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Amerikiečių i RUSIJOJ TIK ŽUDY
MAS, ŽUDYMAS

BIZNIS GERĖJA, SA 
KO ŽINOVAI Kas Bus su

Savaite Kaune
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŠAULIU SĄJUNGOS SUMANYMU, AMERI
KIEČIAI PIRMU SYKIU PAVAIŠINAMI

Bajįiėriai protestuoju. East 
LiverdJw*O. — Seger Fuel Co. 
sumaniosios savaitės pradžioje 
atidaryti kasyklą netoli čionai, 
bet streikuojanti angliakasiai, 
250 darbininkų, surengė demon
straciją protestui prieš impor
tavimą iš kitur streiklaužių. Iš 
tos priežasties, bijodama muš
tynių, kompanija automobiliai 
naktį streiklaužius išvežė atgal 
iš kur atgabeno. %

Visos Ohio valstijos kasyklų 
operatoriai pasiryžę atidaryti 
kasyklas ir sakosi varys darbą 
kad ir kulkosvaidžiais apsistatę 
ineigas ir ginsis nuo streikerių. |

Nekurie Ohio valstijos unijos 
viršininkai kalba kad darbinin
kai sutiktų gryžtį?ūž $6’ į dieną, 
beUpėrriiato kad unijai gijsia 
pavojus jeigu ims paskiros srj- 
tįs taikytis ir stoti dirbti.

Kaunas. — Pirmu kartu nuo 
Lietuvos nepriguhnybės paskel
bimo, šią vasarą tapo atkreipta 
oficialė dėmė j Amerikos Lietu
vius, kurie suvažiuoja vasaros 
laiku į Lietuvą paviešėti ir pa
lieka Lietuvai šimtus tūkstan
čių dolarių.

Iki šiolei į Amerikiečius žiū
rėtą su pašaipa, ir tuomi daug 
pakenkta Lietuvai.

Liepos 24 iki 30 dienos — iš
tisą savaitę atsibuna “Ameri
kiečių Savaitė” Kaune, su tam 
tikromis apeigomis. Į Kauną 
suvažiavo kas tik galėjo, kas 
tik iš Amerikos Lietuvoje lan
kosi, pažiūrėti tų dyvų kaip 
Lietuvos didžiunija priims A- 
merikiečius.

stovams bendrai praleisti* lai
ką ir pasitarti įvairiais visiems 
artimais klausimais.”

Šis sumanymas puikus, 
del to kad mes Amerikiečiai 
rim būti garbinamais, bet
rim būti lygiais žmonėmis kaip 
ir visi. Paliekam Lietuvoj tūk
stančius dolarių, e/ visur būdavo 
tik šnairai į mus žiuri.

Ne 
no- 
no-

Reikia dar Pagalbos 
Tvano Sričiai

New Yorke eina kivirčiai tarp 
požeminių ir aukštųjų gelžkelių 
darbininkų ir kompanijų už pri
pažinimą darbininkų unijos, pa
didinimą algų 20 nuošimčių, še
šių dienų darbą vietoj septynių 
ir aštuonias valandas į diena 
vietoj devynių. Jau streikas 
butų įvykęs šios savaitės pra
džioj, bet miesto majoras su
šaukė konferenciją pasitarimui 
vienos ir kitos pusės ir 
kas streikavimas atidėta.

kolei

skel-Darbo statistikų biuras 
bia kad automobilių industrijoj 
darbininkų algos yra didesnės 
negu kitose dirbtuvėse, abelna; 
imant. Nuo 1922 -metų algos 
pakilo nuo 66.2 nuoš. iki 72.9 
1925 metais, kurių metų tarpe 
buvo daryta sulyginimai.

Automobilių išdirbimas Bir
želio mėnesio bėgiu tačiau nu
puolęs. Gegužės mėnesį išdirb
ta 396,674 automobilių, o Bir
želio m. 314,552.

Per pirmą šių metų pusmeti 
išdirbta 1,779,443 pasažieriniai 
automobiliai ir 247,506 trokai; 
per tą pat laiką 1926 metais 
buvo padaryta 2,070,418 auto
mobiliai ir 235,459 trokai.

Butler, Pa., ir Elyria O., dvi 
plieno išdirbystės jungiasi j 
vieną korporaciją, kurių ben
dras turtas bus $20,000,000 ir 
ji išdirbt 1,000,000 suvirs tonų 
užbaigto plieno kas metai.

Baltimore, Md. — Pasibaigė 
streikas 6,000 budavojimo ama
tų darbininkų, kilęs iš nesusi
pratimų del darbų. I

“Trimito”, Šaulių * Sąjungos 
organo, šitaip kalbama į Ame
rikiečius tos Savaitės reikale:

“Nustojus ginklams, žvangė
ti, Jus vykote Lietuvon aplan
kyti savo giminių bei pažįsta-1 
mų, arba gryžote visiškai į Lie
tuvą. Nežinant gyvenimo są
lygų Lietuvoje, Jums teko pa
tirti įvairių nemalonumų.........
bet, brangus broliai, jei kas ir 
buvo tai tas įvyko ne iš blogos 
J tisų tėvynėje gyvenančių bro
lių valies, bet iš neprityrimo.

“Šiais metais daug Jūsų at
važiavo į Lietuvą, todėl šaulių 
Sąjungos iniciativa yra sudary
tas iš įvairių organizacijų at
stovų komitetas, kuris Liepos 
24—30 dd. ruošia Kaune Jūsų 
Savaitę. Tos savaitės metu Jus 
busite supažindinti su įvairio
mis Lietuvos gyvenimo sąlygo
mis ir painformuoti apie Lietu
vą, ir, be to, savaitės metu 
įvyks pasitarimas bendrais Lie
tuvos-Amerikos klausimais. Tu
rėsite progos aplankyti pavyz
dingus Lietuvos ukius, įvairias 
kariumenės dalis ir prekybos 
bei pramonės įstaigas. Tat, 
brangus broliai, Liepos 24 d. 
važiuokite Kaunan!

“Visi kas vyks traukiniais 
busite Kauno stotyje sutikti ir 
nuvęžti į išanksto parūpintas 
vietas, o kas važiuos kitomis 
susisiekimo priemonėmis (auto
mobiliais, garlaiviais) tai pra
šoma atvykus Kaunan užeiti į 
Šaulių Sąjungą, iš kur taip pat 
bus nurodyta 

“Komitetas 
musų atvykę 
liai Liepos 24
nan ir suteiks galimumo Kau
no visuomenei ir valdžios at-1

kur apsistoti.
tikisi kad visi 

iš Amerikos bro- 
d. atvažiuos Kau-

Mississippi upės potvinio nu- 
teriotos sritjs pačios per save 
negali atsitaisyti, reikalinga fe
derates valdžios pagalba, sako 
komercijos sekretorius Hoover, 
kuris užžiurėjo potvinių užklup
tos srities gelbėjimo darbą.

Atstatymui paupių užtvenki- 
mų kurie išgriauta vietiniai gy
ventojai neturi iš ko ir be val
džios pagalbos nepadarys nieko. 
Iš 3,500,000 vandens užlietų ak
rų žemės 2,000,000 akrų šįmet 
duos derliaus.

Per Varšavą ir kitus miestus 
ateina žinios apie baisius sovie
tų Rusijos valdžios darbus — 
žudymas žmonių, neva šnipais 
apšaukiamų, paniekė didžiausio 
laipsnio. Per dešimts dienų pa
staru laiku tik vienoj Ukrainoj, 
kurią komunistai valdo, slapta 
sovietų policija .nužudė 120 ypa
tų. 'Ukraina yra tik kampelis 
didelės Rusijos;

Nors Lenkai tas žinias ir 
perdėtų, bet vistiek galima nu
manyti kad kruvina nekaltų 
žmonių skerdynė Rusijoj varo
ma su baisiu įnirtimu. Despo
tizmas ir begėdiška žudystė 
būdas neva apsigynimo tos 
lies kuri skelbia laisvę.

Nėra ten nei žodžio nei spau
dos laisvės. Niekam nei pamis/- 
lyt nevalia kad komunistų' val
džia kada nors pakęs laisvą gy
ventojų apkalbėjimą šalies pa
dėties.

Visus varžymus ir žudymus 
komunistai pateisina apsigyni
mu, nes žino kad tironai kaip 
greitai nespėja apsižiūrėti tuoj 
ir lieka nuversti.

yra 
ša-

Vaikas Užėmė Rumani- 
jos Karaliaus Sestą

Keturiolika Vaikėzų Nu
teista už Mergaitę

Bucharest, Rumanija. — Lie
pos 25 d. palaidotas Rumanijos 
karalius Ferdinandas, kuris jau 
ilgas laikas kaip sirgo ir mirė 
pereitos savaitės pabaigoj.

Nauju Rumanijos karalium 
apšauktas šešių metų anūkas, 
mirusio karaliaus sunaus vai
kas. Tikrasis sosto įpėdinis, 
princas Karolis, neteko teisių 
prie sosto 
karališkos 
sūnūs, iš 
kuri buvo 
ko sosto
šalį valdys tam tikras regentas.

Karalius-vaikas skaitosi tur
tingiausiu kūdikiu pasaulyje: 
jam palikta nuosavybės, brang- 
menų ir pinigų apie $70,000,000 
vertės.

už apsivedimą su ne- 
kilmės motere. Jo 
pirmesnės, žmonos, 

karališkos kilmės, li- 
įpėdiniu. Jo vardu

bausmes nuo 2

komunizmas pri- 
Tie vaikai laike

Maskva. — Keturiolika vai
kiščių, nuo 15 iki 17 metų am
žiaus, nuteista mirtin po atra
dimo kaltais kriminališkame iš- 
gėdinime 14 metų mergaitės. 
Keturi kiti įmaišyti tame darbe 
gavo kalėjimo 
iki 8 metų.

Tai prie ko 
veda vaikus,
komunistų revoliucijos 10. metų 
atgal dar buvo kūdikiai, jie iš
augo komunizmo mokslo pum
puojami į galvas.

Ar tik ne ant kokio car ūko 
dukters tie vaikiščiai užpuolė; 
jeigu kokio darbininko mergaitę 
išgėdins niekas apie tai ir neži
notų, o keturiolika tokių vėja- 
gaudžių komunizmo tvarkai ge
riau butų negu vienos mergai
tės dora.

Tai Nelaime Vyreliams!
Chicago. — Dviem kunigam 

vadovaujant, užpulta Klubas ku
riame 250 vyrų ir kelios pus
nuogės moterįš turėjo pasilink
sminimo vakarą. Užpuolimas 
padaryta kada patirta kad jie 
ten laiko nepadorų pasilinksmi
nimą. Policijos stotyje net 40 
suimtųjų pasidavė pavardes 
“John Smith”, kiti kitokias, bi
jodami kad nepatirtų jų bobe
lės kad jie ten dalyvavo.

Sacco ir Vanzetti Kovo
ja su Kalėjimu

Bet

dar

Boston. — Sacco ir Vanzetti 
sėdėdami kalėjime po mirties 
bausme nutarė badauti. 
Vanzetti po aštuonių dienų 
baigė bado streiką. Sacco
laikosi, nors kaip ką iš valgo
mų daiktų ima. Jie nutarė ba
dauti protestui prieš jų laiky
mą kalėjime.

Mass, gubernatorius pora sy
kių atlankė juos kalėjime ir ty
rinėja jų kaltę. Jeigu guber
natorius dovanos jiems mirties 
bausmę tai jie jos nepriims, jie 
nori kad juos pripažintų nekal
tais, o ne bausmę dovanotų.

Mirė iš baimės. Cambridge, 
Md. — Vienas žmogelis kelis 
sykius kirviu kirtęs savo pačiai 
išbėgo laukan ir bėgdamas kri
to negyvas. Moteris išgis.

New York. — širdies plaki
mas kuris varo pinigus per gys
las ir arterijas komercijos šioje 
šalyje pradeda greitėti.

Tas paeina daugiausia nuo 
prasidėjusio laukų valymo ir ja
vų siuntinėjimo. Šimtai tūks
tančių darbininkų gavo darbus 
ant ūkių už biskį didesnes algas 
negu mokėta 1926 metais. Gelž- 
keliai ir laivai turi daugiau ve
žiojimo. Pinigai plaukia j ūki
ninkų kišenius ir pradeda eiti 
į kitas komercijos ir industrijos 
gyslas.

Plieno industrija eina paste
bėtinai pastoviai. Cino plotvių 
ir tūbų dirbtuvės nepajuto pa
prasto, nuslugimo, ir kitos gele
žies ir plieno sritis per praeitą 
bertainį buvo pasiganėdinančiai 
geros. Geležies siuntimas eže
rais į Clevelandą ir kitus Erie 
ežero uostus padidėjo apie de
vyniais milijonais tonų lyginant 
su tokiu pat laiku pereitų me
tų.

Anglies gabenimas ežerais 
gausus ir reikalavimai didėja.

Budavojimas1 ‘ per visą šalį 
irgi eina gana įtemptai.

Užmušė Rodydamas 
Dempsio Smūgį

Philadelphia, Pa. — John De- 
ratis, rodydamas savo drau
gui kokiu budu Dempsey sumu
šė Sharkį, smogęs viena ranka 
žemiau juostos, kita į smakrą 
tą vaikiną permušė ant žemės. 
Nupuolęs ant kieto šaligatvio 
tas vaikinas daugiau neatsikėlė. 
Praeiviai nugabeno jį į ligoni 
būtį, o Derogatis suimtas ir ap
kaltintas užmušime žmogaus. 
To vaikino galva permušta puo
lant ant šaligatvio.

Derogatis yra 20 metų am
žiaus, pavardė panaši į Lietu
višką. Užsimušęs vaikinas bu
vo Italas, 27 mteų.

Darbiečiai Smerkia So
vietų Tvarką

Washington. — Pan-Ameri- 
kos darbo kongrese išnešta re
zoliucijos pasmerkiančios Rusų 
propagandą kaipo “pražūtingą, 
klastinga ir veidmaininga”. Ko
munistų internacionalas apšau
kta “paremtu ant filosofijos 
diktatūros ir autokratijos kuri 
kitaip negali būti kaip tik ko
vodama prieš laisvę ir demokra
tiją”.

Kongresas taipgi peikė Su
vienytų Valstijų apsiėjimą su 
Centralinės Amerikos valstybė
mis.

Nesusitaria ant Taksų 
Mažinimo

‘ Washingtone eina reikalavi
mai numažinti taksus, kadangi 
valdžios iždas šįmet turi per
viršio. Vjni senatoriai nori 
numušti rrao taksų sumos ben
drai $300,000,000, kiti dusyk 
tiek. Turčiams atliks daug pi
nigų tą sumą numušus.

Sharkey?
| muš. Taigi Dempsio mana-

Pereitą savaitę Lietuviai džeris ir promoteris Rick- 
visame i pasaulyje buvo be
ne daugiausia suvilti negu 
kada kitados. Gal nei Len
kų pasisavinimas garbės po 
mūšio ties Žalgiriu penki 
šimtai suvirs metų atgal ne-

Rašo SPRTS.

ard turėjo be kepurių pra
šyti Sharkio ir jo manadže- 
rio kad Sharkey pasigailė
tų Dempsio, nes Dempsey 
traukia daug publikos. O 
gal jie ir grasino Sharkiui:

nuslopino taip Lietuvių ūpo jeigu tu neužsileisi Demp- 
kaip pereitos savaitės Dem- siui dabar tai negausi pro- 
psio sumušimas musų tau- g°s ne> su Tunney nei su ki- 
tiečio Sharkey-Žukausko.

Amerikonų spauda pilna 
ginčų apie šias kumštynes.! 
Niekad dar to nebuvo. Ir 
Lietuvių spauda kalba apie 
“monki įjizniuš”, apie Shar-| 
kio sutikima užsil^į>j^gm-Į promoteris Rickard su pasi- 
psiui, apie" sutarimą ■■ ki^; gerė>ĮPu aPle Sharkį laik- 
Sharkey pralaimėtų. .'dtštovayįg kalbėjo ir

Po kitų kumštynių, kat- sa^® kad Sharkey '§*J^abar 
ras laimi to ir bna viršus: ^ai čampionu, bet už 
teisingai išmušus priešą lai- poros gali....

tais žymiais kumštininkais, 
o dabar gauni pasidaryt po
ra šimtų tūkstančių dolarių 
tai nestumk pinigus nuo sa
vęs.

Savaitė prieš kumštynes,

Tie žodžiai ką nors reiš
kia, nes promoteris nekal
bės ko jam nereikia.

Štai dar viena mano nuo
monė. ir gana svarbi:

Jeigu Rickard norėjo pa
daryt. su Sharkiu bizni ir 
prašalint jį iš eilės lenkty- 
niuotojų už čampionatą, jis 
galėjo pasakyt: Sharkey, te 
tau du šimtu tūkstančių do
larių ir tylėk. Dempsey

mėjimas priskiriama laimė-' 
tojui; neteisingai užgavus į 
nereikalingas vietas laimė
jimas priskimiama užgau
tam, nubaudimui klasta pa
sinaudoti norinčiam.
_ Bet šiame atsitikime kilo 
didelis lermas Amerikonų 
spaudoje. Kumštynių eks
pertai pasidalinę: vieni ma
tė kad Sharkey užgautas į 
uždraustą vietą septintame j yra populiariškas, Tunney
raunde turėjo pralaimėti, j nepopuliariškas. Palikimui 
kiti sako kad Dempsey tei- Į Dempsio populiarišku po se-
singai laimėjo, nes tas smū
gis kuris galėjo Sharkį už
gauti, kaip kiti sako, nebu
vo gana žemai. Bet toks 
smūgis į žemutinę kūno da
lį buvo ir visi matė.

Kiti daro visokias išva
das ir daugelis tikrina kad 
Sharkey butų galėjęs Dem- 
psč sumušti, bet jis pasida
vė.

Gal buvo įsakyta kad tu
ri laimėt Dempsis, o Shar
key to nepaklausė ir norėjo 
sumušt Dempsį, jausdamas 
už jį geresnis; tada Demp
sey matydamas kad Shar
key nepasiduoda iki šešių 
raundų, panaudojo klastų 
kokią iškalno jam liepė ren
gėjai panaudoti Sharkį už
baigti.

Jeigu kova ėjo be sutari
mo iškalno tai Dempsey iš
mušė Sharkį klastingai, nes 
tą tikrina daugybės laikraš
čių atstovai kurie buvo iri 
matė kumštynes.

