, (ši teori-j ypatą šalin be kandimo. Nors 
ja, vienok, nėra visiškai pa-! šuo gal nemėgsta kad dantįs 
tvirtinta studijavimu laukinių turi nykti be kandimo, vienok
šunų, nes jų paprotis yra šok- jis bando būti atsargus ką kan- 
ti ant ant savo aukos mažiau- da. Dar yra daug tokių žmo- 
sia laiko sugaišinant.) I nių kurie tiki paikoms pasa-

Parvarymas namon karvių koms apie apriejimą ar pasiu- 
yra daug panašu į medžioklę;1 tusius šunis. Jie nežino kad 
išskyrus kad šiame atsitikime šuo kanda tiktai išimtinuose
nėra žudymo.

Gamtos mokslo žinovai sako 
kad šunes būdavo pradeda suk-' 
ti ratu aplink gyvulius kuriuos 
rengdavosi žudyt ; nuo to ir ta- 

i:atu?»ilu \ neitu šu'.iu-

reikaluose kur kitaip negali.
Ii- Šunes Moka Apgaut

Mes turim prastą nuomonę 
apie žmones kurie tuščiai prj-_ 
gandingą, Net nekuria ii pro
tingi prigavimi’.-

veislėms maišytis prie galvijų, Užsiima Didelis sulbjim'š tah-
Vienas šunų tyrinėtojas sa- kiai išvengia kraujo pralieji- 

ko kad jo draugo šuo tapo net mo. Kuomet kitas šuo prisia-r- 
didele užmauda ant ūkės kur! tina prie mano šunies, sako vie- 
jis gyveno, nes kada šunelis nas tyrinėtojas, tas mano šu- 
išmoko parvaryt karves namon nukas pašiaušia savo čiupryną 
jis tą darydavo net pertankiai. taip kad jis išrodo daug dides- 
Vietoj parvaryti jas tik melži-lnis šuo negu jis ištikro yra. 

mo laiku, ■ jis būdavo išbėga, į Savo lupas sutraukia 'parocly- 
kąda jam užeina noras, ip par- mui kokius didelius dantis turi, 
gena, neturėdamas kuo kitu Daugelis šunų pamatę tuos 
užsiimti. dantis ir nueina sau šalin. Po

Nereikalinga mokint šunį (Tąsa ant 3-čio puslapio) 
saugot savo namus) Jis gema 
su tuo instinktu. Kuomet šu
nes gyvena urvuose jie loja ap
sigynimui jeigu kas prie jų ar-

KAI-ŠEK PRIPAŽIN
TAS CHINŲ VADU

Adena, O. — Keli angliaka
siai ėjo į darbą streikuojančio j 
kasykloj, bet juos užatakavo 
streikeriai prie kasyklos, ap
daužydami akmenais ir kitkuo. 
Pribuvo net policijos rezervas 
riaušes malšinti.

Rochester, N. Y. — Eastman 
Kodak Co. išmokėjo 15,279 sa
vo darbininkų $2,947,410 algų 
dividendus, šalip paprastų sa
vaitinių algų.

Columbus, O. — Ohio vals
tijos angliakasiai darbuojasi 
per savo atstovus sudarymui 
su kasyklų operatoriais naujų 
sutarčių ir pabaigimui streiko, 
bet vis prie pasekmių nepriei
nama.

Trijų savaičių bėgiu Birže- 
Oio mėnesį iškasta 24,186,000 
tbnų minkštos anglies, arba su
virs 3,000,000 tonų mažiau ne
gu pernai per tiek pat laiko.

Anglijoj tariamasi apie su
jungimą į vieną uniją gelžke- 
lių darbininkų, kurių viso ben
drai yra 370,000.

rė į krantą ir tris valandas lau
kė iki pribuvo daugiau sargy
bos į pagalbą. Tame laive iš 
Airijos buvo atgabenta pusės 
milijono dolarių vertės alkoho
lio.

Apvogė 7,000 Bažnyčių
Cincinnati, Ohio. — Suimtas 

vienas plėšikas išpasakojo apie 
organizuotą bažnyčių apvogi- 
nėjimą per 27 metus, per kurį 
laiką apiplėšta 7,000 bažnyčių 
Suvienytose Valstijose ir Ka
nadoj ir papildyta apie 15,000 
vagysčių. Ta plėšikų gauja tu
rėjo sau vadovu vieną bažnyčių 
priešą kuris turėjo kerštą ant 
dievmaldiškų įstaigų.

Užmušta 100 Chinų
Du laivai prikrauti sprogsta

mos medegos Siskwane eksplo- 
davo su tokiu baisumu kad už
mušta suvirš šimtas Chiniečių. 
Daug laivų sunaikinta* kurie 
toje srityje radosi.

Vladivostoke sušaudyta pen
ki ir septyni nuteista kalėj i- 
man už neva suokalbį nuversti 
komunistų valdžią.

Komunistai tuomi nori išgą
sdinti kitus kurie gal ir mano 
atsikratyt komunistų valdžios.

Kodėl niekas neprotestuoja i 
prieš komunistų žudymą ne
kaltų žmonių?

Lindbergho Tėvo Pele
nai Paleista Oru

Lakūno Lindbergho, perlėku
sio Atlantiką iš New Yorko į 
Paryžių, tėvas mirė 1924 me
tais. Jo lavonas buvo sude
gintas, ir jaunas lakūnas pa
ėmė jo pelenus įi orlaivį ir iš
kilęs j orą išleido ant vėjų toje 
srityje Minnesota valstijoj kur 
jo šeimyna apsigyveno 1861 
m. atvykus iš Skandinavijos.

Suv. Valstijų iždinė užbaigė 
fiskalį metą su Birželio 30 die
na, turėdama $650,000,000 per
viršio.

šiaurinio poliaus ir sugryžo.
Jis mano skrist tokiu budu 

ir ant pietinio poliaus, kur ke
lionė yra labai tolima ir pavo
jinga.

Čekių Klastavimo 
Nuostoliai

Kas metai Suvienytose Vals
tijose įvairiais čekių suklasta- 
vimais, beverčiais čekiais, biz
nio žmonės praranda po suvirš 
$200,000,000, iš tų kiek paskel
biama viešai arba raportuoja
ma policijai. Bet dar apie tiek 
nueina tokiuose atsitikimuose 
kur biznierius nenori pranešti 
savo nuostolį policijai ar ban
kui. Tokias skaitlines paduoda 
Amerikos bankų apsaugos or
ganizacijos pirmininkas.

Belmar, N. J. — Moteris va
žiavo su šešais savo vaikais au
tomobiliu per gelžkelio bėgius. 
Automobiliui sustojus ant bė
gių, užlėkęs traukinis visus už
mušė.

biznieriai didelius pelnus.

tinasi. šunes kurie to nedaro 
rizikuoją savo gyvastį. Gam
tos išskirstymo procesu, beveik, 
kožnas šuo patapo sargu. Tie 
kurie nesigriebė tuojau duoti 
signalą lojimu anksčiau ar vė-

Šunes Nepaiso Krutan- 
cių Paveikslų

Berlinas. — Vienas Vokieti
jos mokslininkas darė bandy
mus kokią įtekmę daro krutą- 
mi paveikslai ant gyvulių. Pa
sirodė kad šunes visai nekrei
pia atidos į kitus šunis nei ka
tes nei į žmones rodomus ant 
audeklo ir krutančius. Katės 
vienok daro kitaip, jos pamatę 
ant paklodės lakstantį šunį pa
sišiaušia.

Laukiniai paukščiai irgi ne
atkreipia atidos, nes jie suse
ka stoką natūralių spalvų ir ži
no kad ten nėra tikrenybė.

Vištos ir antįs subruzdo pa
matę vanagą skraidantį ore 
ant paklodės.

liau tapo '■ užmušti. Daugiau
sia tokių' buvo nužudyta neti 
pirm nėgė jie sulaukė šunukų, 
todėl lėti, nelojanti šunes tapo 
išnaikinti.

Net ir laukiniais būdami,’ 
šunes išmoko išskirt kurie sve-Į

Suv. Valstijose yra apie ke
turi tūkstančiai orlaivių piečių 
kur orlaiviai gali nusileisti ir 
yra visi jiems reikalingi daly
kai.

Šanghai. — Anglija pripaži
no Chinijos vadu ir valdytoju 
Generolą Kai-šek, kuris atsi
metė nuo nacionalistų-bolševi- 
kų ir liko sukalbamesniu.

Iš Chinijos miestų pradeda
vyti laukan komunistus Rusus 
kurie ten pradėjo liūosai veik
ti bolševizmo darbą. Iš Han- 
kowo išvyta Borodinas, komu
nistų atsiųstas Chinams pata
rėjas,- su visu savo štabu.

šanghai mieste nacionalistai
timi gyvūnai buvo jiems ne-Į priešingi radikalams gaudo ir
pavojingi. Prijaukinti vilkai I 
atidžiai saugoja namus, bet pa
prastus to namo lankytojus 
praleidžia neatkreipdami jokios 
atidos į juos.

Kodėl šunes Loja
Sargybiniai šunes loja dviem 

tikslais — nuvijimui šalin ne- 
prigūlinčiųjų ir davimui ženk
lo kitiems šunims bėgti jiems | 
į pagalbą. Pastara priežastis 
yra daugiau tradicinė negu 
naudinga, nes dauguma žmonių 
nelaiko daugiau kaip vieno na
mų sargo šunies ir kartais vi
sai nebūna kito šunies tame 
kieme. -Bet, dėlei savo pir
mykščių instinktų, kiti kaimy-

žudo komunisttm. ir vagis, no
rėdami išnaikinti radikalus. Sa
vaitės laiku nužudyta 34.

Keleiviai Į Europą pereitą 
savaitę tik viena diena išleido 
$3,600,000 ant laivakorčių,' iš 
jų daug važiuoja Europos lini
jų laivais.

Kiek padaryta centų. Per
eitais metais valdžios metalinių 
pinigų mušimo įstaigose pada
ryta 50,000,000 dešimtukų ir 
176,000,000 centų. Tos mušyk- 
los randasi San Francisco, Phi- 
ladeiphijoj ir Denver,

Ten dirbama metaliniai pini
gai ir kitomąyvalstybėms.



2 DIRVA- PITTSBURGH DETROIT BALTIMORE, MD.

Vedybos Pittsburge. Birže
lio mėnesio bėgiu šįmet suėjo 
į šeimynišką gyvenimą 1,596 
poros arba dusyk tiek ypatų, 
arba tiek vyrų ir tiek moterų.

Birželio mėnuo skaitoma ro
mantišku mėnesiu, užtai jo bė
giu daug apsivedimų buna. Bet 
štai kokių apsivedimų įvyko:

Per tą mėnesį, 107 našliai 
sutiko vėl pasiimti sau naštą 
nešti ir tiek pat našlių mote
rų ipadavą aplikacijas apsivedi- 
jnui. Iš persiskyrėlių, 51 vy
ras vėl žengė į moterystę ir 59 
persiskyrėlės moterįs vėl suti
ko šeimininkauti savo vyrams. 
Buvo penkios mergaitės žemiau 
16 metų, bet nepilnamečių vy
rų nesikreipė leidimų. Du vy
rai ir viena moteris tarp 70 ir 
79 metų amžiaus gavo leidimus 
vestis. Senesnių už 79 metus 
aplikantų nebuvo.

Nei vieną Birželio dieną ap
likacijų nebuvo mažiau kaip 70, 
o vieną dieną net 208 poros bu
vo atėję į leidimų biurą.

Pasirodo kad vaikinai nesi
veda būdami žemiau 21 metų, 
bet merginų ii- moterų yra la
bai daug.

Didžiausias skaičius aplikan
tų — 2,064 — buvo tarp 21 ir 
29; metų amžiaus. Tarp apli
kantų buvo 24 tautų žmonių, 
daugiausia Austrų, Rusų ir Ita
lų.

Birželio mėnesį 1926 metais 
tik 25 daugiau leidimų buvo iš
duota negu šįmet.

„, Pittsburge kas metai
dama įįu apie 11,00]) leidimų 
apsivesti, tai yra del įiek po- 

^rų.--Pėr-praeitus-iB -mėtų ma
žas skirtumas tebuvo, išskyrus 
1918 metus, kuomet buvo 2,000 
mažiau, ir 1920 metus, kuomet 
buvo 3,000 daugiau.

Atsirado. Buvo manyta kad 
klastingu budu tapo nudaigo
tas William L. King, ištvirkimo 
ir butlegarių naikintojas, bet 
jis atsirado Iowa valstijoj, kur 
buvo išvažiavęs apsivesti. Bet 
jis turėjo prietikių su slaptais 
šmugelninkais, kuriuos iškėlė 
aikštėn. Jis parodė konspira
ciją prieš jį, kadangi jis suse
kė jog nekurios ištvirkimo 
tos veikė su policijos žinia.

Eina didelis skandalas,
turios ypatos, tarp jų ir poli
cijos viršininkas, areštuota ir 
padėta po užstatu.

Sugavo užpuoliką. Ginkluo
tas negras puolėsi išpasalų 
ant Marės Valkovičaitės, 20 m., 
iš Canonsburg, Pa., kuri anksti 
ryte ėjo į stotį gryžti namon. 
Negras ją 'užpuolė ant Diamond 
st., arti Fourth avė; Bet jos 
laimei, arti pasitaikė būti po
rai vyrų, kurie puolėsi mergi
nai į pagalbą, ir pasiviję neg
rą atidavė policijai. Jis bandė 
kovoti su jais peiliu, bet tapo 
nugalėtas.

Eksplozija. Pittsburgh Press 
dienraščio spaustuvėj eksplo- 
davo gazolinas, nuo ko užmuš
ta vienas darbininkas ir keli ki
ti sužeista.

Duos vandenį. Castle Shan
non miestelio valdyba nutarė 
duoti vandenį streikuojantiems 
angliakasiems, kuomet, jtillss-i 

burgh Terminal Coal Co. sulai- j

“Dirva” priima Lietuvos 
Bonų Kuponus apmokėji
mui prenumeratos, tik 
kelis centus nuskaitant 

už iškolektavimą.

hidrantų tam tikromis valan
domis šeimynos gali parsinešti 
vandenio. Prie hidrantų stovi 
policijantas saugojimui kad be
reikalingai vanduo 
vejamas.

Prigėrė penki.
srityje nedėlioj ir
Liepos 3 ir 4 d., prigėrė, pen
kios ypatos.

Per tas dvi šventas dienas 
automobilio užmušta vienas 
vaikas ir daugybė sužeista au
tomobiliais, tramvajais ir šau
doma medega.

nebutų aik-

Pittsburgc 
pirmadienj;

NEWARK, N. J

idųo-

jam jo moteris užtrauk- 
virve; jis valgė tik sriu 
kavos po puoduką. Pir- 
dienose skaitydavo laik-

Tiltas nutarta. Didele dau
guma balsų tapo perleista tilto 
statymas per Detroito upę į 
Windsor, Kanadą. Už tilto pro
jektą paduota 66,037 balsai, gi 
prieš tik 8,132 balsai.

Piliečiai matyt labai buvo 
susidomėję tiltu, nes balsavi
muose dalyvavo daugiau žmo
nių negu buvo spėta. Daugis 
sakė kad balsavimuose daly
vaus kokie 50,000 daugiausia.

Betgi Detroite registruotų 
balsuotojų esama net 413,000, 
taigi dabartiniuose balsavimuo
se vos šeštadalis pasinaudojo 
ta privilegija.

šis tiltas sujungs Kanadą su 
Detroitu tarp šio miesto ir 
Windsor. Dabar žmonės važi
nėja keltuvais.

Karščiai. Detroitą buvo už
klupę dideli karščiai pereitą sa
vaitę. Mieste ir apielinkėj iš 
karščio ir jo pasekmių mirė 
11 ypatų, kurių daugis prigė
rė besimaudydami. Tempera
tūra buvo pakilus iki 92 laips
nių. •

Draus Maudytis. Delei van
dens netyrumo Detroito upėj 
šią vasai'ą bus draudžiama joje 
maudytis. Pereitą savaitę po- 
licijantai vaikė iš upės ties Al
ter rd. ’besimaudančius. Van
duo užterštas nuobėgomis.

Tai bra žemė brangumas! 
Jeigu Detroite imtų rėžyt že
mę į colių didumo bryžius ir 
pardavinėti, už colį reiktų mo
kėt po $10. Tokia bent yra 
žemės kaino vidurmiestyj. Už 
penkis milijonus dplarįų nenu- 
pirktum ‘ akro žemės ' esančios 
tarp Woodward avenue, Michi
gan avė., Washington boule
vard ir Grand Circus Park.

Apšaudė. Policija jieško ne
žinomų piktadarių kurie priėję 

Warren 
sužeidė

MOTERIS IR LABDA
RYBE

žiloj senovėj, kada dar mote
ris buvo laikoma gyvuliu, ka
da vyras lysdamas iš gyvulio 
kailio pradėjo save aukštinti, 
įsidėjo sau sielą, o moterį laikė 
be sielos.

