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DARBAI I
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasiai Nesusitaiko. O- 
hio valstijos anglakasių atsto
vai derybose su operatoriais at
metė operatorių pasiūlymą- su- 
gryžti į darbą už mokestį po 
$5 į dieną, kaip mokėta 1917 
metais. Operatoriai savo siū
lymą padarė kaip ir ultimatu- 
imą, jeigu nesutiks ant to iki 
Liepos 15 dienos tai jie atida
rys kasyklas ne-unijistiniais 
pamatais.

Baltimore, Md. — Čia' kilo 
7,000 budavojimo* amatų dar
bininkų streikas delei kivirčio 
kąs turi dirbti prie budavojimo 
dirbtinais akmenais, plytų mū
rininkai ar tinkuotojai. •

Vienijasi. Parkersburg, V. 
Va. — šio miesto porcelino iš- 
dirbystė susidėjo į vieną orga
nizaciją su kitomis keturiomis 
porcelino kompanijomis Ohio ir 
West Virginia valstijose. Tai 
bus didžiausia tos rūšies- išdir- 
bystė Suv. Valstijose.

Pontiac, Mich. — čia pradė
ta budavoti nauja $8,000,000 
vertės automobilių trokų dirb
tuvė. Gaus darbus tūkstančiai 
darbininkų kada dirbtuvė bus 
gatava.

Kova su gyvate. ■ Nashville, 
Ten. — Traukiniui einant per 
tunelį, į inžinieriaus kamarą 
įšoko gyvatė ir apsivyniojo ant 
garą kontroliuojamos ranke
nos. Inžinieriui negalint pri
siekti rankenos gręsė traukinio 
katastrofa. Inžinierius sugal
vojo garu nuplikyt gyvatę ir 
taip padarė ir gyvatė nužudy
ta.

Starsburg, O. — Lioduojant 
anglį užmušta 65 metų darbi
ninkas kada iš viršaus užpuo
lė jam ant galvos akmuo.

Acosta, Pa., kasykloj elektra 
užmušė angliakasį kuomet jis 
ne iš tos pusės lipo nuo kasyk
lų motoro ir susilietė su elek
tra.

New Castle, Pa. — Baltimo- 
se and Ohio gelžkelio kieme 
negras padauža nušovė gelžke
lio policijantą apie 2 vai. nak
ties kada tas vaikščiodamas 
tarp vagonų pamatė negrą ir 
norėjo sulaikyti. Negras din
go ir spėjama kad jis užšoko 
ant išeinančio tuo laiku preki
nio traukinio.

200,000 NAŠLAIČIŲ BLAŠKOSI GATVĖSE 
“ROJAUS TVARKOJ” BE PAGALBOS

Maskva. —Bolševikai tik da
bar pradeda rūpintis vaikais, 
kurie nuo pat revoliucijos ir po 
to likę našlaičiais blaškosi po 
gatves be pastogės ir užžiuros. 
Vietoj augti į naują revoliucinę 
gentkartę,. tie vaikučiai išsivy
stė į gabiausius vagilius kokių 
Rusija nebuvo mačius nei caro 
laikais, nors buvo garsi vagi
liais.

Bet taip labai imasi komu
nistai našlaičių sužiūrėjimo 
darbo.kad tiki dar tik 1930 me
tais apvalyti savo rojaus mie
stų gatves nuo ubagų-vaikų.

Matomai kad neturi kur jų 
padėti, nes mat miestų gyveni
mas pradėjo susitvarkyt, ko
misarai ir visokie gizeliai už
ėmė sau namus ir gyvena su 
savo mergomis kaip ponai. , 

Kada versta buržujų tvarka, 
buržujų namai užpuldinėta ir 
tuština; kiekvienoje gatvėje 
kas antras namas buvo kalėji
mas ir ten komunistai laikė už
darę buržujus! arba žudė skie
puose. Dabar jau neturi kur 
padėt tų našlaičių, lyg butų 
namų apmažėją. Negali su- 
grust komisarus į vienus na
mus, o padaryt našlaičiams už
veją kituose namuose.

Bet jeigu ir pastogę pada
rytų, vaikučiai turėtų badau- 
prieglaudose, nes beveik visus 
atliekamus pinigus komunistai 
išleidžia kapitalistų šalyse pro
pagandos varymui, gabena vi
są auksą padarymui kapitalistų 
dar turtingesniais, nes pinigai 
sueina kapitalistams.

Yra apie 200,000 benamių ir 
be priežiūros našlaičių. Prie 
tų dar yra apie 220,000 našlai
čių kuriuose valdžia neva už
laiko. Jeigu gali tuos užlaikyt 
tai kodėl negali kitų užlaikyt? 
Gal tie yra komisarų ir jų mer
gų sulaukti pagal komunizmo 
tvarkos vaikai tai jie turi prie
glaudą, o šiaip darbininkų vai
kai, kurių tėvai mirė nuo ligų 
ir bado turi blaškytis gatvėmis 
ir mirti kaip mirė jų tėvai.

CHINIJOJ PRIGĖRĖ 
1,000 ŽMONIŲ

Šanghai. — King Hsien ir 
Hsian Shan distriktuose Chini- 
joj upės potviniuosė prigėrė 
apie 1,000 žmonių, padaryta 
milžiniški nuostoliai. Paupiu 
sunaikinta čieli kaimai.

Nori Kontroliavimo Gi-
< mimų Azijoje

Amerikoje kalbama kad Azi
jai reikalinga gimimų kontro
liavimas sulaikymui nepapras
to tų geltonodžių platinimosi 
ir grąsinimo užpludimu viso 
civilizuoto pasaulio.

Nekurie sako kad visas bal
tasis pasaulis turėtų pasiimti 
sau pareiga sulaikyti gelton
odžių tckįl smarkų vaisimąsi.

Pasaulis Važinėja Ame
rikos Automobiliais

Apie 95 nuošimčiai iš 27,- 
650,267 pasaulyje naudojamų 
automobilių yra Amerikoniško 
darbo,- kaip patirta surinkus 
Washingtone statistikas. Ne
kurtose šalyse naudojama išim- 
tinai tik Amerikoje išdirbami 
automobiliai.

200 ŽUVO SAKSO
NIJOS POTVINYJ

Pirma, Vokietija. — Sakso
nijoj, Metai kalnuose, užtvino 
Gottleuba ir Muglitz kloniai ir 
apsėmus namus žuvo apie 200 
žmonių. Kurie liko gyvi, liko 
be maisto ir vandens gėrimui, 
nes dumblas užpylė šulinius.

Iš visų artimų miestų leido
si jiems pagalba.

VIS GAUDO ŠNIPUS
Maskva. — Petrograde vėl 

suimta 25 ypatos įtartos špie- 
gavime. Bolševikai mano kad 
Rusijoj veikia Anglų šnipų or
ganizacija kuriai parsidavę ir 
daugelis Rusų.

BAISUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS PALES

TINOJ

Kairo, Egiptas. — Palestinoj 
įvyko baisiausias šių laikų že
mės drebėjimas kokio toj sri- 
tyj nebuvo per praeitus 1,200 
metų. Spėjama kad bus žuvę 
nuo kelių šimtų iki tūkstančio 
žmonių.

šis drebėjimas buvo jaučia
mas ir Egipte.

NUŽUDĖ AIRIŲ 
VEIKĖJĄ

Dublinas, Airija. — Airių 
Laisvos Valstijos žymus veikė
jas, Kevin O’Higgins, tapo nu
šautas savo partiviškų priešų 
užpuolikų einant į bažnyčią. 
Prie beeinančio jo privažiavo 
automobiliu tris vyrai ir suva
rė į jį kulkas. Jiems vyko pa
bėgti, bet policija smarkiai dir
ba ir sumiminėja nužiūrimas 
ypatas.

Mirdamas, tas Airių vadas 
pasakė jog atleidžia jiems.

Toronto, Kanada. — čia mi
rė viena Rusė, po 55 dienų ba
davimo ir gyvenimo ant vieno 
vandens. Ji manė badavimu 
isšigydyt vidurių ligos.

LAKŪNAI GRYŽTA 
IŠ EUROPOS

Paryžius. — Laivu Levia
than gryžta Amerikon penki 
lakūnai ■— Chamberlin, Byrd, 
Novelle, Acosta ir Balchen. Jų 
laukia didelis sutikimas New 
Yorke.

Charles Levine, turtingas 
Žydas, kuris rėmė Chamberlino 
kelionę ir pats su juo laimin
gai nuskrido Vokietijon, antras 
po Lindbergho, sumanė gryž- 
ti Amerikon orlaiviu. Jis per
siskyrė su Chamberlinu ir ruo
šiasi skristi Amerikon su Fran-
euzu lakunu. Jeigu jie išsi
rengs ir parlėks tai jie bus pir
mutiniai pasiekę Ameriką oru 
iš ano Atlantiko šono. Lakū
nai randa kad skridimas į va
karus per Atlantiką yra pavo
jingesnis negu į rytus ir dėlto, 
sako, žuvo Prancūzai lakūnai 
kurie iš Paryžiaus skrido Ame
rikon. Taigi Levine ir Drou- 
hin, jo aviatorius, imasi labai 
svarbų žygį oro istorijoj.

Chamberlin persiskyrė su 
Levinu kada tas žydas pasiun
tė savo ir jo vardu telegramą 
į Paryžių Komandieriui Byrd 
lenktyniuoti jsu jais atgal į 
Ameriką. Chamberlin sako čia 
negali būti jokia lenktynė, nes 
pirmose dienose skridimo per 
Atlantiką yra .tik moksliškas 
bandymas.. Tas žydas matyt 
sumanė padaryt biznio. Jeigu 
jam pasisektų sugryžti Ameri
kon oru jis padarys didelį ge- 
šeftą.

Paskiausios žinios sako kad 
Levine su < tuo Francuzu laku
nu nesusitaikė ir dabar Levine 
siūlosi Anglui lakūnui imti jį 
su savim, nes tas Anglas ruo
šiasi skristi Amerikon.

Nori Daryt Karo Ban
dymus su Gazais

State College, Pa. — Ober
lin, Ohio, kolegijos profesorius 
Dr. Harry N. Holmes pakėlė 
sumanymą chemikų draugijos 
suvažiavime kad išbandymui 
gazų veikimo reiktų kada su
bombarduoti "kokį miestą iš 10 
tūkstančių gyventojų pertikri- 
nimui žmonių kaip veikia ga- 
zai. Jis tikrina kad gazais ka
riavimas, nors žiaurus, bet yra 
mažiau brutališkesnis negu ki
tų rūšių kariavimas.

Užleidimas akis ėdančių ga
zų, sako, galima butų atlikt: 
be pavojaus gyvasčiai ar svei
katai. Nuo gazų mirtįs yra 
retos net karo lauke, tikrina 
Dr. Holmes.

Nužudė Išvežę Laivu 
Moteries Vyrą

Franklin, La. — Per du me
tu ėjo kalbos šiame mažame 
miestelyje apie pažymų dakta-
rą Dreher ir kito žmogaus mo
terį, iki dabar dalykas užsibai
gė tragedijo. Jos vyras, Le- 
bouef, buvo išviliotas pasiva
žinėti valtele į ežerą ir ten nu
žudytas , ir paskandintas.

Jack Sharkey

SVARBU
Sekantis “Dirvos” nu
meris išeis suvėluotas 
viepa diena ir jame 
tilps pilnas apra
šymas Sharkey-Dem
psey kumštynių.

FORDAS SUSITAIKĖ 
SU ŽYDAIS

Detroit. — Fordas, garsus 
automobilių išdirbėjas, po dau
gelio metų smerkimo Žydų ir 
kovojimo prieš juos per spau
dą, galiaus .pasiryžo užbaigti 
savo karingumą prieš tą tau
tą.''’Fordas Ibi do laikraštį var
du “The Dearborn Indepen
dent”, kuriame ir pareiškė kad 
tame laikraštyje nebus daugiau 
nieko priešingo žydams talpi
nama.

Fordas apgailauja kad jo 
laikraštis ir leidžiamos knyge
lės darė žydams didelę skriau
dą, kurios jis nejautė.

Rudies Pražūtingumas

Rudis suėda Amerikoje šim
tais milijonų dolarių turto kas 
metai, sako žinovai, ir išsireiš- 
kįa kad plieną ii’ geležį reikė
tų apleisti kitais metalais kaip 
zinku arba kadmium, kas su
laikytų nuo rudymo ir nykimo.

Rasta Supjaustyta Dvi 
Moterįs

New York. — Battery par
ke krūmuose rasta popieryje 
suvyniota dalįs kojų jaunos 
moteries, kuri matyt buvo nu? 
žudyta ir kūnas po'dalį ismąty.-, 
ta po įvairias vietas. Policija 
biskis po biskį surankiojo kū
no dalis ir nusekė į žmogžu
dystės vietą, • kuris pasirodė 
buvo Brocklyne viename name, 
kur surasta dar kitas supjaus
tytas moteriškas lavonas. Su
imta namo užžiurėtojas kur

Kaip Sharkey
Rengiasi Muštis
New York. — Jack Sharkey 

pribuvo į "New Yorką trimis 
dienomis vėliau ir nesiskubin
damas, ir pradėjo savo, pasku
tinį prisirengimą prie kumšty
nių su Jack Dempsey Liepos 21 
d., kuriose Tex Rickard tikisi

Daugiau apie Sharkey telpa 
ant 6-to puslapio.

muštynę su Rojas atvirame ore
ir jis mane numušė.”

Rickard sako kad jau iškal- 
no išparduota tikietų už suvirš

sutraukti milijoną dolarių in- $400,000, todėl tiki kad viso in- 
eigų. eigų bus daugiau negu milijo-

Sharkey prižadėjo pribūti 
New Yorką Liepos 4 d., bet ka
da nepasirodė pirmadienį Tex 
pradėjo rūpintis. Jis taipgi su
sirūpino gavęs pranešimus iš 
White Sulphur Springs kad 
Dempsey užsispyrė reikalauti 
atidėjimo kumštynių iš prieža
sties jo brolio nusižudymo.

Tik vėliau Dempsey tapo 
perkalbėtas ir sutiko stoti į 
kumštynes paskirtą dieną.

Rickard pašaukė tą Bosto- 
niškį jūreivį Sharkey telefonu 
ir prašė pribūti į New Yorką 
tuojau, ir Sharkey, kaipo išti-' 
kimąs ir paklusnus darbinin
kas, atsakė, “No”.

Nesiduoda Stumdyti
Rickard ■ bandė įrodyti jam 

kad jis negalės gaut gana pub
likacijos rengdamasis mažoje 
Bostono gimnazijoje, bet Shar-

į I nas dolarių.

key atsakė jam gana trumpai: 
“Aš nesiruošiu del publikaci
jos. čionai aš galiu prisireng
ti taip gerai kaip ir New Yor
ke. Aš manau galėsiu pribūti 
į New Yorką Liepos 8 d.”

Sharkey nepriima švelnių į- 
sakymų net nuo promoterio 
kuris duoda jam progą užsidir-
bti $250,000 ir duoda progą da- 
sivaryt iki milijono dolarių ,sun
kiųjų kumštininkų čampionato. 
; ,“Rickard nori apsieit su ma
nim kaip su kūdikiu”, pasakė 
Sharkey šio straipsnio rašyto
jui pirm išvažiavimo į Maine 
valstiją meškerioti. “Jis liepia 
man saugotis lietaus, nesėdėti 
ant oro traukio, būti atsargus 
einant skersai gatvę ir neva
žinėti su taxi cabs. Bet aš esu 
užtektinai didelis apsirūpinti 
pats apie save.”

Kaip Sharkey Ruošiasi
Sharkey pasirinko mažą gim

naziją Bostone ir naują gimna
ziją ant viršaus Rickardo bu
dink© savo prisiruošimams, kas 
sukėlė didelio nuostabumo tarp 
daugelio ekspertų kurie mano 
jog kumštininkai turi prisiruo
šti lauke del kumštynių kurios 
bus atvirame ore.

tos dvi moterįs gyveno. Spė
jama kad jis norėjo senesnę 
moterį apvogti, o jaunesnei už
ėjus jį, griebėsi paslėpti savo 
darbą užmušdamas jaunesnę ją 
ir paskui turėjo nužudyti an-

“Aš galiu prisiruošti viduje 
taip gerai kaip ir lauke”, at
sakė Sharkey. “Koks skirtu
mas bus jeigu aš neparuduosiu 
nuo saulės? Jeigu neparuduo
ji gal but ir neišdegi”, pasakė

SHARKEY BUS PO- 
LIARIŠKIAUSIAS

New York. — Tex Rickard, 
žymiausias šių laikų kumštynių 
rengėjas Amerikoje, džiaugiasi 
vienu dalyku, kad kumštynės 
buvę atslūgę ir netraukę pub
likos dabar vėl atkiuto ir jau 
dabar parduota tikietų už su
virš $400,000 Sharkey-Demp
sey kumštynėms New Yorke 
Liepos 21 d.

Kitas dalykas kas jį džiugi
na tai “Jack Sharkey, kuris, sa
ko, bus populiariškiausias sun
kiųjų kumštininkų eilėje čam- 
pionas visoj kumštynių istori
joj. Nors Rickard.-dar netiki 
kad Sharkey galės dabartiniu 
laiku pastoti čampionu, bet su 
laiku.

“Sharkey gal nedasivarys iki 
čampiono šį metą”, sako Tex, 
“bet jis būtinai tą pasieks už 
metų ar dviejų.š Jis dar tik 24 
metė amžiaus ir jo niekas ne
sulaikys nuo mušimosi pirmyn 
ir kilimo aukštyn. O kada jis 
titulą gaus, publika bus su juo 
taip kaip niekad dar nebuvo su
jokiu kitu čampionu, neišski
riant nei John L. Sullivano nei 
paties Dempsey”.

Susižingeidavmas Didelis
Dempsey rengiasi, jeigu ga

lės, sumušti Sharkey ir veržtis 
atgal prie čampiono.

Už tokį jo norą nėra ką jo 
kaltint- Tai bus karšta drama 
tą naktį kai Dempsey bandys 
varytis atgal prie čampionato, 
nes jis arba numuš Sharkey, 
arba Sharkey numuš jį, ir taip 
ar taip bus, žiūrėtojai matys 
prieš savo akis gemančią nau
ją kumštynių istoriją.

Įsivaizdinkit Dempsį nublok
štą kai lepšę, auką pirmo savo 
tikro nusmogimo. Įsivaizdin
kit jį stovintį prie susmukusio 
Sharkio, pasiputusią figūrą ku- 

] ri dramatingai atgryžta linkui 
čamponato.

