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JACKSHARKEY
PRALAIMĖJO

IR DARBININKŲ ŽINIOS

New Yorkui gręsia suparali- 
žiavimas budavojimų darbų at
sinaujinus ginčams tarp—muri- 
ninkų ir plasteriuotojų už tai 
kokius darbus turi dirbti ce
mento liejikai. Plasteriuoto- 
jai nesutinka užleisti tūlų dar
bų cemento liejikams, o juos 
užtaria mūrininkai, į kurių u- 
niją cemento liejikai priklauso. 
Kadangi kiti cemento liejikai 
priklauso į plasteriuotojų uniją 
tai mūrininkai grąsina apšauk- 

streiVą tuose budinkuose ku- 
11 iuose plasteriuotojai eina iš- 
Hien su cemento liejikais.
■ Mūrininkai turi 7,500 narių 

avo unijoj, plaster Mėtojai 3,- 
00. Prie to yra apie 7;500 pa- 

Lelbinįpky „prie muripinlcystėSr.
rbų kurie turėtų sustoti Uir- 
del vienų streiko.

■ Cleveiande darbininkų reika- 
kalavimas j įvairius darbus di- 
dinasi. Per pusę Liepos mėne
sio reikalavimai buvo didesni 
už pirmą pusę Birželio mėnesio. 
Bet, tas dar nereiškia kad Cle
veiande darbai eina geriau ne
gu kitur kur.

Athens, O. —Hocking klonio 
kasyklų operatoriai sumanė su
šaukt unijistus darbininkus į 
pasitarimą apie baigimą strei
ko ir aptarimui naujų algų, bet 
darbininkai atsisakė konferen
cijoj dalyvauti. Pakvietimas 
atmesta vienbalsiai. .

Po pereito metų streiko mo
teriškų drapanų industrijoje 
New Yorke, siuvyklų savinin
kai išreikalavo kad į sutartį su 
unija butų įrašyta punktas pa
velijantis darbdaviams tam ti
krais protarpiais atleidinėti po 
10 nuošimtį jų darbininkų per
organizavimui jų dirbtuvių. Tai 
buvo pirmas atsitikimas kad 
unija sutiko ant tokio punkto.

Manyta kad darbdaviai pasi
naudos tuo punktu kaipo įran
kiu darbininkų spaudimui, bet 
pasirodo kad per metus laiko 
vos 3 nuošimtis darbininkų te
buvo paleista. Paaiškėjo kad 
darbininkai geriau laikosi dar
bo ir stengiasi įdėti pilną die
nos darbą, nenorėdami netekti 
vietų.

Bolševikams Neduoda 
Ramybės

Krėtė sovietų banką, šang- 
hajuje policija darė kratą so- 

rvietų tolimų rytų banke jieško- 
dama dokumentų apie sovietų 
ryšius su Chinais.

■it-

SUMUŠIMAS ĮVYKO SEPTINTAME RAUN
DE, BET NETEISINGAI, KAIP TŪLI TĖMIJO

New York, Liepos 21. 
A MERIKOS Lietuvių vil- 

v tįs matyti savo tautietį 
viršūnėje taip populiaraus 
ir pelningiausio pasaulyje 
sporto — kumštynių — nu
ėjo, bent laikinai, vėjais. Ir 
Lietuviai šiose kumštynėse 
prakišo jei ne desėtkus tai 
šimtus tūkstančių dolarių, 
pasitikėdami kad 'Sharkey- 
Žukauskas sumuš nusenusį 
tame sporte galiūną, Jack 
Dempsey.

Kaip kumštynė ėjo
Kova buvo baisi ir žiauri, 

nes abudu kaip šoko vienas 
prieš kitą taip ir pliekėsi, 
pasiryžę pabaigti ir pasiek
ti laimėjimą kuotrumpiau-. 

"siu Taiku Sharkey J šoko; 
prieš Dempsį, kaip sakoma, 
su arkliu, kojom ir šautu
vu. Jis matyt 'bandė staiga 
perveikti tą žmogų kuris il
gus laikus buvo pugilstišku 
dievaičiu.

Sharkis viršijo Dempsį 
pirmame raunde, antrame 
išėjo lygiomis; trečias, ket
virtas ir penktas raundas 
buvo Sharkio pusėj. Pirmoj 
dalyj kovos Dempsey gavo 
tiek smūgių kad išrodė jog 
pradeda išvargt ir bus 
muštas. Dempsey buvo 
kruvintas, uždaužyta 
akįs.

šeštame raunde Dempsey 
pradėjo daugiau atsigriebti 
ir pradėjo muštis savo se
novišku budu. Jis pradėjo 
imti viršų ant Sharkio, ir 
kada prasidėjo septintas 
raundas, Dempsey šoko iš 
savo kampo prie Sharkio ir 
smogė jam į pilvą, po to 
smogė į smakrą ir Sharkey 
tapo parmuštas taip kaip ir 
kiti puldavo nuo Dempsio 
smūgių iš kairės.

Šis raundas nesitęsė nei 
minutos laiko.

Kai Dempsey smogė Lie
tuviui į pilvą žemiau juos
tos, Sharkey ir jo pusės vy
rai pradėjo šaukti kad tas 
smūgis yra prieš tiesas ir 
Dempsey turi 'būti sulaiky
tas, bet refery nematė to 
nusižengimo ir liepė jiems 
toliau muštis, ir tada Shar
key, jau buvęs susirietęs ir 
sumuštas į vidurius, negalė
jo dalaikyt Dempsio smū
gio.

Kada Dempsey buvo pri
pažintas laimėtoju, Demp
sey priėjo prie Sharkio, vi
sas kruvinas, pagelbėt jam 
atsistoti.

su-
su-
abi

NIKARAGVOJ NUŽU
DYTA 300 ŽMONIŲ

K,TI pa ™DO Amerikos Spau-
Honolulu. — Liepos 15 d. at

skrido j Hawaii salas kiti du 
lakūnai, civiliai orlaivininkai,

da Giria Sharkey

Iš šio Sharkio pralaimėji
mo nereikia nusiminti, nes 
jį nesuniušė koks lepšė, bet 
žyfniausias bokseris kokį 
iki šiol pasaulis turėjo. Ir 
Sharkey daužė Dempsį taip 
kaip nuo nieko jis dar ne
gavo. Kiti prieš Dempsį kri
to iš pirmo ar antro raundo, 
o Sharkey septintam raun
de, ir tai neteisingai sumuš
tas žemiau juostos.

Managua, Nikaragua. — A- 
merikos okupacines kariume- 
nės būrelis su pagalba kelioli
kos tenaitinių kareivių, išžudė 
300 užpuolėlių prie Ocotal mie
stelio. . Panaudota orlaiviai ata- 
kavimui sukilėlių, kurių buvo 
500 vyrų.

Smith ir Bronte, po 27 valandų 
kelionės iš San Francisco. Jie 
nusileido del stokos gazolino 80 
mylių nuo savo taikytos vietos, 
ant salos Molokai. Puolant per 
medžius jų orlaivis sudužo, bet 
jie išliko sveiki.

Molokai sala yra garsi neiš
gydoma liga pirktšašiais ser
gančių vieta. Iš ten juos pa
ėmė armijos orlaivis ir nusine
šė į Honolulu.

Hawaii salos yra 2,400 mylių 
atstu nuo San Francisco.

Tai tau Amerikos Civili
zacija!

Akron Beacon Journal.

Grantland Rice Akrono dien-
raštyje šitaip rašo:

Jack Sharkey, vienu atveju
imant, yra pažymiausias pro
duktas kokį kumštynės kada
išvystė.

(Daugiau apie Sharkį 
telpa ant 2-ro pusi.)

Ką sako Sharkey:
Po kumštynių, Sharkey 

pasakė laikraštininkams ši
taip:

“Dempsey laimėjo šias 
kumštynes neteisingu smu
giu septintame. Tai nebu
vo jo pirmutinis peržemai 
Uratas smųgjį&4aike šio mū
šio. Jiš\rėŽė man šešis' ar 
septynis sykius. Aš nieko 
nesekiau pirmiau, bet kada 
jis smogė septintame visai 
žemiau juostos, aš pradėjau 
sakyti apie tai Į refery.

“O kuomet aš tą sakiau, 
Dempsey smogė man į pa
smakrį ir numušė mane. 
Bet tik tas žemai suduotas 
smūgis mane nusilpnino, ne 
i smakrą. Kada aš atsikė
liau maniau kad Dempsey 
bus diskvalifikuotas ir man 
bus priskirta laimėjimas.

“Aš niekados negalėsiu 
užmiršt šios nuostabos kad 
jie priskyrė laimėjimą Dem
psiui.”

Refery tikrino kad viskas 
ėjo teisingai ir kad Sharkey 
nebuvo užgautas peržemai 
juostos.

KAS BUS TOLIAU?
Ar jau šios kumštynės 

užbaigia musų narsuolio pu- 
gilistišką karjerų? Ne. Jis 
dar yra jaunas, vos 25 me
tų, ir todėl Sharkey dar tu
ri prieš save visą ateiti. Jis 
yra ideališkai subudavotas 
tam sportui, nepermažas ir 
neperdidelis. Sharkey, Tun- 
ney ir Dempsey yra vieno
do sudėjimo kaip atatinka 
sunkiųjų kumštininkų eilė
se būti.

Lietuviai dabar šneka ar 
tik Sharkey tyčia nenusi
leido Dempsiui. Bet jeigu 
Sharkey butų sumušęs tada 
Dempsio pusė butų tą kal
bėjus. Abiejų pusių niekas 
neužganėdinš. Bet, kiti sa
ko, už meto kito Sharkey 
pakils ir jam bus duota pro
ga su Tunney jeigu dar jis 
bus čampionas ir jeigu ne
atsiras kitas koks netikėtas 
smarkuolis.

VIENNOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA 70 

ŽMONIŲ

Berlinas. — Austrijos sosti
nėj, Viennoj, komunistų sukir
šintos minios pradėjo riaušes 
prieš valdžią. Po smarkių su
sikirtimų, galiaus tvarka paim
ta valdžios rankosna. Užmuš
tu apie 70 žmonių,- 500 aųžeis-, 
ta iš policijos ir. minios tJmsčs.

Kada unijų vadai apšaukė 
streiką del fašistų išteisinimo 
už nužudymą bolševikų, pasi
naudodami minių demonstraci
ja komunistų agitatoriai puolė
si paversti demonstraciją į ko
munistų revoliuciją ir norėjo 
kad minia padėtų jiems įsteig
ti sovietų diktatūrą.

Komunistai pasinaudodami 
sumišimu padegė teismo budin- 
ką ir kurstė minią neleisti ug
niagesių gesinti, net pjaustė 
vandens varymo dūdas. Nuo 
to prasidėjo dar didesnis sumi
šimas.

Socialistai ėmė reikalaut pa
sitraukimo dabartinės valdžios, 
o komunistai tuo tarpu tik kur
stė žmones prie revoliucijos.

Pietinėse valstijose Ameri
koj dar yra tokių apsireiškimų. 
Susitarę buris žmonių, apsi
taisę kad niekas nepažintų, pa
grobia iš namų kokį žmogų na
kties laiku ir išgabenę į laukus 
nuplaka. Nuplaka tai už nėjj- 
mą bažnyčion, tai už kitokius 
panašius dalykus.

Bet šiose dienose buvo dar 
begėdiškesnis dalykas kuris 
nesiliečia “dorovės”: sugauta, 
išsivežta j mišką ir nuplakta 
vienas žmogelis j už taj kad at-,' 
sisąkhiėjo pardu'oti" savo mažą) 
ūkę. Už trijų dienų po to nu-; 
plakimo ir įgrąsinimo jis par
davė savo žemę už $900, kuri 
verta daug daugiau.

Tokios begėdystės nerasi nei 
tarp laukinių.

Amerika Vėl Padidėjo 
Gyvento jais

Per Gegužės mėnesį 
nytos Valstijos paaugo 
gyventojais, pasekmėj 
ateivybės iš kitų šalių 
važiavimo.

Per Gegužės mėnesį

Suvie-
29,592 

didesnės 
negu iš-

įvažiavo
52,718 ateiviai, o išvažiavo 
23,126.

Neįleista įvažiuoti per 
mėnesį 1,709 svetimšalių.

Lietuvos ir kitų dešimties 
šalių kvotos išsibaigė su Ge
gužės mėnesiu už 1927 metus.

tik

tą

Fašistai Italijoj net Var
dus Kontroliuos

Italijos valdžia pasiėmė žiū
rėti kad Italijos piliečiai nedur- 
navotų su savo naujagimių vai
kų vardais. Iki šiolei galėjo 
krikštyti kaip kas norėjo, pa- 
veizdan Julius Cezaras, Nikolai 
Lenin arba Leon Trockį, ' bet 
nuo dabar tuos vardus 
nepriims registravimui 
dai turės būti parinkti 
Rytinio kalendoriaus.

Uždrausta vardai net garsių 
Italų patriotų, kaip Garibaldi, 
Giordano Bruno.

valdžia 
ir 
iš

var- 
baž-

Palestinoj nuo Žemės 
Drebėjimo Žuvo 400
Jeruzalimas. — Palestinos 

žemės drebėjime pereitą savai
tę užmušta 400 žmonių. Tiek 
lavonų surasta kaimuose ir po 
miestus. Beveik'visi namai Je- 
ruzalime ir Hebrone kaip nors 
nukentėjo.

Argentinoj Žiema
, Nors mes dabar džiaugiamės 
vasara ir net skundžiamės 
kaip kurią dieną perdaug kar
šta, šiuo tarpu Argentinoj yra 
viduržiemis, ir Liepos mėnuo 
yra šalčiausias mėnuo Argenti
noje.

Kurie iš Lietuvos vyksta į 
Argentiną, patartina nevažiuo
ti vasarą, nes ten užtiks žiemą 
ir prastą orą.

kad

Pakorė Lietuvį Žmog
žudį

Joliet, III. — Kalėjime pakar
ta trjs kaliniai kurie 1926 m. 
nužudė kalėjimo sargybinį. Jie 
pakarti Liepos 15 d. ryte.

Pakartieji yra: R. Rorrez, 
Meksikonas, W. Stalesky, Len
kas, ir Kazys Duškauskas, mil
žinas Lietuvis.

su apsigynimu beveik lygiai 
gerai.

“Negaliu sakyt kad Sharkey 
kaip šiandien yra butų galėjęs 

, sumušti Dempsey kada jis mu
šėsi Toledoj su Willardu aštuo- 

, ni metai atgal. Net negaliu 
sakyt ar jis gali sumušt Dcm- 

y psį kaip jis šiandien stovi, nes 
žmogus kuris gali smogti taip 

. kaip Dęmpsey yra visada pa- 
I vojingas ir gali laimėti smugiu. 
i Bet turiu pasakyt kad Demp
sey turi pasigaut savo priešą

Kad dasivaryti iki muštynių 
už čampiono titulą jis prasi- 
arė sau kelią per George God
frey, sveriantį 225 sv.; Harry 
Wills, negrą, sveriantį 215 sv.; 
Mike McTigue, 170 svarų, ir 
Jim Maloney, 203 svarų. Jis' 
nugalėjo juos taip kaip jie at
ėjo.

Jis dabar stovėjo ant kalno greituoju, jei ne tai pateks į di- 
viršunės žiūrėdamas į sunkiųjų de;ę bėdą po pirmų kelių raun- 
čampionų karalystę su jos auk-' ^ų.
su nutiesta žeme. Jis prieš sa-| “Kuomet kalbi su Sharkiu 
ve pamatė progą stoti j kovą jis priverčia tave tikėti kad 
už čampiono vainiką ir gal but jis gali sumušt bile vieną.
už $2,000,000 pinigų. I Maloney sumušė Delaney

Jis turėjo visą tiesą reika-| maniau kad Maloney ir toliau 
pasieks. Taip bent maniau iki 
nepasikalbėjau su Sharkiu ke
letą sykių. Jis tada privertė 
mane tikėti kad jis sumuš Ma
loney ir taip man tvirtai itiki- 
no kiti aš., nei neabejojau apie 
pasekmes”.

Sharkey jau trįs metai atgal 
garsiai gyrėsi kad jis turi no
rą muštis su Dempsiu, baisiau
siu iš visų čampionų. Jis dar 
tada nebuvo gatavas muštis su 
juo, bet jis kilo, o Dempsey 
jau smuko pagal laiko reikala
vimo.

lauti muštynių su Gene Tun
ney.

Bet Rickard ir dabar dar gė
rė jasi kuomet kartoja atsitiki
mą Sharkio atsilankymo pas jį. 
stfkantį ‘rytą po kumštynių su 
Maloney.

“Aš negaliu laukt Tunnio iki 
Rugsėjo mėnesio”, pasakė jam 
(Sharkey. “Ką tu gali gauti 
man sekantį? Gauk man Dem
psey, jeigu gali, o jeigu ne, 
gauk Paulino. Aš noriu kito 
gero mūšio kad galėčiau laiky
tis gerame stovyje.”

štai buvo vienas kumštinin
kas norintis rizikuoti savo pro
gą kumštynių su titulą, del pi 
silaikymo gerame stovyje.

Tik reikia pasakyt kad Shar
key nelaikė to rizika. Jis ti
kėjo tada, kaip ir dabar tiki, 
jog jis sumuš Dempsey ir Tun
ney arba bile ką kitą, bet no
rėjo būti tikras jog užsilaiko 
kumštynių formoje ir nenorėjo ‘ 
įleisti rudų į save.

Nebuvo kito kumštininko 
kuris turėjo tiek neabejojamo : 

'pasitikėjimo savimi kaip Shar- 
, key nuo to kaip jis pradėjo kil

ti nuolat aukštyn.
Aš paklausiau Rickardo kaip 

jam išrodo Sharkey dabartinia- 
pie 24 metų amžyje sulyginus 
Su Dempsey kuomet jis buvo ■ 
24 metų, kai sumušė Willardą. !

“Sharkey "yra greitesnis ne
gu buvo Dempsey, geresnis 
bokseris ir su didesniu pasiti- 
kėjimu”, atsakė Tex. “Demp-P 
sey galėjo smarkiau smogti ir 
smogė abiem rankom smarkiau 
negu koks kitas ką kada ma
čiau. Jis buvo atkakliausias 
šaukėjas į kumštynes visų ko- | 
kį kada pažinojau, bet Sharkey , 
nėra toli nuo jo atsilikęs. 
• “Svarbiausias skirtumas 
kad Dempsey tose dienose ne
žinojo nieko kaip tik atakuoti. 
Jis visai nemanė apie gynimą
si. Jis norėjo pribėgt arti ir 
pradėjo daužyti. Sharkey yra 
agresivis, bet jis taipgi žino

yra

Kai
aš

Mokina Bolševikus No
rėt Pinigų

Sovietų valdžia 
Amerikos 10,000 
kūčių pratinimui 
pinigų taupymo, 
das pasirodė geras valdžia nu-, 
tarė išdirbti tokias bankutes ir 
platinti tarp žmonių.