Tokiais ūkais apgaubtas vy
ras laikė moterį už savo žaislą, 
už vergę, kurią net rinkpj par
davinėdavo, ir jau 'savo geidu
liams numalšinti numalšinti 
netinkamas moteris žudydavo.

Vyras nors skaitėsi save už 
žmogų, bet jis buvo žiaurus 
žvėris, o moteris gyvulis. Vie
nok jau jos sieloje buvo įskie
pyta žmoniškumo. Jos panie
kintas gyvenimas suteikė jai 
gailestingumo jausmą ir užuo
jautą nelaimingam.

Kad prigimta jai gailestin
gumas aiškiai matosi, nes ka
ruose sužeistus moterįs žaiz
das plauna, ramina, prieglau
dose jos buna našlaičiams mo
tinos, ligonbučiuose ir elgėtna- 
miuose buna nelaimingųjų glo
bėjomis. Ir kuri moteris ne
turi gailestingumo jausmo ji 
yra gamtos nuskriausta, ir to
kia niekados nebus’ gera vyro 
žmona, o vaikų motina.

Lietuvos moterįs • yra atsili
kusios gailestingume ir labda
rybės darbe, žydų moterįs sto
vi pirmoj vietoj, Norvegų an
troj, Latvių trečioj, Vokiečių 
ketvirtoj, Anglų penktoj, Pran
cūzų šeštoj, Lenkų septintoj, 
Rusų aštuntoj, o musų moterįs 
devintoj eilėj stovi.

Tokį sąstatą sustatė Rusų 
profesorius Marozovas, kuris 
.visą sąvo gyvenimą dirbo,, lab- i 
darybės darbą.

Aš pats tame darbe daugiau 
kaip dešimts metų veikiu ir ge
rai esu patėmijęs musų mote
ris, kurios labai yra atsiliku
sios nuo labdarybės darbo.

Labai gerai esu patėmijęs 
kad turtinga moteris verčiau 
ant saldainių centus praleis ne
gu jų mažą .dalelę puaakuos 
vargšams; verčiau supūdys at
liekamas drapanas negu ati
duos vargšams.

Gal musų moterų širdyje dar 
tebėra kibirkštėlė artimo mei
lės, bet ji taip mažai rusena 
kad moterįs neįstengia sau įsi- 
vaizdint nelaimingųjų padėties. 

Atėjo vasara, visos motinos 
savo žiedelius vaikelius sten
giasi gražiai aprėdyti ir su jais 
aplankyti sau patinkamas vie
tas. Bet yra tūkstančiai to
kių motinų kad žiūrėdamos į 
savo pusnuogius, apdriskusius 
vaikelius tik verkia.

Dabartinėj gadynėj daugu
mas linkę manyti kad maldingi 
žmonės blogesni negu bedieviais 
pramintieji. Išvadas daro to
kias. Moterįs palinkusios prie 
Dievo, bet jose artimo meilė 
yrą šaltesnė negu vyruose, 
nors vyrai pateriuoše šaltesni. 

Ulytėlėje, Rokiškio v., yra 
našlaičių 
Draugija, 
pažiūrose, 
nei vieno 
nyčion, 
Motinos vaikučius rengia prie 
pirmos komunijos, kiekviena 
stengiasi juos gražiai papuošti, | nigus neturi laukti gerų vai - 
ir tame mes joms padedame.

Bet reikia pasakyti kad mes 
nuo dievotų moterų nei kar
taus ,pipiro nesam gavę, 
kaip matyti politika 
suskirstė į sroves, 
virto fanatikėmis.

Atėjus vasarai ir

w

sve-

pra- 
dar-

Rastenių Vestuvių Vakarienės 
Programas

Birželio 19 d., po sugryžimo 
į Baltimorę Adv. Nado Raste- 
nio su savo jaunaja, Jule Bal- 
trukoniute iš Clevelando, tą pa
čią dieną vakare buvo surengta 
sugryžtuvių puota Alfonso sve
tainėje. Svečiai pradėjo rink
tis apie septintą valandą; o 
kaip aštuonios orkestras uždro
žė maršą, ir naujavedžiai pasi
rodė salėje. Nadas, aukštas, 
frakuotas, kaip Dzūkiškas ar- 
žuolas. Julė, liauna, muslinuo- 
ta-šilkuota, baltavo kaip Lie
tuvos darželio lelija. Ovacijos, 
plojimai ir sveikinimai ūžė 
tainėje.

Tai ideališka pora. Abu 
kilnus, nuoširdus tautos
buotojai, sužieduoti, ranka į 
ranką žengė per svetainę prie 
jiems parengtos vietos.

Trukšmui ilstant, svečiai sė
do prie stalų.1 Scenoje pasiro
dė komp. Mikas Petrauskas su 
Atletų Choru. Choras dainuo
ja: “Te šviečia, visuomet dory
bė musų kunigaikščio”, iš ope
retės “Užburtas Kunigaikštis”, 
kurio rolę Nadas Rastenis ne
senai vaidino, ir jam tada tas 
himnas buvo tik sceniškai dai
nuota. Bet dabar tai jau tik
rai jam. Paskui, vėl iš tos pa
čios operetės daina, “Per vaka
rienę mes galėsim gert, valgyt 
kiek katras norės.” Po to, 
tarp gėlių ir šypsančius! žibu
rių svečiai pradėjo vakarieniau
ti. Per vakarienę plaukė į sve
tainę telegramai sveikinanti 
vedusius. Iš Bostono, Connec
ticut, New Yorko, Phladelphi- 
-jos, Chicagotf-ir krtur, sveikini
mų buvo. \

Po vakarienės, svečiai pradė
jo šokti, žaisti, ir vėliau buvo 
daugiau dairių. Choras daina
vo M. Petrausko “Laša”, į ku
rią ineina: “Pavasarį” — su
dainavo Lilė Gelažiutė; “Kur 
Namas Mus” — choras”; “O 
kad Aš Jojau” — Valiunienė ir 
Rutkus; “Parsivedžiau Mergu
žėlę .Lepūnę’,’ — choras; “Va
lio, Dalgele” — Kaserauskienė ’ 
ir Rutkus; Lietuvos Himnas — 1 
choras ir visi. Po to vėl šokiai 
ir žaislai, kurie tęsėsi iki vė
lumai.

Tai buvo gražios poros ir 
gražios vestuvės.

Nuo savęs veliju jaunave
džiams laimingai gyventi ilgus 
metus ir pasekmingai darbuo
tis Lietuvių tautos naudai ir 
žmonijos labui!

Po Vestuvių
Nauja pora apsigyveno po 

antrašu 23 So. Stricker street. 
Aną vakarą buvau pas juos 
svečiuose. Jų visai buveinė 
pilna gražių dovanų, kurios 
suplaukė nuo vedusių draugų 
iš visos Amėrikos Lietuvių ko
lonijų. Iš apielinkės Baltimo- 
rės Lietuvių ūkininkų prisiųs
ta visokių gėlių. Ir tarpe jų 
pastebėjau kad yra jau ir šei
mos pribuišis. Jis labai gra
žiai dainuoja’. Tai “Kip”, kurs 
yra gražus, auksiniai margas 
paukštukas. Jis vardą gavo • 
nuo garsiausio Lietuvių daini- - 
ninko. TaiĮ vietinio fotografo 
šeimos dovana.

A. Kurelaitis.

šis atvaizdas nėra tai kokio! T. M. D. Wisconsin Ap
šventojo, kaip iš pirmo pama
tymo jums pasirodo, bet tai 
yra paveikslas garsaus Vokie
čių dailininko, Alberto Duerero, 
kuris gyveno ir pragarsėjo pa
baigoj 15-to šimtmečio ir pra
džioj 16-to. Atvaizdas yra jo 
paties pieštas. Iš jo 
rūbų galit matyt kad 
šventasis.

Duerero gyvenimo 
yra traginga: jisai, dailininkas 
su kunu ir su siela, pagal tų 
laikų papročio, buna sužieduo
jamas jo tėvo nbru su mergi
na miestiete, kuriai niekas ki
tas nerupi tik papuošalai ir ku-i 
ri neturi supratimo apie dailę.1 
Vietoj leisti jam liuošai vysty-| 
ti savo gabumus mene, jo mo-l 
teris verčia jį uždarbiauti pini
gų, ir jis imasi visokiais bu
dais pragyvenimą daryti, žino
ma panaudodamas savo artis
tiškus gabumus. Pešia mažus 
abrozėlius ir pardavinėja juos 
paprastiems žmonėms, ir ka
dangi dar Vokietija nebuvo pa
kilus dailėje jis neranda tokių 
turtingų pirkėjų 
Italijos dailininkai, 
gyveno turtingai 
jis turėjo vargti.
ir jis dienos kada ir jam lenkė
si didžiūnai.

Tai yra vienas iš daugelio at
sitikimų
Milžinų, apie kuriuos Tėvynės 
Mylėtojų Draugija leidžia dide
lę knygą.

Kas prisirašys prie TMD., tą 
knygą gaus už paprastą nario 
mokesnį, ir kitas knygas.

skričio Kvietimas
Laikydami -Apskričio metinį 

suvažiavimą nutarėm bendrai 
visoms musų apskričio į kuo
poms varde Apskričio ruošti 
didelį pikniką su žaismių '-pro
gramų, šokiais ir vaišėmis.

Išrinkta komisija to darbo;
I atlikimui darbuojasi kas reika
linga, ruošdama pikniką ne bi 

istorija .. , , . ,. ....kokį, bet įspūdingą ir linksmą.
j Piknikas įvyks nedėlioj, Lie? 
pos 24 d., Root River parke/ 
kuris randasi prie Highway ke- 

| lio 15, nuo Racino į šiaurę ly
giai ant keturių mailių vakarų 

| liik. Piknikas prasidės 1 vai.
i pp pietų 4r tęsis , iki autemag, ‘ 
Kviečiami iš visų aplinkinių

. miestelių Lietuviai suvažiuoti. 
Vietos pilna del visų.

Atvažiavus bus proga susi
eiti daug Lietuvių, turėsim lin
ksmą laiką ir sykiu naudą ap- 
švietos darbams. Kviečiu, pra
šau į svečius prie musų Liepos 
24 dieną! M. Kasparaitis.

brangių 
tai nėra

prie automobilio arti 
avė., revolverio šūviais 
automobilyje sėdinčius su vai
kinus ir vieną merginą, 15 m. 
amžiaus. Su jais buvus antra 
mergaitė, 14 metų amžiaus, iš
liko nesužeista. Mergaitės bu
bo Lenkės. Prie jų privažiavo 
užpuolikai kitu automobiliu iš 
užpakalio ir apšaudę pabėgo.

Balionų lenktynės bus Det
roite. šio rudens ■ tarptautinės 
balionų lenktynės prasidės iš 
Detroito. Dalyvaus 
ir kitų šalių balionai, 
ciališkai nepaskelbta 
pradėjimo vieta.

Sveikino motiną iš
kūnas Lindbergh pasveikino sa
vo motiną iš oro, atskrisdamas 
su tuo pačiu orlaiviu su kuriuo 
perlėkė 
skrido į 
suruošta 
bartinės 

Vėliau
krito vienas 
savo orlaiviu

Liepos 4 
vienas vyras 
ant 30 dienų
nubausti po $5 už tą pat daly
ką; 9 vaikai sužeista. Taip tai 
Detroitas praleido “Fordžiula- 
jų”.

Automobilių nelaimėse per 
dvi šventas dienas užmušta 3 
ir septynios ypatos sužeista.

Liepos 4 d. buvo surengta 
balionų lenktynės, už dovaną 
vieno vietos dienraščio. Daly-

šis ir Tas
Didžiausi draugija nariais. 

Palangos Juzė, Liepos 10 d. tu
rės išvažiavimą į pajūrį. Ma
noma kad tame linksmame iš
važiavime dalyvaus visi vietos 
Lietuviai.

Vienas vyras, vardu Kelly, 
išsėdėjo dvylika dienų ir pusę 
ant vėliavos stiebo keletas de-
,sėtkų pėdų aukščiau nuo St.J 
Francis viešbučio; Ant stulpo 
sėdėjimui buvo tik siaura len
ta, be atsirėmimo nugarai, tik 
virve buvo prisirišęs kad vėjas 
jo nenupūstų. Valgyti paduo
davo 
dama 
bą ir 
mose
raščius ir rūkydavo cigaretus 
sėdėdamas tiesiai, bet paskuti
nėse dienose jau buvo nusilpęs, 
vos susirietęs tesėdėdavo. Vi
si į jį žiūrėdavo, ir aš pats po 
keletą kartų į dieną nepraleis
davau nepažiūrėjęs. Žingeidu 
buvo jį matyti. Sako Kelly už 
tai gevęs daug pinigų.

Šiese dienose mirė vienas 
Lietuvis biznierius. Jis ilgai 
sirgo ligonbutyje, o kada nu
mirė laidotuvės atsibuvo iš 
graboraus, nežiūrint kad buvo 
vedęs ir turėjo moterį ir vai
kus. Jam sergant ligonbutyje, 
jo moteris girtuokliavo ir vai
kų neužžiurėjo; vaikai išbuvę 
keletą dienų namie nevalgę pa- 
slkundė kaimynams, tie paval
gydinę pavedė juos miesto glo- 
bon, o kada motina po kiek lai
ko girta sugryžo, valdžia ir ją 
pasiėmė. Gydytojai peržiūrė
ję rado ją užsikrėtusią bjauria 
liga. Ji dabar gydoma kalėji
me, trįs jos vaikai randasi 
prieglaudoj. Laike vyro šer
menų moteris buvo atvežta tik 
pažiūrėti-numirėlio ir atgal iš
vežta.

Taip tai užbaigė gyvenimą 
prakilnus Lietuvis, kurio drau
gai ir giminės pasipiktinę tokiu 
moteries gyvenimu.

Ir daugiau yra tokių moterų, 
kuomet Pitts- kurios kad ir senyvos dėvi vi

sai trumpus andarokus, šilki- 
kė savo vandenį varomą į na- nes pančiakas, laiko krutinę vavo penki balionai, 
mus, už tai kam darbininkai 
nenusileidžia kompanijai.

Iš gaisrui gesinti įrengtų

vie-

Ke- Amerikos
Dar ofi- 

lenktynių

oro. La-

Atlantiką. Lindbergh 
Ottawa, Kanadoj, kur 
60 metų Kanados da- 
tvarkos, sukaktuvės, 
kelionėje Kanadoj nu- 

jo palydovas su 
ir užsimušė, 
dieną švenčiant, 

pateko į kalėjimą 
už šaudymą, trįs

Sudegė. Name ant 5960 Con-nuogą, bet jų kūnai supuvę pa
sekmėj palaido gyvenimo ir j cord st., sudegė moteris, 58 m.

I girtuoklystės. Pinavijas. amžiaus.

Chicagoj nušauta bultegerių 
banditas, kurio kūną apžiurė
jus rasta 62 žaizdos iš kitų sy
kių.

Marcelonoj, Ispanijo, užmuš
ta moteris ir du vyrai, kurie 
buvo žinomi kaipo komunistai. I

kokius rado 
ii- kaip anie 
ir puošniai, 
Bet sulaukė

iš gyvenimo Dailės

Atsišaukimas į Dr. Ba
sanavičiaus Gerbėjus

Rokiškio v., 
šelpimo “Patiekos” 
Ji neturi skirtumo 
visus lygiai šelpia, 

vaikučio nevaro baž- 
bet ir neatkalbinėja.

rikos Lietuves randasi lieka
mų rūbelių kurie bus užmesti 
j kampą arba suvartoti skudu- 
riams. Paprašius gražiai savo 
vyrelio, neatsisakys jis duoti 
keleto centų tų rūbelių supaka- 
vimui ir pasiuntimui Lietuvos 
našlaičiams.

Atsiminkit moterįs kai jus 
esat linksmame susirinkime ar 
baliuje, tuo sykiu tūkstančiai 
jūsų tautiečių liūdi ir vilgo 
ašaromis žemę. Politikai ir 
statymui įvairių balvonų aukos 
nesiskaito labdaringu darbu ir 1 
aukotojas davęs tam tikslui pi- ;

Broliai ir sesės Lietuviai:— 
i Jeigu musų tėvynė Lietuva yra 
nežuvus, bet gyvuoja kaipo lai
sva ir neprigulminga valstybė 
tai kiekvienas bešalis ir- sąži
ningas Lietuvis pripažins kad 
daugiausia tam truso padėj.0 
Dr. J. Basanavičius. Todėl Phi- 
ladelphijos Lietuvių Veikėjų 
Taryba, padarymui Dr. Jono 
Basanavičiaus vardo amžinu 
per muzmatiką {metalinius pi
nigus, kurie išėję iš cirkuliaci
jos vėliau buna rankiojami ir 
laikomi brangiu daiktu), nuta
rė kreiptis prie Lietuvos Prezi
dento Smetonos kad jis malo
nėtų pasirūpinti idant butų pa
dirbti metaliniai pinigai sų Dr.