Aš nuo savęs pasakysiu 
irgi savo nuomonę. Tai bus 
tik nuomonė, daugiau nie
ko.

Jeigu Sharkey sutiko pa
siduoti Dempsiui tas reiš
kia kad visi žinojo jog jis 
gali Dempsį sumušti ir už
tai prašė Sharkio duoti dar 
Dempsiui progą.

Jeigu Sharkey galėjo su- 
mušt Dempsį dabar tai jis 
numuš jį ir kitą metą, ir ki
tą, juo toliau geriau jį nu-

novei, tu nugriuk iš pirmo 
smūgio, o jeigu ant to ne
sutinki negausi nieko.

Taip galėjo padaryt, bet 
nepadarė. Kodėl? Juk se
niau Dempsey taip sumuš- 
davo savo priešus: kaip tik 
išėjo, smogė ir pabaigta. Iš 
to jis ir pagarsėjo.

Jei Sharkiui taip nedarė 
tai priežastis gali būti šita. 
Sharkey dar yra jaunas ir 
jam nelaikąs patapti čam- 
pionu nors jis gali sumušti 
ir Dempsey ir Tunney pa
grotu. Dar jie gali speku
liuoti ar neatsiras kitas žy
mesnis už Sharkey. Bet kiti 
visi turi Sharkį išmušti sau 
iš kelio, nes kitaip nei vie
nas prie Tunney nei prie 
Dempsey neprieis. Sharkey 

Į lieka tas kelmas visiems 
I kelyje į čampionatą, nežiū
rint ką Tunney ir Dempsey 
dabar darys tarp savęą.

Jeigu Rickard nebūtų ma- 
I nęs toliau su Sharkiu reika
lo turėti butų pasaulis neži
nojęs kad Sharkey užgautas 
peržemai. Butų buvęs tik 
sumuštas ir gana.

Kada pernai Tunnei lai
mėjo čampionatą, visi sakė 
kad buvo padaryta neteisin
gai, Dempsey pasidavė, sa
kė. Tas reiškė kad Demp
sey tada buvo galingas ir 
galėjo Tunney sumušti. Me
tams nesuėjus Dempsey ne
galėjo visiškai sugesti, bet 
jeigu tokiame stovyje buda-

(Pabaiga ant 5-to pusi.)



PITTSBURGH
Kiek Darbininkų Žūsta 

prie Darbų
Taikos laikais žmonių žūsta 

nemažiau kaip karo lauke, kaip 
parodo Pennsylvanijos valstijos 
darbo ir industrijų departmen- 
to skaitlinės už Birželio mėnesį.

Pennsylvanijos industrijose 
tą mėnesį žuvo 191 darbinin
kas. 14 jų žuvo Allegheny ap
skrityje, o pačiame Pittsburge 
šeši. Birželio mėnesį žuvo 18 
daugiau negu Gegužės mėnesį, 
o 28 daugiau negu Birželio mė
nesį 1926 metais.

Susižeidimų per Birželį buvo 
13,441, tiktai dirbtuvėse, arba 
11.7 nuoš. mažiau negu per tą 
pat mėnesį 1926 m.

Taikos laiku tokiu budu žūs
ta daugiau negu karo laiku, tik 
be karo žustantieji neatkreipia 
į save atidą. Karo laiku žudy
mas ir naikinimas yra svarbiau
sia užduotimi, ir visi yra pasi
rengę ant. to.

Dauguma Pennsylvanijos in
dustrijų deda pastangas suma
žinti žmonių žuvimą nelaimin
gais atsitikimais darbe. Bet 
Birželio mėnesio raportas paro
do kaip daug dar reikia dėti pa
stangų sulaikymui darbininkų 
žuvimo./

Per metus, imant žuvusių 
skaičių po 190 kas mėnuo, žūs
ta 2,180 darbininkų. Bet tai 
■neskaitant didelių nelaimių ka
syklose, kur kartais žūsta šim
tai, nors tokie atsitikimai reti, 
se.

liolika miestų, laukuose nune
šė gyvulius, paukščius, sunaiki
no javus. ■ Nuostolių apskait- 
liuojama už $1,000,000.

Išplauta daug kelių, nunešta 
tiltų ir gelžkelių bėgių.

Rado du lavonus. Miške at
rasta lavonai dviejų vyrų, ku
rių vienas matyt pats nusižu
dęs. Prie jo rasta $164 pinigų, 
laikrodėlis ir raktai, o netoliese 
tuščia bonkutė nuodų.

Kitas lavonas kitoj vietoj bu
vo jauno vyro iš Veronos, spė
jama kad jis mirė nuo alkoho
lio.

nutarta priimti tokius jaunuo
lius j Klubą iki pabaigai šių 
metų veltui; 3) atrasta reika
lingu Klubui turėt savo pastovų 
žinių rašėją, juomi išrinkta Z, 
Jankauskas. Prie to padaryta 
keletas kitų naudingų ir vieti
niams svarbių tarimų Klubo 
veikime. Rudeniop manoma 
rengti prakalbų, paskaitų ir 
koncertų. Z. Jankauskas.

BALTIMORE, MD
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DETROIT

įVisi .Laukia Sarpaliaus
Nepaprastai sujudo. Pittsbur- 

go Lietuviai patyrę kad atsilan
kys čia Dr. K. Sarpalius, risti- 
kas-milžinas, kuris sykiu yra ir 
geras dainininkas ir muzikan
tas. Jis risis su Pittsburgiečiu 
čampionu, Amerikonu C. Wad- 
del Sandaros kuopų sąryšio pik
nike kitą nedėldienį, Rugpjūčio 
7 dieną ant Amšiejaus ūkės.

Dr. Sarpalius yra ypatingas 
jaunikaitis: išaugęs kaip pasa
kiškas senovės laikų Lietuvių 
milžinas, dailaus sudėjimo ir 
veido, ir kada ritasi žmonės ne
paprastai palinksta jo pusėn ir 
nori kad jis visus nugalėtų, — 
ne tik Lietuviai bet ir svetim
taučiai. Taip jam visi užjaučia.

Kur jis atsilanko į Lietuvių 
susiėjimus ar piknikus, pama
tęs muzikantus prakaituojant 
prie smuiko arba piano, jis nu
eina juos pavaduoti, ir groja 
šokikams.

Dar tąsi žingeidu mums kad 
Dr. Sarpalius paeina iš Pennsyl- 
vanijos ir iš gerų patriotų tėvų. 
Jo tėvas gyvena apie Wanamie, 
ten gyvena kiti jo giminės, o 
Glen Lyon yra jo kitas brolis 
daktaras.

K. Sarpalius iš Pennsylvani- 
jos išvažiavo į Chicagą ir ten 
lankė aukštesnius mokslus, o 
lankydamas Chicagos universi
tetą pradėjo ristis ir nuo to pa
kilo prie garsių ir visoj Ameri
koj mylimų ristikų.

Nepraleiskit šios progos, nes 
gali daugiau nepasitaikyt tokio 
sportininko pamatyti. 0.

Smarki audra. Pereitos 
vaitės pabaigos audra su 
turn, su nepaprastu smarkumu, 
pavertė ramius kalnų upelius j 
smarkius krioklius, kurie pada
rė milžiniškus nuostolius apie 
Harrisburgą. Audra palietė ke-

Sa- 
lie-

Nekartą buvo rašyta apie 
pietinės miesto dalies Lietuvių 
Tautišką Pašalpinį Klubą. Dau
giausia buvo “dejavimo” raši
niai, nes anais laikais Klubas 
jau, sulyg nekuriu nuomonės, 
turėjo užversti aukštyn kojas- 
“mirti”.... Ir gal butų buvęs 
palaidotas po negeistinųjų slė
gimu jei ištvermingi Lietuviai 
nebūtų užbėgę tam kelio.

Pamatę tikrą pavojų, suma
nus Lietuviai pradėjo daryti pa
stangas Klubą ir jo savaitį iš
gelbėti nuo žuvimo. Tie nenu
ilstanti pionieriai ir išgelbėto
jai Klubo yra šie: J. V. Gri
nius, George Lukaševičius, A- 
domas Kubelčkas, Andrius Ku- 
belčikas,. Antanas Jankauskas, 
Vladas Lubinas, ir kiti kurie 
rėmė pirmutinių pasiryžimus 
'.dant suvienyti draugijas ir iš
vėtyti. netinkamus narius, Klu- 

'b'o ėdikus. Tas ant galo- jiems | kams ir sakėsiTd įSt-d 
ir pavyko.

Tų žmonių pastangomis, pri
tarus kitiems, šiandien Lietuvių 
Tautiškas Pašalpinis Klubas y- 
ra eilėj tvirčiausia stovinčių pa- 
šalpinių Lietuvių organizacijų 
Siame mieste; skaitlingas ne tik 11 
nariais bet savastimi ir grynu 
kapitalu. Pavertus visą turtą 
į pinigus Klubas turėtų, konser- 
vativiai skaitant, apie $125,000.

Turint tiek turto, šiandien 
nereikia dejuoti bet džiaugtis 
iš tokio “perversmo”, 
go net ir visi tie kurie 
jokiū budu permatyti 
si vieni jus visiems bus 
ir geriau gyventi.

Dabar Lietuvių Tautiško Pa-Į čia yra angliakasyklų sritis, 
šalpinio Klubo salė, 928 E. Moy- kitokių darbų nėra. Darbininkų 
■jmensing avė., yra tartum ko- unija panaikinta, mokestis už 
kia Lietuvių pilis, kurioje ir a- darbą maža, kaip kur ir pilno 
pie kurią Lietuviai susispietę, laiko nedirba. Gyvenimas dar- 
čia ne tiktai Klubas atlieka sa- bininkų skurdus.
vo susirinkimus ir kitus reika- Pora savaičių atgal, Justinui 
lūs, bet ir kitos draugijos, kuo- Balčiūnui važiuojant automobi- 
pos, o ypatingai čia yra pastovi liu kitas užlėkė ant jo savo au- 
buveinė First Lithuanian ir tomobiliu ir sudaužė. Nuosto- 
Lithuaniah Central Building and lių padaryta apie $1,000, bėt nė- 
Loąn Associations, Lietuvių fi- ra iš ko atjieškoti.
nansinių organizacijų, kurių ap
stus kapitalas sudaro apie 
$1,700,000. Iš šito Klubo pra
sidėjo rimtai organizuotis ir 
Lithuanian-American Citizens 
League, kuri jau su savistoviais 
skyriais turi narių piliečių apie 
350.

Liepos 9 d. Klubas savo susi
rinkime nutarė, prie kitko, 1) 
traukti prie Klubo čia gimusi 
jaunimą, kad jaunimas galėtu 
kuo geresniu užsiimti negu tik 
trepsėti ant gatvių kampų; 
organizavimui tokių .jaunuolių 
išrinkta jaunas, čia gimęs vy
rukas, J. Kavaliauskas, o Z. 
Jankauskas jo padėjėju; 2)

Juo- 
apie 
prie

Lietuviai Labai Žudosi.
Dar vos tik pradėjome 

tintą mėnesį šių metų, o 
kokie penki Lietuviai sau 
pasidarė — keturi vyrai ir
na moteris. Trįs vyrai persišo
vė, vienas iššoko per langą, o 
moteris bandė nusinuodyti 
zu, bet laiku ją .pastebėta ir

PHILADELPHIA, PA.| teiktą'pagalba; bet ar išgis tai 
klausimas.

Liepos 1,4 d. persišovė 
zas Bindokas, žmogus jau 
60 metų. Kas jį privedė
patžudystės sunku atspėti, nes 
buvo pasiturintis ir juodas ry- 

’ tojus jam negalėjo būti baisus.
Velionis visą savo amžių buvo 
laisvų pažiūrų, pirmiau buvo 
socialistas, o vėliau labai sim
patizavo komunistams, nors ne
prigulėjo prie jų. Leniną skai
tė didžiausiu proletariato išga
nytoju. Pats sakėsi draugams 
kad pasklidus žiniai apie Leni
no mirtį graudžiai apsiverkęs, 
net valgyt tą dieną negalėjęs. 
Dabar, kai pats persišovė, ligo
ninėj dar gyvas būdamas pri
siėmė, kunigą. Nors į bažnyčią 
nebuvo lydėtas, bet kunigas iš 
namų palydėjo į kapines.

Velionis prie savižudystės iš
kalite rengėsi; dar savaitė prieš 
tai perrašė pinigus ir namą Vai ■ 

_______ i“ mir
siąs. Kas tai jam pastebėjo 
kodėl turto neaprašo pačiai tai 
velionis atsakęs kad ji jau ne-j 
jauna, o vaikai motinos neat
stums. Paskutinę dieną savo 
pačiai pasakęs: Dabar jau vis
kas aprūpinta, še atiduodu .tail 
r tuos pinigus ką turiu prie sa- 
vęs, ir nuėjęs ant antro aukš
to persišovė.

Turėjo dvi jstu vedusias duk
teris ir sūnų baigusį aptieko- 
rystės mokslą, šeimyna liko 

Pradžių- Į |a|jaj nu]jU(jUSi Radviliškietis, 
negalėjo 
kad su- 
stipriau THOMAS, W. VA.

Liepos 18 d. Justiną Balčiūną 
patiko nelaimė kasykloj. Ma
šina labai sužeidė jam koją; 
ar ji sugis ar ne nežinia. Bal
čiūnas dabar randasi ligonbuty- 
je Davis, W. Va. Sužeistasis 
yra dar jaunas, 26 metų am
žiaus. Jį tankiai 
draugai.

čia augusiems 
merginoms šioje
jokių darbų, užtai dauguma 
Lietuvių paaugėjusių vaikų ir 
mergaičių palieka tėvus ir va
žiuoja į didmiesčius jieškoti 
sau uždarbio ir turi skirtis su 
tėvais kad ir labiausia nenorė
dami. Piravijas.

aplanko jo

vaikams ir 
srityje nėra

Kalinė per 32 metu, čia gy
vena viena moteris kalinė, Nel
lie Pope, 70 metų amžiaus, ku
ri per 32 metu kalėjo ir dabar 
nori atgauti sau laisvę prieš 
mirtį.

1895 metais Dr. Horace P.ope, 
jaunas dentistas, rastas nužu
dytas lovoje, kirviu sumuštas 
iki mirties. Policija pirmiausia 
manė kad jis buvo vagilių nu
žudytas, bet vėliau susekta kad 
jo graži moteris, Nellie, tada 
buvus 38 metų amžiaus, nužu
dė savo vyrą su pagalba dąkta 
ro pagelbininko, išgavimui dak
taro gyvasties apdraudos pini
gų. Daktaro pagelbininkas pri
sipažino kad jis susitarė su ta 
moteria daktarą nužudyti, ir 
teismas abu nuteisė kalėjiman 
iki gyvos galvos. Po keliolikos 
metų, tas kalinys mirdamas pa
sisakė kad jis vienas daktarą 
nužudė, nors ir ji tą žinojo ir 
matė. Už tai ji negalėjo išeiti 
laisva, ir iki šiolei, per 32 metu, 
yra kalinė. Nors per pastarus 
kelis metus ji nėra laikoma ka
lėjime, bet tam tikrose įstaigo
se, bet vistiek po bausme amži
no kalėjime. Prieš mirtį bando 
atgauti laisvę.

Tarptautiška balionų lenkty- 
nė. Rugsėjo 5 d., per Labor 
Day, Detroite prasidės tarptau
tiška balionų lenktynė už Gor
don Bannett dovaną, kurią gau
na laimėtojai kas i metai, o lenk
tynės rengiama Europoj arba 
Amerikoj.

Jau iki šiol įsirašė septynio
lika balionų iš septynių valsty
bių.

Gordon Bannett įsteigė šitas 
lenktynes 1906 metais ir pir
mutinė lenktynė buvo Belgijoj. 
Nuo to buvo kas metai ruošia
ma, išskyrus karo laikus, ir tik 
tris sykius dar tebuvo Ameri
koje. Detroitas skaitosi laimin
gas gavęs tokios pasaulinės 
svarbos lenktynes. Sekančios 
lenktynės tenka tai šaliai ku
rios žmogus išlaimi, toliausia 
nuskrisdamas. Pereitą metą 
laimėjo Amerikietis iš Akrono.

Tai gubernatorių! Detroitas 
užplūdo gubernatariais. šiose 
dienose čia lankėsi 16 įvairių 
valstijų gubernatorių, kurie tu
ri, konvenciją ant Mackinac sa
los. Savb atsilankymu jie ap
žiūrėjo žymiausias Detroito in
dustrijas.

Atsižymėjo. Vienas Lenkas, 
Chester Michalski, 19 metų am
žiaus; iš Belleville, Mich;, suim
tas su keliais kitais Lenkais pa
daužomis. Vieno jų namuose 
rado 20 šmotų dinamito ir pis
tonų, 100 šovinių ir 150 raktų. 
Michalskis prisipažino jog su 
savo draugais jis voginėjo krau
tuves ir mažas dirbtuves. Per
eitą savaitę, vieną dieną pusan
tros valandos laiku apiplėšė še
šias krautuves. Jis įveltas 75 
plėšimuose.

Nužudė pačią. Alex Tomick, 
’2 m., peiliu ir skustuvu papjo
vė savo pačią, Malviną, 27 m., 
savo namuose ant 1514 Phila
delphia avė., paskui pats sau 
susipjaustė gerklę. Jis dar už
tikta gyvas ir nugabenta į ligo
ninę, bet vargiai gyvens. Sa
ko ta tragedija įvyko iš pavy
do.

Nedėlioj besiniaudydami Det
roito apielinkėj prigėrė penki

| žmones,

T. M. D. REIKALAI
*■ -

LONDONAS, Anglija

Liepos 3 d. įvyko Lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos susirin
kimas. žmonių abiejų lyčių 
prisirinko nedaug, ir aš, kaipo 
“Dirvos” korespondentas, daly
vavau tame susirinkime.

Po persakitymo protokolo ėjo 
parapijos iždo atskaita. Sulyg 
kasininko, šį bertainj, išskyrus 
išlaidas, parapijos kasoj atliko 
apie 15 svarų sterlingų. Sudė
jus juos su atlikusiu iš pereitų 
metų kapitalu pasidaro apie 60 
svarų sterlingų ižde.