Yra didelė priežastis kad iri-
eigos sieks nemažiau $1,200,- 
000 ir gal daug daugiau. Yra 
priežastis delko laikraštininkai 
iš visų Amerikos kampų siun
čia savo atstovus į tas kumš
tynes, nepasitenkindami- jau

trą kad ji neišduotų. Bet jis j Lietuvis kumštininkas, turėda- žinių agentūrų pranešimais ko- 
prie žudystės neprisipažįsta. Imas mintyje išsiaikvojimą e-|kius gauna paprastuose atsiti-

Ant Willett st. Brooklyne nergijos. Į kimuose. Laikraščiai žino žmo-
vieno name skiepe vandens ry- Bet gal but kad Shąrkey ti-aiių susiinteresayimą ir jis pa
nų taisytojas atrado punde su- ki biskį ir prietarams, nes, jis sieks pamišimo vakare Liepos 
rištą supjaustytą vyro lavoną, pridėjo, “aš prisirenginėjau į 21 d.
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PITTSBURGH
KAIP GALIMA PIRK
TI ŽEMĖS LIETUVOJ DETROIT --------žinučių Rinkėjas —------ I T.M.D. REIKALAI

žemės pirkimo leidimui gau-

LANKYSIS RISTIKAS DR. K. 
SARPALIUS

Karolis Sarpalius

Pittsburge nors vasara ne
šilta, bet piknikai su įvairiais 
pamarginimais buna kas nedėl- 
dienis: tai draugijos, tai klu
bai, tai parapijos vis rengia iri 
rengia; kaip kokį nedėldienį su
puola net po kelis piknikus, ir 
taipgi. buna draugiški išvažia
vimai, kur būrelis susidėję po 
kelis dolarius, išvažiavę į lau
kus ir linksminasi tyrame ore.

A. L. T. Sandaros Kuopų Są
ryšis irgi rengia pikniką Rug
pjūčio (August) 7 d. Amšie- 
jaus farmoj, kur pakvietė da
lyvauti Chicagietį ristiką-dai- 
nininką, Dr. Karolį Sarpalių, 
pasirodyt 
Sarpalius, 
nas, kokių 
6 pėdų, 3
labai pragarsėjęs savo žirklė
mis, sako kaip tik pagriebia 
kokį ristiką į savo žirkles tai 
tai jau jo ir nėra. Taigi Pitts- 
burgiečiai sumanė parsitraukt 
jį į savo koloniją ir paduot jam 
Pittsburgo plieninį ristiką ir 
pamatyt kaip Sarpalius jį savo 
žirklėm kirps.

Geistina butų kad tą dieną 
niekas nerengtų kito pikniko, 
bet visi ateitų pamatyt to ga
biausio Lietuvių tarpe ristiko.

J. Virbickas.

su savo spėkomis, 
tars Lietuvių milži- 
retai tenka matyti, 

colių aukščio vyras,

užmušė motiną ir šešis vaikus. 
Tėvas ir kitas vyras kuris bu
vo tuose namuose išliko gyvi; 
bet sunkiai apdeginti.

Eksplozija kilo tuoj po vi
durnakčio ir namas tapo apim
tas liepsnose.

Pittsburgo Distrikte pereitos 
savaitės pabaigoj užmušta ke
turios ypatos automobilių ne
laimėje, septynios sužeista.

ti reikia arba asmeniniai įteik
ti arba paštu nusiųsti Ministe- 
rių kabinetui į Kauną prašy
mas. Ministerių Kabinetas per 
tris-keturias dienas suteikia 
savo sprendimą, kuris galima 
pasiimti Ministerių Kabineto 
kanceliarijoje arba persiunčia
mas į prašyme nurodytą vietą I 
pačtu.

Nusipirkt žemės nereikia bū
tinai pačiam atvažiuoti Lietu
von. žemės nusipirkti galima 
ir gyvenant Amerikoje, per sa
vo gimines ar patinkamus as- 
mėnis; Tam reikalui reikia pri
siųsti giminei arba patikimam 
asmeniui Lietuvos Konsulo pa
liudytas įgaliojimas žemei pir
kti, kuris, turėdamas tokį įga
liojimą, paduos Ministerių Ka
binetui prašymą, gaus įgalio
tojo vardu leidimą ir nupirks 
žemės.

Prašymas yra labai trumpas 
ir paprastas ir kiekvienas mo
jantis rašyti 
syti, štai jo

Tei-

32 metų, buvo akla nuo 
užgimimo.

BROOKLYN, N. Y

gali jį pats para- 
pavyzdis:

LIETUVIŠKI komunistai ka
da kalba apie spaudą kurią jie 
vadina tai buržuazine, tai kapi
talistine, visuomet gardžiai sau 
prisimena savo buvusio papos 
Lenino kadaise pasakytus žo
džius, kad “Laisvė spaudos yra 
laisvė mulkinti žmones”,
škia,- komunistai kitiems spau
dos laisvšs nepripažįsta, o 
tįs komunistai, kurie yra 
džiausi žmonių mulkintojai, 
savęs reikalauja plačiausios 
svės spaudai.

Komunistiškiau nereikia.

Rei-

pa- 
di- 
del 
lai-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

G. P. O. Box 127, Nęw York City

Naujos Anglijos TMD.
Kuopos Sukrunta

HILLSIDE, N. J

LMD. Piknikas
Lietuvių Mokslo Draugija 

rengia savo metinį pikniką 24 
Liepos, Kruklio farmoj, Swick- 
ley, Pa. Piknikas bus ne tik 
nariams, bet jr pašaliniai ga
lės lankytis. Automobiliais rei
kia važiuot Mt. Nebo Rd. No. 3. 
Galima važiuot pro West View 
Park, Ferrysville Rd., Califor
nia avė., bet turi įvažiuot Mt. 
Nebo Rd. N. 3, kur rašo Swick- 
ley ir važiuot tuo keliu kol pri- 
važiuosit ženklą suktis į far- 
mą.

Nuo LMD. salės važiuos tro- 
kai 10:30 v. ryte, kurie neturi 
(mašinų galės trokais nuvažiuo
ti. Komitetas.

Tiesa, Brooklynas apsi- 
su pranešimais laikraš-

Kas Pas Mus Dedasi
Brooklyniečiai stebis kode! 

“Dirvoje” nieko nėra iš Brook- 
lyno. 
leidęs
čiuose, bet neapsileidęs su vei
kimais. Apie juos rašyti kar
tais baisu del to kad jei kam 
nepataikysi gausi melagio var- 

kas vienam tei- 
melagystė; 
visą plhoštą 
riuotikių: 
d. atsibuvo

“Ministerių
Jono Duobos, gimusio Ožka

balių kaime, Sintautų » vals
čiaus, šakių apskrities.

Amerikoje gyvenu: (čia nu
rodyti Amerikoje antrašas).

Prašymas
Prašau suteikti man leidimą 

žemei pirkti iš Raudonės pali
varko, Vilkaviškio apskrities, 
žaliosios valsčiaus..

Atsakymą prašau suteikti 
mano įgaliotiniui Lietuvoj (nu
rodyti jo adresą).

Data. Parašas.”

Kabinetui:

ži-

St.

Ministerjų kabinetąs norėda
mas palengvinti L, įsigijusiems 
nekilnojamą turtą Lietuvoj gy
venti, šių metų pradžioje nuta- 
tarė leisti išduoti jiems nuola
tinius leidimus Lietuvoje gy
venti ir atleisti nuo svetimša
lių

Išvarė aklus muzikantus. De
troitas nelabai myli muziką ar 
ką, kad policija įsakė išsikrau- 
styt iš miesto aklai porai mu
zikantų, vyrui ir moteriai. Jie-i 
du kaltinafrii ubagavime,
sėjas davė jiems pasirinkti ar
ba panešti bausmę arba aplei
sti miestą, ir jiedu sutiko iš
važiuoti kitur. Prie jų, kada 
suimti, rasta $133 pinigais.

Vyras, 35 metų, yra aklas 
nuo 15 metų amžiaus, o mote
ris, 
pat

Išteisino motiną. Viola Cock
ing, 20 metų amžiaus motina, 
tapo suimta kaip netikėtai mi
rė jos 10 mėnesių kūdikis. Ku- 
'dikis buvo apipiltas ammoni- 
ja. Kada kūdikis nuvežta į li
gonbutį ir ten mirė, matydami 
ammonijos žymes ant kūdikio 
drapanų gydytojai įtarė moti
ną kūdikio nunuodinime. Ilgai 
ją tardė, ir tuo tarpu padaryta 
kūdikio vidurių tyrimas. Vie
nok viduriuose ammonijos ne
rado ir paaiškėjo kad kūdikis 
mirė nuo pneumonijos. Moti
na paleista. .

Nušvė. Policijantas peršovė 
Toby Olive, 24 metų, kuris no
rėjo su polięijantu muštis ir 
nepasiduoti,, Policijantas spė- 
jb išsitraukt revolverį ir savo 
užpuoliką mirtinai peršovė; 
mirė ligonbutyje.

Nubaudė. Mt. Clemens.
Lloyd Lyburger ir Joseph Mu- 
runsky, abu Detroitiečiai, nu
bausti užsimokėti po $50 ir 
teismo lėšas kada jie prisipa
žino užpuolį nemorališkaiš tik
slais 15 metų mergaitę iš Det
roito. Jiedu suimti kada pa- 
tėmyti tempiant tą mergaitę iš 
hotelio į automobilį.

jis

užsitęsė

Remeikos 
atsibuvo 

mokyklos

mokesnių.

DAYTON
LONDONAS, Anglija

Bomba sužeidė. Nežinomi 
piktadariai važiuodami auto
mobiliu pro šalį namų kuriuo
se gyvena John McMahon, už
vaizdą Clinton Block Coal Co., 
netoli Imperial, metė į namus 
bombą, kuri išdaužė visus na
mo langus ir sužeidė kelis na
miškius.

Norėjo nusiskandint. Alex 
Konrisor, 35 m., nuo Carson st. 
nušoko nuo tilto į Monangahela 
upę norėdamas nusiskandint, 
bet paskui pasiryžo gelbėtis. 
Matę jį šokant į vandenį pra
nešė policijai, ir kada išplaukė 
į kraštą, jis policijai 
kad norėjo nusižudyt 
kas jo nemylėjo.

pasakojo 
nes nie-

Bobų peštynė aštri.
terįs, svetimtautės, susivaidijo 
tarp savęs ir priėjo prie to kad 
viena griebus 
kitai galvą.
amžiaus, nuo 
tapo suimta, 
į ligonbutį.

Dv.i mo-

revolverį peršovė 
šovikė, 30 metų 
1 Clarendon pi., 

antra gi nuvežta

7 UŽMUŠTA DEGTINĖS EKS
PLOZIJOJ

Reading, Pa. — Netoli čia, 
viename ūkės name, eksploda- 
vo degtinės darymo aparatas ir

dą ir tiek; nes 
isybė tai kitam 
? Štai pranešu 
hių iš pastarų 

Birželio 18
Pilkos suruoštas perstatymas 
komedijos “žemės Rojus”; tai 
ištikro juokingas dalykas. Ar
tistai savo užduotis atliko gana 
puikiai. Vaidinimas 
iki 12 vai. nakties.

Tą pat dieną Kun. 
parapijos svetainėje 
tos pačios parapijos
mokinių koncertas ir vaidini
mas vodovaujant A. J. Dimtai. 
Viskas išėjo gerai. Reikia tar
ti pagyrimo žodis tėvams kad 
leidžia savo vaikelius mokytis 
Lietuviškai. Ir patiems smagu 
pasižiūrėti kaip jų vaikeliai 
gražiai vaidina ir dainuoja ir 
pralinksmina kitus.

Birželio 25 d. Cypress Hills 
parke įvyko šv. Jurgio Drau
gijos 36-tas metinis piknikas, 
šiame piknike matėsi daug jau
nimo, nes tėvai lankosi su vai
kais. Labai gražu kad visi kal
ba Lietuviškai, rodos esi Kau
ne gegužinėje, o ne Amerikoj.

Dar pagirtinas dalykas tai 
kad piknike parinkta aukų Šid
lausko šeimynai, kuri likus be 
tėvų yra po globa tos draugi
jos. Surinkta $50.47.

Birželio 26 d. Forest Hills 
parke buvo išvažiavimas SLA. 
38-tos kuopos. Programą vedė 
V. Sirvydas. Kalbėjo A. Mika
lauskas, M. J. Vinikas vien apie 
SLA. Toliau programą užpildė 
38-tos kuopos jaunuolių moky
klos mokiniai. Viskas gražiai 
pavyko.

Tiek tik buvo blogo kad bu
vo pavelyta pardavinėti keno 
ten išleistas šiukšles prieš Lie
tuvą. Tas sugadina gražų įs
pūdį viso pasilinksminimo.

K. š.

Pa
su bažnytinėmis apeigo- 
Vokiečių katalikų baž- 
Graborius A. J. Key- 

suteikė puikų paskuti-

Liepos 1 d., po pietų eidama 
namon iš giminių, Marė Kudir
kienė staiga mirė gatvėje nuo 
karščio. Velionė buvo apie 4C 
metų amžiaus. Paliko vyrą, 
Antaną, ir vieną dukterį, kuri 
gyvena Rochester, N. Y. 
laidota 
mis iš 
nyčios. 
doszius
nį patarnavimą. /

Liepos 3 d. mirė Katrė Pet- 
rokienė; ligonbutyje gulėdama 
po sunkios operacijos išpuolė 
iš i lovos, kas ir pagreitino mir
tį. Velionė turėjo apie 50 me
tų amžiaus, paliko penkis vai
kus, kurių du dar yra maži. 
Nors velionė buvo našlė jau il
gas laikas, bet savo vaikelius 
labai gražiai ir dorai išaugino, 
dargi ir Lietuviškoj dvasioj. 
Labai gaila tokios motinos kad 
negavo visus savo vaikelius pil
na išauklėti. Palaidota su ap- 
ęigomis iš Lietuviškos bažny
čios Kalvarijos kapinėse.

Birželio 26 d., piknike, persi- 
skėlė galvą lysdama į šokių 
salę Ona Krinušienė. Net tu
rėjo važiuoti į ligonbutį gydy
tis. Tai netikėta nelaimė.

Darbai visai susilpnėjo, o y- 
pač garsioji dirbtuvė,
Light Co. silpnai dirba, 
žmonių randasi be darbo, 
ti mažai gauna dirbti.

Delco
Daug 
o

J. A.

ki-

U.

Birželio 19 d. įvyko pašalpi- 
nės draugijos “Vienybės” ber-« 
taininis susirinkimas; narių 
suėjo apie 40 ypatų. Ir tie pa
tįs labai nenoriai atsilankė, o 
ypač moterįs.

Pirmiausia buvo skaityta ke
letas protokolų iš praėjusių 
susirinkamų. Po to kasierius 
išdavė atskaitas; iš kurių pasi
rodė kad ligoniams išmokėta 
daugiau negu nariai sumoka.

Plačiai apkalbėta ar nariai 
daugiau turės mokėti mėnesi
nių, ar ligoniams ąumažint pa
šalpas. Tas klausimas 'galiaus 
atidėta ant toliau.

Draugijos kapitalas labai su
mažėjęs, vos keletas svarų 
sterlingų atsargos ■ tėra.

šiame susirinkime buvo ir 
ginčų, kurie paėjo iš pirmiau 
buvusio draugijos pirmininko, 
V. Grybo. Draugijos komisija 
privertė jį, už padarytas klai
das, atsisakyti nuo pirminin- 
kystės, bet V. Grybas tuo ne
pasitenkino. Einant balsavi
mui apie jo kaltę, diduma bal
sų jį užtarė, tokiu budu jam 
visos klaidos

Draugijos 
išrinktas Al. 
rimtas vyras.

Netrukus bus perdirbta tos 
draugijos įstatai.

Kaip susirinkimas ėjo taip, 
bet užsibaigė ramiai. Reikėtų 
kad LietuviaUsavo sueigose už
silaikymų grąžiau ir tvarkiau; 
kaip jš draugijos pirmininko

dovanota, 
pirmininku 

Rudževičius,
tapo 
gana

KAIP “Naujienos” taip 
“Laisvė” vienodai apsidžiaugė 
Sandaros atsibuvusiu) seimu, 
tik “Laisvutė” biskutį apgai
lestavo kad Sandariečiai pasi
sakė už kovą prieš komunistus 
Susivienijime. Bet Lietuvos 
klausime tai Sandariečiai jiems 
O. K.

ir

Birželio 26 d. vietos Darbi
ninkų pašalpinė draugija su
rengė savo naudai pikniką. Su
važiavo publikos nemažai. Vi
si susirinkusieji linksminosi iki 
vėlybam vakarui.

Pas Urbonus iš Newarko lan
kėsi svečių, jų giminės Klevin- 
skai ir C. Juška.

Liepos ‘3 d. Janulio darže iš 
Newarko Lietuvių J. Politikos 
Klubas turėjo, pikniką; žmonių 
buvo daug.

Darbai šioje 
deda silpnėti, 
ir bedarbių.

apielinkėje pra- 
Pradeda rastis

Pinavijas.

TMD. nutarta šauktis į 
Anglijos visas T. M. D. 
kad būtinai šauktų Ap- 
suvažiavimą ir. gaivintų

KOKS tai žmogelis, kuris bi
jo pasirašyti savo vardą, iš
pleškino “Sandaroje” savo ilgą 
laišką, kuriame štai kokios 
naujenybės pasakyta:

“Lietuvių laikraščių 
rūpinančius! grynai 
reikalais, labai mažai 
Amerikoje, neskaitant 
tų, vieną ‘Sandarą’.”

Reiškia, tas žmogelis deda 
socialistų laikraščius 
vietoje, o “Sandarą” 
kaipo “rupinančiusi” 
Lietuvybės” reikalais.
“Sandaros” redaktorius 
prieraše po tuo laišku pasisako 
kad pilnai sutinka su to žmo
gelio pareiškimais suhku spėti.

O mes vis manėme kad tau
tiški laikraščiai, prie kurių bu
vo skaitoma ir “Sandara”, pir
miausia rūpinosi Lietuvybės 
reikalais.

DELEI ŽINIOS

“Sandaroje” telpa Norwood, 
Mass., TMD. 36-tos kuopos se
kantis pranešimas:

Pereitame susirinkime 36-tos 
kuopos 
Naujos 
kuopas 
skričio
iš miego apsnūdusias kuopas, 
nes mes kaip gavome 2-rą to
mą “Pasaulio Istorijos” knygų 

i tai neišpasakytai musų upas 
pakilo, ir mes tikimės kad vi
siems seniems nariams vėl bus 
malonu stoti į darbą, nes turė
sime puikų atlyginimą už mu
sų trusą knygomis.

Todėl meldžiu kitų kuopų, į 
per “Sandarą”, išsireikšti savo 
mintis kaslink Apskričio suva
žiavimo, nes dabar patogiau
sias laikas yra šaukti suvažia
vimą vasaros sezone, o antras 
dalykas, 
broliai 
daugiau
rinkdami iš visur į vieną vietą, 
negu pavienės kuopos.

Rodos butų neprošalį pakal
bėt ir apie naujų raštų leidimą, 
kaip tęko patėmyt iš laiško Dr. 
J. šliupo, kuris nori išleisti dvi 
knygas. Butų pageidaujama 
kad prisidėtų TMD. prie jo raš
tų išleidimo. Sveikatos žvilgs
niu čia rodosi begalo butų tie 
dalykai svarbu apkalbėti, nes 
ir centro valdyba reikalauja 
narių pritarimo.