I Basanavičiaus atvaizdu.
Jus, broliai ir seserįs, esat 

raginami, per draugijas ir or
ganizacijas, tą sumanymą pa
remti siunčiant savo prašymus 
Lietuvos prezidentui.

Kas gerbiat atmintį Lietuvos z 
didžiausio ir prakilniausio sū
naus, pasidarbuokit šiame su- • 
manyme. Per jį Dr. Basanavi
čiaus vardas pataptų amžinu ir 
tarpe kitataučių ir valstybių,

čia 
ir moteris 
ir jos pa-

pas Ame-

siu. šelpti vargšai ir šviesti
tamsią Lietuvos liaudį yra nau
dingiausias labdarybės darbas, ries plačiai pasaulyje nusenę 
nes per tą tik išvysime'-mūsų 
tautą laiminga.

Petras Kriukelis.
Ulytės k. Rokiškio-p.... ,
N. š. “Patiekos” Draugija.

pinigai ir medaliai renkama ir 
studijuojama, taipgi jų atvaiz
dai telpa įvairiuose Muzmati- 
kos žurnaluose.

Phila. Liet. Veik. Taryba.
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» APIE ŠUNIS
Aprašymas apie Žmo

gaus Ištikimus Draugus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

nubaidymo tokiu budu negeis
tino šunies, mano šuo paskui 
eidamas šalę manęs ir žiūrė
damas iškelta galva j mane lyg 
sako: “Ar matei kaip aš su juo 
apsidirbau?” O tas didysis 
šuo, nuošaliai paėjęs, išlaiky
mui savo išdidumo, atsukęs 
galvą j maniškį lyg sako: “Aš 
galėčiau tave sutaršyt jei tik 
norėčiau. Aš visai nenoriu su 
tavim terliotis!”

, Mažieji Smarkuoliai
Mažas šunukas būdamas už 

tvirtos tvoros, pamatęs dideli 
delį šunį puolasi ir per tvorą 
baisiausia loja, lyg parodymui 
kad jis tą didįjį paimtų ir pa
smaugtų jeigu tvoros tarp jų 
nebūtų. O kada didelis šuo nu
eina jis dar garsiau ima loti.

Aš tankiai išeinu pasivaikš
čiot su dviem ar trimis šuni
mis gatve pro vieną namą kur 
yra didelis šuo, sėdintis prie 
durų, kuris niekad nei nesuur
zgia iki mano šunes jau buna 
praėję keliolika sieksnių. Ta
da jis loja su didžiausiu nepa
sitenkinimu kam nepatėmijo 
mus anksčiau. Jis gudriai tyli 
matydamas kad mano šunes jį 
viršija skaičiumi, bet jis loja 
pasirodymui aplinkiniams kad i 
jis nebijo, nors to pats sau nė- 
įtikrina.

Šuniui išeina ant naudos pa
daryti ant kito šunies įtaką- sa-I 
vo žiaurumo ir taipgi naudin
ga parodyt kitam šuniui kada 
yra' jam draugingas. Drąsus I 
šuo pradėjęs kovą ėdasi iki iš
sibaigia jame paskutinė uncija 
spėkos. Bet net ir geras ko
votojas žino kad nusileidimas 
yra geriau. Kuomet prie jo ar
tinasi daug už jį didesnis šuo 
grąsinančiu budu, jis daugiau
sia apsiverčia aukštieninkas ir 
visiškai pasiduoda, žinodamas 
kad padoras šuo nekąs kito šu
nies kuomet tas taip pasiduo-Į 
da. Didelis šuo retai kanda 
mažesnį už save jeigu mažasis 
nekanda jo pirmiau.

Vienok mažiukai šunes tan
kiai pasinaudoja savo neliečia
mybe ir puolasi ant didelio šu
nies lyg jį sudraskyt norėda
mi. Tas turbut yra tik del 
pasirodymo savo smarkumo. 
Mažiukas šuniukas nori paro
dyt savo kaimynams koks jis 
yra narsus, kuomet pavojaus 
jam jokio negręsia.

Papranta Pjautis
Aš žinojau vieną seną šunį 

kuris turėjo švelnų zbudą — vi
sada vengė kivirčių, bet pata
po aršus kovotojas. Dauguma 
šunų su kuriais tik jis susitiko 
manė kad jis yra nuolaidus ir 
lysdavo jam į akis. Palengva

jis pradėjo nužiūrėti kožną šu
nį ir puldavo ant kiekvieno 
kuris tik artinosi prie jo. Jis 
nenorėjo peštis, bet žinojo kad 
reikės, todėl’ pats pradėjo peš
tynes sukelti. ■*-

Šunes Pažįsta Kovotojus

Kokiu tai paslaptingu budu 
net svetimi špnes pažįsta kuris 
yra piktas šuo. Einant su sa
vo šuniu, vardu Badger, aš tu
riu nuolat saugoti kad svetimi 
šunes nepasakytų jam ko kad 
jis nepradėtų mirtiną kovą. 
Bet kada einu su kitu šuniu, 
vardu Jimmy, aš visai saugus. 
Jis yra toks nuolaidus kad gali 
palaikyt draugiškus ryšius su 
visais šunimis kokius tik susi
tinka kelyje. Nepatyriau ’ kad 
kiti> šunes darytų kokius negei
stinus" prieš jį žygius.

Jimmy yra įgimęs taikinto
jas, ir galima sakyt geras šu
nų politikierius. Jeigu jis ir 
Badger eina su manim, pamatę 
Badgerį šunes tuoj sukelia su
judimą. Kada aš su Badgeru 
praeinam, Jimmy tankiai nubė
ga atgal pas įširdusius šunis 
pasikalbėti. Po apraminimo ki
tų šunų Jimmy sugryžta, o tie 
kiti šunes nueina sau pas du
ris ramesni.

Kožnas turbut patėmijot šu
nį nuleidus galvą kada jis urz
gia, bet laiko galvą aukštai iš
kėlęs kada loja. Išaiškinimas 
yra tas kad urzgimas reiškia 
galimą susikibimą, ir šuo in- 
stinktiviai nuleidžia galvą sau
godamas savo gerklę. Bet šu
nies balso stygos veikia geriau 
kada galva iškelta. Šuo beveik 
visai negali loti kuomet guli 
aukštieninkas.

A
Ne Vien Ėdimui Jie Gyvena

žmonės net turi priežodį apie 
šunų ėdrumą, lyg kad jie visa
da turi mintyje tik ėdesį. Tas 
išdr.lies tiesa dėlto kad jie ne
turi kuo kitu laiką užimti.

Šunes tankiai ryja po, daug 
ant sykio, dideliais kąsniais. 
Bet taipgi jų parpotis yra už
kasti dalį maisto kitam sykiui, 
jeigu nesuėda. Šuo įkasa kau
lą į žemę savo kojom, bet kada 
reikia išsikast jis kasa nose. 
Tas yra dėlto kad jo kojos vei
kia tik į save.

šunes turi paprotį ėsti ne 
toj vietoj kur kaulą gauna, bet 
neštis į saugesnę vietą, nes jie 
senovėj turėjo to laikytis kad 
kitas iš jo neatimtų ir taip li
ko juose ta prigimtis. :

Namuose kur yra šuo, jisai 
daugiausia paseka šeimininką, 
o ne šeimininkę. Bet yra at
sitikimų kad šuo seka šeiminin
kę, jeigu tuose namuose yra 
moteries viršus. Sunku šunį 
apgauti kas ištikro yra namų 
valdovas. Kitas dalykas, šuo' 
turi daugiau užsiėmimo su vy
rais, nes vyrai atlieka darbus 
tokius kuriuose reikia šunų pa-

galba, kaip medžioklėj, ganyme 
gyvulių.'

šuo yra nepaprastai ištiki
mas savo šeimininkui, šuo ne
nori būti vienas, ir jo palinki
mas būti valdomu yra toks di
delis kad jis pasiduoda savo po
nui su visa širdžia; vienok nė
ra sunku šuniui pereiti prie 
kito pono-valdovo. Jis patam
pa ir naujam ponui taip ištiki
mas kaip buvo senam.

Mes tankiai juokiamės iš šu
nų kad jie vienas kitą uoste. 
Jeigu šuo' galėtų kalbėt jis pa
sakytų apsigynimui savęs už 
tai:. “Ar negeriau pauostyti 
praeinantį šunį negu ištempti

į jį akis?”
Gal matėt kai šuo nulenkia į 

šalį galvą jeigu girdi kokį kei
stą garsą. Tas ypač patėmyti- 
na pas jaunus šuniukus. Tas 
paprotis paeina nuo daugelio 
gentkarčių kuomet šunims rei
kėjo įtempt ausis susekimui 
pavojaus. Kada bando ką pa
matyt, šuo sykiu bando ir gir
dėt. Tokiu budu girdėjimas ir 
regėjimas pradėjo veikti ben
drai. Negana to, šuo net ir 
savo nosį iškelia kada nori su
sekti keistą garsą. Šuo gyve
na daugiausia uosle ir ausi
mis, nes nosis šunims labai 
daug pagelbsti.

šie nauji užsirašė “Juodą 
Karžygį” prisiųsdami po $1:

Kl. Urbšaitis, vietinis, mokė
jo $1.

paduodu. Jie mėgsta skaityti 
tokias knygas kaip ‘Juodas 
Karžygis’, tai lai skaito nuo tė
velių dovaną.”

“EKSCELENCIJA”
I ARBA
| kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko į Kauno žulikų nagus,
< “aukštų žentų” savo dukterei jieškant, iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai.
L^^^^^^~**»*************Parašė K. S. Karpavičius.*****************************1

(Tąsa iš. pereito num.)

Scena 3.
Ineina Tarnaite, ir Kiemsargis su 

šluota rankoj.
Kiemsargis (tarpduryj) — Kad, 

tamista, aš labai brudnas, kaip čia 
kajus eiti.... Aš prjdrapalysiu....

Bum. — Tas nieko, Maik, pasidėk savo' 
tulšis, mudvi norim kad tu padarytum su j 
mumis maniebrus, kaip Tilė sako. j

K’ems. — Prabočykit, poni, aš nesu jo- 
kis žaunierius....

EZXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXS3XX2

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
___________________________________ .___________________________ MM

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 2
organizacija Suvienytose Valstijose, J
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. J

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T9- J 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus* kainos. J

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, G00 ir 1,000. 3
Pašalpos įkyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. j

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui M

IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA J
307 W. 30th Street New Yerk, N. Y. JI

Julė Birutienė, iš So. Man
chester, Conn., prisiuntė $1.

Jurgis Budris, iš Glengar- 
nock, Ayrshire, Škotijos, pri
siuntė $1.25 (25c persiuntimo 
lėšų į užrubežį).

Antanas Pranaitis, iš Wor
cester, Mass., prisiuntė $1.

Jieva Dočkienė, iš’Baltimore, 
Md., prisiuntė $1.

Pranas Staknys, iš Amster
dam, N. Y., prisiuntė $2: vie
ną knygą sau, kitą savo broliui 
Lietuvoje. ž, <

Bronius Verseckas, Detroit, 
prisiuntė $1.

K. širvydienė, iš Brooklyno, 
prisiuntė $2 ir rašo: “Dar pri- 
siunčiu $2 Už dvi knygas ‘Juo
das Karžygis’, kurias užrašau 
savo žentam Detroit, Mich., ir 
pasiuskit jų antrašais kuriuos

Nepraleiskit progos užsira
šyti “Juodą Karžygį”, nes vė
liau turėsit mokėt $2 ar dau
giau ir gal nebus galima gauti; 
nes spausdinsis tik tiek kiek 
bus prenumeratorių. Ji tinka 

j dovanoms jūsų draugams ir 
I draugėms, ypač jaunimui, nes 
pastūmėja prie veikimo, prie 
stengimosi gyvenime ką nors 
naudingo ir prakilnaus pada
ryti.

I SKAITYTOJAMS
i
Į Kurie negaunat “Dirvos”
I pora numerių pagrotu ne- | 
I vilkinant rašykit ir reika- j 
I laukit užvilktu kopijų. | 
I
| Rašant “Dirvai” laiškus'
I visada ir būtinai užrašy-
I kit savo antrašą ant lai.š-
I ko viduje ir ant konverto.
Į į

SUTAUPYKIT KELIS DOLARIUS IR
VAŽIUOKIT SAUGIAI

‘Musų važinėjimo kainos yra pigios, daug 
ekonomiškesnės negu gazolinas ir tires. 
Mes turim išlavintus vyrus valdymui mu
sų karų kurie yra švarus ir patogus bei 
sykiu ir saugus.

Pabandykit musų liniją kada ki
tą syki važiuosit Į Medina; Ash
land, Wooster, Mansfield, Crest
line, ėlyria, Oberlin ir punktus 
'tarp jų ir už jų:

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

Tiesioginė Linija Į Chippewa Lakė Parką.

SIDE TRIPS from Niagara Falls at Special Excursion Rates 
>?įretuIn J 8 $ J -^1 MONTREAL and return : $26.20CLAYTON, N.Y. and return 16.60 ,ALEXANDRIA BAYandretum 17-05] QUEBEC and Return X - 36.35 

with return limit equal to Niagara Falls Excursion Tickets

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East Ninth Street Pier, Cleveland, Ohio 

Daily Steamers to Bufialo—9p. m. 
Fare $5.50.

Special Auto Rates $5.00 and up. 
Steamer service via Erie, Pa., leaving 

at 4:30 p.m., alternate days 
July 5th to Sept. 6th

Hpwelve Day
-AftcationTrips

Visit Niagara Falls and Canada this summer
Enjoy a cool, delightful Lake Trip on the 

Great Ship “SEEANDBEE”
Special Excursion Fare only $7.85 Round Trip

Cleveland to Niagara Fails and return
Leaving Cleveland at 9:00 p. m. (Eastern Standard Time) July 8th, 

I 15th and 25th. August 1st, 12th, 19th and 26th
Tickets good returning any time within 12 days including date of sale,

J» now obtainable at our Cleveland Office

Džiovas (garsiai per langą) — Gerą 
dieną!

Baravykas (kilnodamas skrybėlę) — 
beržu I Hadidu, misis Bumbliene; Hadidū, Keidy!

IVacumere, kas čio do s'orkės?! (Ir pasi- 
noni I braukę nuo lango eina Į duris.)

(Viduje esančios nusigąsta. Tarnai
tė sulaiko muziką.)

Bum. (pribėgus prie Kiemsargio) — Tu 
i ateik paskui, Maik, kai jų nebus.... (Iš- ’ 
Į stumia jį laukan, šluota lieka viduje.)

Scena 7.
Pro atviras duris ineina Džiovas ir Barą-

noni, 
i pa-

Bum. — Mums žaunierių ir nereikia, ale 
džentelmonų kupė trinasi tarp nonų. Pa
rodyk mums su Tile kaip ponai ir ponios 
daro kada Į krūvą susieina. Gohet, mes 
norim pasimokyt....

Kiems. — Poniute, aš be frako, tain stro- 
kais užkužytas, nieko negaliu. Pazvelykit 
verčiau.... (dairosi kaip sugautas paukš
tis. j langą, i duris.)

Keidč — Nevermai su fraku, kitą sykį. 
Mes neturim laiko. (Priėjus prie Bumšie- 
nės pakužda) Ma, iam reikia viskės, bus 
drąsesnis.... Raidavei aš atnešiu.... 
(leidžiasi į kaires duris).

Bum. (rustai) — Sei, Keidy, dončiu hou! 
Tilė atneš, ne tu!

Keidė (susilaiko) — O, jes, Tily, atnešk 
Maikiui žinai ko.... .(mirkteli).

(Tarnaitė nusišypso dasiprotėjus, iš
eina kairėn.)

Kiem. (supratęs) — Aš, dabar, poniu
tės, jau nebunu su ponais, ale anuose čė- 
suose služijau prie Kauno gubernatoriaus 
pišoriaus pamočniko už liokajų. (Apsi
dairo Tarnaitės) Ar ji žaras ateis?....

Scena 4.
Ateiną Tarnaitė su bonka ir stikleliu.
Kiems. (pastato šluotą prie stalo, puo

lasi prie Tarnaitės. Ji pripla, išgirdo stik
liuką,’ jis apsišluosto rankove usus.) — 
Pas gubernatoriaus pišoriaus pamoeniką. 
už liokajų služydamas viską mačiau ir vis
ką moku ir galiu jus išmokyt. (Vėl ne
drąsiai parodo įpilt degtinės, Tarnaitė įpi
la, jis išmaukia.) Taip, poniutės, aš vis
ką moku kaip ponai tarp savęs apsieina. 
(Darosi linksmesnis, drąsesnis,; galva ap
svaigsta.) Ale, poniutės,; mums reikia 
muzikos, aš parodyčiau kaip ponai veda 
ponias šokt.... (Prie tarnaitės) Ale, 
panienku, tu nebūk tokia skupi, matai'kad 
aš užimu aukšto prapesoriaus ciną.... 
(Pats įsipila sau degtinės, laikydamas tar
naitės rankose bonką ir stiklelį.)