Vietos klebonas, Kun. Matu
laitis, davė atskaitę nuo savęs 
apie įvairias aukų Įplaukas per 
jį. Ir perskaitė pavardes tų 
kurie pirko Šerus klubo Įstei
gimui. Pasirodo kad iki šiolei 
Šerų yra supirkta už apie 115 
svarų sterlingų. Yra apie keli 
kurie pirko po daugiau negu 
vieną šėrą, bet daugiausia tai 
tik už vieną svarą sterlingų.

Pagaliaus Kun. Matulaitis pa
sakė kad netrukus kaip tik ki
tas kunigas jį pavaduoti atvyks 
jis keliaus Lietuvon paviešėti. 
Kun. K. Matulaičio vietą laiki
nai užimsiąs Kun. Grigaitis.

Kun. Grigaitis Londone jau 
du kartu yra buvęs.

Susirinkusių dauguma pakėlė 
sumanymą kad parapija suteik
tų ‘ savo klebonui kelionės lėšas 
į Lietuvą ir atgal. Bet klebo
nas sakė kad jam susirinkime 
esant šį, sumanymą nesvarsty
tų. Kalnavertis.J

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

“Dailės Milžinų” 
Vertėjas

“Dailės Milžinai”, 300 pusla
pių didumo knyga, kurią leidžia 
Tėvynės Mylėtojų Draugija sa
vo nariams šį rudenį, yra vers
ta į Lietuvių kalbą jauno Lietu
vos kariumenės leitenantų, An- 
tano-Ferdinando Maksimavi
čiaus. Jis randasi Mokomoje 
Batarejoje Aukštojoj Panemu
nėj.

Leit. Maksimavičius keli me
tai atgal bendradarbiavo “Dir
vai” rašinėdamas eiles ir eilu
tes juokų skyriui kaipo Kud- 
lius. Pastojęs kariumenėn irgi 
neapleidžia literatinio darbo ir 
trusiasi toje srityje kiek laikas 
pavelija. 'į

Jo parinkimas išversti į' Lie
tuvių kalbą “Dailės Milžinus” 
yra nepaprastas pataikymas Ant 
reikalingiausio kurinio, nes to
kių veikalų Lietuvių literatūro
je visai nėra. Kuomet kiti ver-' 
tėjai trusiasi-prąkaituoja I ant 
beverčių pasakaičių-apysakų ir 
verčia jas musų kalbon, tik re
tas kuris išverčia gerą veikalą, 
tarp kokių yra ir “Dailės Mil
žinai”.

Pastodami TMD- nariais ar
ba kuopoje kur tokia yra, ar
ba pavieniais nariais, gausit ši
tą nepaprastą knygą už savo 
metinę mokestį.

© 1927, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, «N« .Gj

modeminis
amžius
stato

Camels pirma

Šis amžius išbandė Camels if pas
tatė juos pirmon vieton. Ir tai nėra 
pusiau lupų nuosprendis. Rūkymo 
istorijoj dar jokiam cigaretui nebu
vo duota toki vadovybė kaip Camel 
šiandie turi.

Kad patirti kodėl Camels numy
lėti, tik pabandykite juos. Rasite 
tobulą kvepėjimą; ir gardumą pa- 
rinkčiausių tabakų, stebėtinai su
maišytų. Patirsite malonų mink
štumą kuris gamina nesibaigianti 
pasidžiauaimą cigaretu!

Už pasirinkimą moderninio' am
žiaus—

“Imkite Camel!”



GERB.

GUŠTELE

Gert buvo, ale tik debe- 
suose, ba koks lašelis van
dens nukrito tai vėl į garą 
pavirto ir nusigandęs šoko 
atgal j debesis. Ir debesįs 
tada buvo aukščiau negu 
dabar.

Daug lietų nulijo ant tos 
karštos žemės ir vėl šoko j 

I viršų iki žemė atšalo. Ale 
ir tada dar žmogaus nebu
vo, ba nebuvo ką valgyt.

Kada pasidarė balos, eže
rai ir marios ant žemės ka
muolio, vėliau pradėjo van- 
denųose atsirast šiokie to
kie gyvūnai, ale žmogaus 
vis nebuvo, ba nebuvo kas 
valgyt.

Ale gerb. Spragilas pasa
kys štai ką: kadangi be 
žmogaus negalėjo augt nei 
kručkai, nei rugiai nei avi
žos nei bulvės, o be jų žmo
gus neturėjo ką valgyt, už
tai ant žemės taip ilgai ne
buvo žmonių. Žmogus at
sirado'paskiausia, arba išsi
vystė, kaip sako kiti.

Kada iš vandenų išėjo žu- 
vjs ir panorėjo kojų, joms 
išdygo kojos, sako tie be
dieviškų knygų rašytojai, ir 
jos pradėjo vaikščiot ir lai
piot po medžius. Iš tų žu
vų išsivystė visoki gyvūnai, 
ale žmogaus vis dar nebuvo, 
ba nebuvo kas valgyt.

Išaugo baisiausi gyvūnai, 
su kaklais ilgais kaip kami
nais, su sparnais kaip mel- 
nyčių, su nasrais kaip du
rimis, su pilvais kaip darži
nėmis. Ale žmogaus vis ne
buvo, ba nebuvo kas valgyt. ,

Po medžius pradėjo kars- . 
tytis lengvesni gyvūnai ir 
iš jų pasidarė beždžionės 
arba monkės, ale žmogaus 
vis nebuvo, ba nebuvo kasi| 
valgyt. jį

Tada beždžionės sumisli- 
no įkurt klesas ir leist savo 
narius j žmones, ba žmonių

“QUO VADIS”? arba KUR 
LINK ŽMONIJA ŽIRG

LIOJA?
Jau mokyti ir durniai sa- 

ko: nežiūrėkit iš ko žmogus 
išsivystė, ale į ką vystosi.

Ba kai vieni pradėjo pa
sakot ir rašyt, ir kiti prade- • 
jo jiems tą draust daryt, at- • 
sirado ir tokių kurie turėjo 
juos taikyt kad nesipeštų už 1 
tą kas. praėjo, ba baisesnis 
likimas žmogui ateina prie
šakyje.

Nebūtų tų ginčų jei at
sirastų vienas galvočius ir 
pasakytų tikrai kaip su pa
sauliu buvo: ar Dievas su
tvėrė ar išsivystė iš Žvaig
ždžių.

O dabar yra taip: .vieni 
galvočiai ar durniai parašė 
bibliją ii’ sako kad žemė ir 
viskas kas ant jos yra su
tverta Dievo šeši tūkstan
čiai metų atgal; o kiti gal
vočiai ar durniai parašė 
savo knygas ir prirodinėja 

B kad žemė išsivystė iš ugnies 
I debesio, atšalo, susitraukė Į 
I skritulį ir sukasi aplink sa
ls ve> lyg ant ąšies užmauta, 
į— Ir vieni kitų knygas nie- ; 
I Skindami rėkia ir pešasi tarp i 
Į savęs.

Gerb. Spragilas visų su- i 
klausyt negali ir netiki nei I 
biblijai nei svietiškoms kny
goms. Ba pagal biblijos, 
Dievulis sutvėrė Adomą iš i 
molio, o gerb. Jievą iš jo : 
šonkaulio. Sutvėrė tokius ' 
kokiais mes dabar išrodom, 1 
Ir apie kitus sutvėrimus pa
sakyta tas patą: Dievulis i 
šeši tūkstančiai metų atgal j i 
sutvėrė ir kates, ir šunis, ir ( vis dar nebuvo, ba nebuvo 
karves, ir ožkas, ir sliekus, 
ir blusas, ir žuvis, ir žvėris 
ir paukščius tokius kokie 
jie ir šiandien yra.

O kitokiose knygose pa
sakyta kad žemė pati su
sitvėrė ir ilgai buvo karšta, 
ant jos niekas negalėjo ne 
tik basas pastovėt, ale ir su 
geležiniais padais buvo per- 
karšta. Tada negalėjo ant 
jos gyvent ne tik žmonės, 
ale nei kiaulės, ba buvo per- 
karšta ir negalėjo augt ko
pūstai nei kručkai nei buro
kai ir nebuvo ką valgyt.

kas valgyt.
Žemė be žmogaus negali 

but, tai beždžionės išleido 
savo bezdžionukus j moks
lus ir išvystė juos žmones, 
ba žmonių vis nebuvo, ba 
nebuvo kas valgyt.

Pradėjo tada, augint 
vus, bulves ir kitokius
tykus ir naujai išvystyta 
beždžionių veislė pradėjo 
but žmonėmis, ale ji neuž
leido niekam to valgymo ir 
pati liko žmonių vietoje.

Nuo to sykio atsirado 
iš beždžionių išėję žmonės

ja- 
da-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraiti 'T8- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainas.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

bez- nių kursus išėję plaukais 
dengėsi.

Ale gerb. Spragilas ne
sutinka su jų rašymu ir už
miršęs kas ten praeityj bu
vo labai rūpinasi kas bus 
ateityje ir į ką žmonės išsi
vystys, ba dabąr vėl mer
gos gryžta atgal į tuos lai-

ir jie buvo panašus j 1 
džiones: ilgais plaukais ap
žėlę, nuogi vaikščiojo, tik 
plaukai juos dengė.

Taigi, didelis yra skirtu
mas tarp biblijos mokslo ir 
bedievių mokslo apie atsi
radimą ant žemės žmogaus. 
Tik tas yra panašumas kad 
ir biblijoj Jieva su savo vy- kus kada tik plaukais den- 
ru nuogi vaikščiojo ir den- gėsi, ale jos jau neturi plau- 
gėsi plaukais, ir tie bezdžio- kų!

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO — 
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIŲ!

“JUODO KARŽYGIO” armi
ja diena iš dienos didėja — ra
šosi jon vyrai ir moterjs, senes
ni ir jaunimas.

Štai paskiausiu laiku prisi
dėję rekrutai į Ardžio prenu
meratorių armiją, iš tolimų 
miestų, iš apielinkių ir vietinių. 
Vieni įsirašo į armiją laiškais, 
kiti atvažiuodami, kiti pėkšti 
ateidami.

S. Norkus iš Akron, Ohio, ra
šo: Prisirašau į “Juodo Kar
žygio” armiją, priimkit ir ma
no dolarį už knygą ir prisiųskit 
kai bus gatava. Ačiū už “Dir
vą”, ji ateina kas savaitė ir 
man labai patinka.

Jurgis Andriuškevičius, iš 
Brooklyn, N. Y., rašo: Priim
kit ir mane į “Juodo Karžygio” 
pulkų eiles, - prisiunčia savo $1. 
Knygą prisiųskit kai bus gata
va. Aš turiu užsirašęs jūsų iš
leistą “žmonijos Istoriją”, per
skaičiau tris sykius, ir 
atsiskaityt.

Berta Yaske, vietinė,' 
kius “Dirvon” įsirašė į

sipirko šešis Lietuviškus rekor
dus.

Stasys Osteika, iš Princeton, 
Me., prisiuntė $6.25, iš kurių 
$1 už jo įstojimą į Ardžio ar
miją, $2 už “Dirvą” ant metų, 
o už likusius išsirašė kitokių 
knygų pasiskaityti liuosomis 
nuo darbo valandomis Maine 
valstijos miškuose.

Pranas Daukšys iš Pittsburg, 
Pa., rašo: Siunčiu dolarį už 
“Juodą Karžygį” ir įstoju į Ar
džio armiją. Man jis labai pa
tinka.

Viktorija Stepšienė, iš New 
Yorko, rašo: Jeigu priimat ir 
moteris j “Juodo Karžygio” ar
miją tai štai du dolariai už 
“Juodą Karžygį” ir įrašykit į 
eiles mane ir mano seserį Marę 
Petrauskienę, Montreal, Kana
doj.

negaliu

atsilan- 
“Juodo 

Karžygio” armiją užsimokėda
ma $1 ir laukia kada knyga bus 
gatava.

Antanas Bartkus atsilankė iš 
Akrono ypatiškai ir pasakė: 
Atvažiavau įstot į “Juodo Kar
žygio” pulką, nors nesu toks di
delis kaip Ardys, ale jam pa
gelbėt galėsiu. A. Bartkus taip
gi užsimokėjo už “Dirvą” ir nu-

Planuodami Keliauti

LIETUVON
“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Ir keliaukite ant puikiausių pasauly 

laivų, kurtus valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų Valdžia.

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

Ją asmeniškai ves Mr. W. W. Davidson, 
Geiieralis Agentas United States Lines iš 
Pittsburgh, Pa.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S.S. Republic ............... Rugsėjo
S.S. Pres. Harding........ Rugsėjo
S.S. Geo. Washington....Rugsėjo 13
S.S. Pres. Roosevelt..... Rugsėjo 20
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States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.

| Broadway, New York City

“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.)

KAS DAUGIAU įsirašys. į 
“Jucdo Karžygio” armiją? Ar
dys neužilgo gryž į savo tėviš
kę-atsiimti iš Laukio savo mo
tinos žemes, jam reikalinga di
delė pagalba. Stokit į pulkus 
vyrai, moterjs, seni ir jauni — 
prisiųsdami po dolarį už tą ne
paprastą knygą.

PAŽIŪRĖKIT ant 5-to pusla
pio — pamatysit kad leidėjai 
apsigavo išsykio spėdami kad 
knyga bus tik 200 ar 250 pusla
pių. “Juodas Karžygis” 
net 350 puslapių didumo, 
reikės ir kaina padidint.

BET KURIE PRISIUS SAVO 
DOLARĮ dabar iki leidėjai svar
sto ką daryt ir ant kiek kainą 
padidint, visi gaus tą knygą tik 
už $1.00.

Nelaukit rytojaus. Jeigu pa
tįs skaitot tą istoriją “Dirvoje” 
tai atminkit kad turit artimą 
giminę čia arba Lietuvoje kuri 
“Dirvos” neskaito: užrašykit tą 
knygą savo giminei arba drau
gui.

Visos Ardžio armijos, kurie 
įsirašys dabar, vardai bus su
talpinti knygoje.

KAS DAUGIAU?

bus
Gal

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”
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Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington, D. C.

(Tiedu nugirdę minint valgį net laižo
si, bet vėl nusimena iš sekančių žo
džių.)

Baravykas — Gal mister Byr turi sku
bintis į ministeriją, gal mes sutrukdytu- 
me prašydami juos pietaut su mumis?

Dielė (pastojęs kelią) — Ak, tamistėlės, 
ponas Ekscelencija turi gana laiko, mielai 
sutiks su Amerikiečiais suvalgyt pietus ir 
suteiks jums visas informacijas ir patari
mus. (Abiem akim greitai mirksi į Karo
są kad greičiau prisikalbinėtų pietuot.)

Kar. — Jei tamistoms, ponai, patiks mu
dviejų kompanija, mielai sutinkame. (Lin
kteli) A, beje, kaip judu iš Amerikos, gal 
pažįstat ponią Bumblienę.ir panelę Bum- 
blytę, kurios ten kur Bruklyne gyvena?

Džiovas — Šiur kas pažįstam. Jodvi da
bar Kaune. Susipažinom su jom ant šipo. 
Nais mergina ta Keidė.

Kar. — Jau jos Kaune? Pirmą kartą 
girdžiu! Poni Bumblienė yra mano te-, 
ta.... Girdėjau labai turtingai Ameri
koje gyveno.

Baravykas — Tavo giminė? A, tai ge
rai pataikė — galės gaut gut žentą, ba jos 
tik tam parvažiavo. Jos Amerikonų visai 
nekėrina. Tokį įtekmingą giminę turė
damos susipažins su puikiausiais Kauno 
ponaičiais....

Kar. (Dielei) — Tai teta, visai nerašė 
kad parvažiuoja.... O gal laiškas nespė
jo pareiti.... (Mirkteli Dielei, parodo 
slaptus ženklus pirštais.)

Džiovas — Mes susipažinom ant šipo, vi
su keliu draugavom, ir pasakojosi kad iš 
susigraužimo del vyro mirties važiuoja pa
viešėt Lietuvon, ale mes nujautėm....

Dielė (pagniaužo sau pilvą) — Ištikro 
gal tai susigraužimas....

Baravykas — Nabagas mano Džiovas, 
kiek taikėsi prie Keidės.... o ji vis kra
tosi .... Motina nori jai tiligento, su auk
šta vieta.... Džiaugsis radę Kaune tokį 
giminę kaip mister Byr. E, jau tau, Džio- 
vuk, čenčiaus prie Keidės no mpr!....

Kar. (mirkteli Dielei) — Taip, jeigu tik 
jos panorės, aš pripiršiu puikius vyrus, 
net su turtais!

Baravykas — Jos turi gana savo, nekė
rina ar vyras bus su pinigais ar ne, bile tik 
su dideliu vardu. Motina žada net de
šimts tūkstančių dolarių pasagos duot....

(Karosas nuostabos perimtas dirsteli 
j Dielę, tas mirksi abiem akim.)

Kar. — Matai, tamista, o tikrinai kad 
mano giminės Amerikoje irgi skursta.... 
(Pučiasi, naują mintį gavęs). Gabus žmo
nės apsirūpina ir dabarčia ir ateičia....

Baravykas — Kodėl ne. Jos vyras buvo 
butlegcris, padarė gut pinigo. Kai netikė
tai mirė jodviem viskas liko.........

Dielė — Na, tamistos, bekalbėdami apie 
kitus užmirštat savo reikalus. Gal ponai 
turi kur skubint, o ponas Ekscelencija ir
gi turės neužilgo gryžti kanceliarijon.

Džiovas — Dae rait, mister Maik, išju
dink juos, a šjau alkanas. Prie stalo pri- 
sikalbėsim.

Kar. — Na, su tamistų pavelijimu, eisi
me. Meldžiu; ponai, į kurią vietą, kur 
jums geriausia patinka pietauti?

Baravykas — Mudu sutiksim eiti ten 
kur jums geriau, ba mes kaip kada ir į čyp 
pleisą užėję pavalgom. Maik, tu geriau 
žinai kur mister Byr pietauja....

Dielė (linksmai sugalvoja) — Na tai į 
Versalį, per gatvę tik pereit. (Linkteli 
Karosui.)

Baravykas — Orait. Einam, nais plei- 
sas. Mes ten vakar buvom.

Kar. (pasimąstęs.) — Atleisite, aš ten 
nenorėčiau eiti, ten pietauja nuovados vir
šininkas; aš su juo aną savaitę turėjau in
cidentą už vieną kaimietę, kurią jis betik
sliai norėjo areštuot, o aš užtariau. Tokių 
ekscesų neprivalo būti. (Rūsčiai mirkteli 
į Dielę, tas dasiprotėja.) Jei pavelysit, aš 
pavadinsiu į Goldbergo restoraną. (Apsi
dairęs, iš šalies pamato ką ateinant. 
lei kumšteli, pakuždom): Policijos 
ninkas!....