Norwoodo 36-tos kuopos, raš
tininkas J. M. Y.

brangios sesutės ir 
Lietuviai, mes daug 
galime nuveikti susi-

abelnai, 
Lietuvos 

turime, 
sociali s-

pirmoje 
antroje 

“grynos
Kodėl
savo

SANDAROS seime S. E. Vi- 
taitis, “Tėvynės” redaktorius, 
sudrožęs smarkų prięš-fašistinį 
spyčių, kvietė Sandariečius Į 

, bendrą kovą prieš komunistus 
, Susivienijime;

Kada prieš pereitą SLA. sei
mą J. O. Sirvydas padavė su
manymą pataisyti tulus kons
titucijos punktus kuriais butų 
buvę galima pažaboti komunis
tėlius Susivienijime, pats Vi- 
taitis pirmas pareiškė kad su 
tuo nesutinka ir leido Sirvydo 
sumanymą į organą tik todėl 
kad Sirvydas yra apšvietos ko
misijos narys. Prieš tokį Sir
vydo sumanymą pakėlė kačių 
koncertą ne tik komunistai bet 
ir Grigaitis, na ir pasekmėmis 
buvo kad seimas tą sumanymą 
atmetė. Jeigu tas Sirvydo pa
siūlymas butų buvęs seimo per
leistas šiandien nereikėtų skal
dyt SLA. kuopas ir apskričius, 
kas neduoda Susivienijimui jo
kio gero apart blogo. Tas skal
dymas kuopų gali padaryti Su
sivienijime tragišką sceną.

ramiai laikytis, 
rėkavimas gali 
prarasti ne tik

patirta jau buvę įduota nota 
reikalaujanti 
Bereikalingas 
pakenkti, gali
vietą, bet ir pažeminti Lietuvių 
vardą.

Vietos klebonas, Kun. K. Ma
tulaitis; ' šiomis dienomis ren
giasi vykti Lietuvon atosto
goms porai mėnesių.

šiaip Lietuvių gyvenime ko
lei kas svarbaus nieko neįvyko.

Gerb. “Dirvos” Redakcija:— 
Teiksitės paaiškinti per “Dir
vą" sekantį dalyką:

Katalikų' Susivienijimas, sa
vo organe “Garse”, valdybos 
sąraše, garsina Kun. M. Cybe- 
lio vardą. Jo antrašas yra pa
duotas 1414 East Ave., Akron, I 
Ohio. Minėtas Cybelis Susivie
nijime užima dvi vietas, švie
timo ir teismo komisijose.

Kadangi Kun. Cybelis 1926 
metaiš yra valdžios nubaustas 
už pardavinėjimą svaiginančių j 
gėrimų ii- kitų dalykų Clevelan- 
do federališkos valdžios, baus
mė ir jo vardas yra knygose 
užrašyta, kaip katalikų Susi
vienijimas tokią ypatą gali to
leruoti net tokiose svarbiose 
komisijose?

Apart to, to Susivienijimo 
Centro sekretorius Šaliunas or
gane Gegužio mėnesį pagarsi
no kad jau Kun. Cybelis yra iš
brauktas iš Susivienijimo ir 
daugiau nesiskaito tos 
zacijos nariu, o dar 
pabaigoj Kun. Cybelio 
randasi centro valdybos

Nejaugi katalikų Susivieni
jimo valdyba, kuriems apmoka
ma gana riebios algos, nei vie
nas nepatėmija to ir demorali
zuoja visuomenę.

Tarp žmonių susidarė gan
das kad centro valdyboj garsi
namos ypatos gal senai nėra 
valdyboj arba jos nariais. Ne- 
kurie spėja kad jos preziden
tas P. Muliolis nesąs katalikų 
Susivienijimo prezidentu.

Kad tikrai tą žinojus prašau 
paaiškinti ar Muliolis yra kata
likų Susivienijimo prezidentu 
ir ar tikrai Kun. Cybelis su- 
gryžo į Akroną, nes tūlas lai
kas atgal vyskupas jį iš Akro- 
no Lietuvių parapijos prašali
no ir jo vieton kitą kunigą pa- • 
dėjo. “Dirvos” Skaitytojas. ,

organi- 
Birželid 
vardas 
sąraše.

Atsakymas. P. Muliolis yra 
SLRKA. prezidentu kaip buvo 
seimo išrinktas. Kun. Cybelio 
Akrone nėra ir jis gyvena kur 
nors niekam nežinomas, po to 
kai neteko vietos Akrone.

Laikymas jo vardo tarp 
misijų? gal but: padaryta 
neapsižiūrėjimą, bet jeigu 
vieton išrinkta ar nuskirta
tas kas tai dedant naują vardą 
į tų komisijų vietą negalėjo 

Kaina vertis. | pražiūrėti jo vardą ir palikti.

ko-
per 
jo 

ki-

“Sandaroj” tas at- 
tilpo, nes “Sanda- 

Anglijoj daugiau 
“Dirvą”, dabartinį

Tai Džiuginantis ... 
Apsireiškimas

Viršuje telpantis TMD. 36- 
tos kuopos atsišaukimas į Nau-I 
jos Anglijos TMD. kuopas da
ryti Apskričio suvažiavimą yra 
džiuginanti žinia musų organi
zacijai, nes tas parodo augimą 
susidomėjimo Tėvynės Mylėto
jų Draugiją toje srityje kur 
ja gana mažiai iki šiolei rūpi
nosi turėdami kitokius rupes
nius.

Gerai kad 
sišaukimas 
rą” Naujoj 
skaito negu
TMD. organą, ir pei’ “Sandarą” 
šaukimasi į TMD. kuopas pa
sirodys Sandariečiams kad T. 
M. D. nėra Sandariečiams sve
tima organizacija, kaip kitose 
kolonijose TMD. nariams nėra 
svetima Sandara.

Wisconsin valstija ir ta visa 
sritis bruzda TMD. kuopų gy
vavimu per savo Apskričio gy
vumą. Tas pats gali stotis ir , 
Naujoj Anglijoj kaip greit Ap
skritis ims veikti.

Bet geisturtie kad iš savo ju
dėjimo kuopos duotų žinių ir į 
organą, nes vakarinėse valsti
jose T. M. D. kuopos daugiau 
mato “Dirvą” ir matys apie jū
sų veikimą rytuose.

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

už iškolektavimą.



GERB.

DIRVA IgTrsr-i

os TMD. 
crunta GŪŽTELĖ
a Norwood, 

kuopos se-

kime 36-tos 
ta šauktis į 
as T. M. D. 
šauktų Ap- 
ir. gaivintu 

ias kuopas, 
ne 2-rą to- 
jos” knygy 
misų upas 
les kad vi
ms vėl bus 
i, nes turė- 
ną už mu-

jir iki gerb. Žaltys surado 
. gerb. Jievą, ant žemės ne- 
I buvo nei šilta nei šalta, nei 
kaitra, nei lietinga — visa
da vienokiai ir švelniai. Ji 
ir jos vyras, gerb. Adomas, 
vaikščiojo po rojų neapsi- 
vilkę, ba nereikėjo siut nei 
suknių nei kelnių nei žipo- 

l nų ir nejautė jokio šalčio.
Nebuvo šaltos nei dienos 
nei naktįs, ir nereikėjo nei 
užsiklot nuėjus gulti.

Visą metą aplinkui po vi
są rojų augo obuoliai ir

tų kuopy, 
eikšti savo 
ričio suva- 

patogiau- 
ti suvažia- 
, o antras 
sesutės ir 
nes daug 
likti susi-. 
ieną vietą,

alj pakal- 
ų leidimą, 
laiško Dr. 
šleisti dvi 
išdalijama 
ie, jo raš-, 
>s žvilgs- 
butų tie 
bėti, nes 
eikalauja

>pos, raš-
J. M. Y.

MES KENČIAM UŽ JIE
VOS GRIEKUS

Kada žiemą buvo šalta 
visi klausė gerb. Spragilo:

— Pasakyk, gerb. Spra
gile, kodėl taip labai šalta? į

O kai .atėjo vasara ir vėl grušios, ir bananai, ir apel- 
šalta, vėl visi klausia gerb. sinai ir kitokią vaisiai, ir 
Spragilo: jeigu ne toks oras kokis po

— Pasakyk, gerb. Spra- Jievos grieko ant žemės bū- 
gile, kode! šįmet vasara to- vo paleistas ir šiandien tie 
kia šalta? vaisiai butų po' visus že

li' jeigu žmogus nežino- mės kampus ir galus augę, 
turn visų biblijų ir geogra
fijų tai butų blogai ir neži
notum ką sakyt. Ale gerb.
Spragilas tuoj pasikaso pa
kaušį ir sekundą pamisimą 
ir tuoj turi atsakymą.

Visiems jums rupi žinot, 
kodėl šįmet vasara šalta 
tai gėrb. Spragilas ir papa
sakos. ’fe-

Štai kame dąlykas. Vi-'kurio niekad neišsipildo, 
sa bėda priklauso už vasa
ros šaltumą musų pirmuti-|kad jo šonkaulis, jo paties 
nei Mamai, gerb. Jievai, baĮkuno dalis, jį ir visą jo gi
jai pirmiausia pradėjo da- minę į tokią bėdą Įvedę, 
rytis šalta kada? sukandžios 
jo obuolį.

Nuo pat pasaulio šutvė- rėjo Adomas dar likt rojų-

nebūtų reikėję nei sėti, nei 
sodinti, nei pjauti, tik nu
eiti po medžiu ir pasiskin
ti.

Viskas tas atsitiko per 
Jievos širdies minkštumą 
ir patikėjimą pletkams, ba 
moterįs ir po šiai dienai ti
ki tokioms kalboms kurios 
nėra tikros ir prižadams

Verke Adomas ir gailavo

Tuoj pradėjo pusti vėjai 
ir šaltis apėmė abudu. No-

rimo iki Jie vos atsiradimo
tis „ 
s
4D. 36- 
i į Nau-j 
pas da
mą yra 
organi- 
augimą 
Mylėto
je kur 
i rupi- 
nrpes-

tas at- 
Sanda- 
augiau 
bartinį 
įdarą” 
is pa- 
ad T. 
s sve- 
kitose 
nėra

Specialės Vidurvasario 
EKSKURSIJOS

LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
S.S. LEVIATHAN

x Iš New Yorko Rugpjūčio 1
Šias ekskursijas yes šie U. 

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK

Chicagos Vyriausias Agentas
Mr. W. G. FITCH.

Cleveland© Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami tiesioginiai U. S. Lides 

samdiniai ir .vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo tiesiai j 
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. Leviathan ......................Rugpj 
S.S. Pres. Roosevelt............Rugpj

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

United
States Lines

Hotel Cleveland Bldgv Cleveland, O.

45 Broadway, New York

s.

3
10
17
20
27

visa 
į gy- 

gy-. 
;is ir.

Ap-'

ilsti- 
giau 
j u-

je, tegul ji viena eina sau 
ir prapuola, ale arkaniuo- 
las išvijo ir jį.

Išėjo iš rojaus ir misli- 
no kad ir ten bus gerai, tik 
reikės patiems užsiveist 
sodną ir daržus kad turė
tų ką valgyt. Ale nepaju
to kaip už trumpo laiko 
pradėjo lapai ki'ist, atėjo 
šalna, ir užslinko žiema.

Reikėjo gaudyt avis ir jų 
kailį nulupus siūtis marš
kinius. Adomas lupo, o 
Jievai liepė siūti. Nuo to 
laiko moteris ir siuvo vi- 
suš apvalkalus iki paskui 
atsirado bobiškų vyrų ku
rie užsinorėjo į kriaučius
eit.

Ale Dievulis tad?, davė 
Adomui ir Jievai ir jų vai
kams laisvą valią dirbti ir 
storotis ir daryt gerai ar 
blogai. Davė šiltas vasa
ras kad galėtų prisiaugini 
maisto žiemai sau ir gyvu
liams, ir taip ėjo iki šių die
nų.

Alę Adomo ir Jievos vai
kai užmiršo savo tėvų bau-- 
smę už griekus ir pradėjo

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
j Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
3 organizacija Suvienytose Valstijose,
3 kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
M
h Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta" $375,122.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
« Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘*T4- 
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

J Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080,
J Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
h Dėl platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

; IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
: 307 W. 30th Street New York, N. Y.
sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi I

I dar labiau griešyt, kad da
bar Dievulis pasiryžo at
imt nuo jų vasarą visai ir 
pabaust už griekus.

Kunigai jau apleidžia al
torius ir bėga į politikas.

Bobos nusikirpo plaukus 
ir andarokus ir vietoj au
gint vaikus vaikščioja po 
teatrus ir po susiedkas su 
pletkais.

Vyrai pradėjo kuoilgiau- 
sia senberniaut ir but kaip Į 
medžiai be vaisių.

Mergos eina dirbt 
ima vyrų vietas dar 
ketų gaspadinaut.

Redaktoriai vietoj mokyt 
žmones doros ir mokslo mo
kina koliotis ir niekšaut.

Korespondentai vietoje 
pranešinėt iš savo miestų 
žinias rašinėja koliojimus 
ir peikimus sau nepatinka
mų ypatų ir už geriausius 
atsižymėjimus, o giria savo 
draugus už mažiausį nieką.

Artojai vietoj dirbt lau
kus bėga į miestus, o mies
tų žmonės važiuoja į lau
kus ne dirbt, ale gamta gė
rėtis.

Šiaučiai ir kriaučiai nori 
but mokytojais.

Laikraščių bendrovės no
ri iš savo leidžiamų laik
raščių gauti dividendus, o 
skaitytojams nesistengia 
nieko duot apart kelionių.

Bolševikai nori valdyt 
pasaulį patįs nemokėdami 
savo gyvenimo sutvarkyti.

Davatkos ir davatkinai 
nori kad visi rąžančius kal
bėti! ir eitų į bažnyčią, Ale 
patįs nepildo šventų prisa- . 
kymų.

Biblistai sako nenori pi
nigų ir iš. nieko, neprašo, 
ale kai bobelė atneša pavo
gus visą savo šeimynos tur
tą, jos neišbara ale pinigus 
priima ir sunaudoja.

Blaivininkai virto smar
kiausiais butlegeriais.

Draugystės nieko neren-

ir už- 
nerei-

gia žmonių palinksminimui 
ale padidinimui savo iždo.

Advokatai veda teismuo
se bylas ne žmonių apgy
nimui, ale sau pasipelniji- 
mui.

Daktarai eina pas ligo
nius ne gydymui ale parsi- 
nešimui sau pinigų, ir per- 
greitai išbaigia rašyt re
ceptus gavimui iš vaistinių 
degtinės.

Už šituos ir visus kitus 
griekus kuriuos jus ir kiti 
papildo vasaros darysis šal
tesnės ir šaltesnės iki visai 
paliks. žiema visą metą ir 
griešni žmoneliai iššals, tik 
gerb. Spragilo pakalenija 
paliks išgelbėt ant žemės 
žmonių veislę nuo išnyki
mo. Amen.

“EKSCELENCIJA”
ARBA I

kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko į Kauno žulikų nagus, f 
“aukštų žentų” savo dukterei jieškant, iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai. |

K. S. Karpavičius.****^***^******w****~*****«*i

(Tąsa iš pereito num.)

Naujausias Išbandytas 
Išradimas

nuo
VIDURIŲ KATARO.

Chroniškas užkietėjimas, 
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

ga-

KATRO-LEK
Kaina $2,00. Išdirbėjai:

W. W0JTASINSKI DRUG CO. 
114 Brighton St. Boston, Mass. 

Clevelande gaunama pas: 
PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave. 
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6710

C.

z. w.
3240

Superior Ave. 
ir 

KOBYLANSKI 
Superior Ave.

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

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

Better than a Mustard Plaster

Chippewa Park
Vešu, ramu, patogu, paranku ant 

musų linųjos.
(35 mylios nu oPublik Skvero)

Tikietas Į abu galu $1.50.

Pasilinksminimai, šokiai 
laiveliai, tyras oras

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

Tiesioginė Linija j Chippewa Lake Parką.

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

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

now obtainable at our Cleveland Office

SIDE TRIPS from Niagara Falls at Special Excursion Rates
TORONTO and return : x $ 2. ‘.2J 1V>vjix ■ 
CLAYTON, N.Y. and return 16.60 .
ALEXANDRIA BAYandreturn 17-05 J QUEBEC and Return x

3-451 MONTREAL and return X $26.20 
x 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 Buffalo—9 p. 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

o aš pasilengvinsiu krutinę kad galėjau iš
pasakot ką turėjau sugalvojęs gerovei to 
kurs manęs klausyt nenorėjo.

Dielė — Na, paskutinę progą tau duo
du! Kalbėk.

Kar. (prisislenka arčiau) — Ar prisime
ni tą Bumblienę su jos duktere, ką nese
nai apsigyveno ant Žaliojo Kalno?

Dielė — Prisimenu. Bet ar pas jas val
gyt gausi?

Kar. — Aš nekalbu apie valgį, bet apie

Keidė (pažiurėjus į Kiemsargį) —Džy, 
(Apžiūrinėja už lango ar nėra anų dvie
jų) Kad tik vėl tie omai nesugryžtų.... 
Ma! Musų Maikis tikras džentelmonas! 
Kad tikė vėl tie bomai nesugryžtų.... 
(Priėjus paleidžia grafofoną.) Dabar ju
du, Ma. I

Bum. (vis nervuota) — Kam mane va- 
ii fan Inhinn roibia '

ateitį! Palauk!
Dielė — Perkūnai trenktų tavo ateitį! 

Aš kalbu apie dabartį! Aš į tą dalyką 
žiuriu visai pesimistiškai....

Kar. — 0 aš žiuriu visai optimistiškai. 
Sako, jodvi turtingos, ir dukterėi net įieš
ko vyro....

Dielė — Tu gal manai eit į žentus? Bet 
kas man iš to ?!

Kar. — Jeigu aš busiu sotus, ir tu busi 
pavalgęs....

Dielė — Nejaugi įsivaizdini jos.tokios 
beprotės kad tave prisiims? Prie to, gal 

įjos plikos kaip mano kulnas, tik girtis mo
ka apie dolariųs. Gal tuomi nori turtin
gą žentą prisivilioti....

Kar. — Gali ir taip būti, bet iš jų kos
tiumų matyt kad pasiturinčios, ir nieko 
nekenks išbandžius. Jei kokios tai kad ir 
paskutinius kailinius numausim, pardavę 
gausim nors už butą apsimokėti. Nereik 
nustoti vilties neišbandžius.

Dielė — Sprogk tu, plyšk, kiaurai žemę 
nueik! Aš kalbu apie dabartį, o tu tik at
eityje klejoji! Svajok sau ką nori, aš ei
nu! (Pašoka nuo suolelio, pagniaužo skil
vį, pasiraivo, pasirauko) Sudie! (Smau
kia skrybėlę eiti.)

Kar. (irgi pašoka) — Susimildamas! Ar 
matai kas čia? (rodo į dešinę) Štai atei
na tavo dabartis! Sėsk ir buk prisiren
gęs. (Nutempia Dielę už skverno sėsti.)

Dielė (.pažiūrėjęs) — Ir ten aš tik at
eitį matau — dabartis vis mano pilvą ėda! 
(Bado lazdele žemę, nervuotas.)

Kar. (pašnabždom) •— Paklausyk ma
nęs! Man užėjo puiki mintis. Pradėk 
bartis ir keiktis su manim....

Dielė (vėl pašoka) — O ką aš iki šiolei 
dariau?! (Visas dreba iš piktumo, lazda 
mosuoja, trypia ant vietos.)