Tai prie ko prieita: iš moks
lo kad komunizmo rojuje ne
reikia pinigų pradėta įtemptai 
mokint žmones taupyt pinigus.

importavo iš 
blekinių ban- 
žmonių prie 

Kada tas bu-

Milžiniški Pinigai Išlei
džiama Mokslui

Mokslas Suvienytose Valsti
jose paima didžiausią dalį vie
šųjų pinigų negu kokia kita 
valdiška įstaiga. Beveik ket- 
virtdalis bendrų visuomeniškų 
išlaidų 1925 m., arba $2,000,- 
000,000, išleista mokslui pradi
nėms mokykloms ir valstiji- 
niams universitetams.

Susitaikė su Fordu, žydas 
Aaron Sapiro panaikino savo 
bylą su Fordu. Sapiro traukė 
Fordą atsakomybėn ant milijo
no dolarių už apšmeižimą, bet 
kada Fordas pasiryžo daugiau 
neatakuoti Žydų tas Žydas su
tiko užbaigt bylą be atlygini
mo.

Pereitos savaitės karščiuose 
, _ . Suv.\ Valstijose mirė virš 100 

kaip gintis. Jis maišo ataką Į žmonių.
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PITTSBURGH PLATESNI PADAVIMAI APIE SMARKI T. M. D. REIKALAI
Dr. K. Sarpaliaus Lau

kia Smarkus Priešas
Dr. Karolis Sarpalius, pra

garsėjęs Lietuvių milžinas ris- 
tikas, pirmu kartu atlankys šią 
koloniją su ristynėmis.

Dr. Sarpalius yra 6 pėdų 3 
colių aukščio, ir kaipo pažymus 
ristikas apvažinėjo visas Ame
rikos Lietuvių kolonijas palam- 
dydamas jų ristikus. Jis tapo: 
užkviestas pasirodyt ir 
burgiečiams ką gali. Taigi 7j 
d. Rugpjūčio (August) jis da-j dėldienį prigėrė penki Detroi- 
lyvaus Sandaros kuopų piknike 
Amšiejaus ukėj, McKe.es Rocks, 
Pa.

šiose ristynėse Sarpalių lau
kia atkaklus priešas; Pittsbur- 
go čampionaš, Clark Waddel,' 
Amerikietis, kuris 'pasiryžęs 
pastatyt savo čiupryną prieš 
Lietuvį ir parodyt kad jo nie
kas negali nuveikt. Kiek pa-i 
tirta, Sarpalius smarkiai ruo
šiasi prie šių ristynių ii- paro
dys Amerikonui kad Lietuviai 
yra ne lepšės.

Pittsburgiečiai Lietuviai tu
ri ir savą Lietuvį pragarsėjusį 
ristiką, K. Aleliuną, kuris sa
ko: Nevermai, kad tik aš nebū
čiau pradėjęs lavintis kumš
čiuotis aš Sarpalių taip apkau- 
styčiau kaip apkaustau B. and 
O. gelžkelio sprinksus, bet da
bar tai galėsiu nors už refery 
pabūt.

Taigi proga Pittsburgo ir a- 
pielinkės Lietuviams pamatyt 
dar vieną Chicagietį ristiką ir 
dainininką, Sarpalių.' Daugelis 
dar ir dabar neužmiršo Chica- 
giečių Babravičiaus, Vanagai
čio ir Yozavito su jų puikiu 
koncertu, ir tikras esu kad. .ne
užmirš ir šio žymaus Lietuvio.,: 

Juozas Virbickas;;

Rašo Henry L. Farrell.

NEWARK, N. J

DETROIT
Fordas pradės smarkiai dir

bti. Apie pradžią Rugsėjo mė
nesio pradės dirbti visu smar
kumu ir miestas ruošiasi prie 
aprūpinimo darbininkų komu
nikacija važiuojant į darbą ir 
gryžtant. Miestas užsisako -125 

Pitts- nauius tramvajus tam tikslui. 
Penki prigėrė. Pereitą ne-

tiečiai artimuose ežeruose be
simaudant.
nuo sprando
kant.į negilų

Vienas vyras mirė 
nusilaužimo šo- 

vandenį.

Magdė Astalos 
apsivedimo verkė

Tai ašarų! 
nuo pat savo 
dieną ir naktį, per septynis me
tus. Vyras bandė viską dary? 
ti, davė jai ir laisvę daryti ką 
ji nori, bet ji vis nepaliovei 
verkus. Pradėjus aštuntą me
tą veriamo, vyras kreipėsi į 
teismą reikalauti 
su tokia boba. Jie 
Helen avė.

persiskyrimo 
gyvena 3695

Netikėta mirtis, 
lin avenue policijantas pamatė; 
smarkiai lekiant tris automo
bilius vienas greta kito norėjo 
juos sulaikyti ir kitaip negalė
damas paleido į orą du šūvių iš: 
revolverio. Bet važiuojantieji 
nei kiek neaplėtėjo. Toliau jų 
kelyje automobiliai susimušė.' 
Netoli ten prie vieno namo sė
dėjo pora žmonių ir jie nuėjo 
pažiūrėt automobilių- susigrūdi
mo. Tuo laiku pašigirdo du 
šūviai ir vienas į iš 
sukrito ant- žemės.
gus buvo į' tą pusę iš kur po- 
licijanto šūviai lėkė. -Jįis mii^ė 
Atėdavėžus jiki ligpnbučįo. ,

Tas nušautas žmogus kelios; 
dienos, prieš tai: buvo gatvėje 
apvogtas ir sumuštas. Aprai
šiotas ligonbutyje jis nuvyko į 
policijos stotį ir pranešė kad 
jis pažįsta vieną iš savo užpuO 
likų. Taigi kada jis tapo nu 
šautas eina spėjimai ar polici- 
janto kulka jį nudėjo netyčis 
ar banditai 
jį nužudyti

Ant Frank

tų žmonių
Tas žmo-

mote- 
į vie- 
Bliu- 

Lietu-
skaitė knygas ir laikraš- 
buvo įsigyvenęs nuosavą 

Pa-

pasinaudojo prog; 
kad jų neišduotų.

Liepos 3 d. mirė Jonas Bliu 
džius, visai dar nesenas, apie 
40 metų amžiaus. Liko 
ris našlė. Jie prigulėjo 
tinę šv. Jurgio draugiją, 
džius buvo pavyzdingas 
vis, 
čius,
namą ii' gražiai gyveno, 
laidoti jį susirinko gana skait
lingai kaimynai ir palydėjo į 
kapines.

Newarko veikėjas, Petras 
Lukšis pajūryje nusipirko dai
lų namą, sakosi norįs truputį 
atilsėti, kad tik parduotų savo 
dabartinį biznį. P. Lukšis yra 
gabus biznierius, geras tautie
tis .ir rimtas Lietuvis, priguli 
prie Sandaros, bet labai pikti
nasi kad Sandaros vadai sulin
do į socialistų maišą ir tuo da
ro žalą Lietuvai ir savo organi
zacijai.

Iki šiolei oras Čia nekarštas. 
Dauguma važiuoja maudytis x-į 
pajūrį, pasinaudodami vasaros' 
laiku. Pinavijas.

Žudystės 
tais.

Suvirs 
paveli- 
Suvie- 
kurie

Detreite 1926 me- 
Surinktomis skaitlinėmis 

iš 113, žymesnių miestų apie 
užmušimus žmonių pasirodo 
■kad Detroitas stovi pirmoj vie
toj. Pereitais metais Detroite 
įvairiais budais nužudyta 327 
žmonės, arba po 25.3 nuo 100,- 
000 gyventojų, kuomet Bosto- 

I ne buvo 3.9; New Yorke 5.7, o 
Chicagoj 16.7.

Michigan valstijoj nėra mir
ties bausmės už žudystės užtai: 
Sakoma toks didelis nuošimtis 
žudysčių įvyko.

Leidimai iš Kanados. 
3,400 svetimšalių gavo 
jimus pereiti rubežių į 
nytas Valstijas dirbti,
kasdien turi gryžti į savo na
mus atgal. Jie visi turi darbus 
Detroite ir apielinkėj. Tiktai 
tie gauna pavelijimus kurie at
sako visiems imigracijos taisy
klių reikalavimams.

Nušautas. Jack Martin, 28 
m., nuo 18075 Lindsay avenue,' 
tapo nušautas netyčiomis kada 
policistai susišaudė su pora nu
žiūrėtų vyrų, kuriuos nakties 
laiku sutikę norėjo sulaikyti ir 
klausinėti, o tie pradėjo šaudyt 

’ ‘ '. Martin dirbo policijos, 
[_ garadžiuje ir važiavo su poli- 

cįjantais ištyrimui kito atsiti- 
rašykit: Dr. J. Šliupas, Bažny- kimo, kur vyras subadė savo 
čios g., 58, Šiauliai, Lithuania, moterį.

prenumeratos už Dr. 
dvi knygas, “Hygie- 
ir “Medicinos Istori-

knygos leidžiama pa-

Prenumerata Dr. J. Šliu
po Knygoms

Z. M. L. D. iš Chicagos pri
siuntė $5 
J. šliupo 
na” ($2) 
ja” ($3).

Tos dvi
ties Dr. Šliupo Lietuvoje pre
numeratos keliu. Galima jas 
ir po vieną kurią užsirašyti. 
“Dirva” priims pinigus ir to-|lr bėgt, 
liau ir persiųs Dr. Šliupui. Ku
rie norit patįs siųsti pinigus Į

New York. — Viena iš svar
biausių dovanų prie pasekmin
go kumščiavimosi yra savimi 
pasitikėjimas.

Ir jaunas vaikinas turintis 
tą dovaną tik ką pribuvo į šį 
miestą ir ruošiasi gimnazijoje 
ant viršaus Madison Square 
Garden budink©.

Apžiurinėjant Jack Sharkey, 
kalbant su. juo ir tėmijant kaip 
jis dirba prisiruošimams save 
kovai su Jack Dempsey darosi 
pavojingu daiktu tėmytojui.

Nes šis didelis Lietuvis su 
giliai mėlynom akim ir tvirtu 
kunu, svaidantis su pasitikėji
mu paskutiniame laipsnyje sa
vo prisiruošimų, gali per'tik- 
rint žmogų tikėti jo gabumui 
dasimušti iki kumštynių su pa
sauliniu čampionu.

Kuomet Jack Dempsey buvo, 
čionai, akis į akį su Sharkiu 
pasirašant sutartį, išrodė kad 
Dempsėy turėjo viršenybę ant 
to Bostoniečio buvusio jūrei
vio ir jis neišrodė toks įspū
dingas.

(Bet dabar, kada- jų kova ar
tinasi, kada Sharkey pribuvo į 
New Yorką paskutiniam prisi
ruošimui, matosi gabumai jo 
judėjimuose, net jo lavinimosi 
manevruose gauni1 įspūdį apie 
;o Lietuvio pasitikėjimą laimė
ki.

Kai Sharkey sako, tai muš- 
tynė kaip ir .pabaigtą.

“Aš jį paimsiu, ir paimsiu 
keletoj raundų.. Neužmirškit. 
':o”, pasakė Bostonietis po ke
pto prisiruošiąmų pasikiimš- 
tikyimų Nev^A^^."'’ *, 1 
; “Kiek aš “girdėjau kalbant a- 

,oie šias, kumštynes, vis buvo 
.’.pie tai ar Dempsey gali ‘sū- 
jryžti’ ar ne”, sako Sharkey.

“O ką aplink Sharkey? Jam 
nereikia 
sumušiu 
•aundus 
/yną.”

kalbą nieko neatsiekus. Bet 
gana to kad Dempsey dar vis. 
jieško sau pagelbininkų prisi
ruošimui, o Sharkey vis kalba 
kad jis gali sumušti jį.

“Jis išvargs ir aš užbaigsiu 
jį kada jis patirs kad negali 
mane nublokšti”, pridėjo tas 
oratorius vaikinas. “Bet galiu 
tikrai sakyt kad man neduos 
kredito ir už tai. Visi sakys 
kad Dempsey buvo tik tuščias 
lukštas, arba kas kito.

“Aš nesuprantu kaip žmo
nės protauja. Aš sumušiau 
Godfrey, jie sakė kad jis ne
buvo nieko tokio. Sumušiau 
Wills, ir tada sakė kad jis bu
vo nusenęs. Sumušiau McTi- 
gue, kas atsitiko? Jį apšaukė 
kitu nusenusiu likučiu. O jie 
buvo skaitomi prie geriausių 
kumštininkų.

“Paskiau vėl, stojau ir 
pliekiau Maloney, ir ura, 
sudurnavojo. Turbut yra 
delis dalykas būti Airiu.”

PAULINO SUMUŠĖ
SHARKIO NIGERI

New York. — Liepos 13 d. 
buvo suruošta kumštynės Is
panui Paulino Uscudun su neg
ru Wills, tuo pačiu kurį pernai 
Sharkis supliekė.

Paulino sumušė negrą grei
čiau dar negu Sharkey, ką iš
girdęs Sharkey pasakė:

“Duokit man šian tą Pauli
no, aš noriu su juo muštis tuoj 
po kumštynių su Dempsey, iki 
eisiu kumščiuotis su Tunney.”

Sharkey dar nesumušęs da
bartinio savo priešo, Dempsio, 
jau skaitė kaip sumušęs ir no
rėjo Paulino tuojau, nekalbėda
mas apie pasilsį.

Sharkey nori išdaužyt visus 
kad nebūtų nei vieno jam ke
lyje prie čampionato.

PASTABUKĖS
------- žinučių Rinkėjas----- —

šū
viai 
di-

Kaip Žiūrėtojai Pažino 
Sharkey ir Dempsey

MUŠTUKŲ SVORIS IR 
KITOS MIEROS

Sharkey 
24 m.
6 pėdų
192 sv.
74 col.
17 col.
41 col.
45 c. 1
34</2 col.

amžius 
aukštis 
svoris

rankom siekia 
kaklo storis 

krūtinė (norm?) 
krūtinė (išpusta) 
I. per juostą

6

Dempsey
32 m.

P- l'/žc.
196 sv.
75 col.

17 col. 
42i/2c. 
45Į/2c.
35 col.

Iškalno buvo paskirta spal
vos kokias kuris kumštininkas 
dėvės kad ištolo publika galėtų 
atskirti, nes iš veidų sunku at
skirti prie šviesų vakaro laiku 
toli sėdintiems.

Jack Sharkey — purpurines 
(tamsiai mėlynas) kelnaites, o 
Dempsey raudonas.

Tą vakarą dalyvaujanti kiti 
kumštininkai irgi padalinti to
mis spalvomis. Buvo viso pen
kios poros.

Sharkey Pasirašė Kum
štynėms su Tunney

matyt kad 
savo svorį

Dempsey
10 svarų,

‘sugryžti’. Jeigu aš ne
didelio latro į kelis 
aš vėl įstosiu į

to 
tai Įsi

*
KITAS PRANEŠIMAS

išsilaikyti 
Musų po- 
savo pa

Iš šito 
apmąžino 
negu buvo kada atvažiavo į 
New Yorką 1 tfeiniruotis.

j Kasyink kitų mierųjį tai - išt 
skyrus aukštį, ’viskas kitas 
ko nereiškia, nes sprando 
rūmas ar liemens didumas 
tik riebalų perviršis.
"Sharkis turi geresnius plau

čius, nes krutinę išpučia ketu
ris colius, o Dempsey išpučia 
tik tris colius.-'

Jim de Forest,: buvęs. Demp
sio treineris, rašė šitaip:

Jaunumu, smarkumu, vikru
mu ir ambiciją Sharkėy turi 
viršenybę ant Dempsio. Shar
key dar eina aukštyn, o Demp
sey jau smunka žemyn.

Sharkey gali išgalėt nuvargt 
laike raundo, bet per minutos 
pasilsį gali vėl atsigaivyt. Jei 
Depmsey nuvargs laike vieno 
jau jis bus nuvargęs ir sekan
tiems raundams.

nie- 
sto- 
yra

New York. — Tex Rickard, 
kumštynių promoteris, iškalno 
pasirašė sutartį su Sharkiu jo 
kumštynėms su Tunney. jeigu 
Sharkis laimės prieš Dempseji.

Su Dempsiu Rickardas turi 
pasirašęs sutartį dar seniau jo 
kumštynėms su Tunney jeigu 
jis Sharkį sumuš.

Tunney neturės muštis su 
niekuo šįmet už čampiono titu
lą, išskyrus jeigu Dempsey lai
mėtų prieš Sharkį kokių 
nustebinančiu budu.

nori

Proga Chicagai Turėt 
Kumštynes

Jeigu Chicaga gaus Sharkio 
kumštynes su Tunney, ten bus 
dar daugiau pinigo, tiki Rick
ard, nes ten pavelija imti už 
tikietus net iki $40. Bet Shar
key yra priešingas Chicagai.

SHELTON, CONN

“Lai jis

Geros prigimties, Jack Shar
key staiga išrado kad jis nie
kad nerodė savo draugui, Jack 
Dempsey, jokios pagarbos, tai
gi jis paskubomis pareiškė kad 
jis neduoda Dempsey daugiau 
kaip penkis raundus 
prieš jį Liepos 21 d. 
įas Sharkey turėjo 
jrastą gerą balsą.

kumščiuose mane 
per keturis ar penkis raundus 
-ir tada ’bus pabaigta su juo”, 
pasakė tas kelių žodžių vyras, 
kurio pirmi keli tūkstančiai žo- 
Tžių yra sunkiausi. “Aš pasa
kiau Dempsey kad galiu jį su
mušti kada dar jis buvo čam- 
pįonu pereitą metą. Nieko per 
tą laiką neatsitiko kas galėtų 
pakeist mano nuomonę. • Jis 
norėjo kad aš bučiau jo pagel- 
bininkas jo prisiruošime' prieš 
Tunney ir sakė man kad aš ga
lėsiu ką nors pramokti dirbda
mas su gerais.

“Aš paklausiau jo ar jis yra 
toks geras kad gali mane 
mušti. Jis nusistebėjo, ir,
dar buvo išsižiojęs, aš pasakiau 
jam kad- galiu supliekti jį bile 
kada.”

SHARKEY SUGADI
NO BIZNI

šioj apiel-inkėj gražus, 
povaliai kruta.
Antaną Moročką atsi-

su
kai

Bet vis Negauna Kredito 
■Nežinia del kokių priežasčių, 

šis jo patemijimąs pabaigę jų

Pittsburgh Press sporto ra
šytojas Jim Jab sako kad Lie
tuvio Jack Sharkey netikėtas 
pakilimas kumštynių lauke su
gadino biznį kokį manė pada
ryti kumštynių promoteriai su- 
statydami antru kartu muštis 
Jack Dempsey su Gene Tunney.

Dempey per savo kumščiavi- 
mosi laiką dalyvavo 68 kumš
tynėse, Sharkey, 8 metais už jį 
jaunesnis, dalyvavo 33 kumš
tynėse.

Laimėjo nušmogimais savo 
priešų: Dempšey 47 kumšty
nes; Sharkey — 9.

Kitokiu budu laimėjo: Dem
psey 11, Sharkey 17.

Tik vieną sykį Dempsey bu-' 
vo smogimu sumuštas ir Shar
key tik vieną sykį.

Už S3 metuose pralinkstninsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Oras 
Darbai

Pas 
lankė garnys ir atnešė jo žmo
nai gražią dukrelę. Liepos 5 
d. atsibuvo krikštynos; kūmai 
buvo Adomas Slavinskas ir p. 
Janskaitenė. Dalyvavo gražus 
būrelis svečių. Naujai pilietei, 
vardas duota Elzbieta.