(Abu apstoję iš šalių už rankų 
tempia Džiovą ir Baravyką.)

(Uždanga)

TREČIAS VEIKSMAS
Vaizdas: Bumblienės kambarys, kaip pir

mame veiksme. Trįs dienos vėliau.
Scena 1.

. Tarnaitė, Bumblienė, Keidė laksto iš kam
bario į kambarį, nešioja stalan daik

tus, taiso viską, pačios rėdosi.
(Keidė ir Bumblienė suveltais plaukais, 

garbiniuojamais špilkomis. Papras
tose užmatose.)

Keidė — Ma, Tily, hari-ap! Tuoj ateis. 
Kad butų kuopuikiausia! (laksto, žiūrinė
ja, tvarko viską.) Ma, aš mislinu kad mes 
perprastoj auzoj gyvenam, sarmata čia 
tokį džentelmoną priimt....

Bumblienė — Tiliute, ar turėsi kokių 
senvičių? Reikia ponaitis gražiai priimt.

Tarnaitė — Ko poni klausi ar turėsiu?
Bum. — Senvicįų, kokių keiksukų, arba

tos, žinai.... (Tarnaitė nesupranta, ste
bisi.)

Keidė — Ma, plyš, kalbėk Lietuviškai; 
jeigu ir prie jo imsi maišyt visokius žo
džius jis gali mus išjuokt.... (Tarnaitei) 
Mamė sakė ar turėsi ponui ką užkąst.

(Tarnaitė pasijunta kai akmenį nuo 
krutinės nuritus, supratus ko klausė.)

Bum. — Jes. jes, aš noriu žinot ar kiči- 
nyi ką turim, ba svečią reikia patrytyt.

Tarn. — Taip, poniute, mes turim salse- 
sonų, pamedorų, konfitūrų, apelsinų, ana
nasų, bararikų, šveicarsko sūrio ir virdu- 
lis gatavas.

Bum. (išklausius tų nesuprantamu žo
džių) — Orait orait, sukrauk viską. Jeigu 
jus tuos tinksus juzinat tai gal jis neiš- 
gniš...'.

Keidė — Ma, džy-viz, mokykis Lietuviš
kai, vats de matter wit ju!!

(Tarnaitė dirbinėja, stebisi iš jų kal
bos, nesuprasdama jos.)

Bum. — Nebaderiuok tu manęs, tik pati 
mokėk!

(Suskamba durų varpelis.)
Keidė — Tily, Tily. bėgk įleist, mister— 

ponas Tamėnas jau čia.... (Abi su Bum; 
išbėgą rengtis.)

(Tarnaitė išeina per vidurines duris.)
■

Die- 
virši-

nusi-

Scena 2.
Ineina Džiovas ir Baravykas.-

Džiovas (apsidairęs) — O kur daugiau 
žmonių?

(Keidė ir Bumblienė pajutusios juos 
atėjusius, pasirodo duryse; kimonose 
įsivilkusios, ir nutirpsta apsivylusios.) 

Baravykas (linksmai) — Hadidu, leidys! 
(Ištempia akis kada jos nieko neatsako) 
Ko judvi išsišiepėt kai pelėdos?

(Keidė ir Bublienė ineina pas juos.)
Džiovas — Kibą kokią parę rengiat kad 

taip viską pasifiksinę?
Bum. — Šiur kad parę, ir jus čia nepra

šyti! Aną vakarą Keidė susipažino baliu
je su aukštu tiligentu.... Jo ir laukiam.

Keidė — Jes, tai nais vaikinas, ryl džen
telmenas.... (linkčiuoja pati kelis sykius 
imituodama jį.) Amerikoj tokių sportų 
visai nematyt. Moka 'ir palitiks, ir gražiai 
šokt, man net uriaras buvo su juo — visi 
i mudu žiurėjo visa vakarą.... Aš taip1 
linksma kad parvažiavau į Lietuvą! (Su
kasi ant vienos kojos).

Barav. — O, tai jau susikventinot su ti- 
ligentais?.... Tik žiūrėkit kad nebūtų 
kokie k’ruks, kad neaprabytų jus....

Bum. — Don-čiu vori, mes žinom su kuo 
susidedam. Tiesiog fain vyras, ministeri
joj turi aukštą vietą, jo žinioj yra visa 
slapta policija.

Džiovas — Jus tai jus susitikot, ale ir 
mes pradedam sueit į pažintį su aukštais 
valdininkais. Ar ne, Styv? Nereikės jau 
mums Amerikon gryžt!

Barav. — Bečiur-laif! Mes susikventi- 
nom su mister Byrėnu, iš geležinkelių mi
nisterijos, ir su jo sekretorium. Ot tai 
puikus žmonės! Tokių ministerių daugiau 
reikia, tuoj čia viskas butų kaip Amerikoj, 
nereiktų žmogui be kepurės prie viršinin
kų vaikščiot.

Džiovas — Jes, misis. Mes su jais susi
pažinom parke, nusivedėm užfundijom pie
tus, išsišnekėjom apie biznius, ir sužino
jęs kad mes norim apsilikt Lietuvoje pa? 
žadėjo mudviem duot dypų viršininkų vie
tas. Davėm jam po penkiasdešimts dola
rių ant rankos, ir tuoj busim steišinų vir
šininkais !

(BUS DAUGIAU)
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*--------------------------- .E PAPRASTAI žingei-' 
• dus yra straipsnis vie
no Lietuvos darbininko, P. 
Žebrausko, telpantis ant 7- 
to puslapio. Nors tai yra 
dar toli nuo ideališko įsikū
nijimo sumanymas, vienok 
parodo kad pasaulyje darbi
ninkas gali gyventi kitaip 
negu tik tikėtis kitų gerą 
atėmus sunaudoti/o paskui 
ir vėl badauti, kaip atsitiko 
Rusijoje.

* * *
Tas Sintautų darbininkas 

neskelbia revoliucijos, ne
kalba apie darbininkų iš
naudojimą, nerėkia apie 
kraugerius, bet planuoja su 
apšvietos pagalba pagerint 
darbininko gyvenimą.

Ar tas galima — mes no
rime paklausti, ir sykiu pa
aiškinsime kas atsitiko ki
tose šalyse kur šviesa nu
šlavė tamsą.

Paimkit mažas kultūrin
gas Europos, šalis, Daniją, 
Holandiją, Švediją, Norve
giją, Belgiją, Šveicariją ir 
kitas, kurių veikėjai įsileido 
į savo žemę apšvietą. Tose 
šalyse nematome didelių ne- 
dateklių, skurdo, nematome 
primitiviškumo žemės ap
dirbime, ir jos yra pavyz
džiu1 -visam pasauliui. Jei 
ne apšvieta, ir jos po šiai 
dienai butų skurdusios.

* ¥¥
Bet ką apšvieta pagelbės, 

paklaus Amerikos tamsus 
Lietuvis, tokiai šaliai kaip 
Lietuva, kur žmonės darbi- 
ninkai-bežemiai mažai turi 
darbo ir neturi ką valgyt?

Ką pagelbės? Pirmiausia, 
apšvieta sutvarkys patį dar
bininką, parodys jam kad 
ne prižadas kokio nors agi
tatoriaus laimę duoda, kad 
ne tykojimas iš kito atimti 
turtus atneš gerovę (nes 
kas neturėjo savo nemokės 
ir atimto turto taupyti ir 
tuoj vėl bus beturtis).

Laimę patiko tie darbi
ninkai — Lietuvoje ir Ame
rikoje (ir visame pasauly
je) kurie buvo šviesesnio 
proto, sąžiningiau dirbo, 
kurie buvo gerose o ne ker
štingose sąlygose su darb
daviu. Toks darbininkas su
sitaupė pinigo, įsigijo savo 
nuosavybę, ir pasidarė ly
giu savo darbdaviui dar toj 
pačioj gentkartėj.

Kad tamsumas yra kaltė, 
o ne išnaudotojai, tą paro
do faktai iš savistovių ūki
ninkų gyvenimo, kurie per 
savo aklumą prageria, pra- 
uliavoja viską ir lieka uba
gais arba skursta neišsimo
kėdami .mokesnių.

¥ ¥
Apšviestas ūkininkas, pa

virtęs iš darbininko, moka 
ir žemę įdirbti geriau, ir iš 
jos gaudamas daugiau nau
dos pasidaro ir pinigo ir sy- 
kiu buna kreditas savo tau
tai ir šaliai. Jis tada gali 
ir leidžia į mokslą savo vai
kus, ir taip šalis pakįla ir 
išnyksta. j d j e sku rdas.

Tam pa vyzdis y ra viršų j e 
paminėtos šalįs, todėl nesi
duokit save suklaidinti jei 
kurie laikraščiai šoks šitą 
kritikuoti ir sakys kad mes 
tik pasaką rašome.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Kerštas už Kleščinskį?
Per Vilnių gauta žinios kad 

Minske Birželio menesį suimta 
du Lietuviai studentai ir vienas 
universiteto lektorius; jie kal
tinama kad buk pranešę Lietu
vos valdžiai apie Gen. Kleščins- 

’ kio šnipavimą.
“Lietuvos žinios” sako kad 

tikriau tai bus tiesiog kerštas 
už nušautą šnipą. Tokių su
ėmimų bolševikai vis daro Estu 
tarpe jei Estijoj pagaunama 
koks Rusų šnipas.

■Komunistai matyt nusistatę 
i “akis už akį, dantis už dantį”: 
Jeigu kas nudaigos jų šnipą tai 

ji jie nudaigos kelis nekaltus tos 
šalies žmones, nes kaip kitaip 
gali atsikeršyt, juk karo neap
šauks, nes jų niekas nebijo.

Aš suprantu tą.
Nežiūrint savo gudrumų ir sumanu

mų, Rodinas kartais pasijuto sumaišytas 
laukinėmis ir nenumatomomis to jauno 
princo mintimis. Taigi jis matė kaip da
bar Džalma buvo tylus per kelias minutas, 
po ko vėl prabilo šlaitu bet tvirtu tonu: — 
Aš paklausiau tavęs, tėve; aš apgalvojau.

— Na, mano brangus princai?
— Jokioje šalyje, prie jokių aplin

kybių, neprivalėtų doras žmogus slėpti sa
vo draugingumą nuo kito padoraus žmo
gaus.

— Bet sakykime jeigu butų pavojus 
to draugingumo patyrime? — tarė Rodi
nas, labai neramus, matydamas prie ko pa
sikalbėjimas krypsta. Džalma permetė 
akim Jėzuitą ir nieko nesakė.

— Aš suprantu tavo tylėjimą; nar
sus žmogus stoja prieš pavojų. Bet saky
kime jeigu tau pačiam pavojus gręsia, šia
me atsitikime jeigu draugingumas butų 
atidengtas, ar negeriau butų palikti daly
ką nežinomu ? ■

— Aš nepriimu nieko nuo draugo ku- 
slepiasi po bailumo priedanga.
— Brangus princai, klausyk manęs.
— Adieu, tėve.
— Dar pasimąstyk!
— Aš jau pasakiau, — atsakė Džal-

■ ma, eidamas link durų.
— Bet daleiskime kad čia paliečiame 

moteriška, — sušuko Rodinas, bijodamas 
kad Džalma gali išeiti iš namų, ir taip su- 
maišyt jo pasiryžimą.

Ant tų žodžių Džalma sustojo. — Mo
terišką? — tarė jis, paraudonuodamas. — 
Tai čia įmaišyta moteriška?

— Taip, daleiskime tai butų moteriš
ka, — kartojo Rodinas, — ar tada nesu
prastum jos susivaržymą, ir kodėl ji ne
nori kad žinotum kaip ji atsidavus tau.

— Moteris! — pakartojo Džalma, dre
bančiu balsu, dideliu džiaugsmu. — Mote
ris ! Paryžietė ? j

— Taip, mano brangus princai, ir ka
dangi priberti mane prie to, pasakysiu jog 
tavo draugas yra tikra Paryžietė, prakil
ni, apdovanota aukščiausiomis dorybėmis, 
kurios vienas amžius reikalauja kad tu ją 
pagerbtum.

— Ar ji labai sena? — paklausė Džal
ma, susirūpindamas, kurio gražus sapnas 
taip staiga pasibaigė.

— Ji gal but keliais metais senesnė už 
mane, — atsakė Rodinas, ironišku juoku, 
norėdamas matyti tame jauname žmoguje 
nepasitenkinimą ir apsivylimą.

Bet taip nebuvo. Džalmos meiliški 
jausmai, kurie išsyk sukilo jame suminė
jus moterišką, dabar pavirto į pagarbos ir 
užjautos jausmus. Jis pažiurėjo į Rodiną , 
ir švelniai pratarė: — Tai ta moteris yra 
man kaip motina.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
— Atleidžiu aš tau viską, nors nėra 

ko atleisti. Aš tik noriu su tavim pasi
kalbėti. Meldžiu sėstis kaip tau patinka.

Džalma kaipo senesniam žmogui, ban
dė Rodinui pasitarnauti, bet Rodinas no
rėdamas gauti princo prielankumą irgi 
stengėsi jam geras būti, ii' abu pradėjo 
kalbėt apie vienas Įeito gerumą.

— Tavo mandagumas erzina mane, 
mano brangus princai; tu jautiesi čia kaip 
save namuose Indijoj, ar bent mes norim 
kad taip jaustumeis, — tarė Rodinas.

— Daugelis dalykų primena man apie 
mano namus, — tarė Džalma švelniai. — 
Tavo gerumas primena man apie mano tė
vą ir apie tą žmogų kuris buvo man kaip 
tėvas, — kalbėjo Džalma su minčia apie 
Maršalą Simoną, kurio pribuvimas Į Pa- 
risą buvo nuo jo tiksliai slepiama.

Po ’valandėlės tylėjimo, princas vėl 
prakalbėjo: — Tu atėjai, ir man pasidarė 
smagiau.

— Aš suprantu tavo smagumą, mano 
brangus princai, nes aš atėjau išimt tave 
iš nelaisvės, atidaryt tau vartus. Kai pra
šiau tavęs pabūti kelias dienas užsidariu
sį, tai dariau tą tik vien tavo gerovei.

— Ar aš galėsiu rytoj išeit į miestą?
— Ir šiandien, mano brangus princai, 

nori.
Jaunas Indas pagalvojo valandalę, ir 

• pratarė: — Aš turbut turiu draugų, ka
dangi gyvenu palociuje kuris man nepri
klauso.

— Taip, tu turi draugus, labai prakil
nius draugus, — atsakė Rodinas.

Ant tų žodžių, Džalmos veidas lyg nu
švito nauju gražumu. Sužibo jo juodos di
delės akįs, ir po trupučio patylėjimo jiš 
tarė Rodinui: — Eime!

— Kur, brangus princai? — prašneko 
Rodinas, labai nustebęs.

— Padėkuoti mano draugams. Aš lau
kiau tris dienas. Tai jau gana ilgai.

— Pavelyk man pasikalbėti su tavim 
šiame klausime. Aš turiu daug ką pasa
kyti. Meldžiu sėstis.

Džalma atsisėdo nenoriai. Rodinas 
tęsė: — Tiesa kad tu turi draugus; arba 
tikriau draugą. Draugai yra retenybė.

— Kas esi tu ?
— Na, tai turi du draugu, mane, kurį 

pažįsti, ir-dar vieną, kurio nepažįsti ir ku
ris nori būti tau nežinomas.

— Kodėl?
— Kodėl? — atsakė Rodinas, laiki

nai susimaišęs. — Iš smagumo kokį tau 
teikia ir iš savo draugingumo prie tavęs.

— Kodėl reikėtų slėptis gerą darant?
— Kartais, paslėpimui to gero kokį 

darome.
— Aš naudojuosi jo draugiškumu; ko 

jis turėtų slėptis nuo manęs? — tie klausi
mai maišė Rodiną, ir jis ant galo pridėjo:

— Aš sakiau' mano brangus princai, 
kad tavo slaptas draugas pasijustų kad jo 
ramybė sumaišyta, jeigu butų žinomas.

— Jeigu butų žinomas — kaipo 
no draugas?

— Visai taip, brangus princai.
Džalma nusiminė; paskui pakėlė 

vą ir aštriu tonu tarė: — Jeigu tas drau
gas slepiasi nuo manęs tai jis arba gėdi
jasi manęs, ar yra priežastis man jo gėdy
tis. Aš priimu draugingumą tik nuo to
kių kurie yra verti manęs, ir kurie mano 
jog aš vertas jų. Aš apleidžiu šį namą.

Taip tardamas, Džalma pakilo su to
kiu apsisprendimu kad Rodinas sušuko:

— Klausyk manęs, brangus princai; 
pavelyk man pasakyt tau kad tavo jautru
mas yra perdidelis. Nors mes bandėm pri
mint tau apie tavo puikią šalį, bet mes 
randamės čionai, Parise, Pasiro centre. 
Tą pasvarstęs turėtum nors kiek pakeist 
savo pažvalgas. Klausyk manęs.

Nežinodamas papročių ir būdamas be 
jokio išauklėjimo, Džalma vienok turėjo 
gana supratimo paklausyti rimtų žodžių. 
Rodinas jį nuramino. Ir švelniai, ramiai 
Džalma prabilo: — Tavo tiesa, tėve. Aš 
nesu savo šalyje. Čia kitokie papročiai.

kiodami nieko gero nei sau 
nei šaliai nepadarys.

Šitas Sintautiečių pasiry
žimas parodo kad laikraštis 
gali padaryti įtaką Į žmones 
ne tik destruktivę, bet ir 
konstruktivę, kad gali Įskie- 
pyt ne tik paikas idėjas bet 
ir protingas; kad gali pa
stūmėt žmogų ne tik prie 
žiaurumo ir žudynių, bet ir

Tose šalyse, per apšvietą, 
pelkės virto dirvonais, be
vertės žemės liko 
ir iš mažo ploto 
didelė nauda.

¥ ¥
Bet ar galima prie to dar

bo žmogui siekti. Juk ko
munizmas turi kitus planus. I Prie apšvietos ir kultūros.