Kar. (vėl sugriebęs už skverno pasodi
na) — Durak! Nesupranti! Dabar tik 
tyčiomis: Ką aš sakysiu taip tai tu sakyk 
Ne! Štai jau ateina.... (Susitaiso sa
vo sėdėjimo pozą, skrybėlę, viską.) Kodėl 
tamista (pirštu po npse Dielei mosuoda
mas) turi tokią prastą opiniją apie Ame
riką! Juk tai yra civilizacijos ir kultūros 
šalis!,

Dielė — Kokia ten kultūra — viskas tik 
ant dolario paremta! Ten be dolario nei 
žingsnio nežengsi!

Kar. — Bet leisk man įtikinti tamista 
kad Amerika daug davė ir Lietuvai! Aš 
taimstą tikrai užtikrinu kad be Amerikos 
mes butume tik ubagai!

Dielė (rustai bardamasis, stojasi, sykiu 
stojasi ir Karosas, abu prieš vienas kitą 
nosis sukišę) — Tačiau, tamista, tie dola- 
riai kuriuos Lietuva iš Amerikiečių gauna 
yra jų sunkaus prakaito produktas; ten 
žmonės dirba kai mulai. Aš niekad į Ame
riką negalėjau žiūrėti kaipo į gero gyveni
mo šalį, ir ten nevažiuočiau nors reiktų ir 
badu dvėsti!

rai, tau labiau reikia....
Kiems. (sukasi aplink bonką) — Poniu

te, kad taip dar vieną ant mano frako...
Bum. — Orait, orait. Kai neliks parneši 

daugiau. (Pastumia jam visą bonką, jis 
užsiverčia bonką ir maukia kad net už
dusta.)

Kiems. (patrynęs sau pilvą, nusišluos
tęs usus) — Ot, kada aš služijau pas Kau
no pišoriaus liokajų už gubernatorių ant 
Grodnenskos ulyčios ties Aleksoto tiltu, 
kur raudona cerkvė) (hik!) mes baliavo- 
jom naprapal, ir šitaip mes ponioms ran
kas bučiuodavom.... (strapalioja girtas, 
pats savo iškeltą ranką pabučiuoja, paskui 
eina prie Tarnaitės, ta neduoda rankos, ei
na prie Bumblienės ir Keidės, ir tos pa
matę girtą nesiduoda. Nusilenkęs joms, 
eina toliau pasieniais ir linkčioja lyg prieš 
ponias, vis pakėlęs pats savo ranką pabu
čiuoja.) Ot, štai prieinu prie ponios gu- 
bernatorienės, pakšt, prie ponių ir panelių 
pakšt.... (Kojos jau gerokai pinasi, stra
palioja.)

Keidė — Ma, sy, nugirdei jį ir sugadi
nai visą biznį.... (sunkiai nusėda į kėdę.)

Kiems. (pats sau vienas vis lošia, 'Užsi
suka muziką) — Ir paskui šitaip vesda- 
vom ponias šokt.... (Prieina prie Tar
naitės, nusilenkia, ta neina, tada nueiną 
prie šluotos, nusilenkia, pasiima į glėbį ir 
pradeda šokt. Bešokdamas įsirapalioja į 
šluotos ražus, kojos susipina, parpuola ne
toli Tarnaitės, pasivolioja su šluota, lyg 
jos prispaustas, ir stojasi ko ne pagrieb
damas Tarnaitei už kojos pasiremt atsi
stot.) Tada tai buvo linksmos dienos.... 
(linkčioja į visas puses, lyg ponioms pa
garbą duodamas, ir žaksi. Paima šluotą, 
stato, ta parpuola, jis irgi parpuola lenk
damasis ią paimti. Tarnaitį jį kelia, ko 
pati neparpuola su juo kada jis griūdamas 
į ją įsikimba; galiaus paduoda šluotą, už
mauna cilinderi, ir jis šluotą ant pečių už
sidėjęs maršuoja, strapaliodamas.)

Tarn. — Gana jau tau šiandien.... (Iš
stumtąjį laukan.)

Keidė (išsišiepus į Bum.) — Tai tau ir 
parodė kaip Kauno ponai apsieina... .

(Uždanga.)

ANTRAS VEIKSMAS
Vaizdas: Takas Kauno Sode; prie medžio 

stovi suolelis.
Scena 1.

Karosas ir Dielė sėdi ant suolelio kreivose 
pozose. Karoso skrybėlė užsmaukta ant 
akių, Dielės užversta ant pakaušio. Ruko 
ir giliai svajoja. Karosas lazdele raižo 

' žemę.
Karosas — Tai tu kategoriškai atsisa

kai klausyt mano propozicijų? Jokiu bu- 
du aš negaliu su tavim prieiti prie konkre
čiu rezultatų....

Dielė — Kas iš tavo propozicijų kad pil
vas tuščias! Tu išrask kaip mes galėtume 
prisotint šičia (padaužo sau pilvą), tada 
aš tas tavo prozocijas pripažinsiu Įvyki
namomis ir pakenčiamomis!

Kar. — V.isųpirmiausia, jeigu tu leistum 
man išdėstyt mano propozicijas, palaiky
tum savo liežuvį prikandęs ir nešoktum su 
savo beprasmiais argumentais, persitikrin
tum kad aš turiu atsakančius planus sulyg 
kurių butų ne tik skilviai sotus, bet ir už
tikrinta ateitis.

Dielė — Susimildamas, kalbėk apie da
bartį — matai mane į ragą suka, jau žar
nos baigia susiploti Reiks nešt paskuti
nes kelnes į lombardą užstatyt ar ką!....

Kar. — Kad tu daugiau protautum ir 
svarstytum apie rezultatus prie kokių aš ' 
einu rimtai apgalvotais planais, nejaus
tum nei alkio, iki pasitaikys proga gauti 
keletą litų!

Dielė — Velniai tave griebtų! Tu nori 
kad aš prisisotinčiau tavo žodžiais apie be
prasmes konkliuzijas! Eisiu ir šoksiu nuo 
tilto į Nemuną! Čiort poberi tokią situa
ciją ....

Kar. — Tik vieną momentą. Paklausyk 
manęs, paskui galėsi skandintis ar kartis,

Scena 2.
Ant tos scenos išlėto užeina Džiovas ir Ba
ravykas. Pamatę besibarančius sustoję 

ištolo prisiklauso.
Kar. — Bet aš dar sykį noriu tamistai 

pareikšti kad Amerikiečiai yra prakilnus 
žmonės! (Abu nuduoda nematą anų dvie
jų-)

Dielė — 0 aš stačiai ir aiškiai pasakau 
kad aš ant Amerikos nemainyčiau šios sa
vo gumbinės!

Kar. — Tai tamista pasirodai ignornatu 
jei taip žemai apie tokią prakilnią šalį at
siliepi !

(Džiovas ir Baravykas stebisi iš jų.)
Dielė — Tu, svolačiau, manęs kvailu ne

vadink, nes tuoj gausi lazda į kaktą!
Kar. — Labai atsiprašau, aš niekad ne

prasitariau kad tamista esi kvailas....
(BUS DAUGIAU)



1 DIRVA

Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
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] “DIRVA” ANTROJ
• VIETOJ LIETUVOJ

ATBUDIMAS, BET VĖLOKAS
(^PORTAS! Sportas! lyg’ 

po sunkaus miego, dar 
žiovaudami, ima prabilti 
musų laikraščiai apie spor
tą.

Jeigu butų į tai atsižvel
gta desėtkas kitas metų 
pirmiau, mes butume turė
ję puikias svetaines, dide
les jaunimo organizacijas 
ir gražius klubus. Butume 
turėję vieną-du sporto laik
raščiu, ir Lietuvių jauni
mas butų buvęs musų.

* * *
Du trįs metai atgal mu

sų laikraščiai'— su apgai
lėjimu reikia pasakyti — 
į sportą žiurėjo su panieka. 
Redaktoriui išrodė kad vai
ko darbas į laikraštį tal
pinti sporto žinias.

Ristikas ir kumštininkas 
išrodė du žemiausios rūšies 
žmonės, kuriuos reikia pa
smerkti, o ne minėti.

Reikėjo kibirkštėlės kuri 
užžiebtų Lietuvių laikraš
čių redaktoriams sporto 
ugnelę. Vieni, kiti bandė 
šį tą iš seniau, bet ne taip 
jie pradėjo. Sporto1 žinelės, 
kaip paveizdan apie base- 
bolą, buvo vedamos taip" 
kad jos buvo kiek vertos 
tik tiems kurie žaidė, bet 
ne tiems kurie skaito.

Ristynės ir kumštynės — 
dvi kitos sporto šakos — 
padarė žymią įtekmę į laik
raščių skaitytojus. 

$ $ $
Bet rašymas sporto žinių 

nelygus rašymui. Vienaip 
rašant gali skaitytojus su- 
kiršint prieš sportininkus 
ir net prieš patį laikraštį. 
Kitas rašymas gali (sukelti 
skaitytojuose ūpą ii’ gau
dymą laikraščio patyrimui 
ką apie sportą rašo.

Be pasigyrimo mes nori
me paminėti kad “Dirva” 
yra vienatinis laikraštis 
Amerikoje kuris užvedė 
plačią Amerikonišką siste
mą sporto aprašymo, ir ką 
patėmijo pasekmėje gali ki
ti laikraščiai tik pavydėti.

Vienus metus nevedus 
tokio sporto skyriaus jau 
viename tik Clevelande pa
sidaugino skaitytojai trigu
bai. Kas kuę žiūrės nežiū
rės, pirmiausia žiuri spor
to naujienų.

.*-----------------—:——
■ jaunimas butų buvęs musų, 

visi ateiviai butų skaitę lai-.
, kraščius daug gausiau ne-, 

gu dabar.
* * *

Į ristikus visi musų laik
raščiai (su keliais išėmi
mais) žiurėjo žemai dar 
pusė metų atgal. Ar jie 
kur ką veikė ar pasižymė
jo tai buvo jų “biznis”, nie
kam apie juos žinoti buvo 
nesvarbu.

Nuo seniau Amęrikoje 
buvo žinomi Kundrotas ir 
Juška ir dar vienas kitas 
ristikas, bet. jeigu privers
tinai ką apie juos laikraš
tis. užsiminė tai buvo vis
kas.

Atėjo antra eilė ristikų 
— Sarpalius, ( Požėla, Ko
maras ir kiti. Tik. sw šita 
ristikų “gentkarte” musų 
laikraščiai pradėjo apraši
nėti jų veikimą.

Bet viskas tas dėjosi tik 
“Dirvai” pradėjus šį metą 
ruošti turnamentą išradi
mui Lietuvių čampiono.

Pajuto laikraščių leidėjai 
kad skaitytojai reikalauja 
sporto žinių....

Kumštininkai ir ristikai 
pastarais laikais pradėjo

labai plačiai po Ameriką 
garsini Lietuvių vardą, už 
ką jie turi būti musų spau
dos pagerbti, jau tik tuo 

■atžvilgiu imant, nepaisant 
skaitytojų reikalavimų.

¥ ¥ ¥
Jack Sharkey, nesulygi

namas kumštininkas, pra
mušė laikraštininkams akis 
kad rašytų apie kumštinin
kus. Turi redaktorius duo
ti skaitytojams žinių apie 
jį, nes kitaip pasirodytų ig- 
norantas ir neklausantis sa
vo skaitytojų balso. Poli
tikos, polemikos, kolioųės 
visa tai paliekama pačiam 
redaktoriui skaityti, visuo
menė nori sporto ir moks
lo žinių.

*
Lietuvoje, laikraščiai tal

pina sporto žinias,, bet taip 
primitiviškai, taip betiks
liai kad rodos tik užmaudą 
atsikratyti prieš žaidėjus. 
Ir vOs tik vieną futbolą te
mini,' retkarčiais ką 
surasdami; Ta žinutė 
jie įdeda neįdomauja 
čios visuomenės, tik
jus. Populiariškai sporto 
žinias vesti matyt neturi 
vietos, bet ją galėtų rasti 
išmesdami dalį savo tuščių 
polemikų.

¥ '*

kitą 
kiek 
pla- 

lošė-

DAINA 
(J. Gogelis)

Atjoja bernužėlis 
Iš svetimos šalelės, . 
Ant juodbėro žirgelio, 
Randa sesę rymančią 
Ant rūtelių darželio. 
Ko, sesute, rymoji, 
Ką, sesute, durnoji, 
Ar negražus darželis, 
Ar ne žalios rūtelės?

, Kad ir gražus darželis, 
Kad ir 'žalios rūtelės, 
Paėmė rūpestėlis 
Kad atjojo bernelis....

Nesirūpink, panele, 
Nesirūpink, jaunoji, 
Ne pas tave atjojo, 
Ne pas tave sustojo — 
Žirgelį begindamas, 
Balnelį vėdindamas 
Tai čia ašai atjojau, 
Tai čia ašai sustojau.

¥ * ¥
Kaip tas atsiliepė į jau- 

mimą? Patirta ir tas.
“Dirvos” knygynas išrė

dytas paveikslais musų žy
miausių sportiningų — risi 
tiku, kumštininkų Ameri
kos ir Lietuvos. oIr ką ma
tome ? Lietuviai- vaikai ap
spitę duris ir langus nuo
lat žiuri ir diskusuoja tą 
ar kitą vyrą. Jeigu buna 
kokis tų sportininkų veiki
mas, iš tėvų išsiklausę, ar
ba, didesnieji, patįs išsiskai- 
tę, dar prieš “Dirvos” iš
leidimą atbėgę klausinėja 
kas laimėjo tame ar tame 
mieste, kaip išėjo, ir tt.

O kas butų buvę jeigu 
panašiai musų laikraščiai 
butų pradėję apie sportą 
rašyt dvidešimts metų at
gal?. Šiandien visas veik]

DAINA
(P. Janulis) 

Šėriau žirgeli per rudenėli, 
Žinau, žinau kad reiks joti 
Pas jauną panelę.
Dar nenujojail pusėn laukelio, 
Ir nusižvengė bėras žirgelis, 
Tuojau numanė mano širdelė 
Kad jau pasiilgo manęs mergelė. 
Jeigu pasiilgai manęs, mergele, 
Nusiųskinsiu šilkų skarelę, 

y Jeigu negana šilko skarelės 
Nusiųsdinsiu aukso žiedelį. 
Jeigu negana aukso žiedelio, 

/ Nusiųsdinsiu sidro nuometą.
Jeigu negana sidro nuometos

. Nusiųsdinsiu bėrą žirgelį. 
Jeigu negana bėro žirgelio, 
Tai nueičiau ir pats bernelis.' 
Tu skarytėle, švelnuolėle, 
Peršvelnavai mano veidelį; 
Tu žiedeli, auksuolėli, 
Perblizgavai mano pirštelius. 
Tu nuometėle, sidrolėle, 
Persidrayai mano galvelę. 
Tu žirgeli, juodbėrėli, 
Tu išvežei mane jaunuolėlę. 
Tu berneli, šalbierėli, 
Išnaikinai žalias rūteles.

netrukdyti tamistai iki neatsikelsi. Ji ti
kėdama dar ką nors daugiau patirti iki ta-

— Vakar aš apsilankiau pas savo se-|mista išbusi, pasišaukus karietą išvažiavo 
šerį, Cefisą, su pinigais kuriuos Rodinas įkur jai reikėjo.
įdavė nunešti varde kokio ten nežinomo ' — Florina yra prakilni mergina, —
geradario. Ceiisos neradau jos draugės tarė Andriennė; — bet šiame atsitikime 
namuose, kuri ją buvo paėmus, ir paša-'jos atsidavimaš man ir gera širdis suvylė 
kiau namo užžiūrėtojai jog šiandien ryte ją. Kodėl mudvi nepamislinom apie vieną 
pas ją ateisiu.? Nuėjus patyriau kad ta dalyką, kad abbė d’Aigrigny bijo Rodino: 
jauna mergina kuri prilaiko mano seserį i gal jis jieškojo Rodino prašyti jo nuolai- 
visai neveda doro gyvenimo. Koks tai durno. Ar tai negeras išsiaiškinimas? 
vyras, su kuriuo ji dalyvavo daugelyj iš- į — Gal but, madame, — tarė Kupriu- 
dykavimo pokilių, vadinamas Dumoulinu, kė, nenorėdama ginčytis su savo ponia; — 
pasakė tai merginai Rodino tikrą vardą, ,bet gali bubi ir ne; tikėk man, madame. 
kuris buvo nusinuomavęs kambarėlį ta- kad čia kas blogo. Aš tą jaučiu. Ar ta
me pačiame name, .ir kur jis pasidavęs mista nenuspėjai net paslapčiausius mane 
vardu Čarlemagnas. širdies nujautimus? Kodėl taigi abejot’

— Jis tą juk mums pats pasisakė bu- apie mano nujaučiamus tamistai pavojus? 
damas Dr. Baleiniero įstaigoj; jis pasipa- — Ką tu kalbi? ką aš nuspėjau? — 
šakojo kad jo aplinkybėse reikalinga buvo į atsakė Andriennė, .pagauta Kupriukės per- 
jam gyventi tokioje prastoje dalyje, ir aš tikrinančio ir bauginančio tono.
pripažinau kad jis turi tiesą. ’ Į — Ką tamista nuspėjai? — pakarto-

— Na, bet vakar pas Rodiną atsilan- jo Kupriuke. — Visus nemalonius nujauti- 
kė abbė d’Aigrigny. , mus nelaimingo sutvėrimo, kuriai likimai?

— Abbė d’Aigrigny Į — sušuko nuo- paskyrė kitokį gyvenimą. Aš iki šiolei ty- 
staboje Andriennė., Įėjau, bet ne del nežinojimo kiek aš tamis

— Taip, madame; jis ten išbuvo per tai skolinga. Kas pasakė tamistai, ma- 
dvi valandas užsidaręs su Rodinu. dame, kad vienatinis būdas man priimt

— Mano vaikeli, ar tu tik neklysti ta- tamistos malonę be susivaržymo, buvr 
me? '! . ,. ■ < ■ į i.. ■ . a duoti man pas save kokį nors darbą, kuri?

— Man pasakė kad abbė atsilankė ry- galėtų nuraminti mano ilgai kenčiamu.? 
te pasimatyt su Rodinu; neradęs jo na- nusiminimus? Kas pasakė tamistai, kuo 
mie, jis paliko namo užiurėtojai raštelį met norėjai kad aš sėdėčiau prie vieno sta 
su savo vardu ir užrašytais žodžiais kad 1° su tamista ir laikyti tamistą sau lygi? 
sugryš už poros valndų vėl. Ta mergina drauge, kad aš nedel ko kito bet tik de' 
su kuria aš kalbėjau matė tą raštelį. O savo raišumo atsisakiau nuo to? Kas pa- 
kaslink Rodino, kuris keistai ir paslaptin-j sakė apie kitus mano vidujinius jausmu? 
gai išrodo, ta mergina turėjo žingeidumo kuriuos taip gerai tamista supratai? 
patirti ką toks prakilnus vyras kaip abbė Nespėjus atsakyti ką ant šitų Kupriu- 
turi bendro su tokiu vargšu kaip Rodinas, kės klausimų, išgirdo barškinant į duris, ii 
ir laukė karidoriuje kolei Rodinas parėjo mėjo Florina.
ir sugryžo abbė. Matydama savo tarnaitės išgąstį, An-

— Ne, ne, — tarė Andriennė, šiurpu driennė skubiai paklausė: 
pasipurtindama; — tai negalimas daik- — Na, Floriną, kas naujo? Iš kui. , 
tas; čia bus kokia klaida. parvykai ?