Šį pavasarį užbaigė aukštes
nę mokyklą Janskaičių sūnūs 
ir duktė. Panele Janskaitė yra 
gabi pianistė ir gražiai dainuo
ja Lietuviškas daineles. Ma
žai yra tokių Lietuvių vaikų ir 
mergaičių kaip Janskaičių šei
mynos, kurie taip savo tautą 
myli. I Janskaičiai yra pasitu
rinti tautiečiai, turi gražų na
mą su daug žemės, viso vertes 
$80,006, turi automobilį, vienu 
žodžiu sakant gražiai ir tau
piai gyvena, nepavydėdami ge
ro niekam kitam. Visi gailėtų 
tafp gražiai gyvent jeigu mo
kėtų ir norėtų.

. JONAS SEKYS, perskaitęs 
“Vienybėje” straipsnį kuriame 
buvo pasmerkta ne tik dabarti
nė Sandaros cenzūra, bet ir a- 
belnai cenzūra nežiūrint kas ją 
nevartotų, tuoj šoko per “San
darą” teisinti. savąją cenzūrą, 
tai yra Sandaros cenzūrą, ir 
nurodo kam cenzūra turėtų bū
ti, o kam neturėtų būti.

Bet kaip 1925 metais Sekys 
buvo sucenzuruotas kaip tik 
pagal jo dabartinį receptą, tuo
met jis piktumo ir keršto ap
imtas puolėsi į socialistų spau
dą ir su taip jo numylėta so
cialistų spauda norėjo Sandarą 
nušluoti nuo žemės paviršiaus, 
šiandien, kada Sekys jaučiasi 
dauggaliu Sandaroje, jam cen
zūra jau yra geras daiktas ir 
jis ją gina.

O, koks keistas yra tas po
nas Sekys....

KADA Paulauskas per savo 
redaguojamą “Sandarą” piešė 
Lietuvą juodžiausiomis varso
mis, niekindamas Lietuvos da
bartinę valdžią, kaip jinai ati
duos Lietuvą Lenkams, kaip li
tas nupuolęs iki zero ir kaip 
net nieko gero nėra, o tik vien 
bjaurybės tai buvo viskas ge
rai ir teisingai. Bet kaip tik 
kasotai jo tuos perlus sueiliavo 
ir įdėjo į kito laikraščio juokų 
skyrių tai Paulauskas pamatęs 
labai persigando ir už galvos 
nusitvėręs pradėjo gvoltą šau
kti: “Ne mano darbas, aš jų 
nerasią^, gelbėkit mane!”' 1 

Pakol tokiems žmonėms kas 
nepaduoda veidrodžio į rankas 
ir nepaliepia pasižiūrėti Į jį jie 
mano kad jie švarus.

RADYS, kuris važinėdamas 
po Amerikos Lietuvių kolonijas 
pasakojo kad Smetona su Vol
demaru guli Pažaisliu vienuoly
ne, kad Smetona ir Voldemaras 
žino jog šaudyklės kuriomis 
sušaudė komunistus bus atkrei
ptos prieš juos pačius, kad. 
Smetona, Voldemaras kokią 
gražią naktį'-pabėgs į Vokieti
ją, ir kad dar nepasibaigus Ge
gužės mėnesiui Smetona jau 
bus prarugus,- — -matomai ne
sulaukdamas 
pranašavimų, pats važiuoja į 
Lietuvą bene’ vykdyti tą 
mums Amerikoje skelbė.

Laimingos kelionės.

TMD. Centro Valdyba
K. S.. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaiti? — 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, New York City

Vienas

SENA BRANGENYBĖ
■Kodėl už senovės piešinius ir 

skulptūros kurinius šiais lai
kais moka milijonus dolarių?

štai Amerikon atgabenta ko
lekcija keli šimtai mėtų atgal 

1 pieštų paveikslų, už kuriuos, 
visai nedidelį skaičių, užmokė
ta $2,500,000. Tik įsivaizdin- 
kit, už desėtką kitą paveiks
lų pustrečio milijono dolarių!

Tam yra paslaptis,
dalykas, tų paveikslų brangu
mas yra dėlto kad jų kūrėjai 
jau senai mirę ir nieko daugiau 
nepagamina. Tie kuriniai bai
giasi, jų yra tik kelętas likusių 
po kiekvieno piešėjo mirties. .

Bet svarbiausia yra tai tas 
kad tie paveikslai yra nepapra
stai puikiai padaryti ir persta
ta pirmpradinį dailos originalu- 

tie senovės dailinin- 
buvo kūrimas naujo, 
ką dabartiniais lai

tai tik pakartoja jau

mylė-

istori- 
ir tie

mą. Ką 
kai tvėrė 
dalyko, o 
kais daro
per šimtus metų dirbamą daik
tą.

ši brangi paveikslų kolekcija 
apima garsiusz Italijos Dailės 
Atgimimo tepliotojus, apima ir 
Flamandų garsius tepliotojus, 
už ' kurių kurinius varžosi pa
saulio turtingiausi dailės 
tojai. y

Tiesa, iš tų paveikslų 
jos galima suprasti kad
dailininkai (nors ne visi), kuvo 
tik tokioj pagarboj savo d3po- ' 
se kaip yra gerbiami -musUįdi^’ 
nu dailininkai; Apie kuriuo? r 
žinoma -smulkmenos, pasirodo,A 
buvus net šitaip: dailininkas -4 
vargo, dirbo, trusėsi prie savo ’ 
kurinio, ir už jį gavo sumą ko- ® 
kia šiais laikaisJ^ginasi dvide
šimts penkiems dolariams. Bet 
šiandien toj kolekciJM^^ltekę 
paveiksląį yrsu-pJrkti už šim
tus tūkstančių dolarių.

Apie tuos paveikslus, apie jų 
jų gyvenimus, vargus, bė

das ir kaip kurių laimes apra
šoma TMD. leidžiamoj didelėj 
knygoj, “Dailės Milžinai”. Tai 
bus 300 puslapių didumo kny
ga su daugeliu paveikslų apie’’ 
kuriuos visas pasaulis su pasi
gerėjimu kalba 
mokama šimtai 
larių.

Jūsų kolonijoj 
kuopa, patapkit TMD. nariu ir 
gausit tą knygą už savo papra
stą metinę mokestį, $2.

!i- kurėj 
td das ii

išsipildant savo ir už kuriuos 
tūkstančių do-

ką
yra T. M. D.

KAD Lietuvos užsienio 
kybą, tai yra eksportas, šį me
tą buvo didesnis už importą ir 
nesulyginamai didesnė negu 
pereitą metą, tai Sandariečių 
karštuoliai ir organas nematė, 
bet labai greitai pamatė ir di
delėmis raidėmis paskelbė kad 
Lietuvos užsienių prekybos ba
lansas už Balandžio mėnesį bu
vo pasyvus. Mat, tUomi gali
ma biskutį įgnybti dabartinei 
nepakenčiamai valdžiai.

“Sandarą” taip pat nemato 
ir nežino kad Valstietis Liaudi
ninkas ir buvęs finansų minis- 
teris Sleževičiaus kabinete -Alb. 
Rimką gavo nuo Smetonos val
dišką 
ne be 
tomai 
žinias 
jomis

pre-

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
kit savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

vietą, o ją priėmė visgi 
savo partijos žinios. Ma- 
‘<Sandarai” skelbti tokias 
yra labai neparanku, nes 
gali suklaidinti savo pa-

Ansonijos Parapijonas, sekėjus....

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

už iškolektavimą.

McKe.es
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DIRVA 3

GERB.

GŪŽTELE

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO - ■
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIŲ! - “EKSCELENCIJA”

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

Parašė K. S. Karpavičius.*———*——**——————

(Tąsa iš pereito num.)

į GERB. SPRAGILAS APIE 
į ŠARKIO MUŠTYNES
I • ■ '
• Per dešimts metų visokių! 
i informacijų biurų laikymo

ir propagandos varymo už 
savo tautą mes tiek gero 
nepadarėm savijautai pa-

1 kėlimui Amęrikoj kaip pa- ' 
darė viena "savo kumščia 1 
Džek Šarkis kelių minutų 
laiku. Ir kiek mes išleidom 
pinigų ant tų biuni palai
kymo užtektų gerb. Spra
gilą siuntinėt po visas kum
štynes kur tik Šarkis mu-

Į šis, su juodu ar baltu.
Tai mat ko Amerikai rei- 

1 kia — parodyk kuloką ar
ba liežuvį, jeigu kalba apie 
bobas, ir pragarsėsi.

Ai’ dykai todėl Lietuvos 
pišoriai sako kad Amerikoj 
nei Lietuviai niekuo kitu 
nepragarsėjo kaip tik kum-

į ščia.
L Ale kuo pragarsėjo Lie-1 
Ituvos Lietuviai, paklaus jų I 

gerb. Spragilas. Lašiniais? Į 
Šeriais?
Cukriniais burokais? Ski-I 
landžiais? Krienais?

-/ii Ale ką čia gerb; Spragi.-',flirtai kad Najorke kitą 
las klausinės, ba tuo Lie- ketvirtadienį bus Šarkio 
?uva pragarsėt nega. O muštynės su Dempsiu? — 
luo ji garsi jeigu Lietuvos 
(laikraščiai sako kad Ame
rikiečiai niekuo kitu nepra
garsėjo kaip tik kumščia?

Gal mokslo vyrais? gal 
didėliais išradimais? gal 
garsiais užkariavimais?

Ale nė, ir tuo nepragar
sėjo, ką čia ir kalbėt.

Tai dar sykį spėkit kuo?
Nagi partijomis, partijų namie būdamas, ko dar ten 

^peštynėmis, Krupavičiais, x- 1-1
Smetonomis, seimų išvai
kymu, Varniais, Brazilija.

Tuo tai Lietuva garsi.
Ir del to Lietuvos atsižy- 

mėjimo Amerikos Lietuviai 
ko tik negavo kitos progos 
kumščia atsižymėti: be bis- 
kio, besikoliodami už Lie
tuvos 
griebė 
čergų 
savęs, 
atsižymėjimą.
jAle Amerikos Lietuviai 

biskį šaltesni negu Lietuvos 
Lietuviai: čia mes palie
kam Šarkiui išdaužyt vi-

nuo

per- 
ku-

I siems nosis ir dantis, o pa- 
. tįs tik žiūrim ir plojam.
)' Lietuvoj tai visi vienas 
I prieš Į^itą šoka ir daužosi.

Ale turiu pasakyt tikrą 
I teisybę kad ko tik gerb. 
Spragilas neatsižymėjo pa
gal Lietuvos išradimą su 
savo šonkauliu. Ir va kaip 
buvo. Skaitykit ir neapsi- 
gaukit, ba pasakysiu 
širdies viską.

Nueinu ir nusiperku 
eitą “Dirvos” numerį
riame ant pirmo puslapio 
telpa Šarkio paveikslas ir 
sužinau kad Liepinio dvi
dešimts pirmą Najorke su
rengta Šarkio muštynės su 
garsiu čampijonu Dempsiu. 
Pareinu pas savo šonkaulį 
ir sakau:

— Ar tu žinai koks aš 
geras buvau šįmet, nei į jo
kį seimą nevažiavau ir ne
praleidau nei vieno dolario 
važinėjimams, — sakau aš.

— Ba tave prie fašistų 
prirašė tai ir į seimą nepri
ėmė, 
sako

užtai nevažiavai, — 
ji-
Tas nieko, ale aš vis- 
nieko nepravažinėjau 
kitais metais, — sa-

tiek 
kaip 
kau aš.

— Tai gerai, aš galėsiu 
kelias naujas suknias nusi- 

Linais ? Bulvėm ? j pirkt, — sako ji.
— Ale paklausyk ką aš 

noriu tau pasakyt. Ar tu

sakau aš.
— Tai puiku kad tokį vy

rą mes Lietuviai turim, — 
sako ji-

Taigi reiktų pamatyt 
tautietį, kaip gali pra- 
tokią progą. Juk jis

savo
leist
tą Airišį sumuš, — sakau 
aš.

— Kai sumuš žinosi ir

atsižymėjimus, nesi- 
kumščių, kuolų, ka- 
ir nesusipešė tarp 
Vis už tą Lietuvos

važiuot. Sėdėk namie ir 
nemėtyk pinigų, ba man 
reikia naujų parėdų, — sa
ko ji.

Su boba rodos negausi, 
pamisliau sau, ir nuštilau. 
Ale ką aš tada mislinau jai 
nesakiau ir laukiau laiko.

Misliu sau: Kaip tai ga
li praeit tokios svarbios 
muštynės be manęs ir be 
mano aprašymo “Dirvos” 
skaitytojams! 

* * *
Slaptai aš atsiradau 

jorke, suradau Jankių 
dijoną, nusipirkau tikietą, 
ineinu ir sėdžiu ir laukiu

Na- 
sta-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraStj "T6- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

NAUJI ĮSIRAŠĖ Į; “JUO
DO KARŽYGIO” ARMIJĄ:
Jurgis Dičius, iš Pittsburgh, 

Pa., keliaudamas j Lietuvą ap
silankytu prisiuntė $3, kurių 
$1 už knygą “Juodas Karžy
gis” jam pačiam, o $2 už “Dir
vą” jo draugui, Jonui šermuk
šniui Pittsburge.

Mikolas Macaitis, iš Sims
bury, Conn., prisiuntė $3: už 
“Dirvą” metams ir už knygą 
“Juodas Karžygis”. į

J. Dagilis, Clevelandietis, už
rašė “Juodą Karžygį” A. Da
giliui gyvenančiam Montreal, 
Kanadoj, užmokėdamas $1. ■

Ristikas Karolis Sarpalius
užrašė Juodą karžygį Agnes jr pavy(Įaus Laukio savo mpti- 
Džiugienei, Chicago.

V. Krušinskas, vietinis, užsį- 
mokėjo už “Juodą Karžygį” $1.

Selvestras Burneikis, Scran
ton, Pa., prisiuntė $1 už “Juo
dą Karžygį”.

Uršulė Karpavičienė, • Roeb
ling, N. J., prisiuntė $1 užsisa- I

ŠIE kydama sau “Juodą Karžygį”.
Frank Dursch, iš Van Lear, 

Ky., prisiuntė $1 už “Juodą 
Kareivį”, kaip jis rašo.

Taigi “Juodo Karžygio” eilės 
didėja — kasdien naujų ir nau
jų prenumeratorių gauname, ir 
neužilgo pristos j Karžygio ei
les tiek kareivių kiek musų 
Juodas Karžygis vadovaus ki
tuose karuose, apie ką dar su
žinosite, toliau apie jį skaity
dami.

Dar daug Karžygiui reika
linga bus kareivių, nes jis tu
rės smarkų karą gindamas sa
vo geraširdžio karaliaus žemę, 
o paskui atsiims nuo žiauraus

nos žemes.
I Ruoškitės į pagalbą jam — 
stokit į jo pulką!

KAS DAUGIAU ĮSIRAŠYS 
Į “JUOKO KARŽYGIO" AR
MIJĄ PRISIŲSDAMAS DO- 
LARĮ?

kumštynių.
Sėdžiu ir matau: aplink 

mane pilna Slaptų Spragi- 
laičių, kurie nustebę žiuri 
į savo vyriausią galvą, ba 
aš slaptai nuvažiavau ir jie 
nesitikėjo. Aš jų irgi nesi
tikėjau, ba misliau kad ir 
jų šonkauliai tokie kaip 
mano — 'neduos pinigų va
žiuot nei eit. Ale kai sura
dau juos ten, tuoj suorga
nizavau baisų chorą ir visi 
pradėjom dainuot Vana
gaičio himną Šarkiui:

Šarki, Šarki, tu netbok, 
Dempsio nosį iškočiok, 
Priek, pliek, negailėk, 
Savo priešą pamylėk.
Lietuviams e,si naudingas 
Ir Amerikoj garsingas, 
Pliek, pliek negailėk, 
Dempsį, Tunį nugalėk!

giau išsibudinau pajutau 
kad mano ranka įsisukus Į 
jos kudlas, o aš visą laiką 
per sapną jai pešiau, norė
damas pagelbėt Šarkiui su- 
mušt Dempsj.

Šokau iš lovas ir bėgau 
per duris pasiimt laikraštį, 
ba buvo sekantis rytas po 
kumštynių, ir pamačiau di
džiausiomis raidėmis užra
šyta:

DEMPSEY LAIMĖJO!
Atnešiau tuoj savo šon

kauliui ir rodau.
— Matai, sumušė ir be 

tavęs, — pasakė ji.

Kada pabaigėm dainuot 
šimtai tūkstančių žmonių 
kurie ten buvo susirinkę 
mums slaptai plojo.

Laukiam iki atneš savo 
kumštis Šarkis, ir paskui 
Dcmpsis. Sulaukėm. Vi
si rėkia ir švilpia už Demp
sį, o Slapti Spragilaičiai ir 
kiti Lietuviai už Šarkį. Prie 
Lietuvių prisidėjo ir visas 
Bostonas, ba ten Šarkis gy
vena ir parveš daug pinigų.

Pradėjo jiedu muštis — 
Šarkis duoda Dempsiui, o 
tas atgal. Kai Dempsis duo
da Šarkiui tas kerta atgal.

Man užėjo toks noras pa
gelbėt savo tautiečiui kad 
už kelių šimtų pėdų sėdė
damas pradėjau savo skry
bėlę tampyt, kramtyt, plė
šyt, ir pagriebęs prieš ma
ne sėdinčiai moteriai už il
gų plaukų pradėjau sukt 
juos sau ant rankos ir tam- 
pyt, — ir išbudau kada 
pradėjo mano šonkaulis 
rėkt:

— Ei, kas tau darosi! ko 
tu man plaukus rauni!

— O ko nenusikerpi! — 
I atsakiau jai, ir kada dau-

turbut bus 
ir juokin- 

i rekordus

Ką Veikia Komp. A. 
Vanagaitis šią Vasarą 
“Naujienos” praneša kad 

komp. A. Vanagaitis atvykęs 
Chicagon įdaįnavo naujas dai
nas į Columbia rekordus šias: 
“Mergytę Prigavo”, “Lietuviš
ko Adomo Vargai” ir “Reikia 
Tept”.

Jis dar ruošiasi įdainuoti vie
ną dainą, būtent “žydą Ima į 
Vaiską”. Ta daina 
viena iš gražiausių 
giausių Vanagaičio 
įdainuotų dainų.

Vanagaitis jau kalba apie at
einantį rudenį: jis su Babra
vičium ir Yozavitu mano sutai
syti visai naują savo gastro
lėms repertuarą. Parašys nau
jų dainų ir dainelių. Progra- 
me ineis opera, dainos, juokai.

A. Vanagaitis buvinėjo Mi
chigan valstijoj, dabar vyksta 
į Wisconsiną pas Babravičių, 
praleisti ten vasarą ir rengti 
programą ateinančiam sezonui.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.

Dielė — O ką dabar sakai?! Ar manai 
kad aš kurčias?! (Užsimoja lazda Karo
sui. Persigandę, Baravykas pribėga prie 
Dielės, Džiovas prie Karoso, sulaikę juos 
kad nesusimuštų. Tiedu, nustebę, išvertę 
akis žiuri į prie jų įsimaišiusius. Dielė vis 
veržiasi su lazda prie Karoso.)