Užmirškit komunizmą —• * *
pats komunizmas prie to ei- . v. . . , .
na. Uždėję komunistišką s‘ok> musų laikraščiai 
rojų, Rusijos raudoni carai gyVe"° tlk įeĮ partijų uz- 
bandė panaikinti privatiška mu’s?a™. ĄP^etą, palikda- 
nuosavybę, panaikinti pini
gus ir kitokius kapitalistiš
kus išmislus, bet apsvilę na
gus vėl grąžina seno pasau
lio sistemą, drąsina biznie
rius dėti privatiškus 
nius, ūkininkus varyti 
vatiškai ukes, ir tt.

* ¥ ¥
Kas Sintautiečius prie to 

pastūmėjo? Mes galime pa
sidžiaugti kad tai yra “Dir
vos” paįtekmėjimas, nes jie 
ten atidžiai “Dirvą” seka ir 
pasimokino kad partijas se-

derlingos, 
gaunama

biz- 
pri-

į m i darbininkus išnaudoto- 
Į jams bolševikams ir kapi
talistams. Bet pamanykit 
kokį perversmą galėtų pa
daryti musų tautoje jeigu 
su tokiu uolumu imtųsi dar
bininkus šviesti ir mokyti 
su kokiu dirba komunistai 
gadindami ir demoralizuo
dami.

Bet/... musų redakto
riams lengviau koliotis vie
nas su kitu, o ne teikti ap- 

I svietą ir gelbėti tamsuolius 
Į iš nežinės....

DAINA
(B. Vasiliūnas)

(Šią dainą dainuojama kožną eilutę 
po du sykiu.)

Eik, pijokai, iš karčiamos, tave pati laukia, 
Baub’ ir tavo gyvulėliai šiaudų nesulaukę. 
Jis atėjęs iš karčiamos dar ją muštravoja, 
Šauk’ tėtušį, šauk’ motutę, nėr kas žėlavpja. 
Pakinkykit, broliai, žirgą, mano juodbėrėlį. 
Aš važiuosiu pas tėtušį jieškot raškažėlio. 
Kai važiavau per miškelį gegutė kukavo, 
Visos pilkos gegutėlės mane užkukavo; 
Kai važiavau per ulyčią šuneliai sulojo. 
Oi dukrele, dukrytėle, kur tu važinėji? 
Atvažiavau pas tėtušį jieškot raškažėlio. 
Nebegryžk, dukterėle, iš kur buvai imta, 
Tik pargryžk ant kapelių kur vietelė 

šventa.

DAINA
(P. Janulis)

Siuntė motutė, siuntė senoji, 
Siuntė mane motinėlė upėn vandenėlio. 
Kai aš nuėjau į Dunojėlį,
Radau, radau bernužėlį žirgelį girdantį. 
Palauk, panele, palauk, jaunoji, 
Padėk, padėk, panaitėje žirgelį pagirdyt. 
Nei aš stovėsiu nei aš padėsiu, 
Bijau, bijau motinėlės kad nenusidėčiau. 
Kai aš atėjau nuo Dunojėlio,
Radau, radau motinėlę jau manęs laukian- 

• čią.
Dukrele mano, jaunoji' mano, 
Kur tu buvai, dukrelėle, kur tu uliavojai? 
Motule mano, senoji mano,
Palauk, palauk, motinėle, aš pasisakysiu.
Atskrido sakalas į Dunojėlį, 
Sudrumstė vandenį pačiam pakraštėlyj. 
Laukiau, laukiau, motinėle, vandens nusi

stovint.
Dukrele mano, jaunoji mano,
Kas ten, kas ten do paukštelis, ar tik ne 

bernelis ?

DAINA
(O. Kairiutė)

Užaugo dukrelė kaip darže rūtelė,
Nemyli matutės, nemyli tėvelio, 

Tik myli šunelius kurie loj’ piršlelius.
Koks atjos bernelis, koks žirgo balnelis?

Bernelis atjoja/ prie gonkų sustoja,
Dukrelė išėjo, į jį meiliai kalbėjo.

Nedėlios sulaukus važiuoja bažnyčion, 
Kad žmonės matytų, bagočka vadintų.

Po rinką vaikščiojo, rankeles kilnojo, 
Kad žiedas blozgėtų, berniukai žiūrėtų.

Berniukai pamatė, galvelę ■„ pakabė,
Galvelę pakasė, kepurę pataisė.

Pro šalį eidami, už .rankos imdami, 
Už rankos imdavi, karčiamon vesdami.

Karčiamon vadina, už stalo sodina,
Kaip niekas nematė butelį pastatė.

Dejuoja tėvelis, dejuoja motutė:
Oi aušta aušrelė, kur musų dukrelė?

jei

ma-

gal-

ris

i Spaudos Naujienos
Netrukus Letuvoje išeis iš 

spaudos Leono Vitkausko raštų 
trečia knyga — “Už Tėvynę”. 
Knyga turės 64 puslapius ir 
talpins poezijos ir prozos daly
kėlius iš kovų už Lietuvos ne
priklausomybę metų, nuo 1919 
metų, nuo kurių pradedant yra 
ir visi šie dalykėliai iki šiol au
toriaus parašyti. Leono Vit
kausko rengiami visi jo iki šiol 
parašyti dalykėliai, vienas rin
kinis po kitam išleisti.

Knygos kaina pusantro lito, 
arba septynios už dolarj, ir ją 
galima užsisakyti ir išanksto, 
antrašu: L. Vitkauskui, Kau
nas, Iki pareikalavimo.

GUBOS — Literatūros Al
manachas. “Lietuvos”* redak
cijos leidinys Kaune, 1927 m.

Tai 179 puslapių didumo la
bai gražiai apdirbta knyga, su 
daugeliu atvaizdų žymesnių šių 
dienų ir pi-aeities laikų Lietu-_ 
vos rašytojų ir dailininkų, su 
atvaizdais nekuriu dailininkų 
darbų, taipgi nekuriais rašyto
jų kuriniais. Kaina Lietuvoje 
7 litai.

i “Dzūkas”
Ir Dzūkai turės savo laikraš

tį, kuris pradėjo eiti Alytuje. 
Laikraštis yra keturių pusla
pių, ir vadinasi “Dzūkas”.

žemaičiai leidžia sau rodos 
pora laikraščių, tagi ir Dzūkai 
pradėjo leisti. Reikia dar Kap
sams leisti sau “Kapsą”.

“Dzūkas” vienok nędzukuo- 
ja, rašomas Lietuviška kalba.

Amerikon kaina ?1.50 me
tams ir galima užsisakyti pa- 
siunčiant pinigus adresu “Dzū
kas”, Alytus, Lithuania.

| iii 
j| J(

I vį 
: šų 

kr

PF
I 
si(

lie 
yr. 
lo. 
du; 
ma 

i bėg 
! & 
Į bėj<
> Apl 

gar
t gaJl 

peri
I pen 
[ k?- 
' šioji

lėtą
Ardį 

į W 
į subri

I 
į džiov 
I das,' 
| leivia 
r tas č 
gera: 

F <K 
I lios c 
savo 

į sužei: 
ji ji j 

| tų, je 
r dys u. 

gi bu
I matau 

ir šiai

Sapnininkai
APDARYTA JJ

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

75c .

3522. Lietuvių I.ementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ..!.. 35c

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 .............................................

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygų ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formato ..........
Drūtais apdarais .............................................“DIRVOS” KNYGYNAS

6820 Superior Ave. Cleveland,

35c

$1.50

Ohio

Naujausia komedija 

“Ekscelencija” 
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur- ' 
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 

'į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos 'pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku. du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
“Dirvoje”.

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland, O.

S 
musų 
pradi 
jam : 
sapna 
pynės, 
moji-ji 
ne jod 
Ardys 
ne mat 
džiaugi 
apie jai 

At< 
patekus 
prastus 
visa ap 
jauni ir 
Jaunus, 
ėmė noi 
kokiam 
limas ša 
ju trijų 
beveik v 
gailestis 
sunkiai 
tieji kla 
patyrę p 
teiks jot 
iį nešė 
i siūlė j 
lės buvo 
lėliu gry 
stoti, 
, Sušo 
J® užli] 
juos toli,

Miiemit 
®ują žai 
’’ėjo ir n



DIRVA

Juodas Karžygis
■Į Senovės Pasaka, ir Parašė VĖJAS?]-

(Tąsa iš pereito num.)
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Atsisukę atgal pažiūrėti, tiedu vaiki- 
t nai pamatė kad Ardžio ant arklio nėra, 
į Jo arklys, lyg ko nusigandęs, bet paleng- 
I vėjęs, smarkiau varėti į krantą, o iš prie 
I šų saidokų vilyčios vis taškėsi į vanden 
| krisdamos.

Užpakalyje girdėjosi džiaugsmingai 
į priešų rėkavimas, jie džiaugėsi nudėję vie

nų pabėgėlį. Jau anie du vyrai buvo pa 
siekę pakraštį ir jų arkliai stovėjo ant že
mės, taigi jie leidosi joti link Ardžio ark-, 
lio. Prijoję pamatė kad šalę arklio dai 
yra ir Ardys, kuris niro vandenin ir ki- 

| lo.... Ir Ardžio arklys dabar pasiekė 
dugną ir skubiai brido į kraštą, tempda- 

I mas į vadeles įsikibusį savo jojiką. Pri- 
Į bėgę prie arklio vyrai sugriebė savo drau- 
Į gą, kuris laikydamasis vadelių-dar išsigel- 
| bėjo nuo prigėrimo, ir išnešė jį į kraštą 
i Aplink jį vanduo raudonavo ir jie nusi- 
I gandę skubinosi surasti jo žaizdas. Kiel 
I galėdami ir mokėdami atgaivino jį nuc 

persigėrimo vandens ir surado kad Ardys' 
perdurtas dviem vilyčiom į kairiąją ran- 

I ką. Apdraskę jo šlapias rankoves aprai- 
t šiojo sulaikymui kraujo bėgimo.

Apsidairę, jie pamatę nepertoliese ke
letą bakūžėlių, ir ten tie vaikinai sužeistą 
Ardį nusijodino. Priešai nei vienas ne
bandė upę perplaukti nors daugelis 

į subridę gana toli nuo krašto.
Kaimelyje žmonės davė jiems 

džiovinti, pagelbėjo perrišt Ardžio 
į das, pavalgydino, ir ramus būdami trįs ke- 
įleiviai atsigulė. Vargšas Ardys, nors tvir

tas dvasioje, jausdamas skausmą negalėjo 
gerai ne tik miegoti, bet ii’ gulėti.

Sužeista buvo ta ranka kuria tik ke
lios dienos prieš tai Ardys buvo apkabinęs 
savo juodakę, gelbėdamas kad arklys ne
sužeistų. Žuvęs ir jo tas arklys ant kurio 
ji jį išleido.... Kokia tai pranašystė bu
tų, jeigu tas ką reiškia?.... Susirado Ar
dys užantyje tą jos įduotą skarelę, kuri ir
gi buvo šlapia, ir džiovino ją niekam ne
matant, laikydamas sau arti prie krutinės, 
ir šiaip taip užsnūdo.
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Kelionė į Mažvičių Sostapilę
Sekančią dieną tik vėlai į priešpietį 

I musą trįs keleiviai išjojo. Ardys paryčiu 
pradėjo geriau įmigti ir jo draugai leido 
jam nekliudomai ilsėtis. Prieš išbudimą, 
sapnavo jis labai maišytą sapną — sykiu 

( pynėsi kovos, priešai, kraujas, ir jo myli- 
moji-juodakė, ir jo motina, ir kartais sap- 

i ne įodvi taip jungėsi į vieną kad išbudęs 
į Ardys tikrai nežinojo ar savo motiną sap- 
I ne matė ar tą juodakę moterišką, bet tiek 
; džiaugėsi kad dabar turėjo naujas mintis 
l apie jas abi, ir tas pridavė jam naujų jiegų.

Atokiame Mažvičių šalies kampelyje 
patekus trims vyrams kurie išrodė į nepa
prastus keliauninkus, prieš jų išjojimą jau 
visa apielinkė apie juos žinojo ir subėgo 
jauni ir seni, vyrai ir mergos jų pažiūrėti. 

’ Jaunus, suaugančius tos srities vaikinus 
ėmė noras būti tokiais kaip jie; tarnauti 
kokiam garsiam valdovui ir jodinėti po to- 

’ limas šalis. Mergos pakuždomis rinkosi iš 
jų trijų katras kuriai patogiausias, bet 
beveik visų akįs apsistojo ant Ardžio. Tik 
gailestis jas ėmė kad jis buvo sužeistas ir 
sunkiai valdė savo kairiąją ranką. Senes- 

; nieji klausinėjo jų iš kur ir kur keliauja ir 
į patyrę parodinėje kelius į kurią pusę jiems 
reiks joti. Šeimininkės rūpino juos mais
tu, nešė šviežius surius, sviestą ir duoną, 
ir siūlė jiems imtis į kelią, nes iki sostapi- 
lės buvo dar trįs dienos jojimo. Jeigu šiuo 
keliu gryš, visas kaimas prašė juos vėl su
stoti.

Sušokę prie Ardžio jaunuoliai padėjo 
jam užlipti ant. arklio, o vaikai išlydėjo 
juos toli, toli keliu iš savo kaimo.

Ką reiktų kaltint jeigu ne jas pačias 
kuomet po jų išjojimo mergaitės apie Ardį 
net nemiegodamos sapnavo, o vaikai rado 
naują žaislą — apsižergę ant karčių jodi
nėjo ir nudavinejo kareivius, kuriuos vie

KAS BUS SU JACK 
SHARKEY?

nas, narsesnis ir sumanesis už kitus, pa
gaikštį nusitvėręs lyg kardą komandavo. 
Pasidalinę į dvi pusi, vaikai net karą tarp 
savęs surengė, o kai ištikrųjų susimušė, 
tūli dar magaryčioms gavo nuo motinų ap
kulti.

Vakarop jie prijojo pilį vieno mažo! 
kunigaikščio, esančio po valdžia Mažvičių I 
iidkunigaikščio. Užsuko jon paprašyti! 
nakvynės ir sykiu pasirodyti kaipo sveti-1 
mi keleiviai, kad nesukeltų nuožiūros ir i 
nebūtų gaudomi. Bet ir tai įlindo į bėdai 
kokios nesitikėjo. Jeigu butų prajoję be 
sustojimo gal butų išėję geriau.

Pilaitės valdovas, šykštus ir atkaklus, 
pasisakęs nieko nežinąs apie jokį karą ir 
kad pas jų didkunigaikštį kokie pasiunti
niai keliautų, rėkė kad jie nesą jokie kar
eiviai, jokie pasiuntiniai, ir jis turįs tiesą 
juos sulaikyti iki nepasiges jų kam reikia, 
o tada lai atsiperka kam jie priklauso, o 
jeigu ne, jis pasiliks juos sau vergais.

Ardys rodinėjo Nemyros žymes ir žie
dą, bet nekreipdamas į tai domės senis ro
dė į ant naujo Ardžio arklio balno kitokias 
žymes, kurios buvo jau Asturų žymės. Ėjo 
ilgi aiškinimaisi ir ginčai tarp to senio ir 
jo patarėjų, kurie tikėjo keleivių pasako
jimui.

Pilies valdovo žmona, rimta pusamžė 
moteris, galiaus pertikrino tą užsispyrėlį 
kad jis neturi teisės sulaikyti pasiuntinių 
vykstančių pas didkunigaikštį, ir tik taip, 
vėlai vakare, pabaigta kalbos, ir musų ke
liauninkai gavo pastogę pernakvot ir ark
liams pasišert. Kada jie ryte išjojo, tas 
pikčiurna nenorėjo su jais nei susitikt,
nors jo patarėjai, žinodami paprotį, leido 
du raiteliu palydovu su jais iki Mažvičių
sostinės, kad keliauninkų toliau niekas ne
kliudytų.

Prieš išjojimą, čia dar jie apsipirko 
sau šarvus, į vietą savo sumestų į upę.

Nuo dabar1 kelionė ėjo paprastai, ir 
praėjus trečiai dienai musų vyrai pasiekė 
Mažvičių sostapilę. Naktį pernakvoję, se
kantį rytą turėjo susidurti su pačiu did- 
kunigaikščiu, kurio pagalbos atvyko var
de Nemyros prašyti.

Prieš suėjimą su Mažvičių valdovu, 
Gosčiu, Ardys dar pasimatė su čia buvu
siais Nemyros' pirmesniais pasiuntiniais, 
kurie negalėjo jokios sutarties padaryti.ir 
rengėsi namon. Jie pavedė Ardžiui kalbė
tis su Gosčiu apie pagalbą ir ką Nemyra 
jam turi pasiūlyti.

Gostys žinojo kad atvyko Nemyros pa
siuntiniai prašyti pagalbos prieš Asturus, 
ir paskirtu laiku priėmė pasiuntinius. At
ėjo Ardys su visais saviškiais, įlydėtas ke
leto pilies viršaičių.

Skambiu balsu Ardys atidavė Gosčiui 
savo karaliaus pasveikinimą, ir tada pra
dėjo plačiau apsidairyt ką aplink save ma
to. Kralius sėdėjo ant paukštintos vietos, 
viename 'didelio kambario gale. Kamba
rys arba svetainė buvo išpuoštas papuoša
lais nematytais iki tolei niekur kitur. Vi
si įrengimai buvo kitokio darbo, ir jeigu 
kas žinantis butų tą matęs butų pasakęs 
jog tai yra Rytų dailos įrengimai. Tais 
laikais, juo tolyn į rytus keliavai tuo dau
giau užtikai ano pasviečio barbarizmo ir 
kultūros žymės, o kadangi Byzantija tais 
laikais buvo aukštai pakilus kultūroje, iš 
jos ėmė sau dailą didesni ir didesni plotai 
į šiaurę ir į vakarus, iki pagaliaus Vakarų 
kultūra ėmė plėstis ir sulaikė rytinę nenu
ėjusią toliau kaip iki Mažvičių žemės.