— Aš nemanau, madame; nes, žinoda- — Iš Saint-Dizier namo, madame. 
ma kaip svarbu mums tas patirti, aš tikrai — O ko tu tenai vykai ? — klausė An 
reikalavau tos mergaitės apsakyt kaip driennė su nuostaba.
abbė išrodė ir ji apsakė taip kaip tikrai jis — Šį rytą, — tarė Florina, pažiurėda- 
yra ir tame negali būti jokios klaidos. Po ma i Kupriukę,'— ji pasakė man save 
pasikalbėjimų, abbei išeinant ji nugirdo jį nuožvalgas ir neramumą. Aš jaučiau tą 
sakant Rodinui: “Aš taip parašysiu ry- Abbės apsilankymas pas Rodiną man pa- 
toj, kaip sutarėm.” sirodė pavojingu dalyku. Aš pamaniau.

— Nejaugi tai sapnas! Geras dan- Jrigu pasirodytų kad Rodinas pastarose 
gau! — stebėjosi Andriennė išgąstyje. — keliose dienos elankėsi Saint-Dizier name 
Negaliu netikėti tavo žodžiams; tik štai tai jo apgavystės ir suvedžiojimai bus ne
kas, pats Rodinas tave nusiuntė į tą na- abejotini.
mą su pagalba tavo seserei, nejaugi jis no-| — ^as tiesa. Na ir ką patyrei? 
rėdamas butų išdavęs savo paslaptis savo 
pasimatymo su abbe? Tai butų blogas iš
daviko pasielgimas.

— Tas tiesa, ir aš taip pamaniau. O 
vienok tų dviejų vyrų pasimatymas man 
išrodo pavojingas tamistai, madage, taigi 
aš visa išgąstyje sugryžau.

Bet Andriennė nenorėjo išsykio persi
imti baime del to prietikio ir ramino Kup
riukę pergreit nesibauginti. Kaip gi bau
gintis, juk Rodinas išliuosavo ją iš Balei 
niero beprotnamio, surado princą Džal- 
mą ir kitus gerus darbus padarė jai.

Tas tiesa, pridėjo prie to Andri- Į 3522. Lietuvių Lementorius arba-geras skaitymo ir 
Clinė. t rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk-

O j 1 v. . 1 1 • loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliudabar pažiūrėkim kokia isdavy- paveiksiėiių, w« audimo apdaru. Chicago, 
stė galėtų būti, — tarė Andriennė Kupriu- paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ..................
kei. — Lai jiedu susidėję išvien nori pa- g0, 1905, pusi. 137 ........ . ...................................
daryt man blogo! Bet kaip? ir kokiu tik-1l238- ratas- Astronomiškas aprašymas mu- 

1 <> tt * x • v • • o a 1 1 I SU saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas
SIU. Ko HS turiu bijoti. Ar ne pats ab- J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla-
bė, ar ne kunigaikštienė de Saint-Dizier | zenap. so. Boston, Mass., 1911, pusi, so........25c
turi atsiskaityt už blogą kokį man padarė.

— Vienok, madame, kaip tamista iš
siaiškini tų dviejų vyrų slaptą susitikimą, 
kurie turi tiek daug bendrų priešingumų, 
kaip Rodinas isšipasakojo? Ar nėra ko
kio tamsaus tikslo tame? Prie to, mada
me, ne aš viena taip manau.

— Kaip tai?
— Šiandien ryte, kaip tik sugryžau, 

taip labai išgandinta, net Florina paklau
sė manęs kame dalykas. Aš žinau, mada
me, kaip labai ji tamistai atsidavus. To
dėl pasivadinus ją papasakojau dalyką. Ir 
ji, net daugiau negu aš, bauginasi Rodino, 
bet kolei tamista miegojai ji patarė man

(Tąsa)

(Bus daugiau)

Sapnininkai
APDARYTA JJ

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.
75c

35c

55c

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 .............................................

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio format© 
Drūtais apdarais ........... *.......

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland,

85c

91.25 
$1.50
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labai sma-

P. Kriukelis, veiklus Rokiš
kėnuose apšvietos platintojas, 
paduoda ypatingas žinias apie 
Amerikos ir Lietuvos laikraš
čių populiariškumą Lietuvoje, 
j Rokiškėnuose, rašo js “Vie
nybėje”, buvo sutarta, surin- 
jkus po 100 egzempliorių Ame
rikos laikraščių ir po 25 Lie
tuvos laikraščių, per dvi dienas 
pardavinėti, išradimui kokius 
laikraščius Lietuvos žmonės la
biausia mėgsta. Apie tai buvo 
kilę ginčai, todėl prie šito pri
eita. Bet buvo sutarta parda
vinėjant nesiūlyti niekam, tik 
laukti kolei kas kokį pasirinks.

Pasekmės buvo tokios: “Vie
nybės” išpirko 100 egzemplio
rių viena dięna.

"Dirvos” per 2
“Keleivio”
“Sandaros” 
“Naujienų” 
“Draugo” 
“Darbininko”

Lietuvos laikraščių išparduota: 
“Lietuvos Ūkininko” 
“Jaunimo” 
“Lietuvos žinių” 
“Darbininko” 
“šaltinio” 
Pasekmės mums

gios, “Vienybė”, kaipo seniau
sias Amerikos Lietuvių laikraš
tis, verta tokios pagarbos ir 
užtai ji stovi pirmoj vietoj.

Bet supuolimas gana ypatin
gas: “Dirva”, tų pačių pažiūrų 
laikraštis, bet vienas iš jau
niausių Amerikos laikraščiu, 
gavo antrą vietą.

“Keleivis”, vienas iš seniau
sių ir buvusių populiariškiausiu 
laikraščių Amerikoje, Lietuvo
je užima tik trečią vietą.

“Dirvos” daugiau išpirko ne- > 
gu “Darbininko”, “Draugo", 3 
“Naujienų” ir “Laivo’ sudėjus | 
Į vieną. Ir keista kad katali- į 
kiški laikrščiai, kuriems Lietu- į 
voj viskas liuosa, neturi vardo. Į 

Palengva, bet nuolatai, “Dir
va” pradeda užimti antrą vie
tą ir Amerikoj tarp populiariš- I 
kiaušių laikraščių.

Apgailėtina kad pačios Lie- ■
tuvos laikraščiai taip žemai 
stovi — nei vieno neišparduota 
pusiau tiek kiek ‘/Dirvos”, nors 
Lietuvos laikraščiai yra ten 
pirkėjams naujesni negu Ame
rikoniški.

Tuo Pačiu Keliu
1922 metais Tėvynės Mylėto

jų Draugija negavo kandidata 
j prezidentus, ir seimas Detroi
te nominavo ir išrinko prezi
dentu nedalyvaujantį seime na
rį, K. S. Karpavičių, Clevelan- 
dietį, kuris ir po šiai dienai 
prezidentauja.

Sandaroje irgi tas atsitiko: 
nuo visuotino balsavimo perei
ta prie prezidento rinkimo sei- . 
me, ir Chicagos seimas 
navo ir išrinko Sandaros 
dentu Adv. N. Rastenį, 
morietį, kuris rinkimo 
buvo Clevelande.

Jeigu ir Adv. Rasenis
Sandarai prezidentaus tai San
dara patirs tą ką patyrė Susi
vienijimas ir Tėvynės Mylėto
jų Draugija — vienas žmogus 
vadovauja organizaciją ilgesnį 
laiką ir duoda jai šiek tiek pa- 
stovurflo.

nomi-’ 
prezi- 
Balti- 
laiku

ilgiau

Musulmanu riaušėse apvaik
ščiojant vieno jų šventojo iš
kilmę, Indijoj užmušta 5 yp.



DIRVA B

Juodas Karš y gi s
•Į Senovės Pasakai + Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)

Tuo tarpu Ardys kitame aikštės šone 
irgi aštriom savo akim ko tai jieškojoJ 
Žiurėjo jis i kiekvieną moterišką, kurios 
vienos šnekėjosi su savo vyrais, kitos iš
tolo žvalgėsi. Matė jis daug dvaro mergų 
tai kalbančių su kareiviais, tai ištolo juos 
šnekinančių, 'tai juokinančių, tai kibinan
čius!, ir tarp jų norėjo pamatyt ją — tą 
kurios jam reikėjo, bet nematė. Galvojo 
jis sau: jeigu ji neturi ką išlydėti tai vis- 
tiek bus aikštėje visus abelnai išleisti; jei
gu turi ką nors pasirinkus tai matys jis 
ką, ir tada, pamatęs ją su kitu, bus tikras 
kad jam prie jos progos nėra ir bandys 
ją užmiršti.

Bet reikia pasakyti kad musų jaunuo
lė labai vengė to “kito”: ištolo matydama 
karalių jojantj greitai pasitolinėjo į kitą 
vietą kad su juo daugiau nesusidurti, kad 
karalius, ją pamatęs, neprijotų šnekint, o 
jei tas pasitaikytų arti jo, jos mylimasis 
patėmijęs galėtų dasiprotėti.

Kadangi vieni žmonės yra gimę būti 
vadais, o kiti vadovaujamais, ir kadangi 
vadų yra mažai, o'vadovauti reikia daugy
bes, Ardys dabar sukinėjosi po pulką sa
vo globoj esančių vyrų — jis jau buvo pa- 
gelbininku prie vieno seno pulko vado, ir 
kuomet senasis vadas jodinėjo kartu su 
karalium Ardys rikiavo jo vyrus ir ruošė
si išjoti. Nedaug truko seniems vadams 
pažinti Ardžio gabumus ir jis buvo nuola
tos pakilėjamas į aukštesnius.

Gal buvo, gal nebuvo kitos dvi tokios 
ilgesio slegiančios širdįs toje aikštėje kaip 
buvo Alinos ir Ardžio, bet apie kitas nie
ko nežinome, žinome tiktai kad jiedu troš
ko vienas kitą surasti, bet vis nesurado, o 
išjojimo valanda artinosi.

Trypdamas, Ardžio juodukas atbulas 
metėsi iš išmintos aikštės žemės į patvo
rį, kur stovėjo būrelis vaikų susispietusių 
ir žiopsančių į vyrus ir j jų puikius ark
lius. Vaikučiai kalbėjosi apie . žibančius 
šarvus, sunkius kardus ir ilgus draucinus. 
ir sakėsi nekurie vieni kitiems kad jie to
kius arklius ir ginklus turės kai užaugs. 
Suspiegė keli vaikai kada ant jų atbulas 
vos neuždrapojo juodukas, bet staiga jis 
buvo sulaikytas, kurį prišokus ir už ka
manų sugriebus sulaikė kokia tai moteriš
ka.

Ardys nušoko nuo arklio, viena savo 
ranka griebė arklį už kamanų, į kurias 
įsikibus moteriška laikė, antra ranka su
griebė tą moterišką pei’ liemenį, nukelda- 
mas ją arkliui iš po kojų kad neužgautų, 
ir sykiu žiurėjo ar kuris vaikų nenuken
tėjo nuo arklio. Vaikų jau ten neliko nei 
vieno ir tas kampelis liko tuščias.

Prasiskleidė tos moteriškos kiklikas, 
atsuko ji savo veidą į jį — ir abu jie su
smeigė savo akis vienas į kitą! Tai buvo 
ta paslaptinga Ardžio mylimoji, kuri išne- 
tyčių čia pasisuko, jo bejieškodama! Juos 
užstojo arklys nuo kitų kareivių kurie bu
tų galėję pamatyt ir pažint ją, ir štai jie
du netikėtai buvo vienas prie kito....

Bet viskas ką čia matėme dėjosi tik 
žaibo greitumu, nes Ardys vos nusuko ją 
arkliui iš po kojų, ir paleido taip greitai 
kaip sugriebė, ir vos žvilgsnį metęs į jos 
akis vėl buvo ant savo arklio, bet i visas 
sumišęs, o ji nežinojo ar bėgt šalin ar likt 
čia iki nepasirodys kas nuo ko jai reiktų 
slėptis.... Džiaugsmo ir išgąsties šiur
pas ją varstė, akįs pražibo neapsakoma 
linksmybe, bet sykiu jose pasirodė ir aša
ros.... Vėl jiedu abudu vienas į kitą žiu
rėjo, bet neturėjo jiegų pratarti žodžio, 
nors vargu butų susikalbėję del ūžesio ko
kis aikštėje viešpatavo.

Sugaudė trimitai, sužvengė arkliai, ir 
priešakinės eilės pradėjo traukti link var

tų. Ardys, Kuosai laikydamas savo juo
duką, pakilęs balne žiurėjo aplinkui į savo 
vyrus, ir kadangi dar nebuvo laikas jiems 
pradėti joti, jis vėl žvelgė į šalę stovinčią 
juodakę. Tik plieno šarvai slėpė jo kruti
nės bangavimą, ir jeigu ji nebūtų supra
tus kokiuose jausmuose jis šalę jos randa
si, butu buvus labai menko supratimo.... 
Dar valandėlę — paskutinę valandėlę — 
jis atsuko į ją akis, ir ji vis tąip kaip ir 
pirmesniais atvejais į jį giliai žiurėjo.

Besdairant ir besirengiant joti, paju
to Ardys kaip į jo ranką kas tai įdėta. Pa
juto švelnias, šiltas dvi rankas suimant jo 
ranką, į delną ką tai įdedant ir širdingai 
suspaudžiant jo saują kad įdėtas dalykė
lis neiškristų. Tai buvo Alinos skepetaitė, 
kurią ji prisišliejus už arklio įdėjo jam ant 
atminties. ■

Nesigriebė Ardys žiūrėti kas ten bu
vo, nes jis suprato — staiga paslėpė įduo
tą daiktelį kad niekas nepatėmytų, dar sy
kį pažvelgė į ją ir jau turėjo joti.

Suriko savo kareiviams būti gatavais 
— ir Alina net sudrebėjo nuo jo galingo 
balso. Kada vėl apsidairė, Ardys pama
tė kad jo išlydėtoja skubom, beveik tekina, 
bėga linkui vartų. Ten jau ji bus laisva į 
jį pažiūrėti, kaipo į prajojantį, ten visi 
prajos pro ją, ir ji visiems mos ir linkės 
geros kelionės. Bet jai rūpėjo tik jis vie
nas, ir kadangi jam rūpėjo ji, Ardys sekė 
ją akimi ir dajojęs iki vartų vėl sulaikė 
savo arklį, neva apžiūrėjimui savo pulko, 
o tuo tarpu vėl abudu gavo progos vienas 
kitą akim perleisti ir paskutinį kartą, iki 
sugryžimo, jeigu nežus, pasimatyti....

Tik ji viena žinojo savo mintis kokios 
jos galvoje siautė, ji troško lydėti jį, sek
ti šalę jo arklio keliu iki nu vargs, nualps ir 
kris bespėkė dulkėse — taip ji geidė būti 
su juo. Bet tas nebuvo galima, todėl ji 
skubiai užsiliko ant pilies sienos ir tarp 
kitų tenai stovėdama mojo neva visai ka- 
riumenei, o tik jam vienam, kurį gerai iš
skyrė iš. kitų, nors jis jos, tarp daugybės 
kitų, jau matyt negalėjo.

Po šitokio atsisveikinimo, musų jauni
kaitis išjojo neapsakomai linksmas, pilnas 
naujos gyvybės ir jiegų. Šis jų susitiki
mas davė jam naujų vilčių kovoti, gyventi. 
Ant arklio jis sėdėjo kai liepsnos kuokš
tas, visas degantis meile ir džiaugsmu bei 
pasiryžimu pasižymėti mūšiuose kad su- 
gryžęs galėtų būti drąsesnis prie jos, ir 
kada patirs kas yra jos tėvas ar globėjas, 
prašyti ją sau už moterį. Taip dabar Ar
dys svajojo.

Alina, nors nenoromis su juo skyrėsi, 
liko patenkinta kad galėjo jį išlydėti kaip 
išlydėjo kitos mylimosios savo jaunikius ir 
moteris savo vyrus. Džiaugėsi kad jis 
priėmė jos dovanėlę, nes turėdamas ją tik
rai jis ją prisimins, o kad jo neišlydėjo 
jokia kita, Alinai buvo džiaugsmas kad jis 
yra dar vienas, be mylimosios, ir tik rei
kia kad laimingai sugryžtų,

Ėjo ji į savo “Meilės Daržą” su dides
niu džiaugsmu, ir jis jai išrodė daug gra
žesnis — rodos gėlės daug skaisčiau žydė
jo, žolė daug žalesnė buvo, paukščiai daug 
garsiau ir gražiau čiulbėjo ir oras daug 
gyvesnis jautėsi. Visa gamta buvo jau
kesnė ir gražesnė, ir rodos viskas gyvo ir 
negyvo sakė-kuždėjo: “Jis myli tave.... 
jis myli tave....”

Sėdo ji portike ant marmurinio suolo, 
apkabino stulpą laikantį portiko stogą ii’ 
prispaudus prie jo savo veidą, juodom 
akim žiurėjo į tolį — žiurėjo nemirksėda
ma, nejudėdama, bet ar matė ji ką kitą 
kaip tik savo išsvajotąjį laikantį ją glėby
je greta arklio, sunku butų pasakyti. Koks 
jis jai vaizdavosi didelis, gražus, meilus, 
nėra nei žodžių tam apsakyti.

Alina dabar laukė žinių iš karo, nes 
buvo įprašius karaliaus duoti jai smul

kiausius pranešimus, ir taip manė patirti 
kaip eisis jos mylimajam — jeigu galės 
žinoti apie ką gandanešiai kalba, nes visa 
bėda buvo kad ji nežinojo jo vardo.

Užpuolikai šluoja Viską
Jojo musų narsuolis su pulkais kitų — 

jojo linksmas į tolimą, nežinomą jam kraš
tą. Jo siela jautėsi lengva, ir rodės kad 
jo juodukas daug lengviau jį neša, jo vyrai: 
geriau jo klauso, ir viskas aplinkui jį janii 
lenkiasi.

Tankiai jis uždėjo ranką sau ant tos 
vietos kur buvo paslėpta jo slaptingos my- 

• limosios Įduota dovanėlė, ir spaudė tą vie-' 
j tą taip kad rodės sulinks plieno šarvai 
dengianti jo krutinę. Ta ranka kuria jis 

(buvo ją apkabinęs rodės jam daug leng- 
Į vesnė, ir spausdamas ją prie šalies svajo- 
! jo lyg vėl turįs tą juodakę prie savęs....

» * *
Kur jie jojo žemė linko nuo tokios 

daugybės; kur prajojo viskas nuo arklių 
kojų pavirto juodu purvu. Kebuose prie 
jų prisidėjo nauji būriai iš artimų ir toli
mesnių pilių, o toliau dar laukė daugiau 
kareivių ir vis didinosi jų pulkai. Raitie
ji su savo vadais susidėjo su raitaisiais, 
pėkštieji su pėkščiaisiais.