Baravykas — Sei, sei, vacumere ?! Stop! 
už Ameriką norit faituotis, o aš matau 
kad judu abu ten nebuvot ir nieko neži
not. Paklauskit musų kaip ten yra!

(Dielė ir palengva atsileidžia rūsty
bėj. Karosas ima linkčiuot.)

Kar. (gražiai nusilenkdamas) — Atleis
kit, ponai, kad suteikėm jum nemalonu
mo.... Gal norėjot čia sėstis?.... Štai 
su savo sekretorium išėjau priešpiečiui pa
sivaikščiot, susiginčijom už Ameriką, jis 
toks nervuotas, vos nerėžė man lazda per 
galvą. Jis ėmė peikt Ameriką, o mano 
pareiga, kaipo daugiau žinančio, buvo ap
gint.

Džiovas — Ha, ha, ha!. Paklauskit mu
sų apie Ameriką jei norit žinot!

Dielė — Tai judu Amerikonai ?... (ima 
linkčiuot, išsykio mažai, paskui daugiau) 
Ačiū Dievui, išspręsit musų argumentą. 
(Pagrąso Karosui lazda). Bet atmink, 
tamista, kad aš kalbu apie dabartį!

Baravykas. — Jesir, jesir, sėskitės, mu
du papasakosimkaip ten yra, dabartiniu 
laiku, ba tik mėnuo laiko kaip parvažia
vom. (Dielė pagnaibęs sau pilvą, piktas 
sėdasi, nenorėdamas nieko klausyti. Ba
ravykas sėdasi pats j jų tarpą.) Iš kur 
judu žinot apie tą kontrę jeigu Amerikoj 
nebuvot?

Dielė — Ponai, atsiprašau, apie Katrę 
iries nieko. Aš kalbėjau su vienu ponu, 
kuris man Ameriką visai išpeikė ir pasakė 
kad aitvarai tegali dirbt tokus darbus ko
kius ten Lietuviai dirba, net daugelis to
kių kurie namie būdami galėjo ponaut.

Kar. — O aš kalbėjau su vienu ponu ku
ris man Ameriką išgyrė, kad ten kožnas 
sau ponas, turi pinigų, yra liuesas dirbt 
arba nedirbt, ir vaikščipja pasirėdęs. Tai
gi aš gavau puikiausius įspūdžius apie 
Amerika. Atleiskite (stojasi, linkteli), su 
kuo turime malonumą susipažinti?

Baravykas (stojasi) — Mano vardas 
Styvis Baravykas, o čia mano frentaš, 
Džiovas Lydeka.

(Tiedu išgirdę “Džiovas” nusigąsta, 
pažiūri vienas į kitą ir į Džiovą.)

Dielė — Ar jis džiova serga?.... (šali
nasi nuo Džiovo).

Baravykas — No, ne, jo toks vardas; 
Amerikoniškai Juozas tai Lietuviškai Džio
vas.

Kar. (Dielei) — Kad tamista ir neišma
nėlis: Džiovas tai yra Amerikoniškas var
das. (Dielė vėl nori rėžt Karosui lazda, 
bet Baravykas jį sulaiko).

Džiovas — O kas judu tokie?
Kar. (linkčiuodamas persistato) — Jo

nas Byrėnas, susisiekimo ministerijos gel- 
žkelių rajono pirmos klesos didelių stočių 
viršininkas. O čia ponas Mykolas Kielė’, 
mano privatinis sekretorius. Malonu ta- 
mistas pažinti. (Linkčiuodami sveikinasi.) 

Baravykas (išsireižęs atkiša ranką svei
kintis, Džiovas taipgi) — Hadidu, hadidu, 
mister Byr. Hadidu, mister Maik.

Dielė — Ponas Ekscelencija yra tokioj 
pozicijoj kad priverstas nuolat važinėti iš 
miesto į miestą, niekad negali pabūt vie
toje. .

Džiovas — Sei, Styvi, mudu susipažįs
tam su big fiš! Nors vieną susitinkam ku
ris su mumis džentėlmoniškai šneka; kiti 
tokie raf, nei žiūrėt nenori kai ineini kur 
į ofisą ir pasakai kad atėjai atsilankyt, iš 
Amerikos pargryžęs....

Baravykas — Jiedu gal galės mums pa
gelbėt. ...

Dielė (maloniai) — Tamistėlės, jei turit 
kokius reikalus — apie dabartį kalbant — 
ponas Ekscelencija visuomet jums pagel
bės. Jis prieina ne tik prie visų ministe- 
rių, bet ir prie paties Respublikos Prezi
dento.

Kar. (linkčiuodamas) — Ne tik tai, bet 
ir prie visų šalių ambasadorių. Kur ko 
reiks tik duokit man žodį, aš visur priei
siu. Matau judu esat inteligentiški vyrai.

Baravykas (nudžiugęs) — Ot, Džiou, 
kur nais žmonės, tai džentelmonai; o jau 
manėm kad niekur rodos negausint ir tu
rėsim gryžt Amerikon.

Dielė (linkčiuodamas) — Nereiks jums

gryžti kada ponas Ekscelencija jumis ap
sirūpins ....

Džiovas — Taigi, mister Byr, pagelbėsi 
man dasigaut prie žemės ūkio ministerio, 
aš noriu pirkt farmą, ale manęs neįsilei
džia į ministeriją.

Kar. — Tamista, tiesą jus Amerikiečiai 
turit peikdami musų valdininkus. Kas gir
dėjo kad už savo pinigus žmogus turėtų 
prieš minister} lenktis, o taip visose musų 
ministerijose ir kanceliarijose yra. Aš tą 
matydamas, įvedžiau savo departamente 
tikrą Amerikoniška sistemą, ir daviau in
strukcijas kad valdininkai kiekvienam pi
liečiui mandagiai pasitarnautų.

Baravykas — Matai, Džipu, sakiau ne
nustok vilties. Yra ir čia nais žmonių, tik 
reikia ant jų pataikyt. Bet ko judu taip 
del Amerikos faitavotes? Gal mes ką ga
lėtume paaiškint?

Kar. — Atleiskit, ponai, mario sekreto
rius, ponas Kielė, toks užsispyrėlis: del 
vieno keno papeikimo norėjo mane pertik- 
rint kad Amerikoj niekas pinigų neturi.

Baravykas — Nosir, tai netiesa! Ten 
•visi dirba, kiti ir sunkiai, ale visi ir pini
gais apsikrovę! Štai kad ir mudu. Dir
bom keletą metų, turėjom gud taim, ale ir 
susiseivinom gana, o dabar parvažiavom 
biznių jieškot. Aš noriu biznio mieste, o 
mano frentas jieško pirkt farmą.

Kar. (linkčiuodamas) — Farmą, ar gal 
farmaciją? Kitaip sakant, vaistinę?

Džiovas — No. ne, aš noriu pirkt farmą. 
Baravykas — Tu šnekėk Lietuviškai, sa

kyk kad nori pirkt ūkę, geriau mister 
Byr supras....

Dielė. (pasileidžia juoku) — Ha, ha, ha! 
Tamista Ameriką gyrei, o nežinai ką tas 
žodis reiškia! Farma tai Lietuviškai reiš
kia ŪKĖ....

Kar. — Atsiprašau, tamista esi mano 
sekretorius, o ne mokytojas Angliškos kal
bos! Aš su ponais kalbuosi kaiji^geriausia . 
galėčiau jiems pagelbėt.

Dielė (žemai nusilenkdamas) — Atleis
kite, aš perdaug pripratęs prie tamistos 
demokratingumo. Atsiprašau....

Baravykas — Iš tavęs, Maiki, drąsus 
vyras. Mačiau kitus viršininkus su savo 
elperiais apsieinant, tai o-boi!

Kar. — Aš nesu griežtas, užtai su ma
nim mano tarnautojai jaučiasi kaip su sa- 
Vo draugu. (Į Džiovą, nusilenkdamas) O 
kokio maždaug didumo ūkę tamista, po
nas Lydeka, proponuojat pirkti?

Džiovas — Ot taip sau kokių šešių de
šimtų akerių. už kokius keturis, penkįs 
tūkstančius dolarių.

(Nugirdę tūkstančius minint, Karo
sas ir Dielė ištempia akis; Karosas 
mirkteli jam viena akia, Dielė abiem 
sumirksi.)

Kar. (į Dielę) — Na matai, ponas Kie
le, peiki Ameriką, o tik pažiūrėk ką tie 
Amerikiečiai padaro parvažiavę Lietuvon. 
Jie tuoj padarys ją turtingesne už pačią 
Ameriką. Kas tik parvažiuoja, jieško di- . 
dėlių ūkių arba pramonių, perka ukes sa
vo giminėms, o tas reiškia kad turi iš ko.

Baravykas — Bečiur-laif kad turi, ant 
to tai Amerikonų niekas nebytys. Kad ne 
mes. jus čia visi su savo kontre butumet 
ant bom nuėję.

Kar. — Kontrę? ar apie kokią ponią kal
bat? Gal tai Katrė Amerikoniškai?

(Dielė siūbuoja ant pirštų galų, pilvą 
išvertęs, nuduoda žinąs ką tas reiškia, 
ir tuo pat sykiu laukia kad katras pa
aiškintų. Šnairai žiuri į Džiovą ir į 
Karosą.)

Džiovas — Kontrė tai kraštas arba šalis. 
Tu kalbėk Lie.tuviškai! Jis mynina kad 
Lietuva butų subankrutijus be Amerikonų 
pagalbos....

(Dielė ir-Karosas pažiūri į jų kojas 
ant žodžio “mynina”..)

Kar. — Taip, tamistėlės, taip! Lietuva 
be jūsų pagalbos ir dabar butų badavus... 
(Timpteli sau diržą, užkišęs pirštą. Dielė 
pagniaužo sau pilvą, nuošaliai.)

Baravykas. — Na, Džiou, tai sutarkim 
su jais (parodo nykščiu į juos) ir pradė
kim biznį. Jie pagelbės mums visas kal- 
varijas pereit. Be įtekmingų žmonių jau 
aš daugiau į jokią ministeriją neisiu’

Džioyas — Tai žinai ką, Styvi, veskimės 
ir juos ant pietų, dar mudu nevalgę, pasi
kalbėsim prie stalo, kur ramiam pl.eise. 
Orait? ,

(BUS DAUGIAU)
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KOMUNISTŲ APSIVYLIMAS

jyĮASKVA ir jų agentai’ 
*■ visame pasaulyje nu

džiugo kada Viennoje, Au- 
strijęs sostinėj, pasiliejo 
žmonių kraujas. Kraujo 
praliejimas visada sukelia 
komunistams smagumų.

Bet po kruvino mūšio, jei
Po kruvinos kovos, jeigu 

pereisi per lavonus ir pa
žiūrėsi į negyvųjų veidus 
nematysi gulinčio nei vieno 
kuris taip garsiai skelbė ir 
gundė darbininkus prie ko
vos už teises. Ten guli var
gšai kurie patikėjo kad. rei
kia gerovės ir kovojo ir pa-1 
guldė savo galvų už gerovę 
— bet už keno gerovę? Už 
tų dykaduonių vadų, kurių 
niekad mūšio fronte nesi
mato.

Po kovos, jeigu laimėta, 
išbėga kai pelės iš kampų 
vadai ir užsisėda kovoju
siems ant sprando kaipo jų 
valdovai. ’Jeigu pralaimė
ta, vadų nerasi, jie išlaks- 
tę, o viršų paėmusieji kan
kina ir tampo po teismus 
ir kalėjimus tuos kuriuos 
komunistai stūmė į frontų 
kovoti už jų dykų duonų. <

* * *

;*----------------------- :----------
. komunistai remia Ant jų vi- 
. sų savo klesų kovų.
i Rimtam darbininkui tu- 
i retų būti gėda remti tokius 
i komunistų kovos budus.

Austrijoj fašistai nužudė 
komunistus, jiems komunis- 

. tai reikalauja mirties. A- 
merikoj komunistai nužudė 

i du žmones, jiems komunis- 
/ tai reikalauja laisvės. Kur 
' žmoniškumas ręikalaųt sau 

visų teisių, o ’kitiems nie
ko? Tokia tai komunizmo 
tvarka.

F? Kriukeliui (Lietuvoje) — 
Laiškus S. Rodavičįiui, kuris 
užrašė Tamistai “Juodą Karžy
gį”, galit rašyti j “Dirvą”, bus 
perduota' jam.

Spaudos 
Naujienos

PLUKIAVA — Petro Balvo- 
čiaus, nuotikiai Palangoje ir 
Kaune. Parašė Aklasmatė. Iš
leista Kaune 1926 m. Knygelė 
juokingų apsakymų, parašyta 
žemaitiška tarme, 40 puslapių, 
su iliustracijomis. Rodos ga
lima gauti tų knygelių “Sanda
roje” So. Bostone.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMI
JOS METRAŠTIS — 1924—26, 
tos pačios Akademijos leidinys. 
31Ž> puslapių didelio formato; 
Įvairios medegos apie žemės u-’ 
kj. Telpa ,'daugybė paveikslų 
tos mokyklos mokytojų ir šiaip 
visokios iliustracijos.

Knygoje įžangos parašyta 
Angliškai, Vokiškai, ir Lietu
viškai, ir paskui viskas eina 
Lietuviškai.

Su''miniomis žaisti leng
va kada įšneki joms kad 
joms visko trūksta ir {kad 
tų viskų lengvai gali pasi
imti, tik prašalink tuos ku
rie kelių pastoję, kurie vis
kų užgrobę. O kai prašali
ni anuos, tuoj kiti užgro
bia, bet ne darbininkai, o 
tie dykaduoniai kurie tin
gi savo tikru darbu sau gy
venimų daryti. Jie gyvena 
kaip tranai, amžinai tyko
dami paimti tų kų kiti turi 
sau, bet paimti ne savo na
gais, bet vargšų žmonelių, 
kurie tikisi sau ko nors ge
nesnio pasisiekti.* * *

Austrijos nuotikis buvo 
labai menkos svarbos, bet 
komunistai padarė jį dide
liu, kaip padarė dideliu A- 
merikoje Sacco ir Vanzetti 
prietikį.

Teismas išteisino fašis
tais apšauktas ypatas ku
rios nužudė pora komunis
tų ar ne komunistų, tik to
kių kuriuos komunistai pa
sirinko užtarti. Del jų iš
teisinimo komunistai su
kurstė darbininkus užpulti 
teismo butų, kurį sudegino, 
o kilus muštynei su policija 
užmušta abiejų pusių keli 
desėtkai žmonių.

Komunistus buvo apėmęs 
džiaugsmas kad jau Austri
joj kils revoliucija ir jie pa
sigrobs valdžių. Bet vadai 
išsislapstė kada minia ne
parėmė jų užmačių ir nieko 
neįkunijo.* * *

Amerikoj komunistai ir
gi bando sukelti sumišimus 
del Sacco ir Vanzetti, po
ros komunistiškų. žmogžu
džių,1 kurie sugauti tokiose 
aplinkybėse kad negali įro
dyt savo nekaltumo nužu
dyme dviejų žmonių. Bet 
kadangi jie buvo komunis
tai, užtardami už juos kiti]

DAINA
(O. Kairiutė) 

Sesutėle tu musų, 
Jau neilgai čionai busi —

Šiame vakarėlyj 
Išvažiuosi tu iš musų.

Išvažiavai vakarėlį, 
Prųuliojai vainikėlį.

Vainikėlio trįs lapeliai,- 
Sidabro, aukso žiedeliai

Ant baltų rankelių. 
Pasikloniok motinėlei 
Kad augino mažutėlę,

Daug naktelių nemiegojo 
Pakol mažų užnešiojo

Ant baltų rankelių. 
Pasikloniok tėvutėliui 
Kad augino mažutėlę,

Anksti rytų nebudino, 
Prie darbelio nevargino

Senas tėvutėlis. 
Pasikloniok brolutėliui 
Kad vežiojo atpuskėlin, 

Kad nuvežė atpuskėlin 
Ir pašėrė žirgužėlį

Del savo seselės. 
Pasikloniok sesutėlei 
Kad nuskynė rutytėlę 

Ir nupynė vainikėlį 
Del savo sesutės.

Pasikloniok giminėlėms 
Kad nuprausė vandenėliu,

Kad nuprausė vandenėliu 
Ir nušluostė abrusėliu

Mielos giminėlės. 
Nesiprausiu vandenėliu, 
Nesišluostysiu abrusėliu, 

Nusiprausiu ašarėlėm, 
Nusišluostysiu rankovėlėm,

Miela sesutėle.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis) 

Oi širdie, mano „širdie F 
Kas tau šiandienų yr’ 
Kodėl tu taip nubudus, 
Ir ašarėlės byr’?

Dar jaunose dienose 
Turėčiau linksma but, 
Vienok aš laukiu mirties 
Turiu jauna pražūt.

Kada ateis man mirtis 
Ir reiks akis užmerkt, 
Tuomet prašau aš tavęs 
Ateit smiltims užbert.

Iš tavo rankų smiltys 
Ant mano karsto kris, , 
Tuomet mane nuo tavęs 
Jau amžinai atskirs.

Tuomet ant mano kapo 
Man kryžių pastatyk, 
Ąr antrašų ant jojo 
Vainikų raidėms pink.

(Tąsa)
— Kai mes kėlėmės iš kunigaikštienės 

namų į šionai, madamė man buvai pavedus 
užžiurėti persikėlimų, taigi aš žinodama 
kad keletas- mums reikalingų dalykų tenai 
liko, aš gavau, priežastį ineiti pas kunigai
kštienę, ir kreipiausi į ponių Grivois kad 
mane įsileistų.

— O kas paskui buvo? — klausi nera
mi Andriennė savo tarnaitės Florinos.

— Aš dėjau pastangas kad poni Gri
vois užvestų kokių nors kalbų apie Rodi- 
nų, bet nieko neįstengiau jai padaryt.

— Ji nujautė kų nors, — tarė Kupriu-1 
kė. — To ir galima buvo tikėtis.

— Aš klausiau ar ji matė paskutiniu 
laiku Rodinų lankantis pas kunigaikštie-; 
nę. Bet ji atsakįnėjos išsisukinėdama. ir’ 
nieko nepešiau, bet norėdama kad ji ma-' 
nęs nenužvelgtų išėjau į paviljonų, o kada 
sodnu ėjau, pamačiau per mažuosius sod
no vartus ineinantį Rodinų, kuris matyt 
manė kad toks atėjimas bus nepatėmytas.

— Rodinas pas kunigaikštienę Saint- 
Dizier! — sušuko Andriennė, užsidegus 
rūstybe. Paskui, pasvarsčius, tarė Flo
rinai: — Pasakok toliau.

— Pamačius Rodinų aš sustojau, ir1 
inėjau į paviljonų nepatėmyta. Iš ten pa
mačiau gatvėje stovinčių karietų. Neuž-’ 
ilgo Rodinas vėl sugryžo, ir kada lipo į ka
rietų, pasakė vežikui vežti į “No. 39, Rue 
Blanche”, kų aš gerai nugirdau, nes pavil
jonas prie pat gatvės.

— Ten kur princas Džalma gyyena! 
— nustebo Andriennė. — Taip, Rodinas 
bus pas jį šiandien.

— Nėra abejonės kad Rodinas išduo
da tave, madame, taipgi ir princų; jisai 
daug lengviau taps jo auka negu tu.