Bum. — Keide, paleisk grafafoną, tegul 
jis su Tile parodys kaip ponai veda ponias 
šokt....

(Keidė uždeda Valcą. Kiemsargis ko
ja pradeda mušt taktą. Paskui eina 
prie Tarnaitės, nusilenkia, ir išveda 
ją šokt. Abu nuduoda elegantiškai. 
Šoka Europiškai, pasikilnodami į vir
šų. Pabaigus šokt, paveda Tarnaitę 
už raukos į jos vietą, nusilenkia, pa
bučiuoja ranką, ji irgi gražiai linkte
li-)

Bum. (ploja delnais) —Sy, Keide, matai 
kaip lengva! Dabar gohet tu su juo..,.

(Tarnaitė vėl užsuka ir paleidžia tą 
patį Valcą. Keidė gatavai taisosi ir 
laukia Kiemsargio vest ją šokt. Bet 
Kiemsargis žiuri į ją ir į bonką.)

Scena 5.
Už lango pasirodo Džiovas ir Baravykas, 

Amerikoniškai vasariškai apsivilkę, be 
bruslotų, šiaudinėm skrybėlėm. Nu
stebę tėmija, bet vogtinai, tylomis.

Keidė — Na, Maik, koman, vesk manę, 
aš noriu pasimokyt....

.Kiems. (nedrąsiai) — Aš, panele, noriu 
ant drąsos.... Sarmatinuos....

Bum. — Ko čia sarmatytis. Gohet, ji 
turi pasimokyt, šį vakarą reikės. Patrik- 
syk ją, o tu žiūrėk kad .pataikytum. (Pa
ti pripylus išgirdo Kiemsargiui stiklelį.)

Keidė — Tu nevermai apie mane, aš 
pataikysiu. (Pati bėga prie Kiemsargio, 
griebia jį šokdintu Koman, Maik!....

Tarn, (puolasi prie Keidės) — Ne, pa
nele, taip negerai! Ponas turi išvest. Ši
taip butų labai negražu.... (Pastumia 
Keidę į vietą, paima Kiemsargį už ranko
vės, svyruojantį priveda prie Keidės, jis 
jai žemai nusilenkia....)

vykas.
Keidė — Sei, jus, bomai, ko lendat ne

prašę tarnaitės įleisti! Juoksis visi kad 
mes su tokiais frentaujam!

Bar. — O čia ar ne fonės? Pamatytų 
tas sorkes jūsų frentkos Amerikoje ....

Džiovas — Kibą mokinatės Kaimiškų 
palitiks?....

Keidė — Ne tavo biznis ko mes mokina
mos! Mes vakare cinam i Metropolį į ba
lių, kur jūsų visai neįsileistų! (Išdidžiai 
vaikšto, kraiposi.)

Bar. — Tai mokinatės kaip paduot po
naičiams rankas nalaižyt.... Keidute, ar 
ir tu jau tuo užsikrėtei?....

' Keidė — Well, ar taip ne nais? O kaip 
Amerikoj vyrai apsieina su moterimis — 
kaip kokie dominės.... (Parodo išvėpųs 
burną.)

Bar. — Orait, orait, darykit kaip sau 
norit. Mums jau Lietuvos gana — tuoj 
gryžtam atgal. Perdideli čia visi ponai, 
neąali nei susikalbėt.

Džiovas (prieina prie Keidės) — Well, 
Keidute, tuoj turėsim sakyt gud-bai. Ant 
laivo susipažinom, bet jau mes vieni gry- 
šim....

Keidė — Ai dont kėr!( Mes jau čia lik
sim! No mor man Amerikos nei.-Ajųgjiw 
konų! (Nusisuka nuo jo, užriesdama gal-' 
va.) p: -

Bar. — Keidute, by -kerful,. kad. kartais 
nesigailėtum ką dabar pasakei....

Bum. — Tu apie mus nesirūpink. Kas 
yra smart tam ir čia gerai.'" *

Bar. — Tik kažin kaip ilgai. Juk dar 
tik mėnuo kaip Kaune. Mums jau dasi- 
ėdė iki tolei (parodo iki kaklo). Kur tik 
ko užeisi, paprašysi, visur dolarių tyko, 
mislina kad mes tik dolarių maišai.

Džiovas — Tas butų dar nieko, bet visi 
tokie riestanosiai, nei šnekėt nenori. Kai 
buvom Amerikoj tai kvietė-ragino: va
žiuokit, gryžkit, čia jus labai reikalingi, 
sakė. O kai parvažiavom nei ištolo nepri
sileidžia.

Bum. — Čia žmonės smart — su bile 
kuo nesusideda. Kodėl męs nekikinam?

Bar. — Palauk, dar, palauk, misis Bum
bliene, apeikit Kauną ir Lietuvą tiek kiek 
mudu apsukom tai matysi....

Bum. — O ko lendat kur nereika? Mu
dvi Lietuvą aplankysim kai mano Keidu
te gaus sau vyrą kokį aukštą apicierių ar
ba prapesorių. Ant hanimun važiuosim Į 
Palangą.... Tada mums visi rankas bu
čiuos ....

Bar. (pakuždom Džiovu!) — Tai iš mu
sų piršlybų nieko neišeis.... Jodvi visai 
sukreizavojo..... Koman!.... (Eina. at
sisveikint, jodvi visai nesileidžia.,)

Bum. — Geriant, jus, bomai! Mums 
tik sarmatą darot čia landžiodami!

(Keidė, jiem nematant, parodo iš už
pakalio jiem nosį ir iškiša liežuvį jų 
paniekinimui. Džiovas ir Baravykas 
nuleidę galvas išeina. Keidė ir Bum- 
blienė po ištos scenos lieka sumaišy
tos, nervuotos. Pauža.)

Scena 8.
Per atviras duris, įkišęs galvą, pasiro

do Kiemsargis, baltom pirštinėm apsimo
vęs, su cilinderiu pakreiptu į šalį, su fra
ku, bet tais pačiais purvinais avalais.' Pa
lengva įžengia per duris. Iš jo brusloto 
lenda lauk jo kieta krutinės pakaklė, kurią 
vis grūda vidun.

Kiems. (prie durų stovėdamas) — Po
niutės, jau jie išėjo.... (baimingai bet 
skubiai pribėga prie stalo, žiuri į bonką.) 
Aš dabar su fraku.... Galėsiu pri-učyt 
kiek tik norėsit.... (Tarnaitei) Panien
ku, ar gali dar vieną, ant naujos drą
sos?. ...

Scena 6.
Už lango pradeda kvatot Džiovas ir Bara

vykas, nedalaikydami juoku.

Bum. — Duok jam....
(Tarnaitė pripila stikliuką, išgirdo.) 

(BUS DAUGIAU)
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DR. J. ŠLIUPO LAIŠKAS
A MERIKIEČIAI ir Ame-’ 

k rikietės: Neiškenčiu po 
» daugelio metų tylėjimo ne

sikreipęs į Jus su prašymu.
Galop savo amžiaus es- 

mi parengęs spaudon du 
veikalu: Hygiena arba mo
kslas kaip reikia sveikatą 
taupyti, ir Senovės bei Vi
duramžių Medicinos Histo- 
rija. Abu veikalu, mano 
manymu, Lietuvoje yra la
bai reikalingu, ypačiai Hy
giena, nesą apie hygieną 
Lietuva neturi veik jokio 
išmanymo.

Išleidimas tų veikalų at
sieina brangokai, ypatingai 
norint juos padabinti pa
veikslėliais. O pinigų, bent 
pas mane, labai mažai yra, 
ir todėl melsčiau Jūsų kad 
savo prenumerata iškalno 
man padėtumėte tuos vei
kalus išspausdinti. Jau da
bar mes apskaitliavę esame 
kad už Hygieną bent 2 do- 
lariai, o už Medicinos His- 
toriją bent 3 dolariai rei
kia prenumeratai skaityti. 
Už prisidėjimą savo prenu
merata, gjalįų pasakyti kad 
gale knygų "paskelbsiu pre
numeratorių paVa^dęs, ir 
kiekvienas gaus tiek 1 egi- ; 
zempliorių kiek bus užsisa-' 
kęs prenumeratą įmokėda
mas. Jeigu atsiras iš Ame
rikiečių prisidėjimas tai at
spausdinimas netruks ilgai. 
Pirmiau, išeis Hygiena, b 
vėliau Medicinos Historija.

Aš kreipiuosi į Ju^ pra
šydamas prenumeruoti iš
kalno, dar ir todėl kad se
niau tobiu budu padėdavo- 
te Kun. Dembskiui, o kar
tais ir man, išleidinėti kny
gas. Manau kad nepyksite 
už mano tokį pasiūlymą, 
ypačiai kad ne del asmeniš
kų sumetimų tatai darau. 
Parašyti Iman tuos veikalus 
ėmė kelerius metus,' o už 
tą savo darbą aš atlygini
mo nejieškau: vienatinai 
noriu kad man gyvam be
sant knygos atsidurtų liau
dies rankose ir paskatintų 
prie išmintingesnio gyvatos 
sutvarkymo kaip šeimoje 
taip ir valstybėje.

Amerikiečiai prisidėjo 
trusu ir pinigu Lietuvą ant 
kojų pastatyti, tai dabar 
reikia prisidėti pamokinant 
liaudį sveikatą užlaikyti, 
nuo ligų apsaugoti, amžių 
prailgint, ir laimingiau gy
venti.

Dr. J. šliupas.
Antrašas:

Spaustuvė 
Šiauliai,

“Titnagas”, 
Lietuvoje.

Vietoj vaikytis politikie
rių, vietoj dėti pinigus kad 
jie galėtų daugau trukšmo 
Lietuvoje kelti, pavieniai ir 

• organizacijos paremkit ši
tą Dr. Šliupo darbą prenu
merata ir aukomis, o pada
rysit savo šalelei tūkstan
teriopą naudą.

Kas nenorit abi knygas 
sykiu prenumeruoti galit 
pasirinkti kurią vieną, ar
ba paaukauti dplarį kitą ii’ 
parinkti iš savo draugų Dr. 
Šliupo naudingų knygų iš
leidimui.

Pinigus galit siųsti tie
siog arba per “Dirvos” re
dakciją.

.*-----------------------------------------
i Vėl Eina Medžioklėn!

Komunistėliai vėl dedasi ant 
pečių šautuvus ir eina naujon 

■ medžionklėn — rinkti tarp dar
bininkų aukas neva Argentinos 

!darbininkų reikalams.
1 Kur koks darbas reikia pa
dirbti tai komunistėliai nepasi
judina ir dar dirbančius smer
kia. Bet kur tik proga pasi
gauti aukų ten jie pirmutiniai.

Argentinos, Brazilijos ir ki
tų išeivijos kraštų Lietuvių 
darbininkų padėtis bloga, bet 
ne komunistai ją pataisys. Ge
riausia aukas siųsti tiesiog ir 
tik savo giminėms, tada aukos 
arba parama pasieks. Bet kas 
eis per komunistėlių nagus tai 
atsidurs Brooklyne arba 
go j.

Musų draugijos gali 
aukas ir pasiųsti jeigu 
prašymus tiesiog arba per laik
raščius, tiems kurie šaukiasi, 
bet neduoti komunistėliams.

Patyrimas su Lietuva buvo 
gana geras, ir dabar dar patįs 
komunistai kitiems prikaišioja 
kad aukų negavo tie kam siųs
ta. Ar bolševikėliai atiduos sa
vo surinktas aukas kam renka?

Smukdami 
nistėliai vis 
sau paramos

Duokit tiesiog 
kitų šalių Lietuviams darbinin
kams kada gausit atsišaukimą, 
bet neduokit komunistams, — 
toks “Dirvos” patarimas Ame
rikos Lietuviams.

nuo koto, komu- 
išranda šaltinius 
pasidaryti.

Argentinos ir

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Dabai’ paminėsime keletą dalykų ku

rie įvyko Andriennės namuose, pirm išva
žiavimo ant Rue Blanche, kur gyveno prin
cas Džalma.

Nors jau buvo dešimta ryto, dar lan
ginės Andriennės miegkambario buvo už
darytos ir neįleido jokios šviesos, išskyrus 
Indiškos alabastro lempos, kuri ruko pa
lubėje.

Nieko negalėjo būti gražesnio, jau
kesnio ir žavėtinesnio kaip šis miegamas

Chica-

rinkti
gauna

SMETONA PO KAIMUS
Lietuvos prezidentas Smeto

na šį pavasarį važinėjo po Lie
tuvos provinciją ir pasirodo 
kaip liaudis jo nekenčia, kad 
dar nei sykio niekas nebandė 
ant jo nei kulką sunaudoti.

žydų skerdynė. Ukrainoje, 
bėgyje praėjusių ipenkių metų, 
išžudyta 350,000 žydų, kaip sa
ko žydų veikėjai Rumanijoj.

DAINA
(J. Gogelis)

Atjoja bernelis per lygius laukus,
Per lygius laukus, per pūdymėlius.

Atskrenda žąsinas su žąsų pulku, 
Sudrumstė vandenį su juodu dumblu.

Pakol vandenis nusistovėjo,
Bernelis mergelės nepris’kalbėjo.

Ne savo žirgeli pas mane atjojai, 
Ne savo žiedelį man dovanojai.

Paleisčiau žirgelį ant pūdymėlio,
Parisčiau žiedelį į rudymėlį.

Težvengia žirgelis ant pūdymėlio, 
Terusti žiedelis ant rudymėlio.

Atjoja bernelis per lygius laukus, 
Per lygius laukelius, per žalias lankas.

Atskrenda žąsinas šu žąsų pulku, 
Sudrumstė vandenį su juodu dumblu.

Pakolei vandenis nusistovėjo,
Bernelis mergelę prisikalbėjo.

Tai savo žirgeliu pas mane atjojai,
Tai savo žiedelį man dovanojai.

Paleisiu žirgelį į žalią lanką,
Užmausiu žiedelį ant baltų rankų.

Težvengia žirgelis ant žalių lankų, 
Težiba žiedelis ant baltų rankų.

DAINA
(A. Aras) 

Anksti rytelį gieda gaideliai, 
Kelkis, sūneli, eik į darbelį.

Dar aš nekelsiu, dar ne dienelė, 
Dar nebudino mane panelė.

Aš atsikėlęs anksti rytelį 
Ėmiau į ranką plieno dalgelį.

Einu į lauką rankom švytuodams, 
Plieno dalgelį ant pečių nešdams. 

Aš pasipustęs plieno dalgelį 
Pradėjau pjauti lankoj šienelį.

Dar nenupjoviau nei pradalgėlę, 
Atnešė panelė man pusrytėlius.

Sėski, panele, ant pradalgėlės, 
Tegul pasilsės rankos, kojelės.

Ačiū, berneli, už meilės žodelį, 
Aš atilsėjau pas motinėlę.

Eina panelė šalę vieškelio, 
Šviečia ^skarelė balta šilkinė;

Man ne rytelį saulė tekėjo, 
Rūtų šakelė rankoj žydėjo.

DAINA
(O. Kairiutė) 

Atstok, neviliok, 
Jaunasai bernužėli, 
Pramanys žmoneliai 
Kad tu mane myli. 
Tu sau kitą čestavok, 
Man žodelį dovanok, 
Nežinos žmoneliai 
Kad tu mane myli. 
Tu su kita gali šokt, . 
Man ant kojos neužstok, 
Nežinos žmoneliai 
Kad tu mane myli. 
Tu sau kitą kibinėk, 
O į mane pažiūrėk, 
Nežinos žmoneliai 
Kad tu mane myli. 
Ant kermošiaus jas nuvežk, 
Parvažiuoddms man’ parvežk, 
Nežinos žmoneliai 
Kad tu mane myli.

Leonas Vitkauskas.
Ne du balti berželiai vakaro 

tylumoje meilavos, ne paskuti
niai liūdnos dainos atgarsiai 
lengvai plaukė ir tirpo ore, — 
tai bernelis su jauna mergele 
meilavos, tai jaunas bernelis 
sudiev sakė mergužėlei, į ka
ružę jodamas, koją žibančion 
plieno kilpon dėdamas; tai jų 
meilės žodžiai tyliai ir lengvai 
plaukė ramiame vakaro ore.

Ir įsėdo jauna bernelis į ty- 
melio balnelį, ir pasilenkęs ap
kabino gailiai verkiančią jau-

■ ną mergelę, prisispaudė prie j kambaris. 
pat išrdelės ir meiliai-meiliai j Laikydamosi savo nusistatymo ati- 
pabučiavo- j duoti garbę tam kas ką padaro, o ne tam

Ne ankstų rytelį nuo mede-■ kas parduoda, ir savo kambario išgražini-
lių gaili rasa krito, ne gaivi- j muose ji turėjo įdėtus vardus tų darbinin-
nantis lietus pasipylė iš su-j kų kurie ką padirbo, o darbus ji pavedė
drumstos daugaus mėlynės —f...................
tai jauna mergelė lelėjėlė gai
liai verkė savo bernelio dobilė
lio, kurs į karužę joja, už bran
gią tėviškėlę galvelės kloti, sa
vo krauju bočių šalies vaduoti. 