Pamatė Ardys dar vieną įdomų daly
ką — tai šalę karaliaus 'du jaunu vyru, sa
vo paties amžiaus ir tvirto sudėjimo, kurie 
aiškiai matėsi buvo dvynai, o visiems buvo 
suprantama kad jiedu buvo paties valdovo 
sunai. 5

Kada du ar daugiau vienodos prigim
ties ir gabumų žmonės susitaiko vienoje 
vietoje, tarp jų turi kilti arba didelis pa
vydas ir nesutikimas, arba didelis prisiri
šimas prie viens kito — negali likti taip 
paprastai kaip esti maišytų gabumų žmo
nėms susitaikius. Atmenam gerai kaip Ar
dys buvo priimtas Laukio kada pateko į jo 
tėvo pilį — su didžiausia neapikanta ir pa
vydu, nes Laukys matė kad atėjo kitas ku
ris visame, su juo lyginsis, o kur pasitaikys 
gali ir perviršyti. Tą pat matėme ir su 
tais dviem pirklio pavyduoliais, kurie Ardį 
išdavė, nes jie lyginosi su juo patogume 
mergų akyse, o jis juos viršijo.

Apsigavom!
Spėjime “Juodo Karžygio” didumo

Knyga bus net350 pusi
Bet kaip bus su knygos

KAINA

Kolei dar svarstom kiek reiks kaina padidint, visi siųskit po VIENĄ DO- 
LARĮ tuojau, ir jus gausit tą knygą už $1, nieko nereiks primoket. Tik 
naujiems gali tekt mokėt padidinta kaina. Adresuokit sekančiai:

DIRVA’ 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Koks atsinešimas buvo tų dviejų1 did-.vyrus, ir būdami viduje liuoslaikiu. 
kunigaikščio sūnų į Ardį? Juos tuoj pa- Jų motina, linksmo veido ir jausĮiof 
ėmė žingeidumas, broliškas prisirišimas širdies moteris, Ardžiu rūpinosi kaip save 
prie jo, lyg kad jiedu butų su Ardžiu augę, sunum ir ji visai nebūtų jautus jokios už- 
draugavę, o paskui persiskyrę, ir dabar vėl maudos jei Ardys butų likęs kaipo trečias 
susiėję. J°s sūnūs, taip ji prie jo prisirišo. Ji ap-

Jų’švelnųs, dailus veidai rodė juos pro- žiūrinėjo jo žaizdas ir užžiurėjo kad grei- 
tingais, širdingais ir narsiais, ir Ardys žiu- čiau sveiktų, ar bent galėtų pradėt ranką 
vedamas į juos gėrėjosi. Taigi, visi tris jie, valdyt iki reikės išjoti.

- - 1 Slinko diena, slinko kita, ir į pilį rin
kpsi pulkeliais ir pulkais vyrai su savo va
dais arba pas pilies vadus. '

Ardys, savo jaunų draugų klausinėja
mas, pasakojo apie savo patyrimus karuo
se, nes jis nors buvo jaunas ir paprastas 
vaikinąs jau turėjo daugiau patyrimo ka
ruose negu jiedu, valdovo sunai.

. Mokėjo Ardys paerzint ir dvaro mer
gas ir senesnes moteris, kurios į jį įknibu
sios žiūrėdavo, bet kaip tik pasisukdavo 
tarp moterų, Ardžiui vis prisiminė jo juod
akė, kuri, manė jis sau, nusimintų'žinoda
ma kad jis yra pažeistas.

Ardys pažino ir dvi jaunas savo drau
gų sesutes — Lydą ir Vinę, labai dailias iš 
veido mergaites, kurių vyresnėji, Lyda, jau 
tik noko-noko į mergystę ir išrodė taip pui
ki raudona kaip tik pradedanti skėstis šil
toje saulutėje pavasarį obelies žiedai. To
kia tyra, nekalta, su besiplečiančia širdyje 
lyties jausmų ugnele mergaitė labai turi 
patraukimą prie vyriškių, o štai prieš jos 
akis stovi tokis jaunikaitis apie kokį kiek
viena svajoti norėtų. Lyda turėjo geismą 
kad jis ją griebtų į glėbį, ir suspaustų taip 
kad iš jų liktų vienas kūnas, viena esy- 

Iba....
Bet.... ką ji vargšė gali kito daryti 

jei ne svajoti, o kad jos svajonės ant tuš
čio tai tik ji viena kenčia.... •

Daug sykių musų jaunikaitis sugavo 
ją vogtinai per kaktą į jį giliai žiūrinčią ir 
net pradėjo vengti su ja susidurti, nes ji 
tokia jaunutė ir .nepridera jam ją į tokias 
mintis vesti.

vietoj šalti vienas nuo kito, buvo perimti 
didelio patraukimo. Šitos paslapties nie
kas nepatėmijo, bet ji davė progą Ardžiui 
laimėti Gosčio pagalbą. Gosčio sunai. pri
siklausydami Ardžio kalbų su tėvu, paleng
va linko į Ardžio pusę ir ant galo užpuolė 
tėvą sutikti siųsti Nemyrai kariumenę.

Senis.girdėjo Nemyros pažadus pagel
bėti atsiimti iš Vidgardžių užgrobtas jo pi
lis su turtingais miestais, ir sutiko leisti 
pagalbą Lamžino valdovui, iš ko labai nu
džiugo ne tik Ardys bet ir tiedu jaunikai
čiai, nes jiedu gerai žinojo kad tėvas pa
ves jiems kariumenes vadovauti. Jų jau
nos mintįs troško įvairumo, troško pasižy
mėjimų, troško pamatyti platesnį pasaulį, 
ir kaip tik nugirdo tėvo sutikimą, jiedu 
jautėsi taip kaip ir joja į karą. Tuomi ta
rybos ir baigėsi ir Gostys pasiuntė ganda- 
nešius šaukti,vyrus į pulkus, kvietimus į 
kitas pilis, prasidėjo rinkimas maisto, o 
tam, suprantama, reikėjo keleto dienų.

Ardys, Dargis ir Sargis
Tiedu jaunikaičiai buvo vardais Dar

gis ir Sargis, ir tik jų vardai mažai ką juos 
skyrė, o šiaip panašumas buvo suliejęs 
juos taip kad Ardys turėjo vargo, o kartais 
ir juoko, kada reikėjo juos kurį atskirti 
nuo kito.

Gal per pora ar tris pirštus jiedu buvo 
už Ardį žemesni, tik tuomi jie nuo jo sky
rėsi.

Bet neužmirškim kad Ardys dar vaik
ščiojo su parišta ranka. Tiedu jaunikai
čiai jau nepaleido jo nuo savęs ir visur jį 
vedžiojosi: eidami duoti įsakymus viršai
čiams, tvarkydami savo pilyje esančius

jos sūnūs, taip ji prie jo prisirišo. Ji ap-

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
mas Dempsey turėjo prašyt 
Sharkio kad jį dar nesumu
štų tai jau be mūšio jie pri
pažino Sharkį busiričiu čam- 
pionu, tik duoda jam dau
giau progos pragarsėti.

Sharkey po šio pralaimė
jimo pasakė: “Tas nieko, 
aš busiu kumštininkų eilė
se dar tada kada Dempsey 
bus pražilęs”. Taigi Shar
key dar neužbaigė savo 
karjeros, bet tik pradėjo.

Jei Dempsey sumuš Tun- 
ney, o Sharkey sumuš Dem
psey kitu kartu susiėjus ta
da Sharkey bus karalius ant 
karalių.

Tunney nėra populiariš- 
kas, o Sharkey dar per j au
nas.

Bet įsitėmykit, kaip sa
kiau, tai yra tik mano nuo
monė. Dar Sharkey turės' 
muštis su Paulino, Ispanu, 
ir jeigu su juo Sharkey pra
laimės tik tada musų žvaig
ždė pradės leistis žemyn, o 
Rickard jieškos kito vyro, 
populiariškesnio už Sharkį. 
Bet dabar, jeigu davė Shar- 
kiui muštis su Dempsiu iki 
septynių raundų ir tą jo 
pralaimėjimą apšaukė sker
sai ir išilgai Ameriką netei
singu tai reiškia kad Shar
key promoteriams dar lieka 
labai reikalingu ir naudin
gu.

Liūdniausia dalis Sharkio 
pralaimėjimo yra ta kad 
kad prakišo , tūkstančius do- 
larių musų broliai Lietuviai 
kurie norėjo pagembleriuo- 
ti ir pasipelnyti savo tautie
čio geru vardu. Prakišo ir. 
kitataučiai kurie ėjo už mū
siškį. Bet tai yra pamoki
nimas visiems kad nereikia 
norėti' uždyką pinigų gau
ti. Jeigu gembleriuoji tai 
irgi buk sportas: nepeik ir 
neniekink to kuris pralai
mėjo, nes būtumei džiaugę
sis jeigu butum laimėjęs.

Jeigu- butum tikrai žino
jęs kad prakiši ftii butum 
nekišęs, bet jeigu kišai pi
nigus nežinodamas kur tai 
buk sportas netekęs jų.

Ar pralaimėjusieji keiks 
ir niekins Sharkį tas nepa
kenks jo ateičiai ir išeis su 
juo taip kaip norės tie ku
rie padaro vyrus čampio- 
nais.

SHARKEY-DEMPSEY 
MUŠTYNIŲ INEIGOS
Per Sharkey-Dempsey kumš

tynes pereitą savaitę sutraukta 
pinigų

Dempsey gavo
Sharkėy
Valdžiai taksų 
New Yorko valst.
Už vietą apie
Pelno liko apie
Publikos buvo 83,000, iš ku

rių apie 78,000 buvo užsimokė
ję įžangą, kiti įleista dykai.

Per Dempsey-Tunney kumš
tynes pereitą metą ineigų buvo 
arti $2,000,000, o laike Demp- 
sey-£!arpentiero kumštynių su
traukta $1,626.000.

Tos visos muštynės turėjo po 
vieną čampioną, patį Dempsį, o 
dabar nei Sharkey nei Dempsey 
nebuvo čampionais.

Pirmas toks atsitikimas kad 
nečampionai tokius pinigus su
trauktų.

Labai daug traukė mūsiškis 
Sharkey, ką patvirtina ir lai- 
žybų didesnis nuošimtis už jį.

$1,083,529.00 
250,000.00 
210.460.00 
$98,502.00 
$49.251.00 
$90,000.00 

$260,000.00



UNCLE WIGGILY’S TRICKS

By Junius

A. Zdanis says a thing of 
beauty is annoyed forever.

People with single track 
minds, should be sure of the 
right of way before starting 
anything.A lame duck is a former ad-

ranministration goose who 
against an insurgent. 

¥ ¥ ¥

OFFICE 
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YES, HE DID
“Did you struggle against 

the consequence of tempta
tion?” asked the prison chap
lain.

“Yes, I did”, replied the con
vict.

“Ah, but you should have 
fought a little harder and you 
would not be here now.”

“I done the best I could, mis
ter. It took seven policemen 
to get me to the station.”

We are here not to make a 
living, but, J. Pechkaitis says, 
to make a life worth living.

A university used to be an 
institution of learning; now 
it’s an institution of yearning 
—for the foot ball champion
ship.

¥ *
the
she

“ŽEMES ROJUS” Akrono Naujienos

Helen Karuža thinks the up- 
to-date home should have a 
built-in can opener.

“Come Unto Me” sand 
pious widow in church but 
winked at the old reprobate 
deacon across the aisle.

' “Huh! That explains where 
my clothesline went to”, said 
.a Superior avenue woman who 
found her husband had hung 
himself in the basement.
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| Jei plaukai slenka? S 

Į Naudok | 

Raffle

Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra, tai par- 
tiviškas ■ veikalas pašiepi
mui komunistų, bet grynai 
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo. ‘Ižemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

Vaidinimui reikia 4 mo
terų ir 5 vyrų. Juoko įva- 
lias.

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras
tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

REIKALE LITERATINIŲ 
ORGANIZACIJŲ

A society in New York is 
taking a straw vote to ascer
tain what is the most comfort
ing word in the English lan
guage, and George Baltrukonis 
suspects that the great majori
ty of women will vote for the 
last word.

IN THE FALL
The melancholy days have come,

The saddest of our
It’s far too cold for B.

And far too hot for

NEWARK, N. J.
Lithuanian Investment Cor- 

ppracija, arba Lietuvių invest- 
mento ar bučerių korporacija, 
po septynių metų, subankruti- 
jo. Dabar tapo direktorių nu
tarta šaukti ekstra šėrininkų 
susirinkimas ant Rugpjūčio 11 
d. Taigi šėrininkai ir šėrinin- 
kės malonėkit pribūti j šį susi
rinkimą. Susirinkimas įvyks 
šv. Jurgio svetainėje, 8 vai. va
kare. V. Andriuškevičius.

Ristynes
Penktad. Liepos 29 d

į TAYLOR BOWL
Harvard ave., Newburgh Heights, O

Stanley Stasiak
Lenkų čampionas

su Tony Felice
Italų čampionu =:

created appetite, a 
us. We suppose

Laughter 
doctor tells 
that is why most Scotchmen 
sit at the head of their tables 
wearing expressions of deep, 
secret sorrow.

¥

With a few more prohibitory 
laws, we free American^ \yill 
have to drop the title of cit&en 
ant style ourselves inmates.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son '
Dry Goods ' 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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 jį 
naudoti mano sveikata sugry- 
žo, paetitas pasitaisė, skilvis 
veikia gerai, ir mane niekas 
nevargina kaip vargino pir
miau.

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

A.

P-

annals, 
V. D’s, 
flannels

Little Joan: “Mummy, what’s 
this funny thing.I’ve found?” 

Mother: “That’s called hair- 
If you take it to 

show you

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

Juozas Komaras
Lietuvių čampionas

su Al Thomas
Bostono Airiu

pin, dear, 
grandma, she will 
how it was used.!’

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th. '

¥

Geriausi

Every
------o

Heart Knoweth Its Own 
Bitterness

path of glory leads but 
grave or somewhere just

The 
to the 
as good and after a paragraph 
has ,had a pretty fair day, for 
him, he’s practically certain to 
overhear someone 
moves in his
through some public place: 
You know his 
his stuff.

say as he 
graceful way

wife writes all

Many a man who can’t keep 
his office books straight can 
tell you offhand the batting 
averages of all the big baseball 
players.

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

There’s one thing about driv
ing on a slippery road. You 
don’t have to worry about who 
will care for you in your old 
age.

Telefonas Main 6111

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

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

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti' puikų, rankom siutų 

drapaną, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo, ir individualio stiliaus, .yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothfng Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga- 

• rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės -----  
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----
Atdara 

Vakarais 6900 Superior Ave Priešais
Lietuvių Salę

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė., 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Pennsylvania 2107. įsteigto 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c 

i, Unijos darbininkų— 
Rankų darbo. 

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg. 
6802 Superior Ave.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Joe Varga, Hungaras
Charles Fox su

Oscar Kohl su Edį

su Steve Walker
Frank Noewer 
Smith

Tikietai $1.10 ir $2.20. Moterims 50c. ir $1.10 
Vaikams 25c.

Tikietai parsiduoda “Dirvoj”

Kaip nuvažiuot: E. 55th St. iki Harvard avė., nuo 
Harvard avė. karu važiuokit link miesto iki vietai.

c i Charles Marotta, Promoter ‘ 4
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PRAEITĄ PIRMADIENI
Prasidėjo Metinis Rugpjūčio Kailių Išpardavimas.
Rugpjūtis yra geras laikas pirkti kailinius, nes galit 

apžiūrėti visus stilius ir yra iš ko pasirinkti. Tankiai, 
taipgi, galima ir sutaupyti pinigo. Supranta, sunku tik
rai pasakyt kiek, todėl mes rekomendavom kailių parda
vėjams kad jie tokius pasiūlymus nurodytų konservati-

Senesniuose laikuose daug kailių “prekybinių var
dų” buvo klaidinami. Per keliolika metų šis Biuras dir
bo su kailių pardavėjais pataisymui to. šiandian beveik 
visi tokie vardai yra arba panaikinti arba nerodyti:

(Hudson Seal (Dyed Muskrat) 
China Bear (Chinese Goat)

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

L. S. S. 20-ta kuopa susirin
kime Birželio 26 d. pakėlė klau
simą kaslink suorganizavimo L. 
D. L. D. kuopos, bet pasirodė 
kad jau Akrone yra dvi litera
tūros draugijų kuopos, todėl iš
rodinėta jog trečios kuopos ne
reikalinga. Po trumpų disku
sijų nutarta atmesti naujos 
kuopos tvėrimas ir pasiūlyta 
apkalbėti jau gyvuojančias kuo
pas.

Jau senai čia gyvuoja A. L. 
D. L. D. 59-ta kuopa, kuria 
šiais laikais komunistai pavertė 
į savo propagandos stotį ir per 
ją varo savo šmeižimo darbą 
prieš visus pažangius žmones. 
Prie tokios organizacijos socia
listams priklausyt visiškai ne
galima nei mokėt jai pinigus.

Vėliau buvo pakelta klausi
mas kaslink Tėvynės Mylėtoji] 
Draugijos 12t-os kuopos. Pasi
rodė kad ši Draugija yra jau 
išleidus kelis leidinius socialis- 
tiškų knygų ir leidžia moksliš
kas knygas, tokiu budu socia
listams' galima priklausyt prie 
jos.

Tą apkalbėjus, nutarta atsi
šaukti į abiejų organizacijų cen
trus ir kuopas kad teiktųsi jų 
nariai ir viršininkai apkalbėti 
ar negalima butų šias kultūri
nes organizacijas sujungti į 
vieną didelį kūną,' kas šiuomi 
laiku yra reikalinga del varymo 
kultūrinio darbo.

Dar kaslink sujungimo, mu
sų nuomone vardas turėtų pasi
likti Tėvynės Mylėtojų Draugi-j 
jos. Knygas turėtų leisti so- 
cialistiškas, moksliškas, tokias 
kokių tik nariai pageidauja.

Kuopos valdyba:
Org. Petras Yurgelis, 
Fin. Rast. Petras Gaška, 

Prot. Rašt. V. T. Neverauskas.

įvyko 55 W.

Federalė val-
Akronui pa-

Akrone ir Summit apskrityje 
šią žiemą atsidarys devynios 
naujos miesto mokyklos, aprū
pinimui vieta didėjančio skai
čiaus mokinių.

Pasikorė. Ella N. Getz, 64 
metų moteris, rasta pasikorus 
savo namo-, skiepe, 1141 Getz 
ave. Ji pasidarė kilpą iš seno 
matraso viršaus ir prisirišus po 
skiepo balkiu, nušoko nuo dėžės 
ant kurios buvo1. pasistojus ur 
nusižudė.

Papjovė už moterį. Susipykę 
už moterišką, du vyrai kurie 
gyveno vienuose' namuose susi
badė peiliais ir vienas jų mirė 
ligonbutyje, o kitas areštuotas.