— Tai begėdystė! — sušuko Andrien
nė, rustai atsistodama. — Tokia veidmai
nystė, tai užtenka mums netikėti niekam, 
net patiems sau.

— Bet kita, kodėl jis išgelbėjo ma
ne iš beprotnamio ir pagelbėjimo mano gi
minėms, o kaltino, abbę d’Aigrigny? — 
stebėjosi ji. — Taip painu kad žmogus iš 
galvos gali išeit.

- — Gryždama, aš sumaniau būdų kaip 
viskų išaiškinti; vienok neturim nei va
landėlės sugaišuoti, — tarė Florina.

— Kų tu kalbi? — paklausė Andrien
nė, pažiūrėdama į jų nuostabiai.

— Rodinas tuoj bus su princu vie
nas, — pratarė Florina.

— Be abejonės, — atsakė Andriennė.
— Princas visada sėdi kambaryje ku

ris atsidaro į stiklinį gėlynų. Tenai jis 
Rodinų priims. Į tų gėlynų yra ineiga iš 
sodno, per kurių daržininkas vaikšto kad 
nereikėtų eiti per visų namų. Dasigavus 
į tų gėlynų už didelių lapų galima pasislėp
ti ir niekeno nepatemijamai sėdėti ir gir
dėti kas bus kalbama viduje. Aš turiu 
raktų nuo tų durų į gėlynų. Už valandos 
laiko madame žinosi kiek galima Rodinų 
pasitikėti. Jeigu jis apgaudinėja princų 
jis ir tave apgaudinėja.

— Kų tu kalbi, Florina?
— Ręngkis ir važiuojam su njanim; 

mes vyksim tenai, ir aš pirmiausia ineisiu 
viena, o j£igu viskas bus gerai tada....

— Tai tu nori kad aš pavirsčiau špie- 
gu? Neturi apie tai manyti, — atsakė 
Andriennė skubiai.

— Atsiprašau, madame, — pratarė 
mergina nedrųsiai, nuleisdama akis, — aš 
maniau kad madamė kų nors nužvelgi, ir 
tas yra vienatinis būdas ištirti.

— Niekados aš vogtinai nebandysiu 
prisiklausyt kų kas kalba, — atsakė An
driennė.

— Madame, — įsimaišė Kupriuke po 
pamųstymo, — leisk man pasakyti kad 
Florina tiesų kalba. Tas sumanymas yra 
skaudus, bet tai geriausias ištyrimui apie 
Rodino apsiėjimus. Mano nujautimai ma
tyt pildosi. Aš pirmutinė apkaltinau Ro
dinų prieš tamistų. Niekados aš nenorė
čiau užsitraukt ant savęs nuodėmės netei
singo įtarimo. Be abejo, skaudu mada- 
mei pavagčiom klausytis kitų kalbų, bet

į kadangi tai apeina madamės gerovė ir 
saugumas, aš eisiu jūsų vietoje....

— Nei žodžio daugiau, prašau jūsų,— 
tarė Andriennė. — Ar aš leisiu tave, ma
no gera drauge, daryti tai kas man išrodo 
žemu dalyku? Niekados!

Paskui atsisukus į Florinų tarė:—Pa
sakyk Bonnevillei tegul paruošia tuojau 
karietų.

— Tai madamė sutinki! — sušuko pil
na džiaugsmo Florina, negalėdama paslė
pti savo pasitenkinimo. Net jos akįs pri
sipildė ašarom.

— Taip, aš sutinku, — atsakė Andri
ennė. — Jeigu tai bus karas — karas su 
peiliais, kokį jie prieš mane ves — aš tu
riu būti prisirengus tam; man užėjo į 
mintį kad butų silpnumas ir klaida nebūti 
pačiai savo sargyboje. Šis žygis man bran
gus ir pažemina mane, bet tai yra vienatį- Į 
nis būdas numesti nuožvalgas kurios nuo
lat kankins mane, o gal kartais ir išveng
siu didelių pavojų. Šis Rodino pasimaty
mas su Džalma gali būti labai reikšmingas 
man, taigi skubėkime. Tu, Florina, vyksi 
su manim, o tu liksi namie laukti musų.

Taigi, už pusės valandos po Andrien- 
nės pasikalbėjimo su Florina, jodvi jau bu
vo prie namo kuriame Andriennė apgy
vendino savo giminietį jaunų Indijos prin
cų Džalmų, norėdama kad jis visai nesuži
notų kas apie jį rūpinasi, kolei kas.

Florina prabilo išėjus iš stiklinio gėly
no: — Eiva, madame. Rodinas tik kų in 
ėjo”; Taigi Andriennė buvo netoliese lan
go to kambario kuriame Rodinas kalbėjos' 
su Džalma ir viskų girdėjo.

SKIRSNIS XLIII.
Laiškas.

Prieš Andriennės inėjimų į gėlynų Fa- 
ringas įvedė Rodinų pas Džalmų. Prin
cas dar sėdėjo, sujaudintas savo tarno pa
sakomis, apie Paryžietes ir greitai nepatp 
mijo to Jėzuito pas save. Rodinas apsi
dairęs tarė Faringui: — Aš noriu likti vie
nas su Princu. Užtrauk lango užtiesalų, 
ir žiūrėk kad niekas neateitų.”

Faringas nusilenkė Rodinui, ir priėję? 
prie lango iš gėlyno nuleido stiklų žemyr 
į sienų, o tuo tarpu paskui stiklų iš viršaus 
užsitraukė plyšėtas balanų uždangalas, 
per kurį iš lauko nieko nematyt.

Tuo laiku Florina ir Andriennė jau 
buvo gėlyne. Faringo išėjimas ir durų su
trenkimas atbudino užsisvajojusį princų.

Pamatęs Rodinų, senesnį už save, sa
vo šalies papročiu, Džalma pratarė: — At
leisk man, tėve, — ir priėjo bučiuoti 
Rodino rankų, nors tas traukėsi atgal ii 
nesidavė. .

(Bus daugiau)
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' Liepos mėnesį žvaigždžių ty
rinėtojams ir mėgėjams 
gera proga prisižiūrėti 
liui pažymių žvaigždžių 
netų.

■Vos tik saulė spėja 
už vakarų horizonto,
niame danguje sužibą skais
čiausia ir artimiausia žemei 
planeta, Venus, kuri yra skais
čiausias dangiškas objektas po 
saulės ir mėnulio. Liepos pra
džioj ji buvo toliausia nuėjus 
nuo saulės kiek tik gali nuei
ti. Todėl dabartiniu laiku ji 
yra didžiausia ir mums matosi 
nepaprastai skaisti. Juo toliau 
Venus nuo saulės nueina tuo, 
didesnė ji mums išrodo,' nes 
tada buna matyt pusė jos skri
tulio, panašiai kaip pusė mėnu
lio. Teleskopais žiūrint Venus 
r matosi mažu pusmėnuliu.

Venus iki šiol ėjo per dan
gų paskui saulę, bet sykiu at
ėjo iš anos, tolimesnės saulės 
pusės ir dabar pradeda ineiti į 
tarpą žemės ir saulės, arba lei
stis žemyn. Nuo dabar ji, nors 
jus skaisti ir šviesi, bet mažės, 
kaip mažėja mėnulis nykdamas 
po pilnačio. Venus dar 
sis skaiti iki Rugpjūčio 
310 pirmutinių dienų ir 
ims nykt tarp saulės ir
■r pereis į vakarinę saulės pu
sę. Tada pradės keliauti pir
miau saulės, o mums ji bus 
matoma tik rytais prieš saulės 
tekėjimą, arba taps aušrinė.

Neskaitant žemės palydovą 
r artimą kaimyną mėnulį, jo- 
kis kitas didelis dangiškas ku
tas neprieina prie žemės taip! 

arti kaip Venus. Gaila tik kad 
ši planeta keliauja tarp žemės“ 
ir saulės ir kada prisiartiną; 
prie žemės buna visai nemato-11 
ma. Mėnulis ir Venus turi vie
nodą likimą: kada ineina tarp 
saulės ir žemės jų nematyt, nes 
jie dingsta saulės spinduliuo
se. Kartais pasitaiko saulės 
užtemimai ir tik taip jį mato
me. • Venus šaulės niekad ne
užtemdo, nes yra pertoli nuo 
žemės. Bet ji daug sykių per
eina lygioj linijoj tarp žemės ir 
saulės ir tada žinantieji mato 
ant saulės juodą tašką.

Skirtumas tarp mėnulio ir 
šios planetos yra tas kad mė
nulis keliauja aplink žemę, o 
Venus aplink saulę.

Rugpjūčio mėnesį Venus busi 
prisiartinus prie žemės iki 34 
milijonų mylių. Jei tada sau
lė butų kitoj žemės pusėj ma
tytume naują didoką mėnulį.

Temstant, dar vakaruose bu
na ir Marsas, bet jis 
mažas, nes toli nuo 
neturi svarbos.

Ten pat matosi ir
dona žvaigždė, kurią nereikia 
sumaišyt su Marsu: tai yra 
Regulus, iš Liūto konsteliaci
jos, ir leisdamosi ji labai mir
ga.

Pietuose po sutemos mato
si raudona-žalia žvaigždė An
tares, Vėžio konsteliacijoj; ji 
irgi labai mirga. Apie ją ma
tosi aiškiai grupė tos konste
liacijos žvaigždžių.

Planeta Saturnas matosi au- 
kčšiau Antares, bet ši žvaigždė 
yra tyki, nemirganti, gelsva, ir 
taip ją galit pažint.

Kurie vėliau einat gulti, apie 
11 vai. nakties pažvelgkit per 
stogus į rytinį dangaus kraštą. 
Ten jus nustebins kita didelė

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

yra labai 
musų, ir
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Sužiuro Į jį visi senięji vadai, ir kara
lius pakėlęs akis pamatė prieš save tą sa
vo pamėgtą jaunikaitį, kurio drąsa, gabu
mu ir sumanumu toje pasiuntinybėje ne
abejojo.

Kurie atmename Ardžio kilmę supra
sime kodėl jis tiko ir kovoms ir pasiunti
nybėms. Jis juk paėjo iš valdoviško krau
jo, kunigaikštiškos kilmės, kurio motinos 
žemė yra jo gimtinė, bet ji slapta jį užau
gino ir pati slapstėsi kad nepatirtų jų kil
mės tie kas'jų nenori gyvų matyti. Jo tė
vas buvo nepaprasto narsumo vyras, nors 
paėjo iš prastų kariauninkų. Viską tą tu
rėjo savyje Ardys, ir dar daugiau — jis 
turėjo ir milžino sudėjimą ir drąsą.

— Tu palengvini, mano širdį ir rūpes
čius galvoje apmažinai! Imkis sau paly
dovus ir jok. Nuvykęs, pasakyk Mažvi- 
čių valdovui kad jis gaus viską ko tik rei
kalauja, tik lai eina gelbėt mus. Parodyk 
jam šį mano žiedą ir jis tikės jog atvykai 
nuo manęs.

Vos Nemyra suminėjo palydovus, iš 
nežinia kur atsirado du jauni vyrai, kurie 
pasisiūlė Ardžiui joti sykiu. Tai buvo tie 
patįs du vaikinai, kurie Ardį buvo pamy
lėję, kurie jį gyrė ir aukštino, bet jam ne
žinant ir negirdint. Ir dabar Ardys neži
nojo kas jie tokie ir kad jie buvo aname 
mūšyje girioje tarp plėšikų. Jiedu jam 
išrodė kaip ir visi kiti jo pulko vyrai, bet 
kad jų drąsa ir noras vykti su juo pastū
mėjo juos tan žygin Ardys džiaugėsi tu
rėsiąs gerus draugus, neš tik tokiems se
kasi kurie patįs noriai ko imasi.

Priešų Naguose
Nesnaudė ir Asturai, kurie buvo išsi

rengę pavojingon kovon su Lamžinais. Jų 
valdovas nujautė draugingus ryšius Ne- 
myros su Mažvičiais, ir žinojo kas nelai
mėn patekęs Nemyra kreipsis į Mažvičius. 
Pats Asturų vadovas pradėjo susirūpinti 
negaudamas tinkamo atsakymo nuo Maž- 
vičių, taigi svarbiausia buvo jiems užkirs
ti kelią Nemyros susinešimui su anais, ir 
dėlto rytų pusėje darbavosi stipri kariu- 
menė, o žvalgai buvo dasigavę gana toli 
Nemyros žemėse sekioti ir gaudyti ką nors 
nuo Lamžino ir Mažvičių einančio ar jo
jančio. Tiesa, tos srities pilių valdovai ir
gi stengėsi gaudyti visus kas buvo jų prie
šai, vienok špiegams vogtinai slapminėti 
giriomis buvo galima, nes nestokavo nar
suolių kurie savo galvas dėjo už savo val
dovą, o ypač del to kad užpuolę kur slap
tai gyventojus galėjo ir gerai prisiplėšti.

Tris vyrai pavagčiomis traukė per gi
lias girias, upelių takais, į rytij pusę, į 
Mažvičių žemę, pas jų valdovą nešdami 
naujus Nemyros pasiūlymus už pagalbą 
kare.

Savo nuostabai, pasiuntiniai ketvir
tos dienos povakarį patyrė kad jų kelyje 
kelios mažos pilįs jau Asturų užimtos ir 
ten nelikę nei vieno draugo, ten jau valdo 
priešai, užtai jie ineina į pavojų. Prijojo 
vieną kaimą ir kitą, jie buvo tušti, gyven
tojai išlakstę, viskas išnešta arba išplėšta. 
Užpuolikai ką radę sunešė sau į pilis.

Tas jiems sakė kad dar labiau reika
linga Mažvičių pagalba, ir jie vogtinai tai
kėsi prasisprausti per priešų tarpą ir pa
siekti Mažvičių rubežių, kuris buvo jau 
už upės, bet dar pora dienų kelionės.

Staiga pajuto jie kad juos priešų žval
gai apsupa. Iš priešais ir iš šalių lekia ant 
jų pulkelis vyrų, smarkiai arklius plakda
mi. Musų trįs keleiviai pasiskirstė ir kož- 
nas sau į šalis šovė, nes žinojo kad gintis 
negalės, priešų perdaug, o ištrukti gali 
būti proga, prie to, jeigu vieną sugaus tai 
kiti gali pabėgti, suskaldę priešus į dalis.

i Išsitraukė Ardys kardą ir paspaudęs 
pentinais savo juoduką šovė į šalį kur ma-

i tesi buvo daugiausia kelio. Kiti jo drau
gai lėkė į kitas puses. Pasidalinę priešai

I šoko prie jų,, stengdamiesi juos sugauti 
arba nukirsti. Smarkiai lėkdamas į pul
kelį vyrų, musų jaunikaitis milžinas kir-l 
to vieną po kitam savo užpuolikus, ir pra-, 
siretino sau kelią. Jau rodės ištruks iri 
pabėgs, kaip štai sužviegė jo juodukas,; 
suklupo ir sukrito ant žemės.... Kelis 
sykius persivertęs kuliais, nutrenkė nuų 
savęs ir Ardį, kurio kardas iškrito jam iš 
rankų. Ardys gulėjo nepasikrutindamas, 
veidu į žoles, išskėstom rankom.

Arklys buvo sužeistas mirtinai priešij 
šaudomomis vilyčiomis iš užpakalio, ir kri
tęs baigė savo gyvastį. Aplink Ardį su
spito nuogais kardais vijikai ir ėmė badi- 
nėti ir daužyti jo šarvus.

— Nudėjom vieną! — rėkė džiaugs
mingai špiegai, ir nušokę nuo savo arklių 
spardė kojom savo auką. Kojom keli vy
rai atvertė jį veidu aukštyn, bet veidas 
buvo uždengtas sunkiu kalpoku.

— Tegul stimpa jei dar kiek gyvas!— 
pasakė jų vadovas ir dalį savo vyrų pa
siuntė į pagalbą gaudyt anuos du. Likę 
penki vyrai rengėsi krėsti gulintį ant že
mės Ardį ir atimti ką prie jo ras.

Kada jau nujojusių vyrų arklių kojų 
dundėjimas pasidarė silpnas, o aplinkui 
stovinti vyrai šnekučiavo kokį pagyrimą 
gaus nuo savo vadų už nužudymą priešų 
pasiuntinio, Ardys, kurio ranka, ąpver- 
čiant jį aukštieninką/ nugulė ant jo kardo, 
jausdamas turįs savo ginklą rankoj, stai
ga šoko ant kojų ir pradėjo kovą vienas 
prieš šešis.

— Nužudyt tą šunį! — šaukė jie ir 
puolėsi kardais ant Ardžio.

Jo sunkus kardas buvo persunkus 
menkiems vyrams kokie aplink jį straksė
jo, o jie tik dabar pamatė su kokiu milži
nu turi reikalą. Du jis nusmogė pagretu, 
kurie arčiausia buvo, rėždamas per galvas 
taip kad jų kalpokai sulindo net į jų,, sme
genis. Kitus tris nugalėjo tai nusmogda
mas ranką savo baisiu kirčiu, tai permuš- 
damas strėnas. Vadui, kuris bandė šokti 
ant arklio ir pabėgti, taip smogė kardu 
per sprandą kad jis keliolika žingsnių pa- 
kniubždom nusirito ir išsitiesė ant žemės 
vaitodamas.

Apsimovė Ardys savo priešų (kalpoką, 
kad nors ištolo nepažintų jo, šoko ant ge
riausio priešų arklio ir leidosi savo keliu. 
Apgailauti savo juoduko nebuvo kada su
stoti, nors biro jam ašaros kad turi pa
likti jį čia baigiantį savo gyvybę. Tarna
vo jis jam ištikimai ir ilgai — jiedu beveik 
sykiu užaugo: jis jį išsiaugino, išsimokino 
ten toj kuorinyčioj.... Gaila buvo to na
bago, bet reikėjo žiūrėti kas prieš jį sto
vi, ir Ardys spustelėjęs pentinais savo nau
ją arklį leidosi kelionėn.

Pasigedo Ardys ir savo draugų paly
dovų ir nusiminė del jų likimo: nežinojo 
ar jie nužudyti, ar gyvi suimti ir nuvesti, 
kur kankinami reikalaujant išduoti pa
slaptį kur jie vyko ir ko. Rūpėjo Ardžiui 
kad jie nepasakytų teisybės, nes tada bus 
nužudyti, o priešai žinos ką daryti. Neži
nojo jis kad jo draugai, buvę su plėšikais, 
mokėjo gerai nusakyt teisybes iš kito galo 
ir iš jų nieko neišgausi. Bet ne tame da
lykas, reikia pirmiausia žinoti kas su jais 
nutiko: ar jie gyvi ar nužudyti, bet kur tą 
patirt jis pats nežinojo.

Nors slapstydamasis jis jojo, bet štai 
pajuto giria atjojant pulkelį kareivių — 
jie irgi buvo priešų vyrai. Ardžiui reikėjo 
tik iš kelio suktis, nes išnaujo pakliuvus 
nebus tokios laimės kaip pasitaikė dabar. 
Nėrė jis žvėrių takeliais per mišką šalin 
ir prijojo išlaukę. Girios pakraštyje pa
matė bakūžėlę, kuri, jam išrodė, bus prie-

šų nežinoma, ir ten gal. galis, ką užkąsti, 
kaipo pakeleivis. Bet būdamas atsargiu, 
palipęs į medį ilgai ištolo tėmijo ar nepa
matys ką pavojingo tenai kad- reiktų' bėgti 
šalin ir gelbėtis.