Ir išjojo jaunas bernelis į 
lauką kur mirtis lekiojo, kur 
jaunos galvelės krito kaip balti 
dobilėliai po dalgiu pjovėjėlio, 
kur žolynai krauju dažyti bu
vo.

tai jau- 
brangią 
brangią

Ir susikovė, susispyrė su 
priešu bernelis, ir suskambėjo 
plieno kalavijai, sužvengė juod
bėri žirgeliai, ir puolė pirmyn 
jauni berneliai.

žemė rūksta, kalavijai skam
ba, krutinės braška — 
ni broleliai dobilėliai 
tėviškėlę vaduoja, už
tėvų šalelę savo krauju žolynus 
dažo, savo galveles į dulkėtą 
žemelę kloja....

Ir suklupo bernužėlio juodbė
ras žirgelis ir iškrito iš tymo 
balnelio jaunas bernužėlis, ir 
sumovė šaltą kalaviją į jį pik
tas priešas.

Upelis raudonai patvino, su
simaišė su žeme ir susitepė ja
me jaunas bernelis savo baltą 
veidą....

Guli bernelis sukniupęs, ne
juda, nekruta, o jo juodbėras 
žirgelis gailiai prunkšdamas 
apie jį vaikščioja, kilpelėmis 
barškina.

Krito jaunas bernužėlis už 
tėvų šalelę.

¥ ¥ ¥

• Ne giria tamsi gailiai 
ne žalioji gailiai šlamėjo, 
verkė-dejavo jauna mergužėlė 
lelijėlė sužinojus jauną bernelį 
už tėvų šalelę galvą paguldžiu- 
sį.

Nebėra’ gyvenimo mergužė
lei, nebėra linksmybės jauna
jai, tik vieni tamsus kapai ją 
tegali nuraminti, j oš sielos au
drai nutildyti, ją užmigdyti 
saldžiu atilsio miegeliu.

¥ ¥ ¥

Ne jaunas bernelis vyšnių 
sodelyj su mergele meilavęs, 
nes jaunasai tyliai meilės žode
lius kalbėjo — tai tyliai, tyliai 
šlamėjo nendrės ežero pakran
tėse, tai vandeninė lelija lin
guodama ant sidabrinio ežero 
pa viržio savo gelsvu vaideliu 
bučiavo, meilavo skaistaus mė
nulio apšviestą tylų vandenėlį, 
kuriame rado saldų ramumėlį 
jauna mergužėlė netekus ber
nelio dobilėlio, kurs galvelę pa
dėjo už brangią tėviškėlę....

ūžė, 
tai

Berline kasant žemes rasta 
16 lavonų, kurie manoma bus 
žmonių nužudytų 1918 metų 
komunistų pasikėsinime sukelt 
revoliuciją.

tiktai tokiems kuriems reikėjo pagalbos ir 
kurie turėjo šeimynas išlaikyti.

Andriennė tik ką išbudo, ir vartėti 
bangose muslino ir šilko ir visokių kitų 
ant lovos ir kambaryj esančių gražumų.

Jos didžiausias troškimas beveik at
siektas — ji štai pradeda gyventi sau vie
na. Vienok ji jautė ir suprato kad Su- 
tvertojas nelėmė jai būti amžinai pasislė
pusia tarp šitų šaltų ir liūdnų papuošalų. 
Ji jautė kad tas priklauso jai ir tam kuris 
bus vertas būti jos.

Tik vieno ji bijojo tai kad gal neras 
tokio tyro ir prakilnaus jaunikaičio kokį 
ji sau įsivaizdino.

Atėjo jai į mintį daugelis tokių kurie 
iki šio laiko jau prie jos gretinosi, ir prisi
minė, nors baimingai ir nenoromis, apie 
Džalmą.

Nors ji džiaugėsi kad galėjo taip pri
derančiai pasitarnauti savo karališkos kil
mės giminaičiui, duodama jam tokią prie
glaudą, vienok ta jauna mergaitė toli ne
įsileido sau į mintį kad tas jaunas princas 
bus jos ateities karžygiu.

Ji toliau mąstė, ir ne be priežasties, 
kad šis pusiau laukinis, su papročiais ne
atitinkančiais jos papročiams, turės per
eiti žymių permainų; bet ji neturėjo pa
linkimo imtis tą jauną Indėną sucivilizuo- 
ti. Taigi ji pasiryžo, nepaisant savo ru
pesnio apie jį, neduoti jam patirti kas ji 
yra; ir net atsitikime jeigu jis patirtų kad . 
ji yra jo giminė, neužsikviesti jį į savo na
mus. Jos noras buvo palikti jį mokytis 
pažinti gyvenimą ir atskirti blogą nuo ge- I 
ro. Vienok bijodama kad jis neliktų aplei- 1 
stas palaidžiame Parišo gyvenime, pąsi- 1 
ėmė savo žinion grafą.Montbroną, prašy
dama kad jis supažindintų Džalmą su Pa
rišo diduomene ir prisižiūrėtų jo papročių 
ir patyrimų.

Grafas Montbron, sutiko tame pasi
tarnauti, jausdamas malonumą kad gali 
įvesti svetimšalę naujenybę į Parišo aukš
tuomenės nuobodų gyvenimą; jautė paro
dysiąs Parišo panelėms ką nepaprasto..

Andriennė norėjo patirti koks iš jo 
išeis žmogus, iš to jauno devyniolikos me
tų laukinio tigro, patekus jam į civilizuo
tųjų tarpą.

Taip tai galvojo Andriennė tą rytą, 
pirm nusidavimo su Florina į tą namą kur 
ji tą princą apgyvendino. Ji buvo apsi
sprendus neišsiduoti jam savo giminystės 
per kokius du ar tris mėnesius.

¥ ¥ ¥

Ilgai galvojus ir svajojus apie tai ką 
ji sau susiras pagal širdies reikalavimų, 
Andriennė įpuolė į naujas gilias mintis.

Žėrėdama savo jaunyste ir grože, stai
ga ji atsiduso lyg užgauta liūdnos minties, 
ir atsisukus veidu į pagalvę, pasinėrė gi
liose mintyse.

Staiga ji pakilo, lengvai perbraukė 
ranka savo kaktą, ir paskambino kad at
eitų jos tarnaitės. Tuoj duryse pasirodė 
Georgette, ir sykiu įbėgo per duris mažas 
Andriennės šunytis, kuris lodamas pasvei
kino savo ponią. Maudynės duryse pasi
rodė Heba.

Eidama į maudynę, pamačius Kebą, 
Andriennė paklausė: — Kur yra Florina?

— Ji buvo apačioje per praėjusias dvi 
(valandas, madam. Ją iššaukė kokiu tai (I

svarbiu reikalu.
— Ar žinai kas ją iššaukė?
— Ta jauna mergina kurią laikai kai

po savo sekretorę, madam. Ji išėjo labai 
anksti, ir kai sugryžo pasivadino Floriną, 
kuri nuėjus pas ją dar nesugryžo.

— Gal but mano vargšų užžiurėtoja 
turi kokį svarbų prietikį savo rankose, — 
tarė Andriennė, nusišypsodama.

. - Porai valandų praslinkus po to, An
driennė jau buvo apsirėdžius, paprašė pa
vadinti Kupriukę, su kuria kalbėdavosi' 
vienidvi.
; Kupriuke linija, išblyškus, nusigan
dus, ir drebančiu balsu tarė:

— Ak, mademoiselle, mano nujauti-’ 
mai buvo teisingi. Tamista esi išduota!

— Apie kokius nujautimus tu kalbi 
ir kas mane išduoda? ■

— Rodinas! — atsakė Kupriuke.

SKIRSNIS XCVI.
Dvejojimai

Kuomet Andriennė išgirdo tuos ap
kaltinimus prieš Rodiną, ji pažiurėjo į 
Kupriukę su nuostaba.

Pirm kalbant toliau apie šią sceną, 
norime pasakyt kad Kupriuke buvo nu
metus savo skurdžius apvalkalus, ir bu
vo įsirengus juodai, prideringai ir su ge
ru skoniu. Ši liūdnumo spalva rodė jog 
ji. išsižadėjus visų žmogiškų tuštybių, sy
kiu rodė jos sielos amžiną liūdesį ir pra
kilnumą pareigų kurioms ji buvo pasive- 
dus gelbėjimui nelaimingųjų.

Kupriuke buvo labai nerami ir matė
si joje kas tokio nepaprasto, todėl An
driennė sušuko:

— Ką tu kalbi?
— Mademoiselle, Rodinas tamistą iš

duoda; jis mus apvylė!
— Jis! Tai negalima!
— Ak,/mademoiselle, rąano nujauti

mas manęs neapgavo.
— Tavo nujautimas?
— Pirmą sykį kaip tik aš atsidūriau 

prieš Rodiną, aš nejučiomis buvau perim
ta baimės: mano širdis ėmė gelti, ir aš bi
jojau ko nors del tamistos iš jo pusės.

— Del manęs? — paklausė Andrien
nė. — O kodėl ne del savęs, mano drau
ge?

— Aš nežinau, mademoiselle; bet to
kie buvo mano pirmi jausmai. Šis įsi- 
baiminimas buvo toks nenugalimas kad 
nežiūrint jo gerumo prie mano sesers, jis 
vistiek mane bauginę.

— Tai labai keista! Bet pasakyk man 
kaip tavo nujautimai šiandien tapo tik
renybe?

(Bus daugiau)

75C APDARYTA Jį
Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

!. Lietuvių I.ementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 .;...........

go; 1905, pusi. 137 ........ . ...................................
1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu

sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 

zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80.

3522.

35c
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3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 .............................................. 35c
Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygų ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formato 
Drūtais . apdarais ...............................

3441.

$1.25
$1.50

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

j

. r 
č
Ii
ii
Ii

t, 
b 
t;
n

| F S1
. V

SI

p
V 
r 
B

i
Ž
P 
d.

• iš

r;
vi 
si

d( 
Pi



DIRVA

Juodas Karžygis

geismu, nes nejaugi jis išeis nepažiūrėjęs 
į ją savo giliom akim, nejaugi ji jo nepa
matys !....

— Kur jis? kur? — klausė ji pati sa
vęs, ir jos juodos akįs, ištemptos į kiek
vieną vyrą, norėjo kad kuogreičiausia ku
ris nors butų jis (nes ji vis dar jo vardo 
nežinojo ir nežinojo ko jieško nei kaip pa
klausti ko jieško, o dar daugiau, negalėjo

klausinėti, tik galėjo slaptai sau bandyti 
surasti).

Jei kas butų paklausę jos ko ji taip 
atidžiai tėmija aplink kareivius lakstyda
ma ji butų atsakius kad gerėjasi kokių 
narsių vyrų jų pulkuose yra ir susirūpi
nus jų likimu išėjus į karą.

(Bus daugiau)

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

Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)

VII
Karas!

Gražino Alina savo “Meilės Daržą” ir 
svajojo — svajojo apie tas dienas ir nak
tis kurias jame su savo mylimuoju pralei- 
dinės. Ji visai neturėjo minties kad ji yra 
karalienė arba kad moteris kito vyro — 
jautėsi tik paprasta įsimylėjus mergaitė. 
Ar jos jausmai įtikino ją kad karalius yra 
jai lyg tėvas ar koks visai pašalinis nepri
klausomas senis, ar iš didelės meilės prie 
to savo nežinomo jaunikaičio ji viską už
miršo, nes ji gyveno tik del jo, tik su juo, 
nors tik svajonėse, kadangi jo dar nepaži
nojo kitaip kaip tik iš tų dviejų pasima
tymų. Bet užteko jai ir pirmutinio pasi
matymo jos tėvų pilaitėj, ir nuo tos valan
dos ji padarė jį savu, nors nežinojo ar jis 
jai kada teks. Toks buvo jos pamylėji
mas kad Alina net pas burtininkę bėgo 
patirti ar ji jį kada dar sutiks, ko kitokia
me atsitikime nei ji nei kita mergina ne
būtų darius.'

Dabar, po antro pasimatymo ir paty
rimo kur jis yra, ją nerimastis graužė kad 
taip ilgai negali jo sueit, ir ilgesio kanki
nama nežinojo ko griebtis.

Susodintos gėlės jos “Meilės Darže” 
žydėjo, medžiuose paukščiai čiulbėjo, ir ji 
ten dienų dienas praleisdavo gyvendama 
savo svajonių gyvenimu, niekam nežino
mu, niekam nesuprantamu ir nuo visų sle

giamu. Nesivedė ji ten sa.vp palydovių nei 
patarnautojų — visada buvo viena, lyg 
pradingus visiems.

Iš upės pusės jos “Meilės Darže” bu
vo aukštokas krantas, ant kurio ji sėdė
dama žiurėjo į vandenį tekantį, virš upės 
matė skraidančias žuvedas, vandenyje plu- 
kančias valteles, ir sekiojo debesis plukan- 
čius padangėje, kuriuose, savo senu pa
pratimu, vis jieškojo gerą ar blogą le
miančių vaizdų, ir ypatingai susidėję de- 
besįs nekartą tai jaunai svajokei rodė kad 
ve ten ji su savo mylimuoju keliauja erd
vių aukštybėse, tolinasi nuo pasaulio į ne
žinomą tolimą pasvietę....

Taip dienos slinko ir nyko.
Bet kuomet Alina sau slaptai rišo są- 

vo gyvenimo klausimą — sunkų didelį sa
vo meilės klausimą — jos vyras, karalius 
Nemyra, turėjo savo didelius rupesnius.

Jo pasiuntiniai jau tūlas laikas kaip 
riša taikos klausimą su kaimynų Mažvi- 
čių valdovu, o štai pasiekė žinios kad ga
lingas Asturų karalius užeina ant jų šalies 
ir grąsina sunkiu karu ir dideliais nuosto
liais.

Karai tarp valstybių, mažų ir didelių, 
tose dienose buvo beveik kasdieninis dar
bas. Jei su . vieiiu kaimynu padarydavo 
taiką ant kokio laiko tai tik buvo liuoses- 
ni kariauti su kitais.

Dabar štai ant Lamžino užeina gar
sus Asturai iš pietų, nuo kurių daugybė 
valdovijų nukentėjo. Sukruto Nemyra, 
sujudo visas jo kraštas. Paleista gandai 
per visas pilis ruošti kariumenes į kovą. 
Vieni pulkai turėjo ateiti į Lamžiną ku
riems buvo pakeliu, kiti traukti tiesiog į 
mūšio lauką.

Jau pakraščiais mažesnės pilįs perėjo 
į Asturų ir jų pagelbininkų rankas. Ma
žos nepriklausomos kunigaikštijos buvo 
pamuštos po užpuolikais. O Nemyra tik 
dabar dar rengia savo kariumenes ir ruo- 
išjoti.

Visas Lamžinas užplūdo kareiviais, 
raitais ir pėkščiais. Po sujojančių karei
vių kojų net žemė linko — tiek jų daug 
suėjo. Suėjo ir sujojo narsus vadai.

Paties Nemyros pulkai — narsių di
delių vyrų kai milžinų — buvo gatavi. 
Pilis dieną-naktį buvo gyva. Ruošėsi ka

reiviai, ruošėsi jų seni tėvai, motinos ir 
vaikai, pačios ir mylimosios. Vieni ruošė
si į karą, kiti aprūpino juos, išrengdinėjo, 
atsisveikinėjo. Verkė pačios savo vyrų, 
vaikai tėvų, mylimosios savo jaunikių, nes 
žinojo kad daug jų negryš jau daugiau.

Kariavimaš tais laikais buvo tikras 
gyvenimas, tai nei viena žmona ar myli
moji nežinojo kas tai yra noras kad jos 
vyrui nereiktų išeiti į karą: jos dar padrą
sindavo, apdovanodavo atmintimis ir 'lin
kėdavo laimės ir greito sugryžimo.

Vienos mylimosios buvo viešos, jas ir 
jų parinktuosius jau žmonės žinojo ir.ne
buvo ko tiems slėptis; kitos buvo slaptos, 
kurios tik širdyje turėjo pasirinkusios sau 
jaunikius. Toms buvo sunkiausia, nes 
nors ir labiausia geidė, negalėjo pasimy- 
luot su savo pamėgtuoju ir išlydėti jį pilną 
džiaugsmo ir vilties kad sugryžtančio jo 
lauks ir pasveikins, o jis parneš kokią do
vanėlę iš tolimo krašto....