Archie Clark, 25 m., mirė nuo 
žaizdų, o Roy Gordon tapo su
imtas. Jų mušis 
Market st.

Naujas paštas, 
džia nutarė leisti
sistatyti naują pašto ir teismo 
budinką, kuriam statyti jau 
jieškoma atsakančių kontrakto; 
rių.

Paleido pamatyt mirštantį tė
vą. Iš Zanesville, O., kalėjimo, 
kur uždarytas už vagystes, ga
vo pavelijimą atvažiuot į Akro- 
ną Raymond Baker, 20 m., pa- 
rąatyt paskutinį kartą savo 
mirštantį tėvą. Kiti kaliniai 
sumetė jam reikalingus kelio
nei pinigus ir šerifas savo au
tomobiliu atgabeno ir paskui iš
sivežė atgal.

Tai kaip puikiai važinėjasi 
nekurie jaunuoliai kurių tėvai 

'I dorai neišmokina.
Ir čia atsirado stulpo sėdėto- 

tojas, kuris norėjo perviršyt re
kordą Chicagiečio išsėdėjusio 17 
dienų. Po kelių dienų sė.dėjnno^ 
policija šitą vyrą nukrapštė, 
nes pasirodė kad pavojinga tas 
jo sėdėjimas automobilistams: 
jie važiuoja ir išsižioję žiuri, o 
iš to pasitaiko nelaimių.

šeštadienį ir sekmadienį įvai
riose peštynėse Akrone šaudy
muose sužeista keturios ypatos.

Automobilių nelaimėse sek
madienį sužeista 16 ypatų.

Pirmadienį ligonbutyje mirė 
viena moteris ir mergaitė nuo 
žaizdų automobilių nelaimėje. I
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TOUR ttŠ
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicago

Tėmykite X“* storage 4
Visokios batarejos, Radio f U/*l 1 ]C, mllara^
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service
TRADE MARK REGISTERED

7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUM AVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759
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= Prospect 2420 , Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
E tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
| kuo jam, išleidžiam ir sukraunant
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |
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į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

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

tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
jusų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai, 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

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

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

ir

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

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

kraujo, turite išbertus veidus, ,____  __ . -
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, 
siu ar 
Greitas

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
ki; spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su. dviem parodos langais
— Telefonas Randolph 5297

4
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LIETUVOS DARBININKAI ATSITRAUKIA 
NUO PARTIJŲ VADŲ

Kaip su mumis daroma
štai mes, Lietuvos vargingi 

; -darbininkai, esame gyvenimo 
Į priversti kreiptis į jus, gerbia- 
‘ mi broliai ir sesutės Amerikie- 
, čiai, prašydami pagelbėti mums 
I išeiti iš vargingo gyvenimo ant 
į tiesaus kelio į šviesią ateitį.

Mes Lietuvos darbininkai e- 
same vargingam padėjime. Apie 
musų apšvietimą, apie musų e- 
konominį skurdą beveik niekas 
nesirūpina, niekas mums nepa
deda. Nors mes turime gabius 
vadus kurie mumis vadovauja, 
bet vadovauja ne tuo keliu ku
riuo darbininkams reikėtų eiti.

Juk jau juokiasi iš 
timtaučiai, juokiatės 
merikiečiai kad mes 
bai nusipolitikavę su 
tijomis, kas ištikro 
Pas mus partijų yra begalė; 
vienos krikščioniškos, kitos be
dieviškos-, trečios bolševikiškos, 
ir tt. Ir jos visos kovoja prieš 
viena kitą visu griežtumu ir 
kiekviena į savo bučių vilioja 
darbo žmones žadėdamos di
džiausių gerovių.

Taigi mes, Lietuvos darbinin
kai, tik pažadais ir gyvename, 
o gero nieko nematome. Musų 
pągtijų vadai neturi kada dar
buotis darbininkų gerovei, jų 
apšvietimui, bet tik mus demo
ralizuoja, mus suvedžioja, vi
lioja kiekvienas prie savo par
tijos kromelio, žadėdami mums 
didžiausias geroves, o mes tų 
žadamų gerybių belaukdami ga
lime badu numirti.

O kuomet prisieina musų va
dams stoti į atvirą kovą su dar
bininkų išnaudotojais, tuomet 
musų vadų nėra. Vieni drožia 
į Maskvą, antri į Romą, ir tuo
met lieka armija be vado.

Taigi, dabar mes, Dragūnų 
apiel'inkės darbininkai, 'jau su-j 
sipratome kad' mes esam tik ap
gaudinėjami, pamatėme musų 
vadų veidmainiškumą, suprato
me kad mes tiems vadams esa
me reikalingi tik tam kad mes 
už juos balsuotume, kad jie 
mus galėtų šiltas vieteles 
gyti.

musų sve- 
patjs A- 

esame la- 
savo par- 
ir tiesa.

per 
įsi-

Ką mes veiksime toliau
Mes atmetame visas partijas 

ir jų politiką, .o susibūrėme į 
vieną bepartivių kuopą. Mes. 
užsibrėžėme nekrypti nei į kai
rę, nei į dešinę, bet eiti pačiu 
viduriu, tiesiausiu keliu.

Mes nusistatę šito: dirbti ir 
šviestis sąžiningai ir dorai. Mu
su obalsis: Teisingumas ir dar
bingumas. Mes nelaukiame jo
kios pagalbos (nes daugelis 
taip laukia) nei iš Maskvos nei 
iš Romos, bet savo darbingu
mu, savo teisėtumu tikimės su
silaukti šviesesnių dienelių kad 
galėsime šviestis ir lavintis do
rai ir kitiems duoti pavyzdį.

Dabar mes Dragūnų rajono 
darbininkai norime įsigyti savo 
salę, norime įsitaisyti kino-te- 
atrą. Jau turime radio, turime 
didoką knygyną,. tai ačiū Ame
rikiečiams, kurie mums' žymiai 
padidino knygomis.

Sulaukus šventos dienos, ar
ba rudens ir žiemos ilgų vaka
rų, nereikės mums trankytis <po 
slaptus traktierius ir nuodyti

I savo sveikatą, nereikės įvai- 
i riuose užkampiuose klausytis 
i slaptų agitatorių, kurie mus la

bai sudemoralizuoja.
Mes labai norime visus mu

sų nusipolitikavusius darbinin
kus ištraukti iš politikos klano 
j tiesų kelią, kad jie pas darbą 
atsistoję nelauktų Maskvos ge
rybių, bet kad galėtume paro
dyt jiems jog galima liuosą lai
ką praleisti naudingai ir dorai,.

Taigi, gerbiami tautiečiai, 
priremkįte musų užsibriežtą 
darbą, padėkite mums išeiti į 
tiesų kelią, o mes busime 
sakomai dėkingi.

Gerbiamieji, paaukokit 
planų vykinimui nors po 

p mums bus didelė pa- 
Mes negalime pas jus

neap-

muši) 
kelis

centus, 
rama.
atvykti ir tarti į jus gyvą žo
dį, kaip daro musų partijų žmo
nės, kurie vyksta pas jus aukų 
rinkti ir jus juos remiate. Mes 
vargšai tamsus darbininkai, vos 
sugebame nekuris atsišaukimą 
parašyti.’ Bet mes turime vil
tį kad jus mus suprasite, pa
remsi te savo sunkiai' uždirbtais 
centais, o mums padarysit ne
apsakomą džiaugsmą.

Visokią paramą galite siųsti 
šiuo vardu:

P. Žebrauskas, 
Dragūnų k., Sintautų v.

Šakių apsk. Lithuania.

NEPAPRASTA AUDRA 
LIETUVOJE

Iš Rumšiškių pranešta kad 
Liepos pirmose dieno.se per Pro- 
veniškį perėjo nepaprastai di
delė audra, kuri nuardė namų 
stogus, nunešė Nemunan 70 ve
žimų šieno ir tiek sunaikino 
laukus kad nežymu kur buvo 
javai pasėta. “L. ž.”

Naujausia^ Išbandytas 
Išradimas

nuo
VIDURIŲ KATARO.

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

KATRO-LĘK
Kainą $2.00. Išdirbėjai:
WOJTASINSKI DRUG CO.

ga

w.
114 Brighton St. Boston, Mass. 

Clevelande gaunamą pas: 
PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave.
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6.710

C.

X

i

Z. w.
3240

Superior Ave. 
ir 

KOBYLANSKI 
Superior Ave.

□ o ROSEDALE O;
H Dry Gleaning Go!
LžjS Rand. 7906 Į
C. F. PETRAITIS, Prop, i 
6702 Superior Ave., <

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

EAGLE BRAND
CONDENSEp'Aoitk

Juozas Baubis išrpieravęs ke
letą stiklelių ir būdamas links
mame upe inėjo į Rokiškio že
mės 'Ūkio Draugijos raštinę 
kad gavus.kreditan porą purų 
avižų. Inėjęs į vidų nutraukė 
sau nuo galvos kepurę ir žemai 
pasikloniojęs ponams prabilo:

— Norėčiau gauti sėklai avi-j 
žų.

Ponai tyli.
— Avižų del sėklos norėčiau 

gauti, — pakartoja Baubis.
‘— Nėra! — sušuko pats di

rektorius Preiskis.
— Juk tamistos sakėte kad 

yra ir praėjusį pirmadienį ža
dėjote man duoti.

— Von po čiortais-, su savo 
išvedžiojimais! — ir Preiskis 
paėmęs Baubį už pečių stūmė 
pro duris.

Tarpduryje susitiko su Prei- 
skio vice konsulu Baiku, ir tas

1 neva įtikindamas savo 
tekštelėjo -Baubiui per atlėpu
sias ausis.

Baubis paleido ir savo kum
štį, >. bet ta nepataikė savo prie
šui,“ o smarkiai atsimušė į du
ris.

Bar-bar-bar! — Baubis vėl 
stuksena į draugijos įstaigos 
duris.

— Ar galima dar sugryžti?
— Galima, — atsiliepė iš vi

daus Preiskio balsas.
Baubis inėjęs į vidų kreipė

si su užklausimu pas Preiskį.
— Pasakyk, gerbiamasis, 

čia yra, ar čia karčiama ar 
draugija, ar čia Preiskio 
Baikiu kabokas?

Preiskis matydamas negra- 
I žiai pasielgęs pabučiavo, Baubi 
nors jis buvo ir mužikas, ir at
siprašė.

Dabar Baubis priėjo prie 
Bąikio, kuris sėdėjo minkštoje 
kedėję, ir sako:

— Už ką tu man per ausį 
šliopterėjai ?

— Kad reikėjo, 
Baikis.

— Na tai prašau dar sykį 
suduoti.

Baikis tyli.

Tik 3 diertas

‘— -Na, klausyk, fu, šunsnu
ki, aš skaitysiu: vienas, du,; 
tris, trečių syk fu man kirsk 
per ausį, o jei tu man nekirsi 
tai aš tau žęrsiu.

Pasigirdo komandą: Vienas, 
du, trįs! o Baikis' nei1 krust, bet 
tuo sykiu puolė IBaubio kumš
tis ir lyg perkūno kirveliu iš- 

| metė Baikį iš minkštos kėdės.
Sportas ėjo rankom ir ko

jom, Pteiskis su savo visu šta
bu galvatrūkčiais užsirioglino 
ant geležinės šėpos, bugalteris 
nabagas susirangė pečiuje.

Viduje darėsi stebuklai, kė
dės ir stalai susitvėrę šoko, 
knygų' lapai virto gulbėmis ir 
skraidžiojo palube, Baikis darė 
greitumo rekordą, nes per se
kundą- šimtą sykių .apie save 
sukosi, .'

Įvyko paliaubos. Baikio pa
nosėje burbsėjo raudoni bur- 

ponui j ^ulai> 0 Baubio batai atsimetę 
Į juokėsi.

— Na tai klausyk: aš esu 
Baubis, o tu Baikis, tai dabar 
busim pažįstami.

Preiskis tupėdamas ant 'šė
pos sako: —- Ponas Baubis,.. ta- 
mista imkite 'du puru avižų, 
mokėti nereikės. Tik susiiiiil- 
damas išeikite, nes aš bijausi 
no šėpos nulipti, o mano bu
galteris gali pečiuje- nuo suo
džių galą

— Ha, 
miestas.

Reikėjo 
kam jis taip ūkininkus išnau
doja, kam jis pirktas avižas du 
syk brangiau parduoda. 
' — Ha! lia!'— juokėsi 
neliai.

Norėk kad mes'prasti 
peštame.

gauti.
ha! — juokėsi visas

kas
čia
su

atsake

duoti ir Preiskiui

žmo-

nesi

Pi Kriukelis.

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.

Tik 3 dienas

Antrad. 2-ro, Trečiad. 3-čio, Ketvirtad. 4-to 
RUGPJUČIO-AUGUST

LARK TEATRE
1214 EAST 79th STREET, tarpe St. Clair ir Superior

, Parodoma krutančiuose paveiksluose

“RUSIJOS LIKIMAS”
k (The Destiny of Russia)

Tai ypatingiausia filmą perstatanti valdymą Caro Nika- 
lojaus II, Kerenskio ir Lenino. Matysit Carą, Carienę, 
Rasputiną, Kerenskį, Leniną, Trockį ir visus kitus žymius 
žmones. Nepraleiskit šios progos, nes tai paskutinė.

HFwelve D&įį
-AScationTrips

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. in- (Eastern Standard Time) July 8th, 

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

now obtainable at our Cleveland OlHce

SIDE TRIPS from Niagara Falls at Special Excursion Rates
TORONTO and return s : $ 3.45 
CLAYTON, N.Y. and return 16.60 
ALEXANDRIA BAYandreturnl7.O5

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

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

Special Auto Rates $5.00 and up.
fltepy ^7—IffSteamer service via Erie, Pa., leaving 

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

MONTREAL and return : $26.20 
QUEBEC and Return : t 36.35 

iih return limit equal to Niagara Falls Excursion Tickets_________

“RUSIJOS LIKIMAS” Į^o-
(The Destiny of Russia)

Šituo vardu filmą bus rodo
ma kitą savaitę Lietuvių gyve
namoje srityje, Lark Teatre, 
ant’ East 79th St., tarpe Supe
rior ir St. Cląir.

Tai yra filmą perstatanti pa
čioj sensacingiausioj 'ir aūten- 
tiškoj formoj 'didžiausią isto
rišką dramą laike valdymo Caro 
Nikalojaus II, Kerenskio ir Le-

Reikalaukit “.Dirvoje’ 
šių Puikių Rekordų 
Meile Tėvynės Nemari

Sipavičiūtė ir Jozevskaitė 
Sukatos Vakarėlį

Liuda Sipavičiūtė

. Ta, filmą buvo rodoma 
po visą Europą ir didesnius A- 
merikos miestus ir sukėlė ypa
tingo žingeidumo.

Perstato kas atsitiko Rusi
jai kada už ją varžyti caras, 
Kerenskis ir paskui paėmė Le
ninas ir Trockis. Paveiksle at
vaizduojama Caras Nikalojus II, 
Carienė, Rasputinis, Kerenskis 
ir Trockis ir eilė kitų žymių va
dų kurie dalyvauja šiame pa
veiksle.

Perstatymai atsibus vakarais 
Rugpjūčio 2, 3 ir 4 dieną — 
tik tris vakarus išviso, todėl ku-

rie žingeidaujasi atsilahkykit 
Lark — 
mėtų

'Už 
atgal 
čai ir nekurie norėjo uždrausti 
jos rodymą, bet pagaliaus išsi- 
provota teisė ją rodyti.

Nuo dabar pradeda ją rodyti 
po mažesnius įvairių miesto sri
čių teatrus.

Teatrą bile kurį iš pažy- 
vakarų.
šitą filmą keletas savaičių 
Clevelande buvo kilę gin-

U į. $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Kas

Prapuoliau, Motuše
Jozevskaitė-Sipavičiute

Tėvelis
Kamilė Jozevskaitė

Liepė

Aria iš

Neverk,

Rigoletto, solo 
Kipras Petrauskas 
Brangi
Antanas Sodeika

Aš,
Į Rytu Šalelę

Justas Kudirka
Mamyte, Motinėle

ir Kinkyk Žirgus
Justas Kudirka

Kai 
ir

Buvau Nežepots

JUOZO BABRAVIČIAUS

JONO BUTĖNO
Josiu Jomarkėlin 

Litai ir
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

Nešigraudink, Mergužėle
Ant Ežerėlio Rymojau ir

Kada Noriu Verktu
Oi Mergele, Mergužėje ir,^

Stasys
Kalinio Daina (Prisoner’s Song)

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir

Aguonėlė
Eina Garsas nuo Rubežiaus

Oi Kad Aš Pas Močiutę

O. Beržienės
Muzika-Muzika (Vanagaičio)

Dainuok Sesute Lepunėle
Kosto Sabonio

[ Beržyną Eina Ona’ ir
Atvažiavo Sveteliai

Švintant Aušrelei ir
Kam Šėrei žirgelį

Juozo šuildausko
Gėriau Dieną ir

Esu ant Šio syieto
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”
Kaimiečių Valcas ir

Kitajanka Polka
Šv. Lucijos Šokis ir

Mano Sielos Šokis
Vestuvių Maršas ir

Klarneto Polką
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 Palomą Serenada

75c 
ir

75c

75c

75c

ir

75c

75c

ir
71

—NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”

Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO
8 Liaudies Dainos......

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

$1.00

ch.)

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

PRAŠYKIT

CLOVER MEADOW
TIKRO

KARVIŲ PIENO
labai geras pasteurizūotas pienas 
ir geras jums naudoti

PARSIDUODA TIK KRAUTUVĖSE

CLOVER MEADOW
CREAMERY CO

1825 E. 55tli St. Tel. Randolph 3707

Lindbergho Diena
CLEVELANDO

ORLAIVIŲ STQTYJE

Tiesiog nuvežama nuq®ublic Square 
Į paeix vietą Southwestern Linija. 
Neturėsit vargo automobili ųsusigru- 
dimo nuvažiuodami arba gryždami.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

'Tiesioginė Linija i Chippewa Lake Parką.

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. 7Sth St. Tel. Penn. 2927

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

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

mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.

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

Randolph 6380 Randolph 1476

dieno.se


DIRVA

Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese
TURI BŪTI PARDUOTA Iš 

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

DI-

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

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

JUOZAS KOMARAS ši vakarą, penktadieni, ritasi Taylor Bowl su Al 
Thomas, Airiu iš Bostono, iki pergalės. Komaras taipgi risis “Dirvos” 
piknike su A. Freimontu iš' ChicagOs,Rugp.-Aųgust 7 d., nedėlioj.