Buvo jau pavakarė, bakūžės prieš
akyje spindėjo žemai leidžiantisi saulė, ir 
musų klajūnui buvo aiškiai matyt kas ten 
darėsi. Bet nieko nesimatė negeistino, 
todėl jis pasidrąsino ir jojo link bakūžės. 
Prijojęs, už medžių stovinėdamas vėl žiu
rėjo ar ten nėra pavojaus. Vienok jis bu
vo nepaprastai nustebintas tuo ką ten pa
matė. Du vyrai sėdėjo kieme pasienyje,- 

i netoliese jų prie medžio radosi kiti du vy- 
! rai.... Už bakūžės žolėje buvo keturi ar
kliai, iš ko Ardys suprato kad ten tik ke- 

j turi žmonės yra kurie galėtų būti jam pa- 
j vojingi. Bet du jų buvo pririšti prie me- 
I džio, tai liko tiktai du su kuriais reikalą 
turėsąs jeigu jie šoks jam Į akis.

Artyn prislinko Ardys, ir kieme buvę 
du laisvi vyrai atsistojo ir ėjo artyn pažiū
rėti kas ten atjoja.

Iš arklio ir iš kalpoko jiem rodės kad 
savas, užtai jie neėmė jokio atsargumo. O 
tie pririštieji irgi nepažino kas atjoja, iki 
puolęs prie laisvųjų raitelis nesmogė jiem 
savo kardu nublokšdamas juos ant žemės 
kai lepšes.

Tie pririštieji buvo tai Ardžio palydo
vai, kuriuos priešai atsivarė čia ir rengė
si nakvoti, o paskui varyt pas viršininkus. 
Kiti jų buvo išjoję į artimus kaimus pasi
plėšti maisto.

Nušokęs nuo arklio, Ardys paliuosavo 
savo draugus ir labai džiaugėsi juos gy
vus radęs. Visi trįs dabar leidosi savo ke
liu ir kada sugryžo prie bakūžės likusieji 
priešai, jie rado tik du savu vyru, beaima- 
nuojančiu nuo skausmo, ir daugiau nieko.

Aštrios Vilyčios Pasiekė....
Skubėjo savo keliu trįs pasiuntiniai ir 

džiaugėsi laimingai -ištrukę. Ant nakties 
dasivarė girios gilumon ir patogesnėj vie
toj rengėsi apsinakvoti, nes visiems labai 
reikėjo pasilsio. Pirmiausia Ardys davė

pramigti savo palydovams, kurie buvo nu
vargę, nes buvo- daugiau priešų kankina
mi negu jis. Jiedu užmigo, ir Ardys butų 
mielai leidęs ilsėtis iki ryto, bet jie įsakė 
jam būtinai juos prikelti kada jau bus per- 
migę svarbiausi miegą. Jis vienok tęsė 
valandėlę po, ^valandėlei daugiau, kad tik 
jie geriau išsiilsėtų. Turbut užsisapnavęs, 
vienas jų pašoko iš miego, ir- apsidairęs 
pažino kad jau po vidurnakčio ir barė Ar
dį kam jų nebudino. Dabar jis stojo sąr- 
gybon, o Ardys gulė ilsėtis, o antras dar 
tebemiegojo. Bet Ardys neramiai miego
jo ir vos pradėjus'aušti išbudo, .rasdamas 
abu savo draugu jau gatavu keliauti.

Keliavo vėl viši savo numanomon pu
sėn, bet vis per priešų užimtą sritį. Da
bar prijojo plačią upę ir pakraščiu jojo 
žiūrinėdami ar nepasitaikys siauruma kad 
galėtų perplaukti į kitą pusę. Anoj pusėj 
jau buvo Mažvičių žemė, jie ten bus sau
gus ir ramiai galės keliauti į sostapilę.

Šnekučiuodami ir dairydamiesi, jie 
krante riepertoliese pamatė buri kareivių, 
kuriuos tuoj pažino esant priešų -pusės, ir 
nebuvo nieko daryti kaip tik mestis van
denin ir bandyti plaukti. Bėgti atgal pa
upiu, gali sutikti daugiau priešų, nes ma
tyt jų čia buvo gausiai. Priešai irgi juos 
patėmijo ir leidosi zovada artyn. Pasuko 
arklius į vandenį, ir Ardys įsakė savo pa
lydovam mesti nuo savęs šarvus kad ark
liams .butų lengviau, ir pats atsisegiojęš 
nuo savęs plieno padarus metė vandenin.

Arkliai brido kiek galėjo, paskui ėmė 
plaukti. Bet ant nelaimės, vanduo nešė 
juos į ten iš kur priešai atjoja.... Ar 
spės arkliai persivaryt per upę kad nepa
siektų priešų vilyčios?....

Priešai lėkė artyn, ir brisdami vande
nin kiek galėjo, šaudė į plaukiančius iš 
saidokų. Vilyčios krito aplink juos į van
denį, pralėkdamos per galvą, tai pro šo
ną, tai nedalėkdamos. Ardžio draugai bu-
vo lengvesni', jų arkliam buvo sparčiau ir
tis, bet jo arklys vargais kopėsi vandeniu 
į kitą upės kraštą.

(Bus daugiau)
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dangaus akis. Tai yra Jupite
ris, planeta. Tėmykit Jupiterį,- 
labai didelį žvaigždę, kaip ji 
tykiai, be jokio judėjimo, bal- 
tai-mėlynai žiuri į jus, kuomet 
šalę jos kitos žvaigždės, nors 
'mažutės, dega-mirga-liepsnoja.

‘ Tas parodo kad planetas yra 
užgesę kūnai, kaip musų žemė, 
kurios neturi savo šviesos, bet 
Žiba atmušdamos saulės šviesą. 
Ir musų žemė žiba kitoms pla
netoms, tik tūrbut ant jų nėra 
kam žemę matyt ir apie ją kal
bėt taip kaip mes kalbam apie 
jas.

Naujausias Išbandytas 
Išradimas

nuo
VIDURIŲ KATARO.

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

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

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

Cleyelande gaunama pas:
C. PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave.
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6710 Superior Ave.

ir i
Z. W. KOBYLANSKI

3240 Superior Ąvę.

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

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

puslap.
knyga * JL

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

C SIŲSKIT PINIGUS TUOJAU - UŽ VIENĄ AR UŽ DAUGIAU KNY- 2 
f GŲ - GAUSIT JŲ KIEK TIK NORIT, IŠKALNO MOKĖDAMI PO $1. |

‘DIRVOS” KNYGYNAS ®S20 Superior Ave. Cleveland, O.



' UNCLE. WIGGILY’S TRICKS

A.
ĘyJtmius

When a fat woman laughs 
it’s in spite of the fat, not be
cause of it.

If you don’t believe time can 
fly just make a note at 

the bank.
OFFICE 

CAT

“Why is mother rolling up 
her sleeves?”

“To punish Mame for rolling 
down her stockings”.

The right man can make a 
good job out of any job. 

—o------
that pretty
J. V. Mitchell, as 
a cuspidor in the 
room. 

¥

“I’d call 
taste”, said 
he observed 
hotel dining

poor

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

♦

Geriausi
Vėliausi ir

Judami
Paveikslai

It’s a wise wife on the 
back seat, who lets her 
husband

“Do you know”, said the suc
cessful merchant, pompously, 
“that I began life as 
boy?”

“Well” said the 
wasn’t born with 
either.”

a berefoot

clerk, 
shoes

‘I

on,

shift for himself.

— “Large reward 
who Can take the

NOTICE 
for person 
‘Stall’ out of Installment”.

The windy cuss who brags 
about being boss of his home 
will lie about other things if a 
chance arises.

------------- 0-------------

The meek may inherit 
•earth, but as usual they all 
it for a song just before 
boom starts.

the 
sell 
the

An egotist is one who, read
ing a book and not understand
ing something in it, decides it 
is a misprint.

“Do you remember the first 
boy that kissed you?”

“Look here, I want a decent 
evening’s entertainment, not a 
course in Acient History.”

A

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Telefonas Main 6111

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

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

Judge to Prisoner: “When 
were you born?” (-No reply.) 

“Did you hear what I asked? 
.When is your birthday?”

Prisoner (sullenly): 
do you care? You ain’t 
to give me nothin’.” 

------o------
We need not worry 

man decended 
he decends to 
human

rank enemy may be 
former frank friend.

a

A Superior ave. business 
man stopped a reporter of the 
Dirva and asked him to put an 
item in the paper about his 
wife being away on a visit. “I 
don’t want folks to think there 
is trouble at home just because 
I’m eating at a restaurant”, 
he said.

SIRGO NUO KATARO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO

KATRO-LEK
JAM PAGELBĖJO

Edward Ber, 546 So. L. . 
St., Los Angeles, Cal., rašo:

“širdingai dejuoju jums 
Wojtasinski, už išradimą KAT
RO-LEK,, nes kaip pradėjau ji 
naudoti mano sveikata sugry- 
žo, paetitas pasitaisė, skilvis 
veikia gerai, ii* 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 
kenčiate nuo skilvio suirimo ir 
silpno kraujo tuojau kreipkitės 
reikalaudami KATRO-LEK, ku
ris parsiduoda pas vietinius vai
stininkus, arba tiesiai j išdirbė
jus, kurių antraašs telpa kito
je vietoje. Apg.

M. RAMAITIS
GENERATES BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

p-

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

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

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$8975
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

jCigarus
ĮgjL. „ ft 5c—8c—15c ir 3 už 50c 
Rwfclr K Unijos darbininkų—

Rankų darbo, 
' . Padaryti iš Porto Rico ir. 

vi-į "r Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.

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

race.

“Wot 
goin’

what 
whatfrom; it’s 

that shames the

Show us a man’s garden tdols 
and we’ll tell you what his 
garden looks like.

is
The surest way to get a job 
to be young and not need 

9 9 ¥
it.

I saw her dress
And
For
The

laughed at it, 
“Brevity’s 
soul of wit”.

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

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

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

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

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

TANLAC 
FOR YOUR HEALTH

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube
man who has too much 
is practically sure to 
much”, said Helen Bal-

end
fact

“The 
to say 
say too 
trukonis, oracularly.

------ o------
What makes the happy 

ihg of movies is the mere 
that they have ended.

1

Palociai Ore

TAU TREČDALIAI CLEVELAND© 
ŽMONIŲ SVAJOJA APIE ĮSI

GIJIMĄ NUOSAVŲ NAMŲ.
JEIGU JUS ESAT VIENAS IŠ JŲ, AR 
DAROTĖS KĄ NORS _APIE TAI? 
BUDAVOJIMAS PALOCIŲ SVAJO
NĖMIS NĖRA GERA VIETA GYVE
NIMUI.
PAS1BUDAVOJIMUI AR NUSIPIR
KIMUI NAMO REIKALINGA TAM 
TIKRA GATAVA SUMA PINIGŲ. 
DĖJIMAS PINIGŲ ŠIAME BANKE 
PAGELBĖS JUMS JĄ SUSITAUPY
TI.

Incorporated- t8^3 

.Sudėty for £Migs 
> inthe Cittj of Cleveland

PUBLIC SQUARE
P. 1 a u s i a Pasibudavokit N am ą

9

Mrs. Winslow’s 
Syrupir

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 
Randolph 1822

Your Home Prettier 
Ypur Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

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

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yonr druggist, 25c 

The Knight Laboratories, Chicago

IŠ KO TAS PADARYTA?
šis klausimas tankiai klausiamas rakandų pardavė

jų. Jis noriai ant to atsako.
The Better (Business Biurai per visą šalį ir pati val

džia visur akstiną kad butų įvardinta skelbimuose kokis 
rakandų medis yra. Tas reiškia kad butų įvardinta pats 
svarbiausias medis.

Geri rakandų pardavėjai daugiau neskelbia kad jų 
parduodamas rakandas yra “Mahogany Finish”, palie- 
knt jus nežinėje koks medis yra. Jis aiškiai pasako kad 
tai yra “Beržas — Mahogany Finish” jeigu taip yra. 
Jeigu rakandas padarytas iš walnut ir gumwood medžio 
tai neskelbia kad “Walnut”, bet sako “Kombinacija Wal
nut ir Gumwood”.

Remkit tokius pardavėjus kurie įvardina medį. Tai 
yra apsauga-jums.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikra Specialistų, o ne • 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- J 
ras specialistas arba profesorius ne- ■ 
siklausinės kokia liga sergi ir kur * 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 5 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- j 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie j 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 3 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- J 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 3 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- J 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 3 
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį į 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 5 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 3 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius ji 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 5

4 kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- j 
Z das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 5 
į pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 3 
į siu ar jūsų liga, yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžiningai. Ji 
į Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. ■' 

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS | 
5j 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland /
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. j!
5 Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. ■! 
? Nedėldieniais nuo 10 iki 1. Jį
'CwAWWWWVWWVWWVWVVVVWVVVWWWWVVVWWV'Zn

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laišku pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumų ir vikrumų nustipusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

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

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

šakelių. * Jūsų vaistininkas 
Virš 52 milionų ' butelių

TANLAC
DEL JŪSŲ SVEIKATOS

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'J'AI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pbar macai1 Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Temykite /***'ll storage
Visokios batarejos, Radio | M M J
reikmenys. Taisom ir per- 1 WWlj H J

žiūrim DYKAI. Ą ********* ĮfS
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

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiĮ  
= Prospect 2420 Central 1766 E

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- S 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
aiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiini»»ii;iiminiin»iiiiim»ii»!iiii»iiimiiiiiiyiįįp

A. S. BARTKŲ#
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių payeikslus gaus vienų didelį' pui
kų spalvuotą paveikslą 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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DIRVA

Kas

TAIP

Aria iš

Neverk,

Buvau Neženots

JUOZO BABRAVIČIAUS
Kaslink Emigracijos

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c
Amerikoje Orlaivį

ir
75c

75c

75c

75c
of for-

ir

75c

Gavo atsakymą kad” val-

75v-
Ticsioginė Linija j Chippewa Lake Parką.75c

a*75c

75t

75c

75c

REIKALAUJAMNori Žinot 75c

AGE N T V 75c

Pasaka apie “Terorą' “Dirvos” -NAUJOS DAINOS
geras uz-

'įonife “TRIMITĄ

8 $1.00

J. J. STAPUUONSCleveland, Ohio

m:

P. Kriukelis.

na-
yra

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

šmėklos. Nors- 
sako kad Lie- 
padėtis sunki, 
lengvesnė ne-

*26.20 
36J5

iškirto 5 ha geriausio miš- 
ir pirmos rūšies žemės 10 
pardavus su Irisais vaikais

pereiti high 
draugams pa-

Rigoletto, solo 
Kipras Petrauskas 
Brangi
Antanas Sodeika

pažinojo Francuzus, 
čia prisiėjo susidur-

75 c 
ir 
75c

j Chicagą, Stepo- 
veltui laiko .— tuo- 
Chicagos universi- 

aukštesnio mokslo.

gavo 
nes 
Vii

Len-

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

Better than a Mustard Plaster

aplanko 
ir prisL

ir susi- 
lakūnu

ŠOKIAMS MUZIKA:
Paruošė Longinas Bitinis.

Prevent A 
8c Relieve

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

Lietuvių 
savaite 

puslapių. 
$3 met. 
Kaunas,

Lithuania.

Sore Throat 
Coughs

Gaunamos “Dirvoje”

Solo ir Chorams

te- 
lai- 
ka-

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

'Daily Steamers to Buflalo—9 p. m. 
Fare $5.50.

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

p.m., alternate days 
July 5th to'Sept. 6th

Kai Aš
ir Į Rytų šalelę

Justas Kudirka
Mamyte, Motinėle 

ir Kinkyk Žirgus
Justas Kudirka

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, 12th, 19th and-£6th
Tickets good returning any time within 12 days including date of sale, . 

now obtainable at our Cleveland Office “

SIDE TRIPS from Niagara Falla at Special Excursion Rates
IPFSIJT,? 5?įren,5n J ! $ J-į ’ I MONTREAL Mid return
CLAYTON, N.Y. and'retum 16.60 _
ALEXANDRIA BAYandrcturn 17.051 QUEBEC and Return t

with return limit equal to Niagara Falls Excursion Tickets

Reikalaukit “Dirvoje 
šių Puikių Rekordų
Meilė Tėvynės Nemari

Sipavičiūtė ir Jozevskaitė
Subatos Vakarėlį

Liuda Sipavičiūtė

Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir' kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių 
laikraščių. Eina kas 
knygos formato, 32—4g 
Prenumerata Amerikoj 
“TRIMITO” Adresas: 
Laisves Al. 26.

Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jįjį gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

GE20 Superior Ave. “Dirvos” Krautuvėje. 
“Dirvos” Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.

Randolph 6380 Randolph 1476

Prapuoliau, Motuše
Jozevskaitė-Sipavičiutė

Liepė Tėvelis
Kamilė Jozevskaitė

EAGLE' BRAND
CONDENSED AdLK

PO LIETUVĄ
P ASIDA IRIUS

ARGI IŠTIKRUJU LIETUVOJE JAU 
> BLOGAI YRA

Laikraščių Melagystės
Nėra bjauriau již, tą kai laik

raščiai neteisingas žinias skel
bia. Amerikos Bretuvių laik
raščiai skelbdami neteisingas 
žinias daro sau blogai, ir užsi
kerta kelią į visuomenę.

Lietuvos žmonės skaitydami 
Amerikos laikraščius turi ska
naus juoko, nes gyvendami Lie
tuvoj mato aiškiai savo šalies 
padėtį, o laikraščiuose . piešia
ma visiškai atbulai. Tokiu bil
du laikraštis ir netenka visuo
menės pasitikėjimo.

Nors laikraštis skelbia netik
ras žinias, bet tie partiniai 
žmonės kurie 'stovi valdžios 
opozicijoje iš džiaugsmo trina 
rankas kad, tai gera pagalba 
jiems.

Aš manau kad Lietuviai A- 
jnerikiečiai, liaudis, girdėdami 
liūdnas žinias apie Lietuvą la- 
bai sielojasi del savo brolių li
kimo.

Tiesą pasakius, Lietuvoje ir 
nėra jau taip lengvas gyveni
mas.
kykit 
vargo 
“Ten 
Visas

Kas šventadieniais 
provincijų miestelius 
žiuri į žmones tas niekados ne- 
drys pasakyti kad Lietuvoje 

|yra bloga gyventi. Į Brazili
ją bėga tinginiai ir bepročiai, 
nes pardavus savo žemę ir 
mus pasiduoti į vergystę 
beprotystė. •

Emigracijos epidemija nėra 
įrodymas kad Lietuvoje žmo
nės negali gyventi, bet yra tik
ras įrodymas kad musų tautai 
trūksta susipratimo.

Pavyzdin. Rokiškio V., šu- 
nakario kaimo našlė Mieliunie- 
nė 
ko 
ha
išvažiavo į Braziliją.

Vien 5 ha miško kiekivenais, 
matais galėjo duoti 4,000 litų 
pelno, iš ko galima butų buvę 
poniškai pragyventi.

Pas Lietuvos žmones pinigų' 
niekad nebus jei jų netaupys, 
štai kaip puošiasi musų mote
ris. čia paduodu mažažemio 
ūkininko žmoną ar dukterį.