Tiesa, nekurie iš tokių jau anksti iš- 
kalno pasirūpino atsisveikinti su savo my
limąją — tai atlankydamas ją naktį klė
telėje, tai susitardamas pasimatyti kur 
gojelyje, tai pirm apleidžiant lauką ir pa
liekant darbą, kur abu sykiu dirbo, prata
rė vieną-kitą jautrų žodelį kuris išjojantį 
padrąsino kariauti ir sugryžti, o liekančią- 
ją laukti jo....

Tie ir tos kurie tik taip ištolo sau bu
vo vienas kitą nužiūrėję ir pamylėję, bet 
dar slaptai ir vogtinai, persiskyrimą turė
jo skaudų. Jauna mergaitė, kuri daug 
sykių kokį jaunikaitį matė ir apie ji ėmė 
rimtai svajoti, ‘alpo iš širdgėlos kad nega
li jo išlydėti taip kaip išlydi kitos: bijo 
prie jo prieiti, bijo žmonių akių, bijo pati 
savęs.... Tar tarp jaunų nenaujena.

Kaip Alina Išlydės Savo Mylimąjį?
Tarp slaptų ir liūdnų mylimųjų buvo 

ir Alina, kuri žinojo kad ir jos mylimasis 
išeina į karą.

Koks buvo jos blaškymasis, jieškoji- 
mas surasti ir pamatyti jį nors ištolo, su
pras tik ta kuri pati mylėjo ir troško pa
matyti savo slapta pamylėtą prieš atsisky
rimą.

Užmiršo ji ir savo “Meilės Daržą”, ir 
jeigu daržininkai nebūtų jo užžiurėję, per 
šias kelias dienas jis butų nuvytęs ir su
nykęs — taip ji buvo užimta kitais rupes
niais.

Ardys irgi tą pat jautė, bet ką jis 
vargšas darys: juk neis į pilį jieškoti tos 
kurios nežino nei kaip paklausti, nei kaip 
pasakyti ko jieško, o ypač negali nei jieš
koti, nes nežino ar jis jai reikalingas, ar 
ji apie jį mano — ir ką mano.... Šitas 
mylimųjų pažinties protarpis yra baisiau
sias ir skaudžiausias. Mes kurie šį skai
tome gerai žinome kad Alina jo geidžia 
visomis savo spėkomis ir kad jis jos trokš
ta taipgi, bet jie to nežino, tik patįs savy
je trokšdami vis mano kad kitas gal neno
ri ir užmiršęs....

¥ ¥ ¥
Štai prašvito gražus rytas — visi jau 

buvo subudę. Pilies aikštėje buvo pilna 
žmonių — vyrų ir moterų; nuo kareivių 
arklių kojų žemė dundėjo, dulkės kilo; ar
kliai trypė, žvengė; vyrų šarvai tarškėjo, 
kardai, skydai barškėjo; saulės spinduliai 
atsimušanti į nušveistus šarvus blizgino 
akis besišvaistančių žmonių. Karalius ir 
vadai raiti lakstė pro eiles savo raitelių 
ir pėkčiųjų.

Dar prieš išėjimą iš palocių Nemyra 
atsisveikino su Alina ir daugiau tas senis 
nepamanė apie ją, jo galvą graužė dideli 
rūpesniai.

Alina, palikus savo palydoves, blaškė
si viena tarp žmonių, pašaliais aikštės, kur 
visur buvo pilna raitų vyrų, ir jos akįs vis 
jieškojo. - Jieškojo jos širdis su baisiu

r..-- — —■

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
W —H

KUR?
Kur musų dainininkės,
Tos juokų darbininkės,

Kurios Viengungį pliekė,
Dabar jau neatsiliepia?

Kur Biruta, kur Petronė, 
Kleopatra — grožės poni, 

Eleonora ir kitos — 
Įvairiais vardais visos ?

O jau Audra, ta Audra, 
Po Audros vėl bun’ giedra.

Tokį vardą skiriu jai, 
Audra nebun’ amžinai.

Aš norėčiau jus išgirst, 
Nes negaliu jus užmiršt.

Jus svietą prakalbinot
Ir gerai pamokinot.

Bet šio svieto platybėj 
Mažai yra teisybės.

Nors teisybė ir yra,
Bet ne visiems ji gera.

Kartais teisybė plaka
Tą kurs viską pasako.

Bet jei kuris meluoja,
Tokio nieks neguodoja.

Reik teisybę branginti.
Skalsint ją, ne gaišinti.

Dabar aš jūsų prašau
Jei tik galite, daugiau

Del musų padainuoti,
Prakalbėt, pa juokuoti.

Draugės, manei supraskit,
Iš to pikto neišraskit,

Juokus juokais palikit, 
Ant manęs nesupykit.

Angela.
4/

Pranešimas iš Kauno
-— Ei, tamista, pilieti, tai vėl 

medinio spirito busi begėdiškai 
prisiputęs!

— Tai kuo aš kaltas kad jis 
medinis, — vietoje apgailėji
mo savo nuodėmės atsako “pi
lietis”.

(O gal čia reikia suprasti ši
taip kad: Jeigu jau toks geras 
ii- taip labai manimi rūpinies 
tai kodėl neduodi man gero, ne 
medinio spirito?)

Na, žinoma, ir pasikalbėk su 
tokiu piliečiu kad nori.

Leonas V. Itkauskas.

šeimos Temperatūra

Dar kada buvo Jonas su Ma
re nevedęs, jų tėvams prieši
nantis jų susituokimui jie ban
dė nusižudyti. Puolė į kūdrą, 
bet butą sausos, ir neprigėrė; 
kerėsi, bet šakai nulužus mir
tis pabėgo; šovėsi, bet para
kas neužsidegė.

Tėvai matydami kad gali vai
kų netekti pavelijo jiems apsi
vesti.

Nepersenai aš nuvykau ap
lankyt tą laimingą šeimynėlę 
ir paduodu jų gražų gyvenimą:

Moteris:' —7' Žetone, kur dČ-" 
jai sierčikus?

Vyras: — Mat, Liciperius, 
pati pasidėjai ir nežinai.

Moteris: — Vis kaip žaltys 
moka teisintis.

Vyras: — Eik tu, šėtono vei
sle! tu gryžda, tu kurkė!

Tarkos Kiaušinis.

Tragingai Žuvo....
Jis paėmė- ją savo stipriom, 

rankom.... Ji nieko nemanė, 
bet buvo karšta kaip ugnis..
Jis begailestingai draskė jos 
apsiaustą į mažus šmotelius ir 
mėtė į visas puses.... Bet 
kuomet jis paliete ją savo lu
pom ji tragingai žuvo....

Ji buvo piemens iškepta bul
vė. J. V-nė.

Lietuva.
į

SVIETAS
Vieni džiūsta, kiti tunka, 
Fanaberija vyrauja: 
Kur neranda litų saują 
Ten negausi nei “ratunko”. 
O platus šis baltas svietas, 
Idealais “maliavotas”, 
Bet nerasi žemėj vietos, 
Kur nebūtų: žiuri — kotas. 
Čia mes smaugiant cicilistą, 
Ten jie. klasių kovą skelbia, - 
Obalsis viens kitą stelbia: 
Girdim Marksą, Bistrą, Kristų. 
Bet, galų gale, kiekvienas 
Varo vargšą iš šio svieto 
Tardama: Aš galiu tik vienas 
Jų visų gyventi vietoj!

Leonas V. Itkauskas.

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

NAUJAUSIAS 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 I
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

W. WOJTASINSKI DRUG CO. 
114 Brighton St. Boston, Mass.

Clevelande gaunama pas:
C. PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave.
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY
6,710 Superior Ave.

ir 4
Z. W. KOBYLANSKI 

3240 Superior Ave.

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

EAGLE BHUND
CONDENSED MILK

savo

© 1927. R. J. R«ynoM» Tobacco _ •* 
Company. ^wiatfeA-Saleou N. ĮCf '

Modeminiai
palinkimai

randa

pasirinkimą
Camel

ŠIŲ DIENŲ skonis išskiria Camel 
kaipo savo ideali cigaretę. Šis 
amžius griežčiau renkasi negu bile 
žinomas ir Camels skaito pirmais. 
Camel gardumas ir kvepėjimas 
paeina nuo parinkčiausių ką auga 
tabakų. Ir nuveda prie augščiau- 
šio smagumo rūkyme.

Nerasite augštesnio gerumo saiko 
kai šiame numylėtame cigarete. 
Jūsų pačių pasidžiaugimas patvir
tins nusveriantį pasirinkimą moder
ninių rūkytojų.

Kad dažinoti kaip minkšti ir ma
lonus geri cigaretai tikrenybėj gali 
būti,

“Imkite Camel!’-*
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J. V. Mitchell says no way 
has ever been discovered to 
shorten a president’s message 
or a piano solo. j

The trouble with many a 
bird 
hand
ever

is he’s always tryin’ his 
at something without 

trying his head.

P i K v A

Biznierių ir Profesionalu Direktorius
By Junius

Obey that 
foolishness.

impulse—-quit your

lead a horse toYou can 
water, but you have to push a 
gasless car to the filling sta
tion.

•O

Newspaper opposition to 
wild flower vandalism on- 

i ly seems to make it worse.
Į 5k

Judge: — Well, Eph, your 
wife’s acceded to your wishes 
and got, a divorce, 
satisfied ?”

“Satisfied. Don’ 
alimony?”

Are you

“There are no more enter
prising young men. Why, I 
remember when it was a com
mon thing for a young man to 
start out as clerk and in a few 
years own the business.”

“Yes, but cash registers 
have been invented since.”

Twinkle, twinkle, little dress; 
You are climbing, I’ll confess; 
But you should do nothing rash 
Or you’ll turn into a sash!

------o-----
A mosquito can fly a mile. 

The chigger can’t fly at all 
but he somehow manages to 
arrive.

Chicago is a great packing 
center. J. Urbšaitis adds that 
most everybody packs a gun.

Some day 
to propose 
man who 
chairs.

¥

a
someone is going 
monument to the 
invented rocking

* *

farmer had agreedA Scotch 
to deliver 20 hens to the local 
market. Only 
were sent, and 
evening before 
was broughftin

“Man”, said
“you’re late with this one!”

“Aye”, agree the other, “but 
ye see she didn’t lay until this 
afternoon.”

19, however, 
it was almost 
the 20th bird 
by the farmer.

the butcher,

I gi any

be a gar-A gown used to 
ment to Sleep in, but now it’s 
worn at social functions.

Dogs, we are told, enjoy 
meal 
being, 
rarely 
it.

more than any human 
It is true that they 

make any bones about
Man is the only animal that 

can be skinned more than once.

Jinx—That girl is 
matical impossibility.

Blinx—Howzat ?
Jinx—She’s half

half French and half

a mathe-

Spanish, 
crazy.

A girl doesn’t mind wear
ing her heart on her sleeve, 
says George Baltrukonis, if she 
can wear a diamond ring on 
her finger.

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 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

1879

Vyrai stebisi ir gražumo .stilių ir puikių 
rūšių kokias mes galime duoti Richman’s 
Drapanose už musų stebėtinai žemas 
“tiesiog iš dirbtuvės” kainas — vyrai ku
rie'pirmiau mokėjo $50 už siūtą dikčiai 
apvertima šitą pažymėtiną rūšies gerumą 
— per mus jie gali būti puikiai apsirėdę 
ir dikčiai sutaupo pinigo.

Vasariniai ploni audiniai mėlyni, ir viso
kios kitos mėgiamos spalvos pilkų ir ru
dų — tvirtai laikančios vilnos ir kitokių 
audinių, garsios Waunskuck’s serges, 
minkštos cassimeres ir šiurkščios storų 
siūlų materijos gausiais mišiniais — vi
sos tos čia randasi stiliuose, mierose ir 
proporcijose pritaikymui kiekvieno rei
kalavimams, jauniems ir senesniems.

Dvi Milžiniškos Krautuves Clevelande
725-731 PROSPECT AVENUE

PROSPECT IR ONTARIO

First Town Crier: “Asleep 
again! Is this a force of habit?

Second Town Crier: N-n-no, 
sir, jest a habit o’ the force. 

¥ ¥ ¥

Dr. K. Draugelis 
linois should adopt 
flower “Croakcusses”.

thinks li
as a state

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi
Vėliausi ir

Judami
Paveikslai

Daktarai Pripažino kad Neiš
gydoma, c Naujas Išradimas

KATRO-LEK
Pagelbsti.

VI. Niedzveckis, 53 Webster 
Ave., Providence, R. L, rašo:

Septyni metai atgal susiga
dinau skilvį, o po metų vėliau 
labai sirgau. Daktarai pripaži
no kad turiu vidurių katarą ir 
pasakė kad išgydymas jau ne
galimas, 
tus bet 
mėnesiai 
raštyje- 
KATRO-LĖK, kurį ______
ir pradėjus naudoti man pradė
jo darytis geriau ir su kiekvie
na diena pradėjau taisytis.

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 
lilpno kraujo tuojau kreipkitės 
reikalaudami KATRO-LEK, ku
ris parsiduoda pas vietinius vai
stininkus, arba tiesiai į išdirbė
jus, kurių antraašs telpa kito
je vietoje. Apg.

ir nors naudojau vais- 
nepagelbėjo. Astuoni 
atgal pamačiau lai k- 

apie naują išradimą, 
išsirašiau,

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną ir duoti 
ant 
lt.,

The

geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje.
Lake Erie Lumber &

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

PUSMETINE atskaita

kaip dabar stovi
HARRY

SOCIETY FOR SAVINGS
in the City of Cleveland

PABAIGOJ BIZNIO BIRŽELIO 30, 1927

Nuošimčiai

Viso 90,991,577.87

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

.5,970,753.38

. 1,265,000.00
. .716,511.96

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor

TURTAS
Pinigai Rankose ir Kit. Bankuose $ 8,806,928.45
Suv. Valstijų Valdžios Bondsai ........... 4,082,225.76
Miesto,- Valstijos, Gelžkelių ir kiti

Bondsai ................  37,683,116.86
Paskolos Užtikrintos Pirmais

Mortgečiais ant Real Estate ....32,469,041.46 
Paskolos Užtikrintos Užstatymu

Šėrų ir Bondsų .......................
Real Estate, Banko Budinkas 
Susirinkę

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6.926 Superior Ave.

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

ATSAKOMYBĖ
Fondas ...........................Perviršio

Nepadalinti Pelnai . ..
Rezervas del Taksų
Individualiai Depozitai

.6,500,000.00
.. .579.283.71
.. .180,111.69 
83,734,182.44

Viso 90,991,577.87

DĖK SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKA

f

incorporated 1849

$očietg
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
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MILIJONAI ŽŪSTA VISOKIOSE 
AKCIJOSE

Pastudijavus trisdešimts trjų kasyklų ir aliejų organi
zacijų šertis Bostono Curb Exchange pasirodė:

1. Viso sumokėta pinigų $80,000,000 kurie beveik ne
duoda jokio dividendo.

2. žuvo 5/6 jų kapitalo kurie investino už aukštas 
kainas laike 1925-6-7 metų ir pardavė Birželio 22, 1927.

3. Daugybė tų šėrų pardavėjų gana rimtai įsimai
šė su valdžia už savo darbą.

Daugybe šitų akcijų siūloma Clevelanidečiams pirkti, 
atsikreipiant laiškais per paštą, cirkulioriais ir lapais pa
našiais Į laikraščius, telefonais ir telegrafais šaukant ir 
raginant imti.

Jei norit apie ką paaiškinimų klauskit pas mus.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROADWAY 3441-W.

Pirm Investinimo — Patyrinekit

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUT

Superior Hardware Co. į 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai į 

Maliavos, Stiklas,; Etc. S 
6412 Superior Ave. į 

Taisome furnasus ir kitus dalykus, f 
Sleitu ir Žvyro Stogai. į 

Randolph 965 Kampas E. 65th St. ji 
Telefonas Florida 3367 RX. į

Pennsylvania 2107. (steigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
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- 

|p riologiškąs egzaminavimas kraujo ati- 
J 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 bufnos, 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. - 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

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

Radio ir reikmenis—Vielą Suvi 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave. 
Randolph 5992

ėdimas Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.

Plaunam, Ištaisom 
Aptaišom veidą ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

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.

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

. REIKALAMS
. Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75

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 Cerne

BRANGMENŲ, RADIO IR 
MUZIKOS KRAUTUVĖ 

6031-33 St. Clair Ave.
Randolph 465 

930 East 79th Street 
Penn. 999 

Randolph 1822

Malan Auto Service
Genėralis Taisymas ir Apžiūrėjimas
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

T ė m y kit e
Visokios batarejos, Radio 
reikmenys. Taisom ir per- 

žiurim 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

C Wiiiiffl
TRADE MARK REGISTERED 

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

= Prospect 2420 Central 1706 =
I THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- f 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuo jam, išleidžiam ir sukraunant
= 3400 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 gauš vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslų 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
PASIDAIRIUS

SVETIMOS KALBOS PAŠ
TUOSE

nės, kalbos žodžių; o kitaip tai 
taip ir nešiesi laukan nieko ne
gavęs, nors tas valdininkas ir 
žinotų kitų kalbų, be saviškės 
(mat, pareiga ir tvarka yra 
viena, o mokėjimas ir žinoji
mas yra vėl kas kita).