Bet juo artyn priešų jojo tuo baises
nes žinias nugirdo. Atsiųsti gandanešiai 
sakė Nemyrai kad ne vieni Asturai užei
na, bet jiems į pagalbą stojo ir Galėnai su 
Pamariais. Iš pietvakarių, pietų ir piet
ryčių traukė ant Nerymos galingos spė
kos. Su vienais Asturais darbas butų ly
giomis, bet dabai1 jau kalba kita.

Ne klausimas buvo laikytis, bet gau
ti pagalbos iš kaimynų. Po kelių dienų 
kelionės dagirdo kad daug mažesnių pilių 
parubežiu jau Asturų, Galėnų ir Pamarių 
rankose. Iš ten bėgo pulkais gyventojai 
Į šalies vidurį, o išblaškyti kareiviai prisi
dėję prie Nemyros vėl buvo gatavi mušin.

Dabar jau buvo stiprinamos pilis ten 
kur priešai turėjo eiti, ir sueinanti į pa
galbą pulkai buvo dalinami kad galėtų 
gintis prieš visus tris užpuolikus. Pilis

buvo gana stiprios, bet visokių buvo, o gy
nėjų negalėjo išstatyt tiek kiek buvo už
puolikų.

Musų Ardys liko toje pilyje kurioje 
buvo apsistojęs pats karalius, nes jis pri
klausė Nemyros pulkams. Suėję vadai ta
rėsi su karalium apie pagalbą.

Vienatinė pagalba dabar buvo galima 
tikėtis tik iš Mažvičių, bet tie dagirdę apie 
bėdą kokioje atsidūrė Lamžino valdovas 

i šiaušėsi ir pradėjo mąstyti kiek daugiau- 
■ šia pasinaudojus. Mažvičiai dabar manė 
gauti-iš-Nemyros ne tik tą ko derėjosi, bet 
ir tas .sritis kurios buvo tėvų tėvų praras
tos, pirmiau kitiems kaimynams, o paskui 
patekusios Nemyrai.

Asturai kalbino ir Mažvičius dėtis 
prieš Nemyrą, ir žadėjo, po laimėjimo, 
duoti jiems dar daugiau Nemyros žemių. 
Bet jie, bijodami Nemyros, į tą siūlymą1 
žiurėjo atsargiai.

Mažvičiams buvo klausimas su kuo 
eiti ir kaip mažiau padėjus darbo daugiau 
pelnyti. Bet jie sykiu jautė kad jeigu eis 
su Asturais, juos gali pulti šiaurės kaimy
nai, Vidgardžiai.

Viskas kas liko Nemyrai tai siųsti 
naujus pasiuntinius į Mažvičius su naujais 
pažadais, kad tik gauti jų pagalbą.

Nakties gilumoje, susėdę karalius, se
nieji vadai-patarėjai, jauniems klausant, 
kalbėjosi apie leidimą pasiuntinių pagal
bos pas Mažvičius gauti. Jie buvo galin
giausi iš artimų kaimynų.

Nutarta siųsti pasiuntinį, bet kas tam 
I bus tinkamiausias? Yra narsių vyrų ka
rišku narsumu, bet išmintingų yra mažai. 
Kurie ten buvo išmintingi ir tinkanti de
ryboms vesti, nebuvo gana narsus vykt to
kion pavojingon kelionėn, nes Asturai jau 
buvo beužiminėją pakraščius rytų šone, 
taigi pastoję kelius.

Štai prie karaliaus prisiartino jaunas, 
gyvas vaikinas, ir paprašė:

— Garbingas karaliau! Leisk mane 
Į Mažvičius, aš pasižadu atlikti viską ką 
man Įsakysi!

(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Tai likimo ironija: Baisiau
sias bedievis, bažnyčių griovė
jas, šliuptarnių partijos įkūrė
jas,, Dr. J. Šliupas, Šiauliuose 
turi gyventi gatvėj vardu Baž
nyčios gatvė!
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Brooklyne Dr. J. Valukas pa

sistatydino sau laivelį, ant ku
rio išleido desėtką ar daugiau 
tūkstančių dolarių. “Tėvynė”' 
to laivo “krikštynas” aprašė su 
nepaprastu džiaugsmu.

Kas Lietuviams 'iš to? Jei
gu dar laivų butų “apkrikšti- 
nęs” “Lithuania” tai nors tiek 
butų gerai.

Šitas Dr. Valuko darbas pa
rodo kad jis turi labai daug pi
nigų ir sykiu parodo kad labai 
mažai duoda tikriems Lietuviš
kiems reikalams, nors beveik 
visų turtų nuo Lietuvių įgijo.

Lietuvoj yra daug visuome
niškų įstaigų kur tūkstantis 
dolarių atneštų didelę naudų,- 
bet ar daug Dr. Valukas paau
kavo kad ant pirštų nebūtų 
galima suskaityti?

Spaudai džiaugtis tokiais as
meniškais dalykais kaip vieno 
kurio daktaro laivas, kito au
tomobilis, kito dar ten koks za- 
babonas visai nėra ko.

Butų labai puiku jeigu “Tė
vynė” tokio pat ilgio straipsniu 
paremtų Dr. J. šliupo sumany
mų išleisti du mokslišku veika
lu.

TO TAI LAUKSIME Iš “TĖ
VYNĖS”.

JUODAS
KARZYGIS

250 O $1
Užsirašyti ją gali tuojau ir visi kas 
tik nori — ir tie kurie skaito “Dirvą” 
ir kurie neskaito — visi gaus “JUO
DĄ KARŽYGl” už $1.00. Kurie iš- 
kalno už knygą užsimoka, jų vardai 
bus atspausdinti knygoje.

Kurie iškalno užsirašys “Juodą Kar
žygį” gaus tą didelę knygą tik už pusę 
kainos — už Vieną Dolarj, kuris pa
dengs ir persiuntimo lėšas.
Knyga bus gatava šią vasarą ir bus 
pasiųsta prenumeratoriams kaip tik 
išeis iš spaudos.

ę SIŲSKIT PINIGUS TUOJAU - UŽ VIENĄ AR UŽ DAUGIAU KNY- 5 
l GŲ - GAUSIT JŲ KIEK TIK NORIT, IŠKALNO MOKĖDAMI PO $1. |

’DIRVOS" KNYGYNAS 6820 Superior Ave- Cleveland, O.
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Juozas Komaras, Brooklynie- 
tis ristikas, ilgai manė kad jis 
yra stipriausias Lietuvių risti
kas, ir išnetyčių užpuolęs Ka
rolį Sarpalių, kuris vadinosi 
Lietuvių čampionu, nugalėjo jį.

Antanas Brazauskas, kitas 
Brooklynietis, du i 
gaudėsi Komarą ir niekur ki-| 
tur jų negalėjo niekas sustaty
ti ristis kaip tik Clevelande.

A. Brazauskas, atvažiavęs į 
Clevelandą ir reikalaudamas su 
Komaru ristynių, pareiškė sy
kiu kad jis nesibijo nei vieno 
ir gali eiti su Sarpalium, Šim
kum ir kitais, ypač sako kad 
Šimkus lai nesiskubina vadin
tis pusiau sunkaus svorio čam
pionu iki nepersiris su juo, o 
Brazauskas pilnai tiki kad jis 
Šimkų paguldytų du sykiu į 10 
minutų.

Kaip Sharkey turi smarkų 
liežuvį tarp kumštininkų taip 
Brazauskas smarkiai kalba ris- 
tikų eilėse. Dar nebuvo risti- 
ko kurio Brazauskas bijotų, 
pasakė jis pats apie save atsi
lankęs “Dirvon”.

Pranas Juška, Bostoniėtis, 
galanda dantis prieš Komarą 
ir rengiasi atvykt į turnamen- 
tą. Juška yra iš sunkiųjų ris- 
tikų, sveria 220 svarų.

Taigi turnamentas eina kaip 
reikia.

Bet iš turnamento negalės 
išsisukt nei Karolis Požėla, ku
ris nuo pat atvažiavimo į'Ame
riką vadinosi save čampionu ir 
šaukę visus ristis su juo.

Turnamento komitetui labai 
patiko Karolio Sarpaliaus pasi
siūlymas su Požėla ristis suma
žinus savo vogą iki Požėlos vo- 
gos. Todėl patenkinimui Cle- 
velandiečių kurie kalba kad Po
žėla visai benori imtis su ma- ' 
žesniais už save, Požėla gali ei
ti su didesniu už save, Karoliu 
Sarpalium, pirmiau negu galės 
prieiti prie čampiono Komaro. ■ 
Kitaip Požėla be ristynių prisi
pažins pralaimėjęs.

Ką Sarpalius Daro?
Sarpalius tuo tarpu prie ko 

nors ruošiasi ir smarkiai trei- 
niruojasi. Jis sako kad Koma
ras andai jį nugalėjo tik pasi
naudodamas jo nesveikumu — 
"užklupo netikėtai po susižeidi-- i 
mo ristynėse su Lenku ir par-

bloškė. Kažin kaip dabar iš
eitų jeigu aš Komarą pradė
čiau gniaužyt savo žirklėmis ir 
daužyt hedolkais? — sako Sar- 
palius.

Sarpalius pradeda savo atsi- 
griebimo darbą nuo Pittsbur- 
go. Ten Rugpjūčio 7 d. imsis 
su Clark Waddel, 215 svarų 
sunkumo Anglu, bet jeigu jo 
neparis tai daugiau nei į Cleve-

metu kaip|land^ sako negryštų.
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Komaras tiki kad saulės 
spinduliai žmogų stiprina ir 
priduoda daugiau energijos, to
dėl jis ežere guli kasdien — ne 
tiek ežere kiek šalę ežero ir 
kepinasi ant saulės. Jo balta 
oda pradeda darytis ruda.

Kažin ar prisipumpavęs sau
lės energijos jis neišdaužys vi
sus Amerikos Lietuvius risti- 
kus ir turnamento gale nenu
sineš sau garbės medalius ir 
diržą.

PARSIDUODA
318 Overlook Park Drive, priešais 
E. 148th st. nuo Lake Shore Blvd., 
arti prie ežero, karų linijų ir Euc
lid Beach, prie mokyklos, puikus 
mūrinis namas, galėtume imti mai
nų mažą namą arba lotą. Šaukit 
Fairmount 5472.

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

ir

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

. SIRGO NUO KATARO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO

KATRO-LEK

D i K v' a

SHARKEY NAUDOJA 
SAVO IŠKALBUMĄ
New York. — Pribuvęs čia 

paskutiniam savo prisiruošimui 
kumštynėms, Jack Sharkey at
sivežė ir savo garsią iškalbą, 
kuri nuo dabar visu pilnumu 
atkreipiama prieš Dempsey.

Tas šnekus jūreivis kalba su 
tokiu pasitikėjimu kaip kalbė
jo > prieš savo kumštynes su 
Maloney.

Sharkey tik nepašiepia ir ne
niekina Dempsio atvirai kaip 
jis darė su Maloney, nes jis tu
ri didesnę pagarbą tam senam 
čampionui, kuris buvo kara
liaujanti figūra tuo laiku kuo
met tas jaunas jūreivis buvo 
laivyne ir nežinomas kumšty
nių lauke. Vaikystės ir jaunų 
yyrystės dienų karžygiai pri
verčia atiduoti pagarbą.

Sharkey ir Maloney ypatiš- 
kai vienas kito nesikentė. To
kios ųeapikantos tarp Sharkey 
ir Deiripsey nėra. Tas jauni
kaitis yra gana gudrus supras
ti kad Dempsey bando atgauti 
savo sostą ir bus populiarė fi
gūra Yankee stadiume Liepos 
21 vakare. Jis taipgi žino kad 
paniekos kampanija prieš Dem
psey butų visai ne vietoje.

#

resnę progą Sharkey turi lai
mėti, nes jis turi greitumą, 
jaunystę ir ištvermę kas vis
kas linksta į jo pusę.

Smogimai yra svarbiausias 
Dempsio pasitikėjimas, jei jis 
dar savo senus smarkius smo- 
gimus turi, ir jis turi, kaip iš 
jo ruošimosi stovyklos raportai 
sako. Juo anksčiau jis paban
dys savo smogimus ant Shar- 
kio tuo geresnės bus jo progos 
prasilaužti pro Sharkio apsigy
nimą, sako žinovą.

* * *
NEGRAS WILLS SIŪLOSI 

IŠBANDYT DEMPSEY
Harry Wills, negras kumšti

ninkas, kuris per septynis me
tus bandė dasigauti muštis su 
Dempsey ir negavo progos, ku
rį paskui Sharkey sumušė, siū
losi išbandyt kaip geras Dem
psey yra. Wills sutinka nu
vykt į Dempsio stovyklą ir ten 
su juo muštis keturis raundus, 
šitaip padarydamas jis pasiti
ki ištirti ar Dempsey yra dar 
vis toks geras kaip buvo, nes, 
sako, daug yra Dempsio am-

žiaus vyrų kurie turi atsakan
čią sveikatą, bet negalėtų išsi
laikyt nei 30 sekundų ir prieš 
trečios rūšies kumštininką.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods .

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Telefonas Main 6111

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

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

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6926 Superior Ave.

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

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

HARRY

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

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.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

PENKTADIENIO BARGENAI
$1.0.0 Avalai 79c

Mergaitėms ir vaikams vasari
niai avalai ir sandalai. Mieros 
8% iki 2. Basemente.
Mergaičių $2.45 Avalai $1.79

Patent, odos vienu dirželiu, ge
rais padais avalai, mieros IIV2 
iki 2. Specialiai Basemente.

Mergaičių Avalai $1.29
Baltos veršio odos, maišytų 

mierų, 4 iki 7. Dalimai apčiupi
nėti avalai. Specialiai Basemente.

79c Dideli Krepšiai 39c
Boston arba dideli krepšeliai iš 

darytos žibančios odos, tvirtai pa
dirbti. Basemente.
$1.79 Vacuum Bonkos $1.29

Kvortos mieros, išlaiko skys
čius karštus 24 valandas, šaltus 
72 valandas. Basemente.

Maudymosi Kepurės 15c
25c iki' 39c kepurės iš ekstra 

storo gurno įvairių stilių ir spal
vų. Basemente.
Vaikams Roller Ratukai 39c

Iš tvirto metalo, .pritaikomi 
vaikams nuo 3 iki 12 metų. Ba
semente.

$1 Vyriški Diržai 45c
Iš vienodų ir margų spalvų. 

Labai gero darbo. Specialiai Ba
semente.
Vyriški Union Siutai 74c
Vatos ploni mėgsti union apa

tiniai, trumpom rankovėm ir iki 
kelių blauzdom. Reguliariai $1 
iki $1.50 ruses. Basemente.
■ Vyriški Union Siutai 49c

Smulkiai languoti atletiški u- 
nion apatiniai, gerai iškirpti ir 
pilni. Visi prmos rušes. Base
mente. .

Vyriškos $1.39 Pajamos 
po 98c

Vatinės pajamas, gražaus dar
bo, visų mier% ir pirmos rūšies. 
Specialiai Basemente.

Vyriški Naktiniai Marškiniai
88c

Reguliariai 95c rūšies. Muslino, 
gražiai apsiulėti, geros rūšies, 
visų mierų. Basemente.

Vaikų Union Siutai 29c
Smulkiai languoti atletiški u- 

nion siutai ir kelnaitės iki keliu, 
antros rūšies 59c vertės. Base- 
mente.

Moteriškos Kamziolės 19c
Vatinės vasarinės kamziolės, 

visokių mierų, maišytos iš 35c 
rūšies. Specialiai Basemente.

Moterikcs Pančiakos 28c
Šilko ir rayon pančiakos, juo

dos ir spalvuotos, pirmos ir an
tros rūšies 50c ir 89c vertės. Ba
semente.

Moteriški $3 Balti 
Avalai $1.69 

100 porų gražių baltų 
dirželiu avalų. ~ 
riais kulnais. 
Basemente.

Moteriškos
“Ipswish’ 

rayon nuo 
Vięos 
BašVmente. • *

Vaikų 7-8 Pančiakos 19c
Gražios užraitojamos iš vir

šaus vaikų pančiakos. Buvusios 
39 cent% rūšies. Specialiai Ba
semente.

Kūdikiams Marškiniai 19c
Vatiniai marškiniai, trumpom 

ir ilgom rankovėm, nekurie visai 
pirmos rūšies. Mieros iki 3 me
tų. Basemente.

Kūdikiams Pančiakos 17c
Vatinės pančiakutės, baltos ir 

spalvuotos ružavos, 
pongee. Bryžiuotos 
numezgimo. Mieros 
Basemente.
$10.70 Lempoms

$7.49
Gražios polychrome lempos 

maliavotais ir t karoliuotais 
šais. Specialiai Basemente.
$1.50 Chiniškos Lempoms 

Kojos 1.19
Importuotos Chiniškos lem

poms pastovos, visokiomis figū
romis, viskas gatavai įrengta tik 
i’žsidėti viršų. Basemente.
$5.00 Importuoti Torcheres 

po $3.19
Del lentynų ir bufetų, pasirin- 

.chalvų ir išgražinimų. Spe
cialiai Basemente.

75c Kaldroms Vata 59c
Mieros 27x90 colių, balta va

ta kaldroms, išsitiesia į vieną 
šmotą. Basemente,

Cuban ir
Mieros 3

vienu 
milita- 
iki 8.

Pančiakos 69c
pančiakos, šilko ir 

viršaus iki apačios, 
pirmos rūšies. Specialiai

melsvos ir 
ir vienodo 
4>A iki 6.

Kojos po

su 
vir-

JAM PAGELBĖJO 
\Edward Ber, 546 So. ,L. 

St.; Los Angeles, Cal.7 rašo: 
“širdingai dejuoju jums 

Wojtasinski, už išradimą KAT
RO-LEK,, nes kaip pradėjau jį 
naudoti mano sveikata sugry- 
žo, paetitas pasitaisė, skilvis 
veikia gerai, ir mane niekas 
nevargina kaip vargino pir
miau.

Tūkstančius ir tūkstančius 
tokių padėkos laiškų gauname 
ir tų kurie kentėjo nuo vidurių 
negerovės ir kurie išsigydė pa
naudoję KATRO-LEK. Jeigu 
kenęiate nuo skilvio suirimo ir 
silpno 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.
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 geriausias kainas 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
Lt., Čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

A.

P-

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

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

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

KOKIA PROGA DEMPSEY 
PRIES SHARKEY

Abejotina kad Leo P. Flynn, 
nors gabus kumštynių žinovas, 
galės padaryti, “puikų” kumšti
ninką iš Dempsio kelių savai
čių laiku.

Visų nuomonė yra, kad Dem
psey vis dar pirmoj vietoj yra 
smogikas iš 
mokyklos ir 
Jack Sharkey 
re tai sumuš
mu, o ne perviršijimu jo savo 
gabumais.