Per metus reikia siūti: vie
ni juodi čeverykai, antri gelto
ni, o treti pusčeverykiai, ir vis
kas kainuoja 100 litų. Trjs šil-, 
ko skarelės 70 lįtų, 5 vilnonės 
suknelės 350 litų, dvi šilko su
knelės 180 litų, žieminis paltas 
300 litų, vasarinis paltas 50 li
tų ; puspaltis 25 litai; šukos ir 
kiti blizgučiai .30 litų. JTąigi 
.vidutiniška moteris apsitaisy- 
mui išleidžia 1075 litus(.

Mano įvardytus apsitaisy- 
mus kiekviena kad ir netur- ]

Bet, gerbiamieji, pasa
ka tro j e šalyje skurdo ir 
nėra ? Priežodis, sako: 

gerai kur musų nėra”, 
pasaulis yra paliestas ir 

varginamas karo 
Lietuvoj žmonės 
tuvoš gyventojų 
bet visgi ji yra 
gu buvo prieš karą laike Rusų 
jungo. Prie Rusų, tiesa, pini
gų daugiau turėjo negu dabar 
turi. Bet" reikia "suprasti kad 
dabar Lietuva pakilo Antf" Aukš
tesnio kultūros laipsnio. Nėra 
nei vieno berniuko nei mergai
tės kurie nelankytų mokyklos; 
jaunimas stengiasi dailiai ne-'tinga Lietuvaitė stengiasi įsi- 
šioti, šilkai ir gelumbės net kai-1 gyti:
miečių tarpe plačiai įsigyveno. O kur dar vyrų išlaidos, ku- 
Ukininkai stengiasi turėt gra-'rie taip linksmi kas jomarkas 
žius namus, gražius pakinktus, gryžta iš miestelio?
gerų veislių ir gražius gyvu- Taigi mes pinigų turėti' ir 
liūs, o dar patįs mėgsta paulio-1 negalime.
ti.' ' / , .

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

by
Lambett Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Kad dabartinė valdžia tero
rizuoja ir persekioja apšvietos 
nešėjus ir kitus veikėjus yra 
gryniausias šmeižtas. Mat, 
pas mus skaitosi ir tie veikė
jais kurie tik supuvusia politi
ka kiršina Lietuvos liaudį, c 
dabar jiems truputį liežuviai 
primygti, tai jie ir šaukia ne
sąmones, ir jų draugai Ameri
koje su jais rėkia.

Aš kaip dirbau švietimo ir 
labdarybės darbą taip ir dirbu, 
net dar su didesnėmis pasek
mėmis, ir niekas musų veikimo 
nepersekioja.

Gruodžio 17 perversmo gir
ti negalima, bet skaitantis su 
faktais laikyti už blogą irgi 
negalima. Ištikrųjų Lietuvos 
liaudyje butą įvairių vidaus 
priešų, o kaip žymių komunis
tų net karių tarpe, pAyyzdin 
generolas Kleščinskis ir'1 kiti. 
Dabartinė valdžia stropiau va
lo tautos priešus negu buvusios 
kitos dvi valdžios. Juk mus 
valdo Lietuviai, Lietuva juk ne 
žydų rankose, tai ko čia taip 
sukauti.

O ROSEDALE ®| 
Dry Cleaning Co.j

Rand. 7906 
C. F. PETRAITIS, Prop. 
6702 Superior Ave.,

KAPT. DARIUS ŠAUNIAI ATSIŽYMI ORLAL
VININKYSTĖS SPORTE

Į Laikraščiuose laiks nuo lai- 
I ko užsimenama apie žinomą 
Chicagietį, Kapt. Steponą Da
rių. štai kokių platesnių žinių 
randama apie tą musų .pasižy
mėjusį lakūną.

Per pasaulinį karą, kada 
1917 m. Amerika įstojo prieš 
Vokietiją, jaunas Steponas Da
rius, baigiantis 
mokyklą kasdien 
šakojo apie norą įstoti Suvie
nytų Valstijų kariumenėn.

Kaip 
Baigęs 
tuojau 
norėjo 
viais, i

• manė taip ir padarė, 
savo mokyklą, Steponas 
įstojo į kariumenę. Jis 
būti drauge su Lietu- 

šale jų kariauti, daug 
girdėti, daug - matyti, 
gali papasakoti daug 
atsitikimų, nes ilgokai 
ko būti Francuzijoj, iš 
mingai sugryžo į Chicagą 
rui pasiliovus.

Sugryžęs 
nas neleido 
jau stojo į 
tetą siekti

Vyrų-kareivių buvo, bet pini
gų truko. Ir taip Dariaus tru- 
sas pasiliko neįvykdytas.

Jis nusprendė vienas važiuo
ti Į Lietuvą. Apleidžia univer
sitetą, sutaria su keletu drau
gų ir išvažiuoja. Vilniuje tuo 
kartu viešpatavoi bolševikai, o 
Vilnius Steponui visuomet vai
zdavosi kaip koks žemiškas ro
jus. Jis norėjo Vilnių pama
tyti ir juomi pasidžiaugti. Jo 
norai išsipldė.

Parvažiavęs į Lietuvą įstoję 
j Lietuvos kariumenę ir 
progos Vilnių pamatyti, 
tuo metu Lietuviai buvo 
nių ’užėmę. Bet netikėtas

Ir jislkų puolimas išplėšė iš Lietuvių 
visokiųi brangią sostinę.

jam 
kur

Paskui Steponas įstojo į Lie
tuvos militarę mokyklą, kurią 
ir baigė kapitolo laipsniu Avia
cijos Korpuse. Per Lietuvių 
sukilimą Klaipėdos Krašte St. 
Darius atvaidino didelę rolę, 
nes gerai 
su kuriais 
ti.'• Kaip Jis Pateko Lietuvon

S Lankant universitetą, prasi- 
■ dėjo organizuotis Lietuvių ka- 
/riumeriė iš gryžusių Lietuvių 
kareivių, kurie ryžosi važiuoti 
Lietuvon ir padėti savo bro
liams vesti kovą su savo prie
šais už laisvę ir nepriklauso
mybę.

Darius tuojau ineina į,Vyk
domąjį Komitetą ir išsijuosęs 
dirba. Jam teko susižinot iš S. 
V. Valstybės Departments del 
gavimo laivo ir nugabenimo 
dviejų tūkstančių vyrų' Lietu
von, 
džia neduos jokio laivo ir ne
nori kad kokia kariumenė vyk-. , , . .
tų j Europą," nes karas jau pa- *labai stebisi" jo gabumais. “Sa- 
sibaigęs.

Kreiptasi į vieną laivų kom
paniją, kuri sutiko duoti laivą 
dviem tūkstančiam vyrų, tik 
reikėjo pirma sumokėti $150,- 
000, arba po $75 nuo žmogaus.

Nusipirko
Šiandien vėl jis randasi Ame

rikoje. Jis su savo orlaiviu 
nuolat skraido virš Chicagos. 
Visos Lietuvių kolonijos turė
tų pakviesti pas save 
pažinti su šiuo žymiu
nes, kaip Amerikonų spauda 
vadina, jis yra “soldier 
tune” ir vienas gabiausių Ame
rikos Lietuvių orlaiyininku, ku
ris daug gali suteažti smagu
mo ypač tiems kurie myli pa
danges “pamieruoti”.

Kapt. St. Darius- turi puikų 
Wright orlaivį. Amerikiečiai 
kurie /supranta apįe orlaivius

ko tai padangių artistas. Kapt. 
Darius rodė didelius gabumus 
kada pareikalavo iš valdžios 
leidimo orlaiviu lekioti po Suv. 
Valstijas. Tai garbė Ameri
kos Lietuviams. J. A. T.

Platinimui 
Duodama 
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

*» . Stg Jei plaukai slenka? S
| Naudok |

Albumas visokių Lietuviškų šo
kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina ...............75c
1-mai smuikai ..............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

“DIRVA” 
Cleveland, O,

Kurie manot keliaut apsilan
kyt Lietuvon ateikit “Dirvon” 
pasiteirauti apie laivakortes ir 
reikalingus popierius. “Dirvos” 
ofisas atdaras per dieną ir va
kare iki 8 vai.

6820 Superior Ave.

JONO BUTĖNO
Josiu Jomarkėlin

Litai ir į
Teka Upė per Beržyną ir

Leiskit į Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim!

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir 

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir 

Nesigraudink, Mergužėle
Ant Ežerėlio Rymojau ir 

Kada Noriu Verkiu
Oi Mergele, Mergužėle ir

Stasys
Kalinio Daina (Prisoner’s Song) 

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir 

Aguonėlė
Eina. Garsas nuo Rubežiaus ir 

Oi Kad Aš Pas Močiutę

O. Beržienės 
Muzika-Muzika (Vanagaičio)

Dainuok Sesute Lepunėle
Kosto Sabonio

Į Beržyną Eina Ona ir 
Atvažiavo Sveteliai

Švintant Aušrelei ir
Kam Šėrei Žirgelį

Juozo šuildausko
Gėriau Dieną ir 

Esu ant šio svieto
Jono Ramanausko

Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir 
Kur Josi, Broleli?

ŠOKIŲ REKORDAI
NAUJOS SMAGIAUSIOS POLKOS 

DEL VELYKŲ
Kaimo Polka ir
Linksmi Broliai, Polka

Lietuvių Orkestras
Polka “Marytė” ir

Polka ■'“Katrytė?. ■ * *r 
Kaimiečių Valcas ir

Kitajahka Polka 
Šv. Lucijos Šokis ir 

Mano Sielos šokis 
Vestuvių Maršas ir

Klarneto Polka
Marsalietės Maršas ir

Atsiminimai iš 1917
Žaidimo Mazurka ir

Gegužinė Polka
Kubanų šokis ir

Karininkų Valcas
Draugingumo Polka ir

Prakilnumo Polka
Polka Makoka ir

Musų Linksmoji Mazurka 
Santiago Valcas ir

La Paloma Serenada

A. VANAGAIČIO
Liaudies Dainos......

(Mišriam chorui)
Mamytė (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt” 
Vėjužėlis (chorui)
Muzika, Muzika (mišr. ch.) 
Malda
Vilnius ” ”
Stasys ........,.
Dul Dul Dūdelė .......... 
Litai . .................. 
Godelės .........,....... 
Klumpakojis ............ 
Suktinis ................

Doviernastįs
Doviernastįs reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen- > 
toroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirhnama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

MUSŲ LINIJOMIS
Minios šią vasarą CHIPPEWA PARKE 
jieško sau vėsių, rainių, patogių ir ma
lonių aplinkybių. Žemos kainos iš bile 
kurios iš mūšų stočių- Naudokit musų 
karus ir pasiliuosuokit nuo motorų rū
pesnių.

Neturėsit mainymų tires 
karštame ore. Nereiks 
gaišuoti jieškant vietos 

' apsistojimui. Neturėsit 
susigrūdimų kelyje.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

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. 292775c

60c 
40c 
35c 
30c 
35c 
50c 
50c 
50e 
50c 
60c 
50c 
50c

pERKAME, parduodame ir mainome namus ir 
farmas po Clevelandą ir visą Ohio valstiją.

,:ipgi visokis legalis patarnavimas ir patari- 
Starialis patvirtinimas visokių dokumentų.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuve”

.Vienas kitam pasako !
Geriausia proga turėti puikų rankom, siutą 

drapaną, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo/ ir individualiu stiliaus, yra užsisakant .savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga
rantuojama ir -Kainos Prieinamos.*
—— Pavasarinės ir Vasąrinės —-Vietinės — 
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos ——
įgį, 6900 Superior Ave. XfeX S11Į



1 Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
TURI BŪTI PARDUOTA Iš 

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

DI-

erior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Clair 
ir ežero, arti Gordon Park, 2 šeimy
nų modemiškas namas, po 6 kamba
rius viršuj ir hpačioj, 2 garadžiai, 
cemento kelias, lotas 40x150 pėdų, 
verta $13,000, parsiduoda už $11.500. 
Geriausia proga. Matykit nedėlioj, 
arba vakarais kasdien. (31)

VIETINIAMS 
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- i 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

pos 27 d. Gordon Parke

' Paskutinis “tautų vakaras” 
kokius šią vasarą miestas ren
gė Gordon ir Edgewater par
kuose prie Cleveland Orchestro 
atvirame ore koncertų, bus se
kantį trečiadienį, Liepos 27 d., 
Gordon parke, anoj pusėj upe
lio, netoli Lietuviams žinomo 
Birutės kalnelio.

Koncertas prasidės prieš 8 
valandą, kadangi programas 
bus ilgas..

Tautos kurios tą vakarą da
lyvaus yra: Ukrainai, Rusinai, 
Rusai, o ant galo Lietuviai.

Lietuvių .programas susidės 
iš šių dalykų:
1. Stasys (A. Vanagaičio) — 

Stasė Greičienė, soprano.
žąselė — Greičiaus vaikų 

choras.
Tu Graži (Kačenausko) ir 

Našleli Sūneli (čižausko) J. 
čižauskas, baritonas.

4. Mano Rožė (Kačenausko) 
ir Puikus Berniukas (to pa- 
tieSįrAMapijona Čižauskienė,

2.

3.

us (A. Vanagaičio) ir 
(Pet- 

ir Ma-

Sj-^VilWilis v-fi. vauuga 
^Skambančios Stygos 
rausko) duetas Jonas 
rė Čižauskai.

6. Suvienytas Lietuvių 
sudainuos tris dainas ant pa
baigos, vadovaujant J.' či- 
žauskui.
Po to bus orkestro muzika.
Lietuviai pdįi^engkit Ruo- 

skaitlingiausia ąpsilankyti tą 
vakarą į Gordoh nafką ir pasi
klausyti to prograriib?* Ten yra 
įrengta specialė orkestrui ir 
dainininkams vipta.

Nedėlios vakare Ant. Kalvaį- 
tis įr Stasys Kubilius praleido 
gerb. svetį stotin — jis išvažia
vo į Columbus ir galbūt pa
sieks ir Daytoną, nes netoli 
Daytono turbut apsistos su 
su karnivalu.

Akrono Lietuviai linki gerb. 
Šimkui geriausių pasekmių ti
kėdamiesi trumpoj ateityj pa
matyti jį su ristynėmis šiame 
mieste.

Janickas skundės prie bažny
čios buk tai žmonės jį apšmei- 
žę kad jis pavogęs farmerio 
paTšiuką. Sakė jis turįs jau 
16 šmeižėjų, bet mano patrauk
ti visus teisman kurie tik pa
klaus jo “ar skani paršiena”.

Akrcno Bobos apleidžia vy
rus.. Praeitą panedėlį Praspa- 
lauskienė apleido savo vyrą, 
kaip žmonės sako, ir išvažiavo. 
Ji pamylėjus savo pusbrolį.

Vietinis.

choras

Moteris nušovė vyrą. Mikas 
Kaparnyk, 50m., pereitą pirma
dienį naktį nuėjo į namus savo 
pačios su kuria buvo pasime
tęs, ir lipo per langą pas ją j 
vidų. Moteris, gyvenanti ant 
4109 Reservoir avė., pamatė 
per langą iš viršaus kad apa
čioje lenda jos vyras su revol
veriu rankoje. Ji nuėjus apa
čion pasiėmė savo revolverį ir 
susidūrę su juo įlipusiu į vi
dų. Abu jiedu sykiu ėmė šau
dyt, vyras liko nušautas, o mo
teris sužeista.

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook
lyn© Aido Choro:

Neverk pas Kapą ir 
Tykus Buvo Vakarėlis, 

ir
Važiavau Dieną'

Vakarinė Daina.

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.

ANTANAS ŽUKAS APSIVE
DĖ

Liepos 16 d. apsivedė plačiai 
žinomas Clevelandiečių veikė
jas, Antanas Žukas, “Dirvos” 
bendrovės prezidentas, su p-le 
Ada Stoll, Amerikiete, senos 
Clevelandiečių šeimynos, dik- 
čiai pamokyta mergina.

Tą pat vakarą jaunavedžiai 
išvažiavo, ant “honey moon” 

Niagara Falls, ir sykiu 
savo automobilį. Nuo 
jie kelionę atliks auto- 
ir aplankys keletą ryti- 

žada aplankyt 
plinkps naskni

laivu į 
išsivežė 
Buffalo 
mobiliu 
nių valstijų. .!
Bostoną ir apielinkes, paskui 
miestus pakelėj, užsukt į New 
Yorką ir dalyvaut Sharkey- 
Dempsey kumštynėse jeigu pa- 
spės. Toliaus, aplankyt Atlan
tic City, Washington, Baltimo
re, Philadelphia ir kitur.

Sugryš už poros savaičių.
Poni žukienė senai jaii tarp 

Lietuvių dalyvauja ir yra pla
čiai pažįstama tarp Clevelan- 
diečių Lietuvių tarpe.

Kelios dienos prieš vestuves 
pas Vilčinskus ant Yale avenue 
buvo surengta jaunamartei taip 
vadinama “shower party”, kur 
jos draugės Lietuvės sudėjo jai 
įvairiausių dovanų 'ir iškėlė 
gražų vakarėlį.

Kai sugryš,- moterėlės rengia 
jai kitą priėmimą — dabawfjaii 
į savųjų tarpą.

Žuko vestuvės nustebmo jo' 
draugus ir visi kalba,kad reik
tų pasekti jo pėdomis, ko, lauk
ti ilgiau.............

“Dirva” ir visi jo draugai 
linki geriausios Kloties jų gy
venime.

LIETUVIŠKAS PROGRAMAS 
PER RADIO

Ketverge, Liepos 28 d., Hol- 
lenden Hotelio radio stotyje W 
J A. Yjfetik. duodama kitas Lie
tuviškas programas per valan
dą laiko nuo 8 iki 9 vakare. 
Programą sudarys Marijona ir 
Jonas Čižauskai dainomis, dai
nuos taipgi N. Skirbantas ir 
Pr. Davis; Nik. Vilkelis gros 
smuiką, Aldona Vilkelienė prie 
piano.

GREIČIŲ MUZIKOS MOKYK
LA NAUJOJ VIETOJ

V. Greičiaus piano muzikos 
mokykla dabar yra po nauju 
antrąšt, 18830 Meredith avė., 
Euclid' Beach apielinkėj. Stasė 
Greičienė mokina dainavimo ir 
balso lavinimo. Mokiniai pri
imama bile kada.

Telefonu galima susišaukti: 
Kenmore 0758-R. .

Iš

bu-

KASLINK NESUTIKIMŲ 
PRAEITIES

Du metai atgal, kada aš 
vau išsiskyręs nuo J. Brazio iš
partnerystės, ir tąsyk ar aš 
kam sakiau ar nesakiau, visi 
pradėjo sakyt kad J. Brazis 
apvogė F. Baranauską ir išva
rė iš darbo. Tas neteisybė, ži
noma, aš tąsyk iš papykimo ir, 
buvau daugeliui išsitaręs apie 
apvogimą, bet dabar susitai
kėm su J. Braziu ir neprapuolė 
mano sudėti pinigai ir dabar 
esam geriausiame sutikime.

F. B. Baranauskas.

Štai kokių gudruolių yra. Po
licijai pradėjus gaudyt vyriš
kius viliojančius į automobilius 
merginas stovinčias gatvėse, 
atsirado ir tokių merginų ku
rios iš to pasinaudoja.