Ir taip yra ne tiktai tokiose 
šalyse kaip Vokietija, Francu- 
zija, Anglija ir kitur, bet juk 
net tarptautinio pobūdžio vals
tybėje, Socialistinių Tarybų 
Respublikų Sąjungoje, ir tai 
tose respublikose, ineinančiose 
į tą sąjungą, kuriose yra pa
skelbta kokia nors kalba vals
tybinė ten to yra ir laikomasi, 
ir kitaip ten niekas viešose įs
taigose nesikalba. Mat, jau 
vien tvarkos atžvilgiu niekur 
negali būti to kad iškarto butų 
galima visas kokioje nors gy
venamoje vietoje atsirandan
čias kalbas vartoti.

Lietuvos pašto (o ir kitų vi
sų įstaigų dar) valdininkams 
reika dar daug daugiau persi
imti sveika valstybine minti
mi, kad Lietuvos valstybės kai 
kurie, gal nevisai ją gerbianti, 
piliečiai nelaikytų jos lyg ko
kia nors niekviete, su kurios 
tvarka ir reikalavimais nėra 
reikalo skaitytis.

Leonas Vitkauskas.
▼ ▼ ▼

LENKŲ KRATOS PRIE DE
MARKACIJOS LINIJOS

AGąuta žinių kad į Rakeljjos 
kaimą, esantį anapus demarka
cijos linijos Suvalkų šone, atsi- 

Kaunas. — Jau prieš kelis 
metus buvau rašęs Amerikos 
laikraščiuose apie tai kad Kau
no pašte (o ir kituose 'Lietuvos 
paštuose) yra daugiau kalba
ma svetimomis kalbomis negu 
Lietuvių.

Priežastį tam paduoda patįs 
Lietuvos pašto valdininkai, — 
žinoma, pasiviai, patįs pirma 
kuria svetima kalba besikrei
piančius į juos piliečius pra
kalbindami, o atsakydami ir 
kalbėdamiesi1 su atėjusiais rei
kalų atlikti piliečiais tokia kal
ba kokia šis arba ši pašto val
dininką prakalbina (ir dabar, 
jau po dviejų ar trijų metų 
nuo mano ano pastebėjimo ra
šinyje, lygiai tas pats musų 
musų pašto įstaigose tebeside- 
da.)

Tikėkit man, aš nesu jokis 
s šovinistas arba' vienas iš Lietu
viškų ura-patriotų, bet kaip 
sau norite aš labai piktinuosi 
tuo kad musų pašto valdinin
kas lyg mato tikrą reikalą mo
kėti jo klausiančio piliečio kal
bą, o nenori giliai įsitikinti tuo 
kad reikalauti ir visų piliečių 
mokėjmo valstybinės kalbos — 
tas juk nėra joks šovinizmas, 
bet yra būtina kiekvieno pilie
čio pareiga. O čia — kreipiasi 
kas Gudiškai,’ atsakoma Gudiš
kai (daugiausia tajp kreipiasi 

-tiagį ar. gal dar del 'kokių nors 
sumetimų nenorį mokintis Lie
tuvių kalbos žydai), kreipiasi
Vokiškai ir atsakoma pagal 
valdininko sugebėjimą — taip 
pat, ir taip toliau.

Nagi pamėgink tu kokios 
nors kitos šalies, kuri vadina 
save kultūringa, pašto arba pa
našios įstaigos tarnautoj ą pra
kalbint kitaip tai jis, geriausiu 
atvejų, tiktai lauks kol tu su
sigraibysi pakankamai supran
tamos jam, tos šalies valstybi-

'jįonik
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.

brio.vė Lenkų policijos ir karėj; 
vių buris ir visame kaime pa
darė kratą, išvartydami trobų 
vidus, stogus, daržines, tvar
tus, iškilodami mėšlą ir apkrės- 
dami net moteris ir jų rubus. 
Kratos metu jieškojo ir klausi
nėjo Lietuviškų knygų, laikra
ščių ir jieškodami kažin kokio 
asmens. Neradę nieko įtaria
mo, suėmė aštuonis kaimo gy
ventojus, čia išlaikė nežinia 
kam porą parų, visaip jiems 
grasindami, ir po to paleido.

“L.”
▼ ▼ ▼

KAIMIEČIŲ KERŠTAS

Žeimių cals., Karaliūnų kai
me, Liepos 28 d., 1926 m., ėjo 
ginčai tarp -Alekso Baltrukėno 
ir Vlado Vosyliaus. Kartą jie 
smarkiai susibarę, išsiskyrė ir 
grasino “atsilyginti”.

Vėliau Vosylius su savo pus
broliu jojo pro Baltrukėno lau
ką arklių ganyti. Tuo laiku 
A. Baltrukėnas pastojo Vosy
liams kelią ir jiems prisiarti
nus Baltrukėnas, užsidegęs ker
štu, iš revolverio pradėjo šau
dyti, Peršautas per vidurius,' 
Pranas Vosylius tuoj mirė, gi 

Vladas Vosylius lengvai sužei
stas į ranką.

Kauno apigardos teismas Al. 
Baltrukėną nuteisė 8 metams 
sunkų darbų kalėjiman su vi
somis pasekmėmis.

Dabar, Birželio 11 d., Vy
riausias Tribunolas nagrinėjo 
Baltrukėno apeliacijos skundą, 
kame nuteistasis, del savo jau
nystės nesąmoningumo, prašo 
sumažint bausmę. Jo ausme 
sumažinbta iki keturių metų ir 
nukentėjusiems priteisė 900 liDoviernastįs

Doviernastįs reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų."DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

J. J. STAPULIQNS
irpERKAME, parduodame ir mainome namus 

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

mai, Notarialis patvirtinimas' visokių dokumentų.

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

Randolph 6380 Randolph 1476

“DIRVA”
6820 Superior Ave, 

Atdarą Vakarais

|F DEŠIMTIS ^Įi 
F “DIRVOS” 1 
PATARNAVIMŲ

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

Padirbimas
3— Pasportų ir Vizų Išgavimas
4— Laivakorčių Pardavimas
5— Giminių Partraukimas
6— Knygų ir Popierų Pardavimas
7— Spaudos Darbai
8— Real Estate pardavimas
9— Notarialis Ofisas
10— Visokių Informacijų Biuras

Nauji NASH Modeliai
Leads the World in Motor Car Value

Ateikit Važuokit
LENGVIAUSIA VAŽIUOJĄS 

karas kokiu kada keliavo!
PUIKIAUSIAS, GREIČI AUSIS 

karas kokį Nash kada padarė

METROPOLITAN CLOTHING £0. į 
“Lietuviška Krautuvė1”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutą 

drapaną, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo, ir individualio stiliaus, yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ■.■ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės —— 
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----

Vakarais 6900 Superior Avė. LieturiuSSale

GRAŽIAUSIA IŠRODĄS 
karas koki kada matėt

ŠVELNIAUSIAS, TYKIAUSIAS 
kąrąs kokį kada žinojot

VISAIS PATOGUMAIS 
karas kokį kada galėjot gaut

LENGVIAUSIA VALDOMAS 
karas kokį kada valdėt. .

VERTYBĖSDIDŽIAUSIOS
kokis kada buvo padarytas

j' Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Clevr '
U lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmcntus kiekviename Nash u
1 sandelyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten 

j jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus. 
IL J

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

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

The eeke Nash Co., Distributors
6605-15 Euclid Avė. Randolph 5312

Atdara vakarais*-- ------------------------------- =---—

tų, o jų tėvams mokėti kas met 
po 150 litų iki jų gyvos galvos.

“L.ž.”

LIETUVA, SU VOKIETIJA 
NESUSITARIA

Genevoje turėjo tarybos Vo
kiečių užsienių reikalų minis- 
teris Stresemann su Lietuvos 
ministeriu pirkininku Voldema- 
r Klaipėdiečių skundo reikalu. 
Iki Birželio 13 d., kaip ši žinia 
Lietuvos laikraščiuose paduota, 
dar to skundo reikale nepriei

ta< prie susitarimo. Klausimas 
pavesta abiejų šalių juridi
niams ekspertams išdirbti pa
grindas galimam susitarimui.

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

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

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

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

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

TANLAC
FOR YOUR HEALTH
Your Home Prettier

Your Furniture 
Bright 

Your Work Less
Use

O-^dar
^^Polish
“Cleans

as it
Polishes”

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At your drag gist, 25c 

The Knight Laboratories, Chicago

j Naujos Serijos
Naujos Žemesnės Kainos

Advanced Six Serijos Standard Six Serijos Special? Six Serijos I 

21 Modelis—Kainos eina nuo $865 iki $1990 ,

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

Didis Pasisekimas

Feena'mint
The Chewing LAXATIVE

■■ Skanus mėtų kromto- 
,jmas gumas kuris regu-j j 
AUiuoja vidurius. Vaikaife 
f*jį mėgsta.

15c ir 25<^

Bafeies £ove It DIRVA
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 

kus uždavinis pagalios tapo iš-

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gąusite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saiųt

Š

$

LAIVAKORTĖS

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 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami 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 del 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 bus šie 
išplaukimai:
S.S. Republic .................. Rugpj
S.S. Pres. Harding_____ Rugpj
S.S. Geo. Washington.....Rugpj
S.S. Levjathan...................Rugpj
S.S. Pres. Roosevelt____ Rugpj

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

United
Šutės Lines

Hotel Cleveland Bldg. ClevŽĮand|^P«-

Broadway, New York City

3
10
17
20
27
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j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

ITALŲ VAKARAS PARKE
Clevelando Italai ruošia pir

mą tautinį vakarą Gordon par
ke sykiu su Clevelando orkes
tru, ir sykiu bus atidarymas 
naujos $10,000 vertės Gordon 
parke orkestro stovyklos. Se
kančią savaitę, nuo Liepos 12 
d., į Gordon parką persikels or
kestras groti kas vakaras, o 13 
d. bus Italų vakaras.

Pereitą savaitę ir šią koncer
tai buvo Edgewater parke, dė
lei neužbaigimo Gordon parke 
orkestro pastogės.

Tuose koncertuose dalyvavo 
nuo 5,000 iki 12,000 publikos.

Lietuvių vakaras bus sykiu 
su kitų tautų, Gordon parke, 
apie ką bus pranešta.

ŠIMKŪNŲ LAIŠKAS
Iškeliavę apsilankyt Lietu

von Šimkūnai nuo laivo Birže
lio 16 d. rašo: Pranešame kad 
17 d. jau išlipsime ant žemės. 
Laivas geras (jie važiavo Le- 
viathanu), supo biskį bet re
tai. Valgis neblogas ir užtek
tinai. KarriTiaris nelabai dide
lis bet švarus ir gerai išvėdi
namas. Mes nei nepamislinom 
apie sirgimą, bet nekuriuos 
matėm sergant, bet tik iš per
sivalgymo. Trečia klesa yra 
priešakyje, kur krėtimo nejau
čiama, tik siūbuoja į šonus.

A. Šimkūnas.

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

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

K. POŽĖLA TAIKOSI į
PRIE ČAMPIONŲ |Š

EKSTRA!
Neverk pas Kapą ir 

Tykus Buvo Vakarėlis, 
ir

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina.

Karolis Sarpalius Stojo 
už Fizišką Instruktorių

VIEŠĖJO CLEVELANDE
Pora savaičių laiko praleido 

Clevelande pas A. M. Praškevi
čius jų giminietis Jonas Tame- 
lis, su savo žmona, iš Edwards
ville, Pa. J. Tamelis yrą “Dir
vos” skaitytojas.

Jonas A. Katkus iš Pittsbur- 
go važinėjo Clevelande ir apie- 
linkėse ir atsilankė “Dirvoje”.

KUDIRKINĖS PIKNIKAS
Dr. V. Kudirkos draugystė 

rengia šaunų . pikniką nedėlioj, 
Liepos 17 d., ant Neuros far- 
inos, 'Brunswick, O. Prasidės 
10 vai. ryte, įžanga 25c. .

DIDELĖ IŠKILMĖ
Liepos 4 d. ryte Luna Parke 

buvo priėmimas naujų Ameri
kos piliečių, kelių tūkstančių 
žmonių. Kalbėjo gubernato
rius ir kiti žymus žmonės.

Tą pat dieną vakare Brook
side milžiniškam naturališkam 
amfiteatre buvo miesto paren
gta koncertas ir sykiu pasvei
kinimas tų pačių piliečių, ku
riuos sveikino miesto galva W. 
R. Hopkins. Visų tautų žmo
nės ėjo su savo vėlavomis ant 
milžiniškos estrados. Lietuviš
ką vėliavą nešė J. Žauneraitis.

Po koncerto ir svefkinimų 
prasidėjo stebėtini fajerverkai. 
Vakaras buvo gražus, svieto 
buvo suėję į 250,000 ir visi gra
žiai sutilpo į tą amfiteatrą.

DIDELIS PIKNIKAS
L. S. K. Šv. Kazimiero ir D. 

•L. K. Vytauto draugijos rengia 
bendrai didelį pikniką šioj ne- 
dėlioj, Liepos 10 d., Loisch dar
že, State ir Longwood road, va
žiuojant per W. 25th st. Bus 
įvairių žaislų ir dovanos už tai. 
Prasidės 12 vai. dieną. •

Karolis Sarpalius,
Clevelande, tapo

VĖL RENKA AUKAS
Bolševikai agituoja darbinin

kus duoti aukų gelbėjimui Ar
gentinos Lietuvių darbininkų, 
susilaikykit nuo davimo, nes tai 
naujas raudonųjų būdas pasi- 
žvejot. Kurie turit gimines ir 
draugus Argentinoj, Brazilijoj 
ar Kuboj siųskit pagalbą patįs.

Aną savaitę keli Italai areš
tuota už užpuolimą Italų mi
tingo. Užpuolikai matyt buvo 
komunistėliai, ir štai jau koks 
ten “darbininkų apsaugos” ko
mitetas renka aukas tų Italų 
bylos gynimui. Jokios jų by
los nėra kad reiktų ginti, jei
gu suimta už betvarkės kėlimą 
tai ir užteko kiek jie buvo- nu
bausti. Bet tą areštavimą pa
naudoja savo bizniui komunis
tų dykaduoniai ir šaukiasi au
kų. Neduokit nei cento.

A. A. STASYS LUKAšEVI- 
ČIUS

Birželio 25 d. peršiskyre su 
šiuo pasauliu Stasys Lukaševi- 
čius, 24 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdę tėveliai ir sesuo, Biru
tė žiurienė.

Stasys gimė ir augo Ameri
koj, bet mylėjo savo tėvų kal
bą ir ją suprato ne tik žodžiu 
bet ir raštu. Būdamas tykaus 
ir malonaus budo, jis daug ne
pragarsėjo, bet savų 
kaipo elektros 
studentas, paliko garbingą žy
mę. Stasys sirgo 14 mėnesių 
pasekmėj plaučių uždegimo ir 
.atkritimo. Lai buna jam leng
va žemelė. Jo Draugas.

srityje, 
inžinierystės

VIEŠA PADĖKA
šiuomi tariam širdingai ačiū 

visiems gentėms, draugams ir 
pažjstamems kurie taip širdin
gai mums prijautė ir dapadėjo 
pergyventi .nors dalį musų ne
laimės ir nusiminimo kada mir
tis patiko musų sūnų ir broli, 
Birželio 25 d.

Stanislovas ir Julė 
Lukoševičiai ir šeimyna.

Ristikas 
apsigyvenęs 
pakviestas už fiziška intrukto- 
rių į Jung’s gimnaziją ir tur
kiškas maudynes, 41 Public 
Square, Ulmer Budinke.

Tenai sykiu su Mr. Jung už- 
žiurės ir suteiks pagalbą nuo 
daugelio negalių įvairiais ma
sažais, taipgi mokins visokio 
kūniško mankštymosi, ristynių 
.r kumštynių kas to norės.

Ta vieta atdara dieną ir nak
tį ir yra kambariai apsibuvi- 
mui ant nakties, už prieina
mas kainas.

Daugelis nesveikumų esti tik 
iš priežastie's stokos fiziško už- 
žiurėjimo, todėl ’'tėhai kiekvie
nas ras sau palengvinimą.

Turėdami kokius nesveiku
mus atsilankykit į Jung’s mau
dynes. Vieta labai puiki.

K. Požėla “Naujienose” sako 
kad jis nereikalavo pinigų pri
siųsti prieš ristynes į Chicagą, 
bet kad butų pinigai atiduoti, 
jam prieš ristynes, prieš einant 
ant matraso, nes bijo kad pas
kui ' nuėjus nuo matraso neras 
tų kurie pinigus turi.... Va
je, vaje,' kibą butų saulės užte
mimas.tą dieną, nes dar iki šio
lei ir Sarpalius, ir Komaras ir 
Šimkus, ir net pats Požėla ras
davo — vis nebūdavo perdaug 
tamsu.