Clevelande Reikia Revoliucijos TAUTŲ VAKARAS. GORDON
PARKE SPORTAS

K. S. Karpavičius, “Dirvos” Redaktorius.
I.

Reikia, būtinai reikia žy
maus perversmo Clevelande 
išgelbėjimui musų gyveni
mo iš tokios padėties kokia
me jis dabar randasi.

Bet nenusigąskit: ne apie 
komunistišką revoliuciją čia 
rašau, ir nenoriu nuvertimo 
Clevelando miesto valdžios. 
Mums reikia perversmo ar
ba revoliucijos Lietuvių vie
šame judėjime.

Perskaitę, rimtesni veikė
jai su manim sutiks.

Reikia padaryt galą tam 
blogam papročiui kokis Cle
velande (o ir visose Lietu
vių kolonijose Amerikoje, 
plačiai kalbant) yra musų 
vadinamame kultūriniame 
veikime.

Štai ką aš noriu pasakyt: 
Gana jau mums kryžiavot 
teartą, scenos meną, o lai
kas imtis griežtų permainų.

Reikia sulaikyt mažas or- 
ganizacijėles nuo terliojimo 
scenos, kurios be mokytojų, 
be suprantančių teatrą as
menų ima, stato, ' “lošia”, 
per kiaurus nedėldienius vi
sokiausius veikalus, ir dar
ko pačius veikalus, gadina 
publiką, žudo scenos meną.

Kalbu apie tautiškas, ka
talikiškas, bolševikiškasj or- 
ganizacijėles ir didelių or
ganizacijų kuopas bei loka- 
les pašalpines draugystes. >

Štai Sandaros, T.M.D. ar 
SLA. ar kitokia tautininkų 
organizacijėlė (Kudirkinė 
teatrų statymais nėūžsii- j 
ma)1;. štai katalikų moterų i 
būreliai, draugijėlės, sąjun
gų kuopos, federacijų kuo- < 
pos, Susivienijimo kuopos; : 
štai bolševikų visokios L. D. - 
L. D., rateliai ir kitokios ' 
taria, ruošiasi ką veikti ant 
žiemos, ir nutaria ne ką ki
tą kaip tik “teatrą ir balių” 
arba kitos “teatrą, koncer
tą ir balių”. i

Visi žino — ir rengėjai ir 
publika — kad tas rengia- ; 
ma nė scenos pakitėjimui, . 
ne davimui publikai ko nors j 
gražaus, bet kad užsidirbti i 
kelis dolarius.

Daugelis tų organizacijų , 
neturi pamato gyvavimui, | 
o kadangi savo gyvavimu 
yra kenksmingos kultūrai, 
jos neturėtų būti remiamos.

Jeigu tveriasi pašalome 
organizacija, ji turi būti , 
pastatyta ant bizniškų pa- j 
matų. Jeigu tų pamatų ne
turi, jeigu nariai neišlaiko 1 
draugystės, arba jeigu turi ' 
daug narių, o nariai jos ne- ' 
remia, kokią teisę turi tokia 
draugystė arba jos nariai ; 
nutarti išnaudot visuomenę 
neva “teatrą” rengiant, o 
iš tikro pasižvejojimui sau 
keleto dolarių? ,

Kurie nori pašalpos gali

Trečiadienio . vakare Gordon 
parke buvo suruošta po miesto 
globa tautų vakaras. Progra- 
mo išpildyme dalyvavo keturios 

: Rusai, Ukrainai, Rusi-Iprigulėtą Susivienijimus, o tautos: Rusai, U ’ 7. i
|pa?.’aikint mažutes pašaipi-! nai, ir Lietuviai.
pines draugijas. I Pirmų trijų tautų programai

Draugijų ir kuopų nariai I b.uvo Lietu vių įlgmu-
i i • • n • sias. Visos tautos ture)o tikkelia lermus jeigu reikia chorus> Ukrainiečiai vieį so. 
katrą metą mokėti po 10c ]jstą vyrą priedo, bet tas dai- 
perviršinių mokesčių, bet Į navo palaidu balsu, 
drysta tarti rengt “teatrą” 
ir lupt po 50c ar daugiau iš 
pašalinių po priedanga “te
atro”.

Koks tas jų “teatras”? 
Ką tas “teatras” gero duo
da publikai? Išskyrus kad 
žmogus gauna kelis sykius 
tą vakarą pasišokti, o ■ se
niai pasimatyti su pažįsta
mais tai ir viskas. “Teat
rą” išėję visuomet keikia ir 
piktinasi, nes ištikro per 
žiemą gal du ar trįs bunal 
dar j teatrą panašus vaidi
nimai, o viskas kitas tai te
atro, scenos išgėdinimas.

(Bus daugiau.)

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.

K. SARPALIUS RUOŠIASI
Netekęs garbės vainiko, K. 

Sarpalius ruošiasi prie smarkių 
ristynių ir su visais Lietuviais 
ristikais. Jeigu Freimontas lai
mėtų nuo Komaro, tai Sarpalius 
gatavas kibti į jį bile dieną ir 
bandyti atsiimti pereitą mėnesį 
prarastą čampionatą.

Toliau bus kitos turnamento 
dienos paskelbta, ir bus risty
nes už diržą, nes vienas biznie
rius paaukavo pora šimtų dola- 
rių, o yra ir daugiau aukų su
rinkta tam tikslui.

SUMAIŠYMAS
Pereitame numeryj prie Gor

don parko Lietuvių koncerto 
prograjmo per formų dėliotojo 
neapsižiūrėjimą prikergta pa
baiga Akrono žinių, aprašymo 
apie Šimkaus viešėjimą Akrone 
ir kitos smulkios žinelės iš Ak
rono. Nevietoj dadėta straips
nis kuris prasideda su:

“Nedėlios vakare Ant. Kai-” 
Tąs viskas jau eina prie Akrono 
žinių iki pat parašo.'

LINDBERGH ATSILANKO
Atidarymui Ohio valstijos in

dustrijos parodos atsilanko čia 
pragarsėjęs lakūnas Lindbergh, 
kurio priėmimo parodoje daly
vaus 10,000 automobilių ir tiki
ma 600,000 minios. Paroda bus 
sekantį pirmadienį ir tai bus 
didžiausia demonstracija kokią 
Ohio valstija kada turėjo.

Orlaivių stotyje Brookside 
Rd. bus jo pasirodymas ore, ir 
ten tikima 200,000

Tenai nuvažą iš 
doni karai.

Lindbergh bus 
dvi dienas ir bus iškimingai 
vaišinamas.

minios.
miesto rau-

Clevelande

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wni. Abel salėj, 7017 Superior av. 
, Tyrinėjimai lygiai ant 2 p.

Prakalbos lygiai ant 3 p.

Komunistų prigavystės. Po 
priedanga religiško mitingo, ko
munistai norėjo atlaikyt agita- 
tivį mitingą iššaukimui kepėjų 
į streiką. Suimta keletas ko
munistų. ’

P-
P-

Kalbės J. Vaicikaus 
iš Brooklyn, N. Y.

Štai Clevelandiečiai, vėl 
puiki proga pasiklausyti 
minėto kalbėtojo puikios 
kalbos kuri suramins jūsų nu- 
liudusią širdį šiame vargų ir 
priespaudų’laike, kurios kasdien 
didėja.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Gaisras. Siuvykloj ant Supe
rior ir E. 21 St. kilo gaisras ir 
200 moterų siuvėjų turėjo bėg
ti iš budinko ir gelbėtis. Viena 
mergina aptroško nuo durnų.

jums 
virš-
pra-

Prigėrė. Trečiadienį prigėrė 
15 metų mergaitė Cleveland 
Heights prude besimaudant. 
Tai mergaitei šaukiantis pagal
bos jos draugai manė kad ji tik 
juokus krečia.

Prigėrimais ir automobilių 
nelaimėse nedėlioj Ohio valsti
joj žuvo 13 ypatų.

Lietuvių choras buvo beveik 
didesnis negu sudėjus visus tris 
pirmesniųs chorus. Lietuvių 
bendrą chorą vadovavo J. Či- 
žauskas.

Pirmiausia ėjo Stasės Grei- 
čienės solo “Stasys”, paskui V. 
Greičiaus vadovaujamas vaikų 
choras, kuris dainavo ir šoko 
“Noriu Miego”, “Aguonėlė” ir 
“Plaukė žąselė”. Tas sukėlė 
publikoje gausų plojimą, nes 
visą vakarą tik dainų klausant 
šis paįvairinimas buvo labai 
vietoje. Viena kas ga negerai 

Į kad musų vaikai-mergaitės ne
buvo pasirengę kiek spalvin
giau. Motinos kad ir pačios 
galėtų suraukti tautiškus 'dra
bužėlius, butų daug žingeidžiau 
matyti ir skirtųsi daugiau nuo 
paprastų Amerikonų vaikų.

Prie p. Greičienės ir vaikų 
dainavimo akompanavo ' jauna 
Greičių dukrelė.

Po to sekė M. ir J. čižauskų 
solo ir duetai. Poni Čižauskie- 
ne turėjo susižeidus koją, todėl 
ja ant estrados nešte atnešė. 
Pirmiausia dainavo J. Čižauskas 
dvi dainas, paskui dvi dainas M. 
Čižauskienė, ir abu jiedu duetą 
“Vilnius” ir .“Skambančios Sty
gos”. Programą užbaigė dide- 
l’s choras sudainuodamas tris 
dainas. Pianu akompanavo p. 
('iižauskams ir chorui Aldona 
Vilkelienė.

Choras, ręikia’ pasakyt, nors 
rpt greitųjų tam tikslui sumo- 
kvtas, atliko savo dainas labai 
gražiai. Lietuvių dalyvavo ga
na daug ir abelnai publikos bu
vo virš 6,000.. ,

Po chorų, grojo Clevelando 
r,rkestras. Vakaras buvo gra
žus.

NAUJI REKORDAI
Neverk pas Kapą ir 

Tykus Buvo Vakarėlis.
ir

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina.

Nuo 1922 metų Clevelande 
žmogžudiškai užmušta 400 y- 
patų. Miesto tarybos reikalau
jama duoti daugiau policijos 
išgelbėjimui miesto ■ iš tokios 
padėties.

SUGAVO NARKOTIKŲ 
ŠMUGELNINKUS

Šiose dienose susekta slapti 
šmugelninkai kurie pristatinėjo 
narkotikus į Warrensville pa
taisos namus kaliniams. Suim
ta moteris ir trjs vyrai ir rasta 
prie jų $2,500 vertės morfino.

Tuos nuodus jie siųsdavo ka
liniams per paštą paslėpę įvai
riuose daiktuose, kaip tai dan
tų valymo tūbelėse ir kitaip. Ir 
tik per klaidą kad pasiųsta dan
tų valymo tūbelėj bedančiui ka
liniui išėjo aikštėn iš kur kali
niai narkotikus gauna. Tuojau 
suimta ir siuntėjai. ■

PARSIDUODA
Gerą pelną nešanti saldainių 
cigarų, ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, duoda po $400 savai
tinių ineigų. Greta randasi 3 
puikus kambariai gyvenimui, 
renda žema. Kreipkitės 1128 
East 71st St. . (32)

Lotas Pigiai Parsiduoda
50x164 didumo, randasi ant 

Chardon Hill, arti Euclid, turi 
vaisinių medžių, gatvė grysta, 
gazas, sewer ir tt. . Puiki vie
ta, namai budavojami kasdien. 
Norėdami plačiau sužinoti krei
pkitės 1068 Addison Rd. (32)

ELECTRICIAN
Suvedu vielas į senus arba į 
pristatomus kambarius, atski
riu elektrą, perdirbu ant dviejų 
arba daugiau miterių. Pilnai už
tikrinu visapusišką užganėdi- 
nimą.

'Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

(38)

Pirmutinis Chicagietis 
Atsilankys Turnamente

EKSTRA!
Turbut pirmutinis atidarys 

kelią Chicagiečiams į Clevelan- 
do turnamentą tai pasaulinių 
rekordų laikytojas, Augustas 
Freimontas, Chicagietis. z

Ir tam yra priežastis. Ma
rotta, Clevelande ristynių pro- 
moteris, pernai iš “Dirvos” pik
niko išsirinko Sarpalių, kuris 
gavo gero uždarbio Clevelande 
per visą žiemą. Šįmet gauna 
progą Komaras ristis Marottos 
rišty'nėse, nes Komaras ritasi 
šį penktadienį, Liepos, 29 dieną, 
Taylor Bowl rystinėse su Airiu 
Al Thomas iš Bostono.

Bet Marotta štai kaip sako: 
Kadangi dabar eina Lietuvių ri- 
stikų turnamentas, man svar
bu gauti žymiausį Lietuvį, to
dėl katras iš Komaro-Freimon- 
to poros laimės tas bus vėliau 
sustatytas ristis su garsiu Len
ku ristiku, Stanislaus Zbyszko. 
žinoma, pati ristynė nieko ne
reikštų, bet kuris su seniu Zby
szko risis tas gaus $500 ūži vie
ną vakarą, laimės ar pralaiAės.

Todėl Freimontas šitą žino
damas yra pasirengęs sudaužyt 
Komarą ir gaut pa'čiupinėt kak
lą Stanislovo Zbyszkos.

Taigi, Marotta nori žymių 
Lietuvių, o išsirinks juos tiktai, 
iš turnamento.

Kas yra Freimcntas
Pirmiausia, Freimontas turi 

medalius už ristynes, bet jis 
myli ir vogų kilnojimą ir galė
damas perviršyt kitus tame pa
siėmė sau pasaulinius rekordus.

Jis viena ranka pakelia 250 
svarų, dviem pakelia 400 svarų. 
Jis sveria 215 svarų, bet subu- 
davojime yra' toks pats kaip 
Komaras, ir;''aukščiu; ir tvirtu
mu ir amžium. Užtai jų ris
tynė bus svarbi ir žingeidi.

Kur atsibus?
Dar pasitaikė gauti viena at

liekama diena “Dirvos’ ’pikni
kui toj pačioj vietoj, kur buvo 
pirmas piknikas, ant 'Vokiškos 
farmos, už Independence, Ohio.

Ta vieta patiko visiems pir
miau, nes yra kur žaisti vai
kams ir suaugusiems, didelė sa
lė-šokiams, įtaigi ten vėl rengia
ma antras “Dirvos” piknikas 
nedėlioj, Rugpjučio-August 7 d. 
Ruoškitės visi, turėsit gerus lai
kus. 'Freimontąs žada patam
pyt fordukus sukabinęs rankom 
ir parodyt kitokius drūtumo 
stebuklus.

Tikietai bus paprasti, vyrams 
$1.10, moterims 50c., vaikams 
25c. Ruoškitės visi.

Ateis eilė ir Požėlai
Freimontui pramušus ledą, iš 

Chicagos sulauksim daugiau ri- 
stikų. Kiek patirta, Požėla net 
prakaituodamas treiniruojasi ir 
ruošiasi j turnamentą 'ant pa
baigos. Jis iš pavasario buvo 
užsileidęs ir bijojo važiuot, už
tai tik garsiai rėkavo “Naujie
nose’’ norėdamas kitus nugąs
dint, bet dabar nutilo rėkavęs, 
o pasiėmė tikro darbo. Jo pir
mas smarkus pasirodymas bus 
Chicagoj “Naujienų” piknike 
Rugpjūčio 21 d.

JACK SHARKEY SERGA
Parvažiavęs i Bostoną po sa

vo kumštynių 
Lietuvis 
labiau ir 
užgautoj 
goninėn. 
mes užgavimų, bet sako nėra 
pavojingos.

Sharkio moteris sako: “Aš 
neabejoju kad jis buvo klastin
gai parmuštas. Bet nieko apie 
tai negalima daryti. Jack turi 
dar savo spėkas ir jis atsieks 
savo.’’

Sharkio manadžeris sako del 
šito daugiau lermo nekels, nes 
nieko negelbės, kadangi jau ofi- 
ciališkai Dempsey pripažintas 
laimėtoju.

Dempsey ir Tunney mušis 
Chicago j Rugsėjo mėnesį.

su Dempsey, 
Jack Sharkey pradėjo 
labiau jausti skausmą 
vietoj ir pasidavė li- 
Daktaras randa žy-

Clevelande mirė garsus pie
šėjas, H. H. Howard, 67 metų 
amžiaus. Jis užsiiminėjo pieši
mu tyros gamtos. Jis niekad 
nepamėgdžiojo kitų piešėjų.

(Šis paveikslas tilpo nedėldienio laidoj Cleveland Plain Dealer)
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Temykit
Kitas ‘Dirvos’ Piknikas

BUS NEDĖLIOJ

Rugp.-August 7 d
Vieta yra visiems žinoma: Vokiečių Farma, ant Brookside rd., iš Brecks

ville rd. pasukus į dešinę. Važiuoti reikia per Broadway ir E. 71 str.

Augustas Freimontas, 215 svarų sunkumo 
vienatinis Chicagietis kuris pasidrąsino stot prieš 

dabartinį čampioną Juozą Komarą.

na< 
kai 
dar 
gau 
liau

Išvažiavę iš East 71 st. šekit 
State kelią No. 13 iki pat kryž- 
kelio per Independence, O., iki 
BROOKSIDE roąd. Ten sukit 
po dešinei ir tuoj piknikas.

Vienas tiesus kelias iš pat 
miesto važiuojantiems per E. 
71 Street nuo Broadway.

Karais- važiuojant, davažiavę 
East 55th Through karu iki 
Harvard-Denison linijos galo iš 
ten imkit Taxi. Jos nuveža pi
giai ir greitai ir nereikia laukt.

, NUO LIETUVIŲ SALĖS IŠEIS 
ryte, Kitas nuo 12:3o vai. 
DU TROKAI, VIENAS 11:30

Gerbiami Sportininkai!
Štai jau ir trečia turna- 

mento diena. Gauta ta 
pati vieta kur laikyta 
pirmos ristynes. Dabar 
dalyvaus Chicagietis pa
saulinis čampionas sun- I 
kių vogų kilnotojas Au- ■ 
gus tas Freimontas. Jis K 
kaipo ristikas gavo du 
medaliu, 1919 ir 1925 
m. Prie to Freimontas 
žada parodyt kitų savo 
šakoj stebuklų.
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