Kaip Sharkey žiuri į dalyką, 
jis turi viltį sumušti Dempsey 
ilgesniu kumštynių bėgiu. Juo 
ilgiau kumštynė tęsis tuo ge-

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo ' Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Pennsylvania 1250

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.

senos kumštynių 
jeigu jis sumuš 
Liepos 21 vaka- 
jį greitu smogi-

Telefonas

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

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.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketviratdienį ir Penktadienį 
Marion Davies in

_TILLIE THE TOILER_____  
šeštadienį Liepos 16 

Everett Horton in TAXI TAX
Sekmadienį Liepos 17 

Ernest Torrence ir Marceline Day 
in CAPTAIN SALVATION 

Pirmad. Antrad. Liepos 18-19 
Pauline Starke in

WOMEN LOVE DIAMONDS
Jetta Goudal in WHITE GOLD 

Trečiadienį Liepos 20
Irene Rich in THE CLIMBERS

Superior Battery Co. 
Išdirbėjai

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

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

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.

3iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU:

PREKIŲ “SUGRĄŽINIMAS
Cleveland© krautuvninkai nori kad jų pirkėjai sugrą

žintų negeras prekes. Tas budavoja gerus norus.

Jie tankiai pavelija savo pirkėjams imti daiktus ant 
išbandymo. Ta privelegija yra tokia kurią ne visi ap- 
vertina. Nekurios moterįs patirta grąžina stalų užtiesa
lus po to kai atlaiko pas save namuse puotas, arba suk
nias ir ploščius kai jau sugryžta iš svarbių lankymąsi. 
Tokios moterįs apgaudinėja krautuvninkus.

Kartais nesupratingi žmonės prašo šio Biuro “pri
versti” krautuvninką imti atgal savo prekes kadangi jie 
pamato kur kitur biskj pigesnį arba “mano vyras nemėg
sta tos spalvos”.

Nedasileiskit prie grąžinimo privilegijos paniekini
mo! šis Biuras stovi už teisingą apsiėjimą.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

^IIIllIIIIIHIIIIllllllHllHlUimilllHIIIIIHIUIIHIIIIIIHIIIIIIllHllllllllllllllllllllHlllllllii?

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, 

prie kokių neišlavintų daktarų, 
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
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- 

s kraujo ati- 
_____ ___  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 užnuodijamo 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

ivvciibgciiu u pi 
Up riologiškas egzaminavimas 
1/ dengs man tikrą jūsų lig

o ne
Tik-

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 Easi 79th Street

Penn. 999 
Randolph 1822

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

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

T ė m y k i t e ’K'W K «« storage <«
Visokios batarejos, Radio Į ? I ■ B-u-iia2rM JMikmzmTs.r per- h, muarą >
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. / Phone Randolph 1759

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillililllllllllllllKlllllllllllllllllllllllllUI 
= Prospect 2420 Central 1T66 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
Ę Generalised perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
f tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
f kuo jam, išleidžiam ir sukraunant
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
^HiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimDnimiiiiiĮĮiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
ki) spalvuotų paveikslų dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai nemažintos. 
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 ——

«
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Akrono Naujienos

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
Salagiris, Rokiškio apsk. — 

Birželio 6 d. Matiukas „ nužudė 
savo žmoną, kuri buvo šešių 
vaikų motina. Mušė kirvia- 
pente, o pribaigė peiliu.

Lavoną šukavo jo miške po 
samanomis, bet klausinėjant 
moterims penkių metų vaikelio 
jis pasakė: Tėvelis mušė, mu
šė motiną, o paskiau kai ji nu
stojo verkti išnešė.

Priežastis žmogžudystės — 
Matiukas įsimylėjo } kitą mer
giną, kuri patarė jam nužudy
ti savo moterį. Abu tapo su
imti. P. Kriukelis.

▼ ▼ ▼

PERKŪNIJŲ NUOSTOLIAI
Per Birželio perkūnijas kilo 

gaisrų ir sudegė trobesių:
Megėnų kaime, Kėdainių ap. 

Ant. Skorupskio tvartas 1,000 
litų vertės; Budų k. (Kėd. ap.) 
Maršalkos Jono svirnas 1,000 
lt. ir gyvenamas namas 1,900 
It.; Maršalkos Vinco klojimas, 
tvartas ir svirnas 2,700 1.; Ma- 
čionio Antanas tvartas 1,200 L; 
Linkausko Teodoro tva'rtas.

Gegutgirių kaime (Pagirių 
v., Ukm. ap.) Galiausko Miko

žalotojo duktė spėja kad tai pa
darė broliai Kairiai, turėję 
prieš Vainauską pykčio. “L.” 

▼ ▼ ▼
ŠYKŠTUMO AUKOS

Nęgirlos k. (Airiogalos vai.. 
Kėdainių ap.) gyveno ūkinin
kas Martynas Milašius, pasižy
mėjęs nepaprastu šykštumu. 
Del jo šykštumo prieš keletą 
metų išėjo iš proto jo žmona. 
-Nesenai rado jį patį pasikoru
sį. ,, “L.”,

▼ ▼ ▼

RAMBYNO ŠVENTĖ
Tilžė. — Kaip paprastai 

taip ir šįmet Rambyne, Mažo
joj Lietuvoj, buvo surengta Ge
gužės 19 d. tradicinė šventė, gi: 
šventės išvakarėse, kaip pa-l 
prastai, jaunimas susirinkęs: 
degnio laužus.

Klaipėdiškiai, panašių pra
mogų nuvarginti, ne tik kad 
prie Rambyno šventės rengimo 
neprisidėjo, bet ir į šventę ma
žai kas teatsilahkė.

Anksti išryto pradėjo smar
kiai lyti ir iš kitų tolimesnių 
vietų mažai kas vyko. Taip 
kad pirmas garlaivis kuris bu-

’ Sužeidė tėvą. Julia Jacobs, 
18 metų, nuo 1196 Milton st., 
suimta už peiliu sužeidimą sa
vo tėvo, 45 metų, gyvenančio 
656 Roscoe st. Jis seniau bu
vo ristikas. Duktė paleista po 
$500 užstatu, tėvas randasi li- 
gonbutyje. Tėvas norėjo išva
ryti dukterį iš savo namų kada 
ji atėjus ėmė bartis, ir tempia
ma per virtuvę, ji pamačius 
ant stalo peilį griebus drožė 
tėvui į petį.

Rado badaujančią. Apleista
me name netoli Arlington ir 
Weston roads atrasta išbadėjus 
ir netoli mirties moteris, apie 
40 metų, vardu Mrs. Edwin 
Neville. Sveikatos departmen- 
to viršininkai, gavę apie tą 
moterį žinią, įsilaužė į namą ir 
ją ten atrado. Pašaukta jos vy
ras, 65 metų amžiaus, klausi
nėjimui. Jis pasirodė yra be 
darbo. Moteris nuvežta ligon- 
butin ii- paimta ištyrinėti da
lykas delko ta moteris turėjo 
badauti.

Rasta negyvas. Pulruimyje 
ant 939 E. Market, st., rasta 
prie stalo negyvas tūlas Cecil 
Wilson, 33 metų, nuo 1235 Bel
lows st. Jis buvo inėjęs į tą 
pulruimį apie 8 vai. vakare ir 
pasakojosi blogai jaučiasi. Nu
ėjo į užpakalį kambario pagu-

šaudant ir žinojo kad revolve
riu gali nušauti. Bet ji žais
dama namie po švenčių, radus 
nepaslėptą revolverį ir many
dama kad jis yra tuščias, pra- 
dėjo kitiems savo amžiaus vai
kams rodyti tą revolverį ir tai
kyti į juos, bet kada tie baimi
nosi šautuvo, ji pati atsuko į- 
save ir vėl gaiduką spaudė. Tuo' 
sykiu revolveris iššovė, nes bu-^ 
vo jame dar viena kulka, bro
lio palikta ir neišimta, ir mer
gaitė persišovė sau krutinę.

Motina tuo tarpu buvo virtu
vėje apačioje ir šūvio negirdė
jo. Mergaitė pradėjo šaukt mo
tiną ir sakė kad persišovė, bet 
motina netikėjo ką mergaitę 
kalba, iki neužilgo pamatė kad 
jos pirštais ėmė varvėti krau- 
jas. Mergaitė mirė gabenamą 
į ligonbutį.

Ir vestuvės vėlybos. Akro- 
ne, iš priežasties vėlybos vasa
ros, Birželio mėnesio jaunave
džių skaičius pasirodė menkes
nis negu kitais metais, ir tik 
Liepos mėnesį pradeda daugėti 
apsivedimai.

Per mėnesį abelnai imant čia 
išduodama apie 325 leidimai 
apsivesti, bet Liepos mėnesio 
pradžioje pasirodė daug žymes
nis reikalavimas leidimų negu 
kitais mėnesiais buvo.

siūlų galų prie automobilių ši- 
nų darymo. Ta kompanija ap- 
domanoja savo darbininkus už 
kiekvieną naują naudingą su
manymą.

Akrone nuo pradžios metų 
nelaimėse žuvo 34 ypatos iki 
pereitos savaitės pabaigos.

Pereitą savaitę žuvo penkios 
ypatos, viena . automobilio už
mušta, viena elektros užmuš
ta ir trįs nuo įvairių susižei- 
dimų.

Pradės teatrą. : Darbas ant 
naujo milijono dojarių vertės 
teatro bus pradėta Rugsėjo mė
nesį. Tai bus didžiausias teat
ras Akrone, turės 3,000 sėdy
nių. Budavos dabartinio Colo
nial teatro vietoje.

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

tScndg'MX
EAGLE BRAND

CONDENSED MILK

SPITZBERGEN TAMSUS PER 6 
MĖNESIUS KAS METAL

Elektrikos šviesos pasiekė aukš- 
Čiausį laipsnį Amerikoje, bet Ame
rikos gyventojai turbut mažai turi 
supratimo ką šviesa reiškia Spitz- 
bergeno gyventojams.

Ši salų grupė yra Šiaurės ruožte 
kur buna tamsu per šešis mėnesius 

, kas metai. Iki dabartinių laikų gy
venti nuolatai Spintzbergene nebuvo 
galima, bet dabr su pagalba elek
tros ten pradeda įsisteigti pastovios 
sodybos.

Nėra galima gauti skaitlinių apie 
naudojimą elektros Spitzbergene, 
nes ta salų grupė priklauso Norve
gijai, o Norvegija tik dabar prade
da rinkti statistikas.

Kam elektra reikalinga Spitzber
gene per visą metą? Svarbiausia 
anglies kasimui ir siuntimui į nau
dojimo punktus. Spitzbergene pir
miausia anglį pradėta kasti 1900 me
tais., bet pažiurėjus į tą kasyklų, 
sritį galima suprasti kas kasimas 
nebuvo užimta rimtai.

Net 1911 metais apie tą sritį ra
šoma jog ten nuolatinai žmonės ne
gyvena. Ten nuvažiuoja medžioto
jai ir gryžta. nes žiemos laiku ten 
gyventi negali.

Iki 1870 metų net nebuvo keliama 
klausimo kam tos tuščios sritis pri
klauso, bet nuo tada pradėta jau 
kalbėti, ir 1900, kada anglis atras
tu, pradėta ją savintis.

Spitzbergeno anglis pasidarė di
desnės svarbos karo laiku kada pri- 
stokavo jos iš kitur. 1919 padaryta 
sutartis su valstybėmis, ir jos ati
davė Spitzbergeną Norvegijai galu
tinai. Kasyklose ten dabar dirba 
nuolatai, nes apšviesta kasyklos su 
elektra, o angliakasiai turi nuolati- 
nus namus, bažnyčias, paštą, bevie
lio telegrafo stotį ir gerą uostą.

ELEKTRA ANT CLEVELANDO 
STOTIES STIEBO

Kiek patiriama,. ant Cleveland© | 
naujos gelžkelių stoties bus vėliavos1

klojimas 3970 litų.
Padrėnų k. (Gedarčių vals., 

Ukm.- ap.) Mažeikos Jono klo
jimas. ,

Auksodžių k. (Darbėnų vai., 
Kretingos ap.) Galdiko trobos 
ir Darbėnų klebono jauja, viso

vo paskirtas vykstantiems iš 
Pagėgių Rambynan viso turėjo 
apie šimtą keleivių.

Nuo Tilžės musų Nemuno 
puse išvykome su karo orkes
tru, kuris, pradėjus važiuoti, 
sugriežė kelis maržus. Nei ne-

lėt ant tuščio stalo. Vėliau jį 
atradę negyvą' pasiute į ligon
butį manydami atgaivinti, bet 
jis buvo miręs.

Nori didint miestą. Akrono 
miesto taryba perleido rezoliu
ciją siūlančią kviesti Kenmore

Nubaudė motiną už dukterį. 
Jaunųjų teisman atvesta 9 me
tų mergaitė su jos motina; ta 
mergaitė buvo sugauta mieste 
krautuvėje vaginėjant daiktus. 
Prie motinos rasta irgi vogtų 
daiktų.

nuostolių 2,100 litų. pajutome kaip, gėrėdamies gra- ir Cuyahoga Falls priemiesčius, Motina, Nettie DePaul, 116
Pakrovų k. (Stakliškio vai.) žiais Nemuno krantų reginiais kurie turi savo paskirą valdžią, Glenwood avė., apkaltinta pri-

sudegė Juozo Jankausko gyve
nama troba. Padegimu įtarta 
atskirai gyvenus nuo savo vy
ro Jankausko žmona. Kalti
ninkė suimta. “L."

privažiavę Rambyną sustojom. 
Čia jau radosi apie 500 svečių, 
tarp jų ir musų gerbiamas M. 
Jankus, Rambyno šeimininkas. 
Prasiblaivins orui, pradėjo rin-

▼ v ▼ ktis daugiau publikos, ir pie-
NIEKŠIŠKAS DARBAS tums Jau Prisirinko Per du tuk-

- .... , . stančiu žmonių. Blogo oro su-Satelių dvaro. (Kėdainių ap.)
. , , ... m i ‘ trukdyti ir Klaipėdiškių aukš-laukuose skerdžius Turla uzti-
. ,. . , , , . , tų svečių belaukiant rengėjaiko sunkiai sužalotą ir be sąmo-l
. , . 1. , ; turėjo mažumą suvėlintai praneš dvaro užvaizdą Vainauską, i

. ' dėti programą.
kuris nugabenta ligoninėn. Su-/ r , . , „- M. Jankus savo prakalba ati-

prisijungti prie Akrono ir va
dintis vienu miestu.

Dar reikalinga tų priemies
čių taryboms nutarti tas klau
simas.

Nusišovė mergaitė. Namuo
se ant 725 Commins st., nusi
šovė 6 metų mergaitė, Anna 
Kelin. Ji buvo auka neatsar
gumo su šautuvais. Liepos 4 
d. jos brolis šaudė tuo pačiu re-f 
volveriu.

sidėjime prie mergaitės gadi
nimo mokinant vogti ir paso
dinta kalėjjman ant 30 dienų. 
Teisėjas pasakė kad yra daug 
atsitikimų kur motinos moki
na savo vaikus vaginėti nusi- 
vedusios krautuvėn.

Gavo dovaną. Firestone gu
mų dirbtuvėj vienas, darbinin
kas, George B. Nichols, gavo 
$500 dovanų už naują pagerini-

Mergaitė girdėjo jį mą kurį jis išrado sujungimui

'jįonik
For Cuts and Wounds

Saugokitės užsikrėtimo! 
Tcpkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonitę 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

darė šventę. Po jo kalbos ka
ro orkestras sugriežė Lietuvos 
Himną.

Po to sekė chorų dainos, ir 
laikė prakalbą filosofas Vidu- 
nas tema: “Kada ateis Lietu
vių tautai išvaduotojas”. Bai
gus jam kalbėti pasigirdo dide
lės ovacijos ir ‘Valio Vidunas!’

Po jo kalbos bendras choras 
sudainavo “Mes be Vilniaus 
Nenurimsim”.

Baigus prakalbas prasidėjo 
žaislai ir šokiai. Nekurie ap
lankė Rambyno tėyą Jankų. Jo 
namai buvo papuošti tautine 
vėliava, o bute laukė atsilan
kiusiems paruošti pietus.

Tie kurie manė kad šiais me
tais Rambyno šventė bus ma
žesnė giliai apsivylė. Ji kaip 
kitais metais taip ir šįmet bu
vo skaitlingai lankyti. Visi ' 
svečiai gryžo pilnai užganėdin
ti ir tikėdamies kitais metais 
šioje tautos šventėje dar iškil
mingiau galėsią švęsti minėda-

I mi Lietuvos nepriklausomybės 
I dešimties metų sukaktuves.

“Kl.Ž.”

i O ° ROSEDALE of 
į: EI Ory Gleaning Co.i

* Rand. 7906 I 
i f C. F. PETRAITIS, Prop. |

♦ 6702 Superior Ave., f

JUOZAS W. RUKŠTELIS
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas

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

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

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

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

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

mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.

3820 Superior Ave. “Dirvos” Krautuvėje.
\ “Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.

Randolph 6380 Randolph 1476

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

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. j,SisSale , j'j

stiebas 60 pėdų aukščio, visas nu
šviestas elektra.

Tas žibintuvas bus nepaprasto iš
dirbinio. Jis bus iš plieninio cilin- 
derio suvirš 60 pėdų ilgio, kuris ap
linkui bus * Skylėtas, skylutėse buš 
sudėta krištoliniai akmenai. Stie
bo apačia nueis dar giliai į budin- 
ko stogą. Jo apatiniame gale bus 
sutaisyta stiprių šviesų lempos, o 
po jų milžiniškas metalinis reflek
torius. Tokiu budu tai tas vėliavos 
stiebas bus nušviestas.

Reflektorius muš šviesą į stulpo 
vidurį o kristalukai visomis pusė
mis žibės kaip uždegti. Jokia švie
sa nesiras pačiame stiebe.

Reikalinga naudoti kristalą vie
toj stiklo į tas skylutes, nes stiklas 
trūksta nuo karščio kokis bus ref- 
lektoriui varant į stulpą šviesą iš 
vidaus.

NAMŲ PUOŠNUMAS
Kaip milžiniška gelžkelių stotis 

pasidaro gražesnė ir patraukiames- 
nė elektros apšvietimu, tas pat gali
ma atsiekti namų papuošime.

Pagražinamos šviesos yra skir
tingos nuo reil^lingųjų šviesų. Pa
puošimo šviesos nėra visiškai rei
kalingos, bet tik prisideda prie na
mų vidaus išgražinimo.

Namuose galima turėti visokias 
lempas po įvairius kampus, stalus.

1------------------------------------- 1
I SKAITYTOJAMS |
Į I
I Kurie negaunat “Dirvas” | 
I pora numeriu pagretu ne- j 
I vilkinant rašykit ir reika- 
Į laukit užvilktų kopijų.

j Rašant “Dirvai”^ laiškus 
| visada ir būtinai užrašy- 
I kit savo antrašą ant laiš- 
I ko viduje ir ant konverto. 
!__________________________

Kokį Pieną Jus Naudojat
JEI BILE KAS NETINKA @ TIKRAS KARVIŲ PIENAS 

duoti

CLOVER MEADOW
PRAŠYKIT RAUTUVNINKO

CLOVER MEADOW CREAMERY CO.
1825 E. 55th Street Tel. Rand. 3707

1500 Ketvirtainių Pėdų
Prosijimo!

Oenkiolika šimtų kęt vietai nių pėdų—tai yra tikra miera paviršio 
paklodžių, staltiesių, apvalkalų ir kitų skalbinių kurie suda

ro savaitiųio skalbinio projijimą vidutiniškos Cleveland© šeimos.
Penkiolika šimtų pėdų kas savaitė—tai reikia kaip dviejų auk- . 