Gale savo rašto Požėla kalba 
kad jis gatavas ristis su Koma
ru Chicagoj. Reiškia, jis visai 
nesibaido ne tik Šimkaus bet 
ir Komaro, dabartinio sunkios 
vogos čampiono.

Tą paskaitęs, Karolis Sarpa
lius štai ką sako: Aš taipgi su
tinku su Požėla ristis, nes jam 
siūlosi Šimkus, siūlosi Komaras 
net į Chicagą važiuot. Aš siū
liusi ristis su Požėla Clevelan- ! 
de arba Chicagoj. Ir dar štai ' 
ką Požėlai pasakau: Aš sutin- I 
ku nusimažint sau vogą, pada- j 
ryt tiek svarų kiek Požėla sve- ] 
ria, jeigu jis sutiks su manim 1 
imtis kur jam patinka;

Ką Požėla sako ant šitos pro- ! 
pozicijos? Sarpalius lengvai Į 
gali nuimt sau keliolika svarų ■ 
lašinių, ir tada bus abudu vie- ! 
nokio sunkumo su Požėla. !

Jeigu paguldys Sarpalių ta- Į 
da galės kibti ir prie Komaro.

si

Mažeika, sako, iš Rusijos jau 
bėdavoja. Paragavo rojaus.

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

Ave.

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

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.

Antra Turnamento diena paskirta KETVERGE, LIEPOS 21 
Euclid Village Parke, prie Lake Shore Blvd, už Euclid Beach, 
Bliss Rd., E. 222 St., prie ežero kranto. Prasidės 8 v. vakare, 
tame numeryje bus paskelbta visi ristikai kas su kuo imsis.

d
ties
Ki-

Gerbiamieji: Prisiruoškit visi gerai prie šitos Turnamento dienos, nes 
tai bus viena iš pažymiausių. Vieta ta yra visiems gerai žinoma, nes tuo 
keliu visi važinėja automobiliais. Tik pravažiavus Euclid Beach iki East 
222-ros gatvės ir Bliss road, rasit Euclid Village Parką, ir ten i ežero pusę 
yra specialė ristynių vieta kur rengia kiti ristynes ir kumštynes.

Karais nuvažiuoti ten lengva, nes visi gerai žinot kad j Euclid Beach 
veža miesto karai, o nuo Euclid Beach damokėsit 3 centus prie transfero ir 
už kelių minutų busit vietoj. Vienas kelias, be klaidžiojimo, be jieškojimo.

Vėliau kitos turnamento dienos ten bus nedėldieniais, bet šiam sykiui 
nebuvo galima gauti nedėldienio, o turnamentas reikia varyti.

Tikietai bus paprasti kaip ir ant visų ristynių. Atminkit dieną ir vie
tą, šmeruokit automobilius, kalbinkit savo draugus važiuoti sykiu.

Vakarai ilgi, šviesus, su saule atvažiuosit, turėsit geriausius laikus.

Bus Radio aparatas pranešantis apie Sharkey-Dempsey muštynes tą naktį. ; I 
LV.VAVAV-MJ.’.VAM.'.VJ.’.VJA'’«_■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ...’I‘.W.WA'AV.WAV.'.I '■,<V.\V.\W.'AW,\W,V.V/?CAV//^W/bW1W<VAW/AVAVAW H

SHARKEY RUOŠIA
SI SMARKIAI

Ohio valstijoje nuo karščių 
pereitą savaitę mirė 31 ypata. 
Iš jų daug prigėrė.

Per Liepos 4 d. šventes val
stijoj prigėrė 7 ypatos, Cleve
lande viena.

Praėjus karščiams, oras 
staiga labai atšalo ir laikėsi 
antradieno gana vėsiai.

Automobilių nelaimėse Ohio 
valstijoj per šventes užmušta 
keletas ypatų. Clevelande iki 
šiol nuo pradžios metų jau už
mušta 100 ypatų.

vėl 
iki

Martin orlaivių dirbtuvė Cle
velande gavo iš valdžios didelį 
užsakymą — pabudavoti 55 ka
riškus orlaivius, kurių bendra 
vertė bus $1,637,000. Tai yra 
vienas iš didžiausių kariškų or
laivių užsakymų vienu sykiu iš 
valdiškos arba kitokios įstai
gos. Tie orlaiviai bus naudoja
mi pajūriuose.

Jaunų krikščionių suvažiavi
mas. Pereitą savaitę į Cleve- 
landą suplaukė’ apie 20,000 de
legatų Krikščioniškų Pastangų 

'organizacijos. Jie daugumoje 
apsistojo paežeryje palapinėse. 
Liepos 4 d. miesto gatvėmis tu
rėjo milžinišką demonstraciją.

Kelios dienos prieš tai Cleve
lande buvo konvencija Masonų 
arba bedievių organizacijos, su 
50,000 svečiu. Visi toki sve
čių atsilankymai atneša mies
tui šimtus tūkstančių ir net iki 
milijono dolarių naudos.

NAUJAS GARLAIVIŲ KE
LIAVIMAS PER ERIE. PA., 
PRASIDĖJO LIEPOS 5 D.
ANT “C & B” LINIJOS

Cleveland and Buffalo Tran
sit Company praneša kad įveda 
naują special; pasažieriams ap
tarnavimą kas naktis tarp Cle
velando ir Buffalo. Pradėjus 
su Liepos 5 d., puikus laivas, 
“City of Erie”, apleis Clevelan- 
dą 4.30 po pietų, sustos Erie, 
Pa., 10:30 vakare, ir apleis 12 
naktį, pasiekiant [Buffalo 6 v. 
ryte. Gryžtant, apleis Buffalc 
5:30 po pietų, sustos Erie ant 
10:30, ir apleidęs 12 naktį pri
bus į Clevelandą 6 v. ryte.

Važiuojant tuo laivu pasažie- 
riai iš vakaro galės matyti pui
kius gamtiškus vaizdus ežero 
pakraščiais iš Clevelando ir iš 
Buffalo gryžtant.

Laivais pasivažinėjimas yra 
palengvinimas keleiviams po il
gų kelionių traukiniu arba au
tomobiliu. Laive sykiu ir ke
liauja ir pasilsi.

Kurie keliauja traukiniu, jų 
gelžkelio tikietai tarp Clevelan
do ir Buffalo bus geri ant C & 
B Linijos garlaivių. Motoris
tams kurie važuoja automobi
liais, yra daug vietos automobi
liui ant laivo, ir štai užvažia
vęs gali pasilsėti kelis šimtus 
mylių perkeliaujant nakties lai
ku, vietoj sustoti hotelyje čio
nai.

Kasdienės ekskursijos į Ce
dar Pont ir Put-in-Bay, ant C 
& B Linijos garlaivio “GOOD
TIME”, geriausias pasivažinė
jimas /Didžiaisiais Ežerais die
nos laiku. Kas vakaras tuo lai
vu galima išvažiuoti pasivaži
nėti iki vidurnakčio po ežerą.

Ant “GOODTIME” yra pui
kus orkestras ir šokiai yra dy
kai.

Lankėsi Brazauskas —, 
Reikalauja Ristynių

Liepos 5 d. Clevelande lankė- 
dar vienas garsus ristikas—

Antanas Brazauskas, iš Brook
lyn, N. Y,, kur jis žadėjo Ko
marą parist pasigavęs kad ir 
gatvėje, jęigu Komaras neis su 
juo ristis ^svetainėje.

Brazauskas jaučiasi labai ge
rai ir sako nors mažesnis už 
Komarą, , bet pasitiki galėsiąs 
išperti jam kailį kad nereikės 
nei Cleveląnde daugiau sėdėt.

Brazauskas nuvažiavo į Co
lumbus rištis ir sakė sugfyž į 
Clevelandą kaip bus pranešta 
diena kada jis galės- susikibt 
su Komaru. Jis daugiausia tu
ri akį ant Komaro, nors ir 
Požėlos, dantį griežia.

Brazauskas yra geležinis 
ras ir ritęšis su smarkiais
tikais, pereitą žiemą net laimė
jo diržą Floridos čampiono, ku
ris juokėsi iš Brazausko ir vi
sai nemanė kad Brazauskas yra 
toks kietas riešutas.

ant

vy-

IŠ BUVUSIŲ RISTYNIŲ
Pereitą- savaitę, Liepos 1 d., 

Taylor Bowl Marotta buvo su
rengęs ristynes. Pirmoj poroj 
buvo Juozas Šimkus su Char
ley Fox. Buvo paskirta tik pu
sė valandos laiko, o jie kaipo 
abu smarkus ristikai negalėjo 
daug ką. per,tą laiką pasirodyt. 
Šimkus pirmą sykį paguldė sa
vo priešą į 12 minutų, paskui 
Fox prisitaikęs šiaip taip su
spaudė Šimkų. Trečiu sykiu iš
ėjus, pasibaigė laikas be pasek
mių.

Šimkus pasirodė labai smar
kus ir pirmu sykiu Lietuviai jį 
matė ritantis su geru ristiku. 
Fox į pabaigą nuo Šimkaus tiki 
bėgo kai zuikis.

Antroj poroj ritosi Joe Var
ga, vietos Vengras, jis laimėjo 
nuo Sanders du sykiu.

Trečioj poroj Garkavienko 
su Malcevičium prasimučino vi
są pusantros valandos laiko, tik 
pradedant Malcevičius užlaužė 
Gafkavienkai koją ir jis pasi
davė į 35 sekundas, bet nebuvo 
pečiai prie matraso priploti.

Clevelande renkama, aukos 
— $50,000 — palaikymui drau
gijos kuri dirba vėžio ligos kon
troliavimui. Per visą Ameri
ką bandoma sukelti milijonas 
dolarių tai organizacijai.
PARSIDUODA ARBA MAINAIS

52 akrų farma su budinkais už 
$1,200, lengvas išmokėjimas arba 
luos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 

50 akrų su gyvuliais ir javais už 
$3,000, arba mainais ant miesto na
mo. Rašykit Angliškai. Adresuo- 
kit: Owner, P. O. Box 275, Erie, Pa.

Nusiskandino. Apie 55 metų 
amžiaus žmogus nušoko į eže
rą ties E. 140 st. ir prigėrė. 
Vėliau išimta jo lavonas ir ras
tas prie jo popierėlis 
žinoti kas jis toks. 
Joseph Kmall, 451 E.

davė su- 
Tai buvo 
156 st.

EKSTRA!
Vienas turtingas Clevelan

do biznierius paskyrė gerą 
sumą pinigų ir perka čam
piono diržą tam Lietuviui 
ristikui kuris laimės pasku
tines šio turnamento risty
nes. Jis prašė vardo negar- 
sint.

Paskutinė turnamento die
na dar nenustatyta, bet iki 
to jau bus persiritę visi žy
mesni ristikai.

Apsivedimai. Per 
mėnesį išsiėmė leidimus apsi
vesti 1,438 poros, vienok per
eitą metą Birželio mėnesį 15 
porų buvo daugiau.

Birželio

Clevelande noringa statyt du 
naujus tiltus per Cuyahoga 
upę. .

Boston, Mass. — Jack Shar
key, Lietuvis kumštininkas ku
ris rengiasi muštis su Jack 
Dempsey Liepos 21 d., Yankee 
stadiume New Yorke, pradeda 
naudoti savo didelę iškalbą ir 
pradeda skelbtis Amerikai kaip 
jis Dempsey sumuš.

Jisai besitreiniruodamas Kel-. 
ly ir Hayes gimnazijoj daužo 
savo pagelbininkus kiek įma
nydamas ir jaučiasi gena gerai.

Sharkey sako kad jis bandys 
nusmogt Depmsey taip kad jis 
pastiręs išsitiestų. Nereikalin
ga vartoti apsukrumo išgauti 
iš Sharkey kaip jis dirbs. Jis 
pats išdėsto savo planus, kuo
met Dempsey slepia ir jo trei- 
niruotojas neįleidžia publikos 
pažiūrėti kaip Dempsey dirba.

Sharkey išvažiuoja į New 
Yorką ir ten treiniruosis iki eis 
su Dempsey muštis.

šeimynoj 
pabaigoje 

nusišovė

Tragedija Dempsio
Pereitos savaitės 

Schenectady, N. Y., 
Dempsio brolis ir nušovė savo 
moterį. Tas dikčiai atsiliepė 
ant Dempsdo ir net buvo kalbė
ta kad gal bus kumštynės su 
Sharkiu atidėta ant toliau. Bet 
paskiau paskelbta kad jokio 
atidėjimo nebus. Depmsey 
užilgo po to pradėjo sakyti 
jis prisiruoš tinkamai savo 
vai.

Visoj Amerikoj didesnis 
linkimas yra link Sharkio ir 
lažybos dedama didesnės už 
Lietuvį negu . už Dempsey.

Vieni pripažįsta kad Demp
sey pradeda atgauti savo bu
vusį smarkumą ir gali taip 
mušti gerai kaip mušė seniau.

Dempsey Nusenęs
‘ Jim Jab rašo Amerikos laik
raščiuose kad . laikas paėmė sa
vo atlyginimą iš Dempsio, jau 
nukirpo jam metus kelis ir at
ėmė jo smarkumą.

Jis sako kad nei Dempsey 
nei Sharkey neturi smarkių 
smogimų dešine ranka, abudu 
gąli geriau rėžti kairėm. Shar
kio smakras, kaip kiti sako, y- 
ra beveik kaip geležinis. Ne- 
bile kam - sekasi užduoti Shar- 
kiui į smakrą del jo galvos vik
rumo.

Eina visokios kalbos ir apra
šymai kaip kuris jų katrą ban
dys paimt, bet matysim vėliau 
katras išeis laimėtoju, o tada 
jau bus proga stoti prieš čam- 
pioną Tunney..

Visi Lietuviai turi pasitikė
jimą savo tautiečiu, ir turbut j 
neapsiriks.

ne- 
kad 
kO-

pa-
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Adomas V'džius vėl atsirado Į Clevelande būvio pereitą rriętą 
Clevelande, prisirašė į Tuma-'su ristynėmis.. Jis yra smar- 
mentą ir šaukia su juo ristis į kus ir nebijo nei vieno to svo- 
bile vieną Lietuvį ristįką iki i rio ristiko, Lietuvio ar svetim- 
165 svarų sunkumo. Vidžius' taučio.

Akrono Naujienos
Išdinamitavo namą. Nežino

mas piktadaris nakties laiku, 
2 valandą į antradienį, bandė 
nužudyti žmones gyvenančius 
name ant 1231 Wilbur st., bet 
nors namą suardė jo gyvento
jai nenukentėjo.

Tas namas priklausė šeimy
nai iš septynių narių, bet ji 
buvo iš to namo išsikėlus gy
venti kitur trįs dienos pirm ši
to kerštingo darbo.

Nušovė pašalinį. Prie res- 
tauranto ant 657 Bowery st., 
tapo nušautas Leslie B. Cuff ei, 
26 metų, nuo Marcy st. šau
dymas įvykb nedėlios naktį ir 
tas žmogus neteko gyvasties 
norėdamas užtarti savo drau
gą. Cuffel su savo' motere ir 
draugu, kuris pas juos gyve
no, užėjo į tą valgyklą. Ten 
jo draugas, Starling, pradėjo 
ginčus su nuolatiniais tos vie
tos lankytojais. Ta
vo ir slapta gėrykla,. šalip val
gyklos. Norėdamas 
nesmagumų, Cuffel su motere 
išėjo laukan ir tikėjo kad pas-|

vieta bu-

išvengti

- kui išeis ir Starling. Bet 'tuo 
, laiku keturi vyrai puolė mušti 
■ viduje likusį Starlingą. Cuffe!
i inėjo išsivesti jį laukan ir pa- 

gavęs tempėsi.
iki automobilio, užpakalyje Ii? 
kę vyrai pradėjo šaudyt ir Cuf- 
felį nušovė. Pribuvus ton vie
ton policija suėmė septynis vy
rus klausinėjimui, šovikas pa
sišalino, nors policija patyrė jo 
vardą.

Krečiant tą vietą rasta 50 
skrynių alaus ir jis konfiskuo
ta.

Nušautas vyras dirbo Fire
stone dirbtuvėj.

Akrone automobiliais užmuš
ta jau apie 25 ypatos, tarp jų 
10 vaikų. Vaikai daugiausia 
patįs pabėga po automobiliais, 
bežaizdami gatvėje ir nėapsb 
žiūrėję bėgdami skersai kelią.

Statys naują dienraščio bu- 
dinką. Akron Beacon Journal 
dienraščio kompanija inkorpo
ruota ant $1,000,000 statymui 
naujo laikraščiui budinko. Ta
me budinke bus daug vietos ir 
kitiems išsinuomuoti.

Dasivedus jį

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 j namus, vežu anglis ir 

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

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