Vienas vyras netoli E. 105 
st. ir Euclid avė. važiuodamas 
automobiliu pamatė prie šali
gatvio nieko sau merginą, žiū
rint bežiūrint vienas j kitą, jis 
ir pavadino ją sėsti pas jį.

Ji įsilipo, kiek pavažiavo, ir 
pradėjo rodyt tam vyrui polici
jos ženklą; ji mat norėjo po- 
zuot kaipo moteris policijantė. 
Pradėjo tam vyrui sakyt kad 
ji sekioja tokius paukščius ku
rie merginas vilioja į automo
bilius ir liepė važiuot su ja į 
Policijos Skyrių 4. Vyras ėmė 
bėdavot kad butų negerai, jis 
yra vedęs, turi moterį ir vai
kus. Gudruolė tada pareikala
vo nuo jo $25 ir ji paleis jį ra
miai.

Kada ji pradėjo reikalaut pi
nigų vyras suprato dalyką, ir 
vietoj paleist ją,’ nuvežė į Cen- 
tralinę policijos stotį, kur ji ir 
tapo uždaryta už pozavimą po- 
licijante.

Industrialė Paroda
Rugpjūčio 6 atsidarys ypa- 

roda kokios dar Clevelandas 
nematė. Tai' bus Ohio-Cleve- 
lando Industrialė Ekspozicija 
milžiniškoj miesto auditorijoj, 
sykiu užims ir erdvą plazą ša
lę auditorijos. Bus stebinan
čių dalykų pamatymui ir daug 
palinksminimo įvairumų.

Paroda tęsis per 23 dienas 
ir perstatys ką atsiekė Cleve
land© industrijos. Perstatymas 
bus tokis kokio niekad dar šis 
miestas nebandė padaryti. Pa
roda užims plotą penkių miesto 
blokų, kas padarys nežymiomis 
visas kitas atsibuvusias paro
das. ~

Centre erdvios plazos pasta
tyta puošnus, brilijantų Bokš
tas,’ 225 pėdų aukščio. Jis bus 
nušviestas dieną ir naktį, 
naktį žibės nepaprastai 
žiai. Palinksminimui bus 
kių perstatymų, muzikos, 
nų ir visko kito. Garsaus 
sos benas bus vienas iš dauge
lio įvairių pamarginimų.

Trjs šimtai merginų daly
vauja konteste laimėjimui pa
rodos dovanos kelionei aplink 
pasaulį. Kurios laimės tos bus 
paleistos važinėti po įvairias 

^šalis garsinant Ohio valstiją. 
Keturios bus apvainikuotos ka
ralienėmis, 36 kitos gaus lėšas 
apvažinęjimui Suvienytų Vals- 
tijų.

Industrialiu atžvilgiu, bus iš
statyta produktai kokius išdir
ba Ohio valstijos kompanijos, 
kurios bendrai duoda darbo 
100,000 darbininkų tų produk
tų išdirbimui. Jos turi inves
ting apie $550,000,000 kapitalo 
ir išdirba bilijono dolarių ver
tės įvairių dalykų.

Parodoj bus atiduota pagar
ba ir tiems darbininkams kurie 
ištikimai dirbo prisidėdami to 
viso atsiekimui. Jieškoma dar
bininkų kurie ilgiausia išdirbo 
vienoje dirbtuvėje. Jiems bus 
padovanota Tarnybos medaliai.

Manoma kad bus galima pa
daryti iškilmes naujos gelžke- 
Jių stoties pašyenįimo Cleve
land© ihdustrialiam progresui. 
Ta $60,000,000 budavonė' ant 
Publik skvero yra didžiausias 
Cleveland© budinkas.

Parodoj dalyvaus ir Charles 
Lindbergh, lakūnas kuris per
skrido Atlantiką.

SPORTAS

ypač 
gra- 
viso- 
dai- 

Sou-

Komaro-Brazausko Ris- 
tynes Perkūnas Suardė

Komaro ris tynęs su Bra
zausku ketvirtadienio vaka
re pasibaigė stebuklingai. 
Turbut senas Lietuvių die
vas Perkūnas pradėjo kiš
tis Į turnamento tarpą ir 
nenori kad Lietuviai vienas 
su kitu vaidintųsi ir eitų j 
kovą iki pergalių. Senovėj 
Lietuviai vienybėj gyvenda
mi didelius darbus padarė, 
tai Perkūnas turbut nori 
kad ir dabar jie nesivaidin- 
tų tarp savęs bet butų bro
liais.

Dangus buvo susiraukęs 
jau anksti išvakaro kada 
Komaras ir Brazauskas 
dulkino savo kelnaites ir 
ruošėsi vežtis į Euclid Vil
lage parką ristis už Lietu
vių čampionatą.

Kada jie apsirengė ir jų 
žiūrėtojai laukė pasirodant, 
tolumoje ėmė žaibuoti ir 
griauti. Kada jiedu sulipo 
j ringę uzejo ’smarki audra 
ir ėmė lynoti. Bet jie vis 
nieko nepaiso, o žiūrėtojai 
laukia kas bus.

Komaras sveria 225 sva
rus, Brazauskas tik 190 sv. 
A.bu nors aukštumu lygus, 
bet storume didelis skirtu
mas.

Susikibo. Marotta refe- 
ry. Lietus pradeda krapyt, i 
sunki perkūnija dunda ir 
baisus žaibai dangų narsto 
lyg persergėdami du broliu 
Lietuviu kad liautųsi pyk
tis. Juk jau pora metų kaip

Brazauskas Komarą gaudo
si ir nori parist ir pasiro
dyt už ji drūtesnis, nors yra 
žymiai menkesnis. Abu jie 
yra pirmos eilės ristikai ir 
narsus daužymui svetimųjų 
ir kėlimui savo tautos var
do, kuri buvo garsi iš seno
vės.

Bet niekas negelbsti: jie- 
(du susikibo ir visu smarku? 
mu stengiasi vienas ant ki
to paimti viršų. Žiūrėtojai 
dabar pamatė kad Brazaus-j po pusės valandos atkak-1 
kas nėra paprastas ristikas. Į lios kovos, neduodamas nei 
Jis Komarui neduoda labai vienam ristikui progos pa- 
giliuot ir kimba j akį su di- rodyt viršenybės.
dėlių atkaklumu. Kaip Ko-' Publika subėgo į pastogę 
maras jam taip jis Koma-1 nuo lietaus, ir tuo baigėsi 
rui užstato pinkles kad rei-' antra turnamento diena.
kia spardytis iki išsirita ari Clevelandiečiai pirmu sy-

ištruksta. Į kiu pamatė koks vikrus yra
Bet lietus nesiliauja, per-1 Antanas Brazauskas, kuris 

kūnas dunda ir žaibai viso-1 jieško Lietuvių čampionato 
mis pusėmis švytuoja. I nors nėra sunkios vogos ris- 

Perkunas nenori nei vie-| tikas.
no trenkt, nes jis Lietuvius Pirmoj poroj ritosi porą 
myli. Jeigu ten butų su svetimų vaikinų ir kumščia- 
Lietuviu ėmęsis Lenkas ir vosi du maži vaikai.
butų užėję perkūnija tai Sarpalius negalėjo šiose 
tikrai Lenkas butų buvęs ristynėse nedalyvavo, nes 
nutrenktas. buvo išvažiavęs su ristynė-

Tik lietum musų senas J mis į Columbus ir Daytoną 
dievas perskyrė abu ristikujir nespėjo sugryžti.

Brazauskas tą pat naktį 
išvažiavo su ristynių reika
lais i New Yorką ir gal ne
turės progos Cleyelande su 
Komaru persirist antru sy
kiu.

Bet šiuom dar tifbnamen- 
tas neužsibaigė.

emykit
Dirvoj” kada

bus
Sekanti Turnamelito

Diena!
KOMARAS RISIS MA- ■ gaitis ir Babravičius taisydami 
f-> į nim-^zuTr- o r? j savo plaučius žieminiam sezo-
KU1 1 Uo K1D 1 I INtjor. nui. Sarpalius taisysis ir stip- 

Charles Marotta ruošia kitas rinsis irgi žieminiam sezonui 
dideles ristynes Tayįpr Bow! Ilr V®1 pradės savo smarkų dar-.

PETRAIČIŲ VANDRAVONĖ
C. F. Petraitis vieną dieną 

uždarė savo biznį ir užsisukęs 
automobilį, su šeimyna iškelia
vo pasivandravoti po Kanadą 
ir keletą Amerikos valstijų.

Kelionę sako turėję smagią 
"r įvairią; pervažiavo 8 valsti
jos, t. y. Ohio, Pennsylvania, 
New York, Kanados pusėj Que
bec ir Ontario, paskiau Michi
gan, Indiana ir Illinois.

Tarp pažymesnių miestų ir 
miestelių pirmoj dienoj kelio
nės pervažiavo Erie, Pa., Buf
falo, Rochester, Oswego, Me
xico, Pulaski, Watertown, Ale
xandria Bay kur randasi Tūks
tantis Salų, bėt gal but' jų yra 

' ir daugiau, Adensburg, N. Y., 
iš kur kėlėsi per St. Lawrence 
upę į Kanadą. Paskui traukė 
linkui Motreal. Quebec provin
cijoj, nors gerai moka Angliš
kai, Petraitis nemokėjo susi
kalbėt, nes ten, sako, tik Pran
cūziškai žmonės moka — net 
kiaušinių negali gaut nusipirkt 
jeigu nemoki Francuziškai.

Gryžo į Suv. Valstijas per 
Wihdsor ir Detroitą, paskui 
patraukė į Chicagą. Michigan 
valstijoj, St. Joseph miestas, 
sako, yra grynas vyšnių mies
tas, kur visos gatvės tik vyš
niomis nustatytos, tik pirk' ir 
pirk.

Nuo Chicagos gryžo kitu ke
liu, per South Bend, Ind., Tole
do, Ohio.

Visą beveik kelionės 
važiavo ežerų pakraščiais, 
Ontario, Huron, Michigan. Va
žiuojant ežerų pakraščiais buvo 
gan įvairu, bet gražiausia buvo 
tai St. Lawrence upes 'pakraš
čiais. Toj upėj matosi salų Ba
lukės ir vanduo taip greitai bė- 
ba tokia plaiča upe kad rodos 
gali nuskandint visą pasaulį į 
kelias valandas.

Atskirai aprašyt visą tą da
lyką užimtų daug vietos ir su
sidarytų didoka knyga, nes yra 
kas apie ten aprašyt.

Kelionėj pervažiavo 2119 my
lių, sugryžo pereitą šeštadienį, 
po dviejų savaičių laiko, ir vėl 
varo biznį 6702 Superior avė.

laikų 
Erie,

Antanas Juknis apie
Jack Sharkey

Clevelandietis Antanas Juk
nis, kuris išvažiavo į New Yor
ką pora savaičių atgal, štai ką 
rašo J. Gilliui f

New Yorke ir apielinkėj visi 
žmonės labai daug kalba apie 
Sharkey. Visi žmonės plačiai 
kalba apie kumštynes su Dem
psey ir labai susirūpinę, neži
no kaip gali atsitikti.

Mes buvom nuėję pažiūrėt 
kur Sharkey treiniruojasi, ten 
visada yra publikos apie 500. 
Jnėiga kainuo 50 centų.

Kurie dideli faitoriai ateina 
Sharkio pamatyti visi sako kad 
negali būti kitas toks vyras pa
saulyje kaip Jack Sharkey, nie
kas negalės jo sumušti ir jis 
turės palikti pasauliniu čam- 
pionu.

Sharkey labai gražiai atrodo, 
yra labai mandagus vyrukas. 
Kalbėjom su't juo, mane jam 
perstatė C. Kulis. Kalbėjau su 
Sharkiu Lietuviškai. Jisai nie
ko nepaiso, kalba Lietuviškai 
prie visos ' publikos garsiai, o 
pašaliniai žiuri ir klauso, nei 
vienas nesupranta ką Lietuviš
kai kalbam.

Aš jam prisiminiau apie fai- 
tą su Dempsey. Jis man taip 
sako: bus sunku sųmušt Dem
psey, bet pasitikiu 
iki penkių raundų 
nesumuš tai aš jį 
ant šešto raundo.

Ir Ivisi žmonės 
Sharkey laimės.

kad jeigu 
jis manęs 
paguldysiu

kalba kad

PRANEšIMAS
šiuomi pranešame kad Lietu

vių Salės Bendrovės pusmeti
nis susirinkimas'atsibus penk
tadienio vakare, Liepos 29 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje. Prašome visų šėri- 
ninkų susirinkti, nes bus apkal
bėta bendrovės reikalai ir iš
duota pusmetinė atskaita.

Kviečia L. S. B. Valdyba.

arenoj kitą penktadienį, Liepos 
29 d., nuo 8 vai. vakare. Ta 
vieta yra prie Harvard avenue 
už Broadway.

Svarbiausioj poroj bus Len
kas, Stanley Stasiak, su Tony 
Felice, Italu ristiku kuris nese
nai atvažiavo iš Europos. Jis 
skaitomas geriausiu Italu risti
kų kokis šiandieną yra. Jisai 
laimėjo Italų čampionatą pas
taram turnamente Italijoje.

Komaras su Thomas
Juozas Komaras, dabartinis 

Lietuvių sunkios vogos čampio- 
nas, bus priešpaskutinėj poroj 
su Al Thomas iš Bostono. Jis 
nėra žinomas Clevelande, bet 
rytinėse valstijose pasižymėjęs 
nugalėdamas nekuriuos net žy
miausius ristikus. Komaras su 
juo imsis iki pergalės, bet tas 
Bostonietrs ruošiasi padaryt J. 
Komarui pirtį.

Marotta buvo pasirengęs da
ryt šitaip: statyt su Al Tho
mas tą kuris laimės Brazausko- 
Komaro poroj.

Prieš juos imsis Joe Varga, 
Vengras ’čampionas, su Do,c 
Dyamotte; Charley Fox su Fr. 
Noewer, Oscar Kohl su Ed 
Smith.

Tikietai bus galima gauti ir 
“Dirvoje”. Prie to Marotta pa
keitė kainas moterims, jos ei
damos į ristynes mokės tik po 
50c. už paprastas sėdynes, b 
ringside sėdynės bus po $1.10. 
Vyrams tikietai po $2.20. ir 
$1.10. Vaikams ineiga 25c.

Harvard avenue karai daye- 
ža iki Taylor Bowl vartų.

East 55th karais davažiuosit 
iki Harvard avė.

SARPALIUS IŠVAŽIUOJA 
SMARKIAI TREINIRUOTIS
Po šių ristynių, iki sekan

čiai turnamento dienai, ir iki 
savo ristynių ' Pittsburge, ku
rios bus Rugpjūčio 7 d., Karo
lis Sarpalius pasiryžo smarkiai 
pasitreiniruoti kad atėjus lai
kui . negalėtų prieš jį laikytis 
nei vienas ristikas.

Sarpalius važiuoja porai sa
vaičių į Wisconsin valstijos 
miškus, ten kur vasaroja Vana-

bą.
Sugryš už. poros savaičių, ga

tavas kibti j bile vienų ristiką, 
ir kiek nujaučiama jis ruošiasi 
pirmiausia ant Komaro spran
do, nes andai jį Komaras už
klupo prastame padėjime, o ris
tynių nebuvo galima atidčt.

KAIP JAUČIASI BRAZAUS
KAS

Antanas Brazauskas lengvų-, tis.

. sunkių ristikų tarpe yra’ kaip 
Joe Malcewiez sunkiųjų tarpe; 
jį mažai kas gali nugalėt iš sun
kiųjų, o jo vogos vyrai veik 
niekur jam p i eko. nepadarę. ;

Prie t© jię yra toks iškalbus 
kaip Jack Sharkėy: jjis vaęįna 
ir tiesiog pasako kad jis 'gali 
tą ir tą nugalėt, o ką Požėla, 
Šimkus ir kiti jo vogos yra jain 
tik šiaudai.

Sarpalius yra lengvesnis už 
Komarą ir švelniau imasi, tai 
Brazauskas sako su tokiu vyro 
butų kitokia šnėka. Ir, sako, 
gal manęs bijodamas Sarpalius 
išvažiavo ir daugiau treiniruo-

Akrono Naujienos
RISTIKAS JUOZAS ŠIMKUS 

DALYVAVO KARNIVALE
Juozas Šimkus buvo Akrone 

su karnivalu dvi savaite. Jis 
neveltui yra pramintas kaipo 
“Lietuviškas žaibas”, bet čia 
jis atsižymėjo kaip žaibas, su 
perkūnija, nes nesirado jam ly
gaus vyro prieš jį atsilankyti.

Akroniečiai statė jam .'tvir
čiausius vyrus, nes Ameriko
nams buvo“ didelė negarbė kad 
svetimtautis juos paguldo. Ant 
galo, neturėdami savo mieste 
tokių drutuolių buvo priversti 
šaukti milžinus iš kitų miestų. 
Mat, jie mane.leisti vienu va
karu kelis vyrus imtis su Šim
kum, manydami privarginti jį 
ir paguldyti. Bet jam tas nie
ko neųžkenkė. Jis apsiėmė im
tis su jais visokiomis išlygo
mis, ir visus paguldė.

Pirmą savaitę jis ritosi kas 
vakaras, o antrą savaitę tik dvi 
paskutines dienas, laimėdamas 
kiekvieną kartą. Jis nemažai 
pakėlė Lietuvių vardą tarp šio 
miesto gyventojų.

Gerb. Šimkus yra Lietuvis 
kurs nesisarmatija publikoje 
Lietuviškai kalbėti.

Nedėlioj jis viešėjds pas M. 
Yocius ir V. Vasiliauskus. Po 
pietų Stasys Kubilius nuvežė 
gerb. svečią į pikniką, nes Šim
kus norėjo plačiau susipažinti 
su Akrono Lietuviais.

Vasiliauskienė sako kad Šim
kus yra ne tik geras ristikas 
bet ir geras šokikas. Gal but

jam patiko Vasiliausko naujas 
“dramatiškas akordeonas”.

Kuomet Šimkų miltai ritan
tis jis atrodo gan žiauriai kada 
savo priešus kaip perkūnas 
tranko, bet šiaip .suėjime,, jis 
yra labai mandagus žmogus. 
Žodžiu sakant, jis 
prasmėj- Lietuvis.

Eksportavimas 
šinų. Pirmą vietą. 
Akrono per pirmus tris šių 
metų mėnesius užėmė automo
bilių šinos, kurių eksportuota 
už $5,988,645.

Kitokių produktų eksporta
vime Ohio valstija stovi aštun
toj vietoj. Per pirmą bertainį 
Ohio valstija eksportavo įvai
rių prekių už $45,745,768.

New Yorko valstija per tą 
laiką eksportavo už $193,190,- 
065.

Nelaimės. Nedėlioj Akrone 
automobilių nelaimėj užmušta 
vienas vaikas ir daug žmonių 
sužeistą. Trįs važiuotojai su
imta už neatsargumą su auto
mobiliais.

Viso Ohio valstijoj per ne- 
dėldienį užmušta penkios ypa- 
tos, neskaitant daugybės sužei
stų sunkiai ir lengyai.

yęa pilnoj

automobiliu 
eksporte, iš