štų grindų didumas vidutiniško namo CIevelande!
Yra du budai išp rosi jimu i tų penkiolikos šimtų ketvirtainių pė

dų. \ ,
Vienas tai stumdant mažą prosą per visą tą plotą, atsargiai te- 
mijant darbą kaip jį palengva baigi. Tai sunkus darbas.

Kitas būdas yra tai elektriškas prosas, kurio dideli prosijama 
dalis sukasi, kuri pereina per tą penkiolika šimtų ketvirtainių pė
dų plotą greitai — jums sėdint patogiai ir tik vedant prosijamą 
daiktą per mašiną. Tai lengvas būdas.
Nusijuokit iš tų penkiolikos šimtų pėdų sekančią savaitę — įsi- 
gykit sau elektrišką prosytoją.

The ELECTRICAL LEAGUE



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Daugiau Sporto žinių 

ant 6-to puslapio

hi 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
----------------- M------------------ ----------- ------------------------ M—. ■-

SPORTAS

ii i
VIETINIAMS

“Dii'vos” krautuvė atdara j
I vakarais iki 8 vai. Ture- j
■ darni kokius reikalus sten- į

gkites ateiti iki tai valan
dai.

i ' : /

LIETUVIAI DALYVAUS 
GORDON PARKO 

PROGRAME
Šįmet miesto taryba paskyrė 

$40,000 ruošimui vasaros kon
certų parkuose. Paskiau mies
to vedėjas Hopkins pakvietė į 
komisiją iš visų tautų po vie
ną žmogų, o komisijos pirmi
ninku tapo paskirtas George 
Green. Nuo Lietuvių į komite
tą pakvietė mane.

Per koncertų sezoną, kas tre
čiadienis ruošiama tautų vaka
rai. Didelėms tautoms duota 
po valandą laiko savo progra-- 
mo išpildymui, o mažesnėms 
tautoms paskirta Liepos 27 d., 
trečiadienio ’ vakaras, Gordon 
parke, kur ineis Lietuviai, Ru
sai, Slavai ir Rumanai ir kožni 
gaus po 15-20 minutų savo pro
gramų!.

Kadangi man šiose dienose 
pasitaiko išvažiuoti iš Clevelan- 
do ir nebusiu sugryžęs iki Lie
tuvių vakaro, savo darbą toje 
komisijoje pavedžiau Jonui Či- 
žauskui, kuris kaipo komiteto 
narys ir rūpinasi programo su
darymu. A. Žukas.

KAS DALYVAUS LIETU
SIŲ PROGRAME

Kiek iškalno teko patirti, 
Lietuvių programo dalį užpil
dys solistė Stasė Greičienė, pp. 
Čižauskai ir čižausko grupuo
jamas didelis choras.

Tik reiktų stengtis neužgrū
sti visą laiką dainomis, nes ki
tiems musų dainos, nors mums 
labai gražios, vistiek nėra svar
bu klausyti, o ten bus visokių 
tautų. Tautiški šokiai ir kito
kie ,margumai yra daug . sma
giau matyti visiems negu nesu- i 
prantamų dainų klausyti.' '

Nesmagu darėsi kada 1926 
metų pradžioj Lietuviai daly
vavo miesto auditorijoje tarp
tautiniame vakare, kur dainą 
po dainos silpnai varant publi
ka pradėjo švilptu

Galiaus patariu ir vyrams 
užkliūti į knygynus ir nebėda- 
vot kad nėra kur pasidėt.

Knygynai atdari nuo 9 iki 
9 vakare šiokiomis dienomis, o 
centralinis knygynas atdaras ir 
nedėldieniais po pietų. Papra-1 
tę juos lankyt žinosit kur gali
ma laikas padėt. V. J. Z. j

LYROS CHORO PIKNIKAS j

Šio choro piknikas įvyko ne- ■ 
dėlioj, Liepos 10 d., Mara dar
že. Sutikęs Zabulionį, kuris ta
me piknike buvo, klausiu kaip 
ten išėjot Jis atsakė:

Mažai kas yra pasakyt. Pub
likos buvo nedaug; kai buvo 
garsinta kad dainuos Lyros ir 
Slovakų chorai tai to neb’uvo. 
Pirmininkas Baltrušaitis parei
škė buk chorvedis ranką susi
žeidęs. Buvo šiokių tokių žai
slų ir dovanos už šokius. Pet
rauskas sakė spyčių ir prašė 
aukų “Lietuvos darbininkams”.

Nuvažiavimui nebuvo jokio 
troko nuo karų linijos galo ir 
davažiavusius ten paėmė pri- 
vatiški žmonės pavėžėti ku
riuos galėjo.' Taigi Lyros cho
ras busiąs skylėj su šiuo pa- 
rengijnu. Jeigu tokioj' gražioj 
dienoj choras, turi deficito iš 
parengimo tai galima pasakyt 
kad Maskvos rėksniai nusišpi- 
cuos taip su Lyros choru kaip 
su politinėm partijom.

Bet kurgi žmonės rems to
kius melagius. Kuomet “Dir
voj” andai buvo perspėta kad į 
tą pikniko vietą negalima da- 
važiuot, nes trokais vežiot ne
valia, tie rėksniai savo gazieto- 
se išterliojo “Dirvą” kam ji 
taip rašė. Dar “Dirvai” grąsi- 
no teismu kam ji perspėjo pub
liką kad trokais nevalia ten ve
žiot kur kompanija turi bussų 
liniją. Dabar patįs save nu
teisė ir liko kaltais. Kaip bu
vo “Dirvoj” sakyta tai buvo 
teisybė. Dabar turbut trauks 
“Dirvą” į teismą kad žmonių 
jų piknike mažai buvo ir kad 
žmonės gryžo atgal nęsulauk- 
dami troko.

Kuomet “Dirvos” parengi
muose pasitaiko trukumų tai 
tie Maskvos rėksniai šaukia vi
sokiais balsais. Dabar ką pa
sakys apie savo, kuomet iš 
dviejų garsintų chorų nebuvo 
nei vieno. Be abejo teisinsis 
melagiškai, nes jų svarbiausias 
tikslas yra meluot.

Su Zabulioniu Kalbėjęs.

“DARBININKO” KORESPON
DENTUI

“Darbininko” No. 51 kores
pondentas “Tikrą Teisybę My
lintis” man primeta kad neata- 
tinka man slapyvardė kores
pondencijoj “Darb-ko” No. 46. 
Šį primetimą gali pasilaikyt 
sau.

Mano buvo pažymėta jog 3 
d. Birželio Lietuvių programas 
per radio Clevelande buvo pir
mas Labai svarbus istorijoje ir 
girdimas plačioj Amerikoj, ką 
paliudijo ir laiškai ir telegra
mai gauti nuo skirtingų tautų 
muzikalių žmonių. Programas 
buvo pilnoj to žodžio prasmėj 
puikus ir tęsėsi visą valandą.

Jeigu kas kitas dainavo pora 
dainelių trįs metai atgal iš ko
kios vietinės stoties tai tas gal 
tik buvo girdima pobažnytinėj 
svetainėj. Milžiniškos WTAM 
radio stoties per kurią dainavo 
ir grojo Birželio 3 d. negalima 
lygint su kitomis seniau buvu
siomis. .

Birželio 3 d. Lietuvių radio 
programas Clevelande galima 
vadinti pirmas, nes ten dainavo 
visos sujungtos Clevelando Lie
tuvių muzikalės jiegos: Vyčių 
25 kuopos choras, kvartetas, J. 
Krosinas, S. Greičienė ir grojo 
Lietuvių tautiškus šokius tik
ras Lietuviškas orkestras, o ša
lip to buvo aiškinama apie Lie
tuvių muziką ir kalbą ir kaip 
Lietuviai myli savo dainas. 
. Taigi tokios rūšies Lietuvių 
radio programo dar niekad čia 
nebuvo ir vargiai kada bus. 
, Matyt kad “Tikrą Teisybę 
Mylinčiam” rūpėjo pasakyt kad 
Anglų laikraščiai patalpino Či- 
žauskų paveikslus. Tai laik
raščių biznis, nes jie talpina 
visokius paveikslus, ir vienokių 
ir kitokių tipų žmonių.

Patartina “T. T. M.” mesti 
pavydą, ypatiškumus ir beša
liškai žiūrėti į visuomeninį vei
kimą, tą syk nereikės veltui 
laikas gaišinti ir spaudoj bran
gią vietą aikvoti.

Teisybę Mylintis.

EKSTRA!

Išmintinga lietuvaitė
Kaip tik įsteigė miesto kny

gyną ant Superior ir E. 3rd st., 
ten tankiai lankaus. Tik iki 
šiolei niekad nesu ten matęs 
Lietuvių. Bet štai Liepos 9 d. 
nuėjęs. pastebėjau čia augusią 
merginą skaitant Lietuvišką 
knygą. Prabuvau knygyne 
nuo 3 iki 7 vakare, ir ją dar 
palikau. Liepos 11 d. ta mer
gina vėl atėjo ir pasiėmus bent 
tris Lietuviškas knygas atsisė
do skaityti.

Matyt tai išmintinga mergi
na, nes laiką praleidžia knygy
ne vietoj kur kitur. Ji turbut 
yra atvykus iš kito miesto, nes 
lyg nematyti. Butų gerai kad 
čia augusios visos merginos pa
sektų jos pėdomis. Tame kny
gyne yra daugelis visokių kny-_ 
gė, net moterims ir merginoms 
patarimų knygų; yra gražių ei
lių, istorinių ir politinių veika
lų, beletristikos ir tt.

Yra Lietuvaičių kurios eina 
į knygynus ir nešasi tuščius 
romantiškus skaitymus Angliš
koj kalboj, na ir “besišviesda- 
mos” iš tų knygų galiaus nesu
sikalba ir su savo tėvais.

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

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

Neverk pas Kapą ir
Tykus Buvo Vakarėlis.

ir
Važiavau Dieną

Vakarinė Daina.

KUDIRKINĖS PIKNIKAS
šį nedėldienį, Liepos 17 d.. 

Dr. Vinco Kudirkos Draugija 
ruošia didelį pikniką ant Neu- 
ros Farmos, Brunswick, Ohio. 
Bus puiki muzika šokiams h' 
kitokių pasilinksminimų įva- 
lias.

Neuros farmą visi žino, au
tomobiliais reikia važiuoti per 
Brunswick, pasukant po deši
nei. Karais nuo Publik skvero 
claveža iki pat farmos. Reikia 
imt Medina raudoną karą ir 
išlipti ant Stop 68.

KUDIRKINĖS NARIAMS
Kožnarn nariu? reikalinga ži

noti Dr. V. Kudirkos 1 Draugi
jos finansų raštininko antra
šas, taigi pasižymėki!:

, V. K. Yurgilas, 
9002 Rosewood av;

Ant Cedar avė. viename ap- 
šiapusiam name randasi kapi
talistas senis, kuris gyvena 
kaip koks vargšas. Bankuose 
turi bent $600,000 pinigų, nuo
šimčiais kas metai suauga po 
$25,000, bet jis nei nuošimčių 
nei sumos nejudina. Jis yra 
60 metų amžiaus ir mirs kurią 
dieną palikdamas savo turtus, 
kurių gailisi pats sau gražes
niam gyvenimui pasidaryti.

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.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Leonas Poderskis .... Lt. 200
Jurgis čučiulka ................. 100
Antanas Pečiukaitis .... 150
Morta Mačienė ................... 300
Magdė Kunickaitė ............ 350
Pranas Lukasevičiuš ......... 100
Apolonija Bulkauskienė .. 100
Anelė Kaškelienė .............. 50
One Lesienė ....................... 500
Anelė Naruševičienė .... 200
Petras šutris ..................... 300

Dideli karščiai? Liepos 12 
ir 13 d. Clevelande buvo dideli 
karščiai, 12-ta diena buvo kar
ščiausia kokia nebuvo per 33 
metus. Šiluma siekė iki 92 lai
psnių. Tą dieną vakare užėjo 
audra ir net laužė medžius; vė
liau ir palijo, bet ant rytojaus 
vėl karštis atsinaujino.

Daug žmonių alpsta nuo šilu
mos.

SMARKUS PLĖŠIKAS
Clevelande siaučia vienas at

kaklus banditas, žinomas var
du Joseph Russell, bet pavardė 
pakeista iš Itališko. Jį jau bu
vo sugavę ir policija vežėsi au
tomobiliu į vietą kur tikėjo ra
sti jo daugiau draugų. Jis nu
rodė važiuot į tokią vietą kur 
žinojo bus vienas, ir kada de- 
tektivai suėjo į vidų jieškoti jo 
neva draugų jis likęs su vienu 
detektivu pasiėmęs prie savęs 
slaptai laikytą revolverį nušo
vė nuo rankos retežį kuriuo bu
vo prikabintas prie detektivo 
ir pabėgo.

Policijos direktorius įsakė 
visai policijai šauti jį ant vie
tos jeigu pasitaikytų susidurti. 
Tikima kad su juo kitaip ir ne
bus kaip turės po sunkios ko
vos jį negyvą suimti, bet jis 
atsišaudydamas galės nudėt ke- 
lis ir policijantus.

Automobiliais iki pereitos 
savaitės Clevelande užmušta 
100 ypatų. Nieko policija ne
padaro sulaikymui tokio blogo 
apsireiškimo, o žmonės, auto
mobilistai, siunta sau po gat
ves nepaisydami ar ką užmuš 
ar sužeis amžinai. Daugybė ir 
Lietuvių yra tokių kurie lyg 
puspročiai, iš džiaugsmo kad 
automobilį turi, daužosi gatvė
mis manydami kad jiems visi' 
turi iš kelio trauktis, net tada 
kada pėkštieji turi teisę 'eiti 
per gatvę. 

------o------
Mrs. Mary Dimas, 29 m., nuo 

2330 Ontario st., parašius savo 
vyrui atsisveikinimo laiškelį 
norėjo nušokti nuo Superior 
tilto ir nusižudyti. Ją spėjo 
pamatyti' besitaikančią šokti 
policijantas Thomas Toolis ir 
prišokęs nutempė nuo barjiero 
kai ji buvo gatava pulti.

Sugauta vienas 18 metų vai
kinas, Max Cable, kuris prisi
pažino kad per 36 dienas pavo
gė 21 automobilį.

BRAZAUSKAS ATSI
VIJO KOMARĄ!

Brazausko-Komaro ristynėse 
refery bus Karolis Sarpalius — 
abiem pusėm ant to sutikus.

J. Komaras turėjo savo ne- 
nuolaidų priešą, irgi Brookly- 
nietį, Antaną Brazauską, pu
siau sunkios vogos ristiką, bet 
atkaklų kai tigrą, kuris niekad 
nedavė Komarui ramumo iki 
jis iš Brooklyno išvažiavo — 
vis šaukė jį ristis ir buvo pasi
rengęs paristi kad ir gatvėje 
pasigavęs.

Komaras nugalėjo Sarpalių 
ir važinėdamas po Ohio valsti
ją didžiuojasi savo čampionatu, 
bet štai iš netyčių Clevelande 
atsiranda Antanas Brazauskas, 
tas geležinis vyras, kuris nors 
sveria 190 svarų, o Komaras 
225 sv., ir pareikalavo Koma
ro ristis ir dabai1 Komaras ne
gali niekur bėgti. Jeigu pa
bėgs iš turnamento tai reiškia 
bėga palikęs savo čampiono 
vainiką Brazauskui.

Bet Komaras, nugalėjęs mil
žiną Sarpalių, jaučiasi galėsiąs 
lengvai apsidirbti ir'su Brazau
sku.

Susikibs Liepos 21 d.
Antra turnamento diena pa

skirta Liepos 21 d., ketvirta
dienio vakaras, kurioje išsiriš 
klausimas ar Brazauskas turi 
teisę prieš Komarą šokti ar ne. 
Jeigu Bražauskas laimės, kiti 
ristikai turės kabintis prie jo. 
o jeigu Komaras jį1 nugalės tai 
pasirodys kad jis vis yra čam- 
pionas ir kas norės galės prie 
jo šokti ir prirodyt kad yra už 
jį stipresnis.

Šitos ristynės bus nepapras
tai žingeidžios, nes Brazauskas 
taip toli važiavo Komaro jieš
koti tai mątyt labai pasitiki sa
vim.

Brazauskas ir yra nepapras
tas ristikas: nors plonesnis už 
Komarą, bet aukštumo lygus, 
ir subudavotas tiesiog kaip iš 
geležies, o smarkus tai kaip 
laukinis tigras. Jis nevienam
čampionui nuplėšė garbės vai
niką važinėdamas po plačią 
Ameriką.

Antroj poroj bus K. Sarpa
lius su Juozu Zigmontu, pusiau 
Lietuviu, pusiau Lenku, 240 
svarų sunkumo, kuris irgi pri
sirašė į -Lietuvių turnamentą. 
Jeigu gerai atsižymės tarp Lie
tuvių, jis sako tada eis patran- 
kyt Lenkus ristikus.

Pirmoj poroj risis Fox su 
Lenku.

ŽODIS K. POŽĖLAI
“Naujienose” Požėla rašinė

jo sakydamas kad jis nori gau
ti pinigus iškalno prieš risty- 
hes Clevelande dėlto kad pas
kui nereikėtų jam jieškoti tų 
kurie turi užmokėti.

Tą paskaitę daugelis žmonių 
mano kad pirmesniuose Požė
los atsilankymuose Clevelande 
su ristynėmis jis buvo keno 
nors nuskriaustas ir dabar ne
pasitiki.

Kadangi, kiek yra' žinoma, 
per penkis sykius jo atsilanky
mo 1925-1926 sezonu Požėlafi 
niekas nepadarė skriaudos nei 
už pusę cento, šiuemi prašomą 
kad Požėlą per “Naujienas-” ir 
per “Dirvą” apie tai visuome
nei praneštų, kad kas nors ne
mestų neteisingos nuožvalgos 
ant Clevelandiečių kurie prisi
dėjo prie jo ristynių rengimo,■>4

Tikime kad Požėla tą netruk
domai padarys.*

Ristynės, Ketverge 8 vai.

LIEPOS 21
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, jr Bliss road, rasit Euclid‘Village Parką, ir ten j ežero pusę • 
yra specialė ristynių vieta kur rengia kiti ristynės ir kumštynes. h. i; ?

t ■■■

• • *-'.<S
Bus Radio aparatas pranešantis apie Sharkey-Dempsey muštynes tą naktį.

KUR ATSIBUS?
Euclid Village Parke, prie Lake Shore Blvd, už Euclid Beach, ties 
Bliss Rd., E. 222 St., prie ežero kranto. Prasidės 8 v. vakare.

Karais važiuoti: Imkit Euclid Beach karą, nuo ten Bussą iki E. 
222nd St. Arba Willoughbee Bussą nuo St. Clair ir E. 65th St.

J. KOMARAS su
į A. BRAZAUSKU

“Lietuvišku Tigru”, iš Brdoklyno, 190 sv

SARPALIUS
su ZIGMONTU

Pusiau Lenku, pusiau Lietuviu, 240 sv.

CHAS FOX su KMINSKI

J. Komaras

Antanas Brazauskas


